
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت اصالح 
روند پرداخت یارانه ها نیاز به یک برنامه و سیاست گذاری 
دارد که به وس��یله متخصصان و اقتصاددانان انجام شود؛ 
تا زمانی که مردم به این صورت پول می گیرند، نمی توان 

مشکالت کالن اقتصادی را حل کرد. 
جمش��ید پژویان در گفت وگو با خبرآنالین با اشاره به 
سایه س��نگین یارانه ها روی اقتصاد کشور، اظهار داشت: 

اصال ق��رار نبوده که از ابت��دا یارانه نقدی به 
م��ردم بدهن��د؛ چنی��ن چیزی یک مس��ئله 

ناباورانه و غیرقابل قبول در دنیاست. 
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
ب��ا بی��ان اینک��ه در هیچ کجای دنی��ا به کل 
مردم س��ر م��اه ی��ک مبلغ��ی را نمی دهند، 
افزود: حاال ش��اید در کش��ورهای کوچک که 
درآمد نفتی ش��ان سه ، چهار برابر ایران است، 
در ای��ن رابط��ه کارهایی می کنن��د، ولی در 
 چارچوب اقتصاد ای��ران، یعنی اقتصادی که 
70 میلیون متقاضی یارانه دارد و دارای منابع 
و امکانات فراوان است، این نوع تصمیم گیری 
و سیاس��ت های مدیریتی اقتصادی در طول 

سال های گذشته غلط بوده است. 
پژویان با اش��اره به اتخاذ سیاست پرداخت 
یارانه ه��ای نق��دی در دول��ت احمدی ن��ژاد، 
تصری��ح ک��رد: نتیج��ه این گونه سیاس��ت ها 
به اینجا رس��یده که ما ام��روز در جایی قرار 
گرفتی��م که اص��ال محق آن نیس��تیم. ما به 
جایی رس��یدیم که ب��ه مردم یاران��ه و پول 
می دهیم. آخر سر برای چه یارانه می دهیم؟ 

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی عنوان کرد: 
اصل نظریه ای که هدفمند کردن یارانه ها را مطرح کرد، 
این بود که باید اصالح ساختاری اقتصادی صورت گیرد 

و قیمت های نسبی اصالح شود. 
پژویان ادامه داد: در واقع بس��یاری از اقالم مثل نفت، 
گاز و. . . قابل صادرات بودند، اما قیمت شان پایین بود و 
به همین دلیل مصرف ش��ان در کشور افزایش یافته بود. 
ح��اال اینکه ما این اقالم را با قیمت های پایین می دهیم، 

به عبارتی داریم یارانه به کس��انی می دهیم که بیشترین 
استفاده از این کاالها را دارند. 

وی گفت: این در شرایطی است که بعد از اجرای قانون 
هدفمند کردن یارانه ها، قرار شد یک پولی به مردم برای 
جب��ران این افزایش قیمت ها داده ش��ود. کاری ندارم به 
اینکه این کار درس��ت بود یا غلط، ولی این موضوع دلیل 

نمی شود که مادام العمر ادامه پیدا کند. 

ساختار باثبات اقتصادی
عض��و هیأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبای��ی افزود: 
مس��ئله اساس��ی ای��ن اس��ت که ب��رای حمای��ت مردم 
ب��ه ی��ک س��اختار اقتص��ادی باثب��ات و یک س��ازمان 
تامین اجتماعی باثبات نیاز است. در واقع به یک سازمان 
تامین اجتماعی ای نیاز اس��ت که بخواهد تمام پوش��ش 
حمایتی را برای مردمی که نیازمند هستند، فراهم کند؛ 
مث��ل همه جای دنیا.  پژویان متذکر ش��د: ش��ما اگر به 
این سیس��تم ها در کش��ورهای دیگر سر بزنید، می بینید 

س��ازمان تامین اجتماعی شان با س��ازوکاری که دارد، از 
کس��انی که صدمه می بینند و بیکار می ش��وند و نیازمند 
هس��تند، حمایت می کند، اما سازمان تامین اجتماعی ما 
چنین رویک��ردی را ندارد و به سیس��تم حمایتی توجه 
ن��دارد. در نتیج��ه ش��رایط این گونه می ش��ود که دولت 

مجبور است ماهانه میلیاردها تومان پول خرج کند. 
عض��و هیأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی با تأکید 
ب��ر اینکه دول��ت دوازدهم بای��د در رابطه با 
پرداخت یارانه های نقدی سیاس��ت را تغییر 
دهد، تصریح کرد: مگر این شرایط را می شود 
ادامه داد؟ کدام کشور در دنیا وجود دارد که 
به تمام مردم بخواهد ماهانه مبلغی را بدهد؟ 
این اص��اًل در کجای دنیا قابل قبول اس��ت؟ 
تحت چ��ه نظریه اقتصادی می ت��وان چنین 

چیزی را پذیرفت؟ 
پژویان با تأکید بر اینکه مدیریت اقتصادی 
دول��ت در اینجا اهمیت زی��ادی دارد، عنوان 
ک��رد: من قبال گفته ام که باید یک سیس��تم 

نظام تامین اجتماعی برقرار شود. 
وی با بیان اینکه اقتصاد کش��ور را می شود 
ب��ه راحتی با ی��ک برنامه اقتصادی درس��ت 
نج��ات داد، متذک��ر ش��د: اصال ادام��ه روند 
پرداخت یارانه ها ام��کان ندارد. اگر این روند 
ادام��ه پیدا کن��د، باید با ت��ورم آن را اصالح 
کنید؟ چطور می ش��ود ای��ن کار را کرد؟ این 

مشکل قبلی بوده است. 
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
ادام��ه داد: دول��ت ناتوان اس��ت از اینکه یاران��ه را روی 
مواد غذای��ی و. . . بده��د؛ در صورتی ک��ه همچنان تورم 
باال می رود و ارزش یک مرغ��ی که یارانه بگیر می خرید، 

تبدیل به یک ران مرغ و حتی کمتر می شود. 
پژویان خاطرنش��ان کرد: اصالح روند پرداخت یارانه ها 
نیازمند یک برنامه و سیاس��ت گذاری است که به وسیله 
متخصصان و اقتصاددانان انجام شود و تا زمانی که مردم 
به این صورت پول می گیرند، نمی توان مش��کالت کالن 

اقتصادی را حل کرد. 

دول��ت باید خود را موظف به حمایت از بخش خصوصی 
واقع��ی بداند. این حمایت در وهله اول باید از طریق ایجاد 
شفافیت در فضای کس��ب و کار و با حذف موانع از سر راه 
کارآفرینان محقق ش��ود. در شرایطی که بیشترین نقدها 
به دولت در حوزه اش��تغال و رکود اقتصادی است، دولت 
با مهیا کردن بس��تر الزم باب��ت فعالیت بخش خصوصی، 
می توان��د با کمترین هزینه به اهداف اقتصادی مش��خص 
شده در برنامه ششم توسعه و حتی سند چشم انداز ۱۴0۴ 
دس��ت یابد و کسب و کارهای نوین با توجه به ماهیت خود 
می توانند دولت را در این مسیر به بهترین شکل همراهی 
کنند. براس��اس برنامه ششم توس��عه، دولت در سال اول 
می بایس��ت رش��د اقتصادی 8درص��دی را محقق کند. با 
توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش منابع دولت 
از مح��ل واگذاری دارایی های س��رمایه ای و از طرف دیگر 
با توجه به سیاس��ت های اتخاذ ش��ده توسط دولت جدید 
آمریکا و کشورهای منطقه و در نتیجه تضعیف چشم انداز 
ورود س��رمایه های خارجی به کش��ور، تنه��ا امید دولت 
در محقق کردن اهداف اقتصادی مش��خص ش��ده س��ند 
چش��م انداز ۱۴0۴ و برنامه ششم توسعه، بخش خصوصی 
می تواند باش��د؛ بخش خصوصی ای ک��ه در طول دهه های 
اخیر و با توجه به س��اختار دولتی اقتصاد کش��ور بیش از 
پیش ضعیف شده است. متأسفانه به رغم ابالغ سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساس��ی در خالل سال های ۱۳8۳ تا 
۱۳8۵، ما شاهد تحول بزرگی در ورود بخش خصوصی به 
عرصه اقتصادی نبوده ایم و در طول تاریخ خصوصی سازی 
در ای��ران عمده واگذاری های ص��ورت گرفته نیز از طریق 
 واگذاری ش��رکت های دولت��ی به ش��رکت ها و نهادهای 
ش��به دولتی یا در قالب سهام عدالت یا به اشکالی صورت 
گرف��ت که در نهای��ت منجر به تغییر س��اختار مدیریتی 
ش��رکت ها نشده و این دقیقا در تضاد با سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی و ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، 
افزایش بهره وری و رقابت پذیری، افزایش سهم بخش های 
خصوصی، تعاونی و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در 
تص��دی فعالیت های اقتصادی بود. تداوم چنین رویکردی 
قطعا ما را به هیچ یک از اهداف اقتصادی مش��خص شده 
در برنامه ها و چش��م اندازها نخواهد رساند. حال در چنین 
ش��رایطی دولت باید خود را موظف ب��ه حمایت واقعی از 
بخش خصوصی بدان��د. این حمایت در وهل��ه اول باید از 
طریق ایجاد شفافیت در فضای کسب و کار و با حذف موانع 
از س��ر راه کارآفرینان محقق شود. قوانین تجاری، قوانین 
کار، قوانین مالیاتی و گمرکی و به طور کلی بستر کسب و کار 
باید به بهترین ش��کل ممکن مهیا شود تا بخش خصوصی 
فارغ از دغدغه های بی ربط، صرفا با تمرکز بر کس��ب و کار 
خود بتواند منجر به رش��د تولید و اش��تغال زایی در کشور 

شود. در گام بعدی مشوق ها و حمایت ها از بخش خصوصی 
از جمله اعطای تس��هیالت ارزان قیم��ت یا معافیت های 
مالیاتی می تواند زمینه ساز توسعه بخش خصوصی در کشور 
ش��ود. در بین صنایع مختلف کشور و حوزه های مختلف 
کسب و کار، کسب و کارهای نوین با توجه به ماهیت خود در 
استفاده از تکنولوژی، توجه به نوآوری و افزایش بهره وری 
و اس��تفاده از ظرفیت های خالی مانده در اقتصاد کش��ور، 
می توانند یکی از بهترین گزینه های پیش روی دولت برای 
دستیابی به اهداف رشد بهره وری و رشد اقتصادی باشند. 
حمایت از بخش خصوصی باعث اشتغال زایی برای نیروهای 
تحصیلکرده و جلوگیری از خروج س��رمایه های انسانی از 
کشور می شود. از دیگر مزیت های توجه به کسب و کارهای 
اینترنتی، ماهیت آنها در باال ب��ردن میزان رقابت و ایجاد 
ش��فافیت و به عبارتی نزدیک کردن بازاره��ا به بازارهای 
رقابتی اس��ت که از مهم ترین نتای��ج آن، ایجاد بهره وری 
باالت��ر، خالقیت، ن��وآوری و به دنبال آن اش��تغال زایی و 
رش��د اقتصادی باالتر اس��ت. به طور کل��ی یک چارچوب 
کاری شفاف برای شروع هر نوع فعالیت اقتصادی از جمله 
کسب و کارهای اینترنتی ضروری است؛ اینکه افراد بدانند 
برای ش��روع فعالیت خود باید از چه مراکز و سازمان هایی 
نس��بت به اخذ مجوز اقدام کنند و تا حد ممکن نیز تعداد 
این مراکز محدودتر باشد. اینکه قوانین مالیاتی متناسب با 
هر فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد و ممیزیان دارایی 
با ش��ناخت از کس��ب و کارها نس��بت به ارزیابی آنها اقدام 
کنند، در بحث قوانین کار و تامین اجتماعی نیز عینا چنین 

مواردی وجود دارد. 
عالوه بر وجود قوانین متناسب، دولت باید بداند که عمده 
فعاالن این بخش جوانانی هستند که به دلیل عدم تجربه و 
آگاهی کامل از قوانین ممکن است دچار مشکالت غیرقابل 
جبرانی ش��وند، لذا آگاه سازی فعاالن این بخش از مهم ترین 
اقداماتی است که دولت می تواند از طریق تعامل با این بخش یا 
با برگزاری کارگاه های آموزشی پیگیر آن باشد. عالوه بر قوانین 
فوق، قوانین تجارت، تجارت الکترونیک، قانون نظام صنفی و 
آیین نامه ها و دس��تورالعمل های مصوب نیز باید متناسب با 

پیشرفت این بخش مورد بازنگری قرار گیرند.
 نکته حائز اهمیت آنکه عالوه بر دس��تگاه های اجرایی 
دولتی، قانونگذاران نیز هنوز شناخت کافی از فعالیت های 
این بخش ندارند، لذا تعامل با فعاالن این بخش از مهم ترین 
اقداماتی است که باید توسط دولت و دستگاه قانونگذاری 
صورت پذیرد. امیدواریم با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای 
مجازی شاهد افزایش تعامالت بین دولت و بخش خصوصی 
در راستای حل مشکالت مربوطه باشیم. خوشبختانه آنچه 
از سیاست ها و عملکرد دولت مشخص شده، آمادگی دولت 
در حمای��ت از این بخش اس��ت که می توان��د با همراهی 
بخش خصوص��ی و مطرح کردن دغدغه ها و مش��کالت و 

پیگیری های مربوطه به سرانجام خوبی برسد. 
منبع: ایسنا 

تا  زمانی که به مردم پول می دهند، مشکالت  اقتصادی حل  نمی شود

سایه سنگین یارانه ها روی اقتصاد ایران
دولت از بخش خصوصی واقعی حمایت کند

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی
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رئیس هیأت مدیره شـرکت مخابرات ایـران با تأکید بر لزوم 
حرکت شـرکت های اینترنتی )FCP( به سـمت شبکه IP و 

فیبرنوری، گفت که همه شـرکت ها می توانند وارد 
حوزه فیبر نوری شوند و قرار نیست مخابرات...

از حذف کاغذ و پرینتر تا اینترنت 
۱۰۰ مگابیتی برای خانواده ها
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 بررسی دالیل کاهش صادرات غیرنفتی
در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ماموریت جدید 
وزارت اقتصاد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با تفکیک وزارت »صنعت، معدن و تجارت« مخالفت کرد

گام دوازدهم در دولت دوازدهم
2

4

3

طرح دو برابری شدن تسهیالت واحدهای تولیدی در دست اجرا

4سناریو برای افزایش صادرات غیرنفتی

چرا شرکت ها بر تبلیغ برند اصلی تمرکز می کنند؟ 
چگونگی انقضای امتیازها در برنامه های وفاداری

داستان سرایی برند و ارزش های مشترک 
10 ترفند هوشمندانه برای صرفه جویی در هزینه ها

به مواردی که حواس شما را پرت خواهد کرد، نه بگویید
اهمیت انعطاف پذیری در کسب و کار

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اینتل فراتر از انتظار

یادداشت

ویژگی خ��اص دولت یازدهم، 
بازگردان��دن اعتب��ار بین المللی 
ایران بوده اس��ت. دولت یازدهم 

توانس��ت ایران هراسی 
را از صحنه بین المللی...

منصور معظمی
معاون وزیر صنعت، معدن 

و تجارت

3

ویژگی خاص دولت یازدهم، 
بازگرداندن اعتبار بین المللی 

ایران بوده است

یک��ی از مهم تری��ن ع�وام�ل 
ش��کل دهنده الگ��وی غذای��ی 
ه��ر جامعه مجموع��ه عادات و 

آن  غذای��ی  فرهن��گ 
جامعه است. ایرانیان...

مهدی کریمی تفرشی
 رئیس هیأت مدیره تعاونی 
تولیدکنندگان مواد غذایی

2

سرانه مصرف مواد غذایی در 
ایران و سایر کشورها

طی چند سال اخیر همواره با 
این پرسش مواجه بودم که چه 
عام��ل یا عوامل��ی برانگیزاننده 

برای  س��رمایه گذاران 
سرمایه گذاری...

دکتر علی رودگر
موسس ایران فیتنس 
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یک نمونه از محصول گویاتر از 
10هزار اسالید

جناب آقای مسعود کرباسیان
معاون وزیر صنعت و رئیس کل گمرک ایران

 درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
و برای آن عزیز علو درجات الهی را مسئلت می داریم.

روزنامه فرصت امروز

فرشاد وکیل زاده
کارشناس اقتصادی



نگاه��ی ب��ر آنچ��ه در یکصد 
س��ال اخیر بر وزارت  »صنعت، 
مع��دن و تجارت« رفته اس��ت، 
نشان می دهد که این وزارتخانه 
پرچالش تری��ن  جمل��ه  از 
دولت  نه��اد  زیرمجموعه ه��ای 
ب��وده و تجربه 11 ب��ار تفکیک 
و ادغ��ام را تاکنون پش��ت س��ر 
گذاش��ته و این��ک ب��ا روی کار 
آمدن دولت دوازدهم در آستانه 

دوازدهمین تغییر است. 
با اینک��ه در الیح��ه »اصالح 
بخش��ی از ساختار دولت« بحث 
»راه  وزارتخانه ه��ای  تفکی��ک 
و  »ورزش  و   شهرس��ازی«  و 
جوانان« نیز مطرح ش��ده است، 
اما بیشتر بحث تفکیک و انتزاع 
وزارتخانه ه��ا ب��ر م��دار وزارت  
»صنع��ت، مع��دن و تج��ارت« 
می چرخ��د و کمتر ب��ه تفکیک 
دو وزارتخان��ه دیگ��ر پرداخت��ه 

شده است. 
ب��ا این همه، درب��اره تفکیک 
و  وزارتخان��ه »صنع��ت، معدن 
تج��ارت« س��ه دی��دگاه مطرح 
اس��ت؛ دیدگاه نخس��ت معتقد 
به عدم تفکیک اس��ت و ساختار 
فعلی ای��ن وزارتخانه را مطلوب 
می دان��د. دی��دگاه دوم، موافق 
تفکی��ک و معتق��د اس��ت ک��ه 
در وزارت »صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت« به جای ادغام، تجمیع 
اتفاق افت��اده اس��ت و بنابراین 
باید به س��اختار پی��ش از ادغام 
بازگشت. دیدگاه سوم اما اعتقاد 
دارد که ادغ��ام دو وزارتخانه در 
س��ال 90 به طور بالقوه درست 
ب��وده اما ای��ن ادغام ب��ه دلیل 
تحریم و رکود اقتصادی فراگیر 
مجالی ب��رای آزم��ون نیافته و 
به ج��ای تفکیک بای��د به دنبال 
تدوی��ن راهب��رد و س��ازوکاری 

مشخص برای این ادغام بود.
 

تجربیات جهانی درباره 
تفکیک و ادغام صنعت و 

بازرگانی
مرک��ز  زمین��ه،  همی��ن  در 
پژوهش ه��ای مجلس ش��ورای 
اسالمی در گزارشی به بررسی 
این موض��وع پرداخته و ضمن 
مخالف��ت ب��ا تفکی��ک وزارت 
»صنع��ت، مع��دن و تجارت« 
خواس��تار تکمیل فرآیند ادغام 
در این وزارتخانه شده است. در 
حقیقت، نظر بازوی پژوهش��ی 
مجل��س را می ت��وان ناظ��ر بر 
مرکز  دانس��ت.  س��وم  دیدگاه 
پژوهش ه��ای مجل��س در این 
تجربیات  بررس��ی  ب��ا  گزارش 
بی��ش از 100 کش��ور جهان و 
کارکردهای  تطبیقی  بررس��ی 
در  صنع��ت  وزارتخانه ه��ای 
کش��ورهای مختلف و با توجه 
ب��ه تجرب��ه کش��ورهای موفق 
در رش��د صنعت��ی و نگ��رش 
یکپارچه به صنع��ت و تجارت 
الزام��ات  و  ارکان  ج��زو  ک��ه 
صنعتی  سیاس��ت گذاری  نظام 
محسوب می شود، توصیه کرده 
است که به جای احیای وزارت 
بازرگانی، حلقه ه��ای ادغام در 
وزارت صمت به سرعت تکمیل 

شود. 
در گزارش مرکز پژوهش های 
مجل��س آم��ده اس��ت: مطالعه 
کش��ورهای توس��عه یافته نشان 
می دهد که در همه این کشورها 
به گون��ه ای  سیاس��ت گذاری ها 
اس��ت ک��ه بخ��ش بازرگانی در 
راس��تای بخش ه��ای تولیدی و 
صنعتی قرار می گیرد. بس��یاری 
از کش��ورها به ویژه کش��ورهای 
جنوب ش��رق آس��یا که رش��د 
س��ریع صنعتی آنها ب��ه معجزه 
آس��یایی مش��هور ش��ده است، 
از الگ��وی ادغ��ام وزارت صنعت 

و تج��ارت در ی��ک وزارتخان��ه 
اس��تفاده کرده اند. به طور مثال، 
کره جنوب��ی به عن��وان یکی از 
صنعتی،  س��ریع  رشد  الگوهای 
در همان آغاز تأسیس جمهوری 
وزارت   1943 س��ال  در  ک��ره 
صنع��ت و تج��ارت را تأس��یس 
ک��رد. کش��ور ژاپن نی��ز دارای 
وزارت  و  اس��ت  الگ��و  همی��ن 
صنع��ت  و  خارج��ی  تج��ارت 
در  سیاس��ت گذاری ها  عهده دار 
ح��وزه صنعت و تجارت اس��ت. 
بس��یاری از کش��ورهای دیگ��ر 
آن منطقه نیز مانند س��نگاپور، 
مالزی و هنگ کن��گ نیز دارای 
وزارت تجارت و صنعت هستند. 
اس��تفاده از ای��ن الگ��و البت��ه 
محدود به ش��رق آس��یا نیست، 
بلک��ه بس��یاری از کش��ورهای 
مانن��د  اروپای��ی  توس��عه یافته 
ایتالی��ا، آلمان و فرانس��ه هم به 
همی��ن صورت عم��ل کرده اند. 
کش��ورهای  ای��ن،  ب��ر  ع��الوه 
پیشرفته دیگری نیز مانند هند، 
دانمارک، چک،  برزیل،  روسیه، 
فنالند، مصر و حتی کلمبیا هم 
وظایف سیاس��ت گذاری تجاری 
و صنعتی را در ی��ک وزارتخانه 

متمرکز کرده اند.«

کش��ورها،  ای��ن  مقاب��ل  در 
مرکز پژوهش ها به کش��ورهای 
دیگری نیز اش��اره کرده اس��ت 
که تفکیک وزارتخانه ها در آنها 
ص��ورت گرفته اس��ت و صنعت 
و تجارت دو ش��اخصه مجزا در 
آن دیده ش��ده اند، ولی در مورد 
سیاست گذاری های آنها باز یک 
می کند.  تصمیم گی��ری  واح��د 
کش��ورهای زیادی هس��تند که 
وزارت بازرگانی منفک از وزارت 
صنعت دارند مانند کشور چین، 
ترکیه، اندونزی، ایرلند، بلژیک، 
کان��ادا و انگلس��تان. اما در اکثر 
کشورهای دارای وزارت مستقل 
بازرگانی از صنعت، سیاست های 
تج��اری و صنعت��ی در نه��ادی 
مشترک تصمیم گیری و همساز 
بررس��ی  با  بنابراین  می ش��وند. 
تعداد کش��ورهای دارای وزارت 
 تج��ارت و صنع��ت منف��ک یا 
ادغام ش��ده در جهان، نمی توان 
به مدلی مناس��ب برای اقتصاد 
ای��ران دس��ت پی��دا ک��رد زیرا 
موفق  کش��ورهای  ب��رای  آنچه 
در ای��ن عرص��ه اهمی��ت دارد 
وزارتخانه ه��ا  س��اختار  ش��کل 
نیس��ت، بلکه کارکرد مورد نیاز 
این س��اختار اس��ت که این امر 

با توجه ب��ه اهداف توس��عه ای 
کش��ورها، مزیت های نس��بی و 
رقابت��ی، ش��رایط و مقتضی��ات 
اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی 
و نیازمندی ها و اس��تراتژی های 
توسعه در امر تجارت و صنعت و 
الزامات قانونی حاکم  نظامات و 

بر کشور انتخاب می شود. 
براس��اس گزارش دیگری که 
مرک��ز پژوهش ها پی��ش از این 
در سال 88 منتشر کرده است، 
بررس��ی وضعیت وزارتخانه های 
مربوط ب��ه صنای��ع و معادن و 
بازرگان��ی در 49 کش��ور دنی��ا 
نش��ان می دهد که در بین این 
کش��ورها  درصد   65 کش��ورها 
ای��ن دو ح��وزه را در س��اختار 
دولت تفکی��ک کرده ان��د و در 
مقابل 35درصد از کشورها این 
دو ح��وزه را به ص��ورت متمرکز 
در  همچنی��ن  می کنن��د.  اداره 
مطالع��ه دیگ��ری ک��ه توس��ط 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی انجام شده و با وسعت 
بیشتر و درخصوص 100 کشور 
دنیا صورت گرفته اس��ت، نشان 
می دهد که تقریبا نسبت برابری 
دارای  ک��ه  کش��ورهایی  بی��ن 
س��اختار متمرکز در اداره حوزه 

صنع��ت و بازرگانی هس��تند و 
کشورهایی که نهادهای مستقل 
برای مدیریت بازرگانی و صنعت 

دارند، برقرار است. 
نتیج��ه مطالعه تطبیقی 100 
کش��ور نش��ان می دهد ک��ه از 
نمی توان  کش��ورها  الگوبرداری 
یک الگ��و و مدل قطع��ی برای 
جای��گاه بخ��ش کش��اورزی در 
س��اختار دولت ه��ا تجویز کرد. 
جدول ه��ا  در  ک��ه  همانط��ور 
مش��اهده می ش��ود، کشورهای 
توس��عه یافته و نیز کش��ورهای 
در ح��ال توس��عه دارای وزارت 
بازرگان��ی مس��تقل و برعک��س 
هس��تند. با این وج��ود، تحلیل 
س��اختار کشورها نشان می دهد 
که هرچه درجه توس��عه یافتگی 
معموالً  می شود  بیشتر  کشورها 
در س��اختار این کشورها شاهد 
حض��ور بازرگان��ی و صنعت در 
ی��ک وزارتخانه هس��تیم. حتی 
پیشرفته  برخی کش��ورهای  در 
ش��اهد هس��تیم که در ساختار 
دول��ت ن��ه خب��ری از بازرگانی 
است و نه صنایع. علت اصلی آن 
نیز رش��د و توسعه سازمان های 
مردم نهاد در س��اختار اقتصادی 
آن کشورها اس��ت که به خوبی 
قادر هس��تند از عه��ده وظایفی 
که دول��ت به عهده دارد برآیند. 
در ای��ن کش��ورها فق��ط ی��ک 
وزارت اقتص��اد وج��ود دارد که 
کلیه  کالن  سیاست گذاری های 
بخش ه��ای اقتص��ادی کش��ور 
را به ص��ورت یکپارچ��ه انج��ام 

می دهد. 

ادغام یا تفکیک، مسئله 
این است

اصوال کشورهای مختلف جهان 
ادغ��ام ی��ا تفکی��ک در س��اختار 
وزارتخانه ها را به منظور دس��تیابی 
ب��ه اهداف توس��عه ای و س��اختار 
کارک��ردی مورد نیاز خ��ود انجام 
می دهند. بررسی تجربه کشورهای 
مختل��ف اع��م از توس��عه یافته و 
پیش��رفته صنعتی و کش��ورهای 
ت��ازه صنعتی ش��ده و اقتصادهای 
در حال گ��ذار نش��ان می دهد که 
سه الگوی تغییر ساختار در حوزه 
صنع��ت و تج��ارت از قبیل ادغام 
صنعت و تج��ارت، ادغام صنعت، 
تج��ارت و انرژی در وزارت اقتصاد 
و وزارت تج��ارت مس��تقل یا توأم 
با برخی بخش ه��ای خاص وجود 
دارد. در ای��ن الگوه��ا آنچ��ه مهم 
به نظر می رس��د، تمرک��ز بر اتخاذ 
سیاست های تجاری و صنعتی در 

یک مرکز یا نهاد واحد است. 
مانن��د  کش��ورهایی   در 
ک��ره جنوب��ی و ژاپ��ن، وزارت 
اقتص��اد، تج��ارت و صنع��ت یا 
وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی 
در  سیاس��ت گذاری  عه��ده دار 
بخش تجاری و صنعتی است و 
اصوال دو اداره سیاست صنعتی 
و اداره سیاست تجاری از ارکان 
اصلی این وزارتخانه هاست. اکثر 
کشورهای تازه صنعتی شده در 
منطقه جنوب ش��رق آس��یا از 
مدل ژاپن و کره جنوبی پیروی 
کرده اند. همه کش��ورهای عضو 
بریک��س  )BRICS( به غی��ر از 
چین سیاس��ت های تج��اری و 
صنعتی آنها در ی��ک وزارتخانه 
وج��ود  متمرک��ز  به ص��ورت 
دارد. در کش��ورهای پیش��رفته 
صنعت��ی مانند آمری��کا، آلمان، 
فرانس��ه و ایتالیا سیاس��ت های 
ی��ک  در  تج��اری  و  صنعت��ی 
وزارتخان��ه متمرکز ب��وده و در 
ترکیه،  مانند  کشورهایی  مقابل 
انگلس��تان، کانادا، چین، سوئد، 
بلژیک، فنالند و استرالیا دارای 
وزارتخانه ه��ای مس��تقل در دو 
حوزه صنعت و تجارت هستند، 
ول��ی سیاس��ت های صنعت��ی و 
به صورت  آنه��ا  اکث��ر  تج��اری 

یکپارچه انجام می شود. 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با تفکیک وزارت »صنعت، معدن و تجارت« مخالفت کرد

گام دوازدهم در دولت دوازدهم
دریچه

تهران، پنجمین شهر در معرض 
ریسک درآمد اقتصادی جهان

مرکز مطالعات ریس��ک دانش��گاه کمبریج، نخس��تین 
تحلیل ارزیابی ترکیب صدمات وارده به ش��هرهای جهان 

بر اثر دسته  جامعی از تهدیدات مهم را ارائه کرده است. 
بنا به آنچه در روزنامه »ش��رق« منتش��ر شده است، در 
مطالعه ریس��ک شهرهای جهان، 300 شهر مهم براساس 
اقتصاد و موقعیت جغرافیایی انتخاب شده اند. این شهرها 
نیمی از اقتصاد جهان را دربرمی گیرند که تا س��ال ٢0٢5 
میالدی سهم آنها به دوسوم از اقتصاد جهان خواهد رسید. 
همه این ش��هرها پرجمعیت هس��تند و ش��امل نیمی از 
پایتخت های جهان می ش��وند. در نیم قرن اخیر، این 300 
ش��هر بیش از یک میلیون نفر از جمعیت خ��ود را بر اثر 
زلزله از دست داده اند، نیمی از آنها تحت تأثیر سیالب های 
ویرانگر قرار گرفته اند و 3٢ شهر در معرض خطر آتشفشان 
قرار دارند. حداقل یک س��وم از این شهرها به طور متوسط 
پنج مرتبه س��قوط بازار سهام را تجربه کرده اند و 50 شهر 

درگیر جنگ شده اند. 
در دوره ٢0٢5-٢015 میالدی، اثرات ترکیبی ریسک ها 
روی درآمد اقتصادی )تولید ناخالص داخلی( 300 ش��هر، 
حدود نیمی از درآمد ناش��ی از رشد اقتصادی آنها ارزیابی 

می شود. 
شش تهدید اصلی بحران مالی، جنگ و درگیری داخلی، 
بیماری ه��ای واگی��ردار، توفان، زلزله و س��یل در مجموع 
نزدیک به سه چهارم کل ریسک روی درآمد اقتصادی این 

شهرها را به خود اختصاص می دهند. 
تایپه و توکیو بیشترین میزان ریسک درآمد اقتصادی با 
میزان به ترتیب ٢0٢ و 183 میلیارد دالر را دارا هس��تند. 
در تایپ��ه به ترتیب توفان، زلزله و س��قوط بازار و در توکیو 
به ترتیب درگیری داخلی، توفان، س��قوط بازار، تکانه های 
بهای نف��ت و زلزله، حدود ٧0درصد از کل ریس��ک ها را 
شامل می شوند. بعد از این دو شهر، سئول و مانیل با میزان 
ریس��ک به ترتیب 13٧ و 114 میلیارد دالر قرار گرفته اند. 
مهم ترین ریسک ها در این دو شهر به ترتیب توفان و جنگ 
و درگیری داخلی ارزیابی ش��ده که حدود 60درصد از کل 

ریسک ها را دربر می گیرد. 
تهران پنجمین شهر در معرض ریسک درآمد اقتصادی 
جهان ب��ا میزان 109 میلیارد دالر ارزیابی ش��ده اس��ت. 
3٢درصد از ریس��ک تهران مربوط به تهدید زلزله اس��ت. 
تهران دومین ش��هر جهان از نظر تهدید ریس��ک درآمد 
اقتصادی ناش��ی از تهدید زلزله به میزان 35 میلیارد دالر 
به شمار می رود. سقوط بازار با سهم 5,5 درصد، تهدیدات 
تروریس��م و سیل هر یک با سهم ٢.4درصد و خشکسالی 
با س��هم 1.٧درصد در زمره ریس��ک های شهر تهران قرار 
می گیرد. دیگر ش��هرهای مهم کش��ور که دارای ریسک 
درآمد اقتصادی درخور توجهی هس��تند، شامل قم، اهواز، 

شیراز، کرج، کرمانشاه و تبریز می شوند. 
پس از تهران، ش��هر اس��تانبول با تهدید ریسک درآمد 
اقتص��ادی 106میلیارد دالر، شش��مین ش��هر در معرض 
ریس��ک جهان اس��ت. مهم ترین ریس��ک های این ش��هر 
به ترتی��ب تهدی��دات زلزله، جن��گ و درگی��ری داخلی، 
تکانه های بهای نفت و سقوط بازار است. در سطح منطقه 
خاورمیانه پس از تهران و استانبول، شهرهای کابل و کویت  
)هر یک با ریسک درآمد اقتصادی 49 میلیارد دالر(، جده 
و ری��اض با ریس��ک درآمد اقتصادی به ترتی��ب 46 و 44 
میلی��ارد دالر و ازمیر و قاهره با ریس��ک درآمد اقتصادی 

به ترتیب 35 و 34 میلیارد دالر قرار گرفته اند. 
نظر به درآمد اقتصادی شهرها، تأثیر ریسک ها بر اقتصاد 
آنها متفاوت است. به عنوان مثال تأثیر ریسک ها بر درآمد 
اقتصادی ش��هر کابل بیش از تهران است. برای شهرهای 
کویت، جده و ریاض تهدیدات ناشی از سقوط بازار و جنگ 
داخلی بیش از 80 درصد ریسک درآمد اقتصادی را شامل 
می شود. دیگر شهرهای منطقه که از تأثیر ریسک بر درآمد 
اقتصادی قابل اهمیتی برخوردار هس��تند، بیروت، ایروان، 

بغداد، آلماتی، ادانا و اسالم آباد هستند. 
هم اکن��ون به طورکل��ی الگوه��ای ریس��ک ش��هرها از 
کشورهای توس��عه یافته به کش��ورهای در حال توسعه در 
حال انتقال اس��ت. موضوع مهم و حیاتی کاهش تأثیرات 
ریسک ها از طریق بهبود زیرساخت ها و مدیریت تاب آوری 

در برابر تهدیدات شهری است. 

مقایسه مصرف برق ایران با کشورهای 
همسایه

رش��د پنج درصدی اوج مصرف برق در یکسال در 
هیچ جایی از دنیا س��ابقه ن��دارد و جالب اینکه عمده 
کشورهای توسعه یافته دنیا ساالنه اوج مصرف خود را 
کاهش می دهند؛ این در حالی است که پیک مصرف 
برق در کشور ما سال جاری در مقایسه با سال گذشته 
حدود پنج درصد و برابر با ٢٧00 مگاوات رشد داشته 
اس��ت.به  گزارش ایسنا، پیک بار کشور در سال جاری 
در اواخر نیمه اول تیرماه س��ال ج��اری به 55 هزار و 
396 م��گاوات و دیروز نیز ب��ه 55 هزار و 80 مگاوات 
رسید. این روند مصرف برق نشان می دهد صنعت برق 
با یک رویه افزایش��ی قابل تأمل و هش��دار دهنده ای 
روبرو شده است. این میزان نشانگر رشد پنج درصدی 
مصرف برق اس��ت که به تنهای��ی برابر با کل مصرف 
برق کشوری مثل ارمنستان با 1800 مگاوات مصرف 
و نزدیک به کشور آذربایجان با مصرفی بالغ بر 3800 

مگاوات است.
برای جبران این میزان رش��د، س��االنه می بایست 
حدود 4000 مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کرد که 
خود به تنهایی ح��دود 15 تا ٢0 هزار میلیارد تومان 

هزینه روی دست صنعت برق می گذارد.

یادداشت

سرانه مصرف مواد غذایی در ایران و 
سایر کشورها

ش��کل دهنده  ع�وام���ل  مهم تری��ن  از  یک��ی 
الگ��وی غذای��ی ه��ر جامع��ه مجموعه ع��ادات و 
 فرهنگ غذایی آن جامعه اس��ت. ایرانیان مردمی 
خ��وش ذائق��ه و دارای تن��وع غذایی بس��یار باال 
ماندگارتری��ن  از  خ��وردن،  س��نت  و  هس��تند 
میراث های فرهنگ و تمدن ایرانیان است ام��ا در 
ای��ن میان آنچه قابل تأمل است الگوی تغذیه ای 
ما است. سطح سالمت جامعه وابستگی زیادی به 
تغذیه مناس��ب و س��الم دارد. الگوی تغذیه کشور 
ما دس��تخوش تغییرات زیادی ش��ده اس��ت و به 
گفته کارشناس��ان، وضعیت تغذیه ایرانیان در حد 

مطلوبی نیست. 
میزان مصرف ن��ان در ایران رقم خیره کننده ای 
دارد. س��رانه مص��رف نان هر ایرانی در س��ال در 
حالی 160کیلوگرم اس��ت ک��ه این آمار در جهان 
تنها ٢5کیلوگرم اس��ت. در واقع ایرانی ها ش��ش 
براب��ر آمار جهانی نان می خورند و از این لحاظ در 

صدر جهان قرار دارند. 
س��رانه مصرف برنج در کش��ور ما 40 کیلوگرم 
اعالم ش��ده و این درحالی اس��ت که در سه  دهه 
گذش��ته، ای��ن می��زان 15 تا ٢0 کیلوگ��رم بوده 
است. اما این مقدار نسبت به میانگین جهانی ٢5 
کیلوگرم هم پایین تر اس��ت. پرمصرف ترین کشور 
جهان در برنج، تایلند است که سرانه مصرف برنج 
در این کش��ور 140 کیلوگرم است. این در حالی 
است که این آمار در کشور ترکیه فقط 8 کیلوگرم 

است. 
س��ازمان جهانی خ��وار بار و کش��اورزی )فائو( 
در دس��امبر ٢01٢ س��رانه مصرف گوشت )قرمز 
و س��فید( در جه��ان را 41 کیلوگ��رم اعالم کرد. 
این در حالی اس��ت که ایرانی ها ساالنه حدود 36 
کیلوگرم گوش��ت مصرف می کنن��د. این میزان از 
آمار جهانی کمتر و از میانگین آس��یا باالتر است. 
همچنین ایران از لحاظ مصرف گوشت بین 196 

کشور جهان در رتبه 98 قرار دارد. 
س��رانه مصرف ش��کر ایرانی ها بی��ن ٢1 تا ٢4 
کیلوگرم اس��ت. درحالی ک��ه میانگین جهانی آن، 
فقط پن��ج کیلوگرم اس��ت. این، یعن��ی ایرانی ها 
پنج برابر مردم جهان از ش��کر استفاده می کنند. 
ایرانی ها عالوه بر ش��کر، در نم��ک هم زیاده روی 
می کنند. س��ازمان جهان��ی بهداش��ت، میانگین 
مصرف نمک را برای ه��ر فرد در جهان، 10 گرم 
عنوان کرده و این میزان را دو برابر میزان توصیه 
شده این سازمان دانسته است، اما ایرانی دو تا سه 

برابر بیشتر نمک مصرف می کنند. 
 س��رانه مص��رف روغن در کش��ور ٢1 کیلوگرم 
اس��ت. این در حالی اس��ت که وزیر بهداشت روز 
چهارش��نبه ٢3 مهرماه از اضافه شدن ساالنه سه 
کیلوگرم روغن به سرانه مصرف ایرانی ها خبر داده 

است. 
سرانه مصرف تخم مرغ در ایران 190 عدد است. 
این در حالی است که میانگین جهانی، ٢50 عدد 
تخم م��رغ اس��ت و ایرانی ها س��االنه 60 تخم مرغ 
کمت��ر از میانگی��ن جهان��ی می خورن��د. هرچند 
رقم ه��ای دیگری ه��م در این باره اعالم ش��ده و 
به عنوان مثال، سال گذشته معاون بهبود تولیدات 
دام��ی س��ازمان جه��اد کش��اورزی چهارمحال و 
بختی��اری در گفت وگو با خبرگزاری فارس گفت: 
»س��رانه مصرف تخم مرغ کشور 160 و در جهان 

300 عدد است.«
س��رانه مصرف روغن زیتون، این داروی طبیعی 
در کشور فقط ٢٢0گرم است. این در حالی است 
که در برخی کش��ورهای جهان سرانه مصرف این 
کاال به ٢٧ کیلوگرم نیز می رس��د. کش��ور سوریه 
باال ترین آمار مصرف روغن زیتون را با ٢٧کیلوگرم 
در س��ال به خود اختصاص داده است که به دلیل 
مصرف باالی این ماده طبیعی با کمترین مش��کل 

بیماری های قلبی و عروقی مواجه است. 
ایرانی ها در نوشیدن مضرترین نوشیدنی جهان 
نیز با اقتدار در صدر ایس��تاده اند. مصرف س��رانه 
نوشابه در کشور ما 4٢ لیتر است، درحالی که مردم 
جهان به زور 10 لیتر نوش��ابه در سال می خورند. 
س��رانه مصرف ش��یر در ایران ٧0 کیلوگرم اعالم 
شده اس��ت، اما طبق آمار جهانی متوسط مصرف 
ش��یر در جه��ان 190 کیلوگرم و در کش��ورهای 
اروپایی بی��ن 300 تا 450 کیلوگرم اعالم ش��ده 
است. این آمار در کش��ورهای توسعه یافته جهان 
به 500 کیلوگرم هم می رس��د. البته مصرف شیر 
در اس��تان های چهارمحال و بختیاری، آذربایجان 

غربی و شرقی از متوسط کشور بیشتر است. 
با بررس��ی آم��ار مص��رف مواد غذایی کش��ور و 
میانگین ه��ای جهان��ی به روش��نی پیداس��ت که 
ایران در وضعیت غذایی درستی قرار ندارد. حتی 
می توانیم عنوان بدغذا ترین کش��ور جهان را از آن 
خ��ود کنیم. بنابرای��ن اصالح الگ��وی تغذیه ای با 
آموزش های بنیادین و آگاه کردن مردم از تبعات 
الگوی غذایی غلط ش��اید بتواند به بهبود وضعیت 

غذایی جامعه به ویژه نسل های بعد کمک کند. 
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ب��ه  تس��هیالت  پرداخ��ت 
واحده��ای تولی��دی و صنعتی 
می تواند موجب رونق در عرصه 
تولی��د داخلی ش��ود. در همین 
زمین��ه »علی یزدان��ی«، معاون 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
از افزایش دو برابری تس��هیالت 
اعطای��ی به واحدهای تولیدی و 
صنعتی در راس��تای طرح رونق 
تولید خبر داد. به گزارش ایرنا، 
سیاس��ت های  عملیاتی س��ازی 
اقتصاد مقاومت��ی از زمان روی 
کار آمدن دولت یازدهم، در زمره 
مهم تری��ن عناصر برنامه ریزی و 
اجرایی  مسئوالن  تصمیم گیری 
ب��وده و به همین جهت ش��اهد 
عرصه ه��ای  در  گش��ایش هایی 
مختل��ف اقتص��ادی بودی��م. بر 
توس��عه صادرات  اساس  همین 
غیرنفت��ی در کن��ار رونق تولید 
صنعت��ی بخش��ی از زمینه های 

اقتصادی بود که محقق شد.
 

تسهیالت رونق تولید
یکی از مقوله های مهم اقتصاد 
مقاومت��ی رونق تولید اس��ت. بر 
این اس��اس پرداخت تس��هیالت 
به واحده��ای تولیدی و صنعتی 
می تواند موج��ب رونق در عرصه 
تولی��د داخلی ش��ود. در همین 
زمینه معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با اش��اره به آغاز مجدد 
نام نویس��ی واحدهای صنعتی و 
تولی��دی در س��امانه بهین یاب، 
از نام نویس��ی بی��ش از 4 هزار و 
900 متقاضی دریافت تسهیالت 
طرح رونق تولید و نیز متقاضیان 
نوس��ازی  تس��هیالت  دریاف��ت 
واحدهای صنعتی خبر داد. یزدانی 

افزود: با تدابیر س��تاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی، امسال بیش از 
30 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
ب��رای فعال س��ازی10هزار واحد 
راکد و زیرظرفیت، نوس��ازی 10 
هزار واحد تولیدی، رونق 2 هزار 
واحد معدنی و فعال سازی 6 هزار 
ط��رح صنعتی ب��االی 60درصد 
پیشرفت، اختصاص می یابد. بیش 
از 10 ه��زار میلی��ارد تومان هم 
برای تامین نقدینگی حدود 100 
ه��زار واحد صنفی در نظر گرفته 
شده است. تسهیالت اعطایی به 
واحدهای تولیدی امسال دو برابر 

شد. 

توسعه صادرات غیرنفتی
توس��عه ص��ادرات غیرنفتی از 
جمله راهبردهای مهم در زمینه 
تحق��ق اقتصاد مقاومتی بوده که 
باید براس��اس اس��ناد باالدستی 
از جمله س��ند توس��عه صادرات 
غیرنفتی کش��ور و برنامه ششم 

توس��عه تدوی��ن ش��ود. یکی از 
مهم ترین بند های سیاس��ت های 
ابالغ��ی اقتص��اد مقاومت��ی ب��ر 
دارد.  تاکید  تولید صادرات محور 
تجربی��ات بعد از انقالب نش��ان 
می دهد که اقتص��اد وقتی رونق 
و ش��کوفایی را تجرب��ه خواه��د 
کرد که تولید بر صادرات متکی 
باش��د. از طرف دیگر برون گرایی 
هم��راه ب��ا درون نگ��ری که در 
سیاس��ت های ابالغ��ی اقتص��اد 
مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته 
اس��ت، نش��انه دیگ��ری از لزوم 
توج��ه به محوریت ص��ادرات در 
اقتصاد اس��ت. صادرات غیر نفتی 
به وی��ژه کااله��ای صنعتی جزو 
توس��عه  و  رش��د  اولویت ه��ای 
ایران و البته هر کش��ور دیگری 
محسوب می ش��ود. هرچه بتوان 
از خام فروش��ی فاصل��ه گرفت و 
عرضه تولی��دات صنعتی خود را 
به بازاره��ای بین المللی افزایش 
داد، می ت��وان امی��دوار ب��ود که 

اقتصاد بیش از پیش در مس��یر 
توسعه حرکت می کند. وقتی این 
وضعیت بر اقتصاد حاکم باش��د، 
نشان دهنده این است که کیفیت 
و قیم��ت تمام ش��ده کاال زمینه 
محصوالت  بین الملل��ی  رقاب��ت 
ای��ران را فراهم خواهد  تولیدی 
آورد. البت��ه در ای��ن می��ان باید 
ب��ه آماره��ای جزئ��ی مربوط به 
غیرنفت��ی  ص��ادرات  افزای��ش 
ه��م توجه ک��رد. اینک��ه در چه 
حوزه های��ی این افزایش رخ داده 
است و گروه های کاالیی مختلف 
چ��ه نقش��ی در این می��ان ایفا 
کرده ان��د، می تواند تجربه خوبی 
اقتصاد  ک��ردن  بین المللی  برای 
کشور به حس��اب آید. مخصوصا 
اینک��ه ب��ا پاالی��ش داده ه��ای 
مختل��ف  گروه ه��ای  تج��اری 
کاالیی، می ت��وان زمینه را برای 
سرمایه گذاری در بخش هایی که 
دچار ضعف هستند، فراهم کرد. 
قرار اس��ت ط��ی اج��رای برنامه 

شش��م، صادرات کاالی غیرنفتی 
گازی(  میعانات  احتساب  )بدون 
ب��ه 58 میلی��ارد و 676 میلیون 
دالر و کل ص��ادرات غیرنفت��ی 
)ب��ا احتس��اب میعان��ات گازی( 
ب��ه 75 میلی��ارد و 92 میلیون 
دالر برس��د ک��ه ب��ه ترتی��ب از 
8.21درص��دی  و   2.22 رش��د 
برخ��وردار خواهند ب��ود، اما این 
مطرح  شرایطی  در  هدف گذاری 
گزارش  براس��اس  که  می ش��ود 
پیش  رو، مهم ترین چالش��ی که 
در زمین��ه ص��ادرات غیرنفت��ی 
کش��ور وج��ود دارد، این اس��ت 
که بیش��تر محصوالت صادراتی 
ایران محصوالتی هستند که در 
اولیه  گروه کاالهای واسطه ای و 
ق��رار می گیرند و تولی��د آنها در 
کشور پیرو ساختار دولتی است. 
کمیس��یون توسعه صادرات اتاق 
بازرگانی ایران در گزارشی، چهار 
س��ناریو را برای خروج صادرات 
غیرنفت��ی از این وضعیت مطرح 
کرده است. در سناریوی اول، بر 
افزایش س��هم صادرات خدمات 
و محص��والت ب��ا فن��اوری برتر 
در صادرات کش��ور تاکید ش��ده 
تس��هیل  دوم،  س��ناریوی  در  و 
و گس��ترش خدم��ات تجاری و 
بازرگانی مورد توجه قرار گرفته 
است. سناریوی س��وم بر جذب 
سرمایه گذاری خارجی به منظور 
تولی��د صادرات��ی اش��اره دارد و 
س��ناریوی چه��ارم جلوگیری از 
انحصار و بازار شکنی و گسترش 
حضور موث��ر بخش خصوصی در 
بازار ه��ای بین المللی با تاکید بر 
بنگاه های خرد و کوچک را مورد 

تاکید قرار می دهد. 

طرح دو برابری شدن تسهیالت واحدهای تولیدی در دست اجرا

4سناریو برای افزایش صادرات غیرنفتی

فرص��ت امروز: در پایان س��فر وزیر راه 
و شهرس��ازی به آلمان، بیانیه مش��ترک 
تشکیل کارگروه مشترک ریلی را »عباس 
آخوندی« وزیر راه وشهرسازی کشورمان 
و »الکس��اندر دوبرینت« وزیر حمل و نقل 
دیجیت��ال  زیرس��اخت های  توس��عه  و 
آلم��ان امضا کردند. ب��ه گزارش »فرصت 
ام��روز« از پای��گاه خب��ری وزارت راه و 
شهرس��ازی، در س��فر آخوندی و هیأت 
همراه به آلمان، نشست کارگروه مشترک 
ریلی ب��ا حضور نمایندگان ش��رکت های 
ب��زرگ بخش خصوصی آلم��ان در حوزه 
حمل و نق��ل برگ��زار ش��د. در ابتدای این 
نشس��ت »دوبرینت« وزی��ر حمل ونقل و 
زیرس��اخت های دیجیتال آلم��ان گفت: 
هدف ما از تشکیل کارگروه ها ایجاد یک 
گفت وگوی بین بخش��ی در ایران و آلمان 
اس��ت و ما نیز از نظر سیاس��ی، از طرف 
دولت ه��ا از این گفت وگ��و و همکاری ها 
حمایت می کنی��م، به طور قطع این گروه 
کاری می تواند از کمک های دفتر مربوطه 
در وزارت اقتصاد آلمان نیز بهره مند شود. 
وی تأکی��د ک��رد: همکاری ه��ای ایران و 
آلمان دارای فرصت های زیادی است که 
باید مورد بهره برداری ق��رار گیرد، ایران 
دومین اقتصاد بزرگ را در منطقه دارد و 
این نشست فرصت مناسبی برای آشنایی 
نمایندگان ش��رکت های آلمانی با فعالیت 

این کارگروه ها است. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی در ادام��ه این 
نشس��ت با ابراز خوش��حالی از روند رو به 
گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی 
افتت��اح  همچنی��ن  و  کش��ور  دو  بی��ن 
کارگ��روه  مش��ترک ریل��ی در این حوزه 
 روند اج��رای پروژه ها به وی��ژه اختصاص

Fast Track Credit  )حدود 3میلیارد 
دالر( توسط آلمان را تشریح کرد و گفت: 
انعقاد قرارداد و اج��رای آنها برای برخی 
پروژه ها در حوزه های نوسازی زیرساخت 
ریل، نوس��ازی ناوگان ریلی، سیستم های 
مدیریت  سیستم های  ریلی،  سیگنالینگ 
ش��بکه ریل و مذاک��رات در این زمینه با 
برخ��ی از ش��رکت های آلمان��ی، امضای 
یادداش��ت تفاهم همکاری ب��رای راه آهن 
قم - اراک ب��ا ایتالیایی ها، انعقاد قرارداد 
و تأمی��ن مالی پروژه برق��ی کردن قطار 
تهران - مش��هد از مهم ترین قراردادهای 
م��ا با ش��رکت های آلمانی و کش��ورهای 
اروپای��ی اس��ت. آخوندی در ادام��ه ابراز 
امی��دواری کرد که پیش��نهادی از طرف 
آلمان ها برای برقی کردن راه آهن تهران- 
تبریز دریافت ش��ود که بدون شک برقی 
ک��ردن این مس��یر وضعیت ریل��ی را در 

مسیر اروپا بهتر می کند. 
س��عید محمدزاده، مدیرعامل ش��رکت 
راه آه��ن جمهوری اس��المی ایران نیز در 
این نشس��ت در خص��وص همکاری های 
ریل��ی ایران و آلمان ب��ه مواردی از قبیل 
خطوط راه آهن در دست ساخت، ناوگان 
ریلی، میزان حمل س��االنه بار و مس��افر، 
میزان س��رمایه گذاری دولت در سال های 
گذش��ته و س��ال های پیش رو، فاینانس 
7 میلیارد دالری چند س��ال اخیر دولت 
به بخ��ش ریلی، اولویت توس��عه راه آهن 
در ای��ران و روند نوس��ازی ن��اوگان ریلی 
ایران با مش��ارکت ش��رکت های خارجی، 
تأمی��ن لکوموتی��و، راه ان��دازی قطارهاب 
سریع الس��یر، تأمین سیستم سیگنالینگ 
برای ارتق��ای ایمن��ی و ظرفیت خطوط 

ریلی ایران را مطرح کرد. 

بیانیه مشترک تشکیل کارگروه  مشترک 
ریلی بین ایران و آلمان امضا شد

حملونقل

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 
قرارداد واگن سازی مشترک ایران و 

روسیه 30ساله است
فرص��ت ام��روز: محمدرض��ا نعم��ت زاده عصر 
روز دوش��نبه در مراس��م امضای قرارداد سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و شرکت 
»ترن��س م��ش هولدینگ« روس��یه ب��رای تولید 
مش��ترک واگ��ن در وزارتخانه صنع��ت، معدن و 
تجارت گفت: قرارداد مش��ترک واگن سازی ایران 
و روسیه 30 س��اله و قابل تمدید است که در آن 
از توانایی، امکانات و نیروی انس��انی داخلی بهره 
برده می شود. وی افزود: دولت ایران به حمل و نقل 
عمومی اهمیت زیادی می دهد و در برنامه شش��م 

توسعه بر آن تأکید زیادی شده است. 
ق��رار اس��ت دو ط��رف در زمینه تولی��د واگن 
ب��ا فاینانس روس��یه در ای��ران هم��کاری کنند. 
همکاری ها شامل بخش های مختلف ساخت انواع 
واگن های باری و مس��افری اس��ت. یکشنبه هفته 
گذش��ته نیز توافقنامه تأس��یس شرکت مشترک 
هم��کاری در طرح های ریلی بین ایدرو، ش��رکت 
آلس��توم فرانسه و ایریکو )ش��رکت توسعه صنایع 

ریلی ایرانیان( امضا شد. 

96، سال طالیی در افتتاح شبکه 
ریلی کشور

فرصت ام�روز: خیراهلل خادمی، مع��اون وزیر راه 
و شهرس��ازی و مدیرعامل ش��رکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل ونقل کش��ور روز دوشنبه در مراسم 
آغ��از عملیات اجرای��ی پنج قطعه کریدور ش��مال - 
جنوب در کردس��تان افزود: هم اکنون 3هزار و 400 
کیلومتر راه آهن در ش��بکه ریلی کشور در حال اجرا 
اس��ت. وی افزود: امس��ال ب��ا افتت��اح 919کیلومتر 
راه آهن، پنج مرکز استان به شبکه ریلی کشور متصل 
می ش��وند که این اقدام ها باعث شده سال 96 سالی 

طالیی در شبکه راه آهن باشد.
گفتنی است متوسط ساخت ریل در کشور حداکثر 
200 کیلومتر در هر س��ال اس��ت که بهره برداری از 
919 کیلومت��ر در س��ال جاری باع��ث رقم خوردن 
س��الی پربار در این شبکه بوده و امسال حدود 280 

کیلومتر در کشور ریل گذاری شده است. 
 
 

یادداشت

خبر

ویژگی خاص دولت یازدهم، بازگرداندن 
اعتبار بین المللی ایران بوده است

ویژگی خ��اص دولت یازده��م، بازگرداندن اعتبار 
بین المللی ایران بوده اس��ت. دولت یازدهم توانس��ت 
ایران هراسی را از صحنه بین المللی محو کند. امروز 
شاهدیم اروپایی ها درباره ایران با آمریکایی ها همراه 
نیستند و این، بزرگ ترین موفقیت دیپلماسی دولت 
آقای روحانی است. از سوی دیگر سال 1391 شاهد 
رش��د منفی اقتصادی بودیم، این در حالی است که 
سال گذش��ته به مثبت 6.5 درصد رسید، همچنین 
از رش��د منفی 10.5 درصد صنعت در س��ال 1391 
به رش��د بیش از 6.5 درصدی در سال گذشته دست 
یافتی��م. ش��اخص های مختلف نش��ان دهنده رش��د 
اقتصادی و توجه به معاش مردم است. امروز شرایط 
اقتصادی زندگی مردم در مقایسه با سال های گذشته 
بهتر ش��ده، اما هنوز با گذش��ته فاصله وجود دارد و 
مسئوالن باید تالش کنند تا نظر و خواسته های مردم 
تأمین ش��ود. اگر امروز بخواهم به عنوان ش��هروند به 
دولت آقای روحانی و عملکردشان امتیاز بدهم، نمره 
بس��یار باالیی خواهد بود و امیدوارم دولت دوازدهم 
بتوان��د ب��ا به کارگیری وزیران جوان ت��ر، پرکارتر و با 
انگیزه تر آرامش، رفاه و عزتمندی بیش��تری را برای 

ملت شریف ایران اسالمی به ارمغان آورد. 

سوآپ سوختی در بندر نکا کلید 
خورد 

با هماهنگی های انجام ش��ده س��وآپ س��وختی در 
بندر نکا آغاز ش��د. مدیر بن��ادر و دریانوردی و منطقه 
ویژه اقتصادی امیرآباد با اعالم این خبر گفت: نخستین 
کشتی محموله س��وآپ سوختی با اعالم ورود، به بندر 
نکا وارد و تخلیه خواهد ش��د. مهندس علی خدمتگزار 
افزود از آنجایی که دریای خزر دارای مقادیر معتنابهی 
نفت و گاز است و ایران به عنوان بازار نهایی نفت آسیای 
مرکزی و هم مکانی برای ترانزیت آن می باش��د انگیزه 
مضاعفی را برای س��رمایه گذاران خارجی نفتی فراهم 
کرده اس��ت. وی به نقش سازمان بنادر و دریانوردی در 
ارائه انواع خدمات به کشتی های حامل سوآپ سوختی 
و الیروبی مداوم جهت ایجاد عمق مناسب در بندر نکا 
اشاره و تأکید کرد که راه اندازی سوآپ سوختی موجب 
افزایش روابط با دیگر کش��ورها، مراودات بیش از پیش 
در تج��ارت انواع کاالهای نفتی و غیر نفتی و همچنین 

ایجاد اشتغال در منطقه خواهد شد. 

معاون دریایی و بندری بنادر و دریانوردی امیرآباد: 
مراکز HSE و آتش نشانی بندر 

امیرآباد ممیزی شدند 
مرک��ز HSE با ش��اخص های عملک��ردی و آتش 
نش��انی مطابق ب��ا اس��تاندارد های ISO14001 و 
OHSAS18001 م��ورد پای��ش و ارزیاب��ی ق��رار 
گرفتند. معاون دریایی و بندری بندر امیرآباد با بیان 
ای��ن مطلب گف��ت هدف از ممی��زی مراکز HSE و 
آتش نش��انی، اقدام جه��ت ایج��اد هماهنگی درون 
سازمانی به منظور ارتقای شاخص عملکرد این مراکز 
و مدیریت بحران در این بندر است. حبیب اهلل طالبی 
با اش��اره به رشد و توس��عه روز افزون بندر امیرآباد 
در حوزه ه��ای تخلیه و بارگیری و س��رمایه گذاری و 
فعالیت ش��رکت های صنعتی مستقر در منطقه ویژه 
اقتص��ادی، بر لزوم حف��ظ و ارتقای اس��تاندارد های 
مرب��وط به HSE و آتش نش��انی در این بندر تأکید 
ک��رد. وی در پایان با ی��ادآوری رتبه نخس��ت بندر 
امیرآب��اد در ارزیابی عملکرد HSE بنادر کش��ور در 
سال 94 و رشد باالی عملکرد مرکز ایمنی، بهداشت 
و محیط زیس��ت در س��ال گذش��ته خاطرنشان کرد 
انجام این گونه ممیزی ها سبب شناسایی مشکالت و 

نارسایی های موجود در بنادر خواهد شد. 

بازدید مشاور مدیرعامل سازمان در 
امور بندری و دریایی از منطقه ویژه 

اقتصادی بندر امیرآباد 
دکت��ر علی اکبر صفایی از توانمندی ها و پروژه های 
در حال بهره برداری و سرمایه گذاری های انجام گرفته 
در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بازدید کرد. به 
گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی، مشاور 
محترم مدیرعامل س��ازمان در امور بندری و دریایی 
در ای��ن بازدید ضمن مناس��ب ارزیاب��ی کردن روند 
توس��عه بندر امیرآباد در بخش های دریایی و بندری 
گفت: س��ازمان بنادر و دریانوردی، ن��گاه ویژه ای به 
بندر امیرآباد به عنوان بزرگ ترین بندر حاشیه دریای 
خزر دارد. دکتر صفایی همچنین به روند رشد تخلیه 
و بارگی��ری بندر امیرآباد در ماه های اخیر در س��ال 
جاری اش��اره کرد و افزود: بندر امیرآباد با تجهیزات 
مناسب تخلیه و بارگیری که در اختیار دارد می تواند 

روند رو به رشد خود را ادامه دهد. 

منصور معظمی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت



فرصت امروز: نشست ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز 
گذشته به ریاس��ت معاون اول 
رئیس جمه��ور برگ��زار ش��د و 
اس��حاق جهانگیری از ماموریت 
منظ��ور  ب��ه  اقتص��اد  وزارت 
پیگیری بس��ته حمایتی جدید 
توس��عه ص��ادرات غیرنفتی در 

سال ۹۶ خبر داد. 
اس��حاق جهانگی��ری در این 
نشس��ت ب��ا بی��ان اینک��ه حل 
چالش ه��ای اصل��ی اقتص��ادی 
کشور نیازمند تصمیمات قاطع 
و به موقع اس��ت، گفت: مهم تر 
از عن��وان فرماندهی، اختیاراتی 
است که ستاد اقتصاد مقاومتی 

باید داشته باشد. 
او ب��ا اش��اره ب��ه چالش های 
مختل��ف اقتصادی کش��ور و با 
تاکید بر اینکه حل این چالش ها 
با تعارف و رو در بایستی میسر 
نیس��ت، ادامه داد: صرف تغییر 
نام و اطالق عن��وان فرماندهی 
برنامه های  اجرای  در  نمی تواند 
اقتص��اد مقاومتی موثر باش��د، 
بلکه مهم تر از عنوان فرماندهی 
اختیاراتی اس��ت که این ستاد 

باید از آن برخوردار باشد. 
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی با یادآوری اینکه دولت 
برای  ت��الش وس��یعی  یازدهم 
تحق��ق و اجرای سیاس��ت های 
کل��ی اقتصاد مقاومتی در پیش 
گرف��ت، تصری��ح ک��رد: دولت 
بر  تمرک��زی ج��دی  یازده��م 
اجرای اقتصاد مقاومتی معطوف 
کرد و ب��ا اولویت بندی برنامه ها 
تالش ش��د که اقتصاد کش��ور 
در براب��ر ش��وک های داخلی و 

خارجی مقاوم شود. 
رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
اف��زود: ش��اخص های اقتصادی 
نش��ان می ده��د ک��ه عملکرد 
دول��ت یازده��م در س��ال ۹۵ 
عملکردی مثب��ت بوده و تداوم 
روند کاهش��ی ت��ورم و افزایش 
رش��د مثبت اقتصادی از جمله 
دس��تاوردهای اقتصادی در این 

چهار سال بوده است. 
فرمانده��ی  س��تاد  رئی��س 
با اش��اره به  اقتص��اد مقاومتی 
گزارش��ات ارائه شده در جلسه 
امروز س��تاد مبنی ب��ر کاهش 
می��زان ص��ادرات غیرنفتی در 
چهار ماهه نخست امسال گفت: 
در این گ��زارش دالیل کاهش 
صادرات غیرنفتی و موانع پیش 
روی توسعه صادرات نیز مطرح 
ش��د، اما برای حل ای��ن موانع 
نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی 

و راهگشا هستیم. 
جهانگیری ب��ا تاکید بر اینکه 
توس��عه  از  حمای��ت  موض��وع 
ص��ادرات غیرنفت��ی امری مهم 
و ضروری برای کش��ور اس��ت، 

خاطرنش��ان کرد: اگر به دنبال 
اش��تغال زایی و افزای��ش تولید 
هس��تیم، هیچ اقدام��ی مهم تر 
را  زمین��ه  ک��ه  نیس��ت  آن  از 
ب��رای ورود کااله��ای ایرانی به 
بازاره��ای بین الملل��ی فراه��م 
کنیم که تحقق این امر هم نیاز 
ب��ه حمایت از توس��عه صادرات 
دارد و هم رفع موانع پیش روی 

صادر کنندگان را می طلبد. 
با  رئیس جمهور  اول  مع��اون 
اش��اره به تدوین بسته حمایتی 
جدید توسعه صادرات غیرنفتی 
در  گف��ت:   ،۹۶ س��ال  ب��رای 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی 
هیاتی برای پیگیری این بس��ته 
ماموری��ت یافته ان��د و انتظ��ار 

ایران  بازرگانی  ات��اق  داریم که 
فرماندهی  دبیرخان��ه س��تاد  و 
اقتص��اد مقاومت��ی نی��ز اجرای 
این بس��ته را با جدیت پیگیری 

کنند. 
جهانگیری رف��ع موانع بانکی 
را از مهم ترین پیش نیازها برای 
توس��عه صادرات و واردات کاال 
و تامی��ن منابع مال��ی خارجی 
دانس��ت و خواس��تار تدوین و 
پیگی��ری ج��دی راهکاره��ای 
عملی برای حل تعامالت بانکی 
با کش��ورهای ه��دف صادراتی 

ایران شد. 
در ای��ن جلس��ه ک��ه وزرای 
دارای��ی،  و  اقتص��ادی  ام��ور 
صنعت، مع��دن و تجارت، دفاع 

و پش��تیبانی نیروهای مس��لح، 
ارتباطات و فن��اوری اطالعات، 
اس��المی،  ارش��اد  و  فرهن��گ 
نی��رو، نفت، روس��ای  کش��ور، 
س��ازمان های برنام��ه و بودجه 
اس��تخدامی،  و  اداری  کش��ور، 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
و گردش��گری، مع��اون علمی و 
رئیس جمه��ور،  معاون  فناوری 
رئیس جمه��ور در امور اجرایی، 
رئیس جمهور،  حقوق��ی  معاون 
مرک��زی،  بان��ک  کل  رئی��س 
مشاوره اقتصادی رئیس جمهور، 
رئیس ات��اق بازرگان��ی ایران و 
عام��ل صندوق  هی��أت  رئیس 
توسعه ملی نیز حضور داشتند، 
نماینده سازمان برنامه و بودجه 
گزارش��ی از تح��والت صادرات 
غیرنفت��ی در س��ال ج��اری و 
پیش نوی��س بس��ته حمایت از 
توس��عه صادرات غیرنفتی برای 
س��ال ۹۶ ارائه کرد و به تشریح 
تحوالت صادرات غیرنفتی سال 
۹۵، تحوالت صادرات در چهار 
ماهه نخس��ت سال ۹۶ و دالیل 
اف��ت می��زان ص��ادرات در این 

چهار ماه پرداخت. 
در ای��ن گ��زارش همچنی��ن 
توضیحاتی در خصوص آخرین 
کشور  خارجی  تجارت  وضعیت 
طی چهار ماهه نخست سال ۹۶ 
ارائه شد و پیشنهادات کارگروه 
برون گرایی اقتصاد مقاومتی در 
قالب بس��ته حمایت از صادرات 
غیرنفتی برای س��ال ۹۶ مطرح 
شد. براس��اس گزارش سازمان 
برنام��ه و بودج��ه، ب��اال ب��ودن 
قیمت تمام ش��ده تولید، مشکل 
نقل و انتقاالت بانکی، باال بودن 
هزین��ه تامین مال��ی صادرات، 
ب��اال ب��ودن هزین��ه حمل و نقل 
جاده ای، ریلی و دریایی، رقابت 
ناسالم صادرکنندگان در برخی 
کش��ورها و تنش های منطقه ای 
بازاره��ای  دادن  دس��ت  از  و 
منطقه از جمل��ه دالیل کاهش 
ص��ادرات غیرنفت��ی در س��ال 

جاری بوده است. 

بررسی دالیل کاهش صادرات غیرنفتی در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ماموریت جدید وزارت اقتصاد

فرص�ت ام�روز: جزییات تس��هیالت 
ریال��ی و ارزی امس��ال صندوق توس��عه 
ملی مش��خص ش��د. همچنین در جلسه 
هی��أت امن��ای ای��ن صندوق ب��ا حضور 
رئیس جمهور، ش��رایط و ضوابط استفاده 
مجدد اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع 

صندوق توسعه ملی به تصویب رسید. 
در ای��ن ارتباط، هی��أت امنای صندوق 
توس��عه ملی در 27 خردادم��اه با حضور 
رئیس جمهور و سایر اعضا تشکیل جلسه 
داد و گزارش��ی از مناب��ع و مص��ارف و 
عملکرد صندوق طی سال 13۹۵ از سوی 

رئیس هیأت عامل صندوق ارائه شد. 
به گزارش تسنیم، مصوبات این جلسه 
از س��وی معاون رئیس جمه��ور و رئیس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور به این 
شرح ابالغ ش��ده اس��ت: مواردی که بنا 
بر دس��تور مقام معظم رهب��ری از منابع 
صن��دوق توس��عه ملی به ص��ورت خاص 
برداشت می شود و بازپرداخت آن تصریح 
نش��ده باشد حس��ب مجوز رئیس جمهور 
به عنوان برداش��ت از منابع صندوق تلقی 
و در حساب ها اعمال می گردد. همچنین 
اس��تفاده مجدد از منابع صندوق توسعه 
ملی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در 
صورت دارا بودن چهار شرط مجاز است: 
قس��ط معوقه نداش��ته باش��د؛ پیشرفت 
فیزیکی س��رمایه گذاری قبلی متناس��ب 
ب��ا برنامه باش��د؛ ب��رای طرح توس��عه یا 
س��رمایه گذاری جدید باشد؛ شرکت هایی 
ک��ه دارای ص��ادرات ب��وده و اش��تغال 
بیشتری ایجاد کنند، در اولویت هستند. 
همچنی��ن ق��رارداد عاملی��ت پرداخت 
تس��هیالت ارزی و ریالی صندوق توسعه 

مل��ی ب��ا بانک ه��ای عامل در س��ال ۹۶ 
مش��خص شد. به گزارش فارس، براساس 
آمارهای منتشرش��ده از س��وی صندوق 
توس��عه مل��ی، قراردادهای س��ال جاری 
دقیق��اً کپی نس��خه مربوط به س��ال ۹۵ 
اس��ت که برای امس��ال نیز تمدید شده 
اس��ت. رقمی بالغ بر 13 میلیارد و 400 
میلیون دالر از سوی صندوق توسعه ملی 
در س��ال ۹۵ با 20 بانک  قرارداد عاملیت 
منعقد ش��د و امس��ال نیز همان قرارداد 

تمدید شده است. 
امس��ال در بخ��ش تس��هیالت ریال��ی 
مناب��ع می��ان 18 بان��ک با رقم��ی بالغ 
ب��ر 7 ه��زار و ۶34 میلی��ارد توم��ان در 
بخش ه��ای صنعت، معدن، گردش��گری، 
آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی تکمیلی 
توزیع ش��ده است. همچنین در سال ۹۵ 
در بخ��ش ریالی، مناب��ع صندوق در 12 
بانک در مجم��وع 2 هزار و ۹18 میلیارد 
توم��ان برای اس��تفاده در بخش های آب 
و کش��اورزی، پرواربندی دام عش��ایر آب  
� کش��اورزی، صنایع تبدیل��ی و تکمیلی 
کش��اورزی، صنعت و معدن، گردشگری، 

در نظر گرفته شده بود. 
ای��ن منابع برای دو بخش س��رمایه در 
گردش و س��رمایه ثابت با رویکرد مناطق 
کمت��ر توس��عه یافته، برخ��وردار و نی��ز 
صادرات انجام خواهد ش��د. بر این اساس 
3 هزار و 82۶ میلیارد تومان برای بخش 
صنعت و معدن، ۵۵۵ میلیارد تومان برای 
بخش گردش��گری، هزار و 8۵2 میلیارد 
توم��ان آب و کش��اورزی و ه��زار و 400 
میلیارد تومان در بخ��ش صنایع تبدیلی 

و تکمیلی پیش بینی شده است. 

ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل بانک توس��عه 
ص��ادرات ای��ران، در روزه��ای آتی 300 
میلی��ارد تومان از منابع صندوق توس��عه 
مل��ی، ب��ا ن��رخ 11درص��د در اختی��ار 

متقاضیان قرار می گیرد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بان��ک 
توس��عه صادرات ایران، علی صالح آبادی 
در نشس��ت بررس��ی مش��کالت و موانع 
صادرات��ی در حوزه مالی و بانکی در اتاق 
بازرگانی کرمانش��اه، گفت: 800 میلیارد 
تومان در س��ال قبل از صندوق توس��عه 
ملی س��پرده ریالی جذب کردیم که نرخ 
تس��هیالت یاد ش��ده 1۶درصد بود ولی 
امس��ال نرخ این تس��هیالت به 11درصد 

کاهش پیدا کرده است. 
وی با اش��اره به مذاکرات انجام ش��ده 
ب��ا صن��دوق توس��عه ملی تصری��ح کرد: 
مذاکرات��ی در جریان اس��ت ک��ه منابع 
دریافت��ی از صندوق را در قالب »س��قف 

اعتباری« دریافت کنیم. 
 صالح آب��ادی تصریح ک��رد: با صندوق 
توس��عه مل��ی ق��رارداد عاملی��ت ب��رای 
سرمایه گذاری و نوس��ازی در پروژه ها را 
داریم که در بخش ارزی می توانیم با نرخ 
س��ود ۶درصد تا سقف ۵00 میلیون دالر 

به تامین مالی آنها بپردازیم. 
وی با اش��اره به ابزارهای جدید تامین 
مالی اظهار داشت: از طریق شرکت تامین 
س��رمایه آرمان می توانیم برای شرکت ها 
در قالب انتش��ار و ف��روش اوراق بهادار، 

منابع آنها را تامین کنیم. 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات یادآور 
ش��د: اگر صادرکنن��دگان بخواهند اوراق 
تامی��ن مالی خ��ود را در ب��ورس عرضه 

کنن��د، بانک توس��عه ص��ادرات آمادگی 
پذیرش ضمانت اوراق بهادار را برای آنها 

خواهد داشت. 
 صالح آبادی همچنین درباره مشتریان 
و صادرکنندگانی که با بانک های خارجی 
کار می کنن��د، گف��ت: اگر بانک توس��عه 
ص��ادرات با بانک ه��ای خارجی موردنظر 
مش��تریان روابط کارگزاری داشته باشد، 
آمادگ��ی داریم خط اعتباری دوس��اله به 

آنها اختصاص دهیم. 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ادامه 
داد: نرخ س��ود تس��هیالت از منابع بانک 
بین 1۶ تا 18 درصد است و سابقه مثبت 
مش��تری تاثیر مطلوبی در وثایق خواهد 

داشت. 
ب��ه گفته صالح آب��ادی، بع��د از برجام 
گش��ایش های بین المللی بیش��تری برای 
بانک ایجاد شده است و در حال حاضر با 
بانک های خارجی روابط کارگزاری خوبی 

برقرار شده است. 
وی اضافه ک��رد: یکی از ثمرات برجام، 
افتتاح حساب در بانک های خارجی است 
که موجبات کاهش هزینه های مشتریان 
را فراهم آورده است.   صالح آبادی افزود: 
در حال حاضر 18 میلیون یورو از س��وی 
بانک توسعه صادرات ایران به بانک البالد 
عراق خ��ط اعتباری داده  ش��ده که قابل 

 استفاده برای متقاضیان است. 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران 
در سفر به استان کرمانشاه به همراه تنی 
چن��د از مدیران بان��ک، ضمن حضور در 
نشس��ت اتاق بازرگانی، از ش��رکت هایی 
چون صنایع پتروشیمی، پلیمر کرمانشاه 

و روژین تاک بازدید کرد. 

جزییات تسهیالت ریالی و ارزی امسال صندوق توسعه ملی اعالم شد

چهار شرط استفاده مجدد از منابع صندوق 
توسعه ملی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد 

تخصیص ۳۰۰ میلیاردتومان با نرخ ۱۱درصد 
به متقاضیان

 خیز بدهکار بانکی برای تسویه
۱۳ هزار میلیاردی

در حال��ی آخری��ن آماره��ا از روند رو به رش��د 
بده��ی دولت به سیس��تم بانک��ی و افزایش آن تا 
22۵ هزار میلیارد تومان حکایت دارد که به ظاهر 
هنوز بخش��ی از این بدهی با منابع حدود 13 هزار 
میلیاردی که به منظور حذف بخشی از آن در نظر 

گرفته شده بود، تسویه نشده است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در ح��ال حاض��ر دولت و 
ش��رکت های زیرمجموعه آن با رقمی بالغ بر 22۵ 
ه��زار میلیارد تومان بزرگ تری��ن بدهکار بانکی به 
ش��مار می رود. این بدهی از سال 13۹2 که حدود 
۹۶ هزار میلیارد تومان بوده با روندی رو به رشد تا 
بیش از 12۵ هزار میلیارد تومان افزایش داش��ته 

است. 
آخری��ن آماری که بانک مرک��زی از دارایی ها و 
بدهی های ش��بکه بانکی در فروردین ماه منتش��ر 
کرده اس��ت، نش��ان از آن دارد ک��ه روند افزایش 
بده��ی دولت ب��ه بانک ها تا حدی کند ش��ده؛ به 
طوری که در فروردین ماه امسال نسبت به همین 
ماه در س��ال قبل حدود 21.3درصد رشد داشته، 
ول��ی در فروردین ماه س��ال 13۹۵ در مقایس��ه با 
فروردین 13۹4، این رش��د ت��ا 23درصد گزارش 
ش��ده بود که نش��ان از کاهش سرعت رشد بدهی 

دارد. 
ام��ا در س��ویی دیگر قرار بر این ب��وده که طبق 
تبصره )3۵( قانون بودجه 13۹۵ بخشی از بدهی 
دولت به بانک ها از طریق منابع ناش��ی از تس��عیر 
نرخ ارز تس��ویه شود. بر این اساس حدود 1۵ هزار 
میلی��ارد تومان از 4۵ هزار میلیارد مازاد حاصل از 
ارزیابی خالص دارایی ه��ای خارجی بانک مرکزی 
برای تسویه بدهی دولت به بانک ها و البته به طور 
خاص بانک هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند 

در نظر گرفته شد. 
ای��ن مصوبه در پایان س��ال گذش��ته ب��ه بانک 
مرکزی ابالغ و در دس��تور کار ق��رار گرفت و این 
انتظار وجود دارد که با این تسویه بخشی از بدهی 
دولت به شبکه بانکی حذف شود، با این حال آمار 
فروردین ماه نش��ان داد که به ظاهر تغییری در این 
بدهی ایجاد نشده و کاهشی وجود ندارد که ناشی 

از تسویه 1۵ هزار میلیاردی باشد. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه چندی پی��ش و در 
اردیبهش��ت ماه بود که کمیجانی- قائم مقام بانک 
مرک��زی- در این رابطه توضیحات��ی ارائه و گفته 
بود که ب��ه منظور اجرای تس��ویه بدهی دولت به 
بانک ها از محل تبصره )3۵( قانون بودجه با توجه 
به ارسال صورت جلسه تعیین نحوه  تسویه بدهی 
به بانک ها که از سوی سازمان برنامه و بودجه و در 
سقف سهمیه تعیین شده انجام شده است موضوع 
تهاتر بدهی ه��ا و همچنین بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی در مجموع 13 هزار و 100 میلیارد تومان 

می شود که در حال تسویه نهایی است. 
از این اعالم کمیجانی، به نظر می رسد که تسویه 
بخش��ی از بدهی دولت به بانک ه��ا که حدود 13 
هزار میلیارد تومان انجام می شود، همچنان ادامه 
داش��ته و به ظاهر در آمارهای پایان سه ماهه باید 
منتظر بروز اجرای این تبصره در بدهی های دولت 

بود. 
بده��ی دولت به بانک ه��ا مجموعه بدهی دولت 
و ش��رکت های دولتی وابس��ته را درب��ر می گیرد. 
از بده��ی 22۵ ه��زار میلی��اردی گزارش ش��ده 
حدود 1۶۵ ه��زار میلیارد توم��ان خاص دولت و 

شرکت های زیرمجموعه آن است. 
رس��وب حجم باالیی از اوراق مشارکت دولتی و 
بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود 
تعهد ش��ده دولت در زمینه طرح مس��کن مهر، از 
جمله موارد بس��یار مهمی هستند که بخش قابل 
توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات 
بانک ها از دولت تش��کیل می دهد. عالوه بر رسوب 
اوراق مش��ارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن 
مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات 
از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین هایی 
اس��ت که دولت های مختلف در قبال تس��هیالت 
متعدد نسبت به بانک ها ارائه داده و بانک ها نیز به 
محض سررس��ید و عدم تادیه آن توسط اشخاص 
حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیالت، مبالغ اصل و 
سود آن را در حس��اب سرفصل مطالبات از دولت 

ثبت می کنند. 
البته بخش��ی از این بدهی 22۵ هزار میلیاردی 
و رقم��ی ح��دود ۶0 ه��زار میلیارد توم��ان آن به 
بده��ی دولت به بانک مرک��زی اختصاص دارد که 
در فروردین ماه امس��ال با رش��د همراه بوده است.  
بانک مرکزی تاکید دارد که روند رو به رش��د بدهی 
دولت ب��ه بانک مرکزی عمدت��ا از دو دلیل اصلی 
نشأت گرفته است؛ رشد قابل توجه اسناد به تعهد 
دولت و همچنین افزایش استفاده دولت از حساب 

تنخواه گردان خزانه. 
در مجم��وع ب��ا وج��ود درج رق��م 22۵ ه��زار 
میلیاردی به عن��وان میزان بدهی دولت به بانک ها 
در صورت های مالی آنها، دولت چندان این رقم را 
نپذیرفته و تاکید بر حسابرس��ی آن داش��ته است. 
در مدت گذش��ته نیز بدهی مورد حسابرسی قرار 
گرفت��ه و مانده نهایی از س��وی دول��ت پرداخت 

خواهد شد. 
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خبرنــامه

تطبیق 8۰درصدی صورت های مالی 
بانک ملی ایران با استانداردهای 

IFRS
مدیرعام��ل بانک مل��ی ایران گفت که افش��ای 
اطالع��ات براس��اس اس��تانداردهای IFRS ک��ه 
عملیات��ی ش��دن آن در نظ��ام بانکی ای��ران مورد 
تاکی��د بانک مرکزی اس��ت، اکنون تا 80درصد در 
صورت های مالی بانک ملی ایران پیاده سازی شده 

است. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک مل��ی ایران، 
محمدرض��ا حس��ین زاده اف��زود: در صورت ه��ای 
مال��ی نمون��ه جدی��د بانک مرک��زی همراس��تا با 
استانداردهای بین المللی IFRS  افشای اطالعات 
به ص��ورت جام��ع و کامل تر ص��ورت می گیرد که 
طبیعتا نیاز اس��تفاده کنندگان از اطالعات مالی را 

بهتر تامین می کند. 
وی ادامه داد: در همین راس��تا، بانک ملی ایران 
پیش��رفت قابل مالحظه ای در تطبیق صورت های 
مالی خود با اس��تانداردهای IFRS داشته است و 
به زودی این موضوع را به طور صددرصدی محقق 

می کند. 
به گفته حس��ین زاده، این روند از س��ال گذشته 
در بانک ملی ایران آغاز ش��د و با س��رعتی که در 
پیش��رفت آن دیده می ش��ود، امید می رود س��ال 
آینده صورت های مال��ی بانک به طور کامل با این 

استانداردها تطبیق پیدا کند. 
رئی��س هیات مدی��ره بان��ک ملی ای��ران گفت: 
بان��ک مل��ی ایران س��ال گذش��ته و امس��ال، دو 
س��ری از صورت ه��ای مالی را تهیه ک��رد که یکی 
از آنها صورت های مالی براس��اس اس��تانداردهای 
مل��ی و دیگری صورت های مال��ی جدید مطابق با 

استانداردهای IFRS است. 
وی اف��زود: بان��ک مل��ی ای��ران در س��ال مالی 
13۹4 نی��ز با وجود مش��کالت و محدودیت زمان، 
صورت ه��ای مالی مذک��ور را با توج��ه به ظرفیت 
موجود تهیه و قب��ل از برگزاری مجمع عمومی به 

بانک مرکزی و اعضای مجمع ارائه کرد. 
به گفته حسین زاده، صورت های مالی بانک ملی 
ایران هر س��ال پس از تایید مجمع عمومی منتشر 

می شود. 

مدیرعامل بانک رفاه: 
افزایش سرمایه بانک عامل کلیدی 

در توسعه است
 توس��عه بانکداری بین الملل، مش��تری محوری، 
بهب��ود کارای��ی اعتباری و مولدس��ازی دارایی ها از 

جمله اهداف اصلی بانک رفاه است.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک رف��اه، دکتر 
س��همانی، مدیرعامل بانک رفاه با اعالم مطلب فوق 
در جم��ع کارکن��ان این بانک در هرم��زگان گفت: 
افزایش سرمایه پایه بانک ضمن ایجاد شهرت برای 
فعالیت ها، قدرت فعالیت های بین المللی بانک را نیز 

در پی دارد. 
وی با تاکید بر مش��تری محوری به عنوان یکی از 
اصلی ترین اس��تراتژی های بانک بیان کرد: افزایش 
س��رمایه بان��ک، منج��ر ب��ه افزایش س��ودآوری و 
استحکام بانک و خدمات بهتر و بیشتر به مشتریان 
می ش��ود. همچنین حجم سرمایه گذاری ها و میزان 

سهم از بازار را ارتقا می بخشد. 
مدیرعامل بانک رفاه ب��ا تاکید بر پیگیری جدی 
وصول مطالبات معوق، یادآور شد: نباید لحظه ای از 
پیگیری دست برداریم. همه کارکنان شعب باید به 
پرونده های مطالبات اشراف داشته باشند تا بتوانیم 
در این زمین��ه به موفقیت های خوبی دس��ت پیدا 
کنیم. افزایش مطالبات به ویژه در حوزه سررس��ید 

گذشته، بانک را به شدت آسیب پذیر می کند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.813دالر آمریکا

4.۵4۹یورو اروپا

4.۹۶7پوند انگلیس

1.043درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵08.200مثقال طال

117.330هر گرم طالی 18 عیار

1.182.000سکه بهار آزادی

1.21۶.100سکه طرح جدید

۶34.۵00نیم سکه

378.۵00ربع سکه

24۹.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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در س��ومین روز معامالت ب��ورس اوراق 
بهادار تهران دماسنج بازار سهام نیمه  کانال 
۸۱ ه��زار واح��دی را رد کرد و با ۴۲ واحد 
رشد به رقم ۸۱ هزار و ۵۳۳ واحدی رسید. 
در معامالت روز دوشنبه نماد شرکت های 
فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان 
و ملی صنایع مس ای��ران با ۵۸، ۵۲ و ۲۷ 
واحد تأثیر مثبت بیشترین نقش افزاینده را 
روی دماسنج بازار سهام داشتند. در طرف 
مقابل سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی 
تأمین، پاالیش نفت بندرعباس و نفت بهران 
به ترتیب با ۲۷، ۲۵ و ۱۳ واحد تأثیر منفی 
بیشترین نقش کاهنده را روی دماسنج بازار 
سهام داشتند. در دادوستدهای روز دوشنبه 
سه گروه فلزات اساسی، فرآورده های نفتی 
و رایانه با بیشترین حجم و ارزش معامالت 
در ص��در برتری��ن گروه ه��ای صنعت قرار 

گرفتند. 

لیدری شرکت های سرب و روی
ب��ورس ته��ران در حالی ب��ا معامالتی 
متع��ادل هم��راه ب��ا اقب��ال معامله گران 
ب��ه گروه فلزات اساس��ی روبه رو ش��د که 

پایان اص��الح قیمت ها در اغلب نمادهای 
معامالتی، غلبه تقاضا بر عرضه س��هام را 
در پی داش��ت. در این بین، عطش برخی 
معامله گ��ران اغلب حقوقی در بازار بدهی 
اگرچه به حجم معامالت س��هام در بازار 
نقد ب��ورس تهران آس��یب رس��انده، اما 
همچن��ان در گروه های پیش��روی بازار از 
جمله فلزات اساس��ی و گروه معدنی ها به 
رهبری شرکت های س��رب و روی انگیزه 
باالیی برای جمع آوری س��هام از س��وی 
معامله گران حقیقی و حقوقی وجود دارد. 
روز دوش��نبه در گ��روه خودرویی ه��ا نیز 
پایان اصالح قیمت��ی و حمایت کم حجم 
حقوقی ه��ا روندی متعادل اما کم نوس��ان 
را در مح��دوده صف��ر تابل��و ب��رای اغلب 
نمادهای معامالتی این گ��روه رقم زد. با 
این همه هنوز گروه قطعه سازها با تحرک 
نوس��ان گیران حرفه ای مواجه اس��ت. در 
گروه پاالیش��ی ها نیز ش��کل گیری صف 
خری��د ناپای��دار در برخی تک س��هم های 
ای��ن گروه توج��ه معامله گ��ران را در پی 
داش��ت که ت��داوم عرضه س��هام مانع از 
ش��کل گیری هرگونه صف خرید و بر هم 
زدن معامالتی متعادل در این گروه ش��د. 
به طور کلی روز دوشنبه بازار سهام بازاری 
متعادل و کم نوسان بود که با تحرک گروه 

فلزات اساسی به رهبری ملی مس و فوالد 
مبارک��ه اصفهان و همچنی��ن خودنمایی 
گروه س��رب و روی توانس��ت نماگرهای 

سبزپوش را راهی معامالت فردا کند. 

با گروه های بازار سهام
ت��االر  معام��الت  روز  س��ومین  در 
شیش��ه ای این هفت��ه، در گ��روه فلزات 
اساس��ی ۹۵ میلی��ون س��هم ب��ه ارزش 
بی��ش از ۱۹میلیارد توم��ان در ۷ هزار و 
۲۶۲ نوب��ت مورد دادوس��تد قرار گرفت. 
در ای��ن گ��روه س��هام ش��رکت هایی که 
دارای حج��م معامله ای نس��بتا باال بودند 
با روند رو به رش��د مواجه ش��د، هر چند 
تعداد ش��رکت هایی که قیمت سهام شان 
روند کاهشی داشت نیز در این گروه کم 
نبودند. در گروه محصوالت شیمیایی نیز 
بیش از ۳۸ میلیون س��هم معامله شد که 
ارزش آن ب��ه نزدیک ۸ میلی��ارد تومان 
می رس��ید، اما در نهایت اکثر شرکت های 
موج��ود در این گ��روه با روند کاهش��ی 
در قیمت سهام ش��ان مواجه ش��دند. در 
گروه فرآورده های نفتی کک و س��وخت 
هسته ای نیز شرایط چندان متفاوت نبود 
و به رغم رش��د تعداد کم��ی از نمادهای 
ای��ران گ��روه اکثری��ت با روند کاهش��ی 

روبه رو ش��دند. در معامالت روز دوشنبه 
تاالر شیش��ه ای بیش از ۶۳ میلیون سهم 
خودرویی معامله ش��د ک��ه ارزش آن به 
بی��ش از ۹ میلی��ارد توم��ان می رس��ید. 
در این گروه قیمت س��هام ش��رکت های 
ایران خ��ودرو،  همچ��ون   پرمعامل��ه 
پ��ارس خودرو و زامیاد چن��دان تغییری 
نداش��ت، ام��ا در کل ش��رایط این گروه 
نس��بت به روزهای گذش��ته در وضعیت 

مطلوب تری به سر می برد. 

رشد 8 واحدی شاخص کل فرابورس
روز دوشنبه شاخص کل بازار فرا بورس 
با رشد بیش��تر از ۸ واحدی در پله ۹۲۹ 
واحدی ماند. همچنین در بازار فرا بورس 
تعداد ۱۶۸ هزار و ۵۶ س��هم اوراق بهادار 
ب��ه ارزش یک میلی��ارد و ۴۶0 میلیون و 
۳00 هزار ریال در بیش از ۲۲ هزار نوبت 
معامالتی دادوستد شد. در معامالت بازار 
فرابورس نمادهای گروه س��رمایه گذاری 
میراث فرهنگی، گروه صنایع کاغذ پارس 
و توکاریل با روند صعودی، ش��رکت مواد 
ویژه لیا، کش��ت و صنعت ش��هداب ناب 
خراس��ان، توکا رن��گ فوالد س��پاهان و 
توسعه فناوری اطالعات خوارزمی با روند 

نزولی به کار خود پایان دادند. 

شاخص کل نیمه کانال 81 هزار واحد را رد کرد

پایان اصالح قیمت ها در بورس تهران

و  پرب��ازده  درآمد زای��ی  جزیی��ات 
کم بازده تری��ن صندوق ه��ای درآم��د ثابت 
بورس بررس��ی شد، در این میان ۷۵درصد 
مناب��ع پربازده  ترین ها را اوراق مش��ارکت 
و س��پرده های بانک��ی تش��کیل می دهند. 
ب��ه گ��زارش مدیری��ت فن��اوری ب��ورس 
ته��ران، پنج صندوق س��رمایه گذاری ثابت 
حامی، ب��ا درآمد ثاب��ت کاریزما، توس��عه 
پرس��پولیس  نیک��وکاری  نیکی،  س��رمایه 
نیک��وکاری  س��رمایه گذاری  صن��دوق  و 
نیک اندیش��ان باالتری��ن ارزش خالص هر 
در  را   )NAV( س��رمایه گذاری   واح��د 
بی��ن همه به خ��ود اختص��اص داده اند. بر 
این اساس، س��ه صندوق س��رمایه گذاری 
ب��ا درآمد ثاب��ت حامی، کاریزما و توس��عه 
س��رمایه نیکی براس��اس ارزش خالص هر 
واحد س��رمایه گذاری  )NAV( گران ترین 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری ب��ه ش��مار 

می روند. بازدهی این س��ه صندوق از آغاز 
فعالیت تا به امروز به ترتیب ۸۸.۵ درصد، 
۷۵.۳ درص��د و ۹۲.۹ درصد بوده اس��ت. 
پ��س از آنها نی��ز دو صن��دوق نیکوکاری 
پرس��پولیس ب��اارزش خال��ص ه��ر واحد 
سرمایه گذاری  )NAV( ۱۱۳ هزار و ۹۳۶ 
تومانی و صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری 
نیک اندیش��ان ب��ا ارزش خال��ص هر واحد 
سرمایه گذاری  )NAV( ۱0۶هزار و ۲۹۱ 
تومانی در رتبه های بع��دی قرار گرفته اند. 
قیمت اس��می ه��ر واحد س��رمایه گذاری 
۱000 تومان است که پس از آغاز فعالیت 
صندوق س��رمایه گذاری در اوراق با درآمد 
ثابت و در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه 
و در پانزدهمی��ن روز ه��ر ماه اس��ت، در 
صورتی ک��ه خال��ص ارزش روز واحدهای 
س��رمایه گذاری بی��ش از قیم��ت مبن��ای 
واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده 

و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری 
به حساب کس��انی که در پایان آن مقطع، 
دارن��ده واحده��ا بوده اند، واریز می ش��ود. 
پ��س از ای��ن پرداخت، خال��ص ارزش روز 
هر واح��د س��رمایه گذاری مع��ادل قیمت 
مبنای محاس��به است. بر این اساس ارزش 
خالص ه��ر واحد س��رمایه گذاری صندوق 
س��رمایه گذاری ثاب��ت حامی ت��ا تاریخ ۸ 
تیرماه ۹۵ به مبلغ ۱۸۶ هزار و ۶۹۷ تومان 
رسیده اس��ت که در مقایسه با عمر ۱0۶۲ 
روزه این صندوق توانس��ته بازدهی ۸۵.۳۲ 
درص��دی را از ابتدای فعالی��ت تا به امروز 
محقق س��ازد. بیش از ۹۷درصد از ترکیب 
دارایی ه��ای این صن��دوق هم اکنون اوراق 
مشارکت و مابقی آن را سپرده بانکی شامل 
می شود. صندوق س��رمایه گذاری با درآمد 
ثابت کاریزم��ا اما در رتبه دوم بیش��ترین 
ارزش خال��ص ه��ر واحد س��رمایه گذاری 

)NAV( به مبلغ ۱۸۱ هزار و ۹۶۲ تومان 
ایس��تاده که در ۹۵۸ روز فعالیت توانسته 
بازده��ی ۷۹.۶۲ درصد را ب��ر جای گذارد. 
بیش از ۵۶درص��د از دارایی های مالی این 
صندوق را هم اکنون س��پرده های بانکی و 
پس از آن اوراق مشارکت تشکیل می دهد. 
در رتبه سوم دارندگان بیشترین خالص هر 
واحد سرمایه گذاری )NAV( نیز صندوق 
س��رمایه گذاری ب��ا درآم��د ثابت توس��عه 
س��رمایه نیکی قرار دارد که در مدت عمر 
۴۸۲ روزه خ��ود ارزش ۱۴۱ ه��زار و ۴0۵ 
تومانی را ب��رای هر واحد س��رمایه گذاری 
محقق کرده اس��ت. بازده��ی این صندوق 
از ابت��دای آغاز فعالیت ت��ا دوره مذکور به 
۹۲.۷درصد رسیده است. بیش از ۷۵درصد 
از دارایی ه��ای مالی این صندوق هم اکنون 
اوراق مش��ارکت و مابقی را س��پرده بانکی 

تشکیل می دهد. 

صندوق تثبیت بازار س��رمایه با هدف 
حمایت از بازار سرمایه در شرایط بحران 
می توان��د ب��ا ورود نقدینگی های جدید و 
دوراندیش��ی در هدایت سرمایه ها به بازار 
سهام، باعث افزایش اعتماد سهامداران به 
این بازار ش��ود. چنین نهاد های حمایتی 
برای بازار س��رمایه اتفاق خوب و مثبتی 
اس��ت و ب��ا راه اندازی چنی��ن نهادهایی، 
نقدینگی ه��ای جدی��د با ه��دف حمایت 
از بازار س��رمایه وارد بورس می ش��ود که 
اتف��اق خوبی اس��ت. هدف گ��ذاری برای 
صن��دوق تثبی��ت خیلی مهم اس��ت. در 
ح��ال حاضر صن��دوق توس��عه در حال 

فعالی��ت در بازار اس��ت و از لحاظ تزریق 
نقدینگی، فعالیت این صندوق برای بازار 
مثبت است اما درباره روند معامالت این 
صندوق اطالع رس��انی نمی شود، بنابراین 
بهتر اس��ت ب��رای آغاز ب��ه کار صندوق 
تثبی��ت، این نه��اد مالی رون��د حرکتی 
خود را به یک نهاد نظارتی گزارش دهد. 
صن��دوق تثبیت باید قب��ل از آغاز به کار 
پیش بینی های الزم برای مدیریت بهینه 
این نهاد را داشته باشد. قطعاً وظایف این 
صندوق در اساس��نامه آن مشخص شده 
اس��ت، منابع هم قرار اس��ت از نهادهای 
عمومی مثل صندوق توس��عه ملی تأمین 
ش��ود و در این شرایط هدف گذاری برای 
صندوق خیلی مهم اس��ت و این نکته که 
برای رس��یدن به هدف چگونه باید منابع 

در آن مدیریت ش��ود تا خلل��ی در روند 
بازار ایجاد نشود از دیگر الزامات این نهاد 
برای رس��یدن به اهداف تعیین شده اش 
اس��ت. در چند س��ال اخیر حقوقی های 
ب��زرگ به دلیل کمبود نقدینگی در حال 
خروج از س��هام بزرگ و بنیادی هستند. 
چنی��ن نهادهایی با خرید س��هام بزرگ 
و بنی��ادی ب��ازار ب��ا ن��گاه بلند مدت هم 
می توانند سودآوری خود را تضمین کنند 
و هم سرمایه سهامداران خرد را به سمت 
س��هام بنی��ادی هدایت کنند ت��ا بازار از 
سفته بازی و خریدوفروش های کوتاه مدت 
فاصله بگیرد. بازار این روزها در ش��رایط 
بس��یار خوبی قرار دارد. قیمت ها در بازار 
بس��یار جذاب اس��ت و میانگین نس��بت 
قیم��ت ب��ه درآمد ب��ازار پایین اس��ت و 

خرید س��هام بنیادی با نگاه میان مدت و 
بلند مدت به طور قطع با سودآوری همراه 
خواهد بود. در این شرایط حمایت از بازار 
به خصوص سهام پرپتانسیل کمک بزرگی 
اس��ت. در ش��رایط امروز بازار با توجه به 
قیمت ه��ای جذاب س��هام، هی��چ بحران 
خاصی بازار را تهدی��د نمی کند. بازار در 
این ش��رایط درگیر هیچ بح��ران مالی از 
جن��س ب��ازار نمی ش��ود و خط��ر حباب 
قیمتی نیز وج��ود ندارد. وجود نهادهایی 
مث��ل صن��دوق تثبیت ب��رای حمایت از 
بازار در ش��رایط بحران های بیرونی مثل 
ریسک های سیس��تماتیک و بحرانی های 
پولی خارج از بازار، در روند بازار سرمایه 
و ایج��اد اعتم��اد و اطمین��ان در می��ان 

سرمایه گذاران بسیار مهم است. 

پربازده ترین صندوق های با درآمد ثابت بورس معرفی شدند

افزایش نقدشوندگی و اعتماد به بازار سهام

خبر

انتشار صکوک در بازار سرمایه از 
مرز 12 هزار میلیارد تومان گذشت

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه  )سمات( گفت: با انتشار ۴۳۵ میلیارد 
تومان اوراق اجاره، مبلغ کل اوراق صکوک منتشر شده 
در بازار سرمایه از مرز ۱۲ هزار میلیارد تومان گذشت. 
محمد رضا محس��نی افزود: از ابتدای امسال، شرکت 
س��ایپا ۳۵0 میلیارد تومان و ش��رکت بازرگانی سایپا 
ی��دک ۸۵ میلیارد تومان اوراق اجاره در بازار منتش��ر 
کرده اند تا رقم کل انتش��ار صکوک در بازار سرمایه به 
بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان برسد. وی با بیان اینکه 
ش��رکت حمل و نقل ریلی در آینده ای نزدیک مبلغ ۷۶ 
میلیارد تومان صکوک استصناع در بازار سرمایه منتشر 
خواهد کرد، گفت: این شرکت برای خرید ۳00 دستگاه 
واگن باری این اوراق را منتش��ر خواهد کرد. محسنی 
مدت زمان عمر اوراق استصناع شرکت حمل و نقل ریلی 
را ۴ س��ال و سود س��االنه آن را بالغ بر ۱۶درصد اعالم 
کرد که هر س��ه ماه یک بار به سرمایه گذاران پرداخت 

خواهد شد. 

تاالر محصوالت کشاورزی میزبان 
عرضه 117 هزار تن گندم 

تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران روز 
دوش��نبه ۹ مردادماه، میزبان عرضه ۱۱۷ هزار و ۳۷۷ 
تن گندم خوراکی اس��تان های اردبیل، مرکزی، زنجان 
و خراس��ان شمالی در قالب طرح قیمت تضمینی بود. 
ط��ی این روز و در تاالر مذک��ور ۴۴۹ تن جو دامی در 
قالب طرح قیمت تضمین��ی، ۴ هزار تن گندم دوروم، 
یک هزار و ۷۲۵ تن ش��کر سفید، ۲00 تن روغن خام، 
۲00 ت��ن ذرت دانه ای، ۲00 تن ذرت دامی، ۲00 تن 
جو دامی و ۴۹۵ تن مرغ منجمد نیز در تاالر محصوالت 
کشاورزی عرضه شد. براساس این گزارش، ۴۱ هزار تن 
تیر آهن، ۱۱0 تن س��بد میلگرد، ۱0 هزار تن تختال 
SM، ۴ هزار و ۴00 تن انواع ورق و ۸ کیلوگرم شمش 
طال در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه ش��د. 
این گ��زارش حاکی اس��ت در ت��االر صادراتی بورس 
کاالی ای��ران نیز طی این روز ۵ ه��زار و ۳00 تن قیر 
و عایق رطوبتی عرضه ش��د. ت��االر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی نیز ش��اهد عرضه ۵۴ ه��زار و ۲۲۸ تن 
انواع مواد پلیمری، قی��ر، لوب کات و وکیوم باتوم بود. 
 ب��ازار فرعی بورس کاالی ایران نی��ز در این روز عرضه 
۳0 ه��زار تن جو دام��ی و یک هزار ت��ن آهک پخته 

ذوب آهن اصفهان را تجربه کرد. 

عرضه 4000 تن گاز مایع در رینگ 
بین الملل بازار فیزیکی

در جلس��ه معامالتی روز ۹ مردادماه ۹۶ کاالهای 
برش سنگین و سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز، 
پنتان و حالل ۴0۲ پاالیش نفت کرمانش��اه، متانول 
پتروشیمی زاگرس و نیتروژن مایع پتروشیمی فجر 
در رین��گ داخلی و گازمایع پاالیش گاز فجر جم در 
رینگ بین الملل بورس انرژی عرضه ش��دند. از نکات 
مهم عرضه های روز دوش��نبه می ت��وان به عرضه ۴ 
هزار ت��ن گاز مایع پاالیش گاز فج��ر جم در رینگ 

بین الملل اشاره کرد. 

نخستین پیش بینی 96 »شتران«
ش��رکت پاالیش نفت تهران نخس��تین پیش بینی 
درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۶ 
را با سرمایه ۱۶ هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی 
نشده اعالم کرد. شرکت پاالیش نفت تهران پیش بینی 
درآمد هر س��هم س��ال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه 
۹۶ را معادل ۴۱۶ ریال س��ود اعالم کرده است که در 
مقایسه با س��ال مالی ۹۵ معادل ۲۸ درصد کاهش را 
نشان می دهد. یادآوری می شود »شتران« سود خالص 
در سال مالی منتهی به ۳0 اسفند ۹۵ را مبلغ ۹ هزار و 
۲۷۸ میلیارد و ۱۱میلیون ریال و سود به ازای هر سهم 

را ۵۸0 ریال اعالم کرده بود. 

»سرچشمه« خریدار نبود
ش��رکت س��رمایه گذاری مس سرچش��مه، صورت 
وضعیت پرتفوی س��رمایه گذاری ها در دوره یک ماهه 
منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۶ را با سرمایه ثبت شده یک هزار 
و ۶00 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر 
کرد. شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در ابتدای 
دوره یک ماهه منتهی به پایان تیرماه امس��ال تعدادی 
از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۳۳ 
میلیارد و ۶۴۲ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۳0۵ 
میلیارد و ۷0۶ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. 
»سرچش��مه« در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه 
۹۶ تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 
ش��ده ۶0 میلیارد و ۴۱0 میلی��ون ریال به مبلغ ۱۴۴ 
میلی��ارد و ۸۶۶ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت 
معادل ۸۴ میلیارد و ۴۵۶ میلیون ریال سود واگذاری 
کسب کرد. این ش��رکت فرابورسی در دوره یک ماهه 
یاد شده سهام هیچ شرکت بورسی را خریداری نکرد. 

نگاه

دریچه

بیشترین درصد افزایش
موتورس��ازان تراکتورسازی ایران در حالی عنوان نخست 
جدول بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که تقند 

شبرین خراسان در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۶.0۵۳۵خموتور

۲۳.۳0۲۴.۹۸قشرین

۴.۴۶۵۴.۹۶حپترو

۵.۵۸0۴.۸۹ددام

۱.۶۱۹۴.۸۶فنوال

۹۸۷۴.۷۸خکمک

۴.۴۲۸۴.۶۸پدرخش

 بیشترین درصد کاهش
بین المللی و توس��عه س��اختمان صدر نشین جدول بیشترین 
درصد کاهش شد. شیشه همدان در رده دوم این گروه ایستاد. ایران 
تایر هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۶.0۹(۹۴۱ثاخت
)۴.۱۴(۸.0۵۲کهمدا
)۳.۲۸(۴.۸۱۱پتایر

)۳.۲۵(۱0.0۳۱قصفها

)۳.۱۸(۱.۵۸۳سشمال

)۳.0۱(۸.۶۴0شبهرن

)۲.۹۵(۳.0۲۵ساروم

پرمعامله ترین سهم
ف��والد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس 
ش��ناخته ش��د. ملی صنایع مس ایران در رده دوم این گروه 

ایستاد. پاالیش نفت اصفهان هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۴۳.۸۲۲ ۱۶۹۳فوالد

۲۸.۴۷۸ ۱۸۷۳فملي
۲۸.0۴0 ۲۸۹۹شپنا

۱۷.۸۵۵ ۱۲۴۸ومعادن
۱۶.۲۴۶ ۱۷۵۲وتوصا
۱۲.۴۸۹ ۷۷۷خزامیا
۱۱.۶۷۹ ۵۴۵شپلي

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را پاالیش نفت 
اصفهان به خ��ود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان رتبه 
دوم را به دست آورد. به پرداخت ملت هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
۸۱.۲۷۹ ۲۸۹۹شپنا
۷۴.۲0۸ ۱۶۹۳فوالد

۶۶.۲۲۹ ۲۱۹۷0پرداخت
۵۳.۳۲۷ ۱۸۷۳فملي
۳۷.۵۲۷ ۳۳۹۳کترام
۲۸.۴۶۵ ۱۷۵۲وتوصا
۲۷.0۶0 ۴۷۱0کماسه

بیشترین سهام معامله شده
به پرداخت ملت در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که فوالد مبارکه اصفهان در این گروه 

دوم شد و ملی صنایع مس ایران در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۲۱۹۷0۴۳۲۶پرداخت
۱۶۹۳۲۶۶۹فوالد
۱۸۷۳۱۷۳۲فملی
۲۸۹۹۱۳۹۲شپنا
۳۳۹۳۱0۱۹کترام
۱۷۵۲۸۳۶وتوصا
۴۷۳۴۸۷۴شبندر

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

۵۵۸0۱۱۱۶ددام
۱۹۲۹۹۶۴کساپا

۲۴۳۵۶0۹خمحور
۹۸۷۴۹۴خکمک
۱۱۹۲۳۹۷خریخت
۵۳۶۳۳۸۳خلنت
۱۶۳۸۳۲۸قثابت

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزم��ی درصدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۷۴۲۱.۹۸وخارزم
۴۵0۱۲.۱۴کگاز

۱0۹۳۳.۲۷پردیس
۱۷۷۳۳.۴۲وبانک
۱0۳۶۳.۴۵ورنا
۱۶۷۲۳.۷۱ما

۱۱۴۲۳.۷۸وصنا

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

علیرضا مستقل
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پویا

شرکت ها و مجامع

بورس انرژی

بورس کاال
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رئی��س هیأت مدیره ش��رکت مخابرات 
ایران با تأکید بر لزوم حرکت شرکت های 
 IP به س��مت ش��بکه )FCP( اینترنتی
و فیبرن��وری، گف��ت که همه ش��رکت ها 
می توانند وارد حوزه فیبر نوری ش��وند و 
قرار نیست مخابرات انحصاری ایجاد کند. 
ب��رات قنبری در گفت وگو با ایس��نا، با 
بی��ان اینکه مخابرات باید طی ۱۰ س��ال 
آینده فیبر نوری داشته باشد و شبکه اش 
نیز IP شود، اظهار کرد: مخابرات ناگزیر 
اس��ت ش��بکه جدید خود را ب��ر مبنای 
فیبرن��وری راه ان��دازی کند که س��رعت 
ب��االی ۳۰ م��گ و ۵۰ و ۱۰۰ مگابیت��ی 
را ب��ه خانواده ه��ا ارائه ده��د؛ همچنین 
شبکه خود را بهIP  )زیرساخت اینترنت 
پروتکل( تبدیل کند و س��ایر شرکت های 

FCP نیز باید به همین سمت بروند. 
مع��اون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
وزارت ارتباط��ات در ادام��ه با بیان اینکه 

مجموع مخاب��رات )چ��ه FCPها و چه 
ش��رکت مخاب��رات ای��ران( باید رش��د و 
زمینه اتص��ال را ایجاد کنند، افزود: همه 
شرکت ها می توانند وارد حوزه فیبرنوری 
ش��وند و قرار نیس��ت مخابرات انحصاری 
ایجاد کند. ما انحصار تکنولوژی را حذف 
کردیم؛ انحصار زیرساخت را نیز براساس 
مقررات و پروانه هایی که صادر می ش��ود، 

کاهش می دهیم. 

هوشمندسازی مدارس یعنی حذف 
کاغذ و پرینتر

قنبری با اش��اره به موانع هوشمندسازی 
م��دارس اظه��ار ک��رد: مش��کل م��ا برای 
هوشمندس��ازی م��دارس این اس��ت که 
نمی دانیم مقصود خریدن تجهیزات اس��ت 
یا بردن س��رویس ها؛ تلقی ما این است که 
در هوشمندس��ازی مدارس تنها تجهیزات 
مورد نیاز نیس��ت بلکه زیرساخت از جمله 

س��رویس ها و خدمات آموزشی هم مدنظر 
اس��ت. قرار نیس��ت وقتی در یک مدرسه 
آم��وزش از راه فضای مج��ازی وجود دارد، 
دیگر کتاب وجود داش��ته باش��د.  معاون 
برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی وزارت 
ارتباط��ات ادام��ه داد: امیدواری��م با توجه 
ب��ه تکالیفی که در برنامه شش��م نوش��ته 
ش��ده، ای��ن کار عملی ش��ود. درخصوص 
هوشمندس��ازی مدارس ج��دا از موضوع 
بودجه، بحث تفکر هم اهمیت دارد. روزی 
که دانش آموزان امتحانات را پشت کامپیوتر 
انجام دهند و دیگر ورقه ای تصحیح نشود، 
در واقع کاغذ و پرینتر از مدرس��ه ها حذف 
شود، یعنی هوشمندسازی انجام شده است. 

برنامه ای برای کاهش تعرفه در 
مخابرات نداریم

رئی��س هیأت مدیره ش��رکت مخابرات 
ایران در پاس��خ ب��ه اینکه آی��ا مخابرات 

برنام��ه ای برای کاهش تعرفه دارد، اظهار 
ک��رد: ما ب��رای کاهش تعرف��ه مخابرات 
برنام��ه ای نداری��م، ام��ا برای ب��اال بردن 
کیفیت و س��رعت و بس��ته ها و خدمات 
جدید برنام��ه داریم. کیفیت و س��رعت 
خدمات باید هر سال افزایش پیدا کند. 

وی ب��ا اش��اره ب��ه ل��زوم حمای��ت از 
کس��ب وکارهای نوپ��ا بیان ک��رد: ما در 
برنامه ششم توس��عه برنامه ریزی کردیم 
ک��ه حجم این ب��ازار باید حداقل ش��ش 
براب��ر ش��ود. یک��ی از برنامه ه��ای ما در 
برابر کس��ب و کارهای نوپا این اس��ت که 
مانع کس��ب و کار آنها نش��ویم و سپس از 
آنه��ا حمایت کنی��م. حمایت م��ا از این 
کس��ب وکارها به صورت خرید سرویس و 
خدمات است. دولت نیز نباید رقیب این 
کسب وکارها شود و در کسب وکار با آنها 
رقابت کند و در نهایت زمینه را برای آنها 

فراهم کند. 

این روزها اخبار بس��یاری در خصوص 
پیام رس��ان تلگ��رام به گوش می رس��د؛ 
از خب��ری ک��ه خرم آب��ادی در خصوص 
هماهنگ��ی عملی��ات تروریس��تی تهران 
از س��وی داع��ش در تلگ��رام داده بود تا 
اخبار انتقال س��رورهای این پیام رس��ان 
به داخل کش��ور و تکذی��ب این انتقال از 
س��وی دوروف مدیر تلگرام، اما و اگرهای 
بس��یاری را پیرامون مباحث مطرح شده 
به وج��ود م��ی آورد، آخری��ن خبرها هم 
حاک��ی از انتقال CDN ه��ای تلگرام به 
ایران اس��ت.  روز گذش��ته خب��ر انتقال 
س��رورهای تلگرام به ایران در رس��انه ها 
منتشر شد که دوروف آن را تکذیب کرد. 
برای یافتن پاس��خی در خصوص اینکه 
آی��ا انتقال س��رورهای تلگرام ب��ه ایران 
امکان پذی��ر اس��ت یا خی��ر و در صورت 
انتق��ال CDN ه��ا به داخل کش��ور چه 
اتفاق��ی رخ می ده��د و آی��ا مس��ئوالن 
می توانند به محتوای رمزنگاری ش��ده در 
این پیام رسان دسترس��ی داشته باشند، 

ب��ه گفت وگ��و ب��ا س��یدعلیرضا آل داود 
کارش��ناس فنی و پژوهشگر حوزه فضای 
مجازی نشستیم.  س��یدعلیرضا آل داود 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان 
با بی��ان اینکه انتق��ال CDN تلگرام به 
داخل کشور پذیرش نوعی کاپیتوالسیون 
در فضای مجازی اس��ت، اظهار داش��ت: 
ش��بکه تحوی��ل محتوا ی��ا CDN طبق 
اتحادی��ه بین الملل��ی مخابرات  تعری��ف 
ب��ه هرگونه ش��بکه ای که ب��رای تحویل 
محت��وای دیجیتالی بهینه س��ازی ش��ده 
باشد گفته می شود. معموال شبکه تحویل 
داده ه��ا دارای س��رورهایی اس��ت که در 
نقاط مختلف مستقر هستند و به صورت 

جغرافیایی توزیع شده اند. 
وی در ادام��ه به ارائ��ه مثالی پرداخت 
و گفت: اگر ش��ما یک وب س��ایت داشته 
باش��ید که در چند کش��ور بازدیدکننده 
فراوانی داش��ته باشد، اطالعات وب سایت 
ش��ما روی تمامی CDN های مستقر در 
این کش��ورها کپی ش��ده و زمانی که یک 

کاربر به سایت شما وارد می شود محتوای 
 وب س��ایت ش��امل متن، عک��س، ویدئو

 CDN و. . . را از نزدیک تری��ن س��رور 
دریافت می کند و مس��تقیما به هاس��ت 
)محی��ط مجازی میزبان( و س��رور اصلی 
متصل نمی شوید. این کار عالوه بر کاهش 
مس��افت بین شما و CDN منجر به باال 
رفتن عملکرد سایت شما نیز خواهد شد. 
این کارشناس مسائل فنی فضای مجازی 
با ای��ن توضیح��ات در خص��وص انتقال 
CDN تلگ��رام به ایران س��خن گفت و 
تصریح کرد: با توجه به بیانیه ای که پاول 
دوروف مدیر تلگ��رام در خصوص انتقال 
CDN این پیام رس��ان به ایران و تأکید 
وی مبنی بر اینکه CDN های مس��تقر 
در ایران همانند س��رورهای تلگرام دارای 
محتوای رمز ش��ده هس��تند، این انتقال 
نمی تواند خواسته ایران را برای دسترسی 
به محتوای رمزنگاری شده برآورده کند.  
آل داود اع��الم کرد: دوروف در بیانیه اش 
گفته اس��ت حتی اگر ای��ران در صورت 

توانای��ی کش کردن  )نگه��داری داده ها 
به ص��ورت موقت برای پردازش س��ریع( 
این محت��وا بخواهد تغییری در آن ایجاد 
کند یا مانع دسترسی به محتوایی خاص 
شود، مخاطب به صورت خودکار می تواند 
این محتوا را از سرورهای اروپایی تلگرام 

دریافت کند. 
وی تأکی��د کرد: با توج��ه به مصاحبه 
آق��ای خرم آبادی معاون دادس��تانی کل 
کش��ور مبنی ب��ر اینکه تلگ��رام به دلیل 
محیط دارای رم��ز، یک فضای امن برای 
گروه های ضد دین��ی، ضد خانواده و ضد 
امنی��ت ملیبه ش��مار م��ی رود و با توجه 
ب��ه بیانیه دوروف، ب��ا انتقال CDN این 
پیام به داخل کشور مشکلی از مشکالت 
موج��ود مرتفع نمی ش��ود زی��را با نصب 
CDN ها تنها دسترسی ها برای مخاطب 
سهل می شود و مسئوالن همانند گذشته 
ح��ق هیچ گونه اعم��ال مدیریت را طبق 
قوانی��ن کش��ور روی ای��ن پیام رس��ان 

نخواهند داشت. 

انتقال CDN تلگرام، دسترسی به محتوای مجرمانه را سهل می کند 

ازحذفکاغذوپرینترتااینترنت۱۰۰مگابیتیبرایخانوادهها
اخبار

 اینترنت نامحدودی
که نامحدود نخواهد بود

دسترس��ی به اینترنت حجمی در س��ال های اخیر 
محدودیت های متعددی را برای کاربران دائم درحال 
افزای��ش اینترنت ایجاد کرده و بر همین اس��اس از 
مدت ه��ا قبل ب��ا افزایش ضریب نفوذ دسترس��ی به 
اینترنت، اس��تفاده از اینترنت نامحدود و غیرحجمی 

ازجمله مطالبات جدی شهروندان بوده است. 
ب��ه گزارش اقتصادآنالین به نقل از ش��رق، در این 
میان وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی اینترنت 
کش��ور رایزنی های متعدد و اقدامات متنوعی را برای 
برآوردن این درخواست در دستور کار خود قرار داده 
و حال در روزهای پایانی دولت به نظر می رس��د عزم 
محمود واعظ��ی برای تحقق این وع��ده بیش از هر 
زمان دیگری جزم ش��ده اس��ت. اکن��ون مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت خبر از نهایی شدن مدل 
تعرفه گ��ذاری اینترنت نامح��دود داده و بر این نکته 
تأکید دارد که هر بس��ته اینترنتی شامل یک کف و 
س��قف خواهد بود که کیفیت سرعت سرویس نباید 

از کف کمتر باشد. 
 به گفت��ه  محمدجواد آذری جهرم��ی برای حفظ 
کیفیت و س��رعت، سه بسته ش��امل تا دومگابیت بر 
ثانیه، تا شش مگابیت بر ثانیه و ۱۶ مگابیت بر ثانیه 
طراحی شده است. بنابر این گفته، اینترنت نامحدود 
خیلی هم نامحدود به نظر نمی رس��د زیرا به هرحال 
سقفی برای استفاده از اینترنت مشخص شده است. 
البته سقف این س��رویس براساس میانگین حداکثر 
مصرف فعلی کاربران در نظر گرفته ش��ده و ترکیب 
آن ب��ه صورتی خواهد بود ک��ه بیش از ۹۰ درصد از 
کاربران با خرید این بسته ها دیگر نیازی به پرداخت 

شارژ اضافه ندارند. 
به این ترتیب شاید بتوان عنوان بسته های نامحدود 
اینترنت را به بس��ته های مذک��ور اتالق کرد. هرچند 
به هرح��ال با وج��ود باالب��ودن حجم این بس��ته ها 
نمی ت��وان در معنای حقیقی کلم��ه آنها را نامحدود 
دانست. دراین میان میزان حجم بسته ها نیز براساس 
اپراتوره��ای مختلف، متفاوت ب��وده و به تعریف آنها 
بس��تگی دارد.  البته ب��ه این نبود ش��فافیت نیز نقد 
وارد اس��ت و انتظار می رود فرمولی مش��خص برای 
این بخش وضع ش��ود تا کاربرها را نس��بت به سقف 

حجمی مطلع کند. 

اطالعات داخلی اسپیکر هوشمند اپل، 
2 ویژگی مهم آیفون 8 را فاش کرد

پیش بینی مشخصات نهایی آیفون های بعدی اپل 
کار چندان آس��انی نیس��ت؛ باوجود اینکه مدل های 
استاندارد 7sتفاوت چندانی با نسل کنونی نخواهند 
داشت، اما مدل برتر امسال یعنی آیفون 8 )یا آیفون 
پرو( با شایعات و اخبار متعددی روبه رو بوده است. 

حال یک��ی از توس��عه دهندگان اکوسیس��تم اپل 
به نام  »اس��تیو تروتن اس��میت« ش��واهد خوبی را 
به دس��ت آورده که نش��ان می ده��د حداقل یکی از 
آیفون های امس��ال به قابلیت اح��راز هویت از طریق 
تشخیص چهره مجهز ش��ده، ضمن اینکه مدل برتر 

هم نمایشگری لبه تا لبه دارد. 
اپ��ل دی��روز »تصادفا« فرمور اس��پیکر هوش��مند 
ه��وم پاد را منتش��ر ک��رد و اس��تیو و همکارانش به 
س��رعت کدهای داخل��ی آن را بررس��ی کردند. در 
بی��ن این م��وارد عالوه ب��ر توضیح س��ازوکار درونی 
 ه��وم پاد، اطالعاتی هم در م��ورد مجموعه ای به نام

 BKFaceDetect  در آیفون وجود دارد. 

پوشش بیمه تامین اجتماعی برای 
شاغالن دنیای مجازی

کسب و کار مجازی برای س��ازمان تامین اجتماعی 
یک فرصت است مش��روط بر آنکه »سیالیت فضای 
کار و نیروی انس��انی« را در فضای مجازی به خوبی 
درک کرده و با بازتعریف گس��ترده تر مفاهیم مرتبط 
با کسب و کار، در پذیرش لیست کارفرمایان، بنا را بر  

»پذیرش خوداظهاری کارفرما« بگذارد. 
ط��ی دو ده��ه گذش��ته، در درون جه��ان واقعی 
انسان ها، دنیایی دیگر به مثابه »جهان موازی«، ابتدا 
به تدریج ایجاد شد و این اواخر به سرعت رشد کرد و 
امروزه تقریبا با جهان واقعی ما پهلو می زند.  »دنیای 
س��ایبری« اگر چه مجازی اس��ت اما نه تنها به هیچ 
وجه غیر واقعی نیس��ت که در بسیاری از حوزه ها به 
رقیبی جدی برای دنیای واقعی تبدیل ش��ده است. 
سبقت رس��انه های الکترونیک از رس��انه های چاپی 
و نگرانی های ناش��ی از اس��تفاده ممت��د نوجوانان از 
بازی ه��ای کامپیوتری و حضور در فضای س��ایبری 
تنه��ا نمونه کوچکی از این رقابت اس��ت. این جهان 
جدی��د همه فاکتورها و ش��اخص های جهانی واقعی 
نظیر ش��هروند و عضو، کارت شناسایی، نشانی منزل 
و محل کار، متخلف و سارق و. . . را داراست و اضافه 
بر آن، همه عوامل و شرایط لذت بخش جهان واقعی 
را ب��ا جذابیت های به مراتب بیش��تر، منهای عوامل 
ناراحت کنن��ده و محدودیت جهان واقعی را در خود 
جمع کرده است.  به رغم وسعت این حیطه و موضوع، 
آنچه از این  »جهان و جامعه مجازی« در این نوشته 
مدنظر است  »فضای کسب و کار در فضای مجازی و 

نسبت آن با سازمان تامین اجتماعی« است. 

اخبار

تشریح جزییات روش جدید فروش 
اینترنت برای نخستین بار

معاون رگوالتوری گفت که به زودی اینترنت اتصال محور 
با س��رعت های تا 2 مگ، 2 تا ۶ مگ، ۶ تا ۱۶ مگ )تا 2۰ 
مگ( با ۱۰ گیگ حجم خارجی و 2۰گیگ حجم داخلی با 
قیمت  2۰، ۳۵ و ۵۰ هزار تومان و یک رنج ویژه کم مصرف ها 
ارائه می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، اخیرا کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه ای شیوه جدید فروش 
اینترنت در کش��ور را تغییر داده که ب��ه زودی این مصوبه 
ابالغ و اجرایی خواهد شد. طبق این مصوبه فروش حجمی 
اینترنت برای همیش��ه در کش��ور متوقف می شود. صادق 
عباس��ی شاهکوه، معاون بررس��ی های فنی و صدور پروانه 
س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیوی��ی، جزییات 
مصوبه تغییر فروش اینترنت در کش��ور را تشریح کرد. به 
گفته عباس��ی در این مصوبه بر تقوی��ت ترافیک داخلی و 
شبکه ملی اطالعات تمرکز ش��ده و مدل اقتصادی شبکه 

ملی اطالعات به طور کامل در آن پیاده سازی شده است. 

فروش اینترنت از تعرفه محور اتصال محور می شود 
ش��اهکوه گفت: روش قبلی فروش اینترنت در کش��ور 
تعرفه مح��ور بود که اکنون اتصال محور می ش��ود و اس��م 
روش جدی��د اینترنت نامحدود نیس��ت. وی گفت: ردپای 
تغیی��ر روش فروش اینترنت و چرخش به س��مت فروش 
غیرحجمی از مردادماه ۹۵ اعمال شد که به صورت انتخابی 
بود و گرایش زیادی به سمت آن ایجاد نشد. در نتیجه به 
این تصمیم رس��یدیم که برای اجرایی شدن کامل فروش 
غیرحجمی در کش��ور بای��د روش فروش غیرحجمی تنها 

گزینه کاربران باشد.
 

دو روش مرسوم در دنیا برای مصرف منصفانه 
معاون بررس��ی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی ادام��ه داد: در دنیا در روش 
اتصال محور حد مصرف به عنوان مصرف منصفانه پیش بینی 
می ش��ود که دو حالت دارد؛ در حالت اول وقتی مصرف از 
مقدار مش��خصی عبور کرد، س��رعت را کم می کنند و در 
حال��ت دوم کاربران حجم اضافی خریداری می کنند که با 
توج��ه به اینکه در ایران پی��ش از این خرید حجم اضافی 

مرسوم بود، حالت دوم را برای اجرا انتخاب کردیم. 

جزییات سرعت، قیمت و ترافیک اینترنت در روش 
فروش اتصال محور 

شاهکوه ادامه داد: در روش جدید چند محدوده  سرعت، 
تعریف و برای هر محدوده قیمتی پیش بینی ش��ده است 
که عالوه بر محدوده س��رعت های اصل��ی یک رنج ویژه با 
سرعت کمتر و قیمت پایین تر برای مشترکان کم مصرف 
نی��ز وج��ود دارد. وی توضیح داد: محدوده های س��رعتی 
 ش��امل س��رعت تا 2 مگابیت بر ثانیه، س��رعت 2 مگ تا 

۶ مگ، سرعت ۶ تا ۱۶ مگ )تا 2۰ مگ( است. 

 5X Xiaomi Mi گوشی هوشمند
رسما معرفی شد

طی هفته های گذش��ته ش��ایعات زیادی درباره گوشی 
 Xiaomi ۵ منتش��ر شده است. گوشیX Xiaomi Mi
۵X Mi اکنون رسما معرفی و تمامی مشخصات این گوشی 
جدید منتش��ر شده است. به گزارش پایاه خبری هم رسان 
به نق��ل از گیکی گجتز، ۵X Xiaomi Mi مجهز به یک 
صفحه نمای��ش ۵.۵ اینچی با وضوح تصوی��ر فول اچ دی 
۱۹2۰ در ۱۰8۰ پیکس��ل است. در این گوشی از پردازنده 
اس��نپدراگون ۶2۵ استفاده شده است. از دیگر مشخصات 
۵X Xiaomi Mi می ت��وان به رم 4 گیگابایتی و حافظه 
داخلی ۶4 گیگابایتی اشاره کرد. این گوشی همچنین مجهز 
به دوربین های رده باالیی ش��ده اس��ت. در قاب پشتی این 
گوش��ی یک سیستم دوربین دوگانه ۱2 مگاپیکسلی دیده 
 mAh ۳۰8۰ ۵ همچنین دارای یک باتریX Mi .می شود
و رابط کاربری MIUI ۹ بر مبنای اندروید نوقا اس��ت. این 
گوش��ی در رنگ های طالیی، سیاه و بژ عرضه خواهد شد و 
قیمت پایه آن از ۱4۹۹ یوآن شروع می شود که با توجه به 

نرخ ارز در حال حاضر حدود 22۰ دالر است. 

 
پنل جلوی گلکسی نوت 8 و آیفون 8 فاش شد 
رقابت نفسگیر میان بهترین های بازار! 

به تازگی، تصویری از پنل جلوی گلکسی نوت 8 و آیفون 8 
فاش ش��ده است که پرچمداران جدید سامسونگ و اپل را 

در کنار یکدیگر به نمایش می گذارد. 
دو گوش��ی مورد انتظار تابس��تان امس��ال، گلکس��ی نوت 
8 سامس��ونگ و آیفون 8 اپل خواهد بود که در ش��هریور 
ماه معرفی می ش��وند. این دو مدل ک��ه آتش رقابت میان 
محصوالت سامس��ونگ و اپل را شعله ور می کند، احتماال با 
فاصله یک ماهه وارد بازار خواهد ش��د. گلکس��ی نوت 8 از 
همان نمایشگر بدون حاشیه  )فول اسکرین( گلکسی اس 
8 و گلکس اس 8 پالس اس��تفاده خواهد کرد و حاش��یه  
کم��ی در باال و پایین صفحه  نمایش وج��ود دارد. برخالف 
گلکس��ی ن��وت 8، پرچمدار جدی��د اپل که آیف��ون 8 یا 
آیفون پرو نامیده خواهد ش��د، به مناسبت دهمین سالگرد 
رونمایی از گوشی های آیفون، از طراحی کامال بدون حاشیه 
برخوردار است و تنها حاشیه باالی صفحه برای جای گیری 
سنسورهای دوربین، تشخیص چهره و بلندگوی مخاطب 
وجود دارد. البته برخالف گلکسی نوت 8، تمامی لبه باالی 
نمایشگر به سنسورها اختصاص نیافته است و بخشی از آن، 
محل جای گیری نمایش��گر همیشه فعال OLED گوشی 

آیفون 8 خواهد بود. 

فنــاوری خالق

اپل، آی مک پرو جدید را با پردازنده ۱8 هسته ای معرفی کرد!
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توس��عه  براس��اس س��ند چش��م انداز 
 صنعت خودرو تا 1404 قطعه سازان باید

 6 میلی��ارد دالر ص��ادرات قطع��ه ب��ه 
بازارهای خارج��ی را عملیاتی کنند. این 
در شرایطی اس��ت که سال گذشته تنها 
200 میلیون دالر قطعه صادر ش��ده که 
این میزان 3/3درصد از هدف گذاری سال 

1404 است. 
نگاهی به آمارهای س��ه س��ال گذشته 
نش��ان می دهد ص��ادرات قطع��ه با افت 
و خی��ز بس��یاری هم��راه ب��وده اس��ت؛ 
به طوری که در س��ال 93 صادرات قطعه 
ب��ه ارزش 180 میلی��ون دالر ب��وده و در 
س��ال94 ارزش صادرات به 230 میلیون 
دالر رس��یده است، اما در سال 95 ارزش 
ص��ادرات قطعه 200 میلیون دالر را رقم 
زده اس��ت؛ به این ترتیب آمار یادشده با 
توجه به چشم انداز توسعه صنعت خودرو 
ت��ا س��ال 1404 نش��ان دهنده وضعیت 
نابس��امان صنعت قطعه کش��ور است. در 
شرایطی قطعه سازان داخلی افت صادرات 
محص��والت تولیدی خود را به تش��دید 
تحریم های بین المللی گره می زنند که به 
نظر می رس��د رضایت به وضعیت موجود 
و ادام��ه تولی��د تنه��ا ب��رای خودروهای 
پرتیراژ خودروس��ازان داخل��ی، آنها را از 
صادرات قطعه دور نگه داش��ته اس��ت. با 
این ح��ال ورود س��رمایه گذاران خارجی 
در پس��اتحریم نقطه امیدی برای رش��د 
صنعت قطعه سازی به حساب می آمد که 
آن هم به دلیل عقب ماندگی در تکنولوژی 
و فراهم نبودن بس��تر مناسب در شرایط 

کنونی شاید امکان پذیر نباشد. 
به گزارش پرشین خودرو، در این بین 
هرچند صادرات قطعه  با اهداف پیش بینی 
ش��ده در سند چش��م انداز خودرو فاصله 
بس��یاری دارد، ام��ا قطعه س��ازان راه حل 
افزایش صادرات و تحقق سند چشم انداز 
را تزریق منابع مالی از سوی دولت عنوان 

می کنند. بر همین اساس نیز قطعه سازان 
داخل��ی چندی پیش طرح��ی را تهیه و 
آن را به مس��ئوالن وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت ارائ��ه کردن��د؛ براس��اس این 
ط��رح در س��ال 96 و 97 باید 3 میلیارد 
 یورو س��رمایه ثاب��ت ارزی و به اضافه آن 
10 ه��زار میلی��ارد تومان س��رمایه ثابت 
ب��ه صنعت قطعه کش��ور تزریق ش��ود تا 
آنه��ا بتوانند زیرس��اخت های تولید خود 
را نوس��ازی کنند و در ریل توس��عه قرار 
بگیرن��د. از آنج��ا که کانال ه��ای جذب 
سرمایه برای بازسازی صنعت قطعه حائز 
اهمیت اس��ت، بنابراین آنها س��ه مس��یر 
جذب س��رمایه خارجی، تسهیالت با نرخ 
بهره کم و جذب سرمایه داخلی را راهکار 

تامین منابع مالی خود عنوان کرده اند. 
محبی ن��ژاد،  آرش  م��ورد  ای��ن  در 

رئی��س انجمن تخصص��ی صنایع همگن 
قطعه س��ازی در گفت وگ��و ب��ا  »دنیای 
اقتص��اد« می گوی��د: در صورتی صنعت 
قطع��ه می توان��د روی ریل توس��عه قرار 
بگیرد ک��ه بتواند بیش از 3 میلیارد یورو 
س��رمایه جذب کند، بنابراین مس��ئوالن 
بای��د با ارائه تس��هیالت با نرخ س��ود کم 
به قطعه س��ازان کمک کنند. وی با اشاره 
به اینک��ه الزمه ورود ب��ه زنجیره تامین 
قطعه س��ازی جهانی دارا ب��ودن دانش و 
تکنولوژی روز اس��ت، عنوان کرد: صنعت 
قطع��ه کش��ور در ش��رایط کنون��ی باید 
زیرساخت های تولیدی خود را به روز کند 
تا بتواند مطابق با اس��تانداردهای جهانی 
تولید و صادرات کند. رس��یدن به اهداف 
دولت با نرخ س��ود بانکی باالی 24درصد 
امکان پذیر نیس��ت. به اعتقاد وی هرچند 

اهداف صادراتی س��ند چشم انداز 1404 
بلندپروازانه است، اما دولت نیز باید توجه 
بیش��تری به قطعه سازان کش��ور داشته 
باش��د تا هر روز شاهد تعطیلی بنگاه های 

این بخش نباشیم. 
ب��ر  قطعه س��ازان  تاکی��د  حال��ی  در 
حمایت ه��ای دولتی به منظور توس��عه و 
است  تولیدی  زیرس��اخت های  نوس��ازی 
که به نظر می رس��د در سال هایی همچون 
90 ک��ه تولید به بی��ش از یک میلیون و 
600 هزار دس��تگاه رس��ید، زمینه تغییر 
ب��ه  تکنول��وژی  ورود  و  زیرس��اخت ها 
واحدهای قطعه سازی فراهم بود حال آنکه 
س��ودده بودن همکاری با خودروس��ازان 
داخلی آنها را از بازار صادراتی بازداش��ت. 
ب��ا این حال اگرچه حمایت مالی در قالب 
تس��هیالت با نرخ س��ود کم در ش��رایط 
کنونی، مشوق مناسبی است که می تواند 
ش��رایط برای نوس��ازی خط��وط تولید و 
ارتقای دان��ش فنی در صنع��ت قطعه را 
ایجاد کند، اما موضوع اساس��ی آن است 
ک��ه آیا صنع��ت قطعه کش��ور تمایلی به 

توسعه دارد یا خیر؟ 
آنگون��ه ک��ه کارشناس��ان معتقدن��د، 
قطعه س��ازان آینده تولید خود را در گرو 
س��رمایه گذاری در خطوط تولید و ورود 
تکنول��وژی روز تولید نمی دانند چون در 
گذش��ته که این ش��رکت ها در وضعیت 
مناس��ب مالی به س��ر می بردند، بسیاری 
از آنها مناب��ع مالی خود را در بخش های 
دیگر س��رمایه گذاری کردند و توجهی به 
تولیدی خود  زیرس��اخت های  نوس��ازی 
نداش��تند، بنابراین در شرایط کنونی که 
آنها نیاز به دانش روز را احساس می کنند، 
قصد دارن��د از طریق حمایت های دولتی 
وضعیت خود را س��اماندهی کنند؛ حال 
آنکه این راه حل مناس��ب نیس��ت چون 
موج��ب افزایش وابس��تگی آنها به دولت 

خواهد شد. 

نام��ش ی��ادآور قورباغه اس��ت! به هر 
ک��ه بگویید فولکس قب��ل از آنکه به فکر 
آرم و مدل های این برند باش��د سریع به 
ش��ما می گوید همان قورباغ��ه خودمان. 
خودروی بیتل برای کسی غریبه نیست، 
ام��ا در این میان م��دل کاروان یا همان 
مینی ون این برند آلمانی هم ناش��ناخته 

نیست. 
در حقیقت سابقه تاریخی فولکس واگن 
در ای��ران به دهه 50 می��الدی و عرضه 
م��دل بیت��ل بازمی گردد ک��ه در ادامه با 
مدل ه��ای گل��ف و پاس��ات در دهه 60 
و م��دل محبوب گل در اوای��ل دهه 80 
 شمسی دنبال شد. حال بنا شده تا پایان 
ش��هریور ماه فولکس واگن هم به رقبای 
فرانس��وی و ک��ره ای خود افزوده ش��ود. 
داخلی س��ازی  نمی خواه��د  هرچن��د 
خودروهایش را مانند پژو، رنو و سیتروئن 
در ای��ران پیاده س��ازی کن��د، ام��ا خبر 

آمدن ش��ان باعث خوش��حالی خریداران 
خودرو به خصوص از جنس ژرمن ها شده 
است. این برند تا حدود 17  سال پیش در 
ایران بود، ولی این بازار را س��ودده ندید 
و از س��ویی ب��ه خاطر فش��ارهای آمریکا 
ترجیح داد دیگر در این کش��ور آسیایی 
نمان��د، اما حض��ور دوباره فرانس��وی ها و 
کره ای ها باعث ش��د این برن��د هم برای 
برگش��ت ب��ه ای��ران ب��ه دنبال ش��ریک 
بگردد. حال قرار اس��ت با ش��ریک ایرانی 
خ��ود دو مدل را وارد کن��د. هرچند این 
مدل ها نهایی نشده اس��ت، اما شنیده ها 
از حضور دو خودروی تیگوان و پاس��ات 

خبر می دهد. 
ب��ه گ��زارش پ��دال نی��وز، ق��رار بود 
فولکس واگ��ن هم��کاری خ��ود را س��ال 
گذش��ته با ایران شروع کند، اما به خاطر 
اینکه نتوانس��ته بود نظر مثب��ت آمریکا 
را جل��ب کند مذاکرات خ��ود را به پایان 

نرساند. به این جهت نامه های عذرخواهی 
را این مجموعه به ایران فرس��تادند و در 
آن عن��وان ک��رده بودند ما ب��رای حضور 
در ایران مش��تاق هس��تیم، ولی تا وقتی 
نتوانی��م تایید آمریکا را بگیریم مجبور به 
عقب انداخت��ن قراردادهای بین طرفین 
هس��تیم. نامه های دیگر این برند آلمانی 
ه��م گویای اش��تیاقش ب��رای حضور در 

ایران است. 
ح��ال ک��ه آمری��کا مه��ر تایی��دی بر 
همکاری فولکس واگن با ایران زده است، 
لذا تا یک ماه دیگر این خودروساز آلمانی 
وارد ایران می شود و می خواهد با 3درصد 
داخلی سازی، خودروهای خود را در ایران 
تولید کند؛ البت��ه این 3درصد به معنای 

واردات و مونتاژ در ایران است. 
چن��دی پی��ش محس��ن صالحی نی��ا، 
معاون وزیر صنعت، زیر بار داخلی سازی 
3درصد نرف��ت و گفت: ای��ن عدد مورد 

تایی��د م��ا نیس��ت و آن چی��زی که ما 
شنیدیم 20درصد اس��ت. البته باید این 
را هم بگویم که اگر فولکس واگن بخواهد 
با 3درصد داخلی سازی شروع کند مورد 
تایید ما و به منزله تولید مشترک نیست. 
خ��ودروی اول که قرار اس��ت به ایران 
بیاید پاس��ات اس��ت. اگر بخواهیم مدل 
پاس��ات را به صورت کل��ی معرفی کنیم، 
باید عنوان کرد که این خودرو در کالس 
D یا همان سدان سایز بزرگ خانوادگی 
قرار دارد و در بازار آمریکا در نسخه 1.8 
لیتری چهار س��یلندر ب��ا قیمت 23 هزار 
دالر آغ��از و در م��دل V6 به قیمت 34 
ه��زار دالر نیز می رس��د. ای��ن خودرو به 
احتمال زیاد با هم��ان موتور 1.8 لیتری 
توربو چهار س��یلندر به قدرت 170  اسب 
بخار و دو مدل جعبه دنده ش��ش سرعته 
اتوماتیک تک و دوکالچه در ایران عرضه 

می شود. 

رونمایی دو محصول فولکس واگن در ایران به کجا رسید؟ 

تحقق 3 درصدی صادرات قطعه
اخبار

 خودرویی ها  
نیمی مثبت،  نیمی منفی

یکش��نبه 8 مردادماه، گروه خودرو و ساخت قطعات در 
غیاب سایپا، متعادل و منفی به کار خود پایان داد.

 به گزارش »عصر خودرو«، ش��اخص خودرو با افت 20 
واحدی در مدار 18 هزار و 184 واحد ایس��تاد. در این روز 
سهامداران تعداد 68 میلیون سهام خودرویی را به ارزش 
10 میلیارد تومان در 6.6 هزار نوبت معامالتی دس��ت به 
دس��ت کردند. در بین نمادهای گ��روه، خپویش، خلنت، 
خاه��ن، خچرخش، خموت��ور در صدر ج��دول معامالت 
نشستند و بیشترین رشد قیمت را به خود اختصاص دادند. 
همگی این نمادها تا آستانه مثبت کامل رشد کردند و صف 
خرید تش��کیل داده بودند. پس از این نمادها، خفناور نیز 
در حاشیه 3 درصد مثبت جزو سبزترین ها بود. در مقابل 
خمحرکه با افت 5 درصدی در آس��تانه صف فروش شدن 
قرار داشت. مابقی نمادها نیز همگی متعادل بودند که در 
این میان نمادهای پربازدید خودرو، خپارس و خزامیا زیر 

یک درصد افت قیمت ثبت کرده بودند. 

سه شیوه برای واردات خودروهای 
عبورموقت

چند س��الی اس��ت واردات خودروه��ای گذرموقت به 
داخل کشور رونق گرفته، به طوری که هر روز شاهد تردد 
خودروهای خاص و سوپراسپورت که امکان تردد و دریافت 
پ��الک ملی را به صورت دائمی ندارند، با پالک گذرموقت 
در خیابان های کشور هستیم. در ادامه به چگونگی انجام 
ای��ن کار می پردازیم، همچنین نگاه��ی اجمالی بر چند 
خودروی خاص که اخیرا به صورت گذرموقت به کش��ور 
آمده اند، خواهیم انداخت.  پالک گذرموقت در ابتدا برای 
اف��رادی در نظر گرفته ش��ده بود که قصد داش��تند برای 
مدت زم��ان کوتاهی با اتومبیل خود به ایران س��فر کنند، 
اما بعدا ع��ده ای از هموطنان تصمیم گرفتند از این رویه 
به عنوان یک تفریح و حتی تجارت سودآور استفاده کنند. 
از آنجایی که خودروهای گذرموقت برای ورود به کش��ور 
مشمول قانون پرداخت مالیات نمی شوند، عده ای تصمیم 
گرفتند اتومبیل های موردعالقه خود را با قیمتی مناسب 
ام��ا در زمانی محدود به ایران آورند. همین موضوع باعث 
شد تعریف و کاربرد پالک گذرموقت دچار تغییرات شود. 
به طور کلی واردات خودروهای گذرموقت به داخل کشور 

به سه صورت قابل اجراست. 
نخستین روش؛ دفت�رچه بی�ن المللی کارن�ه  دوپ��اساژ 
است. کارنه دوپاساژ دفترچه ای زردرنگ شامل مشخصات 
 فنی و ظاهری خودرو به دو زبان انگلیسی و فرانسوی است  
)کارنه دوپاساژ یک کلمه فرانسوی به معنای کتاب ترخیص 

است(.
ای��ن روش برای کش��ورهایی ک��ه عضو کنوانس��یون 
بین المللی کارنه دوپاساژ )تنها مربوط به مسافران( هستند، 
اعتبار داشته و قابل اجراست. در صورتی  که مالک خودرو، 
مهل��ت اقامت یا اعتبار ویزایش به اتمام رس��یده باش��د، 
نمی تواند از ش��رایط کارنه دوپاساژ اس��تفاده کند؛ به این 
معنا که تنها ایرانیان مقیم با اقامت و ویزای معتبر، شرایط 

کارنه دوپاساژ را دارند. 
روش دوم؛ روش م�رس����وم واردات است. در این روش 
شخص مقیم یا ساکن در کشورهای دیگر، ابتدا با گرفتن 
دس��تور از گمرک ایران و اخ��ذ ضمانت نامه معتبر بانکی 
یا نقدی، ب��ه ارزش اصلی خودرو به عالوه  حقوق و س��ود 
احتمال��ی ورود خودرو به ایران، اقدام به واردکردن خودرو 

می کند. 
روش س��وم روش��ی اس��ت که اخیرا رایج شده و کمی 
پرمخاطره اس��ت. دلیل اینک��ه می گوییم این روش کمی 
خطرن��اک ب��وده، این اس��ت که ام��کان سوءاس��تفاده و 
کالهبرداری در این روش زیاد است. تنها شرط الزم برای 
گذرموقت کردن خودرو در این روش، ش��رط سکونت در 
مناطق آزاد و اثبات آن است و باقی شرایط، همان شرایط 

فوق الذکر است. 

 
فعالیت واحدهای فاقد شناسنامه زیر 

ذره بین دولت و انجمن قطعه سازان
به گ��زارش خبر خ��ودرو، رئیس انجمن قطعه س��ازان 
اعالم کرد به منظور شناسایی واحدهای قطعه سازی فاقد 
شناس��نامه فعالیت که تولیدات آنها به وجهه قطعه سازان 
آس��یب زده، اقداماتی را در دستور کار داریم که به زودی 
عملیاتی می شود. رضا رضایی در گفت وگو با خبرنگار خبر 
خودرو با اشاره به اینکه با وجود نظارت های دقیق، امکان 
تولید قطعات بی کیفیت وجود ندارد، اظهار داشت: مسلما 
نیاز و کش��ش بازار و عدم کنت��رل و نظارت، باعث تولید 
قطعات بی کیفیت و عرضه کاالی تقلبی و قاچاق می شود. 
وی تصری��ح کرد: البته جریان تولی��د و تامین قطعات 
در کش��ور از سیستم مش��خصی برخوردار است، بنابراین 
وجود چنین سیس��تمی اجازه تولید قطعات بی کیفیت را 
ب��ه واحدها نمی دهد. وی تاکید کرد: امروز قطعه س��ازانی 
ک��ه دارای شناس��نامه و پروانه بهره برداری هس��تند و از 
خودروسازان گرید فعالیت دارند مسلما نمی توانند قطعات 

بی کیفیت تولید کنند. 
وی با اش��اره به دستیابی قطعه سازان به استانداردهای 
ایزو تی اس در تولید، افزود: طبعا این اس��تاندارد تنها در 
کاغذ ثبت نشده بلکه واحدها با رعایت کیفیت در تولیدات 
به چنین استانداردهایی دست یافتند این در حالی است 
که در جریان تولید و تامین قطعات سفارش گذاری شده، 
همواره واحدهای کنترل کیفیت شرکت های خودروساز، بر 

روند تولید قطعات، کنترل و نظارت کافی دارند. 

اخبار

افزایش 70درصدی واردات خودرو 
نسبت به سال گذشته 

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اشاره به 
صنعت خودروسازی کشور گفت خودروسازی یکی از 
اصلی ترین و مهم ترین زیرساخت های اقتصادی کشور 
در بخش صنعت اس��ت که خوشبختانه در کشور توان 
و تکنولوژی تولید خودرو وجود دارد، در صورتی که در 
کشور هایی نظیر ترکیه صنعت قطعه سازی وجود دارد 

ولی صنعت خودروسازی وجود ندارد. 
 نادر قاضی پور، عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجل��س ش��ورای اس��المی در گفت وگ��و با ش��بکه 
اطالع رسانی راه دانا؛ با اش��اره به صنعت خودروسازی 
کشور گفت: خودروسازی یکی از اصلی ترین و مهم ترین 
زیرساخت های اقتصادی کشور در بخش صنعت است 
که خوش��بختانه در کش��ور توان و تکنول��وژی تولید 
خودرو وجود دارد، در صورتی که در کش��ور هایی نظیر 
ترکی��ه صنعت قطعه س��ازی وج��ود دارد ولی صنعت 
خودروس��ازی وج��ود ن��دارد، بنابراین در ای��ران یک 
 صنعت اس��تراتژیکی به نام خودروس��ازی وجود دارد.   
وی با اش��اره به لزوم حمایت از تولید داخل در بخش 
صنعت خودرو اظهار داشت: حمایت از صنعت خودرو 
در دو بخش داخل��ی و خارجی باید صورت پذیرد؛ در 
بخش داخلی باید فن��اوری و تکنولوژی را تا حدی در 
ای��ن صنع��ت افزایش دهیم که مردم دیگر به س��مت 
خودروه��ای خارجی میل و رغبت نداش��ته باش��ند و 
این مس��تلزم ورود تکنولوژی و فناوری اس��ت نه صرفا 
واردات خودرو از کشور های خارجی.  عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس در ادامه این موضوع با اشاره به 
عدم به کارگیری از توان و ظرفیت دانشگاه ها در صنعت 
خودروس��ازی کشور بیان کرد: باید رابطه دانشگاه ها با 
صنایع خودروسازی کشور هموار و تنگاتنگ شود، به این 
صورت که دانش و فناوری دانشگاه های کشور در راستای 
توس��عه فناوری صنعت خودروس��ازی کشور به سمت 
ش��رکت های خودروس��ازی داخلی روانه شود تا تحول 
 عظیمی را در بخش خودروس��ازی کشور ایجاد کنیم.   
قاضی پ��ور همچنین در تش��ریح عام��ل خارجی عدم 
پیش��رفت صنعت خودروسازی کش��ور عنوان کرد: از 
مهم ترین عوامل عدم پیش��رفت صنعت خودروسازی 
کش��ور، موضوع واردات بی رویه خودرو از اروپا، آمریکا، 
امارات و سایر کش��ور ها است. به دلیل واردات بی رویه 
خودرو به کشور صنعت خودروسازی کشور سال هاست 
که درجا می زند و رشد آنچنانی را به خود ندیده است. 

 

تمرکز رنو بر افزایش تولید و 
داخلی سازی در پروژه تندر۹0

مطاب��ق تواف��ق صورت گرفته با ش��رکای ایرانی، دو 
اولوی��ت اصلی رن��و در خصوص پروژه تن��در 90 برای 
س��ال جاری، افزایش کمی و کیفی تولید و همچنین 
داخلی س��ازی اس��ت.  به گزارش »عصرخ��ودرو«، در 
ابتدای هر سال، رنو با شرکای ایرانی خود برای تعیین 
اولویت های س��ال پیش رو و چشم انداز سه سال آینده 
 ب��ه گفت وگو می نش��یند. مطابق توافق انجام ش��ده با 
ایران خودرو و پارس خودرو، اولویت سال جاری افزایش 
کمی و کیفی تولید محصوالت رنو و همچنین افزایش 
نرخ داخلی س��ازی اس��ت. از همین رو در حال حاضر 
برنامه تولید روزانه 700 دس��تگاه از محصوالت رنو در 
حال اجراس��ت. از س��وی دیگر تولید موتور در شرکت 
مگاموتور از سر گرفته شده و تولید گیربکس در شرکت 
 ABS چرخشگر در حال انجام است. داخلی سازی ترمز
نی��ز به زودی انجام خواهد ش��د.  ش��رکت رنو در حال 
برنامه ریزی جامع برای به روز نگه داشتن پروژه تندر90 
است و همکاری در این زمینه با دو شرکت ایران خودرو 
و پارس خودرو در جریان است.  در حال حاضر مجموع 
تولی��د محصوالت رن��و در ایران به 700 دس��تگاه در 
روز رس��یده که از زمان امضای قرارداد تندر90 رکورد 
محسوب می شود. داخلی سازی تندر90 در حال حاضر 
حدود 60 درصد و س��اندرو حدود 40درصد است. قرار 
است نرخ داخلی سازی هر دو خودرو در سال های آتی 

به 80درصد برسد. 
 
 

مدیرعامل سایپا: 
»پراید« قطعا از رده خارج می شود

مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا گفت که قطعا 
پراید از رده خارج می شود و جای خود را به محصوالت 
جدید می دهد، اما تالش می کنیم به اقش��ار کم درآمد 
آس��یبی وارد نشود.  به گزارش تسنیم، مهدی جمالی 
افزود: در گروه سایپا عالقه مند به خروج پراید از چرخه 
تولید هستیم، ولی وابستگی اقتصاد و درآمد بسیاری از 
خانوارهای کم بضاع��ت به این خودرو از دغدغه های ما 
اس��ت.  وی با بیان اینکه پراید بخشی از اشتغال کشور 
را تامی��ن می کند، گفت: با توجه به اینکه پراید تامین 
بخشی از اشتغال کشور و درآمد اقشار کم درآمد جامعه 
را برعهده دارد و لذا نگرانیم با خارج ش��دن این خودرو 
از چرخه تولید خانوارهای کم درآمد با مش��کل مواجه 
شوند.  جمالی از پراید به عنوان خودروی مطلوب اقشار 
کم درآمد یاد کرد و افزود: از بخش فروش خواس��ته ایم 
طرح��ی را پیش از خروج پراید از چرخه تولید به اجرا 

بگذارد که آسیبی به قشرهای کم درآمد وارد نشود. 
بن��ا بر این گزارش، خودروهایی که تا پایان س��ال 
97 نتوانند اس��تانداردهای هش��تادودوگانه را تامین 

کنند از چرخه تولید خارج می شوند. 

تازه های خودرو

حرکت تازه  بی ام  و به سمت خودروهای دیجیتال.



کاهنی در مراسم افتتاح نمایشگاه دائمی محصوالت صنایع الکترونیک 
اظهار داشت: منابع مالی به درستی در اختیار صندوق های حمایت کننده 
قرار نمی گیرد، در مقابل این منابع در اختیار بانک صنعت و معدن قرار 

می گیرد که ادعا می کند یک بانک تخصصی 
است، اما حتی نمی تواند خازن و مقاومت را از 

یکدیگر تشخیص دهد. 
وی این سوال را مطرح کرد که منابع مالی 
وجود دارد، اما نمی دانیم کجاست و چرا به ما 

که داریم کار می کنیم، نمی رسد؟ 
ای��ن فعال صنایع الکترونی��ک با تاکید بر 
اینکه منابع مالی به درستی به صندوق های 
تخصص��ی ارجاع نمی ش��ود، گف��ت: رقبای 
چینی و آلمانی ما با تسهیالت ۱٫۴ درصدی 
فعال هستند در حالی که سود تسهیالت در 
ایران ب��رای صنایع اس��ما ۱۸درصد و عمال 

۴۳درصد است. 
کاهنی با بیان اینکه برای اش��تغال زایی باید به صنایع الکترونیک هم 
مانند صنعت فوالد توجه شود، خطاب به رحمانی قائم مقام وزیر صنعت 
در تولید گفت: برای برخورداری از حمایت وزارت صنعت نامه ای به شما 

زدیم که تا به امروز توجهی نکردید. یک زمانی موضوع آمایش سرزمین 
مطرح و مد شد، یک زمانی بنگاه های زودبازده و در حال حاضر هم بحث 
دانش بنیان بودن تبدیل به مد روز شده است. بهتر است این الفاظ را کنار 

بگذاریم و به جایش کار کنیم. 
اوض��اع صنایع خوب نیس��ت، مالیات را 
به موق��ع می گیرند، اما وقت��ی می خواهیم 
کاهش نیروی کار دهی��م نامه محرمانه از 
وزارت اطالعات برای مان می آید. نرخ سود 
تسهیالت آن چیزی نیست که در رسانه ها 
اعالم می ش��ود، در این مورد س��رمان کاله 

رفته است. 
ریاحی یک��ی دیگ��ر از فع��االن صنایع 
الکترونیک نیز در این مراسم با بیان اینکه 
شعارهای مطرح ش��ده در مورد حمایت از 
اش��تغال و تولید عملی نشده است، گفت: 
صنع��ت در حال م��ردن اس��ت، در زمینه 
سیستم مالیاتی و بانکی مشکالت زیادی وجود دارد و وزارت صنعت نیز 
فق��ط به صدور مجوزهای فعالیت می پردازد در حالی که باید برای رفع 

آن مشکالت نیز اقدام کند. 

یک کارش��ناس اقتصادی با اشاره به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی می گوید دولت باید خود را موظف به حمایت از بخش  خصوصی 
واقع��ی بداند. این حمایت در وهله اول باید از طریق ایجاد ش��فافیت در 

فضای کس��ب و کار و با حذف موانع از سر راه 
کارآفرینان محقق شود. 

فرشاد وکیل زاده با اش��اره به اهداف دولت 
درباره برنامه شش��م توس��عه، اظهار کرد: در 
ش��رایطی که بیش��ترین نقدها ب��ه دولت در 
حوزه اش��تغال و رکود اقتصادی است، دولت 
با مهیا کردن بس��تر الزم بابت فعالیت بخش  
خصوصی، می تواند با کمترین هزینه به اهداف 
اقتصادی مشخص شده در برنامه ششم توسعه 
و حتی سند چش��م انداز ۱۴۰۴ دست یابد و 
کس��ب و کارهای نوین با توجه به ماهیت خود 
می توانن��د دولت را در این مس��یر به بهترین 

شکل همراهی کنند. 
به گزارش ایس��نا، وی ادامه داد: براساس برنامه ششم توسعه، دولت در 
سال اول باید رشد اقتصادی ۸درصدی را محقق کند، با توجه به کاهش 
قیم��ت جهانی نفت و کاهش منابع دولت از مح��ل واگذاری دارایی های 

سرمایه ای و از طرف دیگر با توجه به سیاست های اتخاذ شده توسط دولت 
جدید آمریکا و کش��ورهای منطقه و در نتیجه تضعیف چش��م انداز ورود 
س��رمایه های خارجی به کش��ور، تنها امید دولت در محقق کردن اهداف 
اقتصادی مش��خص شده س��ند چشم انداز 
۱۴۰۴ و برنام��ه شش��م توس��عه، بخ��ش  
خصوصی می تواند باشد؛ بخش  خصوصی ای 
ک��ه در ط��ول دهه های اخیر و ب��ا توجه به 
س��اختار دولتی اقتصاد کشور بیش از پیش 

ضعیف شده است. 
این کارش��ناس اقتص��ادی اضاف��ه کرد: 
متأسفانه به رغم ابالغ سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی در خالل سال های ۱۳۸۳ 
ت��ا ۱۳۸۵ توس��ط مقام معظ��م رهبری، ما 
شاهد تحول بزرگی در ورود بخش  خصوصی 
به عرصه اقتصادی نبوده ایم و در طول تاریخ 
خصوصی سازی در ایران عمده واگذاری های 
صورت گرفته نیز از طریق واگذاری ش��رکت های دولتی به ش��رکت ها و 
نهادهای شبه دولتی یا در قالب سهام عدالت یا به اشکالی صورت گرفت که 

در نهایت منجر به تغییر ساختار مدیریتی شرکت ها نشده است. 

توش��یبا مدت هاس��ت که قصد دارد بخش تراش��ه خود را بفروشد، اما 
وسترن دیجیتال با این فروش مخالف است. 

به گزارش زومیت، ش��رکت توشیبا موافقت 
کرده اس��ت تا دو هفته پیش از نهایی ش��دن 
فروش بخش تراش��ه خود به وسترن دیجیتال 
اطالع دهد. بخش تراش��ه توش��یبا به صورت 
مشترک با وسترن دیجیتال مدیریت می شود. 
دادگاهی در سان فرانسیس��کو این توافقنامه را 
تأیید کرده اس��ت. این توافقنامه به وس��ترن 
دیجیت��ال فرصت می دهد ت��ا در صورت لزوم 
به دادگاه رفته و معامله فروش را متوقف کند. 
توش��یبا قصد دارد با فروش بخش تراش��ه 
خ��ود ضرر و زیان ناش��ی از بخش راکتورهای 
هس��ته ای خود را جبران کن��د. در اواخر ماه 
ژوئن، توش��یبا اعالم کرد که قصد دارد بخش 

تراش��ه را به کنسرس��یومی از بین کپیتال، شرکت کره ای SK Hynix و 
بانک هایی که از طرف دولت ژاپن پش��تیبانی می ش��دند بفروشد، اما این 
معامله به سرانجام نرس��ید و اعضای بورد توشیبا هفته گذشته با یکدیگر 

مالقات کردند تا دیگر خریداران را بررسی کنند. 
وس��ترن دیجیتال معتقد اس��ت چون قس��متی از بخش تراشه توشیبا 
متعلق به این شرکت است، توشیبا باید برای 
فروش این بخش رضایت وسترن دیجیتال را 
نیز به دست آورد. وسترن دیجیتال شکایت 
خود را به دادگاهی در سان فرانسیسکو ارائه 
کرده اس��ت ت��ا جلوی فروش بخش تراش��ه 
توشیبا را تا زمان صدور رأی دادگاه حکمیت 

به تأخیر بیندازد.
 یاس��و ناروک��و، مع��اون ارش��د توش��یبا 
می گوید: ب��ه دالیل عملی انتظ��ار نمی رود 
م��ا در این دوره بتوانیم خرید بخش تراش��ه 
را نهای��ی کنی��م. از موضع خ��ود در دادگاه 
حکمی��ت که احتماال در یک یا دو ماه آینده 

تشکیل می شود، دفاع خواهیم کرد. 
وسترن دیجیتال در بیانیه ای در این زمینه می گوید: 

مذاکرات ما با توشیبا و سهامدارانش سازنده بوده است و تالش می کنیم 
به راه حلی دست یابیم که منافع همه طرف ها را تأمین کند. 

رئیس شورای مرکزی کارآفرینان کشور از تأسیس  »سازمان ملی کارآفرینی 
ایران« خبر داد و گفت که طی شش ماه آینده این سازمان به عنوان باالترین 

نهاد بخش خصوصی در حوزه کارآفرینی تأسیس می شود. 
حسین سالح ورزی در گفت وگو با خبرگزاری 
مهر در تش��ریح وضعیت کارآفرینی در کش��ور 
گفت: تعری��ف ماهیت و فلس��فه کارآفرینی در 
کش��ورها به این س��مت رفته ک��ه از مدل های 
کارآفرینی به مثابه یک الگوی توس��عه اس��تفاده 
می کنن��د. رئیس ش��ورای مرک��زی کارآفرینان 
کشور ادامه داد: در کشور ما در مقطعی در سال 
۱۳۸۴ الگوبرداری از کشورهای آسیای شرقی و 
اروپای غربی به منظور توسعه ایده های خالقانه 
به منظور اشتغال زایی در دستور کار قرار گرفت، 
اما به دلیل عدم وجود زیرس��اخت های توس��عه 
کارآفرینی و مش��کالت توزیع پول این سیاست 
به انحراف کشیده شد. نایب رئیس اتاق بازرگانی 

ایران با بیان اینکه اشتغال زایی، خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده شاخصه های 
کس��ب و کارهای مبتنی بر فناوری و نوآوری هستند، گفت: با توجه به تکلیف 
برنامه ششم مبنی بر توسعه کارآفرینی امیدواریم با همت دولت بتوانیم طرح ها 

و برنامه های توسعه کارآفرینی را پیاده سازی کنیم. وی با اشاره به اینکه با توجه 
ب��ه رابطه اجتناب ناپذیر کارآفرینی با خالقیت و ایده پردازی متأس��فانه از نظر 
شاخص های بین المللی موقعیت مناسبی در حوزه کارآفرینی نداریم، به خالء 
متولی در این بخش اشاره کرد و افزود: متأسفانه 
در ح��وزه کارآفرینی هم در بخش دولتی و هم 
در بخ��ش  خصوصی متولی مش��خصی وجود 
ندارد. وی ادام��ه داد: البته در دولت در وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی »حوزه کارآفرینی« 
در قال��ب معاونت دیده ش��ده اس��ت، در عین 
ح��ال ات��اق بازرگانی به عن��وان پارلمان بخش 
 خصوصی نیز به دنبال تشکل سازی و حمایت 
از تشکل های دانش بنیان بوده است، اما متولی 
مشخصی برای توسعه و حمایت از کارآفرینی 
وجود ندارد. رئیس شورای مرکزی کارآفرینان 
کشور از تأسیس سازمان ملی کارآفرینی ایران 
به عن��وان باالترین نهاد بخش��ی خصوصی در 
حوزه کارآفرینی طی شش ماه آینده خبر داد و گفت: در همین راستا اخیراً با 
دریافت موافقت اصولی از اتاق بازرگانی ایران، کانون های کارآفرینی در استان ها 

نیز به عنوان کانون های رسمی ثبت و تشکیل می شود. 

لزوم حذف موانع از سر راه کارآفرینانصنایع دنیا برای پیشرفت تالش می کنند ما برای بقا توشیبا پیش از فروش بخش تراشه خود به وسترن دیجیتال 
اطالع می دهد

تأسیس »سازمان ملی کارآفرینی ایران«

بهبود فضای کس��ب و کار با حذف قوانی��ن و مقررات زائد می تواند 
برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده باشد. 

ب��ه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و س��یما، فع��االن اقتصادی 
ای��ران همیش��ه از قوانین دس��ت وپاگیر به عنوان یکی از مش��کالت 
اساس��ی و مخل کسب و کار در کشور یاد می کنند؛ قوانین، رویه ها و 
آیین نامه هایی که بسیاری از آنها موانع متعددی را پیش روی شروع 

کسب و کار ها قرار می دهند یا مانع ادامه راه آنها می شوند. 
از حدود دو س��ال پی��ش وزارت اقتصاد و دارای��ی گام هایی را در 
جهت شناسایی این قوانین مزاحم و حذف آنها برداشت و در همین 
زمینه سامانه ای را هم با عنوان »سامانه شناسایی قوانین و مقررات 
مخل کسب و کار« راه اندازی کرد، اما حاال سوال این است که چقدر 
این س��امانه مورد استقبال قرار گرفته اس��ت و دولت در این مدت 

چقدر از قوانین مزاحم و دس��ت 
و پا گیر را حذف یا اصالح کرده 

است؟ 
بازرگانی،  اتاق  که  نظر سنجی 
صنای��ع، مع��ادن و کش��اورزی 
تهران در اردیبهشت ماه امسال 
از بیش از ۲ هزار فعال اقتصادی 
انج��ام داد نش��ان می ده��د که 
از ن��گاه کارآفرین��ان، توج��ه به 
مش��کالت س��اختاری اقتص��اد 
کش��ور و ایجاد فضای مناس��ب 
ش��اخص ترین  کسب و کار  برای 
اولویت اقتصادی دولت آینده را 

تشکیل می دهد. 
براس��اس ای��ن نظر س��نجی، 
فع��االن  درص��د   ۴۲.۴۳
بخش خصوصی اعتقاد دارند که 
بهبود فضای کسب و کار با حذف 
قوانین و مق��ررات زائد می تواند 

برنام��ه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باش��د؛ نکته ای 
که نش��ان می دهد به اعتقاد فع��االن بخش خصوصی، دولت یازدهم 
چندان که باید و شاید در حذف قوانین زائد موفق نبوده است و این 
موضوع همچنان یکی از خواس��ته های اصلی فعاالن اقتصادی کشور 
محسوب می شود؛ نکته ای که تاکنون اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور و رئیس س��تاد اقتصاد مقاومتی هم بار ها بر آن تأکید 
کرده اس��ت. او در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با تأکید بر ضرورت 
حذف مجوز ها و مقررات غیرضروری و دست وپاگیر بر سر راه فعاالن 
اقتصادی و بخش خصوصی گفته اس��ت: »تا اراده ای جدی در رأس 
دس��تگاه های اجرایی در این خصوص ش��کل نگیرد شاهد اقدامات 
مؤثر در این جهت نخواهیم بود. باید برای بهبود محیط کسب و کار و 
از بین بردن بوروکراسی در کشور چاره ای اساسی و جدی اندیشیده 

شود.«
 او همچنی��ن چندی قبل نیز گفته ب��ود:  »وزارت امور اقتصادی 
و دارایی باید در راس��تای حذف مجوزه��ای غیرضروری اقدام کند، 
چراک��ه مردم نباید برای دریافت مجوزهای م��ورد نیاز فعالیت های 

اقتصادی خود بی جهت معطل شوند.«

عل��ی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ۲۹ بهمن س��ال ۱۳۹۴ یعنی 
چند روز بعد از راه اندازی س��امانه شناسایی قوانین و مقررات مخل 
کس��ب و کار گفت:  »در حال حاضر بی��ش از ۱۸۰ هزار فقره قانون 
وج��ود دارد، این تع��داد زیاد که در بین آنها قوانین زائد به چش��م 
می خورد موجب شده تا فضای سخت و طوالنی را برای بهبود فضای 
کس��ب وکار و رش��د بخش خصوصی ایجاد کند، بنابراین ما به دنبال 

حذف قوانین زائد، مخل و دست وپاگیر هستیم.«
همچنی��ن او چندی بعد از شناس��ایی ۲ ه��زار و ۸۰ مجوز خبر 
داد و گف��ت: »ب��رای کاهش تع��داد مجوزهای زائ��د و مخل فضای 
کس��ب وکار از وزارت اقتصاد شروع کرده ایم و س��ازمان هایی مانند 
گمرک، مالیات، بیمه، خصوصی سازی و بانک ها را مورد بررسی قرار 
می دهی��م.« اما از بین این تعداد مجوز چه تعداد آنها زائد هس��تند 
و چه تع��دادی تاکن��ون حذف 

شده اند؟ 
اگرچه وزی��ر اقتصاد از حذف 
۴۰۰ قان��ون، آیین نام��ه و رویه 
زائ��د خب��ر داده اس��ت، اما به 
نظر می رسد که موضوع قوانین 
دس��ت و پاگیر همچن��ان یک��ی 
از چالش ه��ای اصل��ی فض��ای 
کس��ب و کار در کش��ور است که 
بای��د در دولت آین��ده نیز برای 
آن چاره اندیش��ی شود؛ نکته ای 
که در بیانی��ه ۱۰ بندی اعضای 
هیأت نمایندگان اتاق ایران بعد 
از پی��روزی حس��ن روحانی در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری هم 
از س��وی فعاالن بخش خصوصی 
بر آن تأکید شده بود: »متأسفانه 
در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام 
و پیچیدگ��ی مقررات ب��ا ایجاد 
زمینه تعابیر و تفاس��یر متعدد، شرایط را برای  پیدایش فساد مالی و 
اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسب وکار ها 
را به سمت فعالیت های  غیررسمی سوق داده است. براساس گزارش 
رقابت پذی��ری س��ال ۱۷ ۲۰- ۲۰۱۶ ایران در ش��اخص بار مقررات 
دولتی در جایگاه ۹۷ از بین ۱۳۸ کش��ور قرارگرفته است. همچنین 
تورم مقرراتی سبب رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ 
ش��دن بخش غیررسمی اقتصاد شده است. مادامی که اخذ مجوز ها 
دارای فرآیندی پیچیده، مبهم و پرهزینه باش��د، تمایل اشخاص به 
فعالیت در بخش رس��می اقتصاد، به دلیل  دش��وار ب��ودن تبعیت از 
مقررات، کاهش می یاب��د. از طرف دیگر نبود ثبات در قوانین منجر 
ب��ه ایجاد نااطمینانی در محیط فعالیت های اقتصادی اعم از تولید و 
بازرگانی می ش��ود و امکان برنامه ریزی را سلب می کند. الزم به ذکر 
اس��ت که هدف بخش خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و 
پاگیر، لزوما حذف همگی آنها نیس��ت، بلکه کاهش تعداد مقررات و 
افزایش کیفیت س��ایر قوانین مدنظر است به نحوی که کمترین اثر 

سوء را بر  عملکرد بنگاه ها داشته باشد.«

تجارت یا همان دادوستد، عرضه و انتقال مالکیت کاال و خدمتی 
از یک ش��خص یا سازمان به اشخاص و سازمان های دیگر در ازای 

دریافت کاال، پول یا خدمات است. 
هر فعالیتی را که اشخاص در قبال دریافت کاال یا خدمات دیگر 

انجام می دهند  تجارت می نامیم. 
تجارت به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم می شود و در عرف 

معمول به تبادل کاال ها یا خدمات تجارت اطالق می شود.
 ب��رای دادوس��تد بهتر در زم��ان الزم و محدود ب��ه اطالعات و 

مدیریت آن جهت رسیدن به اهداف مطلوب نیاز داریم. 
همان گونه که اش��اره ش��د دادوس��تد بهتر و پرس��ودتر، کسب 

اطالعات و مدیریت هدفمند آن را می طلبد. 
آگاهی و ش��ناخت دقی��ق از کاال یا خدماتی ک��ه می خواهیم به 
مش��تری ارائه دهیم، بازارهای هدف، ذائفه و سلیقه مصرف کننده، 
موقعیت جغرافیایی منطقه ای که قصد ایجاد کس��ب و کار در آن را 
داریم، نوع تجارت و برنامه توس��عه آن، تنوع محصوالت، قیمت ها، 
بازه زمانی مؤثر برای عرضه کاال، داش��تن اطالعات س��ایر رقبا در 
فضای ب��ازار موجود و... همگی از جمله مهم ترین نکاتی هس��تند 
که هر کس��ب و کاری برای بهبود و رشد و توسعه بیشتر در دنیای 

رقابتی تجارت امروز ناگزیر باید از آن آگاه باشد. 
نکته مهم و اساسی چگونگی دستیابی و گردآوری این اطالعات 

حیاتی در حوزه کسب و کار است . 
ام��روزه اکثر ش��رکت ها و بنگاه های اقتص��ادی در جهان قبل از 
ه��ر تصمیم و فعالیت جدیدی در حوزه تج��ارت و تولید ، اقدام به 
مطالعه بازار و اصطالحا بازار س��نجی و تحلیل و بررس��ی ش��رایط 
کنون��ی ب��ازار  )مارکت آنالی��ز( می کنند که مجموعه ای اس��ت از 
ش��ناخت دقیق محصوالت خودی و سایر کاالهای موجود در بازار، 
رقبا، قیمت گذاری ها، برنامه های بازاریابی، کانال ها توزیع، برنامه ها 

و استراتژی های فروش و...                      
یکی از روزنه های حائز اهمیت دس��تیابی به این اطالعات حضور 

در نمایش��گاه های مختلف است که عالوه بر اینکه از ابزار های مهم 
بازاریابی در بخش تبلیغات به حساب می    آید و در بیشتر شرکت ها 
ب��ه آن نگاه ویژه ای می ش��ود، می تواند در ح��وزه مطالعه و تحلیل 
بازار، بازارس��نجی و نیز ایجاد ارتباطات مؤثر با مشتریان بالقوه نیز 

نقش بسزایی ایفا کند.
 بر قراری این روابط تجاری س��ود بخش با شرکت ها و مشتریان 
جدید جدا از به اشتراک گذاردن افکار، ایده ها و تکنولوژی های نو، 
افزایش تولید و فروش و در نهایت بهره وری بیش��تری از تجارت را 

در پی خواهد داشت.  
نمایش��گاه از روزگاران قدیم و به ش��کل امروزی پس از انقالب 
صنعتی انگلس��تان متولد ش��ده و در آغاز قرن بیستم تکامل یافته 
اس��ت و امروزه به عنوان یکی از ارکان مهم بازرگانی و کس��ب و کار 

خودنمایی می کند. 
نمایشگاه محلی اس��ت برای معرفی کاالها، خدمات، فناوری ها، 
تکنیک های جدید، هنر ها و نوآوری ها و پس از گذشت سالیان دراز 
از پیدای��ش آن هنوز هم یکی از کانون های توجه صاحبان تجارت 

برای تبادل و دستاورد  های جدید به حساب می آید. 
تغییرات قابل توجه فن��اوری، ظهور کاالهای جدید، تنوع باالی 
محصوالت و عدم دانش و آگاهی کافی مصرف کننده نسبت به آنها 

و فضای رقابت شدید از علل تشکیل نمایشگاه ها است.
 رشد روزافزون جمعیت و باال رفتن میزان تقاضا نسبت به کاالها 
و خدمات به روز و ایجاد بازار های مصرف جدید نیز از عواملی است 
که باعث توس��عه نمایشگاه ها شده است. از سوی دیگر تنوع ذائقه 
مصرف کننده و نیاز به عرضه کاال ها و خدمات گوناگون باعث رونق 
هرچه بیش��تر نمایش��گاه های مختلف در سراس��ر دنیا شده است. 
حضور در نمایش��گاه های داخلی یا خارجی فرصت مناس��بی است 
تا با تفکر نو، فناوری های جدید ش��یوه های تازه در تولید، فروش و 
بازاریابی شرکت های مختلف و کسب و کارهای نو ظهور آشنا شویم 
و از این طریق دایره اطالعات خود را در جهت توس��عه کسب و کار 

و تجارت موفق و پر رونق تر گسترش دهیم. 
منبع: شبکه

رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به صادرات آزمایشی 
محص��والت لبنی ایران به ایاالت متحده آمریکا گفت: برای صادرات 
تجاری فرآورده های لبنی به این کش��ور در حال اخذ نامه های الزم 
و بازاریابی هس��تیم. صادرات محصوالت لبنی که به کش��ور آمریکا 
صورت گرفته نمونه های آزمایشی بوده و بعد تجاری به خود نگرفته 

است. 
وی اف��زود: اخ��ذ نامه ها و بازاریابی در حال انجام اس��ت تا موانع 
ص��ادرات لبنیات ایران به این کش��ور برطرف ش��ود ام��ا اقدامات 
انجام ش��ده برای صادرات محصوالت لبنی ایران به کش��ور آمریکا 

امیدبخش است. 

دبی��ر انجمن صنایع لبن��ی همچنین درباره بررس��ی نرخ جدید 
لبنیات در س��ازمان حمایت از مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
گفت: س��ازمان حمایت مشغول حسابرسی اس��ناد مالی شرکت ها 
اس��ت اما نتیجه گزارش آن تکمیل نش��ده، هرچن��د در حال اتمام 
اس��ت. انجمن صنایع لبنی درخواست بررس��ی صحت قیمت های 
موج��ود در بازار را براس��اس هزینه های تولی��د دارد. دبیر انجمن 
صنای��ع لبنی با بیان اینکه »به جریمه ش��دن صنایع لبنی به اتهام 
گران فروش��ی اعتراض کرده و خواهان بررس��ی این امر شده ایم«، 
گفت: در شرایط فعلی نرخ فروش برخی کارخانه ها به عنوان تخلف 

به حساب آمده است و به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند. 

درآمد اینتل در سه ماهه  دوم ۲۰۱۷، فراتر از پیش بینی های انجام شده بود؛ این مورد سبب شد که ارزش سهام این شرکت، 4درصد 
رشد کند. به گزارش زومیت، با توجه به پیش بینی های گذشته، انتظار می رفت که درآمد شرکت اینتل در سه ماهه  دوم سال ۲۰۱۷، 

۱4.4۱ میلیارد دالر باشد، اما گزارش مالی رویترز نشان می دهد درآمد اینتل در این بازه، ۱4.۷۶ میلیارد دالر بوده است. این در حالی 
است که اینتل نتوانست در سه ماهه  اول سال جاری به درآمد تعیین شده برسد. با توجه به اینکه بازار کامپیوترهای شخصی، روزبه روز 

کوچک تر می شود، اینتل هم تمرکز خود را از این بازار برداشته است. در بازار پردازنده  کامپیوتری، اینتل از طرف پردازنده  رایزن 
شرکت ای ام دی تحت فشار است. وضعیت اینتل در بازار گجت های پوشیدنی هم تعریفی ندارد، به طوری که این شرکت مجبور شد 

مدتی پیش بخش گجت های سالمت خود را تعطیل کند. از تمام زیرمجموعه های اینتل، بخش Client Computing بیشترین نقش را 
در درآمد این شرکت دارد. این بخش در سه ماهه   دوم سال جاری میالدی، توانست درآمد خود را به ۸.۲ میلیارد دالر برساند. عملکرد 

بخش اینترنت اشیا هم در مقایسه با سال گذشته، ۲۶درصد بهبود داشت و توانست درآمد خود را به ۷۲۰ میلیون دالر برساند. بخش 
پرسود Data Center هم که سرویس های زیرساختی برای شبکه های ابری ارائه می دهد، با ۹درصد بهبود، درآمد خود را به 4.4 

میلیارد دالر رساند. از لحاظ عملکرد، بخش Memory Solutions در صدر زیرمجموعه های اینتل قرار می گیرد. این بخش در سه ماهه  
دوم ۲۰۱۷، معادل ۸۷4 میلیون دالر درآمد داشت که در مقایسه با بازه  مشابه در سال گذشته، ۵۸درصد رشد کرده است. برایان 

کرانیچ، مدیر عامل اینتل، در جلسه  مالی این شرکت اعالم کرد که قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ میالدی، هزینه های این شرکت را به ۳۰ 
درصد از درآمد آن کاهش دهد. طبق گفته  کرانیچ، این هدف با تغییرات بنیادی در شرکت به دست خواهد آمد. 
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عضو ش��ورای علمی انجمن حس��ابداران خب��ره با ارائه مطالب��ی در زمینه 
حاکمیت ش��رکتی در عصر جهانی س��ازی گفت: اقتص��اد دانش محور، الحاق 
سازمان تجارت جهانی، پیوند دانشگاه با بخش صنعت و همچنین تقویت کار 

تیمی از جمله الزامات جهانی در توسعه اقتصادی است. 
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از سازمان توسعه و نوسازی 
مع��ادن و صنای��ع معدنی ایران )ایمیدرو(، غالمحس��ین دوانی در نخس��تین 
نشس��ت مدیران ایمیدرو در س��ال ۹۶ اظهار کرد: برای یک کسب وکار پایدار 
هیچ چیزی مناسب تر از اصول حاکمیت خوب که همانا پاسخگویی، شفافیت 

و مسئولیت اجتماعی است، نیست. 

تقویت کار تیمی از الزامات جهانی در 
توسعه است 

رئی��س اتاق اصناف بوش��هر اع��الم کرد هم این��ک دنیا به س��مت تجارت 
الکترونیک در حرکت اس��ت و آموزش این مهم به فعاالن س��نتی کسب و کار 

ضروری است. 
به گزارش ایرنا، مصطفی گراش��ی روز دوش��نبه در جلس��ه آشنایی اصناف 
ب��ا فضای کس��ب و کار الکترونیک اف��زود: تحوالت جدید و گس��ترش تجارت 
الکترونیک با فضای کس��ب و کار س��نتی همخوانی ن��دارد و امروز بیش از هر 

زمان دیگری نیاز به تغییر در فضای کسب و کار احساس می شود. 
وی اظه��ار کرد: به منظور اینکه تعداد زیادی از واحدهای صنفی به صورت 
س��نتی از گردونه بازار کنار گذاشته نش��وند، آموزش های تجارت الکترونیک 

به عنوان یکی از ضرورت ها برای واحدهای صنفی باید در نظر گرفته شود.

ضرورت آموزش تجارت الکترونیک 
به فعاالن سنتی 

وهاب عقیقی



در  ش��رکت ها،  از  بس��یاری  ام��روزه   
و  بازاریاب��ی  اس��تراتژی های  انتخ��اب 
تبلیغات، تمرکز خود را روی اس��تراتژی 
تبلیغ برند اصلی شرکت قرار داده اند. در 
این استراتژی، یک شرکت به جای هزینه 
روی تبلیغ��ات محصوالت��ش ب��ه صورت 
جداگان��ه، هم��ه توان و منابع انس��انی و 
مال��ی خود را یکپارچ��ه و متحد کرده تا 
از طریق تبلیغات گس��ترده، برند خود را 
به مردم معرفی کرده و آن را میان مردم 

جا بیندازد. 
ب��ا تغییراتی که این روزه��ا در دنیای 
بازاریاب��ی و تبلیغات اتفاق افتاده اس��ت، 
برندها توجه بیشتری روی این استراتژی 
دارند. در ادامه مطلب که توس��ط سایت 
chetor  به نقل از Hbr ارائه شده است 
به مهم ترین مزایای این موضوع پرداخته 

می شود. 

۱- تأثیرگذاری مؤثر و کارآمد
ارتق��ا و بهب��ود ی��ک برند ب��ه کمک 
ی��ک کمپین خ��اص، طبیعت��ا تبلیغات 
و بازاریاب��ی را تأثیرگذارت��ر می کند. اما 
در دنی��ای پیچیده امروز و با گس��ترش 
ارتباط  ش��بکه های اجتماعی و وس��ایل 
جمعی، مزای��ای این روش بیش از پیش 
مش��خص و آش��کار شده اس��ت. باوجود 
افزایش روزافزون کانال های ارتباطی  که 
یک برند می تواند از طریق آن با مشتری 
در ارتباط باشد، یک بازاریاب موفق هنوز 
می تواند از طریق یک کانال ارتباطی و به 
وسیله تبلیغ از طریق برند ها و محصوالت 
مختلف، بیش��ترین تأثیرگ��ذاری را روی 

مشتری داشته باشد. 

۲- حفظ و پرورش مشتریان وفادار
ب��رای  تبلی��غ  اس��تراتژی  طری��ق  از 
برن��د اصلی ش��رکت، ش��رکت می تواند 
مش��تریان وفادارت��ری تربی��ت ک��رده و 
روابط بلند مدتی با مشتریان خود داشته 

باشد. با پرورش و ایجاد روابط مستحکم 
با مشتری، ش��رکت ها می توانند نیازها و 
سالیق مشتریان خود را در موقعیت های 
زمانی و مکانی مختلف و براساس تجاربی 
که کس��ب کرده ان��د، تش��خیص داده و 
برای کس��ب رضایت آنان ت��الش کنند. 
هنگامی که یک ش��رکت روی تبلیغ برند 
اصلی خود تمرکز می کند، این توانایی را 
خواهد داشت که در هر موقعیت بهترین 
پیش��نهاد را برای مش��تریان خود داشته 
باشد. این مس��ئله در مورد برندهای نوپا 

ک��ه می خواهند 
هدف  مخاطبان 
خود را مشخص 
از  بیش  کنن��د، 
س��ایرین حائ��ز 
اس��ت.  اهمیت 
مث��ال،  ب��رای 
ش��رکت  امروزه 
ک��وکا ب��ه جای 
گزین��ه  آنک��ه 
ب��ا  »نوش��یدنی 
پایین«  کال��ری 
اختی��ار  در  را 

مش��تری قرار دهد، س��ه نوع نوش��یدنی 
تولی��د کرده و آن را به مش��تریان عرضه 
م��ی دارد؛ Coke Diet  )مختص زنان(، 
 Coke مخت��ص زن��ان( و(  Coke ero
Life )ب��رای مش��تریانی ک��ه ب��ه دنبال 

محصول عادی هستند(.
 

۳- افزایش انعطاف پذیری، از دیگر 
مزایای تبلیغ برند اصلی شرکت

از آنجای��ی که بس��یاری از ش��رکت ها 
ام��روزه ب��ا حاش��یه اطمین��ان کمتری 
در ح��وزه بودج��ه مش��غول ب��ه فعالیت 
هس��تند، به انعطاف پذیری بیشتری برای 
مدیریت بهینه هزینه ها و س��رمایه اولیه 
نی��از دارند. تبلیغ برند اصلی به ش��رکت 
اج��ازه می دهد بتواند نمونه کارهای خود 

را مدیریت کرده و تبلیغات خود را بهبود 
بخش��د. زمانی که فاکتورهای��ی از قبیل 
هزینه، عرض��ه و تقاضا و دیگر فاکتورها، 
اهمی��ت اس��تراتژیک ی��ک محص��ول را 
تغییر دهد، ش��رکت ب��ه راحتی می تواند 
با پذی��رش ریس��ک کمت��ر در زمینه از 
دست دادن مشتریان خود یا بازار فروش 
محصوالتش، آن محصول را حذف کرده، 
تغییر داده، ارتقا بخشیده یا آن را با دیگر 

محصوالت برند خود ترکیب کند.
 در این حالت، ش��رکت همچنین قادر 
محصوالت  است 
ب��رای  را  خ��ود 
راحت تر  تبلیغات 
س��ریع تر  و 
ی  یت بن��د لو و ا
زمان  هر  و  کرده 
ک��ه نیاز باش��د، 
اولویت ه��ا  ای��ن 
را تغیی��ر دهد تا 
بتوان��د در دنیای 
پی��روز  رقاب��ت 

شود. 

۴- منصفانه دیده شدن برند
ش��رکت ها همواره به دنب��ال راه هایی 
هس��تند ت��ا بتوانن��د از طری��ق تولی��د 
محص��والت و برنده��ای جدید به رش��د 
برس��ند؛ با این حال با توج��ه به کاهش 
اعتماد و وفاداری مشتریان به محصوالت 
و برندها، به نظر می رس��د شرکت ها باید 
ابتدا به هر گونه ابهام و سوالی که ممکن 
اس��ت در ذهن مش��تریان باش��د، پاسخ 
دهند. هنگامی که ش��رکت ها استراتژی 
تبلیغ برند اصلی ش��رکت را اتخاذ کرده 
و سپس سعی کنند با معرفی همان برند، 
اعتماد مش��تریان را جلب کنند، معموال 
موفق ت��ر خواهند بود. به عب��ارت دیگر، 
معرف��ی محصوالت جدی��د در قالب یک 
زیرمجموعه از برندهای��ی که قبال وجود 

داش��ته است، نس��بت به حالتی که یک 
محص��ول جدی��د بخواه��د در قالب یک 
برند جدید معرفی شود، احتمال موفقیت 

بیشتری در جلب توجه مشتریان دارد. 

۵- برنده شدن در بازار رقابت
از بی��ن کانال های ارتباط��ی مختلف، 
گزینه ه��ای س��رمایه گذاری و مدیری��ت 
هزینه جدی��د و همچنی��ن تغییر مداوم 
س��لیقه مش��تریان، امروزه بی��ش از هر 
و  اس��تارتاپ ها  ب��رای  دیگ��ری  زم��ان 
کس��ب و کارهای کوچک این امر میسر و 
ممکن اس��ت که بتوانند برندهای جذاب 
ساخته و از این طریق وارد دنیای رقابت 
تجاری شوند. تبلیغ روی برند اصلی، این 
امکان را برای یک شرکت فراهم می کند 
تا ب��ا متحد کردن تمام نی��روی کاری و 
سرمایه خود، بازار فروش یک محصول را 

در دست گیرد. 
باوج��ود تم��ام م��وارد بی��ان ش��ده، 
اس��تراتژی تبلیغ برند اصلی ریس��ک ها 
و محدودیت ه��ای خ��اص خ��ود را دارد. 
در واقع، لینک ش��دن برنده��ای متعدد 
با یکدیگ��ر می تواند برن��د را از خطراتی 
که ممکن اس��ت یک برند ب��ه تنهایی با 
آن مواج��ه ش��ود مانند از دس��ت دادن 
مخاطبان و مش��تریان، مصون نگه دارد. 
عالوه بر این، استراتژی تبلیغ برند اصلی، 
س��الیق مخاطب��ان را در هنگام صحبت 
ک��ردن با آنه��ا، اولویت بن��دی نمی کند، 
درحالی که این روزها ش��ناخت س��الیق 
و عالی��ق مخاطب��ان هدف در بس��یاری 
از اس��تراتژی های بازاریاب��ی حرف اول را 
می زند. هر چقدر پیام یک برند جهانی تر 
باشد و تمرکز روی تبلیغ برند اصلی باشد 
نه ویژگی های منحصر به فرد محصوالت، 
برای شرکت سخت تر است که مشتریان 
خود را به صورت گروه هایی با ویژگی های 
مش��ترک بشناس��د و بخواهد ب��ا آنها به 

صورت شخصی ارتباط برقرار کند. 

چرا شرکت ها بر تبلیغ برند اصلی تمرکز می کنند؟ 
ایستگاه تبلیغات

تأثیر هدایای تبلیغاتی رایگان بر 
رشد کسب وکار شما

ش��کی نیست که اس��تفاده از هدایای تبلیغاتی 
رای��گان در فرآیند بازاریابی و رش��د کس��ب وکار 
ش��ما تأثیر بس��یار زیادی دارد. در این مطلب در 
رابطه با چگونگی تأثیرگذاری این موضوع بر رشد 

بازاریابی و کسب وکار نکاتی را می آموزیم. 
ب��ه گ��زارش س��ایت ای��ده و خالقیت، ش��اید 
بخشیدن بخش��ی از محصوالت و خدمات مان به 
مش��تریان بالقوه به منظور رش��د کس��ب وکارمان 
موضوع��ی غیرمنطقی و خالف منط��ق عادی به 
نظر بیاید، اما اس��تفاده از کلم��ه رایگان در عین 
قدیم��ی بودن، هنوز یکی از پرقدرت ترین کلمات 
در فرآین��د بازاریاب��ی و فروش به حس��اب می آید 
و م��ردم هرگ��ز نمی توانند در برابر وسوس��ه آن 
به هیچ وجه مقاومت کنند که خود موجب ش��کل 
گرفتن روش های بس��یار متنوع��ی برای جذب و 

نگهداشت مشتریان بالقوه می شود.  
دلیل تأثیرگذاری این موضوع درواقع یک دلیل 
دوالیه اس��ت که به بررس��ی آن می پردازیم. اول 
از همه اینکه فردی که محصول یا خدمت ش��ما 
را به صورت رایگان امتحان می کند، ممکن اس��ت 
به خوبی از ارزش ذاتی محصول ش��ما آگاه ش��ود 
و نس��بت به خرید آن اق��دام کند یا حتی بهتر از 
آن اینکه به نوعی نس��بت به محصول شما وابسته 
ش��ود و عدم استفاده از آن محصول یا خدمات را 
برای خودش غیرممک��ن ببیند.  دوم اینکه چون 
محصول ی��ا خدمت به صورت رای��گان در اختیار 
مش��تریان بالقوه شما قرار گرفته است، آنها تحت 
 فشار روانی به منظور جبران زحمت شما، به خرید 

از شما ادامه می دهند.
 این اص��ل درواقع ب��ه عنوان »قان��ون جبران 
زحمت« ش��ناخته می شود که بیان می دارد مردم 
به ص��ورت طبیعی، اجبار و تعه��دی برای جبران 
لطف ش��ما به عنوان شیوه ای برای تشکر احساس 

می کنند. 

 
آمازون در میدان تایمز

آم��ازون یک س��ازه هفت طبقه به ش��کل یک 
Eco اسپیکر را در میدان تایمز نیویورک احداث 
کرده و ادعا می کند که بزرگ ترین س��ازه طبقاتی 

ساخته شده است. 
به گ��زارش ام بی ای نیوز، این س��ازه 79 فوتی 
س��اخته ش��ده از آلومینی��وم دارای محیط��ی به 
طول 24فوت و وزنی بیش��تر از هفت تن اس��ت. 
این طراحی قس��متی از بیلب��ورد تبلیغاتی برای 
Amazon Music است که یکی از بزرگ ترین 
بیلبورده��ای پخش کنن��ده در محوط��ه بیرونی 

میدان تایمز است. 
گرچ��ه این اکو ب��ه ص��ورت تعامل��ی فعالیت 
 LED نمی کند، اما ش��امل یک رشته از نورهای
اس��ت که با الگوی��ی مانند زمانی که ی��ک کاربر 
بی وقفه از Alexa س��وال می پرس��د، فعال شده 

است. 
همکاری شرکت رسانه ای rapport با شرکت 
Traction 3D منج��ر ب��ه س��اخت این ماکت 

مفهومی شده است. 
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تبلیغات خالق

Ariadne Colliard برای طراحی این آگهی تبلیغاتی برای چای تازو )Tazo(، ریشه ها و خاستگاه چای را به نمایش گذاشته است. 
در هر چای کیسه ای تصویری از معماری نشان داده شده تا خاستگاه و مبدا برگ های چای نشان داده شود.

کلید

تصمیم گیری در خصوص 
زمان بندی و تخصیص رسانه

تب���لی��غ ک��ن���ن��دگان در گزینش رس��انه، 
تصمیم گیری های��ی در برنامه ری��زی خرد و کالن 
دارن��د. تصمیم گیری در برنامه ریزی کالن مرتبط 
ب��ه فصل ها و چرخه اقتصادی اس��ت. تصور کنید 
7۰درصد فروش محصوالت در فاصله بین ماه های 
ژوئ��ن و س��پتامبر رخ می دهد. ش��رکت می تواند 
مخ��ارج تبلیغات خود را تغییر ده��د تا از الگوی 
فصلی تبعیت کن��د، برخالف آنها عمل کند یا در 

طی سال بدون تغییر باقی بماند. 
در  تصمیم گی��ری  هورمون��د،  گ��زارش  ب��ه 
برنامه ریزی خرد در پی تخصیص مخارج تبلیغات 
در کوتاه م��دت اس��ت تا به حداکث��ر تأثیرگذاری 
دس��ت یابد. شرکتی را در نظر بگیرید که تصمیم 
به خرید ۳۰ قسمت رادیویی برای تبلیغات در ماه 

سپتامبر گرفته است. 
الگ��وی انتخابی باید به اه��داف ارتباطی تعیین 
ش��ده در ارتباط با طبیعت محصول، مشتری های 
هدف، کانال های توزیع و دیگر عوامل مارکتینگ 
دس��ت یابد. الگوی زمانبندی باید سه عامل را در 
نظر بگیرد. تغییر در می��زان خریدار را که میزان 
خریداران جدیدی را که وارد بازار می ش��وند بیان 
می کند، هرچه این میزان بیش��تر باشد، تبلیغات 
پیوس��ته نیز باید بیشتر باش��د. فراوانی خرید که 
تع��داد دفعاتی اس��ت که خریدار ع��ادی در یک 
دوره زمانی محصولی را خریداری می  کند؛ هر چه 
فراوانی خرید بیشتر باشد، پیوستگی تبلیغات نیز 
باید بیشتر باشد. میزان فراموشی میزانی است که 
خریدار نام تج��اری را فراموش می کند که هرچه 
این میزان بیشتر باش��د باید انسجام تبلیغات نیز 
بیشتر باش��د. تبلیغ کنندگان در پدیدآوردن یک 
محص��ول جدید باید از میان پیوس��تگی، تمرکز، 
موردی و تناوبی انتخاب خود را به انجام برسانند. 
- پیوس��تگی پخش آگهی به معن��ای تبلیغاتی 
اس��ت که در یک دوره زمانی معین به طور منظم 

به نمایش در می آیند.
 به طور کلی تبلیغ کنندگان از تبلیغات پیوسته 
در گس��ترش موفقی��ت ب��ازار اس��تفاده می کنند 
و اقالم��ی را که به دفعات خریداری می ش��وند و 
در مجموعه های تعریف ش��ده خری��داران به کار 

می گیرند. 
- تمرکز در پخش آگه��ی، نیازمند صرف تمام 
هزینه ه��ای مربوط به تبلیغات در یک دوره واحد 
اس��ت. این ش��یوه برای محصوالت��ی کارایی دارد 
که تنها یک فصل ف��روش دارند یا مرتبط به ایام 

تعطیالت هستند. 
- تبلی��غ موردی مس��تلزم تبلی��غ در یک دوره 
زمانی اس��ت که در پ��ی آن دوره ای بدون تبلیغ 
و پ��س از آن دوره فعالیت ه��ای تبلیغات��ی دوم 
فرا می رس��د. این ش��یوه هنگامی کارایی دارد که 
بودجه محدود اس��ت، چرخه خرید نسبتا دیر به 
دیر اتفاق می افتد یا اقالم کاال فروش فصلی دارند. 
- تبلیغ تناوبی، تبلیغات پیوسته در سطوح کم 
حجم اس��ت و به طور متناوب از س��وی موجی از 
فعالیت های تبلیغاتی فش��رده تر تقویت می ش��ود. 
این شیوه براساس تبلیغات پیوسته ادامه می یابد 
و برای ایج��اد یک اس��تراتژی برنامه ریز بینابین، 
جه��ش می کن��د. کارشناس��ان مارکتینگ که به 
ش��یوه تناوبی عالقه دارند معتقدند که مخاطبان 
پیام تبلیغ را کامل تر دریافت می کنند و این شیوه 

برای شرکت کم هزینه تر خواهد بود. 
یک ش��رکت باید درباره نحوه تخصیص بودجه 
تبلیغات��ی خود چه از نظر زمانی چه از نظر مکانی 

تصمیم گیری کند.
 این ش��رکت هنگامی به خریدهای در س��طح 
کشوری نائل می آید که تبلیغاتی را در شبکه های 
سراس��ری تلویزیون��ی ی��ا در مجله های��ی که در 
سراسر کشور توزیع می شوند پخش کند. هنگامی 
ب��ه خریدهای منطقه ای دس��ت می یاب��د که در 
تلویزی��ون زمانی را ب��رای تبلی��غ در تنها برخی 
بازارها یا ویرایش های منطقه ای مجالت خریداری 
کن��د. این بازارها ب��ه نام نواح��ی اثربخش اصلی 
ی��ا نواحی مارکتین��گ برنامه ریزی ش��ده خوانده 
می ش��وند. ش��رکت هنگامی به خریدهای محلی 
دست می یابد که در روزنامه ها و رادیوهای محلی 

یا مکان هایی با فضای باز تبلیغ کند. 

هنگامی که شرکت ها 
استراتژی تبلیغ برند اصلی 

شرکت را اتخاذ کرده و 
سپس سعی کنند با معرفی 
همان برند، اعتماد مشتریان 
را جلب کنند، معموال موفق تر 

خواهند بود



11 بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279
سه شنبه
10 مرداد 1396

شماره 845

انقض��ای امتیازه��ا، راهی خ��وب برای 
برانگیختن مش��تریان وفادار ش��ما است، 
ام��ا اگر ش��ما این موضوع را به درس��تی 
اجرا نکنید، ممکن اس��ت مشتریان خود 
را )حتی برای همیش��ه!( از دست بدهید. 
بهتر اس��ت قبل از آنکه به چگونگی این 
فرآیند بپردازیم، ب��ه اصل موضوع یعنی 
اینکه آیا انقضا برای امتیازها الزم است یا 

خیر، اشاره کنیم. 

آیا امتیازهای وفاداری باید منقضی 
شوند؟ 

قبل از ه��ر چیز می خواهی��م به مزایا 
و مش��کالتی که انقض��ای امتیازها برای 
برنامه ه��ای وفاداری به وج��ود می آورند، 
اش��اره ای داشته باشیم. بس��ته به اهداف 
ش��رکت یا فروشگاه ش��ما، ممکن است 
به تعیی��ن زمان انقضا برای امتیازها اصال 
تمایلی نداش��ته باش��ید یا برعکس! چرا 
این گونه می شود؟ بگذارید بیشتر توضیح 

دهیم. 
را  امتیازه�ا  انقض�ای  چ�را ش�ما 

نمی خواهید؟ 
تنظیم امتیازها به گونه ای که زمان انقضا 
داش��ته باشند، یکی از بهترین راه ها برای 
ایجاد فوریت در مش��تریان وفادار و خرید 
مجدد آنها اس��ت، اما این مسئله، از چند 
جنبه منفی نیز برخوردار اس��ت! نخست 

آنکه، مادامی که ش��ما حق اس��تفاده از 
امتیازه��ا را از مش��تریان تان می گیرید، 
انگیزه آنها برای بازگشت مجدد به سمت 

خود را نیز از بین می برید. 
دومی��ن دلیل قرار ن��دادن تاریخ انقضا 
برای امتیازها این اس��ت که انقضای زود 
هنگام ممکن اس��ت برای مشتریان شما 
آزاردهنده باش��د. خودتان را به جای آنها 
بگذارید؛ تصور کنید که هر شش ماه یک 
بار، این ایمیل را دریافت می کنید که اگر 
تا پایان ماه آینده فالن مقدار در فروشگاه 

نکنید،  هزینه  ما 
تم��ام امتیاز های 
بی��ن  از  ش��ما 
رف��ت.  خواه��د 
آزاردهنده  بسیار 
اس��ت. این ط��ور 
م��ن  نیس��ت؟ 
اگر  که  مطمئنم 
مش��تریان  جای 
خود بودید، کمی 
عقب نش��ینی 
 . ی��د د می کر

درس��ت مانند حرکتی که تی��م اجرایی 
Starbucks در سال 2012 با مشتریان 

وفادار خود انجام داد. 
 همان گونه که در تصویر باال مش��اهده 
می کنید، استارباکس تنها ایمیلی حاوی 
منقضی شدن زمان استفاده امتیازها برای 
مش��تریان خود فرستاده اس��ت. همین! 

یکی از اش��تباهات اس��تارباکس آن بود 
که قبل از انقضای امتیازها، به مش��تریان 
خود اطالع نمی داد. همین مس��ئله باعث 
نارضایتی جمع کثیری از مشتریان وفادار 
این برند معروف شد. صرف نظر از اینکه به 
این مسئله چگونه نگاه می کنید، مشتریان 
با از دس��ت دادن امتیازهای خود، چندان 
خوشحال نمی ش��وند. هرچند استفاده از 
تاریخ انقض��ا می توان��د انگیزاننده خوبی 
برای مش��تریان شما باش��د، اما این نکته 
را به خاطر بس��پارید که اجرای این مهم 
ظرافت هایی  ب��ا 

همراه است. 
چ�را ش�م�ا 
ان��ق�ض��ای 
امت��یازه�ا را 

می خواهید؟ 
نخس��تین 

اس��تفاده  مزیت 
از انقض��ا ب��رای 
ای��ن  امتیازه��ا 
ک��ه  اس��ت 
را  مش��تریان 
برای بازگشت مجدد به سمت شما، قانع 
می کند. اگر شما تاریخی را برای از میان 
رفت��ن امتیازهای برنامه خود مش��خص 
کنید، مش��تریان ش��ما انگیزه الزم برای 
هزینه کردن و استفاده از امتیازهای خود 

تا روز موعد را خواهند داشت. 
شما همچنین باید با مشتریان خود در 

ارتباط باشید و منقضی شدن امتیازها را به 
آنها گوشزد کنید. به شما توصیه می کنم 
که با این ترتیب ایمیل های یادآوری خود 
را ارسال کنید؛ سه ماه قبل، یک ماه قبل، 
یک هفته قبل و آخرین یادآوری یک روز 
قبل از انقضای امتیازها. آخرین چیزی که 
باید به آن توجه داش��ته باشید این است 
که مش��تریان شما به هش��دار نهایی نیاز 
ندارند. ش��ما باید به مرور و با فاصله های 
زمانی مشخص، یادآوری مختصری داشته 

باشید. 
لحن مطالب شما نباید بویی از هشدار 
یا تهدید با خود داش��ته باش��د. با ظرافت 

قلم بزنید. 
 در آخری��ن ایمیل ی��ادآوری خود باید 
به گونه ای عمل کنید که مشتریان خفته 
ش��ما بتوانند از آخرین فرصت های پیش 
رو استفاده کنند. حتی اگر بتوانید مزایای 
بیش��تری برای آنها در نظر بگیرید، بهتر 
خواهد شد. به این ترتیب آنها انگیزه الزم 
برای اس��تفاده نهایی از امتیازهای شان را 
به دس��ت می آورند. با این حرکت، ش��ما 
مش��تریان خاموش خ��ود را ب��ه چرخه 
ش��رکت باز می گردانید و به ارزش طول 

عمر آنها نیز اضافه می کنید. 
در بخ��ش بعدی این موض��وع، به انواع 
انقضای امتیاز در برنامه های وفاداری اشاره 

خواهیم کرد. 
ارتباط با نویسنده: 
me@alirezajafari.com

داستان سرایی برند و ارزش های چگونگی انقضای امتیازها در برنامه های وفاداری  )قسمت اول(
مشترک 

خلق ارزش های مش��ترک یک مفهوم قدرتمند است 
که می تواند ش��رکت ها را وادار به تفکر متفاوت در مورد 
رویکرد خود به مس��ائل اجتماعی و محیط زیست کند. 
ارزش مش��ترک، باوری اس��ت که برند و مصرف کننده 
درباره اهداف برتر، فلس��فه، فرهنگ و مش��ارکت دارند. 
در قلب داستان س��رایی پایدار برند، ارزش مشترک تنها 
دلیلی است که باعث می شود مردم به آنها توجه کرده، 

گوش داده و عمل کنند. 
برندها برای اثبات خودش��ان در ب��ازار و آماده کردن 
مردم برای ادعاها و ارزش های شان مسیر بسیار سختی 
را پیش رو دارند. به هر حال مصرف کنندگان به مسیر و 
اقدامات بازاریابی شرکت ها اهمیتی نمی دهند و همواره 

از گستردگی و میزان توجه شان کمتر می شود. 
هرج و مرج و بی نظمی به سرعت رشد می کند 

وقتی چیزی مهم )فراتر معامله و پول سازی( بین برند 
و مش��تری وجود دارد، نیازی به فروش، متقاعد کردن، 
ترغی��ب کردن و تخفیفات قیمتی نیس��ت. آن در واقع 
یک چیزی شبیه همفکری اس��ت. داستان برند باید از 
ارزش های مشترک میان برند و کسانی که مورد توجه و 

اهمیت هستند، متولد شود. 
بازاریابان��ی هس��تند ک��ه هنوز ه��م اعتق��اد دارند 
مصرف کنندگان می خواهند واقعا با برندش��ان »رابطه« 
برقرار کنند، درحالی که مصرف کنندگان عمومی در این 
رده ارتباط با برند را نمی خواهند، بلکه آنها تمایل دارند 
تخفیف بیشتری بگیرند! داستان سرایی برند، ارزش های 
مشترک را تقویت می کند نه مزایای عملکردی، بنابراین 
برنده��ا نمی توانن��د ارزش ها را فقط با اف��راد خاص به 

اشتراک بگذارند. 
داستان سرایی برند پژواک و طنینی در قلب مشتری 
و تمامی چیزهایی است که شما آنها را درونی کرده اید و 

آن را تقویت می کند. 
ارزش پای��دار برن��د همیش��ه به تجربیات مش��ترک 
برمی گردد. وقتی که می بینیم، می ش��نویم یا در درون 
خ��ود تجرب��ه می کنیم در ای��ن صورت به س��مت آن 
کشانده می شویم. این دقیقا به معنای جایگزین کردن 
داستان سرایی برند به جای بازاریابی بیرونی برند است. 

تحول و ش��تاب بخشیدن به انقالب دیجیتال، منجر 
به اتفاقاتی ش��ده است. شرکت ها امروزه پی برده اند که 
عالقه مندی به داستان ها یک تصادف و اتفاق نیست؛ مغز 
ما با روایت ها و داستان ها به جریان می افتد. بزرگساالن 
و حتی کودکان به طور یکس��ان از داستان ها بهره برده 
و زندگ��ی می کنن��د، می آموزند و ب��ا یکدیگر از طریق 
داس��تان ها پیوند و ارتباط برقرار می کنند. داستان ها ما 

را با احساسات و تخیالت درگیر می کنند. 
داستان گویی چیزی نیست که همین طور ایجاد شود. 
فعالیتی اس��ت که باید انجام دهیم تا بتوانیم چیزی را 
به خاطر آوریم. واقعیت هایی )مزایای کاربردی محصول( 
که در داس��تان با موضوعات برجسته ش��ده ارائه شده، 
بسیار ساده تر به یاد آورده می شوند. داستان سرایی برند 
سرشار از تمثیل و اس��تعاره برای جلب مخاطب است، 
زیرا داستان ها به مخاطبان شان اجازه می دهند که آن را 
به دانش و تجربه قبلی خود متصل کنند. ایده هایی که 
باعث تشدید احساسات شده و به سرعت و با راحتی در 
ذهن ما ذخیره می شوند. واقعیت ها به سرعت فراموش 

می شوند. 
ما از طریق داستان سرایی برند تشخیص می دهیم که 
»ما« برابر »آنها« اس��ت. این ایده سرمایه اصلی برندها 
و س��تاره های بزرگ اس��ت. محصوالت یا خدمات، نماد 
چیزی هس��تند که بسیار ارزشمند بوده و منحصرا بین 
سازندگان و اس��تفاده کنندگان آن به اشتراک گذاشته 

شده است. 
داستان سرایی برند، افس��انه پردازی یا گفتن داستان 

بلند تبلیغاتی نیست. 
اعتماد به بازاریابی بس��یار کم ش��ده است. مشتریان 
نمی خواهن��د هرروز پیام های تبلیغات��ی آنها را در خود 
غرق کرده و آنها را تحت تأثیر خود قرار دهند. تعامالت 
بیش��تر با برند منجر به ایجاد روابط پایدار با مش��تریان 
ی��ا مصرف کنندگان نخواهند ش��د. ام��روزه بازاریابان و 
آژانس های تبلیغات��ی زمان زیادی ص��رف می کنند تا 
داستان س��رایی را محقق ساخته و جنون بازاریابی را در 

همه جا متوقف کنند. 
در جهانی که همه چیز برند شده و منظم بسته بندی 
می ش��ود، برای احس��اس درست نس��بت به مشتریان، 
ارزش های مش��ترک پیشرانه مهمی برای ساخت رابطه 
با برند ها خواهند بود نه صرفا فعالیت های ترویجی. هدف 
برتر برند، قهرمان داستان برند و پایه ای از یک رابطه به 

یادماندنی و پایدار با مشتریان تان خواهد بود. 

یک نمونه از محصول گویاتر از 10هزار 
اسالید

طی چند سال اخیر همواره با این پرسش مواجه بودم 
که چه عامل یا عواملی برانگیزاننده سرمایه گذاران برای 
س��رمایه گذاری در یک ایده یا کسب و کار جدیده. این 
س��وال رو از جمعی از سرمایه گذاران پرسیدم و هریک 
مقوله ای رو مهم می دونست که به زعم خودش اهمیت 
داش��ت. مش��کل من جمع بندی نظرات اونا بود. اما با 
مطالعه استارتاپ های موفق جهانی و کنار هم گذاشتن 
نظرات حاصله، باالخره امکان جمع بندی نهایی فراهم 
ش��د. ماحصل، درک دو عامل کلی��دی بود که از بقیه 

عوامل با اهمیت تر و تأثیرگذارتر بودند. 
قب��ل از اینکه اش��اره ای به این دو عام��ل بکنم، بد 
نیست گریزی بزنم به داس��تان مشهور جذب سرمایه 
فیس بوک؛ داس��تانی که خیلی از ماها اونو ش��نیده ایم 
 و صد البته س��رلوحه خیلی از اس��تارتاپ ها ش��د که 
دنباله رو فیس بوک ش��دن. تابس��تون سال 2004 بود 
که س��ه جوون با ایده ای در دست راهی سیلیکون ولی 
شدن تا ببینن کی حاضره توی یه شبکه اجتماعی بین 
دانشگاهی سرمایه گذاری کنه. ایده اونا هر چی بود، در 
حال کار بود و دانش��جویان چندین دانشکده دانشگاه 
هاروارد در اون عضویت داش��تن. البته شبکه اجتماعی 
مدنظر اونا در نوع خودش نخستین نبود حتی در بین 
شبکه های اجتماعی بین دانشگاهی هم نخستین نبود. 
رقبای اونا محصولشون رو با ویژگی های بیشتر، زودتر از 
اونا به بازار داده بودن. با اینکه پلتفرم اونا فقط 150 هزار 
کاربر داشت و درآمد ناچیزی هم تولید می کرد، اما اونا 
تونستن تو همون تابستون نخستین جذب سرمایه شون 
رو از طریق سرمایه گذار خطرپذیر و به ارزش 500 هزار 
دالر انجام بدن. حتی کمتر از یک س��ال بعد اونا 12.7 
میلی��ون دالر دیگ��ه جذب کردن ک��ه در نوع خودش 
بی نظیر بود. قصه اونا و شهرتش��ون حاال دیگه جهانیه 
و نکات قابل تاملی داره که میش��ه روزها و ماه ها راجع 
بهش��ون بحث کرد. اما یه نکته بی رب��ط به جوابی که 
دنبالش می گش��تم نبود و اون اینکه چطور اونا تونسته 
بودن با توجه به حجم کم کاربرانشون، چنین حجمی 
از سرمایه رو جذب کنن؟ اونا حتما تونسته بودن روی 
عواملی دس��ت بذارن که برای س��رمایه گذارها جالب و 
برانگیزاننده بود. جواب این س��وال می تونس��ت منو به 
پاس��خی که دنبالش می کردم برس��ونه. بعد از مطالعه 
بیش��تر متوجه شدم که اونچه سرمایه گذارها رو بیشتر 
از هم��ه تحت تأثیر قرار داده بود دو واقعیت انکارناپذیر 
تو رش��د فیس بوک بود؛ واقعیت اول این بود که همان 
تعداد اندک کاربرانی که جذب فیس بوک ش��ده بودن 
به طور مدام از اون استفاده می کردن طوری که بیشتر از 
نیمی از اونا هر روز به فیس بوک سر میزدن. این تأیید 
می کرد که اونا فیس بوک رو با ارزش می دونستن و خب 
این مهر تأییدی بود بر فرضیه باارزش بودن فیس بوک 

توی ذهن سرمایه گذارها. 
واقعیت دوم اما س��رعت اعجاب انگیز فیس بوک توی 
جذب مخاطب بود. طوری که توی همون ماه پیدایش 
فیس بوک اونا تونس��ته بودن س��ه چهارم دانش��جویان 
دانشکده های دانشگاه هاروارد رو با خودشون همراه کنن 
بدون اینکه حتی یک دالر هم خرج بازاریابی بکنن. این 
رشد چشمگیر و نرخ پذیرش عمومی، دلیل دومی بود که 
سرمایه گذارها رو به وجد آورد. معموال و به شکل سنتی 
همه استارتاپ ها اول پول خرج جذب مشتری می کنن تا 
از اون به عنوان اهرم برای تهییج سرمایه گذارها استفاده 
کنن. اما فیس بوک کامال متفاوت بود. اونا موتور رش��د 
متفاوتی داشتن. اونا در واقع پولی خرج جذب مخاطب 
نکردن اما توجه باالی کاربرانشون نشون می داد که هر 

روزه تعداد کاربرانشون در حال افزایشه. 
ای��ن خالف هم��ه مدل ه��ای س��نتی بازاریابی بود 
چ��ون مرکز ثقل اون به توجه مش��تری برمی گش��ت. 
یعن��ی افزایش توجه مش��تری معادل رش��د تعدادی 
مش��تری. ممکنه این س��وال پیش بیاد که با توجه به 
تجربه فیس بوک، آیا اس��تارتاپ ها نباید اوایل کارشون 
از مشتریانش��ون پول بگیرن؟ یا اینکه نباید پولی خرج 

بازاریابیشون بکنن؟ 
پاسخ به اینها ساده نیست و بسته به نوع استارتاپ و 
تجربه ای که از حضور اولیه توی بازار می کنه باید تعیین 
بشه. به راحتی از داستان فیس بوک میشه دریافت که 
نقش ارزشمندی ایده و رشد اون اونقدر زیاده که حتی 
پلتفرمی مثل فیس بوک توی اوایل کارش بدون داشتن 
یک مدل کسب و کار درست تونست رقم بسیار باالیی از 
س��رمایه رو جذب کنه. با این یافته و کنار هم گذاشتن 
نظرات س��رمایه گذارانی که دیدار کرده بودم، در نهایت 
می تون��م دو توصیه مه��م و راهب��ردی رو برای جذب 
س��رمایه به اس��تارتاپ ها بدم؛ اول اینکه اونا باید بتونن 
ارزش��مندی ایده ش��ون رو اثبات کنن. این نباید روی 
کاغذ یا پیش بینی باش��ه بلکه باید ارقام واقعی باش��ن. 
دوم اینکه بتونن س��رمایه گذارها رو نسبت به پتانسیل 
رش��د ایده شون مجاب کنن. البته اینم نیاز به یکسری 

آمار و ارقام واقعی داره. 
نتیج��ه هر دو توصیه ف��وق اینه که اس��تارتاپ ها با 
داش��تن نمون��ه ای موف��ق از ایده ش��ون می تونن ازش 
به عنوان اهرمی قدرتمند تو جذب سرمایه استفاده کنن. 
به قول معروف اگه یه عکس می تونه بیشتر از هزار کلمه 
رو توضیح بده، ی��ه نمونه از محصول گویاتر از 10هزار 

اسالید ارائه است. 
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نشانه استارتاپ

بازاریابی خالق

 تصویری از یک ساعت بزرگ خلبانی که به بند چرمی آویزانی وصل شده است، بنابراین هرکسی که آرزوی آن را دارد به راحتی 
می تواند این ساعت خلبانی را امتحان کند. این دستگیره ها فقط در اتوبوس های به سمت فرودگاه قرار داده شده اند.

تنظیم امتیازها به گونه ای 
که زمان انقضا داشته 
باشند، یکی از بهترین 

راه ها برای ایجاد فوریت 
در مشتریان وفادار و خرید 

مجدد آنها است

دکتر علی رودگر
موسس ایران فیتنس 

احمدرضا معماریان
کارشناس ارشد بازاریابی

 علیرضا جعفری
 مشاور برنامه های وفاداری



اهمیتانعطافپذیریدرکسبوکار

یکی از قابلیت هایی که یک کسب و کار برای موفقیت  
باید داش��ته باش��د، انعطاف پذیری است. هر چقدر یک 
کسب و کار انعطاف پذیرتر باشد بهتر می تواند با تغییرات 

در محیط تکنولوژیکی همراه شود.
 تکنول��وژی با س��رعت زی��ادی پیش��رفت می کند و 
همراه��ی با آن بس��یار حیاتی اس��ت؛ پ��س انعطاف را 
در کس��ب و کارتان فراموش نکنید. عملیاتی کردن یک 
کسب و کار منعطف نسبتا دش��وار است. انعطاف پذیری 
عنص��ر کلیدی موفقیت در هر کس��ب و کار و به معنای 
یادگیری است. هر چقدر بیشتر درباره بازار هدف خود 
بدانید بهتر می توانید اصالحات و بهینه سازی های الزم 

را انجام دهید.
 در دنیای کنونی همه چیز به س��رعت در حال تغییر 
و تحول است و همگان نیز سعی بر همگامی با تغییرات 
دارند. در ادامه راه هایی برای همگام سازی هر چه بیشتر 

با تغییرات آورده می شود. 
1-سرمایهگذاریدرامرتحقیقوتوسعه

تحقیق و توس��عه در ش��روع هر کاری برای داش��تن 
پیش��برد موف��ق در آن کار الزم و ضروری اس��ت و از 
طرف��ی برای هر ش��رکت تکنولوژیکی، بخش تحقیق و 
توس��عه باید باالترین دارایی شرکت باشد، چرا که این 
بخش ش��ما را قادر می س��ازد به تغییرات بازار متمایل 
باشید و به نیازهای مشتریان پاسخ دهید. آزمایش های 
متعدد نیز می تواند منجر به نمایان ش��دن فرصت های 

جدید برای خلق ارزش و رشد شود. 
2-صحبتبامشتریانخودوآگاهیازنظراتآنها

همیش��ه با مشتریان خود صحبت کنید و از شکایات 
یا انتقادهای آنها هراسی نداشته باشید، چرا که دری به 
سوی موفقیت است و در آینده به کسب و کار شما کمک 
می کند و لذا از بازخوردهای منفی مش��تریان نترسید. 
حرف های مثبت مشتریان نیز افزایش دهنده اعتماد به 
نفس تان اس��ت اما انتقاد بی پرده نیز کسب و کار شما را 
به س��مت موفقیت س��وق می دهد. از یک سیستم قابل 
اندازه گیری اس��تفاده کنید که به ش��ما امکان  دهد که 
به ط��ور منظ��م با مش��تریان خود در تماس ب��وده و از 
آنها س��واالتی بپرسید. این اقدام به شما کمک می کند 
روندهای پنهان در رفتار مش��تریان را که نشان دهنده 

موج های تغییر هستند، شناسایی کنید. 
3-بررسیتضادها

در کس��ب و کار خود فقط ب��ه فعالیت هایی که انجام 
می دهید فک��ر نکنید، بلکه فکر ک��ردن در مورد اینکه 
ش��رکت ش��ما چه فعالیت هایی را انج��ام نمی دهد نیز 
می توان��د مفید باش��د. این کار به ش��ما کمک می کند 
راه های جدیدی برای انجام امور بیابید که به ش��ما در 

بهبود عملیات شرکت کمک  کند. 
4-بهکارگیریکارآفرینان

اعضای��ی با پیش��ه و س��ابقه کارآفرینی را به س��ایت 
خ��ود اضافه کنید. آنها غالب��ا دیدگاهی کلی نگر و توام 
ب��ا خالقی��ت و تفکر جدید نس��بت به صنای��ع متعدد 
دارن��د. این دیدگاه به کس��ب و کار ش��ما کمک می کند 
در مواقع��ی ک��ه تغیی��ر ض��روری اس��ت انعطاف پذیر 
باش��ید. این افراد چشم انداز داش��ته و تغییر را به عنوان 
پیشرفت می شناسند و از طرفی نیز می دانند که چگونه 

قابلیت های خود را بهبود بخشند. 
5-چابکباشیدوبراینامرتأکیدداشتهباشید

داش��تن یک شرکت چابک به انعطاف پذیری سازمان 
کمک کرده و آن را ساده می کند. صنایع و سرمایه ها را 
روی بخش های مرکزی کسب و کار خود متمرکز کنید. 
ش��رکای بیرون��ی را جذب کنید، این ام��ر به پر کردن 
ش��کاف ها و اجرایی ک��ردن فرصت ه��ای بالقوه کمک 
می کند. همیش��ه با نهادینه ساختن انعطاف پذیری در 
مدل کس��ب و کار خود آمادگی الزم را برای رویارویی با 
تغییرات داشته باشید. این انعطاف پذیری به شما کمک 

می کند که به سمت پیشرفت و تعالی حرکت کنید. 
توصیههایحرفهایازمدیرانموفق

- کسب و کار ش��ما باید با انعطاف درونی ایجاد شود. 
جه��ان تجارت به ش��کل مداوم در حال تغییر اس��ت و 
مشتریان شما انتظار دارند که شما هم در این تغییرات 

سهیم باشید و شرکتی سنتی باقی نمانید. 
- توجه ب��ه میزان انعطاف پذیری در برخی ش��غل ها 
و پس��ت های س��ازمانی می تواند اهمیت زیادی داشته 
باش��د. مدی��ران و صاحبان کس��ب و کار به س��ادگی و 
ب��ا ابزاره��ای روان شناس��ی می توانند می��زان و درجه 
شایس��تگی انعطاف پذیری را با دقت نس��بتا زیادی در 
افراد اندازه گیری کنند تا اثربخش��ی انتخاب و انتصاب 

آنها تا میزان باالیی افزایش یابد. 
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فرصتامروز: ما انسان ها از عدم 
تمرک��ز در رنجیم. نمی توانیم روی 
یک مسئله متمرکز ش��ویم و این 
بزرگ ترین ضعف ما برای رسیدن 
به هدف و نتیجه است. دونده ای را 
در نظر بگیرید ک��ه در بزرگ ترین 
مس��ابقه عمر خود ش��رکت کرده 
اس��ت؛ با آمادگی کامل. همه چیز 
طب��ق برنام��ه اس��ت. او در نقطه 
ش��روع، استارت را به خوبی زده، از 
رقبا پیشی گرفته، اما همین که به 
نیمه راه می رسد، خودش را جلوتر 
از بقیه می بیند. تمرکزش به جای 
اینکه به مس��ابقه باش��د، به پشت 
س��رش اس��ت؛ جایی که دیگران 
هستند و او نیست. این غرور نیست 
که او را به شکست وامی دارد، بلکه 
عدم تمرکز او به خط پایان اس��ت 
که نمی گذارد پیروز شود. وقفه های 
ایمیلی پش��ت س��رهم، استفاده از 
گوشی های هوش��مند یا همکاران 
پرح��رف، حواس پرتی ه��ای کاری 
است که در بسیاری از دفاتر کاری 
کارمن��دان  دارد. ۹۵درص��د  رواج 
آمریکایی می گویند که برای حفظ 
تمرک��ز در حی��ن کار با مش��کل 
مواجه هس��تند. برای ف��رار از این 
حواس پرتی ها چه باید کرد؟ بدون 
شک عدم تمرکز باعث خواهد شد 
نتوانید به بهترین شکل کار خود را 
انجام دهید و ضریب خطای شما به 

طرز چشمگیری باال خواهد رفت. 
با نگاهی به برنامه کاری مدیران به 
این نکته پی خواهید برد که آنها حجم 
کاری زیادی دارند و همین امر باعث 
می ش��ود به زمان زیادی برای انجام 
آنها نیاز داشته باشند. با این حال یکی 
از مواردی که منجر به این می ش��ود 
تا آنها نتوانند در این امر موفق باشند 
این اس��ت که در هر کاری یکسری 
حواش��ی و کارهای فرعی وجود دارد 
که انجام دادن آنها اگرچه از جذابیت 
باالی��ی برخوردار اس��ت ام��ا تغییر 

مهمی در روند شرکت ایجاد نخواهد 
کرد. این موارد باعث خواهند ش��د تا 
مدی��ران نتوانند زم��ان کافی به کار 
خود اختص��اص دهند. بهترین اقدام 
این است که ابتدا بدانید چه کارهایی 
اولویت های شما محسوب می شوند و 
تا زمانی که آنها را به پایان نرسانده اید، 
نباید به فکر انجام کار دیگری باشید. 
برای مثال نشست هایی که مدیران به 
آن دعوت می ش��وند اگرچه جذابیت 
باالی��ی دارند اما ضروری نیس��تند و 
در ش��رایطی که کاره��ای مهم تری 
برای انج��ام دادن وج��ود دارد، بهتر 
اس��ت از رفتن به آنجا امتناع بورزید. 
درواقع الزم اس��ت جهت موفقیت و 
حفظ تمرک��ز کاری خود به مواردی 
که حواس ش��ما را پرت خواهد کرد، 

نه بگویید. 
ایده

ای��ن  یک س��وال بنیادی اس��ت 
که باید به درس��تی موشکافی شود 
زیرا بدون دانس��تن تعریفی جامع 
و کام��ل از تمرک��ز نمی توانیم به 
اهداف تعیین شده خود دست یابیم. 
تمرکز تعاری��ف مختلفی دارد ولی 
بهتری��ن آنها می گوی��د که تمرکز 
یعنی اینکه ذه��ن خود را به جای 
فک��ر کردن و درگیر ش��دن درباره 
چن��د موضوع، روی ی��ک موضوع 
خاص متمرک��ز کنیم. یعنی اینکه 
زمانی که می خواهیم کاری را انجام 
دهیم الزم اس��ت به دیگر امور فکر 
نکنیم تا بتوانیم با حداکثر توانایی 
ذهن م��ان گوش��ه های نه��ان آن 
موضوع خاص را واکاوی کنیم، زیرا 
ذهن هر شخص توان خاص و البته 
محدودی دارد و نمی تواند هراندازه 
بخواهد روی چند موضوع یا حتی 
یک موضوع تمرکز کند. به همین 
خاط��ر الزم اس��ت روی کاری که 
مش��غول انجام دادن آن هستید به 
اندازه کافی تمرکز داش��ته باشید و 
عواملی را که منجر به برهم خوردن 

آن می شود شناسایی و حذف کنید. 
جیکوب والنبرگ، کارآفرین، بانکدار 
و مدیر ارشد اجرایی سوئدی است 
که در ح��ال حاضر به عنوان رئیس 
هیأت مدیره شرکت اینوستور آب و 
عضو هیأت مدیره شرکت کوکاکوال، 
اطل��س کوپک��و، س��اس گ��روپ، 
اس ای بی، گروه AB و اریکس��ون 
فعالیت می کند. وی در مصاحبه ای 
بیان کرد که پدربزرگ او هفت روز 
هفته را کار می کرد و هیچ بهانه ای 
باعث نمی شد او از کار خود دست 
بکشد. همین امر هم باعث می شد 
ت��ا وی بتواند با تمرک��ز کافی کار 
خود را انجام دهد. بس��یاری علت 
موفقیت این خان��واده را در همین 
ام��ر می دانند. با ای��ن حال این امر 
بدین معنا نیس��ت ک��ه آنها فقط 
کار می کنند بلکه آنها اولویت بندی 
درس��تی را انجام داده اند که باعث 
می ش��ود بتوانند ه��ر کاری را در 
زمان درس��ت انجام دهن��د. برندا 
بارنز، 22 سال در پپسی کوال بود و 
سال 2004 به این کمپانی پیوست 
و مدی��رکل و مدیرعامل س��ارا لی 
انتخاب ش��د. باور وی این است که 
یکی از دالیل بزرگ موفقیتش در 
این بوده است که توانایی نه گفتن 
را به راحتی داشته باشد. همین امر 
هم باعث می شد از انجام کارهایی 
که او را از هدفش دور می س��اخت، 
به دور باش��د. به همین خاطر هم 
اس��ت که توانس��ت خود را در بین 
100 زن قدرتمند جهان جای دهد. 
وی اولویت های اصلی زندگی خود 
را کار و خانواده اش می داند و همین 
امر باعث ش��د اولویت کارهایش را 

براساس آنها شکل دهد. 
آنچهدرعملبایدانجامدهید

- بعد از ه��رکار فکری و با دقت 
ب��اال، حتما به ذهن ت��ان آرامش و 
استراحت دهید و کاری را انتخاب 
کنید که برای انجامش نیاز به دقت 

و فکر ندارید. 
ب��ه  وق��ت  دادن  اختص��اص   -
همکاران ت��ان موج��ب حواس پرتی 
شما می ش��ود. در یک اداره شلوغ، 
اف��راد مرتب��ا درح��ال رفت و آمد و 
گفت و گو هس��تند. اگر شما یکی از 
اعضای یک تیم کاری هستید مرتبا 
باید با ش��ما در ارتباط باشند. برای 
گفت و گو با سایرین، زمان مناسبی 
را اختصاص دهید. به جای اینکه هر 
10 دقیقه یک بار کس��ی کنار میز 
ش��ما بایستد و از ش��ما سوال کند، 
زمان��ی را مث��ال بین س��اعت 2 تا4 
بعدازظهر به این کار اختصاص دهید. 
به این ترتیب در س��ایر اوقات، شما 

تنها مشغول کار خود خواهید بود. 
- از بس��ته بندی زمان اس��تفاده 
کنید. بدین ترتیب که به جای تمام 
کردن یکب��اره کارها، ب��رای مدت 
زمان های محدودی مثال نیم ساعت 
روی آن کار کنی��د. در ط��ول این 
مدت زم��ان مش��خص، ی��ا کار به 
اتمام می رس��د یا بقیه آن به زمان 
دیگری موکول می شود. روز دیگر، 
دوباره بخش��ی از آن پروژه کاری را 
به دست بگیرید. به این ترتیب، کار 
شما همیشه برای تان تازگی دارد و 
تمام اوقات کاری شما را پر می کند. 
- هم��ان اول صب��ح، پیغام ه��ا 
و ایمیل ه��ای ش��خصی خ��ود را 
چ��ک نکنی��د. ای��ن کار موج��ب 
حواس پرتی شما می شود. مخصوصا 
اگ��ر ای��ن پیغام ها ح��اوی مطالب 
سرگرم کننده، طنز یا فیلم باشند. 
اگر مراقب نباشید، ممکن است به 
این ترتیب س��اعت ها وقت خود را 
هدر دهید. به جای اینکه به محض 
ورود، ایمیل های خود را چک کنید، 
مستقیما کار خود را آغاز کنید. این 
روش ش��ما را برای شروع یک روز 

کاری آماده می کند. 
- در کامپیوت��ر خود از فایل های 
میانبرshortcut اس��تفاده کنید. 

اگ��ر می دانی��د ک��ه در روز باید به 
یک فای��ل خاص چندین  بار س��ر 
بزنی��د، بهت��ر اس��ت راه میانبری 
برای دسترس��ی به آن ایجاد کنید. 
به عنوان مثال، اگر یک پروژه کاری 
مرتبا باید در دس��ترس شما باشد، 
برای آن یک shortcut درس��ت 
کنی��د ت��ا به جای جس��ت و جو در 
فایل های متعدد، با یک کلیک وارد 

آن شوید. 
- حجم کاری باال باعث می شود 
زم��ان مدیران بس��یار ک��م جلوه 
کن��د. به همی��ن خاط��ر اهمیت 
اولویت بندی و مدیریت زمان برای 
آنه��ا از اهمیت دوچندان برخوردار 

است. 
- زمانی را برای اس��تراحت خود 
در نظ��ر بگیرید. انجام یکباره چند 
کار بدون شک فش��ار زیادی را به 
شما وارد خواهد س��اخت و انرژی 
شما را به س��رعت تحلیل می برد. 
این ام��ر در درازمدت منجر به این 
خواهد شد که زمان زیادی را برای 
بازیابی توان خود نیاز داشته باشید. 
برای جلوگی��ری از این اتفاق بهتر 
است برای خود زمانی هرچند کوتاه 

برای استراحت، تعیین کنید. 
- س��خت ترین کارها را زمانی که 
بیش��ترین آمادگی و هوشیاری را 
داری��د، انجام دهید. این به افزایش 

تمرکز شما کمک می کند. 
- فهرستی از کارهایی که هر روز 
باید انجام دهید تهیه کنید. بدین 
ترتی��ب حداقل عدم تمرکز ش��ما 
باعث نخواهد ش��د که کارهایی را 
فراموش کنید و درس��ت هنگامی 
که ش��ب برای خوابی��دن به تخت 
می روید آنها را به یاد بیاورید. هنگام 
تهیه فهرس��ت می توانی��د ترتیب 
کارها را نیز لحاظ کنید، برای مثال 
کاری را که در نخستین ساعت های 
وقت اداری باید انجام دهید ابتدای 

فهرست بنویسید. 

کارتابلبه مواردی که حواس شما را پرت خواهد کرد، نه بگویید ترفند

مترجم:امیرآلعلی

کسب وکار خالق
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فنیموردنیازشانرابرآوردهکنید.

1۰ترفندهوشمندانهبرایصرفهجویی
درهزینهها

کارآفرینان باهوش همیشه به دنبال برنامه ها و طرح هایی 
هستند که در هزینه های استارتاپ خود صرفه جویی کنند. 
اگر کسب و کار ش��ما اوضاع آش��فته ای دارد و شما مشغول 
دس��ته و پنجه نرم کردن با این ش��رایط هستید، چرا سعی 
نمی کنی��د از ترفندهای هوش��مندانه اس��تفاده کنید تا در 
هزینه های کس��ب و کار خود صرفه جوی��ی کنید. به گزارش 
وب سایت شبکه، پوشیده نیست که استارتاپ ها اغلب در دام 
هزینه هایی می افتند که چندان مهم نیستند. این فقط یکی از 
اشتباهاتی است که کارآفرینان ممکن است مرتکب شوند، اما 
امروزه به واسطه پیش��رفت هایی که در حوزه فناوری صورت 
گرفت��ه و همچنین با اطالع از برخ��ی امکاناتی که در اختیار 
ما هس��ت و ممکن اس��ت ما کمتر به آنها توجه کرده باشیم، 
می توانیم تا حد زیادی این هزینه های اضافی و نه چندان مهم را 
کاهش دهیم.  در ادامه 10 ترفند هوشمندانه صرفه جویی در 
پول و هزینه ها را برای کارآفرینان در اینجا عنوان می کنیم: 

1-بهسراغاطالعرسانیهایدیجیتالیبروید
اخبار و اطالعات به روز شده می توانند برای کسب و کارها 
از جمله شرکت های استارتاپ بسیار مهم و باارزش باشند. 
دسترسی به پهنای باند می تواند فرصتی را برای کارآفرینان 
ایجاد کند تا به جای پرداختن پول بابت اشتراک روزنامه، 
این اخبار و اطالع��ات را به صورت آنالین بدون پرداخت 

هزینه های اشتراک دریافت کنید. 
2-دادوستدیاتجارت

داد وستد- مبادله کاال با کاال- قرن هاست که یک روش مؤثر 
در انجام کسب و کارها است. در سال های اخیر، دادوستد به یک 
روش راهبردی صحیح برای یافتن کاالها، مبادله سرویس ها، 
حف��ظ پول و به حرک��ت درآوردن موجودی و یافتن ظرفیت 
تولید اضافی، تکامل یافته اس��ت. انجمن بین المللی تجارت 
متقابل  )IRTA( کمک می کند تا شرکت هایی که عالقه مند 

به مبادله کاالها و سرویس ها هستند با هم همکاری کنند. 
3-محرکهایغیرپولی

اعض��ای تیم ش��ما اغلب اوق��ات به خاط��ر پرداخت های 
مدت دار یا پرداخت های وابسته به سهام کار می کنند تا برای 
حقوق های اولیه. این کار کم��ک می کند هنگام راه اندازی و 
مراحل ابتدایی رشد کسب و کارتان هزینه  ها کاهش پیدا کنند. 

4-برونسپاری
برون سپاری یک صنعت چند میلیارد دالری است. شما 
می توانی��د برای ارائه محصوالت و خدماتی که نیاز دارید، 
ش��رکای بیرونی خود را پیدا کنید. برون س��پاری موجب 
می شود تا هزینه هایی که به طور معمول ثابت هستند به 
هزینه های متغیر تبدیل شوند، چراکه شما تنها زمانی  که 

نیاز دارید از این سرویس استفاده می کنید. 
5-مجازیکارکنید

در عص��ر جدید تکنولوژی، این امکان وجود دارد در هر 
کجا که هستید، کار کنید؛ در خانه، ماشین، فرودگاه، یا در 
اتاق هتل. با کار کردن به ش��کل مجازی- و فراهم آوردن 
چنین امکانی برای کارمندان تان- دیگر الزم نیست برای 
راه اندازی کسب و کارتان هزینه ای بابت دفتر کار بپردازید. 

6-ازنرمافزارهایرایگاناستفادهکنید
نرام افزارهای رایگان و ارزان قیمت آنالین زیاد هس��تند. 
برنامه های مختلف موجود می توانند به ش��ما در مدیریت 
امور مال��ی، برنامه ریزی پروژه ها، پیگیری مش��تریان و... 
کمک کنند. شما همچنین می توانید از دوره های آزمایشی 
رایگان که اکثر نرم افزارهای تجاری دارند، استفاده کنید. 
در این صورت ش��انس استفاده از اپلیکیشن ها را به مدت 
30 روز یا بیشتر خواهید داشت تا بتوانید تصمیم بگیرید 

که آیا به آنها نیاز دارید یا خیر. 
7-استفادهازاپهایموبایل

اپ های موبایل فرصت هایی را برای رسیدن به بهره وری و 
سودآوری فراهم می سازند. اپ های موجود در دستگاه های 
موبایل به مالکان کسب و کارهای کوچک کمک می کنند تا 
در زم��ان صرفه جویی کنند، هزینه ها را کاهش و درآمد و 
بهره وری را افزایش دهند، به ش��کل مؤثرتری کار کنند و 
خدمات بهتری را به مش��تریان ارائه کنند. در حقیقت، به 
نظر می رس��د برای هر کس��ب و کاری تقریباً یک اپ الزم 
باش��د، و کارآفرینان از طریق نوآوری های سریعی که در 
فناوری های موبایل صورت می گیرند می توانند به سرعت 

به این راهکارها دسترسی پیدا کنند.   
8-تلفنخودراویپ)VoIP(کنید

تلف��ن همچنان جزء اصلی یک ش��رکت موفق اس��ت. 
فناوری های جدید، گزینه های جدید و همچنین پتانسیلی 
برای کاهش چش��مگیر هزینه ه��ا برای کارآفرین��ان ارائه 
می دهند. رقابت هم هزینه های خط تلفن و هم هزینه های 
مکالمات راه  دور را پایین می آورد. بهبود گسترده ای که در 
س��رویس VoIP  )انتقال صدا در بستر شبکه IP( صورت 
گرفته، جایگزین مشخصی را برای کسب و کارهای استارتاپ 

ارائه می دهد و همچنین موجب کاهش هزینه ها می شود. 
9-بهدنبالتخفیفهاوکسورمالیاتیباشید

برای یک کارآفرین مهم است بداند که از چه نوع کسور یا 
تخفیف های مالیاتی می تواند برخوردار شود. بقیه تخفیف ها 
ممکن اس��ت شامل: س��رویس اینترنت، اش��تراک مجله 
صنعتی، لیست تماس های ایمیل، کالس ها و آموزش های 

ارائه شده در جهت ارتقای دانش صنعتی باشند. 
1۰-تعدادکارمندانخودرامحدودنگهدارید

داشتن کارمندان اضافی همیشه می تواند به هزینه و پول بیشتر 
ختم شود. مدیریت منابع انسانی چیزی است که اکثر آدم ها از 
سر و کار داشتن با آن مشکل دارند، به خصوص کسانی که جدید 
هستند. مسیر موفقیت، معموالً شامل استخدام کارمندان کمتر 
در حد نیاز است تا مدیریت کارها و وظایف روزانه به نحو بهتری 
صورت بگیرد. ش��اید هم معنی آن این است که کارهای اضافی 
را باید خودتان انجام دهید، اما پولی که از بابت این اضافه کاری 

صرفه جویی می کنید، می تواند بسیار ارزشمند باشد. 
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اخبار

تبریز - اسد فالح- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در آیین 
افتتاح نخس��تین نیروگاه خورش��یدی خانگی آذربایجان شرقی گفت: این 
نیروگاه با قدرت 3 کیلو وات در محدوده امور برق باغمیش��ه شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز به بهره برداری رس��یده و متصل به ش��بکه سراسری برق 
اس��ت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس کاظمی با تبیین نیازهای 
کشور به انرژی های نو و اهداف آن، افزود: یکی از مشکالت پیش روی دنیای 
صنعتی امروز، آالیندگی محیط و گرمای ایجاد ش��ده ناشی از سوخت های 
فسیلی می باشد که صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی های 
ناشی از آن از اهداف راه اندازی این مولدهای تجدیدپذیر خورشیدی با تولید 
انرژی پاک، به شمار می آید.  وی ادامه داد: عالوه بر این، اجرای این طرح به 
لحاظ پدافند غیرعامل و تمرکز زدایی از نیروگاه های بزرگ نیز دارای اهمیت 
ویژه ای اس��ت .مهندس کاظمی از سایر مزایای راه اندازی این سامانه ها به 
قابلیت نصب سریع، پایین بودن هزینه نگهداری، اشتغالزایی، بازگشت سریع 

سرمایه و تضمین تولید برق اش��اره نمود. وی در ادامه با اشاره به فعالیت و 
عملکرد این ش��رکت در زمینه انرژی های نو، افزود: طی س��ال های اخیر 
175 کیلووات سامانه انرژی خورشیدی در مساجد و مدارس شهرستان تبریز 
توسط این شرکت نصب شده است.  وی تصریح کرد: عالوه بر این سامانه ، 4 
مشترک دیگر نیز برای مجموع 220 کیلووات از طریق احداث سامانه تولید 

برق خورشیدی موفق به اخذ مجوز احداث شده و در مرحله نصب می باشند.  
وی افزود: درخواست 3 مشترک دیگر نیز جمعأ به ظرفیت 140 کیلو وات 
در دست بررسی می باشد و رسیدن به رقم باالتر با همکاری مشترکین دیگر 
امکان پذیر خواهد بود. در ادامه این مراسم، معاون عمرانی استاندار آذربایجان 
شرقی گفت: امیدوارم روزی تمامی پشت بام خانه ها، ادارات و پارک ها تبدیل 
به نیروگاه خوشیدی شود. مهندس محمد صادق پورمهدی تاکید کرد: این 
پروژه شاید در ظاهر کوچک باشد ولی بسیار با اهمیت بوده و مدیریت ارشد 
استان نیز از چنین اقداماتی حمایت می کند. وی افزود: هم اکنون کشورهای 
پیشرفته دنیا از انرژی ها پاک و به اصطالح سبز استفاده وسیعی می کنند 
و مانیز باید به این س��مت حرکت کنیم. الزم به ذکر است عملیات ساخت 
نیروگاه فوق از اوایل س��ال 96 آغاز و در مدت 3 ماه به پایان رس��یده و برای 
ساخت آن حدود 210 میلیون ریال از طرف سرمایه گذار بخش خصوصی 

هزینه شده است.

اصفهان – قاس�م اسد- در پی اس��تقبال شرکت ها و برندهای 
مطرح کشور از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اصفهان 
و با هدف کمک به نوسازی و بهسازی خطوط تولید محصوالت غذایی 
با هدف تولید صادرات محور و اجتناب از واردات کاالهای مصرفی و 
همچنین حمایت از تولید محصوالت با کیفیت و ارتقاء جایگاه صنایع 
غذایی کشور در منطقه، ستاد برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 
با حمایت سازمان های مربوط و در اقدامی  ارزشمند شرایط ایده آلی 
را برای حضور مش��ارکت کنندگان خارجی در حوزه ماشین آالت و 
خدمات فراهم نمود. بر اس��اس این تصمیم عالوه بر اعمال تخفیف 
برای س��ازندگان ماش��ین آالت صنایع غذایی داخلی و ش��رکتهای 
دانش بنیان، مش��ارکت کنندگان خارجی نمایشگاه از 4 شب اقامت 

 رایگان برخوردار خواهند بود، ضمن آنکه که تولیدکنندگان خارجی 
ماش��ین آالت از 10درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند شد. ستاد 

برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان تالش می کند با ایجاد شرایط 
اقامت رایگان ش��رکت کنندگان خارجی در طول برگزاری نمایشگاه 
فرصت بهره مندی و آشنایی صنایع داخلی و بازدیدکنندگان عالقمند 
را از تکنولوژی ساخت و تجهیز خطوط تولید صنایع غذایی روز دنیا 
فراهم آورد. طبق اعالم س��تاد برگزاری نمایشگاه این اقدام می تواند 
حضور بیش از پیش تولیدکنندگان ماشین آالت صنایع غذایی را در 
نمایشگاه چهاردهم رقم بزند.شایان ذکر است چهاردهمین نمایشگاه 
صنایع غذایی استان اصفهان از تاریخ 11 الی 14 آبان ماه سال جاری 
در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار می شود و 
وب سایت رسمی نمایشگاه به نشانی infexiran.ir جهت کسب 

اطالعات تکمیلی در دسترس فعاالن صنعت غذا قرار گرفته است. 

س�اری - دهقان - مدیر کل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای  
استان مازندران ، ایمن سازي محورها را از اولویتهاي کاري این اداره 
کل برشمرد و افزود : راهداري وظیفه ذاتي این اداره کل بوده و بدون 
تالش راهداران در جهت ارتقاء ایمني نمي توان انتظار بهبود شرایط 
مناسبي را داشت. به گزارش خبرنگار مازندران ، مهندس احمد آفرین 
محمدزاده  با بیان این مطلب افزود: هم اکنون عمده تالش هاي این 
اداره کل صرف نگهداري و حراست از شبکه راهها ، تأمین ایمني عبور 
و مرور به منظور حفظ و بهره برداري بهینه از سرمایه گذاریهاي انجام 
شده در این بخش میگردد. وي در ادامه تصریح کرد: امري که امروزه 
در فرهنگ سازماني ،عملیات راهداري نام گرفته است ، انجام هرگونه 
عملیات اجرائي و کنترل ترافیک بر روي راههاي موجود ضمن حفظ 

ایمني اس��تفاده کنندگان از راه ، جری��ان روان و ایمن ترافیک را به 
همراه دارد . لذا برنامه ریزي مناسب و هماهنگ فعالیت ها بمنظور 

تأمین ایمني الزم و کاهش تراکم ترافیک و نیز جلوگیري ازتأخیر در 
سفر و ناراحتي استفاده کنندگان از راه حائز کمال اهمیت مي باشد. 
مهندس محمدزاده در ادامه به مشکالت راهداران پرتالش در سطح 
محورها اشاره و عنوان کرد: راهداران فرشتگان نجات جاده ها هستند 
، انس��انهایي بي ریا و مخلص که در جهت آسایش و رفاه هموطنان 
خ��ود از هیچ کوش��ش و تالش دریغ نمي کنن��د ، از این رو وظیفه 
مسئولین این بخش است که بتوانند با راهکار ها و برنامه هاي کاري 
منعکس کننده بخش کوچکي از زحمات شبانه روزي این عزیزان و 
قدردان آنان باشند.گفتني است مازندران با دارا بودن سه محورشریاني 
با پایتخت کشور از جمله استانهایي است که راه هاي ارتباطي آن از 

اهمیت ویژه اي برخوردار است.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- حجت االس��الم والمسلمین محمدباقر 
کریمی مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان در نشست خبري با جمعي 
از اصحاب رسانه  ضمن تبریک دهه کرامت از  برگزاری دوازدهمین جشنواره 
بین المللی ش��عر رضوی به زبان ترکی آذری خبرداد و گفت :در راستای توجه 
به منویات رهبر معظم انقالب اسالمی و توجه به بحث دیانت فرهنگی، موضوع 
قرآن و اهل بیت)ع( در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. وی تصریح کرد: 
وزارت ارشاد با وجود برخی جوسازی های غیرمنصفانه، اقدامات ارزشمندی در 
ح��وزه مذهبی انجام داده و تنها وزارتخانه ای که دارای معاونت تخصصی قرآن 
کریم اس��ت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��ت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اس��المی آذربایجان غربی گفت: جشنواره ش��عر رضوی تنها جشنواره شعری 
است که به صورت بین المللی برگزار شده و به سختی آن را به استان ها واگذار 
می کنند. وی بیان کرد: امس��ال صبح روز سه شنبه 10 مردادماه، این جشنواره 
برگزار ش��ده در حالی که تفاوتی از لحاظ برگزاری با س��ال های گذشته وجود 

دارد چون در سال های گذشته در فضای غریبانه برگزار می شد. کریمی با ابراز 
خرسندی از افزایش تعداد آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره شعر رضوی، بیان 
کرد: امسال از اس��تان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، 
قزوین، تهران، شیراز، قم و مشهد آثاری ارسال شده و از سوی دیگر سال گذشته 
222 اثر و امس��ال 371 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. وی تصریح کرد: 

بنابراین 40،14 درصد از نظر کمی شاهد افزایش آثار ارسالی بوده و در بخش 
خارجی نیز در س��ال گذشته 20 اثر و امس��ال 44 اثر به دبیرخانه رسید و در 
بخش بین المللی نیز شاهد افزایش آثار رسیده بوده ایم.  مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی آذربایجان غربی گفت: امسال برای نخستین مرتبه، از کشور آلمان نیز 
شاهد ارسال آثار بوده و عالوه بر آن از ترکیه، عراق و آذربایجان نیز شاهد شرکت 
شعرا بوده ایم. وی با اشاره به اینکه در بخش بین المللی، امسال سه نفر به عنوان 
منتخب برگزیده می شوند، افزود: در این رابطه ضمن تقبل هزینه های رفت و آمد 
شرکت کنندگان، نفر اول 3 میلیون، نفر دوم دو میلیون و نفر سوم یک میلیون 
تومان همراه با لوح تقدیر و تندیس جشنواره دریافت می کنند. کریمی بیان کرد: 
این جشنواره به سبب اهمیت آن، همه ساله از شبکه جهانی سحر پخش 
شده و امسال به طور کامل از شبکه استانی ضبط و پخش شده و از 

سوی دیگر از شبکه سه سیما هم پخش می شود.

تبری�ز - ماهان فالح- دومین جلس��ه فصلي دبیران ش��وراي اقامه نماز 
دستگاههاي اجرایي استان آذربایجان شرقي به میزباني منطقه 8 عملیات انتقال 
گاز در تبریز برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومي 
منطقه 8 عملیات انتقال گاز، در ابتداي جلسه، اسداهلل ضیائي، رئیس ستاد اقامه 
نماز استان آذربایجان شرقي ضمن تشکر از میزبانی منطقه 8 عملیات انتقال گاز 
در برگزاري دومین نشس��ت شورا، نماز را وسیله همدلي و همزباني با خداوند 
متعال دانست وگفت: با استناد به آیات و احادیث ائمه معصومین)ع( هیچ عبادتی 
باالتر از نماز نیست و انسان با نماز خود را پاالیش می کند. ضیائي بر گسترش 
فرهنگ نماز در جامعه و ادارات تأکید کرد و افزود: اقامه نماز می تواند راه گشای 
بسیاری از مشکالت باشد چرا که هیچ عبادتي به اندازه نماز انسان را از سختي ها 
و گرفتاریها حفظ نمي کند. وي ضمن بررسي و ارزیابي عملکرد ساالنه شوراي 
اقامه نماز دستگاههاي اجرایي، اشاره کرد: دستگاه های اجرایی باید نسبت به 
گسترش اعضاي شورای اقامه نماز در سازمان، مستند سازي و تدوین برنامه های 

توس��عه و ترویج فرهنگ نماز در طول سال اقدام نمایند. در ادامه این نشست، 
یداله بایبوردي، مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز،  ضمن ابراز خرس��ندي از 
حضور دبیران شوراهاي اقامه نماز دستگاههاي اجرایي استان به جایگاه ویژه نماز 
در زندگي اشاره کرد و گفت: نماز مهمترین عاملي است که انسان را از زشتیها باز 
داشته و خصلت هاي نیکو را در اندیشه و رفتار انسان نهادینه مي کند. بایبوردي 

اف��زود: در حال حاضر کمیته هاي مختلفي در منطقه 8 عملیات انتقال گاز از 
جمله، کمیته فرهنگي، تکریم ارباب رجوع، نظام مشارکت، امر به معروف و نهي 
از منکر، حجاب و عفاف، صیانت از حقوق شهروندي، دارالقرآن، مسئولیت هاي 
اجتماعي و اقامه نماز ش��کل گرفته اس��ت، که هر کدام از این کمیته ها عالوه 
بر برخورداري از فرآیند کاري خاص خود، مستندس��ازي و گزارشهاي مربوطه 
براي متولیان امر را بدنبال دارد. وي اظهار داش��ت: شوراي اقامه نماز منطقه 8 
عملیات انتقال گاز نیز با برگزاري جلسات مدون و برنامه ریزي سالیانه، ضمن 
تجهیز نمازخانه هاي مراکز بهره برداري، تاسیسات تقویت فشار و صادرات گاز 
به تعداد 15 واحد توانس��ته است نماز جماعت را در شهرهاي تبریز، اردبیل و 
بازرگان با حضور ائمه جماعات برپا دارد. در پایان، گزارشي از عملکرد 
و فعالیت هاي یکساله شوراهاي اقامه نماز دستگاههاي اجرایي استان 
توسط مسئول ارزیابي شوراهاي استان ارائه و تدابیر الزم اتخاذ گردید.

تبریز - لیال پاش�ائی- در راستاي ارتقاء و حفظ کرامت مردم و 
تکریم ارباب رجوع، مدیر و مسئولین منطقه 8 عملیات انتقال گازایران 
به گفت و گو نشستند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این نشست 
مهرداد چهري، رئیس تحلیل سیس��تمها و مدیریت انرژي و بازرس 
طرح تکریم منطقه در ابتداي جلسه شاخص هاي یازده گانه تکریم 
ارباب رجوع و معیارهاي آنها را کامال توضیح داده و س��پس به ارائه 
مطالب��ي پیرامون پایبندي به اخالق، رعایت عدل و انصاف و حقوق 
ارباب رجوع پرداخت. چهري افزود: تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت 
آنان یکي از مباحث مهمي اس��ت که امروزه در دستگاه هاي دولتي 

مطرح اس��ت، اساس��ا احترام و تکریم ارباب رجوع و به دست آوردن 
رضایتمندي مردم هدف نهایي طرح تکریم است. وي همچنین در 
این دوره به برخي از نکات اجراي طرح تکریم ارباب رجوع از جمله، 
اطالع رساني مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمات رساني از طریق 
تابلو اعالنات، بروشور، سایت اینترنتي و رسانه جمعي، تدوین منشور 
اخالقي سازمان به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب 
رجوع و همچنین ایجاد زیرساخت هاي مناسب جهت ارائه خدمات 
مطل��وب با راه اندازي تلفن گویا و ارائه خدمات الکترونیکي به مردم 

اشاره کرد. 

ساری – دهقان - به منظور دریافت و استقرار استاندارد بین المللی 
ایزو 17025 در آزمایشگاه مرجع شرکت آب وفاضالب شهری مازندران 
 مدیرعامل ب��ه همراه معاون بهره ب��رداری از این آزمایش��گاه در محل 
تصفیه خانه فاضالب س��اری، بازدید کرد. به گزارش خبرنگار مازندران، 
معاون بهره برداری ش��رکت در حاشیه این بازدید با بیان اینکه مرحله 
نهایی ارتقای خدمات کیفی آزمایشگاه مرجع در سال گذشته انجام شد 
، گفت: این آزمایش��گاه دارای بخشهای میکروبی، شیمیایی، فیزیکی، 
ریزآالینده های آلی، آزمایشگاه فاضالب و بیولوژیک می باشد که مطابق 
استانداردهای کشوری آزمونهای کیفی آب وپساب را به صورت دوره ای 

انجام می دهد. مهندس محمودی، ضمن تاکید بر اینکه این آزمایشگاه با 
توجه به فعالیتهای خود آمادگی دریافت گواهی بین المللی ایزو 17025 
را داراس��ت ، تصریح کرد: آزمایش��گاه مرجع فعالیت آزمایشگاهی سایر 
شهرها را در بخش آب و فاضالب کنترل و ارزیابی می نماید. وی خاطر 
نشان کرد: تمامی نتایج آزمایش��گاهی انجام شده در این آزمایشگاه به 
صورت روزانه در سامانه مدیریت اطالعات آزمایشگاه )LIMS( که توسط 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور کنترل و بازنگری می شود، به ثبت 
می رسد. گفتنی اس��ت گواهی نامه استاندارد بین المللی ایزو 17025 

دارای الزامات سیستم مدیریت کیفیت به همراه الزامات فنی است.

بهره برداری از نخستین نیروگاه خورشیدی خانگی آذربایجان شرقی

 تسهیالت ویژه نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان برای مشارکت کنندگان خارجی 
و تولیدکنندگان ماشین آالت صنایع غذایی 

مهندس محمدزاده عنوان کرد :

بدون تالش در جهت ارتقای ایمني نمي توان انتظار بهبود شرایط مناسبي را داشت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی :

استان آذربایجان غربي میزبان دوازدهمین جشنواره بین المللي شعر رضوي به زبان ترکي آذري

رئیس ستاد اقامه نماز استان آذربایجان شرقی تاکید کرد

ضرورت گسترش فرهنگ نماز در دستگاه های اجرایی

بازرس طرح تكریم منطقه 8 عملیات انتقال گاز:

هدف تكریم دستیابي به رضایت مردم است

به منظور استقرار استاندارد بین المللی ایزو 17025

مدیرعامل آبفاشهری مازندران از آزمایشگاه مرجع شرکت بازدید کرد

سرپرست روابط عمومی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان منصوب شد 
بندرعب�اس- خبرنگار فرص�ت امروز- طی حکمی از س��وی جالل الدین مراد، مدیر ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، حامد مالزاده صادقیون به عنوان سرپرست روابط عمومی این شرکت منصوب 
شد.مالزاده صادقیون دارای مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی با گرایش ارتباطات از دانشگاه شیراز است. وی 
از روزنامه نگاران استان هرمزگان است که همکاری با روزنامه های ندای هرمزگان، ندای جوان و مجله تجارت جنوب 

همچنین دبیر تحریریه ارمغان بندر و سردبیری سایت خبری هرمزگان نیوز را در کارنامه خود دارد.
 

در توجه به اقتصاد مقاومتي انجام شد
افزایش ناوگان خودرویی اطفای آتش در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- در یک اقدام بسیار جالب ، پرسنل HSE شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان موفق به ارتقاي یکي 
از خودروهاي عملیاتي این شرکت شدند . طي این اقدام یک دستگاه خودروي تانکر پشتیبان آب ایمني و آتش نشاني با حفظ قابلیت موجود با 
نصب مانیتور اطفاي آتش به خودروي  WATER TENDER ارتقا یافت . در این اقدام که با همت پرسنل ایستگاه آتش نشاني مرکزي شرکت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان صورت گرفت یک دستگاه تانکر 18000 لیتري آب رسان پشتیبان به مجموعه  خودروهاي اطفاي آتش این 
شرکت افزوده شد تا موجب افزایش توان عملیاتي و چابکي هر چه بیشتر ناوگان خودروهاي عملیاتي این ایستگاه شود . هدف از این اقدام که با تأکید 
بر اصل اقتصاد مقاومتي و صرفه جویي در هزینه ها صورت گرفت افزایش و توسعه ناوگان آتش نشاني براي هم افزایي توان عملیاتي خودروهاي آتش 
نشاني و اطفاي آتش که امکان حضور همزمان سایر خودروهاي عملیاتي مشابه میسر نیست مي باشد . همچنین این اقدام موجب مي شود تا با توجه 
به گستردگي حوزه  عملیاتي و جغرافیایي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان در صورت وقوع آتش سوزي جنگل ها و مراتع و همچنین 
آتش سوزي هاي درون شهري ، حضور تیم امداد و اطفاي آتش شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان که پیش از این نیز در مواقع لزوم 

حضوري موثر و چشمگیر داشته اند نسبت به گذشته پر رنگ تر و فعال تر گردد .

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گلستان: 
100  روستای گلستان با تانكر آب رسانی می شوند 

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی  ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی اس��تان گلستان مهندس 
شکیبافرمدیرعامل این شرکت گفت: در حال حاضر 100 روستای استان گلستان با تانکر آب رسانی می شوند.  مهندس شکیبافر در جلسه شورای 
مدیریت بحران استان گلستان که با موضوع افزایش دما برگزار شد، با بیان اینکه 800 روستا از مجموع هزار روستای استان تحت پوشش آب و 
فاضالب روستایی هستند، گفت: سال گذشته 120 روستای گلستان با تانکر آب رسانی می شدند که این عدد اکنون به 100 روستا رسیده است. وی 
افزود: 700 حلقه چاه آب شرب باید با 40 هزار چاهی که در استان وجود دارد رقابت کنند و این موضوع مشکالت زیادی ایجاد کرده است. وی ادامه 
داد: در سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در حوزه آب رسانی به روستاهای استان گلستان داشتیم و 25 حلقه چاه معادل 10 درصد را بازسازی کردیم. 
وی یادآور شد: متاسفانه اعتبارات تخصیص یافته استانی به آب و فاضالب روستایی گلستان حدود صفر بوده است که امیدواریم امسال جبران شود.

برگزاری جلسه مجامع عمومی سالیانه شرکت های خدماتی در استان گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از برگزاری جلسه مجامع عمومی 
سالیانه شرکت های خدماتی شهرک ها و نواحی صنعتی این استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان، محمد 
ایری اظهار داشت: جلسه مجمع عمومی سالیانه در شهرک های صنعتی گنبد و مینودشت و ناحیه صنعتی کالله با حضور مدیران واحدهای صنعتی 
و  صاحبان سهام برگزار شد.وی افزود: صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنها در این جلسه بر اساس مفاد اساسنامه و قانون تجارت تشریفات مقرر 
شد رسیدگی و بررسی و به تصویب اعضای مجمع عمومی رسید.ایری ادامه داد: همچنین در جلسات مجمع عمومی سالیانه، موضوعات زیرساختی 
و ظرفیت های قانونی برای حمایت از صنایع در راستای اقتصاد مقاومتی در  شهرک ها و نواحی صنعتی مورد بررسی قرار گرفت .مدیر حقوقی و 
قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از پیگیری برگزاری جلسات مجمع عمومی سالیانه در سایر شهرک ها و نواحی صنعتی 
استان در سالجاری خبر داد.تاکنون شش شهرک و ناحیه صنعتی استان گلستان بر اساس قانون واگذاری مدیریت امور شهرک ها و نواحی صنعتی 

به شرکت های خدماتی واگذار شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان:
طرح احیا و تعادل بخشی برای تعادل بخشیدن به مصرف آبهای زیرزمینی در حال اجراست

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان در برنامه تلویزیونی "آب سرچشمه حیات" گفت: به دنبال تصویب 
طرح احیا و تعادل بخش��ی در مجلس ش��ورای اسالمی طی 5 س��ال اخیر، این طرح هم اکنون برای تعادل بخشیدن مصرف آبهای زیرزمینی در 
حال اجراست.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس علی نظری با اشاره به اینکه، باالی 90 درصد از آبهای زیرزمینی 
استان برداشت می شود، اظهار کرد:72 درصد آبهای سطحی از طریق سدسازی و ایستگاه پمپاژ و غیره تاکنون مهار شده است و برای مهار مابقی 
نیازمند ادامه سدس��ازی هس��تیم که این فشار بر آبهای زیرزمینی را برداریم.سدها می تواند هم در رویکرد ما به سمت آب شرب و هم کشاورزی 
بخشی از مشکالت ما را برطرف کند.مهندس نظری با بیان اینکه سفره های آب زیرزمینی ما در حال حاضر تحمل بیش از این مقدار برداشت را 
ندارند، گفت: 35 هزار و 365 حلقه چاه در استان وجود دارد که در بخش شرب،کشاورزی و صنعت فعال هستند،که 18 هزار و 900 حلقه مجاز 
و 16 هزار حلقه غیر مجاز است، 87 درصد آب زیرزمینی استان توسط این چاه های مجاز و 13 درصد نیز توسط چاه های غیر مجاز برداشت می 
شود. دلیل برداشت کمتر از چاه های غیر مجاز ، کم عمق بودن چاه های غیر مجاز است که عمقی کمتر از 20 متر دارند.مدیر عامل شرکت آب 
 منطقه ای استان بیان کرد: تقاضای ما از کشاورزان این است که برداشت خود را از چاه ها مطابق پروانه انجام دهند، چون مازاد اگر برداشت شود، 
غیر مجاز محسوب می شود. مطابق اصل 45 قانون اساسی آبهای زیرزمینی در اختیار دولت جمهوری اسالمی است و بر اساس ماده 3 برداشت از 
آب زیرزمینی باید با مجوز باشد و اگر  بدون مجوز انجام شود تخلف محسوب شده و مجازات دارد.مهندس نظری تصریح کرد: استفاده بیش از مقدار 
مجاز از آبهای زیرزمینی منجر به تخلیه سفره ها و از دست رفتن مخازن،  تداخل آب شور و شیرین و در نتیجه  بیابان زایی می شود و خسارت های 

ایجاد شده قابل جبران نیست.

مراسم تودیع و معارفه مدیریت شبكه دیتای مخابرات منطقه گیالن 
رشت- مهناز نوبری- مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید حوزه دیتای مخابرات منطقه گیالن با 
حضور مهندس آموئی مدیر منطقه و جمعی از معاونین و مدیران مخابرات گیالن برگزار شد. مهندس 
رسول آموئی با تبیین اهمیت جایگاه حوزه دیتا گفت:حوزه دیتا یک حوزه نقش آفرین در کسب و 
کار شرکت است، سوئیچ و دیتا از حوزه های تولیدی مخابرات هستند. سوئیچ کار Voice را انجام 
می دهد و دیتا بس��تر ش��بکه را ایجاد می کند، یک عده تولید کننده هستند مابقی افراد در صف 
 تولید نیستند ولی از این تولید بهره می برند، غفلت در هر حوزه موجب کندی کار در سایر حوزه ها 
می شود.اگر لحظه ای انتقال قطع شود سایر حوزه ها از کار می افتد. مدیر مخابرات گیالن در ادامه 
افزود: حوزه دیتا در حال حاضر نسبتا با Voice برابری می کند.یعنی درآمد حوزه ثابت با درآمد حوزه دیتا نسبتا برابر شده است.با تغییرات جدید 
باید درآمد حوزه دیتا به یک و نیم برابر درآمد فعلی برسد. وی افزود: تجاری و دیتا، الزم و ملزوم هم هستند، برای پیشی گرفتن از رقبا، تعامل و 
همکاری تنگاتنگ بین دیتا و تجاری باید به نحو احسن صورت گیرد.جذب مشتری توسط تجاری و ارائه سرویس بر عهده دیتا است. مهندس آموئی 
با اشاره به لزوم فراگیری علوم و فنون جدید گفت:همکاران نباید خودشان را از مطالعه دور کنند،معلومات کارکنان حوزه دیتا باید با آموزش و مطالعه، 
به روز باشد. مردم مشتاق سرویس های جدید هستند، به تبحر ما بستگی دارد که چگونه به نیاز های مردم پاسخ دهیم و بازار را تسخیر کنیم. 

در ادامه این مراسم، مهندس حسین قلی پور به عنوان مدیریت شبکه دیتا معرفی شد و از زحمات مهندس فریدون جدید فرد تقدیر بعمل آمد.

معاونت اعتبارات و بین الملل بانک مهراقتصاد در بوشهر:
جایگاه بانک مهر اقتصاد در بین دیگر بانک های کشور جایگاه مطلوبی است

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز  - ایرج نیک اختر معاونت اعتبارات و بین الملل بانک مهر اقتصاد که به همراه 
هیات همراه به بوشهر سفر کرده بود، در محل برگزاری کالس های آموزشی مدیران ستادی بانک در استان حضور 
یافت. مهدی قاسمی- رئیس اداره امور شعب بانک مهر اقتصاد استان بوشهر- در این دیدار ضمن خوشامدگویی و 
تبریک به مناسبت میالد حضرت معصومه سالم ا...علیها، گزارش عملکردی در خصوص روند اعتباری بانک در سال 
گذشته و همچنین اقدامات صورت گرفته در سال جاری و اهداف پیش روی بانک در استان را بیان کردند. معاونت 
اعتبارات و بین الملل در ادامه به ارزیابی و بررسی وضعیت اعتبارات بانک مهر اقتصاد در کشور و استان پرداخت و 
افزود: جایگاه بانک مهر اقتصاد در بین دیگر بانک های کشور جایگاه خوبی است و اقدامات جدی جهت دریافت مجوزهای الزم صورت گرفته است. 
نیک اختر تالش در جهت رضایتمندی مردم عزیز ایران را یکی از بزرگترین افتخارات بانک مهر اقتصاد عنوان کرد و گفت: بانک مهر اقتصاد درصدد 
است ضمن حرکت در جهت پیشرفت و اعتالی خود در فعالیت های اقتصادی، با دادن آموزش های موثربانکی دانش حرفه ای همکاران را  به روز 
کند. وی درادامه با حضور در کالس های آموزشی مدیران ستادی و روسا و مسئولین اعتبارات شعب  بانک مهر اقتصاد، به نکات آموزنده آموزشی 

و ارتقا دانش علمی  سخنانی ایراد نمود. 

سرپرست دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر:
برای رفع ریشه ای چالش های صنعت برق در خوزستان تالش می کنیم

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر، با حضور در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان اظهار کرد، برای 
رفع ریشه ای چالش های صنعت برق در استان خوزستان تمام تالش خود را خواهیم کرد. صادقی، سرپرست دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر که به 
همراه هیأتی از متخصصان و کارشناسان حوزه های راهبری شبکه، دیسپاچینگ و  PM از شرکت توزیع نیروی برق خوزستان بازدید کرد در جلسه 
ای با حضور مسئولین شرکت های توزیع برق خوزستان و اهواز گفت: کلیه مسائل بحران آفرین در شبکه های توزیع باید به شکل ریشه ای شناسایی 
شده و برنامه های کامالً دانش پایه و مبتنی بر آگاهی برای رفع آن ها انتخاب شود . صادقی با تأکید بر توجه بیشتر به حوزه زیرساخت ها و توسعه 
آن ها در استان خوزستان گفت: هر دو شرکت باید در حوزه زیر ساخت ها اقدامات اساسی انجام داده و عالوه بر تالش بیشتر در حوزه های خط گرم 
و   سامانه های PM و GIS، عملیات مقره شویی نیز باید به عنوان یکی از اقدامات مؤثر در کاهش خاموشی ها به صورت یک موضوع حیاتی در 
کلیه ایام سال انجام شود. وی همچنین مسئله ایمنی را بسیار مهم دانست و بر نظارت دقیق و ارزیابی دوره ای و همچنین استفاده از مکانیزم های 
تشویق، تنبیه و آموزش جهت باال بردن سطح ایمنی تأکید کرد. در این جلسه رضا غضنفری ضمن تقدیر از توجه شرکت توانیر به مشکالت و بحران 
های به وجود آمده گفت: رویکردهای صنعت برق باید با شرایط جدید و تغییرات ایجاد شده در این استان تغییر اساسی کرده و شرایط به گونه ای 

شود که خوزستان برای مردم قابل تحمل باشد. 

واگذاری 2425 پنل خورشیدی قابل حمل به عشایر ایالم
ایالم - هدی منصوری- مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم از واگذاری 2425 پنل خورشیدی به عشایر استان ایالم خبر داد. مهندس هادی 
شیرخانی افزود: متاسفانه به دالیل گوناگون تحویل این سامانه ها به طول انجامید ولی در نهایت با همکاری شرکت توانیر پنل های خورشیدی به 
دست ما رسید و در بین عشایر محترم استان توزیع گردید. وی تصریح کرد: عشایر محترم فقط 15 درصد قیمت تمام شده این محصول را پرداخته اند 
و 85 درصد آن توسط وزارت نیرو تامین شده است . مدیر عامل شرکت توزیع برق استان بیان کرد: سامانه قابل حمل خورشیدی به گونه طراحی 
شده که حمل آن به ویژه برای عشایر کوچ رو بسیار ساده باشد و با شارژ کامل دستگاه ذخیره این سامانه توسط تابش آفتاب می تواند تا 10  ساعت 

2 المپ LED  را روشن نماید و همچنین قابلیت استفاده برای شارژ نلفن همراه را  نیز دارد.



امروز می خواهم در مورد داش��تن تن��وع رفتاری و نه 
تنوع شخصیت با شما صحبت کنم. راه حل های متفاوت 
یعن��ی اینک��ه اگر ش��ما در برابر مخاطب خ��ود از تنوع 
رفتاری وسیع تری برخوردار باشید، می توانید تبادل های 

خود را با طرف مقابل کنترل کنید. 
برای مثال به یک جلسه فروش فکر کنید؛ مشتری تان 
در مقابل نخس��تین پرزنت شما مقاومت می کند، بیشتر 
م��ا در دومی��ن جلس��ه با همان ف��رد یا اف��راد از همان 

تکنیک ه��ا و رفتار ه��ا اس��تفاده می کنی��م و این یعنی 
 س��خت تر ک��ردن مقاومت مش��تری. یا ب��ه یک کودک 
9 س��اله فکر کنید که به صورت م��داوم در یک مهمانی 
گله بی حوصلگی دارد اگر ش��ما فقط یک راه حل داشته 
باش��ید قطعا شکست خواهید خورد. تنها راه حل داشتن 

راه حل های متفاوت است. 
زمانی  که دامنه رفتاری و تکنیک های شما وسیع تر از 
مخاطب تان باش��د، می توانید با احاطه بر شرایط جلسه 
خ��ود را آنطور که می خواهی��د مدیریت کنید. برای این 
کار شما باید آگاهی کافی را از خودتان، فرد مقابل تان و 

محیط بازارتان داشته باشید. 

و اما کلمه تکراری تغییر؛ بیشتر افراد در یک جلسه یا 
بهتر بگویم یک رابطه، سعی در تغییر طرف مقابل دارند  
اما بهتر اس��ت بدانید تغییر دادن یک فرد تقریبا نشدنی 
است. با توجه به اینکه رفتار ما می تواند بر دیگران تاثیر 
بگ��ذارد راه حل موث��ر به نظر من تغیی��ر رفتار خودمان 
اس��ت. اگر بتوانیم به جای س��عی در تکرار رفتار قبلی، 
رفتار خود را تغییر دهیم تاثیر بیشتری بر تغییر مقاومت 

طرف مقابل می گذاریم. 
داش��تن راه  حل های مختل��ف – بیش از مخاطب خود 
راه حل داش��تن – بنیادی اس��ت که براساس آن راه حل 

موثر بنا می شود. 

قانون راه حل های متفاوت 

نوشدارو

نوکیا 8،  500 یورو 

روش هایی مفید برای پیشرفت 
به صورت پیوسته

در ای��ن مقاله به نقل از inc که توس��ط زومیت 
ترجمه شده است، با هفت عادت انسان های موفق 
آش��نا می شویم که توجه به آنها باعث پیشرفت تان 

خواهد شد. 
ال مک گویر از س��ال ۱9۶۴ تا ۱9۷۷ سرمربی 
تیم بس��کتبال مردان بود و ب��ه همراه تیم مارکت 
قهرمانی آمریکا را به دست آورد و در سال ۱99۲، 

نام وی وارد تاالر افتخارات بسکتبال شد. 
در مصاحب��ه ای از او پرس��یدند: »چگونه متوجه 
می ش��وید یک بازیکن چقدر خوب اس��ت؟ « مک 
گویر در پاسخ گفت: »شما فقط زمانی  که پیشرفت 
یک بازیکن متوقف می ش��ود متوجه می شوید که 

چقدر خوب است.«
در قالب س��ازمان و به عنوان ی��ک مدیر، ما باید 
انتخاب کنیم که پیوس��ته در حال پیشرفت باشیم 
یا کم کم جایگاه خود را از دس��ت بدهیم و عواقب 
آن را بپذیریم. زمانی  که عادات انس��ان های موفق 
را بررسی می کنیم، هفت عادت بارها و بارها تکرار 

شده اند. در ادامه با آنها آشنا می شویم. 
۱- بهانه گیری نکنید

بهان��ه آوردن ش��ما را از حرک��ت روبه جل��و ب��ا 
اطالع��ات جدید بازم��ی دارد و باعث می ش��ود در 
گذش��ته بمانید و وارد حاشیه ش��وید. عذر و بهانه 
آوردن به آرامی س��اختار ذهن و فکر شما را به جای 
تمرکز بر بهتر ش��دن، به سمتی می برد که درگیر 
اف��کار تل��خ و منف��ی ش��وید. تلخ و منفی ش��دن 
ش��خصیت ش��ما زمانی اتفاق می افتد که پیشرفت 
و ترقی بازنده و عذر و بهانه بر شما پیروز می شود. 
زمانی  ک��ه کارایی یا درآمدتان مطابق میل و آمال 
ش��ما نیست، به جای اینکه با استدالل های به ظاهر 
منطقی بهانه تراشی کنید، از خودتان بپرسید: من 
چگونه باعث به وجود آمدن شرایط کنونی شدم و 
چه کارهایی باید انجام دهم تا شرایط بهتری پیش 

رو داشته باشم؟ 
آیا واقعا می خواهید زندگی تان را با بهانه تراش��ی 

بگذرانید؟ 
۲- موفقیت دیگران را جشن بگیرید

اگر شما نمی توانید از موفقیت دیگران خوشحال 
شوید، جشن گرفتن موفقیت خودتان هم برای تان 
سخت خواهد شد. پیشرفت، دستاوردها و کیفیت 
زندگی تان را با دیگران مقایس��ه نکنید. شما فقط 

باید بر بهتر شدن خودتان تمرکز کنید. 
اغلب انسان هایی مدام در حال پیشرفت هستند 
که س��عی می کنند درگیر حس رقابت و مقایس��ه 

نشوند و افراد موفق را تحسین می کنند. 
۳-پذیرای نظرها و بازخوردها باشید

نظره��ا و بازخورده��ا مانن��د هدی��ه هس��تند. 
انس��ان های موفق می دانند که قبل از یک پیروزی 
ب��زرگ، ممکن اس��ت شکس��ت های متعددی رخ 
دهد. گاه��ی اوقات نتیجه ای که از یک شکس��ت 
می گیریم، کلیدی برای رس��یدن ب��ه موفقیت در 

آینده نزدیک است. 
۴-برای وضعیت خود تاسف نخورید

افرادی که تمایل به حرکت روبه جلو و پیشرفت 
مداوم دارند، وقت شان را برای احساسات بد نسبت 
به خودشان هدر نمی دهند. آنها با طی کردن مسیر 
موفقیت و پیشرفت، اعتمادبه نفس کسب می کنند؛ 
نه با توقف و تمرکز بر اشتباهات یا فرصت هایی که 

از دست رفته است. 
۵-در موقعیت ه�ای مناس�ب از ارزش های 

خود بگذرید
انس��ان هایی که مداوم در حال پیشرفت هستند، 
زمانی برای تفکر درباره اینکه »چه اتفاقی برای من 
می افتد« صرف نمی کنند؛ بلکه ترقی، تواناتر شدن 
نس��بت به گذش��ته و یافتن راهی جدید ذهن آنها 
را مش��غول کرده است. در واقع آنها درک کرده اند 
اگر کار باارزش��ی انجام دهند، مزایای آن تماما به 
خودش��ان بازمی گردد و بدون هیچ انتظاری برای 
هدف شان تالش می کنند. خودتان را در کاری که 
ب��ه آن باور دارید یا برای مش��کلی که ش��ما را به 
مبارزه طلبیده اس��ت، غرق کنید و مطمئن باشید 

که اتفاقات خوبی خواهد افتاد. 
۶-مخالفت نکنید

مخالف��ت ب��ا همه چیز هرگ��ز باعث پیش��رفت 
نمی ش��ود. هر ایده می تواند مح��رک ایجاد ایده ای 
بهتر باش��د. به جای مخالفت ک��ردن با یک نظر یا 
پیشنهاد، فکر کنید که این نظر چگونه می تواند در 
پیشرفت ش��ما تاثیرگذار باشد و از ایده ها به عنوان 
یک س��کوی پرتاب اس��تفاده کنید. زمان را برای 

مخالفت با آنها هدر ندهید. 
۷-عمل کردن بسیار مهم تر از فکر کردن است

اطالع��ات و دان��ش ب��دون عمل کردن، اساس��ا 
بی فایده هس��تند. اتفاقات خوب س��راغ کسانی که 
منتظرند نمی آید، بلکه سراغ اشخاصی می رود که 
از خودشان می پرسند امروز چه کارهایی باید انجام 
دهم تا اطالعاتم بیش��تر شود و به سمت موفقیت 

حرکت کنم؟ 

مدرسهکسبوکار

)Forge( ن����ام ش�رک��ت: ف���ورژ 
 سرمایه گذاری سرمایه گذار خطرپذیر: 9 میلیون دالر 
چه کاری می کند؟ »ف��ورژ« تصویری زنده 
از رون��د و فضای بازی )گیم( ه��ر بازی باز  را 
ک��ه بخواهد روی اینترنت پخش  )اس��تریم( 

می کند. 
 چرا قرار است کارش بگیرد؟ به کمک »فورژ« 
گیمره��ا این فرصت و امکان را دارند که لحظات 
خ��اص بازی خ��ود را ثبت کنند و به اش��تراک 
بگذارند. همگانی شدن این امکان، فرصتی پیش 
روی گیمره��ا قرار می دهد تا مانن��د هر بازی باز 

حرفه ای، این صحنه را عمومی کنند. 

یک سامانه همیشه روشن برای 
 e-sports ثبت تصویر بازی های

معرفیاستارتاپ

در روزهای اخیر شاهد انتشار اخبار و تصاویر مختلفی 
پیرام��ون پرچم��دار نوکیا، نوکیا 8 بوده ای��م که در این 
میان به جز شایعه برچسب قیمتی ۶00 یورویی که ماه 
گذش��ته منتشر شده، اطالعات زیادی در ارتباط با مبلغ 
پرداختی برای خرید موبایل مذکور به دست نیامده بود. 
به گ��زارش دیجیاتو، حاال تصویری از اس��ناد داخلی 
اپراتور »Vodafone«در رومانی منتشر شده که قیمت 

نوکیا 8 را در حدود 5۱۷ یورو نشان می دهد. البته الزم 
به ذکر اس��ت که براس��اس اطالعات منب��ع، این رقم با 
احتس��اب مالیات در نظر گرفته ش��ده )۴3۴ یورو بدون 
مالی��ات( که احتمال تفاوت چند یورویی در بازار س��ایر 

کشورهای اروپایی را مطرح می کند. 
گفتن��ی اس��ت طبق اخب��ار موجود، نوکی��ا 8 به یک 
نمایش��گر 5.3 اینچی QHD و چیپس��ت اسنپدراگون 

835 مجهز ش��ده و در رنگ ه��ای آبی، نقره ای، طالیی-
مسی و طالیی-آبی به بازار عرضه خواهد شد. 

 HMD Global همچنین با توجه به اعالم همکاری
)صاحب برن��د نوکیا( و زایس، احتم��ال حضور لنزهای 
س��اخت کمپانی آلمانی در پرچمدار نوکیا قوت گرفته و 
نوکیا 8 با مش��خصات و قیمت مذکور احتماال ۲5 مرداد 

به صورت رسمی معرفی خواهد شد. 

برای مطالعه ۷۵0 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: شما چندین حسن دارید. اول اینکه 
جوان هستید دوم اینکه  آی تی خواندید که علم روز است و 
سوم اینکه به دنبال راه اندازی یک کسب و کار هستید. همه 
اینها حسن هایی است که می تواند مقدمه ای برای موفقیت 
شما باشد. با توجه به رشته تحصیلی و جوان بودن پیشنهاد 
ما این اس��ت که به اتفاق دوستان نزدیک با هزینه کم یک 
استارتاپ راه اندازی کنید. برای ایده یابی دور هم بنشینید و 

گفت وگو کنید و ببینید مردم چه نیازهایی دارند که ش��ما 
می توانید با راه اندازی یک اس��تارتاپ مش��کل آنها را رفع و 

برای خود درآمد کسب کنید. 
س��عی کنی��د ایده ش��ما ن��و و خالقان��ه باش��د. از ابتدا 
سرمایه گذاری کالن نکنید. ش��ما می توانید یک استارتاپ 
خدمات��ی مانند خدمات دارویی و پزش��کی راه اندازی کنید 
یا خدمات مربوط به س��اختمان می تواند مش��تریان خوبی 
داشته باش��د. بعد از ایده یابی برای شروع کار یک بیزینس 
پلن بنویسید تا تمام زوایای پیدا و پنهان کار و نقاط ضعف و 

قوت و تهدیدها و فرصت ها را بشناسید. 
اگر استارتاپ خود را بر پایه مطالعات و تحقیقات بنا کنید، 
قطعا در تامین منابع انس��انی و مناب��ع مالی و تجهیزات و 
امکانات دچار مش��کل نمی ش��وید. علت شکست برخی از 
استارتاپ ها ناآگاهی به کار به دلیل نداشتن نقشه راه است. 
ش��ما از امروز ب��ه دنبال یک ایده نو باش��ید که این ایده 
بتواند بخشی از مشکالت زندگی مردم شهر یا روستا را آسان 
کند. بی تردید وقتی استارتاپ شما برای مردم سودمند باشد، 

می توان به ماندگاری و پایداری آن امیدوار بود. 

راه اندازی کسب و کار دیجیتال

پرس�ش: جوانی ۲۴ساله و دانش آموخته آی تی هس�تم. به دنبال راه اندازی یک کسب وکارم، اما نمی دانم از کجا شروع 
کنم. لطفا  مرا راهنمایی بفرمایید.  کلینیککسبوکار

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

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

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

دفتر مرکزی: 86073122-86073120

روابط عمومی: 86073118
فکس تحریریه: 86073203

س�ازمان آگهی ها: 88493166  
امور مشترکین: 86073314

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations

تعمیرات سرویس بهداشتی
بازدید رایگان و عیب یابی

هنوز از خواب بلند نش��ده بودم که صدای غرولند 
خان��م کل س��الن خونه را پرکرده ب��ود: آخه این چه 
وضعیه االن دو بار داریم سرویس بهداشتی را تعمیر 
اساسی می کنیم، اما بازهم آقای جعفری اومده می گه 

دستشویی شما آب می ده. 
خمیازه ای کش��یدم و گفتم: یک صبح جمعه هم 
نمی گذاری بخوابیم. چی شده؟ خانمم نفس عمیقی 
کش��ید و گفت: پاش��و به یک��ی زنگ ب��زن بیاد این 
لوله کشی را درست کنه. بلند شدم و صورتم را نشسته 
به آقای مرادی، یک��ی از همکاران اداره زنگ زدم که 

هفته قبل با یک تعمیرکار خوب آشنا شده بود. 
 شماره تعمیرکار را ازش گرفتم و بهش زنگ زدم، 
صدای مودبانه ای از آن س��وی تلفن گفت: اگر ش��ما 
اج��ازه بفرمایید ما یک بازدید رایگان از منزل ش��ما 
داش��ته باش��یم و عیب یابی کنیم، گفتم شما امروز 
تش��ریف می آورید؟ هنوز حرفم تمام نش��ده بود که 
گفت: ما تا نیم ساعت دیگه خدمت می رسیم. دست 
و صورتم را شس��تم و در حال خوردن صبحانه بودم 
که زنگ خونه به صدا دراومد. آقای شاهکار تعمیرکار 
پش��ت در بودند. دکمه آیف��ون را زدم و بالفاصله به 
طبقه پنجم اومد. سر و وضعی آراسته و مرتب داشت 
و برخالف تعمیرکارهای دیگه نه لباس هایش کثیف 
بود و نه کفش های گل و خاکی داش��ت. بدون فوت 
وقت رفت س��ر اصل قضیه و با چند تا پرسش گفت: 
مش��کل شما از سیفون دستشویی است. گفتم یعنی 
الزم نیس��ت دوباره کنده کاری کنیم و قیرگونی بشه. 
لبخندی زد و گفت: تش��خیص من اینه که فشار آب 
سیفون شما زیاد است و لوله از بدنه سنگ توالت جدا 
ش��ده و هر بار که سیفون را می کشید بخشی از آب 
از پشت به پایین سرریز می کنه. گفتم آخه همسایه 
پایینی می گه باید اساس��ی همه چیز عوض بش��ه. از 
زی��ر عینک نگاهی بهم کرد و گف��ت: من با ضمانت 
برای ش��ما درست می کنم و تا شش ماه هم ضمانت 
می دهم. هر وقت مشکلی پیش اومد به من زنگ بزنید 

من خدمت می رسم. 
بس��یار مودبانه حرف می زد. قیافه اش بیشتر شبیه 
مدی��ران بود تا تعمیرکاران. نگاهی به خانمم کردم و 
رضایت اون را گرفتم و گفتم: ش��ما می فرمایید االن 
بای��د چه کار کنیم؟ در حالی  که موبایل را از جیبش 
بیرون می آورد، گفت: اگر ش��ما دستور بفرمایید من 
به بچه ها زنگ می زنم و حداکثر دو س��اعته درستش 
می کنم. کارت ویزیت خودش را به من تحویل داد و 
در حالی  که خجالت می کشید، گفت: هزینه تعمیرات 

هم ۱۲0 هزار تومان است. 
 گفتم: ببخشید جناب شاهکار بچه های شما وسایل 
و مواد و مصالح را با خودش��ان می آورند. لبخندی زد 
و گفت: یک کاش��ی باید کنده ش��ود که خودم تهیه 
می کنم و مقدار کمی مالط که اون رو بچه ها میارن. 
ما روزِ جمعه شما را نه تنها خراب نمی کنیم که برای 
ش��ما آس��ودگی و آرامش می آوری��م. در دلم خیلی 
خوش��حال بودم چون فکر می کردم حداقل یک روز 

کار می برد. 
 خانمم که در کنارم بود به آرامی گفت: یعنی واقعا 
دو ساعته تمومه؟ با عالمت چشم گفته اون رو تایید 
کردم. اون قدر ذوق زده بودم که اصال نفهمیدم کی با 
من خداحافظی کرد. هنوز یک س��اعت نشده بود که 
ی��ک جوان و یک پیرمرد به همراه آقای ش��اهکار به 
منزل ما بازگش��تند و در کمتر از یک ساعت مشکل 
س��رویس بهداشتی را رفع و رجوع کردند. اصال من و 
خانمم باور نمی کردیم. دفعات قبل کارگرانی که برای 
تعمیرات آمده بودند آن قدر سروصدا داشتند و هر بار 
از ما چیزی می خواستند ما را کالفه کرده بودند. یک 
بار می گفتند: ببخشید یک تشت کوچک دارید؟ یک 
بار می گفتند: ش��ما تو خونتون سیمان سفید دارید؟ 
ی��ک بار دیگه از ما چس��ب لوله می خواس��تند. یادم 
نمی ره این آخری که اومده بود منو فرس��تاد تا برم از 
مصالح فروشی نوار تفلون بخرم. اما این بار من و خانم 
خیلی خوش��حال بودیم. کارگران��ی با لباس های کار 
بس��یار تمیز بدون خراب کاری و کثیف کاری و بدون 
سروصدا کارشان را تمام کردند و تا من آنها را به چای 
و میوه دعوت کنم از منزل خارج شدند. آقای شاهکار 
در حال خداحافظی یک فاکتور رسمی با مهر و امضا 
و برگ ضمانت تعمیر در دس��تم گذاشت و خندان و 
خوش��حال از منزل خارج شد. در حال رفتن بود که 
گفتم: آقای شاهکار لطفا صبر کنید هزینه را خدمت 
ش��ما تقدیم کنم. در حالی  که وارد آسانسور می شد، 
گفت: قابل شما رو نداره هر زمان صالح دونستید به 
شماره کارت من واریز کنید. هنوز لبخند بر لب داشتم 

که درب آسانسور بسته شد. 

آدابکسبوکار

مهندس محسن نادری
کارشناس بازاریابی و فروش

پارسا امیری
کارشناس فروش
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