
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد شاخص تجارت 
فرام��رزی ایران در س��ال ۲۰۱۷ بهبود یافته اس��ت، در واقع این 
موضوع در آخری��ن گزارش بانک جهانی در خصوص بهبود فضای 
کس��ب و کار عنوان شده که بر اساس ۱۰ شاخص کوچک تر بررسی 
ش��ده اس��ت و یکی از آنها به ش��اخص تجارت فرامرزی اختصاص 
دارد. این گزارش همچنین در خصوص شاخص عملکرد لجستیک 
نش��ان می دهد رتبه ایران در این شاخص بین المللی ۲۳ پله صعود 
کرده اس��ت. این نخس��تین بار اس��ت که روند نزول��ی رتبه ایران 
در رتبه بندی لجس��تیک کشور متوقف ش��ده و شاهد صعود قابل 

توجهی در بهبود عملکرد لجستیکی ایران هستیم. 
چندی پیش نیز از س��وی مراکز بین المللی اعالم ش��د که رتبه 
ایران در ش��اخص جهانی فضای کسب و کار از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ 

به ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ ارتقاء یافته است. 
قانون  »بهبود مس��تمر محیط کسب و کار« در سال 9۰ تصویب 
و ابالع ش��د، اما آن طور که باید و ش��اید به صورت جدی در دولت 
قبل پیگیری و اجرایی نش��د. در دول��ت یازدهم این موضوع مورد 

تأکی��د بس��یار قرار گرفت، اما ش��اید جذب س��رمایه های خارجی 
بعد از توافق هس��ته ای و برجام بس��یار بیش��تر مورد توجه دولت 
ق��رار گرفت تا موض��وع بهبود فضای کس��ب و کار به عنوان یکی از 
موتوره��ای محرک اقتصاد.  بهبود فضای کس��ب و کار و رفع موانع 
موج��ود از موضوعات مهمی اس��ت که در جریان توس��عه کش��ور 
همواره مورد تأکید کارشناس��ان قرار داش��ته است. دولت یازدهم 
نیز از ابتدای روی کار آمدن خود این مهم را در دس��تور کار خود 
قرار داد. با اینکه آمارها نیز گواه بهبود فضای کس��ب و کار در ایران 
هستند و دولتمردان از حذف موانع مختلف یاد می کنند، اما برخی 
کارشناس��ان اعتقاد دارند بهبود ش��اخص ها بیشتر ناشی از اصالح 
آمارهای ارائه ش��ده با بانک جهانی اس��ت تا واقعیت فضای کنونی 
کس��ب و کار در ایران. مخالفان اعتقاد دارند بررس��ی های داخلی از 
جمله بررس��ی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی حاکی از 
آن است که محیط کس��ب و کار در ایران رشد بسیار اندکی داشته 
اس��ت. این مرکز از س��ال 9۰ تاکنون در همه فصول با نظرخواهی 
از ۲۶۱ تش��کل اقتصادی سراسر کشور، وضعیت فضای کسب و کار 

و مولفه ه��ای ۱۰گان��ه آن از تس��هیالت بانکی تا زیرس��اخت های 
حمل و نقل و از وجود مفاس��د اقتصادی در دس��تگاه های اجرایی تا 
تعه��د دولت به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران را رصد می کند. 
براس��اس این ش��اخص که نمره ای بین صفر تا ۱۰ اس��ت  )نمره 
۱۰ نش��ان دهنده بیشترین موانع بر سر راه کسب و کار و نمره صفر 
نش��ان دهنده کمترین موانع اس��ت(، وضعیت فضای کسب و کار در 
به��ار 9۰، معادل ۵.9۸ و در تابس��تان 9۵  )آخرین گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس( معادل ۵.۸9 اس��ت که بهبود بس��یار اندکی 
را نش��ان می دهد.  با این حال جمع بندی کارشناس��ان و آمارهای 
موج��ود دال بر روند صعودی بهبود محیط کس��ب و کار در کش��ور 
اس��ت اما این رشد به کندی صورت می گیرد و اهالی کسب و کار و 
فعاالن اقتصادی انتظار دارند این موضوع در دولت آینده به صورت 
جدی تر پیگیری ش��ود. پرسش مهم در شرایط حاضر این است که 
آیا این روند رو به رش��د در دولت یازدهم در دولت آینده ش��تاب 
خواهد گرفت؟ آیا می توان امیدوار بود که با اصالح قوانین و حذف 

سریع تر موانع مزاحم، فضای کسب و کار جان بگیرد؟ 

اواخر خرداد س��ال گذش��ته بود که خبر تعطیلی کارخانه  
»ارج« با آب و تاب فراوان تیتر شد و برخی رسانه های مخالف 
دولت تالش کردند آن را نش��انه ع��دم توجه دولت به صنایع 
و تولی��د داخل معرفی کنند. کارخانه ای که ۸۰ س��ال پیش 
کار خود را با آهنگری، ریخته گری و جوش��کاری شروع و در 
دهه ۵۰ تولید لوازم خانگی، از جمله یخچال، بخاری، ماشین 
لباسشویی و کولر آغاز کرد تا سالیان متمادی و به خصوص در 
دهه ۷۰ کس��ب و کار این واحد صنعتی رونق داش��ت و خیلی 
از م��ردم مش��تری پروپاقرص ارج بودند. یک��ی از محصوالت 
پرفروش ماشین لباسش��ویی بود که خریداران آن می گفتند 
این دس��تگاه خراب��ی ندارد و حتی از رقبای خود یک س��ر و 
گردن برتر اس��ت. اما از س��ال ۸۰ تغییرات بزرگی در صنعت 
ل��وازم خانگی رخ داد. خیلی از برندهای بنام برای توس��عه و 
تنوع محصوالت خود گام برداشتند و جدیدترین تکنولوژی ها 
را وارد چرخه تولید خ��ود کردند. با ورود لوازم خانگی جدید 
به کش��ورمان ذائقه مردم تغییر کرد و دیگر کس��ی به خرید 
محصوالت قدیمی تن نمی داد، به خصوص آنکه تفاوت قیمت 
محصوالت جدید و قدیمی تولید داخلی بسیار کم بود. در این 
می��ان کارخانه ارج که زمانی خصوص��ی بود و بعدها به بانک 
ملی و سازمان تامین اجتماعی واگذار شده بود به دوران افول 

خود نزدیک شد. 
دارندگان س��هام ارج توقع داش��تند بدون سرمایه گذاری 
جدید در تکنولوژی، مثل س��ابق فروش داشته باشند و در 
ب��ازار جایگاه خ��ود را حفظ کند ولی عم��اًل در رقابت، این 
مجموعه بازماند و به م��رور زمان خطوط تولید از کار افتاد 
و انبارها پر و ارج به یک ش��رکت زیانده تبدیل ش��د. برای 
گذر از این اتفاق، ارج تصمیم گرفت به سمت شهرستان های 
کوچک حرکت کند و در بسته های جهیزیه اقشار کم درآمد 
ق��رار گیرد اما این ط��رح دردی را دوا نکرد و در نهایت خط 
تولید متوقف ش��د. حتی کولر که یکی از جان س��خت ترین 
محصوالت ارج بود هم دیگر تولید نش��د. شاید بتوان گفت 
تنها محصولی که تا روزهای آخر با ارج همراه بود، کولر بود. 
بعد از آنکه خبر تعطیلی ارج و خاک خوردن ماش��ین آالت 
قدیمی و فرسوده این کارخانه مطرح شد خیلی از مردم که 

با این برند خاطره داشتند از ارج می گفتند و اینکه چرا باید 
چنین برند قدیمی از گردونه تولید حذف شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت که در مورد تعطیلی ارج بارها 
مورد س��وال ق��رار گرفته بود، گفت: وقتی ی��ک کارخانه برای 
تولید محصول جدید س��رمایه گذاری نمی کند و درجا می زند 
به طور قطع نمی تواند از رقبای خود پیش��ی بگیرد و مجبور به 
تعطیلی اس��ت. البته بارها به مدیران واحدهای قدیمی گفته 
شده است که برای تکنولوژی های جدید با توجه به نیاز مردم 
س��رمایه گذاری کنند اما متأسفانه همواره بی توجهی می شود. 
از س��ویی در بین ۱۰۰ هزار واحد تولیدی، تعطیلی واحدهای 
کهنه و قدیمی طبیعی است. نعمت زاده در مورد مشکل خاص 
ارج گفت:  »ارج« به شرکت توسعه ملی واگذار شد و بانک نیز 
درصدد واگذاری آن است اما هر بار ارقام مختلفی ارائه می شود 

که کسی هنوز نمی تواند سهم آن را خریداری کند. 
ای��ن صحب��ت در حالی اس��ت که محمدرضا حس��ینی 
مدیرعامل ارج خب��ر داد که قرارداد واگذاری س��هام ارج با 
یک��ی از برندهای داخلی لوازم خانگی امضا ش��ده و اکنون 
در حال انجام کارهای پایانی و اداری آن اس��ت. البته پیش 
از این، دو مجموعه دیگر قصد داش��تند برای خرید س��هام 
ارج اقدام کنن��د اما در نهایت به خاطر قیمت، توافق نهایی 
صورت نگرفت. وی افزود: اصرار دولت بر این بود که واگذاری 
ارج به مجموعه ای ایرانی باش��د، لذا در واگذاری سهام تمام 
گفت و گوه��ا با ش��رکت های ایرانی بود که خوش��بختانه با 
ش��رکت ایرانی هم مذاکرات به نتیجه رس��ید. کمتر از یک 
ماه دیگر تولید لوازم خانگی این مجموعه با نام ارج ش��روع 
می شود. مذاکراتی هم با یک شرکت ترکیه ای انجام شد اما 
س��هامداران به این نتیجه رسیدند که ارج با برند وطنی کار 
خود را ادامه دهد. وی با بیان اینکه سهامداران منتظر واریز 
وجه از سوی متقاضی هستند تا سایر کارها انجام شود، اظهار 
داشت: ارزش این قرارداد در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است. 
لذا بعد از واریز وجه و برگزاری مزایده که بعضاً ۱۰ روز زمان 
می برد ماش��ین آالت جدید برای تولی��د لوازم خانگی نصب 
خواهد شد. بدین جهت کمتر از یک ماه دیگر تولید در این 

کارخانه شروع می شود. 

آغاز تولید  »ارج« مدرن تا یک ماه دیگر

مدی��ر صندوق کارآفرینی امید اس��تان مرکزی معتقد اس��ت فضای 
کس��ب و کار در چهار سال گذش��ته بهبود یافته و انحراف پول نسبت به 
گذشته بهتر شده است و اکنون کسی نگران این نیست که برای حفظ 
ارزش پول به سوی بازار سکه و ارز برود.  »احسان مهدوی« روز دوشنبه در 
گفت وگو با  ایرنا، افزود: در سال گذشته صددرصد اقساطی که به کارجویان 
متقاضی وام اشتغال پرداخت کرده بودیم به صندوق عودت داده شد.  وی 
توضیح داد: در سال های گذشته بازگشت اقساط به ۸۷ درصد رسیده بود.  
وی تصریح کرد: ناامنی که در سال های گذشته در بازار مالی بود، احساس 
ناامنی را در اذهان مردم دامن می زد به طوری که همواره نگرانی از داشتن 
ریال مردم را از فکر کار و اشتغال دور می کرد.  مهدوی تصریح کرد: به 
دلیل همین پیش از س��ال 9۲، تسهیالت صندوق کارآفرینی امید به 

غیر از کار و تولید هزینه می شد. 
وی با بیان آنکه صندوق کارافرینی امید تسهیالت را به افراد مجرب 
می دهد، بیان داش��ت: هم اکنون تعامل صندوق با دستگاه ها افزایش 

یافته و تسهیالت با استفاده از این تعامل پرداخت می شود. 

به گفت��ه مهدوی، اش��تغال هایی که با پرداخت تس��هیالت ایجاد 
می ش��وند همواره از سوی صندوق رصد خواهند شد تا زمانی که این 
مشاغل منجر به اشتغال پایدار شوند. صندوق کارآفرینی امید فعاالن 
عرصه اشتغال را تنها نمی گذارد و در صورتی که مشاهده کند اشتغال 
ایجاد شده باز هم جای افزایش دارد و با دادن تسهیالت در نوبت های 
بعدی برای توس��عه اش��تغال تالش می کند.  این مقام مس��ئول در 
صندوق کارآفرینی امید گفت: اشتغال هایی که در استان مرکزی ایجاد 
می شود به طور عام در بخش خدمات مولد است و ظرفیت باالیی برای 
توسعه دارد.  وی یادآور ش��د: زیرساخت ها نظیر راه های ارتباطی در 
استان مرکزی فراهم است بنابراین اتصال به بازارهای استان های دیگر 
براحتی فراهم می ش��ود.  مهدوی با اشاره به جمعیت استان مرکزی 
گفت: این استان بیش از ۱.۴ میلیون نفر جمعیت و بیش از ۴۵۵ هزار 
خانوار دارد. از جمعیت اس��تان )یک میلیون و 99هزار نفر(در مناطق 
شهری استان زندگی می کنند.  وی تأکید کرد: تالش های دولت تدبیر 
و امید برای توسعه اشتغال بی نظیر بود. شأن مردم باالتر از این است 

که فقط با دادن وام آنها را رها کنیم.  مهدوی معتقد است: اشتغال ولو 
با درآمد اندک کرامت انسان ها را حفظ می کند که باید به آن احترام 
گذاش��ت و برای ارتقای ثروت در جامعه تالش کرد.  وی بیان داشت: 
برخی از طرح های کارآفرینی امید در استان مرکزی که منجر به ایجاد 
ش��غل شده است ممکن اس��ت درآمد باالیی برای شاغالنی که به کار 
گرفته می شوند، ایجاد نکند اما آنچه مهم است شغل ایجاد می شود و 

انسان ها از منزلت اجتماعی برخوردار می شوند. 
در سفری که خبرنگار ایرنا به استان مرکزی داشت به همراه مدیر 
صندوق کارآفرینی امید از برخی طرح های اش��تغال در این اس��تان 
دیدن کرد.  اشتغال در حوزه گردشگری با تأکید بر بوم گردی، تولید 
پوشاک، تولید واکس و برخی از قطعات کفش، تأسیس مرکز فرهنگی 
برای عرضه صنایع دس��تی، تولید فرش دستباف، تولید ذغال، تولید 
ابزارهای فلزی، صنایع تبدیلی در مواد غذایی و برخی از مشاغل دیگر 
از جمله طرح هایی اس��ت که با تسهیالت صندوق کارآفرینی امید در 

استان مرکزی راه اندازی شده است. 

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد شاخص تجارت 
فرام��رزی ایران در س��ال ۲۰۱۷ بهبود یافته اس��ت، در واقع این 
موضوع در آخری��ن گزارش بانک جهانی در خصوص بهبود فضای 
کس��ب و کار عنوان شده که بر اساس ۱۰ شاخص کوچک تر بررسی 
ش��ده اس��ت و یکی از آنها به ش��اخص تجارت فرامرزی اختصاص 
دارد. این گزارش همچنین در خصوص شاخص عملکرد لجستیک 

نش��ان می دهد رتبه ایران در این شاخص بین المللی ۲۳ پله صعود 
کرده اس��ت. این نخس��تین بار اس��ت که روند نزول��ی رتبه ایران 
در رتبه بندی لجس��تیک کشور متوقف ش��ده و شاهد صعود قابل 
توجهی در بهبود عملکرد لجس��تیکی ایران هستیم.  چندی پیش 
نیز از س��وی مراکز بین المللی اعالم شد که رتبه ایران در شاخص 
جهانی فضای کس��ب و کار از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۲۰ در سال 

۲۰۱۷ ارتقا یافته است.  قانون  »بهبود مستمر محیط کسب و کار« 
در س��ال 9۰ تصویب و ابالع ش��د، اما آن طور که باید و ش��اید به 
ص��ورت جدی در دولت قب��ل پیگیری و اجرایی نش��د. در دولت 
یازدهم این موضوع مورد تأکید بس��یار قرار گرفت، اما شاید جذب 
س��رمایه های خارجی بعد از توافق هس��ته ای و برجام بسیار بیشتر 

مورد توجه دولت قرار گرفت تا...       صفحه های4،1 و 15

بهبود شاخص های کسب و کار ایران در تازه ترین گزارش بانک جهانی

فضای کسب و کار جان می گیرد؟ 

فضای کسب و کار در کشور بهبود یافته است

رهبرانقالب اسالمی گفتند: امروز با جمهوری اسالمی بیش از جاهای دیگر 
مبارزه می کنند چون اسالم در ایران بارزتر است و زمینه عمل به آن فراهم تر 

اس��ت. به گزارش ایس��نا، حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در دیدار 
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قائم مقام نعمت زاده خبر داد 
 دالیل اضافه شدن گاز طبیعی

به آمار صادرات 

قائم مق��ام وزی��ر صنعت در خص��وص اضافه ش��دن آمار 
ص��ادرات گاز طبیعی به صادرات غیرنفتی کش��ور در دولت 
یازده��م گفت: رقم قرارداد صادرات گاز به ترکیه را می توان 
از اعداد نهایی کس��ر کرد. به گزارش مهر، مجتبی خسروتاج 
در خصوص کاهش صادرات غیرنفتی در سال گذشته گفت: 
ط��ی س��ال ۹۴ واردات کاه��ش ۷ میلیارد دالری داش��ت، 
از طرف��ی اگ��ر واردات افزایش داش��ته باش��د چگونه حجم 
قاچاق رشد داشته اس��ت در حالی که از ریشه های افزایش 
قاچ��اق می توان به افزایش س��ود بازرگانی، س��ختگیری در 
اس��تانداردهای واردات و مقررات فنی اشاره کرد. رئیس کل 
سازمان توس��عه تجارت ایران افزود: کشور ما طی سال های 
اخیر در بسیاری از حوزه های تولیدی به خودکفایی رسیده 
اس��ت، بنابراین زمانی که در بخشی خودکفا می شویم باید 
سیاس��ت های حمایت��ی از آن بخش را پی��ش بگیریم؛ پس 
بخش��ی از کنترل و کاهش واردات به دلیل حمایت از تولید 

داخل صورت گرفته است. 
وی تصریح کرد: طی دو س��ال گذش��ته، مقررات واردات 
کااله��ای مواد اولیه و واس��طه ای را تس��هیل کردیم، اما در 
کاالهای مصرفی تعرفه ها را باال بردیم و واردات آنها کاهش 
یافت. خسروتاج با اشاره به کاهش قیمت نفت جهانی گفت: 
قیمت برخی کاالهای صادراتی در دنیا با کاهش مواجه شده 
اس��ت در حالی که صادرات ما از لحاظ وزنی تفاوت چندانی 

با سال های قبل نداشت. 
به گفته وی، ابتدا باید مش��خص ش��ود بین دو ش��اخص 
کاه��ش تجارت و ت��راز تجاری کدام یک اولوی��ت دارد، در 
حالی که موضوع مهم برای ما این بود که مکانیزم واردات و 
صادرات را طوری تنظیم کنیم که ش��اخص تراز تجاری-که 
مهم ترین ش��اخص در تجارت است- حفظ شود، چراکه بین 
تراز تجاری و حجم صادرات، حفظ شاخص تراز تجاری برای 

ما اهمیت داشت. 
این مقام مسئول در پاسخ به سوالی مبنی بر اضافه شدن 
حجم صادرات گاز طبیعی به آمار صادرات از سال ۹۴ گفت: 
در خصوص افزوده ش��دن گاز طبیعی به صادرات اگر گاز را 
هم منظور کرده باشیم، رقم آن کامال مشخص است. ما یک 
قرارداد با ترکیه داریم که رقم آن مش��خص است و می توان 
از رقم کل صادرات کس��ر کرد، آنگاه معلوم می ش��ود حجم 

صادرات ما چقدر بوده است.

براساس اعالم وزارت صنعت 
حمل بار بدون ثبت در سامانه جامع 

انبارها ممنوع می شود

 با اج��رای قانون س��اماندهی نظام توزیع بار در کش��ور، 
حمل بار در اندازه تجاری از مبدأ یا مقصدی که در س��امانه 
جام��ع انبارها ثبت نش��ده ممنوع می ش��ود. پی��رو اطالعیه 
مش��ترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و س��تاد مبارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز، صاحب��ان و بهره ب��رداران انبارها و مراکز 
نگه��داری کاال موظفند هرگونه اطالع��ات مربوط به انبار یا 
مرکز نگهداری کاالی خود را در س��امانه جامع انبارها ثبت 
کنن��د. انبارهای عمومی، گمرکی، اختصاصی، بندری، اموال 
تملیکی و واحدهای صنعتی، تولیدی، معادن، س��ردخانه ها، 
سیلوها، کش��تارگاه ها، مراکز کش��ت و صنعت، دامداری ها، 
دامپروری ه��ا، مزارع پرورش حیوان��ات، مراکز آبزی پروری، 
باغ��ات، زمین ه��ای زراع��ی، داروخانه ه��ا، بیمارس��تان ها، 
مجتمع ه��ای تفریحی- رفاهی، هتل ه��ا، واحدهای صنفی، 
انبارهای نفتی، جایگاه های توزیع سوخت، نیروگاه ها و... که 
به صورت عمومی، خصوص��ی، دولتی، تعاونی، عام المنفعه یا 
هر شکل دیگر فعالیت می کنند، ضروری است در اسرع وقت 

در »سامانه جامع انبارها« ثبت نام کنند. 
صاحب��ان و بهره ب��رداران انبارها و مراک��ز نگهداری کاال 
  www. nwms. ir می توانن��د از طریق نش��انی اینترنت��ی
ثبت ن��ام کرده یا از طری��ق مراجعه به س��امانه فوق و درج 
کد ملی، از وجود اطالعات مربوط به انبار یا مرکز نگهداری 
کاالی خود در سامانه، اطمینان حاصل کنند. در صورتی که 
مح��ل مورد نظر، مبدأ یا مقصد حمل ب��ار در اندازه تجاری 
)کامیون، کامیونت و وانت( باشد، مطابق قانون مشمول اخذ 
بارنامه رسمی حمل و نقل جاده ای بوده و ثبت آن در سامانه 

انبارها ضروری است. 
برای ثبت نام محل در س��امانه انبارها، اطالع از کدپستی 
ض��روری اس��ت و دریافت کدپس��تی ب��رای محل های فاقد 
ک��د، از طریق مراجعه به اداره یا دفتر پس��تی شهرس��تان 
مربوطه و ارائه درخواست امکان پذیر است. همچنین با ارائه 
درخواس��ت کدپس��تی همزمان با ثبت اطالعات در سامانه 
انبارها از طریق همین س��امانه، کدپس��تی تخصیص یافته 
از طرف ش��رکت پس��ت به طور خودکار از طریق پیامک به 
متقاضی اطالع رس��انی خواهد ش��د. در صورت عدم توانایی 
ثبت اطالعات از طرف مالک یا بهره بردار محل در س��امانه، 
الزم اس��ت اطالعات کد ملی، تلفن همراه و کدپستی محل، 
به طور حضوری به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 

مربوطه ارائه و در ازای آن رسید دریافت شود. 

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
گف��ت: کارخان��ه الس��تیک البرز از 
جمل��ه واحده��ای تولی��دی بود که 
غل��ط  نتیج��ه خصوصی س��ازی  در 
در مع��رض نابودی ق��رار گرفت، اما 
ب��ا سیاس��ت های دول��ت یازدهم و 
همی��اری کارگران ای��ن واحد احیا 
ش��د. به گزارش ایرن��ا،  علی ربیعی 
و علیرض��ا محجوب، دبی��رکل خانه 
کارگ��ر و محس��ن س��رخو رئی��س 
کارگری ش��ورای شهر  فراکس��یون 
تهران صبح دیروز با حضور در جمع 
کارگ��ران کارخانه الس��تیک البرز و 
اهدای ش��اخه گل به کارگ��ران، به 

استقبال هفته کارگر رفتند. 
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 

در بازدید از کارخانه تولید الس��تیک 
الب��رز گفت: تالش می کنیم امس��ال 
که به نام »اقتص��اد مقاومتی؛ تولید 
و اشتغال« نام گذاری شده، مشکالت 
واحد ه��ای تولی��دی از جمله کمبود 
نقدینگ��ی را که مهم تری��ن دغدغه 
اس��ت، رفع کنی��م. وی با اش��اره به 
اینکه محصوالت این کارخانه از بازار 
فروش خوبی برخوردار اس��ت، افزود: 
اگ��ر حمایت ه��ای الزم از مدیری��ت 
کنونی کارخانه صورت گیرد، ش��اهد 
اس��تمرار فعالی��ت  آن و واحد ه��ای 
مش��ابه و حفظ فرصت های ش��غلی 
موجود خواهی��م بود. ربیعی با تاکید 
بر اینکه دولت برای حفظ فرصت های 
ش��غلی از واحد های صنعتی حمایت 

می کند، افزود: با مس��اعدت مدیران 
سازمان تامین اجتماعی تاکنون برای 
600 نفر از کارگران قدیمی الستیک 
البرز حکم بازنشس��تگی صادر شده 
و در ازای ای��ن اتف��اق تاکنون حدود 
۴00 کارگر جدی��د جذب این واحد 

تولیدی شده اند. 
کارخانه الستیک البرز )کیان تایر( 
که نخس��تین بار در س��ال 133۷ و با 
ن��ام بی. اف. گودری��چ، فعالیت خود را 
در زمین��ه س��اخت تایر خ��ودرو آغاز 
کرده ب��ود، هم اکنون بال��غ بر 1100 
کارگر دارد. به گفته کارگران، فعالیت 
این واحد تولیدی در سال های میانی 
دهه 80 و در نتیجه خصوصی س��ازی 
غل��ط، تا مرز انحالل پیش رفت اما در 

نتیجه هوشیاری کارگرانش اکنون به 
فعالیت خ��ود ادامه می ده��د. بر پایه 
این اظهارات، اکنون چند سالی است 
ک��ه مدیریت صنعت��ی از عهده مالک 
خصوصی آن سلب و به هیاتی مرکب 
از کارگران ای��ن واحد صنعتی واگذار 
ش��ده اس��ت. در جریان ای��ن بازدید، 
نمایندگان این کارخانه از وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی خواس��تند تا از 
طریق کمک به رفع مشکل نقدینگی 
امکان ادامه فعالیت این واحد تولیدی 

را فراهم آورد. 
یکی از این کارگران با نشان دادن 
نمونه الس��تیک های تولید شده این 
واح��د صنعتی گفت: در یک س��ال 
گذش��ته توانس��تیم انواع الس��تیک 

مورد نیاز خودروهای راه سازی را که 
پی��ش از این از طریق واردات تامین 
می ش��د، در این کارخانه تولید و در 

بازار مصرف عرضه کنیم. 
وی با بی��ان اینکه در همین مدت 
ح��دود ۴00 کارگ��ر جدید به جمع 
کارگ��ران این کارخان��ه افزوده و در 
مقابل 600 کارگر قدیمی بازنشسته 
شدند، گفت: مسئله اصلی ما تامین 
نقدینگی اس��ت. این کارخانه زمانی 
تولیدی الس��تیک  نخس��تین واحد 
خ��ودرو در منطق��ه خاورمیان��ه بود 
که با اش��تباه مدیران گذشته تا مرز 
تعطیلی پیش رفت که خوش��بختانه 
با اعتراضات صنفی کارگری از وقوع 

این اتفاق جلوگیری شد. 

ربیعی: 

کارخانه الستیک البرز با سیاست های دولت یازدهم احیا شد

بان��ک  ی��ک  پیش بین��ی  طب��ق 
استرالیایی که صحیح ترین پیش بینی 
قیمت را داش��ته اس��ت، سنگ آهن 
تحت تاثی��ر افزایش عرضه در س��ال 
میالدی آینده به پایین ۵0دالر در هر 
تن عقب نشینی خواهد کرد. به گزارش 
ایس��نا، به گفته جاس��تین اسمیرک، 
اقتصاددان ارش��د وس��تپک، متوسط 
قیمت این ماده خام فوالدس��ازی در 
سه ماهه سوم به 6۲ دالر و در سه ماهه 
پایانی به ۵۹ دالر بالغ می ش��ود و در 
س��ال ۲018 به رکورد پایین ۴1 دالر 
س��قوط می کند. طبق آمار بلومبرگ، 
وستپک بانکینگ در پیش بینی قیمت 
در س��ه ماهه نخس��ت س��ال میالدی 

جاری در رتبه نخست قرار گرفت. 
س��نگ آهن هفت��ه گذش��ته که 
س��رمایه گذاران ب��ه ارزیابی وضعیت 
اقتصادی چین از جمله تولید فوالد 
این کش��ور در برابر دورنمای عرضه 
رو به رش��د پرداختند، به پایین ترین 
حد در شش ماه گذشته سقوط کرد. 
معدنکاران بزرگ س��نگ آهن شامل 
شرکت واله برزیل ظرفیت تولیدشان 
را افزایش داده و ف��روش دریابرد را 
ب��اال برده ان��د در حالی ک��ه همزمان 
تولید معدنکاران در چین احیا شده 
و در نتیجه افزایش قابل مالحظه ای 
در عرضه س��نگ آهن چینی وجود 

داشته است. 
اس��میرک در مصاحبه با بلومبرگ 
گف��ت: همچن��ان که می��زان عرضه 
افزایش یافته و قیمت ها عقب نشینی 
می کنن��د، معامله گ��ران ب��ه فروش 
در  می کنن��د،  اق��دام  ذخایرش��ان 
نتیجه قیمت ه��ا در روند نزولی قرار 
می گیرند. طبق گزارش متال بولتن،  
پ��س از پای��ان یک هفت��ه متالطم 
س��نگ آهن با عیار 6۲ درصد برای 
تحوی��ل ف��وری در بن��در کینگدائو 
روز جمع��ه ۴.۴درصد افزایش یافت 
و ب��ه 68.۲۲ دالر در هر تن رس��ید. 

قیمت این کاال ک��ه در ماه فوریه به 
رکورد ۹۴.86 دالر صعود کرده بود، 
در سه ماهه نخست به طور متوسط 
86 دالر و در سه ماهه جاری به ۷۲ 

دالر بالغ شد. 
به��ای معام��الت س��نگ آهن در 
بازاره��ای دالی��ان و س��نگاپور روز 
دوش��نبه کاهش پیدا کرد. دورنمای 
بانک وس��تپک که پیش بینی کننده 
برت��ر ب��رای فل��زات پایه نی��ز بوده 
برخ��الف پیش بین��ی گ��روه بانکی 
»اس��ترالیا اند نیوزیلن��د« اس��ت که 
قیمت  س��نگ آهن در سال میالدی 

دالر   80 ت��ا   ۷0 بی��ن  را  ج��اری 
پیش بینی کرده اس��ت. سایر بانک ها 
هم نسبت به دورنمای قیمت سنگ 
آهن بدبین هستند از جمله بارکلیز 
که روز دوش��نبه اع��الم کرد اگرچه 
قیمت س��نگ آهن ممکن اس��ت در 
کوتاه م��دت بهبود پی��دا کند، اما در 
س��ه ماهه چهارم با وخام��ت عوامل 
بنیادین، به ۵0دالر افت خواهد کرد. 
گلدمن س��اش کاه��ش اخیر قیمت 
سنگ  آهن را به کاهش حاشیه سود 
فوالد و حرکت معامله گرانی نس��بت 
داده که ب��ه دلیل آغاز افت قیمت ها 

ناچار ش��ده اند به فروش ذخایرشان 
اقدام کنند. این بان��ک در اوایل ماه 
جاری نسبت به کاهش قیمت سنگ 
آه��ن در نیم��ه دوم س��ال میالدی 

جاری هشدار داد. 
یکی از دالیل عنوان شده از سوی 
کس��انی ک��ه دورنم��ای ضعیف تری 
ب��رای قیمت س��نگ آه��ن متصور 
هس��تند، احتم��ال افزای��ش عرضه 
از س��وی مع��ادن در چین و س��ایر 
کشورهاس��ت. طب��ق آمار رس��می، 
تولی��د معدنکاران چین 16درصد در 
سه ماهه نخست سال ۲01۷ افزایش 
پیدا کرد. ش��رکت وال��ه در برزیل با 
 ،  S11D آغاز ص��ادرات از مجتمع
1۴میلیارد دالری خود، تولید باالیی 

برای سه ماهه نخست ثبت کرد. 
قیمت ه��ای ف��والد در چین رو به 
کاه��ش بوده و قیم��ت ورق فوالدی 
گرم نورد برای تحویل فوری امس��ال 
حدود ۲0درصد کاهش داشته است. 
از سوی دیگر نش��انه هایی از کاهش 
موجودی س��نگ آهن در بنادر چین 
مش��اهده می ش��ود. طب��ق گزارش 
ش��انگهای استیل هوم، ذخایر سنگ 
آه��ن در بنادر چین پس از اینکه در 
۲۴ مارس به رکورد 13۲.۵ میلیون 
تن رسید به مدت چهار هفته کاهش 

داشته است. 

پیش بینی افت قیمت سنگ آهن به کمتر از ۵۰ دالر

سنگآهن

گاز نفت

غول های نفتی جهان درآستانه امضای 
قرارداد با ایران

مع��اون ام��ور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با اش��اره به 
امضای MOU با شرکت های بزرگ نفتی دنیا برای توسعه 
میادی��ن نفتی ایران، اظهار کرد: مذاکرات با این ش��رکت ها 
درحال نزدیک شدن به مرحله مذاکرات قراردادی است. به 
گزارش ایسنا، امیرحس��ین زمانی نیا با تاکید بر اینکه هدف 
وزارت نفت در س��ال جدید نهایی کردن قراردادهایی است 
که برای توسعه میادین نفتی امضا شده، افزود: به طور کلی 
ح��دود ۲۷ یا ۲8 میدان نفتی در ایران وجود دارد که برای 
این میادین مذاکرات با ۲۷ یا ۲8 ش��رکت بین المللی ادامه 

دارد. 
وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت های بین المللی از کش��ورهای 
مختل��ف برای توس��عه میادین نفت��ی ایران اظه��ار تمایل 
کرده اند، اظهار کرد: شرکت های روسی از جمله لوک اویل، 
گ��س پروم، زاروبژنفت، ش��رکت های اروپای��ی مانند توتال، 
شرکت های چینی، پرتامینا و. . .  برای توسعه میادین نفتی 
ای��ران اظهار تمای��ل کرده و مذاکره با این ش��رکت ها ادامه 
دارد. مع��اون ام��ور بین الملل و بازرگانی وزی��ر نفت به این 
پرس��ش که مذاکرات با شرکت های مذکور در چه مرحله ای 
قرار دارد، پاس��خ داد: MOU  با این ش��رکت ها امضا شده 
و مذاکرات با این ش��رکت ها درحال نزدیک شدن به مرحله 

مذاکرات قراردادی است. 
زمانی نیا در پایان تصریح کرد: البته شرکت های دیگر دنیا 
نیز برای توسعه میادین نفتی ایران اظهار عالقه می کنند اما 
صالحیت آنها باید ابتدا توسط شرکت ملی نفت تایید شود. 

آمادگی ایران برای فروش نفت به روسیه
فروش نفت ایران به روسیه در گرو 

تصمیم روس ها
اوایل اسفندماه سال گذشته بود که وزیر نفت کشورمان 
بع��د از دیدار با وزیر انرژی روس��یه از فروش نفت به این 
کش��ور برای مقاصد خارج از روس��یه خبر داد و طی این 
دیدار قرار شد ۵0 درصد از پول فروش نفت به صورت نقد 
پرداخ��ت و ۵0 درصد دیگر صرف خرید کاال و خدمات از 
روسیه شود؛ قراردادی که ایران آماده اجرای آن است، اما 
طبق آخرین اظهارات بیژن زنگنه، اجرای آن بس��تگی به 
تصمیم روس��یه دارد. به گزارش ایس��نا، بیژن زنگنه پس 
از دیدار با الکس��اندر نواک، در س��وم اسفندماه 13۹۵ از 
فروش نفت ایران به روسیه خبر داد و گفت: نفت ایران به 
یک شرکت روسی و برای مقاصد خارج از روسیه فروخته 
می شود که ۵0 درصد پول فروش نفت به روسیه به صورت 
نق��دی تحویل گرفته می ش��ود و ۵0 درص��د دیگر صرف 
خری��د کاال و خدمات از روس��یه خواهد ش��د. همچنین 
در این جلس��ه قرار بر این ش��د که کارگاهی در مسکو یا 
س��ن پترزبورگ تشکیل شود و در این کارگاه فروش نفت 
ایران به روس��یه مورد بررسی قرار می گیرد. البته قرارداد 
فروش نفت ایران به روس��یه ظ��رف 10 تا 1۵ روز آینده 

نهایی می شود. 
وی تاکی��د کرده بود قرار اس��ت ۵0 درصد پول فروش از 
نف��ت به صورت نقدی تحویل گرفته ش��ود و ۵0 درصد دیگر 
ص��رف خرید کاال و خدمات از روس��یه ش��ود؛ البته این به 
معنی تهاتر نیس��ت. ایران 100 هزار بشکه در روز و براساس 
قیمت جهانی، به روس��یه نفت خواه��د فروخت. این فروش 
بعد از امضای قرارداد آغاز می شود. البته ما امشب هم آماده 
امضای قرارداد بودیم اما طرف روسی عجله داشت و باید به 

فرودگاه می رسید. اما این قرارداد قبل از سفر رئیس جمهور 
به مسکو امضا خواهد شد. 

براساس این گزارش بعد از گذشت حدود سه ماه از دیدار 
مذکور، ایران همچنان آماده فروش نفت و در انتظار روس ها 
نشسته اس��ت. به طوری که وزیر نفت هفته گذشته در یک 
نشس��ت خبری با اش��اره به قرارداد خرید نفت ایران توسط 
کش��ور روس��یه گفت: این قرارداد امضا شده و روس ها نفت 
ایران را به میزان 100 هزار بشکه در روز و به قیمت متعارف 
می خرند و پول را ب��ه یورو پرداخت می کنند. بانک مرکزی 
پذیرفته ۵0 درصد از ای��ن پول صرف خرید کاال و خدمات 
از روس��یه ش��ود. اینکه این قرارداد از چه روزی اجرا ش��ود 

بستگی به تصمیم روس ها دارد. 

ایران، دومین تامین کننده نفت 
کره جنوبی شد

ای��ران توانس��ت برای نخس��تین ب��ار در یک دوره س��ه 
ماهه، در س��ه ماه نخست س��ال جاری میالدی به دومین 
تامین کنن��ده اصل��ی نفت ک��ره جنوبی تبدیل ش��ود. به 
گزارش ایس��نا، به نقل از رویت��رز افزایش تولید نفت ایران 
پس از پایان تحریم ها س��بب شد در سه ماهه نخست سال 
۲01۷ میالدی، ایران برای نخس��تین بار بتواند به دومین 
تامین کننده عمده نفت کره جنوبی در یک دوره س��ه ماهه 

تبدیل شود. 
طبق اطالعات ش��رکت ملی نفت ک��ره، واردات نفت خام 
ک��ره جنوبی در ماه مارس س��ال جاری میالدی نس��بت به 
پارس��ال دو برابر شد و به رقم بی س��ابقه 18میلیون و ۵۴0 
هزار بشکه، معادل ۵۹۷ هزار و ۹3۷ بشکه در روز رسید. در 
دوره س��ه ماهه ژانویه تا م��ارس ۲01۷ نیز ایران با صادرات 
۴6 میلیون و ۷30 هزار بش��که، که بیش از دو برابر پارسال 
بود، توانس��ت جای��گاه دومین تامین کننده نف��ت خام کره 
جنوب��ی را ب��ه خود اختصاص دهد. این در حالی اس��ت که 
در س��ه ماهه نخست س��ال ۲016 میالدی، ایران پنجمین 
تامین کننده نفت خام کره جنوبی به شمار می آمد. افزایش 
خرید میعانات نفتی ایران از سوی دو شرکت کره ای اس کی 
ان��رژی و هیوندای اویلبنک، از جمله عوامل موثر در افزایش 

خیره کننده واردات نفت خام کره جنوبی از ایران است. 
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نای��ب رئی��س کان��ون انجمن ه��ای صنفی 
کارگران س��اختمانی از بیمه ۴00 هزار کارگر 
س��اختمانی در دولت یازدهم خب��ر داد و ابراز 
امیدواری کرد: با توجه به رکود بخش مس��کن 
و عدم رونق ساخت و س��از، این قشر آسیب پذیر 
م��ورد توجه بیش��تری قرار گیرن��د. به گزارش 
ایس��نا، هادی س��اداتی  اظهار کرد: آن چیزی 
ک��ه به عنوان آمار موثق داریم 8۵0 هزار کارگر 
ساختمانی طی دولت های دهم و یازدهم است 
ک��ه طبق م��دارک و آمار تامی��ن اجتماعی تا 
پایان سال 13۹۴ بیمه ش��ده اند. وی افزود: از 
این تعداد در مراح��ل مختلف نزدیک به 1۵0 
ه��زار نفر به دلیل نداش��تن ش��غل کارگری از 
طریق بازرس��ی ها از چرخه بیمه حذف ش��دند 
و تعداد کارگران س��اختمانی ب��ه حدود ۷00 
هزار نفر رس��ید. س��اداتی متذکر شد: در سال 
13۹3 سهمیه ای داده نشد، اما در سال 13۹۴ 
تعداد 300 هزار نفر به چرخه کار اضافه و بیمه 

شدند. 
نای��ب رئی��س کان��ون انجمن ه��ای صنفی 
کارگران س��اختمانی ادامه داد: در پایان اسفند 
م��اه س��ال 13۹۵ نی��ز 100 هزار س��همیه به 
کارگران س��اختمانی تعلق گرفت که هم اکنون 
کار آن در اس��تان ها در حال انجام اس��ت و با 

احتس��اب ۷00 کارگر ساختمانی بیمه شده از 
قب��ل جمعا 800 هزار نف��ر در این مدت بیمه  
ش��ده اند که س��هم دولت یازده��م ۴00 هزار 
کارگر س��اختمانی بیمه ش��ده بوده اس��ت. به 
گفته س��اداتی، در حال حاضر ی��ک میلیون و 
۵00 هزار کارگر س��اختمانی در کش��ور وجود 
دارد ک��ه از ای��ن تع��داد ۷00 ه��زار نفر بیمه 
ش��ده اند و در صورت��ی که 100 هزار س��همیه 
اختصاص یافته در اس��فند س��ال گذش��ته نیز 
به طور کامل اجرایی و به تعداد بیمه ش��دگان 
افزوده شود جمعا 800 هزار کارگر ساختمانی 

تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. 
این مقام مس��ئول کارگری درباره وعده وزیر 
کار برای بیمه ۲00 هزار کارگر س��اختمانی در 
سال جدید نیز گفت: هر سال چنین وعده هایی 
داده می ش��ود، اما امیدواریم و انتظار داریم که 
همچ��ون س��ال های گذش��ته در ح��د وعده و 
وعی��د باقی نماند و به معن��ای واقعی عملیاتی 
ش��ود. وی با اش��اره به رکود حاک��م در بخش 
ساختمان گفت: متاسفانه به دلیل همین رکود، 
ساخت و ساز کم شده، بخش مسکن رونق خود 
را از دس��ت داده اس��ت و کارگران ساختمانی 
بس��یاری بیکار ش��ده اند که دولت باید به این 

قشر آسیب پذیر توجه بیشتری داشته باشد. 

مدی��رکل دفتر صنایع فل��زی و لوازم خانگی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت 
کارخانه »آزمایش« را تش��ریح کرد. به گزارش 
ایس��نا، عباس هاش��می با اش��اره ب��ه آخرین 
وضعیت کارخانه آزمایش و مس��ائل مربوط به 
واگ��ذاری ای��ن کارخانه، اظهار ک��رد: کارخانه 
آزمای��ش در اختی��ار بانک ملت ق��رار گرفته و 
مالکی��ت آن مربوط به بخش خصوصی اس��ت 
ک��ه به این بانک بدهکار اس��ت. وی ادامه داد: 
در ح��ال حاضر واگ��ذاری کارخانه آزمایش به 
یک بخش خصوصی دیگر با مش��کالت خاصی 
مواجه ش��ده و به رغم جلس��ات متعددی که با 
مدی��ران و هیات مدی��ره بانک مل��ت در جهت 
حل و فصل این مس��ائل انجام ش��ده اما تا این 

لحظه موضوع واگذاری پیش نرفته است. 
مدی��رکل دفتر صنایع فل��زی و لوازم خانگی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه 
وضعیت کارخانه آزمایش در فرآیند گیرودار و 
مذاکره با مالک قبلی این کارخانه اس��ت، بیان 
کرد: واحد آزمایش تهران به مرودش��ت شیراز 
منتقل ش��د و در تهران این کارخانه هیچ گونه 
ماهی��ت تولیدی ندارد. برخ��ی از کارگران این 
کارخان��ه بازنشس��ته ش��ده و س��نوات دارند. 
هاش��می ادامه داد: عالوه ب��ر این حکم توقیف 

ماش��ین آالت آن اخذ ش��ده و بخش خصوصی 
متقاضی جدید نیز اع��الم کرد که نمی خواهد 
این گون��ه کار را ادامه دهد، بلکه حاضر اس��ت 
ی��ک کارخانه جدید را خریداری کند و پس از 

خرید برند آزمایش خط تولید را راه بیندازد. 
وی با بی��ان اینکه در حال حاض��ر واگذاری 
کارخان��ه آزمایش در گیرودار مس��ائل حقوقی 
اس��ت و مالکیت خصوصی این کارخانه دس��ت 
و پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بس��ته 
است، اظهار کرد: در صورتی مراحل نهایی این 
کارخانه پیش خواهد رفت که تسویه حساب های 
بخش خصوصی با بانک ملت انجام شود و پس 
از آن با به روزرسانی تجهیزات، تولید مشترک 
مدنظر قرار گیرد. به گزارش ایسنا، دی ماه سال 
گذش��ته بود که عباس هاشمی ، مدیرکل دفتر 
صنای��ع فل��زی و لوازم خانگ��ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت  در گفت وگو با ایس��نا با اعالم 
اینک��ه کارخانه آزمایش تهران تعطیل ش��ده و 
ماش��ین آالت آن به کارخانه آزمایش مرودشت 
منتقل ش��ده، عن��وان کرد که ماش��ین آالت و 
تکنول��وژی ای��ن کارخانه به روز نیس��ت و باید 
نوسازی تجهیزات آن مدنظر قرار گیرد تا بخش 
خصوصی ضمن ترغیب جهت خریداری برند در 

زمینه خرید کارخانه نیز تشویق شود.

آخرین وضعیت کارخانه »آزمایش«

خبری از واگذاری نیست
 ۴۰۰هزار کارگر ساختمانی

در دولت یازدهم بیمه شدند



3 اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهار شنبه
6 اردیبهشت 1396

شماره 768

رکود بازار مس��کن، وارد ششمین 
سال خود شده، خیلی از کارشناسان 
پیش بینی می کنند که امس��ال سال 
خ��روج از رک��ود اس��ت. چ��ه آنکه 
شرایط اقتصاد تثبیت رشد اقتصادی 
اس��ت. به گزارش خبرآنالین، رکود 
بازار مس��کن داستان تازه ای نیست؛ 
از س��اختمان های نیم��ه کاره که از 
شروع ساخت آنها چند سال گذشته 
گرفت��ه تا خانه هایی ک��ه عالئمی از 
س��کونت در آن دیده نمی شود. این 
عالمت ها ب��دون مراجعه ب��ه آمار و 
ارقام، خود گویای وس��عت این رکود 
اس��ت. آمارها نشان می دهد بیش از 
یک و نیم میلیون مس��کن خالی در 
کشور وجود دارد؛ خانه هایی که همه 
منتظر مش��تری های خوب هستند، 
اما مش��تری وجود ندارد. خریداران 
و  هس��تند  ب��ازار  ارزان��ی  منتظ��ر 
فروشندگان منتظر گرانی. معامله ای 
که اگ��ر انتظ��ارات طرفی��ن در آن 
محقق ش��ود، دو س��ر برد می شود و 
رونق شکل می گیرد، اما فعال خبری 
از این رونق نیس��ت. شاید این سوال 
برای خیلی ها پیش آمده باش��د که 
بازار مسکن چگونه دچار رکود شد؟ 
ای��ن رکود چس��بیده از کجا آمد؟ و 
س��واالتی که هنوز ه��م ادامه دارد. 
حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه 
و شهرسازی معتقد است، رکود بازار 
مسکن به دلیل سرمایه گذاری بیش 
از ح��د از س��ال 1390 ال��ی 1392 

اتف��اق افت��اده اس��ت. هرچند طبق 
بررس��ی مرک��ز آمار ایران، بررس��ی 
کارنامه س��ه رئیس جمهور در بخش 
مسکن نشان می دهد، قیمت مسکن 
از س��ال 68 تا 91 ح��دود 53 برابر 
شده اس��ت؛ رقمی که بسیار عجیب 

است. 

واکاوی یک رکود تاریخی
اینکه چرا مس��کن دچار رکود شد 
و به عبارتی به خواب زمستانی رفت، 
می ت��وان علل بی ش��ماری را ردیف 
کرد. اما بررس��ی ها نش��ان می دهد 
اقتص��اد ای��ران هم��واره ب��ا تغیی��ر 
قیمت ها در بازار مسکن دچار شوک 
شده است. گزارش بانک مرکزی در 
یک بازه زمانی حاکی اس��ت که نرخ 
تورم در س��ال 68، 17.4 درصد بوده 
و در س��ال 72 تورم به  22.9 درصد 
رسیده است. دولت اصالحات با تورم 
22.9 درصد آغ��از به کار کرد و پس 
از هشت سال نرخ تورم در سال 84، 
10.4 درصد بوده اس��ت، اما مقایسه 
این آمار آنجا جالب می ش��ود که در 
طول هشت س��ال دولت های نهم و 
دهم نرخ تورم در کش��ور چند برابر 
شده اس��ت؛ به طوری که نرخ تورم 
ک��ه در س��ال 84، 14درصد بود، در 
پای��ان س��ال 91 ح��دود 31 درصد 
می ش��ود که در 30 س��ال گذش��ته 
نرخی بی س��ابقه اس��ت. با روی کار 
آمدن دول��ت یازدهم، روند صعودی 

ن��رخ تورم ب��ه یک��ی از دغدغه های 
اصل��ی این دول��ت تبدیل ش��د. در 
حال��ی که در م��رداد س��ال 1392 
ت��ورم 12 ماهه 35.1 درص��د بوده، 
این ن��رخ در بهمن س��ال 1395 به 
تورم  همچنی��ن  رس��ید.  6.8 درصد 
نقطه ای 38.4 درصدی مرداد 1392 
به 7.1 درصد در بهمن 1395 رسید؛ 
اتفاقی که س��بب شد بازار مسکن را 

تحت الشعاع قرار دهد. 
براس��اس گ��زارش مرک��ز آمار در 
همان س��ال ها بازار مسکن همسو با 
تورم دچار نوسان شد؛ به طوری که 
حت��ی در برخی مواق��ع بیش از نرخ 
تورم جهش قیمت داش��ت. در واقع 
افزایش نرخ تورم در دوره اول ریاست 
جمهوری محمود احمدی نژاد، سبب 
ش��د قیمت مس��کن 78 درصد رشد 
کند. البته یکی از دالیل این افزایش، 
سرمایه گذاری بیش از اندازه بانک ها 
و موسس��ات مالی در بخش مسکن 
هم بوده است. ورود سرمایه بانک ها 
به بازار مسکن س��بب شد قیمت ها 
یکباره جهش پی��دا کند. حال آنکه 
در دول��ت دهم این جهش متوقف و 
حتی رش��د منفی 14 درصدی را به 
ثبت رساند. در نیمه دوم دهه 80 با 
افزایش عرضه و کاهش تقاضا، رکود 
در بازار مس��کن آغاز شد. در فاصله 
س��ال 1386 تا 1391 بن��ا به اعالم 
مرک��ز آمار افزای��ش 500 درصدی و 
5.5 برابری نرخ مس��کن باعث ش��د 

که قدرت خرید متقاضیان مس��کن 
به شدت کاهش پیدا کند. 

اگرچه با جهش قیمت مس��کن و 
مس��تغالت که از نیمه دهه 80 آغاز 
شد ، بانک ها برای ورود به این عرصه 
تش��ویق ش��دند؛ اما فق��دان نظارت 
کاف��ی بر عملک��رد بانک ه��ا در این 
زمینه موجب ش��د بخش��ی از منابع 
بانکی به این ش��یوه س��رمایه گذاری 
ش��ود.  انجماد دارای��ی بانک ها پس 
از رکودی که در بازار مس��کن ایجاد 
ش��د، موجب ش��د بانک ه��ا نتوانند 
دارایی ه��ای ملکی را ب��ه نقدینگی 
تبدی��ل کنند. از ط��رف دیگر هرچه 
نرخ به��ره س��پرده های بانک��ی باال 
م��ی رود، تمای��ل به س��پرده گذاری 
افزای��ش می یاب��د و رغب��ت ب��رای 
ساخت و ساز در بخش مسکن کاهش 
می یابد. در دولت یازدهم با توجه به 
کاهش نرخ س��ود بانک��ی به 15 الی 
18 درص��د توانس��ت از ای��ن پدیده 

جلوگیری کند.
 

بازار در انتظار روزهای خوش
بررسی ها نشان می دهد، کل حجم 
عرضه مس��کن جدید در دولت دهم 
بیش از 3 میلیون و 300 هزار واحد 
بوده؛ رقمی که برابر ساخت و ساز در 
دولت ه��ای س��ازندگی و اصالحات 
بوده اس��ت. کارشناس��ان می گویند، 
افزای��ش بی رویه ص��دور مجوزهای 
ساختمانی رکود بازار مسکن را دامن 

زد، چه آنکه ب��ازار عرضه و تقاضا را 
به هم ریخت؛ اتفاقی که س��بب شد، 
آثار آن برای دولت یازدهم به عنوان 

ارثیه باقی بماند. 
براس��اس گزارش مرک��ز آمار در 
بهار س��ال 1395، تع��داد 31 هزار 
و 808 پروان��ه س��اختمانی توس��ط 
ش��هرداری های کش��ور صادر شده 
است که نسبت به فصل مشابه سال 
گذش��ته حدود 10/9 درصد کاهش 
نشان می دهد. اگرچه از نیمه بهمن 
ماه س��ال 95 می��زان خریدوفروش 
مسکن افزایش یافته، اما رکود هنوز 
ادامه دارد. با این حال پیش بینی ها 
حکایت از آن دارد که ش��رایط بازار 
سال 96 رو به بهبود خواهد گذاشت. 
حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه 
و شهرس��ازی دراین رابطه می گوید: 
»آمارها بیانگر آن اس��ت که رش��د 
جمعیت آرام  گرفته و مقدار مسکن 
خال��ی ه��م زی��اد اس��ت؛ بنابراین 
در بخ��ش مس��کن گران قیم��ت ما 
افزای��ش قیمت آنچنان��ی نخواهیم 
داش��ت. در تهران برای آنکه همین 
تعداد مسکن خالی موجود پر شود، 
جمعی��ت بای��د به 13 میلی��ون نفر 
برس��د، در حالی  که نرخ رشد تهران 
 در س��ه س��ال اخیر هر س��ال تنها 
نی��م درصد ب��وده، پ��س در حوزه  
مس��کن و س��اختمان گران قیمت و 
تجاری نبای��د قیمت های باالتری را 

توقع داشته باشیم.«

کدام دولت گرانی و رکود را به مسکن هدیه کرد؟ 

قیمت مسكن از سال ۶۸ تا ۹۱ حدود ۵۳ برابر شده است

اجرای قرارداد ای��ران ایر و بویینگ 
در زم��ان مقرر خ��ود آغاز می ش��ود. 
این خبری اس��ت ک��ه در کنار نمایان 
ک��ردن اهمیت ابعاد فن��ی و اقتصادی 
این برنامه مش��ترک، موج سیاسی به 
وجود آم��ده درب��اره چگونگی اجرای 
این توافق اقتصادی را نیز تحت الشعاع 
خ��ود قرار می دهد. به گزارش ایس��نا، 
با وجود تغییرات محسوس��ی که ورود 
نخستین فروند از هواپیماهای برجامی 
به ای��ران به وجود آورده و ش��رایط را 
ب��رای ارائه تصوی��ر از آین��ده صنعت 
هوایی کش��ور متفاوت کرده، در طول 
هفته های گذشته و با توجه به نزدیک 
ش��دن به ایام انتخابات برخی اخبار و 
گمانه زنی ه��ا به دنب��ال آن بودند که 
اج��رای این قراردادها را به مناس��بات 

سیاسی گره بزنند. 
هرچند تم��ام مس��ئوالن اقتصادی 
فع��ال در عرص��ه حمل و نق��ل ای��ران 
بارها گره خ��وردن اجرای قراردادهای 
جدید ب��ا اهداف سیاس��ی را رد کرده 
و دوگان��ه بحث های فن��ی و اقتصادی 
را مبنای ورود تمام هواپیماهای جدید 
اع��الم کرده اند، اما ب��ا آغاز بحث ورود 

یک فرون��د بویینگ به ته��ران دوباره 
موج��ی جدید علی��ه چگونگی اجرای 
این توافق��ات به راه افتاد. داس��تان از 
جایی شروع شد که به دلیل مشکالت 
اقتصادی به وجود آمده برای ش��رکت 
ترکیش ایرالین��ز، بویینگ اعالم کرد 
امکان ف��روش یک فرون��د هواپیمای 
بویین��گ 777 را ب��ه ای��ران خواه��د 
داش��ت. این موض��وع در حالی مطرح 
ش��د که طبق متن قرارداد امضا شده 
میان طرفین تحویل نخستین بویینگ 
به ایران باید در اردیبهش��ت ماه س��ال 
1397 آغاز شود و به این ترتیب امکان 

آن وجود داش��ت که ی��ک هواپیمای 
جدید یک س��ال زودتر به ایران واگذار 
شود.  هرچند مسئوالن ایران ایر تالش 
کردند تا زمان نهایی نش��دن مذاکرات 
در این رابطه هیچ اطالع رسانی درباره 
آن انجام نش��ود اما با ایجاد چند موج 
رسانه ای تالش شد نه تنها قطعی بودن 
ورود این هواپیما مطرح شود که حتی 
این اقدام را در راستای اهداف سیاسی 
و انتخاباتی توجیه کنند. مسئله ای که 
صحبت های جدید مدیرعامل ایران ایر 

عدم صحت آن را تایید می کند. 
طب��ق اع��الم پ��رورش، ای��ران ایر 

مذاکرات فنی خود را با بویینگ ادامه 
داده و ب��ا توج��ه به اینک��ه چگونگی 
مدیری��ت ای��ن تواف��ق و ج��ای دادن 
هواپیم��ای جدی��د در ن��اوگان ایران 
فرآین��دی طوالنی و تخصصی اس��ت، 
وقت��ی بویین��گ آم��اده تحوی��ل این 
هواپیما ش��ده ش��رایط برای دریافت 
وج��ود نداش��ته و از ای��ن رو ام��کان 
رسیدن نخستین بویینگ به ایران در 
حال حاضر فراهم نیست. موج خبری 
ترکیب مسائل سیاس��ی به بحث های 
کالن اقتص��ادی حت��ی این شکس��ت 
خود را نیز به نوعی دیگر توجیه کرده 

و ای��ن بار نبود منابع مالی مورد نیاز را 
علت اصلی نرس��یدن هواپیمای جدید 
به ایران دانس��ته اس��ت؛ موضوعی که 
باز هم از س��وی مدیرعام��ل ایران ایر 
تکذیب ش��ده و مس��ائل فنی به عنوان 
اصلی ترین علت در نهایی ش��دن ورود 

بویینگ 777 اعالم شده است. 
بررس��ی دقی��ق ابع��اد فن��ی ورود 
ی��ک هواپیما و س��پس تعوی��ق ورود 
آن ب��ه هم��ان دالیل فنی ب��ه خوبی 
نش��ان می دهد آنچه در مسیر اجرای 
قرارداده��ای خرید هواپیماهای جدید 
پیگی��ری می ش��ود هی��چ ارتباطی به 
مس��ائل سیاسی نداش��ته و در مقابل 
ادعاهای مطرح ش��ده درباره چگونگی 
اجرای ای��ن توافق خ��ود عامل اصلی 
سیاسی و انتخاباتی دیدن قراردادهای 
اقتص��ادی اس��ت. قراردادهای��ی ک��ه 
در نخس��تین گام ه��ای اج��رای خود 
توانس��ته اند تحوالت��ی ج��دی در نوع 
خدمات رس��انی ب��ه مس��افران هوایی 
ایران به وجود بیاورند و با تکمیل شان 
دس��ت یابی به اه��داف کالن کش��ور 
در رقابت با غول ه��ای این صنعت در 

منطقه را ممکن می کنند. 

وزی��ر نیرو در آیی��ن امضای دو 
تفاهم نام��ه ب��رای رفع مش��کالت 
آب و فاض��الب خوزس��تان گفت: 
باید تم��ام امکانات موجود را برای 
اجرای پروژه های خوزستان بسیج 

کرد.
 ب��ه گزارش ایس��نا، وزیر نیرو با 
اشاره به اهمیت اجرای پروژه های 
جدید برای مردم اس��تان مقاوم و 
باید  گفت:  خوزس��تان  شهیدپرور 

از تم��ام ظرفیت های موجود برای 
تجهی��ز مالی این پروژه های عظیم 
اس��تفاده کرد. وی اف��زود: وزارت 
نیرو از یک سال پیش برای تامین 
مال��ی این پروژه ها با ش��رکت های 
چ��ون  کش��ورهایی  از  معتب��ری 
فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا 

و. . . وارد مذاکره شده است. 
وی تصری��ح ک��رد: بای��د توجه 
داش��ت ک��ه ب��ا توجه ب��ه کاهش 

تامین  ام��کان  درآمده��ای دولت 
مال��ی کلیه پروژه ها صرفا از طریق 
امکان��ات داخل��ی وج��ود ن��دارد 
از طری��ق  بتوانی��م  امیدواری��م  و 
فاینانس بخش��ی از این پروژه ها را 

به سرانجام برسانیم.
 وزی��ر نیرو تاکید کرد: باید تمام 
ابزارها و امکانات موجود را در این 
زمینه بس��یج کرد و نباید گذاشت 
مردم عزیز خوزس��تان بیش از این 

معطل افتتاح پروژه ها بمانند. 
وی خاطرنش��ان کرد: البته برای 
اج��رای برخ��ی از ای��ن پروژه ه��ا 
هزینه ت��ری  ک��م  راه حل ه��ای 
مانن��د اس��تفاده از ظرفیت برخی 
نصب  ب��رای  اس��تان  نیروگاه های 
آب شیرین کن به جای بخش بخار 
وجود دارد که بایستی بیشتر مورد 
بررس��ی قرار گی��رد. چیت چیان 
ادام��ه داد: بیش از 9500 میلیارد 

تومان قرار اس��ت در سه سال آتی 
برای آب رسانی و طرح های تصفیه 

فاضالب استان هزینه شود. 
اج��رای  امیدواری��م  گف��ت:  وی 
از  بخش��ی  بتوان��د  طرح ه��ا   ای��ن 
عقب ماندگی های اس��تان را جبران 
کن��د، نبای��د فرام��وش ک��رد ک��ه 
خوزستان اسوه مقاومت و ایثار ما در 
هشت سال جنگ تحمیلی بوده است 

و ما به مردم این استان مدیونیم. 

تعویق ورود بویینگ پازل دلواپس ها را به هم ریخت

هواپیماهای ایران سیاسی نیستند

وزیر نیرو خبر داد
مذاکره با فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا برای اجرای پروژه در خوزستان

بینالملل

صنعت

اشتغال ۱۶۰ هزار نفر در صنعت سنگ

رئیس انجمن س��نگ ایران گف��ت: ارزش افزوده س��نگ 
فرآوری شده شش برابر س��نگ خام است. به گزارش ایسنا، 
غیاثوند در جلسه وزیر صنعت با فعاالن عرصه تولید و اشتغال 
اظهار کرد: ارزش افزوده سنگ فرآوری شده شش برابر سنگ 
خام اس��ت و این صنعت را باید به این س��و سوق دهیم. وی 
با بیان اینکه نباید س��نگ تولیدی را به صورت خام دودستی 
تقدیم کرد، افزود: در صنعت س��نگ 160 هزار نفر مش��غول 
هس��تند و 6هزار واحد س��نگ داریم که 30 هزار نفر تعدیل 
ش��ده اند.  غیاثوند اضافه کرد: حدود 9هزار نفر در لرستان در 
این صنعت فعالیت داشته اند که بین 4هزار تا 5هزار نفر از آنها 
تعدیل شده اند. وی گفت: همچنین بیش از 30 تا 40 درصد 
سنگ تولیدی ما تبدیل به ضایعات می شود که خواهشمندیم 
برای آن راهکاری اندیش��یده شود. رئیس انجمن سنگ ایران 
تصری��ح کرد: باید مش��کل فروش را نیز ح��ل کنیم و پایانه 
فروش خرم آباد و چاالنچوالن تعیین تکلیف شوند.  وی ایجاد 
پایانه های صادراتی س��نگ را از راهکارهای توسعه این بخش 
عن��وان کرد و گفت: برای راه اندازی آن باید دولت کمک های 

بالعوض به واحدها پرداخت کند. 
 

مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعالم کرد
حمایت۲3۰۰میلیاردتومانی صندوق 

توسعه ملی ازصادرات
مدیرعامل صندوق توس��عه ملی گفت: ب��رای صادرکننده 
واقع��ی که بیش از 60 درص��د از کاالهای پ��روژه خود را از 
کااله��ای داخلی تأمین کند، هی��چ محدودیتی برای تأمین 
اعتبار وجود ندارد. به گزارش مهر، احمددوس��ت حس��ینی 
در نخس��تین همایش تقدیر از صادرکنن��دگان تجهیزات و 
خدم��ات فنی و مهندس��ی صنعت آب و برق ب��ا بیان اینکه 
صندق توسعه ملی حدود 2300 میلیارد تومان برای حمایت 
از صادرکنن��دگان داخلی در بانک ها س��پرده گذاری کرده و 
درصورتی که درخواست های موجود در چارچوب های قانونی 
مشخص شده صندوق توسعه ملی بگنجد، بالفاصله تخصیص 
تس��هیالت می دهیم، گفت: این در حالی اس��ت که براساس 
ضواب��ط و مقررات صن��دوق تنها 20درصد از س��رمایه های 
صن��دوق می تواند به بخش های عموم��ی و غیر دولتی تعلق 
می گیرد، بنابراین نمی توان به درخواست هایی غیر از این پاسخ 
داد.  او ادامه داد: برای صادرکننده واقعی که بیش از 60درصد 
از کاالهای پروژه خود را از کاالهای داخلی تأمین کند، هیچ 
محدودیت��ی برای تأمین اعتب��ار وجود ن��دارد، این درحالی 
اس��ت که شرکت های داخلی که در فعالیت صادراتی شان در 
قالب صادرکننده حقیقی شبهه ای وجود داشته باشد، از این 
تسهیالت نمی توانند استفاده کنند. به گفته این مقام مسئول، 
محدودیت زمانی بازپرداخت این تسهیالت یک بازه زمانی دو 
س��اله برای بازپرداخت تسهیالت است که امیدواریم بتوانیم 
ای��ن بازه را تا هفت س��ال نیز افزایش دهیم. گفتنی اس��ت 
صندوق توس��عه ملی یک صندوق»توس��عه« است و نه یک 
صندوق»یارانه ای« و هدف از تأسیس آن تخصیص بخشی از 
درآمدهای نفتی به حوزه هایی است که بتواند متضمن منافع 

نسل آینده در کشور باشد. 

عضو انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی 
ایران مطرح کرد

صنایع آرایشی-بهداشتی توان صادرات 
بیشتر دارند

عضو انجمن صنایع ش��وینده، بهداش��تی و آرایشی ایران 
می گوی��د با وجود بازار 600 میلیون نف��ری در اطراف ایران، 
صنایع آرایش��ی، بهداش��تی و ش��وینده ما توانایی صادرات 
محصوالت بیشتری به کش��ورهای منطقه دارند. به گزارش 
ایرنا، علی اکبر شعاری در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه 
بین المللی مواد ش��وینده، پاک کننده، بهداش��تی، سلولزی و 
ماشین آالت وابسته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران اعالم کرد: محصوالت آرایشی و بهداشتی ما در مقایسه 
با محصوالت مش��ابه خارجی از کیفی��ت باالیی برخوردارند. 
وی با اش��اره به اینکه قاچاق و تقل��ب در تولید کاالها ضربه 
مهلکی را به بنیان صنعت آرایشی و بهداشتی کشور وارد کرده 
اس��ت، گفت: براساس آمار اعالم شده، حجم فروش کاالهای 
قاچاق آرایش��ی، بهداشتی و ش��وینده 83 هزار میلیارد ریال 
 اس��ت و براس��اس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران فقط 

370 میلیون دالر از مسیرهای رسمی وارد می شود.
شعاری اضافه کرد: 50درصد کاالهای آرایشی و بهداشتی 
ب��ه ارزش ی��ک میلی��ارد و 500 میلیون تا 2 میلی��ارد دالر 
به ص��ورت قاچاق وارد کش��ور می ش��ود که البت��ه مربوط به 
نشان های تجاری معتبر نیس��ت، بلکه در کشورهای اطراف 
تولید و به کش��ور ما قاچاق می ش��ود. بازرس انجمن صنایع 
شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران تاکید کرد: تولیدکنندگان 
ما می توانند محصوالتی با کیفیت بهتر در داخل تولید کنند 
اما متاس��فانه فرهنگ غلط مصرف کاالی خارجی رایج است. 
به گفته وی، محصوالت آرایشی و بهداشتی داخلی با کنترل 
شدید و اس��تانداردهای خوبی تولید می شوند و اگر مردم در 
مصرف این محصوالت با مش��کل روبه رو شوند، می توانند آن 
را با انجمن صنایع ش��وینده و بهداش��تی و آرایشی در میان 

بگذارند.

راهکارهای مبارزه با قاچاق کاالهای بهداشتی
عضو انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران درباره 
راهکاره��ای مب��ارزه با قاچاق کاالهای بهداش��تی، بیان کرد: 
قاچاقچیان هیچ مبلغی ب��رای مالیات، بیمه، مالیات بر ارزش 
اف��زوده و. . . نمی پردازند و کاالها را به چندین برابر قیمت در 
داروخانه ها می فروشند، بنابراین بسیاری از سرمایه گذاران به 
دلیل س��وددهی باال در این زمینه فعالیت می کنند. ش��عاری 
یکی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کاالهای آرایشی و بهداشتی 
را برخ��ورد با این کاالها در مرکز توزی��ع و نه مبادی ورودی 
عنوان کرد و گفت: راه دیگر ثبت و س��اماندهی ش��رکت های 
پخش است تا صنعت شوینده و بهداشتی به پویایی الزم برسد.

معدن

نیـرو

صدور 7میلیارد دالر کاالی معدنی و صنایع معدنی 
در سال 95 

 واردات نصف صادرات شد
ارزش ص��ادرات بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی در 
حالی س��ال گذش��ته به بیش از 7میلیارد دالر رسید که 
زنجیره فوالد نیز ش��اهد رکورد شکنی صادرات شد و در 
 س��ال 1395 ش��رکت های فوالدی بی��ش از 6میلیون و 
600 ه��زار تن از تولیدات خ��ود را روانه بازارهای هدف 
کردند. به گزارش ایرنا از س��ازمان توس��عه و نوس��ازی 
مع��ادن و صنای��ع معدنی ای��ران )ایمی��درو(، آمارهای 
گمرک ایران نش��ان می دهد از فروردین تا پایان اسفند 
س��ال گذش��ته 57 میلیون و 648 هزار و 164 تن انواع 
محصوالت معدنی شامل محصوالت زنجیره فوالد، مس، 
آلومینیوم، س��یمان، س��رب، روی، فلزات و س��نگ های 
گرانبها، زغال س��نگ و کک، انواع فرو، کروم، مولیبدن، 
تیت��ان، میکا، نیکل، آنتیموان، انواع س��نگ و... به ارزش 

بیش از 7میلیارد دالر صادر شده است. 
می��زان صادرات محص��والت معدنی در س��ال 95 در 
مقایس��ه با س��ال 94، از نظر وزنی و ارزش��ی به ترتیب 
38درصد و 17درصد رش��د داشته اس��ت. صادرات این 
بخش از اقتصاد، س��هم 44درصدی از نظر وزنی و سهم 
16درص��دی از نظر ارزش��ی از کل تجارت خارجی را به 
دس��ت آورد که بیشترین صادرات از نظر ارزشی، مربوط 
 ب��ه زنجیره فوالد و صنایع پایین دس��تی ب��ا 2میلیارد و
 699 میلی��ون دالر و کمترین میزان مربوط به آنتیموان 
بوده است. در سال گذشته بیش از 6.6 میلیون تن فوالد 
صادر ش��د که این رقم در تاریخ صادرات کشور بی سابقه 

بوده است. 
در بخ��ش واردات، 5 میلی��ون و 892 هزار و 591 تن 
ان��واع محص��والت معدنی ب��ه ارزش 3 میلی��ارد و 743 
میلی��ون دالر وارد کش��ور ش��د که در مقایس��ه با مدت 
مشابه سال 94 از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 26درصد 

و 17درصد کاهش نشان می دهد. 
بیش��ترین حجم واردات از نظر وزنی مربوط به زنجیره 
فوالد و محصوالت پایین دس��تی با 4 میلیون و 16 هزار 
 و 937 ت��ن و کمتری��ن حجم ب��ه زنجی��ره مولیبدن با 
75 تن بوده که از نظر ارزش��ی، بیشترین واردات مربوط 
ب��ه زنجیره فوالد و صنایع پایین دس��تی ب��ا 2 میلیارد و 
533 میلی��ون دالر و کمترین ب��ه زنجیره مولیبدن بوده 
اس��ت. میزان واردات زنجیره فوالد از نظر تناژ و ارزشی 
نی��ز به ترتی��ب کاهش 16درص��دی و 17درصدی را به 

ثبت رساند. 
س��هم بخش واردات از تجارت خارجی کشور در سال 
95 از نظر وزنی و ارزش��ی به ترتیب 18درصد و 8درصد 
بوده اس��ت. به گ��زارش ایرنا، چندی پی��ش نیز »جعفر 
س��رقینی« مع��اون امور معادن و صنای��ع معدنی وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت، به ایرن��ا گفت: ارزش صادرات 
صنای��ع معدنی در 10 ماه��ه 1395 )منتهی به دی ماه( 
4میلی��ارد و 500 میلیون دالر بود و پیش بینی ش��د تا 
پایان س��ال 1395 به صادرات 5 میلیارد و 500میلیون 

دالری این بخش دست یابیم. 
 

امضای تفاهم نامه بین وزارت نیرو و 
مرکز همکاری های خاورمیانه ای ژاپن

با حضور قائم مقام وزیر نی��رو، تفاهم نامه همکاری بین 
وزارت نی��رو و مرکز همکاری های خاورمیانه ای ژاپن امضا 
ش��د. به گزارش ایس��نا، حمیدرضا تش��یعی، رئیس مرکز 
توس��عه صادرات و پشتیبانی صنایع برق و آب وزارت نیرو 
با بیان این مطلب که در س��فر هفته گذش��ته به ژاپن، در 
حضور س��تار محمودی، قائم مقام وزیر نیرو، معاون وزارت 
اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن و س��فیر جمهوری اسالمی 
در ژاپن، س��ند همکاری مشترک بین رئیس مرکز توسعه 
صادرات و پش��تیبانی صنایع آب و ب��رق و امور بین الملل 
وزارت نیرو و رئیس مرکز همکاری های خاورمیانه ای ژاپن 
امضا و مبادله شد، اظهار داشت: براساس تفاهم نامه مذکور 
مقرر ش��د طرفین، همکاری های دو جانبه خود را با توجه 
به توانمندی های کش��ور ژاپن در زمین��ه فناوری و دانش 
فن��ی، با ایجاد زیرس��اخت بهتر و پایدارت��ر در زمینه های 

انرژی برق، آب و آبفا تقویت و رشد دهند. 
وی ادام��ه داد: منابع مالی اختصاص یافته از طرف ژاپن 
برای این همکاری در زمینه های ارتقا، توس��عه و پیشرفت 
منابع انس��انی از طریق س��ازماندهی برنامه های آموزشی 
الزم در ای��ران، مورد اس��تفاده قرار می گی��رد و دوره های 
آموزش��ی و مهارتی و بازدید از کارخانجات و صنایع دارای 

فناوری پیشرفته صورت خواهد گرفت. 
تش��یعی با بیان اینکه طبق این سند مقرر شد به منظور 
افزایش میزان سرمایه گذاری و ارتقای سطح انتقال فناوری 
از کش��ور ژاپن ب��ه ایران در زمینه های ان��رژی برق، آب و 
آبفا، مرکز توس��عه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق 
و ام��ور بین الملل وزارت نیرو و مرکز همکاری های ژاپن و 
خاورمیان��ه با توجه به بودجه مالی در نظر گرفته ش��ده از 
طرف ژاپن، نشست های مشترکی سازماندهی شود، اظهار 
داشت: نشست های مش��ترک سبب می شود از این طریق 
اطالعات بازار در مورد پروژه های انرژی برق، آب و آبفا در 
ایران و فناوری و دانش فنی پیش��رفته کمپانی های دولتی 

و خصوصی ژاپن مبادله شود. 
وی با اش��اره به اینکه در جریان سفر به ژاپن، قائم مقام 
وزیر نیرو به عنوان رئیس هی��أت اعزامی از وزارت نیرو به 
ژاپن، مدیرعامل توانیر، مدیرعامل ش��رکت توس��عه منابع 
آب و نیروی ایران و سفیر جمهوری اسالمی ایران در ژاپن 
حضور داش��تند، افزود: هیأت ایرانی در این سفر با آقایان 
»تاداهیک��و ایتو« مع��اون وزیرمحیط زیس��ت و »ایهارا« 
معاون وزی��ر امور اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن مالقات و 
درخصوص همکاری متقابل بین دو کش��ور در زمینه آب، 
برق، پسماند و موارد زیست محیطی و پیگیری پروژه های 

مطروحه قبلی گفت وگو و تبادل نظر کردند.
 رئیس مرکز توس��عه صادرات و پشتیبانی صنایع برق 
و آب وزارت نی��رو ادام��ه داد: همچنی��ن در این س��فر، 
قائم مقام وزی��ر و هیأت همراه ب��ا آژانس همکاری های 
بین المللی ژاپن )JICA( مالقات و در خصوص استفاده 
از خطوط اعتباری ژاپن در زمینه بازس��ازی نیروگاه های 

شهید رجایی و مفتح مذاکرات مفصلی داشتند. 
وی افزود: در ادامه این س��فر، هیات ایرانی از سازمان 
انتق��ال و توزی��ع ب��رق، معاون��ت هماهنگ��ی منطقه ای 
اپراتوره��ای انتق��ال برق، نی��روگاه هیدرولی��ک تلمبه 
ذخیره ای »کازونوگاوا« بازدید و نشس��ت های مشترکی 

با شرکت های بزرگ ژاپنی داشتند. 



بان��ک جهانی در تازه ترین گزارش 
خود اعالم کرد که ش��اخص تجارت 
فرامرزی ایران در سال ۲۰۱۷ بهبود 

یافته است . 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« در 
تازه ترین گزارش بانک جهانی درباره 
بهب��ود فضای کس��ب و کار، به بهبود 
ش��اخص تجارت ایران اشاره شده و 
آمده اس��ت که ای��ران روند صادرات 
و واردات را ب��ا بهب��ود و گس��ترش 
خدمات ارائه ش��ده از طریق پنجره 

واحد تجاری آسان تر ساخته است. 
همچنین تازه تری��ن گزارش بانک 
جهانی در خصوص شاخص عملکرد 
لجستیک نیز نشان می دهد که رتبه 
ایران در این شاخص بین المللی ۲۳ 
پله صعود کرده اس��ت. این نخستین 
باری است که روند نزولی رتبه ایران 
در رتبه بندی لجستیک متوقف شده 
اس��ت و ش��اهد صعود قابل توجهی 
در بهبود عملکرد لجس��تیکی ایران 

هستیم. 

گزارش ش��اخص تجارت فرامرزی 
بانک جهانی به صورت ساالنه در قالب 
بهبود فضای کس��ب و کار و شاخص 
عملکردی لجس��تیک نیز دوس��االنه 
منتشر می شود. گزارش بانک جهانی 
از بهبود فضای کس��ب و کار براساس 
۱۰ ش��اخص کوچک تر بررسی شده 
اس��ت و یک��ی از آنه��ا به ش��اخص 
دارد.  اختص��اص  فرام��رزی  تجارت 
همچنی��ن با توجه به اینکه ایران در 
شاخص کارایی فرآیندهای ترخیص 
کاال شامل سرعت، س��ادگی و قابل 
پیش بینی ب��ودن تش��ریفات اداری 
مث��ل فرآیندهای گمرک��ی، ۲۳ پله 
صعود داشته است، این امر می تواند 
نش��ان دهنده موفقیت آمی��ز ب��ودن 
اجرای پنجره واحد تجاری در ایران 

باشد. 
با این حال در گزارش بانک جهانی 
کس��ب و کار  فضای  بهب��ود  درب��اره 
)Doing Buisiness( و ش��اخص 
 )LPI( لجس��تیک   عملک��ردی 

ش��اهد ناهماهنگی هایی در خصوص 
فرآینده��ای گمرک��ی هس��تیم. به 
نح��وی که تعداد اس��ناد م��ورد نیاز 
واردات و ص��ادرات براس��اس نتایج 
پرسش��نامه لجس��تیک با ش��اخص 
بهب��ود فض��ای کس��ب و کار کام��ال 
متفاوت ب��وده و تعداد اس��ناد مورد 
نیاز جهت ترخیص کاال ش��ش فرم 
و تعداد اسناد مورد نیاز جهت صدور 
کاال پنج فرم ذکر ش��ده، در صورتی 
 Doing Businessکه در گزارش
ب��رای واردات ۱۱ س��ند و جه��ت 
صادرات ۹ س��ند ذکر ش��ده اس��ت.  
همچنی��ن زمان اعالم ش��ده جهت 
انجام تش��ریفات گمرکی براس��اس 
نتایج پرسش��نامه لجستیک داخلی 
)LPI( با ش��اخص تجارت فرامرزی 
متفاوت بوده و در این گزارش آمده 
است که تنها ۳۹ درصد از محموله ها 
ارزیابی فیزیکی می ش��وند و متوسط 
زمان بی��ن ارائه و پذیرش گمرکی و 
اعالم ترخیص ب��رای واردات جهت 

محموله های��ی که بازرس��ی فیزیکی 
می ش��وند، چهار روز و محموله هایی 
که بازرس��ی فیزیکی نمی شوند سه 

روز اعالم شده است. 
در ادام��ه ای��ن گزارش نی��ز آمده 
اس��ت که گمرک در ایران مس��ئول 
صدور مجوزه��ای ترخیص کاالهای 
صادراتی و وارداتی نیس��ت و در این 

امر ۲۲ سازمان دخالت دارند. 
 

بهبود شاخص کارآمدی دولت 
یازدهم در سال 2015

جدیدتری��ن ب��رآورد بانک جهانی 
از ش��اخص کارآمدی دولت در سال 
۲۰۱5 نش��ان می دهد ک��ه ایران با 
نم��ره ۴۷.۱ در بی��ن ۲۱۱ کش��ور 
جه��ان در رتب��ه ۱۱۳ ق��رار گرفته 

است. 
این برآورد بانک جهانی براس��اس 
آمار سال ۲۰۱5 )۱۳۹۴( تهیه شده 
اس��ت و ارقامی از صفر تا ۱۰۰ را در 
برمی گیرد که هر چه نمره دولتی در 

این شاخص بیش��تر باشد داللت بر 
کارآمدی بیشتر آن دولت دارد. 

بر این اس��اس، دول��ت یازدهم در 
س��ومین س��ال فعالیت خ��ود نمره 
۴۷.۱ در ش��اخص کارآم��دی را به 
دس��ت آورده و این در حالی اس��ت 
که نم��ره دولت ایران در ش��اخص 
کارآمدی برای س��ال ۲۰۱۴ حدود 
۳8.۴ اع��الم ش��ده ب��ود و این امر 
نشان دهنده افزایش کارآمدی دولت 
یازدهم نس��بت به س��ال گذش��ته 
آن اس��ت.  برآورد بان��ک جهانی از 
ش��اخص کارآمدی دولت در س��ال 
۲۰۱5 همچنین نش��ان می دهد که 
س��نگاپور رتب��ه نخس��ت را در این 
فهرس��ت به خود اختص��اص داده و 
در ش��اخص کارآم��دی دولت نمره 
۱۰۰ را به دست آورده است. کشور 
جنگ زده س��ومالی نیز با نمره صفر 
به عنوان کش��وری که ناکارآمدترین 
دولت را در جهان داش��ته، شناخته 

شده است. 

نگاهی به گذشته بازار پول نش��ان می دهد که از اوایل دهه 8۰ 
تاکنون و دوران حضور پنج رئیس کل در برج الجوردی میرداماد، 
بیش از ۱۰۰۰ تریلیون تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده است؛ 
رق��م هنگفتی ک��ه عمده آن در دو دولت و ب��ا دالیل خاص بانک 

مرکزی به چرخه پولی وارد شد. 
به گزارش ایسنا، نقدینگی از متغیرهای کالنی است که تغییر در 
حجم و نحوه کاربرد آن می تواند عاملی برای تورم، رکود یا رش��د 
و رونق اقتصادی باش��د. پایه پولی و ضریب فزاینده دو جزو اصلی 
و تش��کیل دهنده نقدینگی به عنوان مجموع حجم پول در گردش 
اقتصاد بوده و نوسان هر یک تاثیر متفاوتی می تواند بر شاخص های 
اقتصادی داشته باشد. پایه پولی از همان پول پرقدرتی که از سوی 
بانک مرکزی تزریق می ش��ود و ضریب فزاینده پولی نیز عمدتا از 
فعالیت بانک ها و تعامالت اقتصادی مردم نشأت می گیرند. بر این 
اس��اس می تواند تفاوت قابل توجهی بین ایجاد نقدینگی ناشی از 
افزای��ش پایه پولی )منابع بانک مرک��زی( و ضریب فزاینده )نظام 

بانکی( وجود داشته باشد. 

این در حالی اس��ت که طی س��ال های گذشته حجم نقدینگی 
در اقتصاد ایران به طور محسوس��ی افزایش یافته و البته در دوران 
متفاوت ابزاری برای به چالش کشیدن دولت ها و عملکرد بانک های 
مرکزی بوده است. گذری بر عملکرد بانکی در حدود ۱5 سال پیش 
گ��واه آن اس��ت که در این مدت ح��دود ۱۰۰۰ تریلیون تومان بر 
میزان نقدینگی افزوده شده و در برخی سال ها روند رشد به حدی 

افزایش یافته که تا مرز ۴۰ درصد نیز رسیده است. 
طب��ق آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی از حدود ۳۲ هزار 
میلی��ارد تومان در س��ال ۱۳8۰ به بی��ش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان تا پایان س��ال ۱۳۹5 رشد داشته است. این جهش البته در 
زمان هایی رخ داده که اغلب براس��اس قانون های برنامه پنج ساله 
توس��عه، تاکید بر کنترل حجم نقدینگ��ی و ممانعت از تورم بوده 

است. 
در زمان ریاس��ت مرحوم نوربخش در بانک مرکزی، نقدینگی از 
۳۲ هزار میلیارد به بیش از 5۲ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. 
در این سال با تغییرات مدیریتی )به دلیل فوت نوربخش( ابراهیم 

ش��یبانی در سمت ریاس��ت بانک مرکزی قرار می گیرد و در طول 
چهار س��ال حضور وی که بخشی از آن در دولت هشتم و بخشی 
دیگر در دولت نهم بوده، حجم نقدینگی با رش��د حدود ۱۱۲ هزار 

میلیاردی طی چهار سال تا ۱۶۴ هزار میلیارد تومان پیش رفت. 
اما بعد از اینکه سیاس��ت های ش��یبانی چندان با خواسته های 
محمود احمدی نژاد سازگار نبود، وی از ریاست بانک مرکزی استعفا 
داده و در اواخر تابستان ۱۳8۶ بود که طهماسب مظاهری به بانک 
مرکزی رف��ت. در طول دوره حدود یک س��اله حضور وی، حجم 
نقدینگی از ۱۶۴ هزار میلیارد با رشد بیش از ۲5 هزار میلیاردی به 

۱۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. 
دوره مظاهری نیز دوام نیاورد و احمدی نژاد حکم آمدن محمود 
بهمن��ی را به بانک مرک��زی صادر کرده و وی از س��ال ۱۳88 به 
میردام��اد رفت. در حدود چهار س��الی که بهمنی ریاس��ت بانک 
مرک��زی را در دولت دهم بر عهده داش��ت، رقم نقدینگی از ۲۳5 
هزار میلیارد به حدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تا سه برابر 

در این مدت افزوده شد. 

ورود دولت یازدهم، پایان روزهای بهمنی در بانک مرکزی بود و 
از نیمه سال ۱۳۹۲ بود که ولی اهلل سیف به این سمت منصوب شد. 
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان از آن دارد که رقم نقدینگی از 
پایان سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹5 از حدود ۶۴۰ هزار میلیارد 
تومان به بالغ بر ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد 
بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و تا دو برابر بوده است. در مجموع 
باالترین رصد رشد نقدینگی طی ۱5 سال گذشته در سال ۱۳85 

با حدود ۴۰ درصد و در ۱۳۹۲ با ۳8.8 درصد ثبت شده است. 
اما در س��وی دیگر افزایش حجم نقدینگی، اثر آن بر ش��اخص 
رش��د اقتصادی که باید با رونق تولی��د و تامین نقدینگی افزایش 
یابد و همچنین کنترل تورم قرار دارد. این در حالی اس��ت که در 
پایان سال ۱۳۹۲ با وجود چند برابر شدن نقدینگی اثری در رشد 
اقتصادی ایجاد نشده و حتی تا منفی ۶.8 درصد پیش رفت. در عین 

حال که تورم بیش از ۴۰ درصدی را هم به همراه داشت. 
در س��ه س��ال اخیر نیز با وجود روند رو به رشدی که نقدینگی 
طی کرد و حتی از مرز ۱۰۰۰ تریلیون عبور کرد، آمارهای تورمی 

معکوس بوده اس��ت. این در شرایطی است که برخی کارشناسان 
بر این باورند که عمده کاهش تورم در مدت گذش��ته تحت تاثیر 
عواملی همچون کاهش انتظارات تورمی، برگش��ت ثبات نسبی به 
بازار ارز و البته سیاس��ت های انقباضی بوده است، بنابراین افزایش 
قابل توجه نقدینگی فشار درونی به اقتصاد تحمیل می کند که در 

این حالت خطر رشد تورم نیز کاهش یافته است. 
ب��ا این حال رئیس کل بانک مرک��زی در آخرین اظهارات خود 
در رابطه با انتقاداتی که نس��بت به افزایش حجم نقدینگی مطرح 
می شود، این واکنش ها را چندان نپذیرفته و با اشاره به کند شدن 
روند رش��د تاکید داش��ته که کنترل رشد نقدینگی و تامین مالی 
تولید از موفقیت های نظام بانکی اس��ت. س��یف عنوان کرده که با 
وجود کاهش سرعت افزایش نقدینگی و کنترلی که در این رابطه 
انجام شده، بازهم نظام بانکی توانسته با حفظ دستاوردهای تورمی 
و ب��ا وجود تنگنای اعتباری موجود ت��ا بیش از 5۴8 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به اقتصاد پرداخت کرده و البته بنگاه های کوچک 

و متوسط را مورد حمایت قرار دهد. 

جدیدترین برآورد بانک جهانی از افزایش شاخص کارآمدی دولت یازدهم خبر می دهد

ارتقای رتبه شاخص تجارت ایران در سال ۲۰۱۷ رئیس کل بانک مرکزی: 
سیاست های بانک مرکزی به انتخابات 

مرتبط نیست
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی از اظهارنظرها 
درباره بازار ارز سیاس��ی اس��ت، گفت: سیاس��ت های بانک 

مرکزی به انتخابات مرتبط نیست. 
ولی اهلل س��یف درباره قیم��ت ارز به خانه ملت گفت: ثبات 
نس��بی در بازار ارز در چهار س��ال گذش��ته در ایجاد ثبات 
نسبی در اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده است. برنامه ریزی های 
اقتص��ادی بان��ک مرکزی ب��ه نحوی ب��ود که از نوس��انات 
غیرمنطقی ارز جلوگیری ش��ود و در این رابطه تالش ش��د 

نگرش به بازار ارز اصالح شود. 
س��یف اف��زود: باید اج��ازه داد قیمت ارز ب��ا واقعیت های 
اقتصاد هماهنگ باشد؛ البته نقش مهم بانک مرکزی به این 
نحو اس��ت که از هیجانات کوتاه مدت ناشی از اخبار سیاسی 
جلوگی��ری کند تا فرصت برای رونق بازار س��وداگری ایجاد 
نش��ود.  س��یف تاکید کرد: بانک مرکزی در خصوص قیمت 
ارز پیش بینی انجام نمی دهد اما تالش دارد از ایجاد ش��وک 
ناگهانی در بازار ارز جلوگیری کند. در بس��یاری از کشورها 
که از درآمد نفتی برخوردارند با کاهش قیمت نفت، ش��وک 

در بازار ارز ایجاد می شود، اما در ایران بازار مدیریت شد. 
س��یف گفت: بانک مرکزی از آرامش نسبی ایجاد شده در 
اقتصاد، ناشی از ثبات نس��بی در بازار ارز حمایت می کند و 
نباید فراموش کرد انجام این مهم در راس��تای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی اس��ت. بخشی از اظهارنظرها درباره بازار ارز 
کارشناسی و علمی اس��ت اما بخشی از اظهارنظرها با توجه 

به نزدیک بودن انتخابات، سیاسی است. 

موزه بانک ملی ایران به زودی افتتاح 
می شود

س��اختمان فاخر و کهن صندوق پس انداز بانک ملی ایران 
که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، به عنوان موزه 

بانک ملی ایران به زودی افتتاح می شود. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ملی ای��ران، محمدرضا 
حسین زاده، مدیرعامل این بانک گفت: ساختمان موزه بانک 
ملی ایران با آثار و اشیای نفیس و کهن به ویژه گنجینه های 
بانک��داری از س��نوات مختلف تاریخی ایران در س��اختمان 
خاطره انگی��ز صندوق پس انداز این بانک با قدمت ۷8 س��ال 
افتتاح می ش��ود.  حسین زاده افزود: بانک ملی ایران با حدود 
8۹ سال سابقه یکی از قدیمی ترین بانک های ایران است که 
دارای پیشینه کهن بوده و از این رو دارای اشیای قدیمی از 
دوره هخامنشیان، ساسانیان و آثار گرانبهای هنری از جمله 

تابلوهای نفیس نقاشی، خط، فرش و مسکوکات است. 
س��اختمان صندوق پس انداز بانک ملی ایران وابس��ته به 
بان��ک ملی ایران در س��ال ۱۳۰۷ خورش��یدی و در خیابان 
فردوسی تهران ساخته شد و در ۲۰ آذرماه ۱۳۷۹ به شماره 

۲۹۳۰ در آثار ملی ایران به ثبت رسید.

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک چهار شنبه4
6 اردیبهشت 1396

شماره 768

خبرنــامه

قیمت انواع سکه کاهش یافت
صراف��ان بازار ارز و طال نرخ ه��ر دالر آمریکا را ۳.۷5۳ تومان 
و هر قطعه تمام به��ار آزادی طرح جدید را ۱.۲۲۰.۲5۰ تومان 
تعیین کردند که نشان دهنده افزایش اندک نرخ دالر و همچنین 
کاهش قیمت انواع س��که اس��ت. هر یورو در ب��ازار آزاد ۴.۱۳۹ 
تومان و هر پوند نیز ۴.8۱۱ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم 
سکه ۶88.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه ۳۷8.۰۰۰ تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی ۲5۶.۰۰۰  تومان خرید و فروش شد و 

هر گرم طالی ۱8 عیار ۱۱۷.۷۳۰ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۷5۳دالر آمریکا

۴.۱۳۹یورو اروپا

۴.8۱۱پوند انگلیس

۱.۰۳۲درهم امارات

۱.۰۶5لیر ترکیه

5۷8یوان چین

۳5ین ژاپن

۲.۹۲۰دالر کانادا

۳.8۲۳فرانک سوئیس

۱۲.۳5۰دینار کویت

۱.۰۰5ریال عربستان

۳۲۰دینار عراق

۷۰روپیه هند

88۱رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
نوسانقیمت)تومان(عنوان

5۰۹.۹5۰مثقال طال

۱۱۷.۷۳۰هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۱8۶.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۲۰.۲5۰سکه طرح جدید

۶88.۰۰۰نیم سکه

۳۷8.۰۰۰ربع سکه

۲5۶.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

گذر 1000 تریلیون تومانی نقدینگی از 5رئیس کل و 3دولت
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در معامالت روز دوش��نبه شاخص کل بورس 
اوراق به��ادار ته��ران 35 واحد رش��د کرد و به 
رق��م 79 ه��زار و 425 واحد رس��ید. همچنین 
ش��اخص بازار اول در حالی 70 واحد افت کرد 
که شاخص بازار دوم 607 واحد رشد را به ثبت 
 رس��اند. در جریان دادوس��تدهای روز دوشنبه 
4 اردیبهش��ت ماه ب��ورس ته��ران، نماده��ای 
گروه های خودرو، شیمیایی و رایانه با بیشترین 
حج��م و ارزش معام��الت در ص��در برتری��ن 
گروه ه��ای صنعت ق��رار گرفتن��د. در معامالت 
روز دوش��نبه بیش از یک میلیارد و 49 میلیون 
برگه س��هم، ح��ق تق��دم و س��ایر دارایی های 
مال��ی به ارزش 2 ه��زار و 392 میلی��ارد ریال 
در 82 ه��زار نوبت معامالتی دس��ت به دس��ت 
ش��د. نمادهای تاپیکو، فوالد مبارکه، مخابرات، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس و آسان پرداخت 
پرشین با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل، 
رش��د این متغیر را رقم زدند. این در حالی بود 
که نماده��ای پاالی��ش نفت اصفه��ان و ایران 
خودرو با بیش��ترین تاثیر منفی بر شاخص کل 
مانع رش��د بیشتر این متغیر شدند. صدرنشینی 
بازار نیز با بیش��ترین رش��د قیم��ت متعلق به 
نماده��ای پارس مین��و، س��رمایه گذاری ملت، 
صنای��ع جوش��کاب ی��زد، کویرتایر، قن��د ثابت 
خراس��ان، داروپخش و تایدواتر خاورمیانه بود. 
در مقاب��ل نمادهای بهنوش ایران، مس ش��هید 
باهنر، فنرسازی زر، ماشین سازی نیرو محرکه، 
نی��رو محرکه، س��رمایه گذاری صنع��ت نفت و 
گرانیت بهس��رام با بیش��ترین کاهش قیمت در 

انتهای جدول معامالت نشستند. 
در جا زدن قیمت سهام در گروه های 

مختلف
روز دوش��نبه ب��ورس تهران در حالی ش��اهد 
معامالت��ی متعادل و کم نوس��ان ب��ود که اقبال 
خری��داران س��هام ب��رای جم��ع آوری س��هام 
ش��رکت های کوچ��ک یا برخ��وردار از س��هام 
ش��ناوری پایی��ن در ب��ازار دوم ب��ورس تهران 
باع��ث متعادل ش��دن قیمت س��هام در برخی 
گروه های پربیننده این بازار ش��د. در این میان 
گروه دارویی ها در انتظ��ار تعدیل قیمت جدید 
دارو پس از گذش��ت دو س��ال از ع��دم افزایش 
قیمت ها همچنان ب��ا افزایش تقاضا روبه رو بود. 
در گروه اطالعات و ارتباطات نیز پس از گذشت 
 یک م��اه از توقف آتیه داده پ��رداز و عدم تغییر 
ب��ا اهمی��ت در اطالعات مالی ش��رکت با صف 
خری��د میلیون��ی در س��قف کام��ل قیمت ه��ا 
بازگش��ایی ش��د. در این نماد معامالتی موضوع 
افزای��ش س��رمایه در کن��ار جابه جای��ی برخی 
سهامداران عمده باعث تحلیل های خوش بینانه 
در بازار س��هام ش��ده اس��ت. همزمان در گروه 
رایانه و فعالیت های وابسته به آن با داغ تر شدن 
برخ��ی خبرها از عرضه اولیه س��هام به پرداخت 
مل��ت ، آس��ان پرداخت پرش��ین نیز در س��قف 
کام��ل قیمت ها به صف خرید رس��ید. در گروه 
س��رمایه گذاری ها اما سرمایه گذاری سبحان در 
حال��ی با درج��ا زدن قیمت س��هام روبه رو بود 
که همچنان س��ابقه معامالت این س��هم حاکی 
از معامالتی پرحجم طی دس��ت کم هش��ت روز 
معامالت��ی اخیر اس��ت. در این نم��اد معامالتی 
موضوع افزایش س��رمایه به منظ��ور تحصیل و 

مش��ارکت در س��رمایه گذاری  در دارای��ی  ثابت 
باع��ث ش��کل گیری تحلیل های مختلف ش��ده 
اس��ت. از س��وی دیگر در گروه خودرو که تاثیر 
بسزایی در نوسانات کاهشی شاخص کل داشت، 
ش��رایط اکثریت نمادها روند کاهش��ی را نشان 
م��ی داد، به طوری که قریب ب��ه اتفاق نمادهای 
خودروی��ی با کاهش در قیم��ت پایانی و قیمت 
آخرین معامله مواجه ش��دند. پاالیش��ی ها هم 
وضعیت مشابهی داشتند و بسیاری از نمادهای 
ای��ن گ��روه با اف��ت در قیمت پایان��ی و قیمت 
آخرین معامله مواجه ش��دند. در گروه استخراج 
کانه ه��ای فلزی اما ش��رایط اندک��ی بهتر بود و 
افت ه��ای آنچنانی مثل خودرویی ها به چش��م 
نمی خورد. هرچند اکثریت ای��ن نمادها نیز در 
قیمت پایانی ش��رایط کاهشی را تجربه کردند، 
ام��ا قیمت آخری��ن معامله آنها با اندکی رش��د 
مواجه ش��ده بود. در گروه قند و ش��کر شرایط 
رش��د همچنان حاکم بود و نمادهای قند ثابت 
خراس��ان، قند لرس��تان، قن��د چهارمحال، قند 
هگمت��ان، قند مرودش��ت، قن��د اصفهان و قند 
پیرانشهر از رشد بیش از 3.5 درصدی در قیمت 
پایانی برخوردار بودند. روز دوش��نبه بازار سهام 
ب��ازاری متعادل بود که ش��رکت های کوچک و 
برخوردار از سهام ش��ناوری پایین در بازار دوم 

بورس باز هم مورد توجه فعاالن بورسی بود. 

آیفکس سبزپوش شد
فراب��ورس ای��ران معامالت روز دوش��نبه را 
در حالی پش��ت سر گذاش��ت که پس از وقفه 
یک روزه آیفکس س��بزپوش شد و در بازارها 
معامل��ه 461 میلی��ون ورقه به��ادار به ارزش 

یک هزار و 928 میلیارد ریال مش��اهده ش��د. 
در جریان بازار روز دوش��نبه 4 اردیبهشت ماه 
بازارهای اول و دوم میزبان نقل و انتقال افزون 
بر 266 میلیون س��هم به ارزش 636 میلیارد 
ریال بود. باالترین حجم معامالت در حالی به 
نم��اد »ذوب« تعلق گرفت ک��ه نماد »غگلپا« 
بیشترین ارزش جابه جایی سهام را از آن خود 
کرد. در همین حال ش��اخص کل فرابورس با 
رش��د 1.4 واحدی همراه شد تا به این ترتیب 
آیفک��س در ارتف��اع 913 واح��دی بایس��تد. 
عم��ده تاثیر مثبت بر آیفک��س از جانب نماد 
»زاگ��رس« رقم خ��ورد و نمادهای »دماوند«،  
»اپرداز« و »ذوب« س��ه نم��اد دیگری بود که 
تا س��طح 0.5 واحد تاثیر مثبت بر نماگر بازار 
فرابورس داش��تند. در جریان ب��ازار همچنین 
نمادهای معامالتی شرکت های سرمایه گذاری 
فنی و مهندسی مشانیر پس از برگزاری مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام 
و تقسیم س��ود نقدی هر سهم و نماد شرکت 
آتی��ه داده پرداز، پس از ارائه اطالعات تکمیلی 
در خص��وص پیش بینی ب��ا محدودیت دامنه 
نوس��ان قیمت بازگش��ایی ش��دند. در تابلوی 
اوراق تسهیالت مسکن نیز شاهد نقل و انتقال 
70 هزار ورقه به ارزش 50 میلیارد ریال بودیم 
که قیمت این اوراق در بازه 525 تا 717 هزار 
ریال دادوستد ش��د. بازار اوراق با درآمد ثابت 
نیز معامالت روز دوش��نبه را ب��ا نقل و انتقال 
نزدی��ک به یک میلیون ورق��ه به ارزش افزون 
بر 936 میلیارد ریال پشت سر گذاشت. اوراق 
اجاره پارس س��ه ماهه باالترین حجم و ارزش 

معامالت را در این بازار در اختیار گرفت. 

رشد آهسته شاخص کل ادامه یافت

قندی ها، لیدر روزهای کم نوسان بورس

امی��ر باقری گف��ت: برای پیش بین��ی ماهانه 
بازار سرمایه باید چند عامل را همزمان در نظر 
داش��ت که عوامل درون زا و برخی دیگر برون زا 
نمونه ای از این موارد است. امیرعلی امیر باقری 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به پیش بینی بازار س��رمایه در اردیبهش��ت ماه 
اظهار کرد: بازار سرمایه از جمله تاثیرپذیرترین 
سیس��تم ها از این متغیرهاس��ت، این درحالی 
اس��ت که در گ��روه نخس��ت متغیرهای کالن 
اقتصادی و پارامترهای شاخص ساز اقتصاد قرار 
دارد. کنت��رل این پارامتر ه��ا معموال در اختیار 

دول��ت و بانک مرکزی بوده و اب��زار اعمال آنها 
سیاست های پولی و مالی انبساطی یا انقباضی 
اس��ت. وی ادامه داد: همکاری مناس��بی میان 
بدنه اقتصادی دولت و بانک مرکزی وجود دارد 
و با توجه به رویداد سیاسی پیش رو مهم ترین 
دغدغ��ه دول��ت پرهی��ز از هیجان��ات کاذب و 
نوس��انات مخ��رب در متغیرهای��ی مانند نرخ 
ارز، ن��رخ بهره بانکی و س��ایر پارامترهای کالن 
اس��ت. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: 
بنابراین در این بازه می توان تاثیر این متغیر ها 
را سبک وزن انگاشت. شایان ذکر است که بازار 

سرمایه سیس��تمی آینده نگر بوده و نه تنها رقم 
پارامتر ها را در زمان حال تحت نظر دارد، بلکه 
رق��م انتظاری خ��ود را نیز ب��ر قیمت ها اعمال 
می کن��د، اما در این بازه ی��ک ماهه می توان با 
دقت مناس��بی تاثیر نرخ های آت��ی را کم وزن 
انگاشت.  باقری یادآور ش��د: پارامترهای دیگر 
مرتبط با فضای داخلی بازار اس��ت که در قالب 
ریسک سیستماتیک بازار طبقه بندی می شود، 
چ��را که با اعم��ال محدودیت هایی بر بازار پایه 
و نزدیک ش��دن به فصل مجامع احتمال تغییر 
جهت جریان نقدی به س��مت سهام بنیادی و 

کم ریس��ک، باال است. معموال این دست سهام 
عمدتا تقسیم س��ود مناسبی در مجامع داشته 
و نظ��ر به تاثیر وزنی ارزش س��هام بنیادین در 
ش��اخص کل، تاثیر این گروه بر شاخص مثبت 
ارزیابی می شود.  این کارش��ناس بازار سرمایه 
یادآور ش��د: با توجه به برآیند و رشد فروردین 
م��اه و نفوذ قیمت ب��ه محدوده اش��باع برخی 
سهام ها، بازار متعادل و مثبتی برای اردیبهشت 
ماه انتظار م��ی رود؛ بازاری که عمدتا به ترتیب 
بر پایه گروه های سهام معدنی و فلزی، پاالیشی 

و پتروشیمی خواهد بود. 

نخس��تین همایش ملی حقوق بازار سرمایه 
دوش��نبه آین��ده )11 اردیبهش��ت( با هدف 
فراهم کردن فضایی مناس��ب جهت بررس��ی 
عمیق مس��ائل کاربردی حقوق بازار سرمایه 
برگزار می ش��ود. محمد سلطانی، دبیر علمی 
نخس��تین همایش ملی حقوق بازار س��رمایه 
در گفت وگو با س��نا، ب��ا اعالم این خبر گفت: 
نگاهی به کش��ورهای پیشرفته نشان می دهد 
ب��ازار س��رمایه در ای��ن کش��ورها از جایگاه 
مناس��بی برخوردار اس��ت و از دیگرسو بازار 
س��رمایه از طری��ق قواع��د حقوق��ی کارآمد، 
اج��رای اه��داف متعالی متخصص��ان مالی را 
تضمی��ن می کن��د. از زمان��ی که ب��ورس در 

کشور ما ایجاد شده است، نیم قرن می گذرد 
و در ط��ول این مدت بازار س��رمایه با فراز و 
نشیب های مختلفی از منظر مالی مواجه بوده 
اس��ت. وی افزود: تا پی��ش از تصویب قانون 
ب��ازار اوراق به��ادار در س��ال 1384، حقوق 
بورس واژه ای ناشناخته بود و حقوقدانان نیز 
به آن نپرداخته بودن��د. با تصویب این قانون 
که با توجه به قوانین کش��ورهای پیش��رو در 
این عرصه تدوین ش��ده است، طیف وسیعی 
از بازاره��ای اوراق به��ادار، نهاده��ای مالی، 
تش��کل های خودانتظام و ناشران اوراق بهادار 
مش��مول این قانون شدند. این استاد دانشگاه 
با اشاره به اینکه امروزه اهمیت قواعد حقوقی 

در پی ریزی یک بازار س��رمایه کارآمد بسیار 
مورد توجه اس��ت، عنوان کرد: بازار س��رمایه 
یک بازار متش��کل و نظام مند است و سازمان 
بورس به عنوان یک نهاد مقررات گذار شناخته 
می ش��ود. مقررات گذاری و تنظیم گری امری 
حقوقی اس��ت، ل��ذا حضور موث��ر حقوقدانان 
برای حرک��ت صحیح در این مس��یر اهمیت 
فراوان��ی دارد. تمامی اش��خاص فعال در بازار 
سرمایه عالوه بر مقررات عمومی تابع مقررات 
ویژه ای هستند و ابزارهای مالی مورد استفاده 
در ای��ن ب��ازار ویژگی های خاص��ی دارند که 
تاکنون در حقوق ما س��ابقه نداش��ته اس��ت. 
س��لطانی ادامه داد: با توجه به میان رشته ای 

ب��ودن حقوق ب��ازار س��رمایه ض��رورت دارد 
حقوقدانان ابتدا موضوع را به خوبی ش��ناخته 
و س��پس احکام حقوقی مربوطه را استخراج 
یا حس��ب مورد وضع کنند. این امر ضرورت 
تعامل میان اس��اتید رش��ته مالی و حقوق را 
دوچندان کرده اس��ت. دبیر علمی نخس��تین 
همایش ملی حقوق بازار س��رمایه افزود: این 
همایش به دنبال فراهم کردن فضایی مناسب 
جهت بررس��ی عمیق مسائل کاربردی حقوق 
بازار س��رمایه درحال فعالیت اس��ت و دست 
تمامی اس��اتید و آگاهان را جهت مش��ارکت 
موثر در حل مس��ائل حقوق��ی- مالی ناظر بر 

بازار سرمایه به گرمی می فشارد. 

به دنبال برگزاری انتخابات فرانس��ه، شاخص 
بورس ه��ای جهان��ی با رون��د افزایش��ی روبه رو 
ش��ده اند و پیش بین��ی می ش��ود رش��د آنها در 
روزهای آینده هم تداوم داشته باشد. به گزارش 
مهر به نقل از رویترز، به دنبال پایان یافتن دور 
اول انتخابات فرانس��ه و نی��ز راهیابی »ایمانوئل 
ماکرون« به دور بعدی، ش��اخص ارزش شماری 
از بازارها در نقاط مختلف جهان با رشد روبه رو 
ش��د و یورو همچنان با رون��د صعودی می تازد 
و با بیش��ترین میزان رون��د صعودی در بیش از 

چهار سال گذشته روبه رو شده است.  همچنین 
میانگین ش��اخص ارزش بورس های جهانی هم 
با 1.6درصد رش��د، روند صعودی به خود گرفت 
که یک رکورد محس��وب می شود؛ ضمن اینکه 
در اروپا هم، ش��اخص ارزش بورس این منطقه 
4درص��د افزای��ش یافت که تقریبا در دو س��ال 
اخیر، از آن به عنوان بهترین عملکرد بورس این 
منطقه یاد می ش��ود. در آمریکا ش��اخص بورس 
»مزدک«، »داوجون��ز« و »S&P« هر کدام به 
ترتی��ب ب��ا 1.2درصد، 1.1درص��د و 1.1درصد 

رشد روبه رو ش��دند. در همین حال ارزش دالر 
آمری��کا در برابر ین ژاپن با رش��د 0.4درصدی 
روب��ه رو ش��د و در ژاپ��ن هم ب��ورس »نیکی« 
0.8درصد رش��د داشت و بورس »کاسپی« کره 
جنوبی و »هنگ س��نگ« هنگ کنگ هر کدام 
به ترتی��ب 0.8 درصد و 0.9درص��د افزایش را 
نشان دادند، همچنین شاخص بورس های چین 
هم 0.1درصد رون��د صعودی را تجربه کردند و 
بورس ه��ای اندونزی و مالزی هم با بیش��ترین 
میزان روند افزایش��ی ش��اخص در چند س��ال 

اخیر روبه رو ش��دند. بر همین اساس، میانگین 
ش��اخص بورس کش��ورهای آسیایی-اقیانوسیه 
با0.35درصد روند افزایش��ی روبه رو شد؛ ضمن 
اینکه کارشناس��ان اقتصادی بر این باور هستند 
که انتخابات فرانس��ه همچن��ان روی بازارهای 
آسیایی تاثیر مثبت خود را حفظ می کند، البته 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا وعده داده 
که برنامه اصالح مالیات��ی را اعالم کند که این 
موضوع می توان��د روی بازاره��ای جهانی تاثیر 

مثبت بیشتری بگذارد.  

آینده بازار سرمایه به کدام سمت و سو می رود؟ 

نخستین همایش ملی حقوق بازار سرمایه

بازارهای جهانی همچنان روی نوار رشد شاخص قرار دارند

نماگر بازار خبـر

29.93 درصد کل ارزش معامالت 
فروردین ماه در اختیار 5 کارگزاری

آم��ار معامالت فروردین ماه نش��ان می دهد ارزش کل 
دادوس��تدهای ابزارهای نوین مال��ی، 12.6 درصد از کل 
معامالت را به خود اختصاص داده است. به گزارش اداره 
آمار و اطالعات ش��رکت بورس، در فروردین ماه امسال از 
105 کارگزار فعال در بورس، 103 کارگزار در معامالت 

آنالین فعال بوده اند.
 همچنی��ن در این مدت 40.07 درصد از کل معامالت 
الکترونیکی در پنج کارگزاری انجام ش��ده اس��ت که به 
ترتی��ب کارگزاری های مفی��د با 22.76 درص��د، آگاه با 
5.09 درص��د، فاراب��ی با 5.04 درصد، مبین س��رمایه با 
3.83درصد و بانک کش��اورزی ب��ا 3.35درصد رتبه های 
اول ت��ا پنجم را به ن��ام خود ثبت کردن��د. این گزارش 
می افزاید: از کل معامالت ماه گذشته نیز بیش از 23 هزار 
میلیارد ریال خریدوفروش الکترونیکی بوده است که 31 
درصد کل خریدوفروش است و ارزش کل خریدوفروش 
در فروردین ماه هم بی��ش از 75 هزار میلیارد ریال بوده 
است. بر این اساس ارزش خریدوفروش خرد و بلوک در 
این مدت معادل 81 درصد از کل معامالت بوده و ارزش 
خریدوف��روش عمده 6 درصد از معام��الت و ارزش کل 
س��ایر ابزارهای نوین مالی 12.6 درصد از کل معامالت را 

به خود اختصاص داده است.
 ای��ن گ��زارش می افزاید:  پنج ش��رکت کارگزاری نیز 
در م��اه گذش��ته 29.93 درص��د کل ارزش معامالت را 
به خود اختصاص دادند که بر این اس��اس ش��رکت های 
کارگزاری مفید با 8.10 درصد، کارگزاری بانک پارسیان 
با 7.54 درصد، کارگزاری بانک کشاورزی با 6.67 درصد، 
کارگ��زاری بانک ملت با 4.32 درصد و بانک ملی ایران با 
3.30 درص��د در رتبه های اول تا پنج��م این جدول قرار 

دارند. 

لزوم پذیرش ریسک معامالت سهام 
 و حق تقدم خرید سهام در بازار

 پایه ب و ج
مع��اون عملیات و نظارت ب��ازار فرابورس ایران از لزوم 
پذیرش ریس��ک معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام 
در بازار پایه ب و ج فرابورس ایران بنا به بیانه موجود در 
ای��ن خصوص خبر داد و درب��اره هدف از تهیه آن گفت: 
با توجه به ریس��ک موجود در معامالت سهام و حق تقدم 
خرید س��هام در بازار پایه فرابورس ایران که بارها اعالم 
شده است، این اقرارنامه  در نظر گرفته شده تا مشتریان 
با پذیرش شرایط آن، ریسک معامالت بازار پایه را قبول 

کنند.
 به گ��زارش فرابورس ای��ران، بهنام محس��نی با بیان 
اینکه طبق این بیانیه مش��تریان با اطالع دقیق و آگاهی 
کافی درباره ماهیت بازار پایه، نسبت به معامالت سهام و 
حق تقدم سهام در این بازار اقدام می کنند، افزود: ممکن 
اس��ت مش��تری در ش��رایط خاص با توجه ب��ه وضعیت 
عملکرد ناش��ر مربوطه عرض��ه و تقاضا و تغییرات قیمت 
روزانه، در زمان مناس��ب و با قیم��ت مورد نظر نتواند از 
بازار خارج ش��ود و زیان ببیند، اما براساس این اقرارنامه 
تاکید می ش��ود که وی با آگاهی کامل وارد معامالت در 
این بازار ش��ده و تمامی ریسک های احتمالی را پذیرفته 

است. 

کسب 37 میلیارد ریال سود 
واگذاری های »ونیکی«

ش��رکت س��رمایه گذاری ملی ایران ص��ورت وضعیت 
پرتف��وی س��رمایه گذارها در دوره یک ماه��ه منتهی به 
31 فروردی��ن ماه 96 را با س��رمایه 7 هزار میلیارد ریال 

به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. 
ش��رکت س��رمایه گذاری ملی ایران در دوره یک ماهه 
منته��ی به فروردین ماه تعدادی از س��هام چند ش��رکت 
بورس��ی را با بهای تمام ش��ده 52 میلیارد و 38 میلیون 
ریال ب��ه مبلغ 89 میلیارد و 265 میلی��ون ریال واگذار 
ک��رد و از این باب��ت معادل 37 میلی��ارد و 227 میلیون 
ریال س��ود کس��ب کرد. همچنین این شرکت طی دوره 
یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی 
را با بهای تمام ش��ده 156 میلی��ارد و 343 میلیون ریال 
خریداری کرد. »ونیک��ی« در ابتدای دوره یک ماهه یاد 
ش��ده تعدادی از سهام چند شرکت بورس��ی را با بهای 
تمام ش��ده 11 هزار و 938 میلیارد و 810 میلیون ریال 
و ارزش بازار 20 هزار و 615 میلیارد و 914میلیون ریال 
در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی 
این ش��رکت طی همین دوره با افزای��ش 104 میلیارد و 
305 میلیون ریال به 12هزار و 43 میلیارد و 115 میلیون 

ریال رسید.
 همچنین ارزش ب��ازار آن نیز با افزایش 680 میلیارد 
و 487 میلی��ون ریال در پای��ان دوره معادل 21 هزار و 

296 میلیارد و 401 میلیون ریال محاسبه شد. 

ارزش بازار »فارس« به 92 هزار 
میلیارد ریال رسید

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس صورت وضعیت 
پرتفوی س��رمایه گذارها در دوره یک ماهه منتهی به 31 
فروردی��ن ماه 96 را با س��رمایه 50 ه��زار میلیارد ریال 

به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. 
ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس در ابتدای 
دوره یک ماهه یاد ش��ده تعدادی از س��هام چند شرکت 
بورس��ی را با بهای تمام شده 30 هزار و 915 میلیارد و 
994 میلی��ون ریال و ارزش بازار 89 هزار و 317 میلیارد 
و 438 میلیون ریال در س��بد س��هام خود داشت. بهای 
تمام شده س��هام بورسی این ش��رکت طی همین دوره 
تغییری نکرد. ارزش بازار این ش��رکت با افزایش 3 هزار 
و 63 میلی��ارد و 218میلیون ریال در پایان دوره معادل 
92 هزار و 380 میلیارد و 656 میلیون ریال محاسبه شد. 
»فارس« در دوره یک ماه��ه منتهی به 31 فروردین ماه 
96 خریدار یا فروشنده سهام هیچ شرکت بورسی نبود. 

نگاه

بورس بین الملل

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

فرابورس

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
پ��ارس مینو در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که سرمایه گذاری ملت در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

3.5616.94غپینو

8235.78وملت

18.9434.99بکاب

3.8504.99پکویر

1.7904.99قثابت

5.7334.98دارو

3.8834.97حتاید

 بیشترین درصد کاهش
بهنوش ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
ش��د. مس باهنر در رده دوم این گروه ایس��تاد و فنرسازی 
زر هم در میان س��هم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای 

گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.75(6.013غبهنوش
)4.7(4.262فباهنر
)4.63(947خزر

)4.34(1.875تمحرکه

)4.01(2.155خمحرکه

)3.8(2.053ونفت

)3.79(2.489کهرام

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. پلی 
اکریل در رده دوم این گروه ایس��تاد. سایپادیزل هم در رده 

های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

55.626 1386خساپا

43.355 785شپلي
34.370 1118خکاوه
34.000 1080دروزح
28.449 3252وبیمه

28.017 1190خپارس
25.823 374خاذینح

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را سرمایه گذاری 
صنعت بیمه  به خود اختصاص داد و س��ایپا رتبه دوم را به 
دس��ت آورد. پاکس��ان هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

92.509 3252وبیمه
77.108 1386خساپا

59.143 6455شپاکسا
51.619 25778آپ

50.392 4060رتاپ
40.693 4262فباهنر
38.417 1118خکاوه

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین س��هام 
معامله ش��ده را به دس��ت آورد که پلی اکریل در این گروه 
دوم شد و حق تقدم سایپا آذین در رده سوم جای گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
13863078خساپا
6852450شپلی

3742233خاذینح
11182109خکاوه
19761833فاراک

11901802خپارس
32521471وبیمه

P/E باالترین نسبت
باالترین نس��بت P/E را در روز داروسازی زاگرس فارمد 
پارس به دس��ت آورد. سایپا شیش��ه در جایگاه بعدی قرار 

گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

63491270ددام
1768884کساپا

2983746خمحور
8462604غدشت
1347449خریخت
4128295فمراد

2175242کسعدی

P/E کمترین نسبت
س��رمایه گذاری اعتبار ایران در صدر جدول کمترین نس��بت 
P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه را 

از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

11612.15واعتبار
8122.17وخارزم
50052.41 کگاز

10363.10پردیس
11753.92ورنا

18734.00پارسیان
21774.19وبانک
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اولین نشست شورای هماهنگی مدیران 
صنعت آب و برق استان گلستان در 

سال 96 برگزار شد
گ�رگان - خبرن�گار فرص�ت امروز - اولین نشس��ت 
ش��ورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان گلستان 
در س��ال 96 به میزبانی ش��رکت توزیع نیروی برق استان، 
برگزار ش��د.به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی 
برق اس��تان گلس��تان در این نشس��ت که با حضور مدیران 
عامل ش��رکتهای آب منطقه ای، ش��رکت توزیع نیروی برق 
اس��تان، آب و فاضالب ش��هری و روس��تایی و تع��دادی از 
معاونین و مدیران این ش��رکت ها برگزار ش��د، ضمن مرور 
برخی مصوبات جلس��ات گذش��ته، برنامه ها و خواسته های 
مورد نظر هر دستگاه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشس��ت مهندس نصیری مدیرعامل ش��رکت توزیع 
نیروی برق اس��تان گلستان که در سال 96 با حکم مهندس 
چیت چیان به س��مت ریاست شورای هماهنگی صنعت آب 
و برق استان برگزیده شده است با تبریک سال نو و اشاره به 
شعار س��ال و فرمایش مقام معظم رهبری بر حضور پررنگ 
اعضا در جلس��ات و همچنی��ن همگرایی مضاعف آنها تأکید 
ک��رد و گف��ت: امس��ال در بخش آب و برق ب��ا چالش های 
ج��دی ای رو به رو هس��تیم و همه بخش های صنعت آب و 
برق اس��تان باید برنا مه ریزی هماهنگ تری داشته باشند.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود از بهبود 19 درصدی 
ش��اخص های کالن صنع��ت برق اس��تان در دول��ت افزود: 
ش��اخص زمان خاموشی به ازای هر مشترک در دولت تدبیر 
و امید 43.5 درصد بهبود یافته و از 99 ثانیه در ابتدای سال 

92 به 55.8 ثانیه در ابتدای سال 96 رسیده است.

مدیر كل راه و شهرسازي استان گلستان: 
12درصد از اعتبارات سال گذشته راه و 

شهرسازي استان گلستان تخصیص یافت 
گ�رگان - خبرنگار فرص�ت امروز - مدی��ر کل راه و 
شهرسازي استان گلستان از تخصیص 12 درصدي اعتبارات 
س��ال گذش��ته این اداره کل خبر داد.به گزارش اداره روابط 
عمومي راه و شهرس��ازي استان گلس��تان " ابراهیم مبارک 
ق��دم " در جم��ع کارکن��ان اداره کل اظهار ک��رد : مجموع 
اعتب��ارات س��ال 1395 اداره کل راه و شهرس��ازي اس��تان 
گلس��تان درکلیه بخشها  193 میلیارد تومان بوده است که 
ازاین میزان مبلغ 19 میلیارد  ششصد میلیون تومان نقدي 
و سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان بصورت اسناد خزانه 
ودر مجم��وع 23 میلیارد و چهارص��د میلیون تومان معادل 
12 درص��د از کل اعتبارتحقق یافته اس��ت .وي تصریح کرد  
علیرغم محدودیتهاي مالي وبا اعتبارت تخصیص یافته 250 
پروژه در بخش��هاي مسکن مهر ،س��اخت و روکش راههاي 
اصلي و روستایي ، ابنیه و فني ،ساختمانهاي دولتي ،خدمات 
روبنایي در سایت هاي مسکن ،پروژههاي عمران بهسازي و 
راهداري نیز عملیاتي ش��ده است.مدیر کل راه و شهرسازي 
استان گلس��تان همچنین اش��اره اي به  پروژههاي اقتصاد 
مقاومت��ي اداره کل نم��ود وبیان کرد : این پروژهها ش��امل 
بهس��ازي محور اق قال –گنبد به طول20کیلومتر،آزادشهر 
- ش��اهرود به طول5 کیلومتر،رامیان -شاهرود به طول 10 
کیلومتر، بهسازي و چهارخطه کردن محور کردکوي –بندر 
ترکمن به طول 8کیلومتر ،بهسازي گرگان –اق قال –اینچه 
ب��رون به ط��ول 20 کیلومت��ر ،تکمیل بزرگ��راه حد فاصل 
گالیکش –تنگراه 10 کیلومتر مي باشد و افزود این پروژهها 
با پیشرفت فیزیکي  با میانگین 54 درصد در حال اجراست .

تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای 
سرمایه گذاری پرورش ماهی در قفس 

در سواحل استان بوشهر
بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- 
در راس��تای نی��ل به اقتص��اد مقاومتی، 
تولی��د و اش��تغال، تس��ریع و تس��هیل 
فرآین��د صدور مجوز به منظور طرح های 
پرورش ماهی در قفس در آبهای استان 
بوش��هر یکی از اولویت ه��ای اداره کل بن��ادر و دریانوردی 
اس��تان بوش��هر اس��ت. به گزارش روابط عموم��ی، معاون 
فنی ونگه��داری بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر گفت: 
در راس��تای توسعه س��رمایه گذاری در امور پرورش آبزیان، 
صدور مجوزهای پرورش ماهی در قفس در س��واحل استان 
بوشهر تسریع می گردد.  مسعود قاسمیان درجلسه کارگروه 
تخصصی کمیته س��اماندهی و مدیریت اس��تان بوش��هر با 
بیان اینکه این اس��تان  از ظرفیت باالیی در حوزه س��واحل 
برخوردار اس��ت اظهار داشت: بنادر اس��تان بوشهر از 93۷ 
کیلومت��ر مرز دریایی خلیج فارس برخوردار می باش��ند که 
این مهم ظرفیت باالیی ب��رای اجرای طرح های مختلف در 

عرصه سواحل و دریا فراهم کرده است. 

سخنگوی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه كرمان :

برندینگ قبل از اجرائي شدن 
كارشناسي مي شود

كرمان- خبرنگار فرصت امروز- س��خنگوی ش��رکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان گفت: با شایعه 
اجرای ط��رح برندینگ در خصوص حم��ل و نقل، تعدادی 
از پیمان��کاران حم��ل و نق��ل و راننده ها با تص��ور بر اینکه 
کرای��ه حمل و نقل ف��رآورده های نفتی پ��س اجرای طرح 
کاهش پی��دا می کند از بارگیری خودداری کردند. س��میه 
باغخانی روز یکش��نبه در گفت و گو با خبرنگار ما با اش��اره 
به تجمع تعداد محدودی راننده افزود: ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی منطقه کرمان، ایران و در س��طح وزارت 
اجرای طرح برندین��گ را در خصوص حمل و نقل رد کرده 
و قرار نیس��ت این طرح در حوزه حمل و نقل اجرایی شود.  
وی تصری��ح کرد: طرح برندینگ در خصوص مجاری عرضه 
نیز درحال کارشناسی و بررسی است و در مورد حمل و نقل 
کامال منتفی است.  رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه کرمان گفت: مجموعه عظیم نفت 
با توجه به اینکه در منطقه کرمان چهار انبار تدارکاتی دارد، 
به راحتی می تواند سوخت و فرآورده را برای مجاری عرضه 
فراه��م کند.  وی افزود: هیچ ک��دام از مجاری عرضه منطقه 
کرمان تحت تاثیر رفتار راننده ها و پیمانکاران حمل و نقل، 
ب��ا کمبود فرآورده روبرو نیس��ت و این اختالل هیچ تاثیری 
در روند توزیع نخواهد داش��ت.  صبح روز یکش��نبه تعدادی 
از پیمان��کاران و رانندگان در محور کرمان - باغین گرد هم 

آمدند و از بارگیری خودداری کردند. 

اخبار

مدیرآموزش وپرورش ناحیه یک بندرعباس:
دانش آموزان ناحیه یک جوایز ششمین 

جشنواره نوجوان سالم را درو كردند
بندرعب�اس- خبرنگار فرصت ام�روز - مدیر آموزش 
وپ��رورش ناحیه یک گفت: ای��ن ناحیه آموزش��ی باالترین 
آمار برگزیدگان شش��مین جشنواره اس��تانی نوجوان سالم 
را به خود اختصاص داد. ب��ه گزارش روابط عمومی آموزش 
وپرورش ناحیه یک بندرعباس ،اصغربهرامی سعادت آبادی، 
مدیر آموزش و پ��رورش ناحیه یک بندرعباس، ضمن اعالم 
خب��ر موفقی��ت دانش آموزان ش��رکت کننده درشش��مین 
جش��نواره نوج��وان س��الم ،گفت:دانش آم��وزان ناحیه یک 
بندرعباس،طبق معمول هرسال با رویکرد تربیتی ،فرهنگی 
وس��المت در موضوع��ات ارائه ش��ده ،هنرنمایی خ��ود را با 
 بهتری��ن کیفی��ت ممکن ارائه نم��وده وحائ��ز باالترین آمار 
رتبه های اول تاس��وم این جش��نواره اس��تانی ش��دند. وی 
افزود:این عزیزان توانس��تند24رتبه ازبرترین رتبه های این 
جش��نواره را ازآن خ��ود س��اخته وبرگ افتخ��ار دیگری به 

افتخارات این ناحیه آموزشی بیفزایند.

راه اندازی دفتر استانداردسازی در 
دانشگاه صنعتی ارومیه

ارومیه- خبرن�گار فرصت امروز - 
در راستای اجرای مصوبات شورای عالی 
اس��تاندارد، تفاهم نامه هم��کاری فی ما 
بین اداره کل استاندارد آذربایجان غربی 
و دانش��گاه صنعتی ارومیه باحضور روسا 
و معاونی��ن این دو مجموعه منعقد گردید. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل اس��تاندارد آذربایجان غربی، منصور جالیر 
اظهار داشت: افتتاح این دفتر موجب گسترش همکاری های 
علمی، فنی و پژوهشی در زمینه تدوین استانداردهای مورد 
نیاز و بهره گیری از ظرفیت ها می شود. وی افزود: استفاده 
بهینه از توانمندی های علمی، فنی، آموزش��ی و پژوهش��ی 
در زمینه تدوین اس��تانداردهای ملی و بین المللی، برگزاری 
همایش مش��ترک و تشکیل دوره های تخصصی و آموزشی، 
انجام طرح های مش��ترک تحقیقات��ی و مطالعاتی، ترویج و 
توسعه فرهنگ استاندارد و همکاری در زمینه تالیف، ترجمه 
مدارک علمی-آموزشی سبب ارتباط مستمر و موثر طرفین 
می گردد. مدیر کل اس��تاندارد اس��تان اذعان داشت:الزمه 
تدوین اس��تاندارد، اجرایی نمودن اس��تانداردها می باش��د 
بنابراین، دانش��گاه صنعتی ارومیه با وجود توان تخصصی و 
پتانس��یل باال، یک مجموعه کاربردی محس��وب شده و می 
تواند در اجرای اس��تاندارد موثر واقع گ��ردد. وی ادامه داد: 
امید اس��ت با اولوی��ت بندی تدوین اس��تاندارد و همچنین 
آموزش علم اس��تاندارد به اس��اتید و دانش��جویان، آن را در 

ساختار این مجموعه جاری بسازیم. 

مدیرعامل شركت گاز استان مازندران:
مشتركین محل اتصال لوازم گازسوز 
جمع آوری شده را با درپوش مسدود 

نمایند
س�اری – مازن�دران - مدیرعام��ل 
شرکت گاز اس��تان مازندران گفت: بهتر 
اس��ت ش��هروندان مح��ل اتص��ال لوازم 
گازس��وز جمع آوری ش��ده به سیس��تم 
لوله کش��ی را با استفاده از درپوش و نوار 
آب بن��دی ) تفلون ( مس��دود نمایند .به گ��زارش خبرنگار 
مازندران، " محمد اسماعیل ابراهیم زاده " با اشاره به شروع 
فصول گرم س��ال و جمع آوری بخاری و وس��ایل گازسوز به 
ض��رورت رعایت نکات ایمنی در حی��ن و بعد از جمع آوری 
این وس��ایل اشاره کرد و افزود: انتظار می رود شهروندان در 
زمان جمع آوری لوازم گازسوز و گرمایشی و به منظور حفظ 
ایمنی و س��المتی خ��ود به نکات ایمنی توجه ویژه داش��ته 
باش��ند تا شاهد حوادث تلخ نباشیم . مدیرعامل شرکت گاز 
اس��تان مازندران با بیان اینکه شهروندان باید حتی االمکان 
از متخصصی��ن مجرب در جمع آوری لوازم گازس��وز کمک 
بگیری��د توصیه ک��رد: در زمان جمع آوری لوازم گازس��وز و 
حمل و نقل آنها تا محل انبار ، از وارد آوردن هر گونه ضربه 
ب��ه لوازم  گرمایش��ی خودداری کرده و حتما ش��یر مصرف 
وس��ایل جمع آوری ش��ده را به حالت بس��ته نگهدارید. وی 
ب��ا بیان اینکه باید همواره محل اتصال لوازم گازس��وز جمع 
آوری ش��ده به سیستم لوله کش��ی را با استفاده از درپوش 
و نوار آب بندی ) تفلون ( مس��دود کنیم، خاطرنش��ان کرد: 
ش��هروندان بهتر اس��ت حتی االمکان ش��یر مصرف وسایل 
گازس��وز را در معرض دید و دسترس قرار داده تا در صورت 
ب��روز ح��وادث بتوانید ح��وادث را به راحتی کنت��رل کنند. 
ابراهیم زاده همچنی��ن توصیه کرد: پس از جمع آوری لوله 
های رابط وس��یله گازسوز به درپوش دیواری ،درب درپوش 
دیواری لوازم گازسوز را در جای خود گذاشته و آن را محکم 
ببندید. مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان مازن��دران در ادامه 
افزود : کالهک لوازم گازس��وز در پش��ت بام را در جای خود 
محک��م نمائید تا در اث��ر وزش باد و یا تکان خوردن از جای 
خود خارج نش��ود. همچنین با بازرسی  مداوم کالهک لوازم 
گازس��وز ، اطمینان حاصل کنید ک��ه پرندگان در لوله های 
بخاری ، النه س��ازی نکرده و یا مصالح ساختمانی وارد آنها 

نشده باشد. 

احداث تقاطع چندسطحی شهید بندر 
طبق زمانبندی پیش می رود

اه�واز- خبرنگار فرصت ام�روز - معاون فنی و عمرانی 
ش��هرداری اهواز در گزارشی آخرین وضعیت پروژه تقاطع غیر 
همسطح ش��هید بندر را تش��ریح کرد. محمد صفری با اعالم 
اولویت پروژه اظهار داش��ت: با توجه به هماهنگی های صورت 
پذیرفته و مرتفع شدن بخش عمده ای از مسیر ترافیکی میدان 
ش��هید بندر مقرر ش��دکه اتمام عملیات مس��یر خط اصلی ) 
L100( شرق به غرب و برعکس در اولویت اجرای پروژه واقع 
ش��ود. وی با اشاره به وضعیت کلی پروژه گفت: عملیات شمع 
گذاری و فونداس��یون پایه های اصلی با 85 درصد پیش��رفت، 
ستون گذاری کل پروژه با 83 درصد پیشرفت، ساخت قطعات 
پیش س��اخته عرش��ه با 30 درصد پیش��رفت و نصب قطعات 
پیش س��اخته در دو پایه در محدوده میدان شهیدبندر با 25 
درصد پیش��رفت در حال انجام اس��ت. مع��اون فنی و عمرانی 
ش��هرداری اهواز با تاکید بر اینکه پ��روژه در چارچوب برنامه 
زمان بندی در حال انجام اس��ت، پیشرفت فیزیکی تقاطع غیر 

همسطح شهید بندر را 28 درصد اعالم کرد.

س�اری - دهقان - مهن��دس حبیبی مع��اون حفاظت منابع 
آب کش��ور در س��فر یک روزه خود به استان مازندران که با هدف 
بررسی مشکالت حاشیه نشینان رودخانه تاالر انجام شد بر حفظ 
حریم و بس��تر رودخانه تاالر بر اس��اس چارچوب فنی و مهندسی 
رودخان��ه تأکید ک��رد .   دراین بازدید که نماین��دگان مردم قائم 
ش��هر ، س��واد کوه ، س��یمرغ و جویبار و مدیر عام��ل آب منطقه 
ا ی مازن��دران حض��ور داش��تند ابتدا  آقای دکت��ر محمد ابراهیم 
یخکش��ی با تش��ریح وضعیت این ش��اهرگ حیات��ی در منطقه از 
آن ب��ه عن��وان یکی از ۷ رودخانه مهم اس��تان ی��اد کرد و گفت : 
ای��ن رودخانه به جهت واقع ش��دن در مس��یر ارتباطی تهران – 
مازندران و تأمین آب ش��رب و زراعی 5 شهرستان از اهمیت ویژه 
ای برخوردار اس��ت. ایشان با اش��اره به انجام مطالعات  مهندسی 
رودخانه به ویژه  تعیین حد حریم وبستر رودخانه آزادسازی حریم 
و بس��تر این رودخانه را از اولویت این ش��رکت بر ش��مرد و گفت: 
ب��ا توجه به وقوع س��یالب مکرر و تراکم جمعیت در حاش��یه این 

رودخانه همه باید کمک کنند تا به هنگام وقوع س��یالب خسارتی 
متوجه مردم نش��ود . در ادامه آقایان دکتر ادیانی و دکتر رضییان 
نمایندگان مردم  قائم ش��هر – س��واد کوه ، س��یمرغ و جویبار در 
مجلس شورای اسالمی با تأکید بر صیانت از انفال عمومی تصریح 
نمودند:  رودخانه ها بخش��ی از انفال عمومی هستند که همه باید 
در حفظ این س��رمایه ملی و س��رمایه بین نس��لی  تالش کنیم و 
برای نگهداری این س��رمایه قطعا نیاز به نگاه کارشناس��ی داریم و 
طبیعی اس��ت که دولت ها برای این مهم امور و اس��تیفای حقوق 
یک ملت یک سری قوانین آمرانه را وضع می کنند که اجرای این 
قوانین برای سود رساندن به مردم است . نمایندگان مردم منطقه 
در پای��ان ضمن تأکید بر حل مش��کالت م��ردم در بخش حریم و 
 بس��تر رودخانه تاالر ،ظرفیت گردش��گری رودخان��ه های منطقه 
) تاالر  ، کس��یلیان و س��یاهرود( را بس��یار باال و خواس��تار توجه 
بیش��تر دس��تگاه ذیربط از جمله وزارت نیرو به این مهم ش��دند . 
در پای��ان آقای مهندس حبیبی معاون حفاظت منابع آب کش��ور 

ه��دف از این بازدید را حل مش��کالت مردم بیان ک��رد و افزود : 
رودخانه های مازندران شرایط خاصی دارند بخصوص رودخانه تاالر 
که از لحاظ موقعیت جغرافیایی در مس��یر جاده اصلی واقع شده و 
تعیین حریم و بس��تر آن نیز از حساسیت و اهمیت ویژه برخوردار 
است که امیدواریم بتوانیم خواسته های مردم را که همان رعایت 
قوانین  مهندس��ی رودخانه اس��ت به نحوی پیاده سازی کنیم تا 

شاهد کمترین آسیب به ساخت و سازهای مردم باشیم.

تبریز – ماهان فالح- مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان 
شرقی با بیان اینکه در اس��تان، 283 هزار واحد مسکن روستایی 
داری��م، گفت: از این تع��داد 145 هزار واحد و ب��ه عبارتی حدود 
52 درصد مقاوم س��ازی شده و 48 درصد نیازمند بازسازی است. 
ب��ه گزارش خبرنگار م��ا در تبریز به نقل از رواب��ط عمومی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی آذربایجان ش��رقی، مهندس حافظ باباپور 
در دیدار با اس��تاندار آذربایجان شرقی با اش��اره به سالروز فرمان 
تاریخی بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( 
در خصوص تأسیس بنیاد مس��کن انقالب اسالمی، اظهار داشت: 
بنیاد مس��کن اولین نهاد س��ازندگی بعد از انقالب بوده و در عمر 
پ��ر خیر و برکت نظام اس��المی وظایف متعددی را برعهده  گرفته 
اس��ت. وی با بیان اینکه یکی از وظایف بنیاد مسکن تولید مسکن 
ارزان قیمت در روس��تاها و ش��هرها بوده و اس��ت، افزود: براساس  
برنامه توس��عه پنجم که پیش بینی  شده بود کل روستاهای باالی 
20 خانوار از نعمت طرح هادی برخوردار ش��وند، خوش��بختانه با 
زحمات انجام ش��ده یک هزار و 950 روستای استان از طرح هادی 
برخوردار ش��ده  و در این زمینه در ۷03 روستا اجرای طرح هادی 
انجام  شده است. مدیرکل بنیاد مس��کن استان آذربایجان شرقی 
ادامه داد: در بحث صدور  سند در شهرهای زیر 25 هزار جمعیت 
متولی بنیاد مس��کن بوده که در روستاها باالی 198 هزار سند و 

در ش��هرها نیز 19 هزار سند صادر ش��ده است. وی اضافه کرد: با 
توجه به اینکه صدور پروانه س��اختمانی در گذشته به عهده بنیاد 
مس��کن بود، نزدیک به 19 هزار پروانه توسط بنیاد مسکن صادر 
شده اما پس از تشکیل دهیاری ها این کار به دهیارها سپرده  شده 
اس��ت. وی افزود: در بحث مسکن شهری نیز بنیاد مسکن متولی 
تولید مس��کن برای اقشار کم درآمد بوده و با توجه به این مسئله 
بنیاد مس��کن موفق ش��ده تا به امروز 11 هزار واحد مسکن تولید 
کند و همچنین در قالب انجمن خیرین مسکن س��از نیز توانس��ته 
نزدی��ک به یک هزار و 5 واحد مس��کن تولید کند. مدیرکل بنیاد 
مسکن استان آذربایجان ش��رقی اظهار داشت: بحث  صدور سند 
نیز 6 هزار جلد س��ند روس��تایی در این ایام تحویل مردم ش��ده 
و در بح��ث بهره برداری از واحدهای مس��کن روس��تایی 6 هزار و 
200 واح��د بوده که  236 میلیارد تومان از دهه مبارک حس��اب 

100 امام س��ال 96 آم��اده و تحویل مردم ش��د. وی در ادامه در 
خصوص آمار و ارقام واحدهای آس��یب دیده از حادثه س��یل اخیر 
گفت:  طی حادثه اخیر حدود یک هزار و 284 واحد آسیب دیده اند 
که این تعداد واحد مربوط به 20 روس��تا و 4 شهر تبریز، گوگان، 
ممقان و تیمورلو اس��ت. مهندس باباپور اف��زود: اعتباری که برای 
 روستاها پیش بینی شده در خصوص اعطای وام 20 میلیون کم بهره 
4 درص��دی و در ش��هرها 30 میلی��ون توم��ان و وام بالعوض در 
روس��تاها 5 میلیون و در ش��هرها 6 میلیون توم��ان و 2 میلیون 
 تومان وام معیش��ت است. وی اضافه کرد: برای احداث یک هزار و

  284 واحد مسکن روستایی باالی 23 میلیارد تومان و وام بالعوض 
5 میلیارد 500 هزار تومان که در مجموع بالغ  بر 29 میلیارد تومان 
اعتبار برای بازس��ازی و مقاوم س��ازی واحدها نیاز است. مدیرکل 
بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در خصوص 
روس��تای چنار برنامه ریزی ها و اقدامات اولیه انجام ش��ده و بحث 
اسکان موقت و دائمی آس��یب دیدگان در برنامه بوده و در تالش 
هستیم تا خانه های روستای چنار را  ظرف چند ماه آینده تحویل 
روستاییان کنیم. وی خاطرنشان کرد: از دیگر روستاهای سیل زده 
غافل نبوده ایم و در راس��تا جهت رسیدگی به وضعیت روستاهای 
آسیب دیده از جمله روستای لیقوان و روستاهای سیل زده مراغه، 

کارشناسانی اعزام  شده اند.

ش�اهرود - بابامحمدی- ش��ورای اقامه 
نم��از اس��تان س��منان در راس��تای ترویج و 
توس��عه فرهنگ نم��از از مدیر ش��رکت ملی 
پخش ف��رآورده های نفتی منطقه ش��اهرود 
تقدیر ک��رد. عملکرد مثبت منطقه ش��اهرود 
در راس��تای برپایی و ارج نه��ادن به فرهنگ 
نم��از مورد توجه ش��ورای اقامه نماز اس��تان 

س��منان واق��ع گردید که با ارس��ال لوحی از 
زحمات و تالش��های مدیر منطقه شاهرود در 
ایجاد بس��ترهای الزم برای ترویج و توس��عه 
نماز تقدیر ش��د. در این لوح آمده است، مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
شاهرود)استان سمنان( از اینکه در ارزیابی از 
فعالیتهای مربوط به ترویج و توس��عه فرهنگ 

نماز در س��ال 94 موفق به برخورداری 
از فضیل��ت نماز و اخذ رتبه برتر به نماز 
گردی��ده اید لذا بدینوس��یله از تالش و 
اهتمام جنابعالی، اعضای ش��ورای اقامه 
نم��از و همکاران محت��رم در عطرآگین 
نم��ودن فضای س��ازمانی ب��ه عطر نماز 

قدردانی می نمائیم.

به منظور افزایش راندمان انتقال گاز

12 مورد عمليات انشعاب گرم در منطقه 8 عمليات انتقال گاز اجرا شد

مهندس حبیبی معاون حفاظت منابع آب كشور در سفر یک روزه خود به استان مازندران :
تأكید معاون حفاظت منابع آب كشور بر حفظ حریم و بستر تاالر بر اساس چارچوب فنی ومهندسی

مهندس باباپور: مصمم هستیم خانه های روستای چنار را  ظرف چند ماه آینده تحویل روستاییان كنیم

48  درصد واحدهای مسکونی روستایی آذربایجان شرقی نیاز به بازسازی دارند 

در راستای ترویج فرهنگ نمازصورت گرفت

تقدیر از مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود

اه�واز - خبرنگار فرصت امروز - جلس��ه هم اندیش��ی و 
بررس��ی اماکن ، زیرس��اخت ها و فعالیت های ورزشی شرکت 
مل��ی مناطق نفتخیز جنوب به میزبانی مسجدس��لیمان برگزار 
ش��د . این جلس��ه به میزبانی ش��رکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدس��لیمان و ب��ا حضور ناص��ر موالیی مدیرتوس��عه منابع 
انسانی ش��رکت ملی نفت ایران – عبدالرضا شاکرمی مدیرکل 
س��المت و تربیت بدنی وزارت نفت – ابراهیم منصور نژاد مدیر 
منابع انس��انی ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جن��وب – هدایت 

ی��زدی مدیرعامل باش��گاه فرهنگی ورزش��ی مناط��ق نفتخیز 
جنوب - قباد ناصری مدیرعامل ش��رکت به��ره برداری نفت و 
گاز مسجدس��لیمان و روس��ای امور ورزش ش��رکت های بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، آغاجاری و گچساران برگزار 
ش��د . طی این هم اندیش��ی روس��ای امور ورزش شرکت های 
ذکر ش��ده ضمن بی��ان عملکرد بخش ه��ای ورزش همگانی و 
قهرمان��ی ب��ه ارای��ه برنامه های آتی ش��رکت متب��وع خویش 
پرداختند. مدیرعامل باش��گاه فرهنگی ورزشی مناطق نفتخیز 

نیز طی س��خنانی در این جلس��ه گفت : این باشگاه بزرگترین 
باشگاه در سطح اس��تان خوزستان و استان های همجوار است 
ک��ه در بخش های قهرمان��ی و همگانی فعالیت می کند و بیش 
از 60000 نفر از خدمات آن بهره می برند .هدایت یزدی افزود 
: 35 رش��ته ورزش��ی هم اینک در این باشگاه برقرار است و در 
برخی رشته ها همچون گلف ، وزنه برداری ، هندبال ، تنیس ، 
بسکتبال ، کاراته در سطح کشور سرآمد می باشیم و عناوین و 

افتخارات شایسته ای کسب کرده ایم . 

برگزاری جلسه هم اندیشی و بررسی اماكن ، زیرساخت ها و فعالیت های ورزشی مناطق نفتخیز جنوب

تبری�ز – ماهان ف�الح- مدیر 
منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران 
از اجراي 12 مورد عملیات انشعاب 
گرم  )HOT-TAP( در سایزهاي 
مختلف در سطح منطقه 8 عملیات 
در طول س��ال گذش��ته خبر داد. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا در تبریز، 
مهن��دس یدال��ه بایب��وردي، مدیر 
منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران، 
با اع��الم این خبر گف��ت: با توجه 
به ضرورت انجام عملیات انش��عاب 
گیري در خطوط مختلف محدوده 

تحت پوش��ش این منطقه، 4 مورد 
از این عملیات به منظور گازرساني 
ب��ه خطوط لول��ه و 4 م��ورد دیگر 
نیز جهت انش��عاب و اخذ انشعاب 
از الی��ن ه��اي مختل��ف در طول 
سال گذش��ته صورت گرفته است. 
مهن��دس بایبوردي اظهار داش��ت: 
عالوه بر موارد انش��عاب گیري گرم 
 inter ف��وق، 2 م��ورد نیز جه��ت
نیروگاه  اینچ   30 connection
اردبیل به 16 اینچ پارس آباد، یک 
مورد به منظ��ور ایجاد رابط خطوط 

اول سراس��ري به تاسیسات تقویت 
فشار گاز رشت و مورد دیگري نیز 

جهت خط انتق��ال 16 اینچ جدید 
ورزقان اجرا شده و مي توان اذعان 

داشت، پرس��نل این منطقه به مرز 
توانایی انتقال تجارب در این زمینه 
رس��یده اند. وي عملیات هات تپ 
را یک��ي ازعملیات هاي حس��اس 
و دقی��ق خطوط لوله بی��ان کرد و 
تصریح نمود: انجام عملیات انشعاب 
گرم)HOT-TAP( زمینه اجراي 
عملیات انش��عاب گیري از خطوط 
لول��ه گاز دار را ب��دون تخلی��ه آن 
فراهم کرده و سرعت عمل و ضریب 
ایمني عملیات را بخصوص در فصل 

سرد سال افزایش داده است.

كرج- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل 
ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی البرز ب��ا بیان 
اینک��ه الب��رز ظرفیت های مناس��بی در زمینه 
تولید دارد، گفت: برای آش��نایی با محصوالت 
تولیدی این استان کتاب الکترونیکی تولیدات 
صنایع کوچک در این اس��تان تدوین می شود. 
به گزارش فرصت امروز جهانگیر ش��اهمرادی 
در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه که پیش 
از ظهر امروز در ش��رکت شهرک های صنعتی  
البرز برگزار شد، اظهار داشت: وضعیت شرکت 
ش��هرک های صنعتی در س��ال گذشته از نظر 
زیر ساخت ها مناس��ب نبوده است. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با بیان 
اینک��ه زمینی برای واگ��ذاری به بخش صنعت 

وجود نداش��ت، گفت: تمام تالش خود را برای 
اصالح زیرس��اخت های فیزیکی انجام داده ایم، 
برنام��ه پایش واحدهای راک��د و برنامه اقتصاد 
مقاومتی در س��ال گذش��ته به شدت پیگیری 
ش��د. وی ب��ا تاکی��د براینکه تا ح��دود زیادی 
مشکالت ش��رکت شهرک های صنعتی برطرف 
شده اس��ت، بیان کرد: در سال گذشته عملیات 
اجرایی توسعه شهرک صنعتی کوثر با مساحتی 

بالغ ب��ر 156 هکتار، فاز اول ش��هرک صنعتی 
اشتهارد 2 با 240 هکتار و اضافه شدن بالغ بر 
100هکتار زمین به ش��هرک صنعتی اشتهارد 
آغاز شده است. شاهمرادی با بیان اینکه برنامه 
امسال بیشتر روی فعالیت های صنعتی مدنظر 
قرار داده ش��ده اس��ت، افزود: توسعه بازارهای 
داخلی و خارجی واحدهای صنعتی استان البرز 
بیش��ترین اهمیت را در برنامه های سال جاری 
ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان دارد. 
مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان 
البرز با اش��اره به مش��کالت زیست محیطی و 
کم  آبی ه��ای موج��ود در اس��تان الب��رز گفت: 
واحدهای تولیدی که در اس��تان البرز مس��تقر 
می ش��وند حتم��ا بایس��تی کم آب ب��ر، پاک و 

دوست دار محیط زیس��ت باشند زیرا آلودگی 
هوا تاثیرات متقابلی دارد. وی افزود: واحد های 
صنعتی باید حتما دانش بنیان با تکنولوژی باال 
باشند چراکه مجوزهای سازمان صنعت، معدن 
و تجارت بر مبنای این اصول است. شاهمرادی 
درباره مش��کالت فروش محصوالت واحدهای 
صنعت��ی و برنامه های مدنظر در اس��تان البرز، 
گف��ت: معاون��ت صنای��ع کوچک در ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی ایجاد ش��ده است که در 
جهت توس��عه بازار واحدهای صنعتی اس��تان 
فعالیت های گسترده ای دارد. وی با بیان اینکه 
نمایش��گاه توانمندی صنایع کوچک در داخل 
و خارج کش��ور راه اندازی می شود، گفت: کتاب 
الکترونیکی تولیدات استان البرز تهیه می شود.

مدیرعامل شركت شهرک های صنعتی البرز:

كتاب الکترونیکی تولیدات صنایع كوچک در البرز تدوین می شود

تبری�ز - ماه�ان فالح- نمایش��گاه آثار و 
تولیدات هنرجویان هنرس��تان هنرهای زیبای 
کوثر با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان همزمان با هفته  مشاغل در تبریز افتتاح 
ش��د. به گزارش خبرنگار م��ا در تبریز، در این 
نمایش��گاه که همزمان با هفته مشاغل درمحل 

ارش��اد  و  فرهن��گ  کل  اداره  نگارخانه ه��ای 
اسالمی اس��تان ترتیب یافته است هنرجویان 
این هنرستان آثار نمایشی، گرافیکی و نقاشی 
خود را به نمایش گذاشته اند. در این نمایشگاه 
بی��ش از 300 اثر از هنرجویان این هنرس��تان 
از تاریخ دوم تا هفتم اردیبهش��ت از س��اعت 9 

صب��ح الی 19 در نگارخان��ه  میرعلی تبریزی و 
نگارخانه یاسمی به نمایش گذاشته شده است. 
الزم به ذکر اس��ت این هنرستان با بیش از نیم 
قرن سابقه فعالیت دارای رشته های گرافیک، 
نقاش��ی و نمایش اس��ت و تاکن��ون هنرمندان 
بنامی از این هنرستان فارغ التحصیل شده اند.

با حضور مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی افتتاح شد

برپایی نمایشگاه هنرجویان هنرستان كوثر در هفته  مشاغل



ورود نخستین المبورگینی هوراکان به 
ایران

  نخس��تین خ��ودروی المبورگینی ه��وراکان وارد جزیره 
کیش شد.  

آن رن��گ  ک��ه  اس��پورت  خ��ودروی   ای��ن 
در  و  ش��د  کی��ش  وارد  اس��ت    sun set orange  
 گم��رک ای��ن جزی��ره پ��اک جزی��ره کی��ش را گرف��ت. 
 قرار اس��ت از این خودرو برای اجاره دادن به مسافران این 
جزیره استفاده شود ضمن آنکه این دومین المبورگینی است 
که به جزیره وارد ش��ده اس��ت. خودروی قبلی مدل گاالردو 
 و از همین رنگ بود. مش��خصات فنی آن به شرح زیر است: 
 - پنجره کناری به ش��کل ش��ش ضلعی و ش��بیه به جواهر
دی ال ای  تکنول��وژی  ب��ه  مجه��ز  چراغ ه��ای  هم��ه   - 

نمای��ش  قابلی��ت  ک��ه  تی اف ت��ی  نمای��ش  صفح��ه   -
ب��رای رانن��ده فراه��م می کن��د.   جهت ه��ای مختل��ف را 
 - استفاده از متریال خاص هر مشتری برای طراحی داخلی

- شاسی ترکیبی از کربن فیبری و آلومینیوم
-وزن1422کیلو

- موتورV10  با نیروی محرکه فوق العاده
- قدرت 448 کیلو وات و 610 اسب بخار 

Nm 560 گشتاور -
- نس��بت قدرت ب��ه وزن اتومبی��ل: 233 کیلوگرم در هر 

اسب بخار
- سرعت نهایی 325 کیلومتر بر ساعت

- صفر تا 100: 2. 3 ثانیه
- صفر تا 200: 9. 9 ثانیه

- مصرف بنزین: 12.5 لیتر در هر 100 کیلومتر

پایان گیربکس های دستی و دوکالچه 
نزدیک است

 جعب��ه دنده ه��ای DCT ی��ا ب��ه اصط��اح دو کاچ��ه 
 )Dual-Clutch Transmission(، نوع��ی از جعب��ه 
دنده ه��ای نیمه خودکار هس��تند ک��ه دارای دو محور و دو 
سیستم کاچ مجزا هس��تند و چرخ  دنده های فرد روی یک 
محور مجزا با یک کاچ مجزا و چرخ دنده های زوج هم روی 
 محوری دیگر با کاچ مستقل در یک مجموعه قرار می گیرند. 
ه��ر دو کاچ ب��ه صورت ه��م مرکز و در راس��تای دو محور 
قرار گرفته ان��د که کاچ بیرونی و بزرگ ت��ر وظیفه تعویض 
و درگی��ری چ��رخ دنده ه��ای ف��رد را ب��ر عهده داش��ته و 
کاچ داخل��ی و کوچک ت��ر هم عم��ل درگی��ری دنده های 
زوج را انج��ام می دهد. ای��ن نوع جعبه دنده ه��ا معموال در 
حال��ت تم��ام اتوماتی��ک کار می کنن��د که ام��کان تعویض 
 دن��ده دس��تی را ه��م در اختی��ار رانن��ده ق��رار می دهند. 
عملک��رد تعویض دنده ها نیز توس��ط حس��گرها و تجهیزات 
الکتریک��ی- هیدرولیک��ی ص��ورت می پذی��رد ک��ه در حال 
حاض��ر در دو ن��وع پن��ج س��رعته و ش��ش س��رعته روی 
محص��والت تولیدی پورش��ه و ن��وع هفت س��رعته آن هم 
توسط خودروس��ازان مختلف از جمله کمپانی خودروسازی 
 ب��ی ام و روی س��ری M م��ورد اس��تفاده ق��رار می گی��رد. 
بدون ش��ک جعبه دنده های دوکاچه در کشور یک سیستم 
پیش��رفته تلقی می شوند و همچنان بسیاری از اتومبیل های 
تولید داخل از جعبه دنده های دس��تی معمولی یا اتوماتیک 
ساده استفاده می کنند، اما با این وجود کمپانی خودروسازی

BMW عم��ر جعبه دنده ه��ای دوکاچه هفت س��رعته و 
همچنین جعبه دنده های دستی خود روی محصوالت سری 
M را تمام ش��ده توصیف می کند و قصد دارد روی تولیدات 
 آینده این ش��رکت از جعبه دنده های جایگزین استفاده کند. 
به طور دقیق تر، پیتر کوینتوس مدیر بازاریابی و فروش سری 
M  در کمپانی خودروسازی BMW اعام کرده که با روی 
کار آمدن جعبه دنده های 9س��رعته و 10سرعته در صنعت 
خودروس��ازی، عمر جعبه دنده های ش��ش سرعته دستی و 
هفت س��رعته اتوماتیک کم کم رو به پایان اس��ت تا فرصتی 
برای اس��تفاده از جعبه دنده های جدید 9 و 10سرعته برای 
اتومبیل های س��ری M فراهم شود تا ش��اهد عملکرد بهتر 

برای آنان باشیم. 

   
توقف تولید چند مدل وانت در 

خودروسازان داخلی
اس��فند ماه س��ال گذش��ته تولید چن��د م��دل وانت در 

خودروسازان داخلی متوقف شد. 
به گزارش ایس��نا، در این مدت تولید وانت آریسان ایران 
خ��ودرو مرکزی با کاهش 100 درصدی همراه بوده و از 23 

دستگاه در اسفند 1394 به صفر رسید. 
تولید وانت آریسان دوگانه س��وز ایران خودرو مرکزی نیز 
100 درصد کاهش یافت و از 18 دس��تگاه در اسفند 1394 

به صفر رسید. 
اس��فند ماه سال گذش��ته تولید وانت آریسان دوگانه سوز 
ایران خ��ودرو تبریز نیز 100درصد کاهش یافته و از 2656 

دستگاه در اسفند ماه 1394 به صفر رسید. 
تولید وان��ت دیزل Z28ND زامیاد نی��ز با کاهش 100 
درصدی همراه بوده و از 393 دس��تگاه در اسفند 1394 به 

صفر کاهش یافت. 
همچنی��ن تولی��د وان��ت درکا دیگر محص��ول زامیاد نیز 
متوقف شده و از 39 دستگاه در اسفند 1394 به صفر رسید. 
در این مدت تولید وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز گروه 
بهمن ه��م 100درصد کاهش یافته و از چهار دس��تگاه در 

اسفند 1394 به صفر کاهش یافت. 
تولید وانت مزدا دو کابین دوگانه سوز دیگر محصول گروه 
بهمن هم متوقف ش��د و از شش دس��تگاه در اسفند 1394 

به صفر رسید. 
تولی��د وانت کاپرا گروه بهمن نیز با کاهش 100 درصدی 
همراه بود و از 60 دس��تگاه در اسفند 1394 به صفر کاهش 

یافت. 
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در  دوشنبه ش��ب  نعم��ت زاده   محمدرض��ا 
حاش��یه جلس��ه با فعاالن حوزه سنگ استان 
لرس��تان در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید 
خود از واحدهای صنعتی شهرستان های استان 
اظهار داشت: آنچه در این بازدیدها ارزیابی شد 
همه فعالیت ها رو به بهبود اس��ت و در رابطه با 
طرح رونق تولید در سال گذشته شرایط خوبی 

در استان وجود داشت. 
وی اف��زود: تقریب��اً تمام بانک ه��ای دولتی 
و نیمه دولت��ی همکاری خوب��ی در این زمینه 
داش��تند و به رغم اینکه بانک های خصوصی در 
این اس��تان و دیگر اس��تان ها عملکرد ضعیفی 
داش��ته اند، امیدواریم در س��ال جاری آنها نیز 

فعالیت بیشتری داشته باشند. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم 
صدور مجوز برخی طرح ها در صندوق توس��عه 

ملی عنوان کرد: هفته آینده در تهران به اتفاق 
بانک ها و صندوق توسعه ملی جلسه ای به این 
منظور و در جهت نوس��ازی و بهسازی صنایع 

برگزار می شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه جلس��ه ب��ا تع��دادی از 
نمایندگان سنگ بری های استان بیان کرد: در 
زمینه کارخانجات س��نگ بری و نساجی هدف 
ما نوس��ازی و توس��عه این صنایع است که در 
راس��تای توس��عه کار و صادرات و ایجاد پایانه 
صادراتی تبادل نظر شد و به زودی در این مورد 

تصمیم گیری خواهد شد. 
نعم��ت زاده ق��ول داد که مش��کات اعطای 
تسهیات بانکی در جلس��ه هفته آینده تهران 
را پیگیری کن��د و تصریح کرد: برخی پروژه ها 
همچون ف��والد ازنا به رغم دریافت تس��هیات 
س��ال ها در دول��ت گذش��ته متوق��ف ب��ود و 

تاش های بسیاری برای احیای این واحدها در 
سطح استان و تهران انجام شد و به این منظور 
ترخیص اجناس باقی مانده فوالد ازنا در گمرک 

تصویب شد. 
وی ب��ا اش��اره به انعکاس برخ��ی مطالب در 
خص��وص تعطیلی کارخانه های خودروس��ازی 
کش��ور در برخی رس��انه ها گفت: تعطیلی این 
کارخانه ها از هش��ت س��ال پیش ب��وده و همه 
اینه��ا ناش��ی از اعمال تحریم ها ب��وده و حتی 
توق��ف فوالد ازنا نی��ز به همین دلی��ل بوده و 
خوش��بختانه با رف��ع تحریم ای��ن کارخانه ها 

مجدداً راه اندازی می شوند. 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با اش��اره به 
تعطیل��ی خودروس��ازی زاگرس بروج��رد نیز 
خاطرنش��ان کرد: این ش��رکت با همکار کشور 
مال��زی خود اختافاتی دارن��د که درصدد رفع 

ای��ن اختافات و ادام��ه همکاری ها هس��تیم 
و هم زم��ان این ش��رکت با ش��رکت های دیگر 
اروپای��ی و چین��ی در ح��ال مذاکره اس��ت و 
امید اس��ت بتوانیم هرچه زودت��ر این صنعت 
خودروس��ازی را نه تنها ب��ه حالت قبلی بلکه با 

رونق بیشتر برگردانیم. 
وی ب��ا اب��راز امی��دواری از توس��عه و رونق 
اقتص��ادی در س��طح مل��ی اظه��ار داش��ت: 
زاگرس  پ��وش بروج��رد اکن��ون فعالیت خوبی 
دارد که ب��رای طرح توس��عه آن پیگیری های 
الزم به منظور اعطای تس��هیات ارزی از محل 

صندوق توسعه ملی انجام می شود. 
نعم��ت زاده همچنین قول مس��اعد داد برای 
نص��ب و تجهیز ماش��ین آالت خط��وط تولید 
نس��اجی بروج��رد با صن��دوق توس��عه ارزی 

پیگیری های الزم را انجام دهد. 

روایت نعمت زاده از آنچه بر سر کارخانجات خودروسازی آمد

  تعطیلی کارخانه های خودروسازی
  ناشی از اعمال تحریم ها بوده است

مع��اون محیط زیس��ت ته��ران در واکنش 
ب��ه مصوبه مجلس در تعیین مدت چهارس��اله 
معاین��ه فن��ی خودروها گفت: متوس��ط س��ن 
معاینه فنی در کش��ورهای مختلف جهان بین 
دو تا س��ه س��ال اس��ت و از لحاظ علمی مدت 
چهارس��اله معاینه فنی برای خودروها پذیرفته 

شده نیست. 
پرونده الیح��ه هوای پاک پس از مدت ها در 
مجلس شورای اسامی بسته شد، اما انتقاداتی 
به ای��ن الیحه که ب��ه زودی تبدیل ب��ه قانون 

خواهد شد، وجود دارد. 
در م��اده 6 ای��ن الیح��ه آم��ده اس��ت: ب��ه 
منظور اطمینان از صح��ت عملکرد خودرو در 
زمینه ه��ای فنی و ایمنی و کنترل آالینده های 
هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه 
موتوری اعم از س��بک، نیمه سنگین، سنگین، 
موتورس��یکلت که توس��ط بخش های دولتی، 
عموم��ی و غیردولتی به کار گرفته می ش��وند، 
در دوره های زمانی منظم و توسط مراکز مورد 
تأیید س��ازمان الزامی اس��ت. تبصره 1- دوره 
معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای 
وس��ایل نقلیه ش��خصی و دولتی چهار سال و 
برای وس��ایل نقلیه عمومی یک س��ال تعیین 

می شود. 
س��ن معاینه فنی در مصوبه پیشین مجلس 
ش��ورای اسامی پنج س��ال در نظر گرفته شد 
بود که از س��وی کارشناسان و مسئوالن مورد 
انتق��اد قرار گرفت و قرار ب��ود در الیحه هوای 
پاک مدت معاینه فنی به دو یا سه سال کاهش 

پیدا کند. 
یکی از مدیران ش��رکت های خودروس��از در 
این باره عنوان کرده اس��ت که قانونی در مورد 
عمر مفی��د خودروها وجود ندارد تا مش��خص 
ش��ود آیا عمر خودرو ه��ای ایرانی کفاف انتظار 

چهار س��اله رس��یدن به مرحله معاینه فنی را 
می دهد یا خیر. 

معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست 
نیز گفته بود: ش��رایط و کیفیت ماش��ین های 
تولید داخل با ماشین های تولید خارج از کشور 
متفاوت اس��ت، ماش��ین هایی که داخل کشور 
تولید می شوند پس از مدت کوتاهی در شرایط 

محیطی ایجاد آالیندگی می کنند. 
وی اظه��ار ک��رد: م��ا تم��ام توضیح��ات و 
پیش��نهادات الزم را در ابع��اد مختل��ف ب��رای 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی تش��ریح 
کردیم ام��ا اینک��ه نمایندگان نس��بت به این 
موض��وع چگون��ه تصمیم گیری کردن��د و چه 
اولویت های��ی را در نظ��ر گرفتن��د و اینکه چرا 

معاینه فنی دو س��اله را به چهار س��اله ترجیح 
داده اند، باید از مجلس پرسیده شود. 

محم��د رس��تگاری، معاون نظ��ارت و پایش 
محیط زیس��ت ته��ران در گفت وگو با فارس و 
در واکنش ب��ه این مصوبه مجلس گفت: وقتی 
خودروس��از، خودروی تولیدی خود را برای دو 
سال گارانتی می کند، خود بیانگر میزان کارایی 

فنی خودروها از سوی خودروساز است. 
وی ادام��ه داد: انتخ��اب چه��ار س��ال مدت 
معاین��ه فنی ب��رای خودروها از لح��اظ علمی 

صحیح نیست. 
این کارش��ناس با اش��اره به اینکه متوس��ط 
س��ن معاینه فنی در کشورهای مختلف جهان 
بین دو تا س��ه سال است، اظهار کرد: استدالل 
مجل��س از نب��ود ظرفیت ه��ای الزم در مراکز 
معاین��ه فنی در پذیرش حجم زی��اد خودرو با 
کاهش س��ن معاین��ه فنی مورد نظر س��ازمان 

محیط زیست صحیح نیست. 
رس��تگاری تأکی��د ک��رد: عل��ت ازدحام های 
موجودی که مجلس شورای اسامی به آن اشاره 
می کند، بیش��تر به دلیل نب��ود فرهنگ مراجعه 
به موقع در میان مردم اس��ت، چراکه اکثر مردم 
روزهای پایانی سال را برای مراجعه به این مراکز 
انتخاب می کنند.  رستگاری با بیان اینکه متوسط 
مراجع��ه به مراکز معاینه فن��ی در جهان چیزی 
حدود دو،س��ه سال اس��ت، اظهار کرد: براساس 
آمار سال گذشته تنها از 20درصد ظرفیت مراکز 
معاینه فنی ش��هر تهران استفاده شده است.  در 
ح��ال حاض��ر 13 مرکز معاینه فن��ی با 40 خط 
در تهران وج��ود دارد که روزانه 6 هزار خودرو را 
می توانند بررسی کنند، یعنی این مراکز قابلیت 
ح��دود 2 میلیون خ��ودرو را دارند که در س��ال 
گذشته تنها یک میلیون و 200 هزار خودرو مورد 

بررسی فنی قرار گرفته اند. 

به گ��زارش خبر خ��ودرو، عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسامی معتقد 
است که صنعت خودروی ایران در حوزه تولید 
و فروش نیازمند بررسی و آسیب شناسی جدی 

است. 
محمدحس��ین فرهنگ��ی در گفت وگ��و ب��ا 
خبرن��گار خبر خ��ودرو اظهار داش��ت: صنعت 
خ��ودروی ایران همچنان ب��ا ایده آل ها در این 

عرصه فاصله زیادی دارد. 
در  س��ازوکارها  بای��د  ک��رد:  تصری��ح  وی 

خودروسازی ایران مورد بازنگری قرار گیرد. 
وی با اشاره به اینکه امروز مشتری به دنبال 
محصوالتی ب��ا قیمت کم و کیفیت باالس��ت، 

گف��ت: باید دو موض��وع کیفی��ت و قیمت در 
دستور کار دولت و خودروسازان قرار گیرد. 

وی اظه��ار داش��ت: ادام��ه روال کنونی در 
صنعت خودرو عمًا رغبت��ی در مصرف کننده 
داخلی ایجاد نخواه��د کرد، ضمن اینکه منجر 

به توسعه بازارهای صادراتی نیز نخواهد شد. 
وی تأکید کرد: امروز وظیفه خودروسازان و 
نهادهای اجرایی و نظارتی اس��ت که کیفیت و 
قیمت را در دس��تور کار جدی خود قرار دهند 
تا مان��ع از تحمیل هزینه ب��ر مصرف کنندگان 

داخلی شوند. 
نماینده تبریز، آذرش��هر و اس��کو در مجلس 
ده��م همچنی��ن به تأثی��ر دو عام��ل قیمت و 

کیفی��ت در جری��ان ب��ازار رقاب��ت در صنعت 
خودروی ای��ران پرداخت و خاطرنش��ان کرد: 
حرک��ت در مس��یر کاه��ش هزین��ه تولی��د و 
متناسب با آن کاهش قیمت و افزایش کیفیت 
گزینه هایی اس��ت که می تواند خودروسازی در 

ایران را رقابتی کند. 
فرهنگی اف��زود: البته کاه��ش هزینه تولید 
راهکاره��ای متنوع و مختلف��ی دارد، همچون 
کاه��ش هزینه مواد اولیه و قیمت تمام ش��ده 
با استفاده از سازوکارهایی چون تعرفه گمرکی 

که باید مورد توجه قرار گیرد. 
وی گفت: البته کمک به تنظیم بازار و ایجاد 
رقابت پذی��ری در تولید محص��والت خودرویی 

بی شک راهکار مؤثری در کاهش هزینه تولید و 
تسهیل در شرایط فروش شرکت ها خواهد بود. 
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه وجود 
تعرفه ه��ای س��نگین، مس��یر توس��عه صنعت 
خودروی ایران را دش��وار کرده، افزود: کاهش 
تعرفه ها و اج��ازه ورود محص��والت متنوع در 
بازار رقابت می تواند به توسعه صنعت خودروی 

ایران کمک کند. 
وی گف��ت: هر چند ش��رایطی ک��ه منجر به 
کاهش تعرفه ها شود به نظر می رسد مورد نظر 
مس��ئوالن نیس��ت، چراکه پیش بینی می شود 
خودروس��ازی در ایران با ورشکس��تگی مواجه 

شود. 

جریان تولید و فروش خودروسازان مستلزم آسیب شناسی جدی است

معاون نظارت و پایش محیط زیست تهران: 

مدت 4ساله معاینه فنی برای خودروها از لحاظ علمی پذیرفته شده نیست

گزارش2

خبر

از سوی گمرک ایران اعالم شد
شرایط معافیت از پرداخت سود بازرگانی 

واردات خودرو
به گزارش مهر، گمرک ایران ش��رایط معافیت از پرداخت 
س��ود بازرگانی واردات خودرو را اعام کرد. بر این اساس دو 
گروه از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو معاف هستند 
که این معافیت ها ش��امل معافیت از پرداخت سود بازرگانی 
مع��ادل 300000000ری��ال ب��رای مجوزه��ای جانبازان و 
همچنین معافیت از س��ود بازرگان��ی معادل 300000000 
ری��ال برای مجوزهای معلوالن بهزیس��تی می ش��ود. بر این 
اس��اس در حال حاضر خودروهای س��ال س��اخت 2016 و 
2017 به ش��رط نو بودن در گمرکات قابل ترخیص هستند. 
حقوق ورودی خودرو تا س��قف 2500 سی س��ی معادل 55 
درصد ارزش اصطاحا س��یف کاال و حقوق ورودی خودرو تا 
سقف 2000 سی سی معادل 40 درصد ارزش سیف است.

پورشه های قاچاق: یا صادر یا امحاء
رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت که اگر شرایط 
ص��ادرات پورش��ه ها و دیگ��ر خودروه��ای لوک��س قاچاق به 
کش��ورهای دیگر فراهم ش��ود، آنها را صادر ک��رده، در غیر این 
صورت باید امحاء شوند.  حبیب اهلل حقیقی گفت: طبق قانون، 
کاالهای قاچاق کشف شده نباید در بازار داخلی بازتوزیع شوند 
که بر این اس��اس، ابتدا باید ش��رایط صادرات آنها فراهم شود، 
در غیر  این صورت امحاء خواهند ش��د.  رئیس س��تاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز افزود: در س��ال 95 نسبت به 94 حجم کاالی 
امحاء ش��ده در کشور 256درصد رشد نش��ان می دهد، بر این 
اساس امحای کاالهای قاچاق در سال 96 با قوت و قدرت ادامه 
می یابد و ما س��عی داریم روند امحاء در سال 96 نسبت به 95 
با س��رعت و دقت بیشتری به انجام برس��د.  وی از ساماندهی 
معابر موقت کولبری خبر داد و گفت: طرح س��اماندهی تنظیم 
شده و در دولت در حال پیگیری است.  حقیقی با بیان اینکه 
یکی از اولویت های اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
س��ال 96، انهدام کاالهای قاچاق قبل از عرضه است، افزود: 
به همین منظور، طرح ساماندهی ورودی های کاال به کشور 
از قبی��ل گمرک، مناطق آزاد، ته لنجی، کولبری و ملوانی در 
دستور کار قرار دارد و تاکنون برخی از این معابر ساماندهی 

شده اند و برخی دیگر در دست ساماندهی قرار دارند. 
وی گفت: برای ساماندهی برخی از این موارد، نیاز به مصوبه 
دولت بوده و برای برخی دیگر نیاز به تجدیدنظر در قانون است 
که تاش می کنیم در اس��رع وقت، این موارد را بررس��ی و به 
نتیجه برس��انیم تا مبادی رسمی کشور به لحاظ ایمن بودن از 
ورود کاالی قاچاق ایمن تر ش��ود.  حقیقی افزود: در س��ال 95 
حدود 14هزار و 800 میلیارد تومان کشفیات قاچاق در کشور 
داش��ته ایم که این رقم در س��ال 92، تنها 900 میلیارد تومان 
بوده اس��ت و این نشانگر جدیت دس��تگاه های مقابله کننده با 
قاچاق نظیر وزارت اطاعات، نیروی انتظامی و گمرک اس��ت.  
وی گفت: سهم کاالی کشف شده در سطح عرضه در سال 95 
هم، 270 میلیارد تومان یعنی کمتر از یک درصد کل کشفیات 
قاچاق بوده اس��ت و مابقی یعن��ی 99 درصد باقیمانده مربوط 
به قبل از س��طح عرضه یعنی کش��ف کاالی قاچاق در انبارها، 

مسیرها و مبادی رسمی و قبل از مبادی رسمی است.

هیتاچی با بیل های سنگین رسما به 
ایران آمد 

هیتاچی که یکی از معتبرترین شرکت های ژاپنی ساخت 
ماشین آالت راه س��ازی در دنیا است، با همکاری گروه آرین 
س��رمایه رس��ما به ایران آمد. آرین س��رمایه که قبل از آن 
دی اس، میتسوبیش��ی و کامیونت ه��ای تج��اری JAC را 
به صورت رس��می به ایران آورده بود، ح��ال با هیتاچی وارد 
بازار ماشین آالت راه سازی شده و با محصوالت مختلفی این 
شرکت ژاپنی وارد این بازار متفاوت داخلی شده و قصد دارد 

در سال جاری سهم بازار مناسبی را نیز به دست آورد. 
ماشین آالت هیتاچی

ام��روز در کیلومتر 11 جاده مخص��وص کرج، مرکز خدمات 
پس از فروش گروه خودروهای تجاری آرین سرمایه با مساحتی 
بیش از 5500 متر مربع افتتاح ش��د. در این مرکز، خدمات به 
خودروهای تجاری جک JAC و همچنین ماشین آالت راه سازی 
هیتاچی ارائه می شود و انبار بزرگی برای خدمات رسانی به این 

محصوالت تهیه و آماده شده است. 
 انبار قطعات هیتاچی

ب��ا توجه ب��ه عدم ام��کان ارس��ال خودروهای راه س��ازی 
ب��ه این مرکز ب��رای انجام خدمات و تعمی��رات، خودروهای 
مخصوص��ی ب��رای ای��ن ام��ر در نظ��ر گرفته ش��ده و این 
خودروها ب��ه زمین مورد نظر برای انج��ام این امور مراجعه 
خواهن��د ک��رد و در ص��ورت الزم قطع��ات خ��راب را برای 
 تعمی��ر ی��ا تعویض ب��ه مرک��ز خدم��ات حم��ل می کنند. 
هیتاچی که در س��ال 1951 تاسیس شد یکی از بزرگ ترین 
ش��رکت های تولیدکننده این خودروها اس��ت و محصوالتی 
چ��ون لودر، بی��ل مکانیکی یا بول��دوزر روی خط تولید خود 
دارد. در ایران، هیتاچی با چهار نوع بیل مکانیکی و یک نوع 

لودر چرخ الستیکی کار خود را آغاز کرده است. 
بیل مکانیکی

ش��رکت آرین ماش��ین راهب��رد که طرف ایرانی ش��رکت 
هیتاچی ژاپن اس��ت، ش��رایط لیزینگی را نیز برای این پنج 
مدل در نظر گرفته اس��ت. بی��ل مکانیکی چرخ زنجیری در 
چهار مدل در لیس��ت فروش محصوالت هیتاچی قرار گرفته 
و وزن کاری آنها بین 21300 کیلوگرم تا 46800 کیلوگرم 
اس��ت. جالب است بدانید که روی تمامی مدل های بیل های 
مکانیکی هیتاچی موتورهای ایس��وزو ش��ش سیلندر نصب 
شده اما مدل های هر موتور نسبت به وزن کاری آنها متفاوت 
است و توان آنها از 168 اسب بخار تا 315 اسب بخار متغیر 
هستند. قیمت بیل های مکانیکی هیتاچی بین 537 میلیون 

تومان تا یک میلیارد و 362 میلیون تومان است.
بیل مکانیکی هیتاچی

در این نوع ماش��ین ها، طول بوم، طول بازو یا بیش��ترین 
عمق حف��اری نیز از فاکتورهای مهم هس��تند. به طور مثال 
م��دل 6WG1TQA-AA که مدل 315 اس��بی اس��ت، 
ط��ول بوم 7هزار میلیمتری، ط��ول بازو 2900 میلیمتری و 
بیش��ترین عمق حفاری 7600 میلیمتری اس��ت. همچنین 

بیشترین ارتفاع دسترسی آن به 10170میلیمتر می رسد. 
لودر هیتاچی

همچنی��ن یک لودر چرخ الس��تیکی نیز در لیس��ت فروش 
محصوالت راه س��ازی هیتاچی قرار گرفته که پیش��رانه دایملر 
کرایس��لر شش سیلندری با توان 299 اسب بخار نصب شده و 
وزن کاری آن 22400 کیلوگ��رم اس��ت. قیمت این لودر یک 

میلیارد و 111 میلیون تومان اعام شده است. 

خبر
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مدیر گروه علوم سیاس��ی دانشگاه فردوسی مشهد 
به دو راهکار سلبی و ایجابی برای جلب آرای عمومی 
در انتخابات اش��اره و بیان کرد: شعارهای پوپولیستی 
و عوام گرایان��ه به نفع نظام نیس��ت. به گ��زارش ایرنا، 
سیدحس��ین اطه��ری گف��ت: س��یاه نمایی و تخریب 
دیگران در انتخابات پیش رو بزرگ ترین خیانت به نظام 
جمهوری اسالمی ایران و خون شهدا است. وی افزود: 
اغلب نامزده��ای انتخابات از روش س��لبی و تخریب 
دیگ��ران اس��تفاده می کنن��د که این ضعفی اساس��ی 
است. وی گفت: جریان های سیاسی و نامزدها باید به 
جای تخریب دیگران و نابود کردن دس��تاوردهای 38 
س��اله نظام جمهوری اسالمی ایران، با ارائه برنامه های 
واقع بینانه در اندیشه جلب آرای مردم باشند. استادیار 
گروه علوم سیاس��ی دانش��گاه فردوس��ی مشهد ادامه 

داد: نامزده��ا باید به ج��ای روی آوردن به عوام گرایی 
و ش��عارهای پوپولیستی سیاس��ت های اقتصادی خود 
را مش��خص و ارائه کنند. وی گفت: همچنین تشریح 
سیاس��ت های توس��عه ای در بخش ه��ای مختلف در 
ش��رایط بحرانی کش��ور از ضروریات است. با توجه به 
اینکه بس��یاری از منابع دولت در دوره گذشته به هدر 
رفت، نامزدهای انتخابات باید روی ارائه برنامه در این 
بخش تمرکز ویژه و واقع گرایانه داشته باشند. اطهری 
افزود: ارائه برنامه در زمینه حقوق ش��هروندی و اینکه 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چه تعهدی برای 
عمل به برنامه های ارائه ش��ده دارند نیز ضروری است. 
وی ادامه داد: س��یاه نمایی و فریب مردم در انتخابات 
منجر به تفرقه مل��ی و بی اعتمادی به نظام جمهوری 

اسالمی می شود. 

شعارهای عوام گرایانه به نفع نظام نیست

   »عب�اس عراقچی« با بیان اینکه 
وظیف�ه ما رف�ع موانع و مش�کالتی 
اس�ت که در س�ر راه اج�رای برجام 
مش�ترک(  اق�دام  جام�ع  )برنام�ه 
ممکن اس�ت پیش بیای�د، مالقاتش 
با مدی�رکل آژانس بین المللی انرژی 

اتمی را بسیار خوب عنوان کرد. 
   رئیس س�تاد فرهنگیان روحانی: 
کابین�ه بع�دی روحان�ی جوان ت�ر و 

پرتحرکت تر خواهد بود. 
هفتمین نشست کمیسیون مشترک برجام دیروز عصر در وین و با 

حضور هیأت های ایرانی و اعضای 1+۵ آغاز شد. 

تیتر اخبار

مدیرعام��ل صن��دوق بازنشس��تگی کش��وری ب��ا 
بیان اینکه امس��ال با تزریق بودج��ه 2200 میلیارد 
تومانی، کف حقوق بازنشس��تگان را به یک میلیون و 
150 هزار تومان رساندیم و امید است طی دوره پنج 
س��اله بتوانیم خسارت ناش��ی از کاهش قدرت خرید 
بازنشس��تگان را جب��ران کنیم، گف��ت: احکام جدید 
بازنشس��تگان 30 فروردین ماه صادر و حقوق ها واریز 
شد. به گزارش ایسنا، محمود اسالمیان با بیان اینکه 
صندوق بازنشس��تگی کش��وری حدود یک میلیون و 
 324 هزار بازنشس��ته را تحت پوش��ش دارد، گفت: 
تک تک این بازنشس��تگان عمر خود را صرف آبادانی 
و خدمت به این کش��ور کرده اند. مدیرعامل صندوق 

بازنشستگی کشوری با اش��اره به ترمیم 32 درصدی 
حقوق بازنشس��تگان در چهار سال اخیر عنوان کرد: 
عالوه بر این با تصوی��ب بودجه 600 میلیارد تومانی 
حداقل حقوق از 750 هزار تومان به 900 هزار تومان 
در سال 95 رس��ید. مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کش��وری به اج��رای پرداخ��ت متمرک��ز حقوق در 
26استان در سال گذشته اشاره و عنوان کرد: امسال 
حقوق همه استان ها به صورت متمرکز واریز می شود. 
وی همچنی��ن گفت: به 739 ه��زار نفر وام ضروری 
پرداخ��ت کردیم. بیمه عمر و ح��وادث به 5 میلیون 
تومان افزایش یافت و خدمات بیمه تکمیلی از محل 

منابع صندوق ارائه شد.

کف حقوق بازنشستگان اعالم شد

  محقق�ان دریافته ان�د ک�ه ن�وع 

روغ�ن  از  اس�تفاده  و  پخت وپ�ز 
نامناس�ب باع�ث تنبل�ی در اف�راد 
ش�ده و منجر به افزای�ش خطر ابتال 
به بیماری هایی مثل دیابت می شود. 
  رئی�س کمیت�ه محی�ط زیس�ت 

شورای اسالمی شهر تهران با اشاره 
به روز جهانی دوچرخه سواری عنوان 
کرد: پروژه توس�عه دوچرخه سواری 
و اس�تفاده از دوچرخ�ه در پایتخت 
با شکست کامل روبه رو شده است. 

استفاده بیش از حد والدین از موبایل به خانواده لطمه می زند

تیتر اخبار

 مدی��رکل موزه ها و اموال منق��ول تاریخی و فرهنگی 
کشور گفت: آثاری از موزه لوور برای نخستین بار در تهران 
به نمایش درمی آید. به گزارش مهر به نقل از سازمان میراث 
فرهنگی، محمدرضا کارگر، مدیرکل موزه ها و اموال منقول 
تاریخی و فرهنگی کش��ور با اعالم ای��ن خبر گفت: برای 
نخستین بار نمایشگاهی از آثار موزه لوور تحت عنوان لوور 
در تهران برپا می ش��ود. این نمایشگاه براساس تفاهم نامه 
منعقد ش��ده میان معاونت میراث فرهنگ��ی  )موزه ملی 
ایران( و موزه لوور در اسفندماه سال گذشته برپا می شود. 
او ادامه داد: در این نمایشگاه آثاری بسیار باارزش از موزه 
لوور مربوط به تمدن های مصر، یونان، روم باستان و آثاری 
از هنر کشور فرانسه در محل موزه ملی ایران به مدت چهار 
ماه به نمایش درمی آید. کارگر خاطرنش��ان کرد: براساس 
ای��ن تفاهم نامه آثار موزه لوور برای نخس��تین بار به ایران 

امانت داده می ش��ود، که این موضوع حاکی از اعتماد بین 
دو طرف و همچنین رش��د س��طح موزه داری دو کش��ور 
ایران و فرانسه است. او با دعوت از همه عالقه مندان برای 
بازدید از این نمایش��گاه تأکید کرد: نمایش این آثار، جدا 
از اینکه کمک می کند تا آگاهی و دانش مردم کشورمان 
از ح��وزه تمدن های مختلف افزایش پیدا کند، نش��ان از 
قابلیت فرهنگی کش��ورمان و همچنین دلیلی بر ثبات و 
امنیت کشور ماست و این اتفاق همچنین نشان از جهشی 
جدی در مسیر موزه داری کش��ور است. مدیرکل موزه ها 
و اموال منقول تاریخی و فرهنگی کش��ور در پایان گفت: 
کش��ورهایی همچون ارمنستان و کره جنوبی نیز در سال 
جاری نمایشگاه هایی در ایران برگزار خواهند کرد و کشور 
مکزیک هم پیشنهاد کرده اس��ت که نمایشگاهی از آثار 

تمدن خود در ایران برگزار کند. 

برای نخستین بار نمایشگاه  »لوور در تهران« به مدت چهار ماه برگزار می شود

معاون�ت  ص�ادرات  مدی�رکل    
س�نتی  هنره�ای  و  صنایع دس�تی 
کش�ور از رقاب�ت 18 هنرمند ایرانی 
نمایش�گاه  یکمی�ن  و  هش�تاد  در 
ش�هر  در  هدای�ا  و  صنایع دس�تی 

فلورانس ایتالیا خبر داد. 
هنر نواختن و ساختن کمانچه به صورت مشترک با آذربایجان ثبت 

جهانی می شود

تیتر اخبار

تغذیه ورزش��کاران می تواند تفاوت زیادی در نتیجه 
ورزش ایج��اد کند. تغذیه و ورزش هم��راه با هم مهم 
هس��تند و عادت های غذایی می توانن��د تأثیر ورزش را 
 May ک��م و زیاد کنند. به  گزارش  ایس��نا و به نقل از
oclinic، چن��د نکته ک��ه باید در تغذیه ورزش��کاران 

رعایت شود عبارتند از: 
1. خوردن صبحانه س��الم: اگر صبح ها ورزش کنید، 
سعی کنید صبح زودتر بیدار شوید و حداقل یک ساعت 
قبل از ورزش صبحانه بخورید. مطالعات مختلف نشان 
داده است که خوردن کربوهیدرات قبل از ورزش باعث 
افزایش کارایی ورزشکاران می شود و آنها می توانند مدت 
طوالنی تری ورزش کنند. این صبحانه می تواند ش��امل 

پنکیک، آب میوه، شیر کم چرب و نان باشد.
 2. میزان غذا بس��یار مهم است: سعی کنید قبل از 
ورزش بیش از حد غذا نخورید. اگر وعده غذایی سنگین 

اس��ت، سه تا چهار س��اعت قبل از ورزش غذا بخورید. 
اگر وعده غذایی س��بک است یک تا سه ساعت قبل از 

ورزش غذا بخورید.
 3. میان وعده مناس��ب بخورید: می توانید قبل و حین 
ورزش می��ان وعده بخورید. بس��تگی دارد که بدن ش��ما 
چگونه به خوردن میان وع��ده جواب می دهد. برای میان 
وعده می توانید از مواد غذایی زیر استفاده کنید: موز، سیب، 
دیگر میوه های تازه، ماس��ت، اس��موتی، گرانوال، کره بادام 

زمینی. 
4. بع��د از ورزش نیز غذا بخورید: برای ریکاوری عضالت 
بهتر است که بعد از ورزش نیز مواد غذایی حاوی کربوهیدرات 
و پروتیی��ن بخورید. این مواد غذایی را تا دو س��اعت بعد از 
ورزش مصرف کنید. بعد از ورزش می توانید مواد غذایی زیر 
را بخورید: ماست و میوه، کره بادام زمینی، شیر کاکائو کم 

چرب، اسموتی، گوشت بوقلمون و سبزیجات. 

4 توصیه غذایی به ورزشکاران

  حمی�د درخش�ان:  احتمال حذف 
پرس�پولیس با تبانی الریان و الهالل 

وجود دارد
والیب�ال   جهان�ی  فدراس�یون    
)FIVB( در راستای تغییرات عمده 
در لیگ جهانی حضور 12 کش�ور از 
جمله ایران را در هفت س�ال آینده 
احتمال پایان قرارداد دژاگه با ولفسبورگ بدون حتی یک بازیسطح یک لیگ جهانی تضمین کرد. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

رهبرانقالب اس��المی گفتن��د: امروز ب��ا جمهوری 
اس��المی بیش از جاهای دیگر مبارزه می کنند چون 
اس��الم در ایران بارزتر اس��ت و زمین��ه عمل به آن 
فراهم تر اس��ت. به گزارش ایس��نا، حضرت آیت اهلل 
خامن��ه ای در دی��دار مس��ئوالن نظ��ام، قش��رهای 
مختل��ف م��ردم و س��فیران کش��ورهای اس��المی، 
بعث��ت را برنامه ای نورانی، جاودان��ه و تحول آفرین 
ب��رای هم��ه جوامع بش��ری خواندند و با اش��اره به 
ضرورت ایس��تادگی برگرفت��ه از تعالیم اس��الم در 
مقابل دش��منان و زورگوی��ان جهانی، افزودند: ملت 
ب��ا حضور در انتخابات پیِش رو، دش��منان اس��الم و 
ایران را مأیوس خواهد کرد ضمن اینکه الزم اس��ت 
نامزدهای محترم به مردم قول دهند برای پیشرفت 
کشور و باز کردن گره ها، نگاه شان به خارج از مرزها 

نخواهد بود. 
ایش��ان با تبریک عید س��عید مبعث به ملت عزیز 
ایران و همه مس��لمانان جهان خاطرنش��ان کردند: 
بعثت رس��ول خات��م در دنیای غ��رق در تاریکی و 
جه��ل و ظلم و غرور رخ داد و پیامبر گرامی اس��الم 
با دعوت ب��ه نور یعنی تش��کیل حکومتی متکی بر 
عدل و انصاف و وحدت و ایستادگی در مقابل ظلم، 
نش��ان داد برنامه بعثت در همه جوامع بشری و در 
هم��ه دوران ه��ا، قابل تحقق و اجراس��ت و می تواند 
زیرس��اخت تش��کیل عظیم ترین تمدن بشری قرار 

گیرد. 
ایش��ان با تاکید ب��ر نیاز عمیق بش��ریت امروز به 
برنامه بعثت، شناخت افکار عمومی جهان را از معنی 
و مفهوم بعثت بسیار مهم برشمردند و افزودند: بعد 

از تشکیل جمهوری اسالمی که رشحه ای از رشحات 
حکوم��ت نبوی در آن جلوه کرد، دش��منان جوامع 
بشری، خصومت و مبارزه با منشأ این حرکت عظیم 
یعنی اس��الم را در دس��تور کار جدی ق��رار دادند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای »توانایی بی بدیل اس��الم 
در رش��د و ش��کوفایی جوامع انس��انی«،  »ظرفیت 
ش��کل دهی به تم��دن توأمان م��ادی و معنوی« و 
نیز »قدرت اس��الم در مقابل��ه با ظلم و تعدی« را از 
دالیل اصلی دشمنی مستکبران با دین مبین اسالم 

برشمردند. 
ایش��ان افزودند: تش��کیل گروه های تروریس��تی 
ب��ه ن��ام اس��الم و تفرقه انگی��زی میان کش��ورهای 
اس��المی از جمل��ه در ع��راق و س��وریه و بحرین و 
یم��ن از توطئه های آمریکای ظال��م و رژیم خبیث 
صهیونیستی برای مقابله با اسالم است. رهبر انقالب 
خاطرنشان کردند: البته ظالمان جهانی با جمهوری 
اسالمی بیشتر از دیگر کشورهای مسلمان دشمنند 
اما مشکل اصلی آنها اصِل اسالم است و این واقعیت 

را باید همه مسلمانان درک کنند. 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای درک علت دش��منی 
مستکبران با اس��الم را وظیفه مسئوالن کشورهای 
اس��المی خواندند و افزودند: دولت های اسالمی باید 
بفهمن��د که هدف آمریکا از همراهی با یک کش��ور 
اس��المی و دشمنی با یک کشور دیگر، جلوگیری از 
وحدت جهان اس��الم و مانع تراشی بر سر راه درک 
مش��ترک مس��لمانان از منافع جوامع اسالمی است. 
رهبر انقالب با ابراز تاس��ف از توفیق سیاس��ت های 
افزودن��د:  تفرقه افکنان��ه آمریکایی ه��ا در منطق��ه 

غارتگ��ران دست ش��ان در جیب برخی کش��ورهای 
منطقه اس��ت و برای ادامه این کار، س��عی می کنند 
جمهوری اس��المی یا ایران یا تش��ّیع را دشمن آنها 
جلوه دهند، اما همه باید این نکته را درک کنیم که 
اتحاد و ایستادگی در مقابل زورگویان، راه پیشرفت 

جهان اسالم است. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای، عزم و اراده ملت ایران 
را در مقابل��ه با زورگویی ه��ا، اختالل ناپذیر و قاطع 
خواندند و خاطر نش��ان کردند: هم��ه ملت، جوانان 
و م��ردم انقالب��ی و موم��ن در مقاب��ل مس��تکبران 
ایستاده اند و در هر کشوری، این ایستادگی بر گرفته 
از بعثت پیامبر محقق شود، دشمنان هیچ تعرض و 
هیچ غلطی نمی توانند بکنند. رهبر انقالب اسالمی،  
»ایم��ان و اتحاد و حض��ور در صحنه« ملت را عامل 
شجاعت و ایستادگی جمهوری اسالمی برشمردند و 
تاکید کردند: ش��رکت در انتخابات پیش رو از مظاهر 

مهم حضور پرطراوت مردم در صحنه است. 
ایش��ان با اشاره به ابعاد مختلف انتخابات افزودند: 
شرکت در انتخابات در نظام اسالمی، وظیفه مردم و 
تبلور »ش��أن و حق و قدرت« آنان در شکل دهی به 
رأس اجرایی حکومت است، ضمن اینکه ایستادگی 
یکپارچه ملت، جسارت دش��من و توانایی تحرک و 
تعرض را از او س��لب می کند. رهبر انقالب اسالمی، 
سیاست های مش��ترک و تهدید آمیز همه مسئوالن 
گذش��ته و حال آمریکا را در مخالفت با ملت ایران، 
نش��انه نیت خباثت آلود مس��ئوالن همه جریان های 
سیاسی این کشور دانس��تند و افزودند: آمریکایی ها 
در هم��ه زمان ها برای ضرب��ه زدن به ایران هر کاری 

می توانس��تند انجام داده اند اما همه بدانند هر کسی 
علی��ه ملت ایران تعرض کن��د، بدون تردید، به ضرر 
خودش تمام می شود چرا که عکس العمل ملت ایران 

در مقابل این حرکت، مستحکم خواهد بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، آینده مردم ایران را به 
فضل الهی، و در پرتو ایمان و ایس��تادگی ملت، بهتر 
از گذشته خواندند و تاکید کردند: باید این »ایمان، 
اتحاد، ایس��تادگی و حضور در صحنه« را حفظ کرد 
و با اس��تفاده از توانایی ه��ا و ظرفیت های داخلی و 
برنامه ریزی عاقالنه، س��اخت درون��ی نظام را چنان 
مس��تحکم کرد که دش��من از توطئه هایش مأیوس 

شود و دست از دشمنی بردارد. 
رهب��ر انقالب در پایان سخنان ش��ان از نامزدهای 
انتخابات خواس��تند در تبلیغات و برنامه های شان به 
مردم یک قول دهند؛ قول بدهند که برای پیشرفت 
کشور، توسعه اقتصادی و باز کردن گره ها، به بیرون 
از مرزها نگاه نخواهند کرد بلکه به توانایی های ملت 

و ظرفیت های کشور چشم می دوزند. 
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، رئیس جمهور، 
مبعث را سرآغاز آخرین پیام الهی برای بشریت خواند و 
گفت: پیامبر اسالم )ص( با بعثت خود مردم را در مسیر 

برادری و عدالت قرار داد. 
رئیس جمه��ور با بیان اینکه جهان اس��الم گرفتار 
خشونت، ترور، تکفیر، بی ثباتی و ناامنی است، افزود: 
ام��روز در جهان اس��الم بیش از هر زم��ان دیگر به 
ش��نیدن پیام بعثت پیامبر اس��الم )ص( نیازمندیم 
و بای��د همه تالش ها را به کار گرفت تا کش��ورهای 

اسالمی از مشکالت و ناامنی رهایی یابند. 

رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن و سفیران کشورهای اسالمی مطرح کردند 

نامزدها قول بدهند نگاه شان به بیرون از مرزها نخواهد بود

همچنان به دنبال افزایش سهم زنان در جامعه هستیم

محمدعلی نجفی:  دولت بعدی روحانی جوان و پرتحرک خواهد بود

الهه کوالیی،  عضو ش��ورای عالی سیاس��ت گذاری 
اصالح طلبان گفت: در این انتخابات تالش کرده ایم 
ت��ا با در نظ��ر گرفت��ن جایگاه هایی ب��رای زنان در 
س��تاد های انتخابات��ی ب��ه افزایش حض��ور آنها در 
عرصه های مختلف کش��ور کم��ک کنیم. به گزارش 
ایس��نا، الهه کوالیی در سمینار آموزشی و توجیهی 
مدیران و عوامل اجرایی ستادهای انتخاباتی ائتالف 
اصالح طلب��ان،  مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هر تهران 
اظه��ار کرد: زنان باید در تمام تحوالت جامعه نقش 
ایفا کنند. متاس��فانه هن��وز در تمام جه��ان با این 
رویکرد مواجهیم که استفاده ابزاری از زنان می کنند. 
با ای��ن مقدمه می خواه��م به دین خودمان اش��اره 

کن��م که تا چه اندازه ب��ه حضور زنان در عرصه های 
مختلف توجه نش��ان داده است. وی ادامه داد: برای 
پیش��رفت در هر کاری باید از دان��ش و تجربه های 
موفق اس��تفاده کرد. ما هم ملزم ش��دیم تا از دانش 
جوامع موفق اس��تفاده کنیم. جوامع توسعه یافته در 
تمام امور توسعه سهم زنان را همواره لحاظ می کند. 
این فعال سیاس��ی اصالح طلب ب��ا تاکید بر ضرورت 
حض��ور زن��ان در عرصه انتخابات خاطرنش��ان کرد: 
در چهار دهه گذش��ته همواره زن��ان در انتخابات ها 
با حضور در س��تادها به پیشبرد اهداف کشور کمک 
کردند اما متاس��فانه بع��د از برگ��زاری انتخابات از 
س��هم آنان در س��ایر امور مدیریتی کاسته می شود. 

وی ادام��ه داد: ما در س��تاد تهران تالش کرده ایم تا 
عالوه بر اس��تفاده از آموزه های دین اسالم و تجارب 
کش��ورهای موفق در حوزه زنان ب��ا در نظر گرفتن 
منویات ام��ام خمینی )ره( که به جایگاه زنان توجه 
ویژه ای داشتند سازوکار مناسبی برای پیشرفت این 

حوزه در نظر بگیریم.
کوالیی گفت:  در این انتخابات وارد جریان سازی 
جنس��یتی ش��دیم ت��ا زن��ان در هم��ه کانون های 
تصمیم گیری و تصمیم س��ازی فعال باشند. معاونت 
زنان تش��کیل دادی��م و در هر کمیته ای خواس��تار 
حضور آنها ش��دیم. م��ا امیدواریم ب��ا این تمهیدات 

شرایط برای تحقق مطالبات زنان فراهم شود.

وی همچنین با اش��اره ب��ه توانایی فضای مجازی 
در اغنای افکار عمومی گفت: با توجه به گس��ترش 
ش��بکه های اجتماع��ی در فضای مج��ازی طرح هر 
فرد یک س��تاد حتما اجرا می ش��ود. ما با این طرح 
می خواهیم مطالبات دست نیافته زنان و همه مردم 
کشور را متوجه شویم. وی در پایان گفت: ما عقیده 
داریم زنان جامعه یک س��رمایه عظیم هس��تند که 
باید در مدیریت ش��هری هم حضور داش��ته باشند، 
نه تنها در ایران بلکه در جهان مس��ئله حضور زنان 
اهمیت ویژه ای دارد. تمام تالش ما این اس��ت تا در 
کنار یکدیگر برای پیشبرد برنامه های اصالحات قدم 

برداریم.

رئیس س��تاد فرهنگیان حس��ن روحانی گفت: دکتر 
روحانی معتقدند دولت بع��دی باید به لحاظ میانگین 
س��نی جوان تر، پرتحرک ت��ر و انگیزه دارتر باش��د تا با 
توجه به زیرس��اخت هایی که در دول��ت یازدهم ایجاد 
ش��ده، بتواند مطالب��ات را س��ریع تر محق��ق کند. به 
گزارش ایس��نا، محمدعلی نجفی در همایش مسئوالن 
ستادهای فرهنگیان حسن روحانی که با حضور محمد 
ش��ریعتمداری رئیس س��تاد مرکزی برگزار شد، گفت: 
ش��عار اصلی دولت نه��م و دهم  »م��ا می توانیم« بود؛ 
آنه��ا ادعا کرده بودند که ظرف دو و نیم س��ال بیکاری 
را ریش��ه کن می کنند. احمدی نژاد در فروردین س��ال 
90 اعالم کرد که تا پایان س��ال مشکل مسکن به طور 
کلی در کش��ور ریش��ه کن خواهد شد و معضلی به نام 
مس��کن نخواهیم داشت. آنها مدعی شده بودند که چرا 
مردم بای��د در آپارتمان زندگی کنند بلکه به هر ایرانی 
500 متر زمی��ن می دهیم که ویالس��ازی کنند. اینها 
همان پوپولیس��م منفی عوام فریبانه است. رئیس ستاد 
فرهنگیان دکت��ر روحانی ادامه داد: آق��ای قالیباف در 
نخستین مصاحبه خود بعد از کاندیداتوری اعالم می کند 
که من 5 میلیون شغل ایجاد می کنم. درآمد ملی را 2/5 
برابر می کنم. این یعنی هر س��ال به طور متوس��ط طی 
چهار سال آینده کش��ور رشد اقتصادی 25.5 درصدی 
داش��ته باشد درحالی که در هیچ جای دنیا چنین رشد 

اقتصادی در دو س��ال متوالی وجود ندارد و ایران نیز در 
بعد از انقالب حداکثر رشد اقتصادی 3درصدی را تجربه 
کرده  است. به این ترتیب کسانی که به ایشان مشورت 
دادند یا نمی دانند اقتصاد چیس��ت یا دروغ می گویند. 
نجفی ادامه داد: آقای جهانگیری به ایش��ان می گویند 
که چطور می توانید 5 میلیون شغل ایجاد کنید. مشاور 
قالیباف می گوید ما می توانیم. آنها نه راهکاری دارند نه 
چگونگی را توضیح می دهند. اینکه نمی ش��ود هر کس 
بیاید و ادعا کند، بلکه چگونگی رسیدن به اهداف است 
که تعیین کننده است و مردم نباید فریب این حرف های 
پوپولیس��تی را بخورند. وی اف��زود: آقای قالیباف گفته 
ب��ود من فقط در صورتی در انتخابات دوازدهمین دوره 
ریاست جمهوری ش��رکت می کنم که روی من اجماع 
باش��د، درحالی که در جمنا روی ایش��ان اجماع صورت 
نگرفت و نفر چهارم شد. رئیس ستاد فرهنگیان روحانی 
اضافه کرد: در انتخابات سال 92 ریاست جمهوری عضو 
شورای ش��هر تهران بودم و با قالیباف به عنوان شهردار 
تهران همکاری داشتم. ایشان آن زمان صراحتا گفتند 
که م��ن به تصمیم نهایی رس��یده ام ک��ه در انتخابات 
یازدهمی��ن دوره ریاس��ت جمهوری ی��ا رئیس جمهور 
می ش��وم یا اگر نشوم هم قطعاً شهردار تهران نمی مانم. 
اما دیدیم رئیس جمهور نش��د و بعد از فردای همان روز 
شروع به البی  کرد برای ماندن در سمت شهردار تهران. 

م��ن همان زمان صراحتا ب��ه او گفتم که االن متهم به 
دروغگویی می شوید و امروز کارنامه هشت ساله تان در 
شهرداری قابل قبول است اما اگر بمانید همین کارنامه 
هشت س��اله را هم خراب می کنید، زیرا گفته می شود 
که در شهرداری می مانید تا هزینه های انتخاباتی تان را 
از طریق اعتبارات ش��هرداری صاف  کنید. نجفی ادامه 
داد: قطعاً اقدامات چهار ساله اخیر قالیباف در شهرداری 
تهران به هیچ عنوان قابل قبول نیست و همان تصوراتی 
هم که در خصوص مس��ائل مالی ش��ان در ش��هرداری 
وجود داش��ت اتفاق افتاد. من اینها را می گویم زیرا باید 
پوپولیسم فریب کارانه را افشا کنیم تا مردم دچار انحراف 
نش��وند.  وی در خصوص مسکن مهر نیز عنوان کرد: 
مسکن مهر اگر درست انجام می شد ایده خوبی بود 
اما با آن روش��ی که اجرا شد لطمه بزرگی به کشور 
زد، به طوری که مهم ترین علتی که تورم کش��ور در 
س��ال های 91 و 92 به مرز 40درصد رسید، مسکن 
مهر بود، زیرا هزینه س��اخت مس��کن مهر از طریق 
بانک ها تأمین می ش��د و بانک ها ت��وان تأمین آن را 
نداش��تند. به همین دلیل مجبور به چاپ اسکناس، 
استقراض از بانک مرکزی و... شدند و اقتصاد کشور 
تا مرز متالش��ی ش��دن پیش��رفت اما خوش��بختانه 
دولتی آمد که با نجابت ما را از ونزوئال ش��دن نجات 
داد، زیرا می دانید که در حال حاضر تورم در ونزوئال 

حدود 700درصد است. 
نجفی با بی��ان اینکه هر دولتی قطعاً نقاط قوت و 
ضعف دارد، خاطرنش��ان کرد: مسائل متعددی برای 
نقاط ضعف دولت وجود داشت، مثل اینکه نگذاشتند 
دول��ت کار خود را انجام دهد، فضای سیاس��ی علیه 
دول��ت ایجاد کردند. به طور مث��ال موضوع حمله به 
سفارت عربس��تان در ایران موضوعی بود که فضای 
منفی علیه دولت ایجاد کرد و می بینیم که سردسته 
حمله به این سفارتخانه امروز به ستاد آقای قالیباف 
می رود. البته مواردی هم بود که در شرایط عمومی 
کش��ور یعنی همان زمانی که دولت یازدهم کش��ور 
را تحوی��ل گرفتی��م باعث ش��د نتوانیم ب��ه برخی 
برنامه های خود دست پیدا کنیم زیرا آن زمان کشور 

دچار مشکالت متعددی بود. 
وی ادام��ه داد: م��ردم در انتخاب��ات 92 به دکتر 
روحانی رأی دادند تا از ش��رایط بحرانی خارج شوند 
و امروز می بینیم که کش��ور از بحران درآمده است. 
ان ش��اءاهلل در چهار س��ال آینده نیز کارها بهتر و با 
س��رعت بیش��تر جلو خواهد رفت. مرح��وم آیت اهلل 
هاشمی رفس��نجانی در روزهای آخر عمر خود گفته 
بودن��د که معتقدم دولت دوم دکتر روحانی جوان تر 
و فعال تر خواهد بود و ان شاءاهلل در چهار سال آینده 

این پویایی را محقق خواهیم کرد. 
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نگاهی به سرمایه گذاری خطرپذیر و نقش آن در توسعه کسب وکارها

پول هوشمند اثربخش 
12

 در جست وجوی
تفکر استراتژی ساز   

10

 کسب وکارهای سنتی
فقط 5 سال فرصت دارند! 

13

5  مرحله بازاریابی برای کودکان   

11

 کسب وکارهای نوین
در دست انداز

 چگونگی برنامه های وفاداری
در کسب و کارهای کوچک

آگاهی از تغییر شرایط، مرز میان موفقیت و شکست

با وجود اذعان سیاس��ت گذاران بر اجتناب ناپذیر بودن توسعه کس��ب و کارهای نوین اینترنتی و ضرورت رفع موانع پیش روی 
متقاضیان آن، نه تنها هنوز هیچ خبری از تحقق وعده های دستگاه های دولتی، مقننه و قضایی برای رفع مانع تراشی و تسهیل فضای 
کسب و کارهای اینترنتی نیست، بلکه به گفته فعاالن این عرصه عقل کل پنداری دستگاه های دولتی که دائم در حال مجوز سازی  برای 
این نوع کسب و کارها هستند، به مانع اصلی توسعه مشاغل نوین تبدیل شده است. با وجود این، رئیس شورای رقابت از ظرفیت های 
موجود این نهاد فرابخشی برای رفع موانع کسب و کارهای نوین خبر  می دهد.  به گزارش اقتصاد ایران، پرهیز از نگاه جزیره ای، رفع 
سنگ  اندازی اتحادیه های صنفی، خأل قانونی، ایجاد تشکل صنفی قدرتمند، مقابله با فیلترینگ سلیقه  ای دستگاه های متعدد، حل 
مشکالت بیمه، مالیات و تامین اجتماعی، حل برخی مشکالت برای انجام مبادالت پولی و بانکی، کاهش ریسك سرمایه گذاری، 
اجرای قانون کپی رایت، بازتر شدن فضای تولید محتوا و... آخرین وعده های دستگاه های سیاست گذاری برای صاف کردن جاده 

ناهموار توسعه کسب و کارهای نوین است. گسترش روز افزون و ظرفیت های خالی بسیار برای توسعه این مشاغل در کشورمان...
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 ای ب��ی ام از ارائه خدمات جدی��دی برای بازاریابی 
هوش��مند خب��ر داده که ب��ر مبنای تحلی��ل رفتار 
مش��تریان عمل می کند و از این طریق برای افزایش 
موفقیت پیکارهای تبلیغاتی شرکت ها تالش می کند. 
ش��ده ی��اد  ن��ت، خدم��ات  زددی  گ��زارش   ب��ه 

 Watson Marketing Insights  ن��ام دارد و 
شرکت های تجاری و بازاریاب ها با استفاده از آن قادر 
به درک رفتار مشتریان و فهم نحوه تأثیرگذاری بر آنها 

به منظور موفقیت کسب و کار خود هستند.  با افزایش 
فهم رفتار مش��تریان می ت��وان پیکاره��ای تبلیغاتی 
هدفمن��دی را برای جلب نظر افراد و افزایش وفاداری 
آنها به یك برند تجاری در پیش گرفت. ابزار یاد شده 
ب��ا ارزیابی ایمیل ه��ای ارس��الی، فعالیت های صورت 
گرفته در شبکه های رسانه ای، محتوای چندرسانه ای 
و همین طور اطالعات ذخیره ش��ده از افراد و همین 
ط��ور داده های موجود در س��رویس های کلود قادر به 

پیش بینی رفتارهای کلیدی صاحبان مشاغل و ارتقای 
احتمال موفقیت پیکارهای بازاریابی اس��ت.  خدمات 
یاد شده به طور گس��ترده ای مبتنی بر فناوری هوش 
مصنوعی و خدمات کلود اس��ت و استفاده از آن برای 
پیش بینی رفتار مش��تریان در قب��ال یك محصول یا 
آگهی تبلیغات��ی جدید بر مبنای رفتارها و خریدهای 
قبل��ی آن��ان نیز ممکن اس��ت.  ای بی ام هن��وز هزینه 

استفاده از این خدمات را اعالم نکرده است. 

فرصت ه��ای  مل��ی  کنفران��س  نخس��تین 
س��رمایه گذاری در حوزه صنعت خراس��ان جنوبی 

برگزار شد. 
رئیس اتاق بیرجن��د در این کنفرانس بر ارتباط 
دانش��گاه و صنعت تأکید ک��رد  و بابیان اینکه باید 
پنجره دانش محوری را به روی صنعت اس��تان باز 
کنی��م، گفت: اگر این اقدام انجام نش��ود بازارهای 

خود را از دست می دهیم. 
محسن احتش��ام تصریح کرد: عصر کنونی، عصر 
دانش محوری اس��ت و ارتباط دانش��گاه با صنعت 
یک��ی از الزامات این موضوع اس��ت و باید تعاملی 
بین دانشگاه و تجارت ایجاد شود، چون عدم تعادل 
دانش��گاه و تجارت در تولید موجب شده نتوانیم از 
فرصت های سرمایه گذاری پیش رو استفاده کنیم. 
احتش��ام علم، فناوری و تولید را سه اصل مکمل 
و جدایی ناپذیر دانس��ت و افزود: متأس��فانه ارتباط 
این سه گزینه در محیط کسب وکار به خوبی برقرار 
نش��ده و در ش��رایط کنونی در بسیاری از بخش ها 

جای فناوری و علم خالی است. 
رئی��س ات��اق بیرجند گف��ت: باید نقش��ه راه و 
استراتژی توس��عه صادرات استان مشخص شود و 
نیز ما آمادگی داریم با همکاری دانش��گاه صنعتی 
بیرجند، برنامه اس��تراتژی توسعه صادرات را برای 

استان تدوین کنیم. 
احتش��ام بیان کرد: نگاه ما در توسعه اقتصادی، 
بای��د فرآیندی باش��د و اگر می خواهی��م صادرات 
موفقی داشته باشیم، تولیدات ما نیز باید صادرات 

محور باشد. 
وی ادامه داد: در ابت��دا باید بازار هدف صادرات 
شناس��ایی و بع��د کاالهایی تولید ش��ود که دارای 
به��ره وری باال، قیمت مناس��ب و تمای��ز و تفاوتی 

نسبت به کاالهای موجود باشد. 
رئی��س اتاق بیرجن��د تأکید کرد: برای داش��تن 
صادرات موفق، علم بازار شناس��ی الزم است و اگر 
بازاریاب��ی را به درس��تی اجرا کنی��م، می توانیم به 
بازاری پایدار برس��یم که موجب تولید و اش��تغال 

پایدار هم بشود. 
احتش��ام افزود: استان خراسان جنوبی در بخش 
معدن، محصوالت کش��اورزی، علم و دانش دارای 
مزیت های نس��بی خوبی است و در بازار افغانستان 
فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری داریم، ولی 
نباید فرصت های س��رمایه گذاری را محدود به این 

کشور کنیم. 
وی گفت: ن��گاه ما در بازار در زمینه فرصت های 
س��رمایه گذاری باید ب��ه بازارهای جهانی باش��د و 
برای این مهم باید دان��ش، آگاهی و علم بازاریابی 

صادرکنندگان افزایش یابد. 
به گفته وی، نقاط قوت و ضعف را باید به درستی 
شناس��ایی کرد و ب��رای رونق و توس��عه صادرات، 
بسته و مش��وق های صادراتی ابالغ و زمینه حضور 
صادرکنندگان در بازارها و نمایش��گاه های جهانی 

فراهم شود. 
 رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
نی��ز در ای��ن جلس��ه ت��ردد روزانه بی��ش از ۶۰۰ 

کامیون در مرز را نش��ان دهنده رون��ق تجاری در 
اس��تان دانست و افزود: بیش از ۴۰ درصد ظرفیت 
صادرات کش��ور از مرزهای خراسان جنوبی خارج 
می ش��ود که این امر نیز نشان دهنده رونق تجاری 

استان است. 
داوود ش��هرکی پیش��نهاد کرد بان��ك تخصصی 
از س��وی اتاق بیرجن��د برای پرداخت تس��هیالت 
به فعاالن اقتصادی اس��تان ایجاد ش��ود. شهرکی 
اف��زود: اگ��ر پول فع��االن اقتص��ادی در این بانك 
س��پرده گذاری شود می توان تسهیالت خوبی برای 

کمك به رونق تولید به آنها پرداخت کرد. 
وی بازارچه های مرزی اس��تان را از دالیل رونق 

تجاری استان دانست. 
عض��و هیأت  رئیس��ه ات��اق بیرجند ه��م در این 
جلسه بیان کرد فضای تجارت در مرزها باید کاماًل 
دوطرفه باش��د تا هر دو کش��ور از منافع کاالهای 

خود سود ببرند. 
علیرض��ا خام��ه زر بابیان اینکه فاصل��ه زیادی با 
جای��گاه مطل��وب داریم، افزود: اس��تان خراس��ان 
شمالی س��رمایه ها و ظرفیت های زیادی دارد ولی 
در عرصه تولید مقام خوبی نداریم و زیرساخت های 

تجاری باید بهتر از این باشد. 
وی تأکی��د ک��رد: حرف زیاد زده ش��ده اس��ت و 
اکنون باید وارد میدان عمل ش��د و نقطه ای برای 
رفع مشکالت آغاز شود و در همین راستا نخبگان 
اس��تانی هم باید با ما همکاری داشته باشند تا به 

رشد توسعه اقتصادی دست پیدا کنیم. 

رئیس اتاق بیرجند عنوان کرد

علم، فناوری و تولید، سه اصل جدایی ناپذیر در کسب و کار است

IBM  خدمات بازاریابی هوشمند ارائه می دهد
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تبلیغ��ات سیاس��ی ترفندهای��ی ب��رای حص��ول 
موفقیت های سیاسی در دولت ها و جناح های مختلف 
است و از گذشته تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته 
و به نوعی شیوه ای است که سیاستمداران برای نفوذ 

به ذهن مخاطبان خود از آن استفاده می کنند. 
برای برگ��زاری انتخابات، تبلیغات بس��یار زیادی 
انجام می ش��ود که هر تبلیغ پیام انتخاباتی فرد مورد 
نظ��ر را با هدف تأثیرگذری بر افکار، به گوش جامعه 

می رساند. 
»فرصت امروز« برای بررسی تبلیغات انتخاباتی در 
ایران با مهدی جباریان، دکترای مدیریت استراتژیک 

گفت وگو کرده است که در ادامه می خوانید. 

ویژگی های متمایز کنن�ده تبلیغات انتخاباتی 
در ایران نس�بت به س�ایر کش�ورهای جهان و 

خصوصًا کشورهای غربی کدام است؟ 
در واق��ع می ت��وان گف��ت ک��ه عم��ر فرآیند های 
دموکراتیک برای انتخاب سیاستمداران و شکل دهی 
حاکمیت در سراس��ر جهان به غیراز موارد خاص به 
ص��ورت عمومی کوتاه بوده اس��ت و در واقع جوامع 
انس��انی به صورت عمومی و در سراس��ر کشورها در 
حال آزمون و طی مراحل رشد در انتخابات سیاسی 
هستند. در کشور ما نیز عمر انتخابات، حتی از آنچه 
در برخ��ی کش��ورها بوده، کوتاه تر اس��ت. در مرحله 
رش��د هنوز چارچوب ها ق��وام نیافته ان��د و تغییرات 
را می ت��وان در ط��ول فرآیند دید. هنوز مش��تریان 
یا هم��ان رأی دهندگان اطالع��ات و دانش کافی از 
فرآیند ندارند و تأثیر حضورشان متغیر است. در این 
وضعی��ت هنوز فرم خاص��ی از کمپین های تبلیغاتی 
شکل نگرفته اند و احزاب نوعی از ائتالف هستند که 

عملکردی موقتی دارند. 
مش��تریان یا هم��ان رأی دهن��دگان نی��ز مهارت 
و دان��ش کم��ی از فرآین��د و نتایج دارن��د و این در 
حالی اس��ت که کمبود این دانش درک نمی شود زیرا 
معیارهای سنجش دانش قابلیت ارزیابی مستقیم را 

ندارند. 
سازوکار ش��رکت کاندیداها در انتخابات همچنان 
چارچوب��ی مش��خصی ن��دارد و احزاب موج��ود نیز 
به دلی��ل اینک��ه تبدیل به نه��اد نش��ده اند، به طور 
گسترده ای شکلی موقتی داش��ته که باعث می شود 

تأثیرگذاری شان کلی باشد. 
در وضعیت ذکرش��ده به دلیل اینکه رأی دهندگان 
دانش کافی در تش��خیص تأثیر برنامه ه��ا را ندارند، 
روندهای رأی دهی بیش��تر براساس ش��عور متعارف 
اقش��ار و منافع صنفی ش��کل می گی��رد و گروه های 

مرج��ع با تکی��ه بر فرآینده��ای دهان ب��ه دهان به 
مؤثر ترین نیروها در شکل دهی آرا تبدیل می شوند. 

و  رأی دهن��دگان  ش��امل  ذی نفع��ان  مجموع��ه 
سیاس��تمداران ب��ا توجه به اینک��ه از تجربه کمتری 
به ص��ورت سیس��تمی در این حوزه به��ره می برند، 
ب��ه بهره گی��ری از عواملی مانند تبلیغ��ات یکپارچه، 
برند سازی ش��خصی و اس��تراتژی محتوا و نیز سایر 
ابزارهای مورد اس��تفاده توجه و برنامه ریزی کمتری 

دارند. 
در ن��گاه بازارمحور بح��ث انتخابات ب��ه نوعی در 
بازاریابی ایده قرار گرفته اس��ت. ب��ه این صورت که 
ایده ای از طرف فروش��نده ارائه می ش��ود و خرید آن 

در عمل رأی مثبت مشتریان است. 
به نظر می رس�د تبلیغات انتخاباتی در ایران 
متکی بر یک س�نت تبلیغاتی اس�ت که فاصله 
زیادی با شرایط امروز جهان و حتی ایران دارد. 
این س�نت تبلیغاتی ب�ر مبنای چ�ه نیازهایی 

شکل گرفته است؟ 
همانط��ور که ذکر ش��د ما همچن��ان در وضعیت 
آزم��ون و خط��ا ق��رار داری��م و ب��ا توجه ب��ه اینکه 
س��اختارهای تأثیر گ��ذار در انتخاب��ات مانند احزاب 
همچنان در حال ش��کل گیری هستند، شاهد حضور 

کمرنگ تخصص در این زمینه هستیم. 
به نظر این طور می رسد که با توسعه هرچه بیشتر 
بل��وغ در این زمینه و ش��کل گیری دقیق تر جناح ها 
و نی��از به ن��گاه تخصصی برای رقاب��ت در بازار رای، 
آن دس��ته از افکار و دسته بندی هایی که قصد ادامه 
حی��ات در سیاس��ت را دارند، ناچ��ار خواهند بود به 
دانش رقاب��ت بازار و بازاریابی سیاس��ی تکیه کنند، 
در غیر این صورت احتمال موفقیت تنها با هزینه کرد 
گزاف منابع آن هم ب��ه صورت ناکارا و در کوتاه مدت 

ممکن خواهد بود. 
در آن س��وی بازی نی��ز حض��ور رأی دهندگانی را 
ش��اهدیم که نه براس��اس خرد فردی بلکه بیش��تر 
براس��اس هجمه ه��ا یا مناف��ع کوتاه م��دت تصمیم 
می گیرند. الزم به یادآوری اس��ت که تمام کش��ور را 
باید در نظر گرفت تا به عمق مس��ئله پی برد. به طور 
نمونه عدم دانش عمومی نس��بت به علم اقتصاد، بر 
کیفی��ت رأی دهی تأثیر منفی می گ��ذارد که عواقب 

آن را می توان در انتخابات گوناگون رصد کرد. 

نب�ود اح�زاب قدرتمند چه تأثیری بر ش�یوه 
تبلیغات در ایران گذاشته است؟ 

با توجه به اینکه هنوز احزاب در کش��ور ما ش��کل 
مش��خصی به خ��ود نگرفته اند، دیدگاه های ش��ان در 

حوزه های مختل��ف از جمله اقتص��ادی و نیز روابط 
خارجی به طور واضح مشخص نیست. 

ش��اهد آن هس��تیم که هنوز نظریه پردازی دقیقی 
درم��ورد مس��ائل اساس��ی کش��ور ک��ه در رأس آن 
اقتص��اد قرار دارد از س��وی هیچ کدام تعریف نش��ده 
ک��ه می توان آن را نتیجه همین عدم بلوغ دانس��ت. 
در حوزه تبلیغات نیز در همین راس��تا تأثیر سالیق 
به طور واضحی مشخص است، البته ناگفته نماند که 
بهره گی��ری از ابزارهای روز ب��ه دلیل وجود بازوهای 
اجرایی ج��وان به طور معم��ول مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد، اما آنچه نبودش به ش��دت حس می ش��ود 
نب��ود تفک��ر استراتژی س��از در پ��ی بهره گی��ری از 
ابزارهاس��ت. در عمل این وضعیت باعث اس��تفاده از 
رس��انه به صورت انب��وه و با هدف گیری نس��بتا کم 

می شود. 

احزاب با چه س�از و کارهایی می توانند سطح 
و کیفیت تبلیغات را تعالی ببخشند؟ 

برنامه ریزی تبلیغاتی براساس واقعیت های جامعه و 
تکیه دقیق بر آمار می تواند احزاب موجود را برای بقا 
در بلند م��دت بیمه کند. این امکان وجود دارد که با 
تکیه بر حقایق جامعه و بهره گیری درس��ت از دانش 
حزب سیاسی در کوتاه مدت دچار خسران شود ولی 
در بلند م��دت و با جلب اعتم��اد اجتماعی تبدیل به 
نهادی مس��تحکم ب��ا حمایت آحاد جامع��ه خواهد 
ش��د که وفاداری رأی دهن��دگان را برایش به ارمغان 
می آورد، همچنین تکیه بر واقعیت های جامعه باعث 
ش��کل گیری احزاب براس��اس نیازها می شود که در 
صورت پیروزی های انتخاباتی نوید موفقیت بیش��تر 

برای آینده را می دهد. 

آیا تبلیغ�ات انتخاباتی به مجموعه مقررات و 
قوانین خاص خود برای حمایت از مصرف کننده 

یا به عبارتی مخاطب تبلیغات نیاز دارد؟ 
تبلیغات انتخاباتی بیشتر از آنکه به قوانین احتیاج 
داشته باشد به شفاف سازی نیازمند است. بهتر است 
سیاس��تمداری ک��ه تصمیم دارد از س��وی مردم در 
رأس قدرت قرار بگیرد، با تمام فشار ممکن از سوی 
منتقدان، رسانه ها و آحاد مردم نقد شود و برنامه های 
وی بررسی ش��وند تا امکان پذیری برنامه ها، تکیه بر 
روش های منطقی و س��ایر شرایط الزم برای مقایسه 
فراهم آیند، البته تأثی��ر قانون نیز می تواند مثبت یا 

منفی باشد اما اصلی نیست. 
مقایس�ه زمان بندی فرص�ت کاندیداها برای 
تبلیغ�ات در ای�ران و س�ایر کش�ورها چگونه 

اس�ت؟ همچنی�ن از منظر گس�تره جغرافیایی 
تبلیغات در سطح کشور چگونه است؟ 

در کش��ورهایی که دارای احزاب مشخص هستند، 
معموالً انتخابات درون حزبی برای معرفی کاندیدای 
مورد نظر از مدت ها قبل آغاز می ش��ود و این رقابت 
درون حزب��ی افراد را هرچه بیش��تر ب��ا کاراکترهای 
انتخاباتی آشنا می کند و البته منطقی است که مدت 
زمانی ک��ه برای تبلیغات در کش��ور ما در نظر گرفته 
ش��ده، زمان مش��خصا کوتاهی اس��ت و در چند روز 
ش��ناخت کاندیداها و برنامه های ش��ان بسیار دشوار 

است. 
هرچند در حال حاض��ر فعالیت کاندیداها از ماه ها 
قبل از انتخابات ش��روع می ش��ود ولی این فعالیت با 

قانون هماهنگی ندارد. 

تأثیر مناظره ها و پخش آنها از رسانه ملی در 
دوره های قبل چه میزان در تغییرات سبد آرای 

کاندیداها نقش داشته است؟ 
قطعاً رس��انه ها نقش��ی مح��وری در انتخابات ایفا 
می کنن��د از جمل��ه فعالیت ه��ا در ای��ن زمین��ه نیز 
مناظره ها بودند که قدمی رو به جلو به سمت بررسی 
بهتر افراد با این روش برداش��ته ش��ده اس��ت، البته 
می توان این مناظره ها را با حضور نمایندگان مردم یا 

اساتید و به روش های گوناگون برگزار کرد. 

تفاوت در ش�گردهای تبلیغاتی در انتخابات 
ریاس�ت جمهوری، مجلس ش�ورای اس�امی، 
مجل�س خبرگان، ش�وراها و. . . در چه وجوهی 

منعکس می شود؟ 
نخس��تین عامل تأثیر گذار را می توان گستره تحت 
پوشش در هر انتخابات دانست. هدف جغرافیایی در 
انتخاباتی مانند انتخابات ش��ورا یا مجلس به صورت 
ش��هر به شهر یا روستا به روستا شکل می گیرد و در 
انتخابات ریاست جمهوری در کل کشور. با توجه به 
این مس��ئله کاندیدای نمایندگی این فرصت را دارد 
تا از روش های محلی و تکیه بر سفارشی سازی مانند 
س��خنرانی در اماکن عمومی یا فروشندگی مستقیم 
ب��ه جمع کردن رأی بپ��ردازد، درحالی که انتخابات 
ریاس��ت جمهوری متک��ی بر بازاریاب��ی انبوه بوده و 

براساس تبلیغات تأثیر گذار است. 
در نتیجه در س��طح منطقه ای حض��ور فرد عاملی 
تأثیر گذار اس��ت، البته این حضور و عرضه مس��تقیم 
با آس��یب هایی مانند اقدام ب��ه تطمیع افراد یا توزیع 
موادغذای��ی در بین افراد بوده اس��ت ک��ه با افزایش 

آگاهی مردم اثر این آسیب ها کاهش می یابد. 

بررسی تبلیغات انتخاباتی در گفت وگو با دکتر مهدی جباریان

درجستوجویتفکراستراتژیساز
ایده های طالیی

سعی کنید مردم را بهتر بشناسید

رسم کهن بر این اس��ت که هر فردی باید تمام 
آثار برجس��ته یک رش��ته را مطالعه کند تا بتواند 
به عن��وان صاحب  نظ��ر در آن حوزه مطرح ش��ود. 
ب��ر همین اس��اس اگر مایل هس��تید ب��ه یکی از 
موفق ترین طراحان آگهی س��ده اخیر بدل شوید، 
باید تمام آثار 100س��ال اخیر را م��ورد مطالعه و 
بررسی قرار دهید. دشوار به نظر می  رسد، این طور 

نیست؟ 
زی��اد نگ��ران نباش��ید. در واقع راه  های بس��یار 
زی��ادی ب��رای دور زدن چنین فرآین��د طوالنی و 
خس��ته  کننده  ای وجود دارد. همچنین باید یادآور 
ش��وم که تمام آثار نوشته شده در زمینه تبلیغات، 
بازاریاب��ی و طراح��ی آگهی در 100 س��ال اخیر 
آثاری برجس��ته نیس��تند. مقصود من نفی ارزش 
تمامی آثار بزرگ در زمینه طراحی آگهی نیس��ت. 
با این حال این س��یر مطالعاتی تنها یک بخش از 
کار را تش��کیل می  دهد. مهم تری��ن مزیتی که هر 
طراح باید داش��ته باش��د، ش��ناخت صحیح مردم 
است. مشتری، مخاطب، س��رمایه طراحی آگهی؛ 
هر نامی که می  خواهی��د به آنها بدهید. در نهایت 
ه��دف طراح��ی آگهی فروش محصوالت اس��ت و 
برای انج��ام صحیح چنین کاری ش��ما نیاز دارید 
طرف مقابل  تان را به خوبی شناس��ایی کنید. الزم 
به ذکر اس��ت که طراحی آگهی فعالیتی است که 
همه ما طراحان برای کسب درآمد و زندگی انجام 

می  دهیم. 

ایده
ایده این شماره براساس عملکرد حرفه  ای دیوید 
اوگیلوی، طراح مش��هور به رش��ته تحریر درآمده 

است. 
فک��ر می  کنم افتخاراتی که دیوی��د اوگیلوی در 
ط��ول دوران فعالیت حرفه  ای خود کس��ب کرده 
اس��ت، به اندازه کافی گویای نب��وغ تبلیغاتی وی 
باش��د. بر همین اس��اس تصمیم گرفتم مجموعه 
ایده  های این س��ری از مقاالت را با یک ایده از این 

طراح افسانه  ای تمام کنم. 
هنگامی که یکی از طراحان آگهی جوان شرکت 
اوگیل��وی به ن��ام Ogilvy & Mather اقدام به 
اس��تفاده از کلمه »به کار زدن« و »تسهیل دیده« 
در آگهی خود کرد، دیوید فرد موردنظر را به مدت 
ی��ک هفته در یک واگن کنار خیابان اس��کان داد. 
پی��ام او برای طراح جوان واضح بود: »اگر در طول 
این مدت تنها یک��ی از عابران کلماتی را که تو به 
کار برده  ای، اس��تفاده کرد، اجازه استفاده از آنها را 

در آگهی خود خواهی داشت.« 
یکی از بهتری��ن راهکارهایی ک��ه به عنوان یک 
ط��راح آگهی حرف��ه  ای برای ش��ناخت بهتر مردم 
می توان ب��ه کار برد، تمرین مداوم اس��ت. به این 
معن��ا که به طور مس��تمر به گفت وگوه��ای روزانه 
اف��راد گ��وش داده، فضای مج��ازی را چک کرد و 
در نهایت به روزنامه  ها نیز سرک کشید. البته باید 
توجه داش��ت که همه این اطالعات را نمی  توان از 
اینترنت یا محل س��کونت  مان به دس��ت بیاوریم. 
به عبارت س��اده، بعضی اوقات الزم است برای به 
روز رسانی اطالعات  مان سختی برخی سفرها را نیز 
به جان بخریم. هنگامی که در یک آژانس تبلیغاتی 
کوچک واقع در غرب لندن مش��غول به کار بودم، 
محل س��کونتم در همسایگی افراد تحصیلکرده  ای 
مانند وکال، خلبان  ها و بازیکنان سرشناس فوتبال 
بود. در چنین شرایطی اگر بخواهید آگهی طراحی 
ک��رده و به زبان گفت��اری اهالی مرفه آن بخش از 
جامع��ه اکتفا کنی��د، فاجعه  ای تمام عی��ار را رقم 
خواهی��د زد. در واق��ع من در آن هن��گام اغلب به 
مراکز ش��لوغ که افرادی از اقش��ار مختلف در آن 
رفت  وآمد داش��تند، مراجعه می  ک��ردم. نتیجه نیز 
آش��نایی بهتر با فرهنگ و زبان روزمره اغلب افراد 

بود. 
اگرچه توجه به گفت وگوهای روزمره مردم تأثیر 
غیرقابل انکاری روی شناخت ش��ما از آنها خواهد 
داش��ت، با این حال نباید اهمیت شناس��ایی زبان 
مح��اوره  ای مخاطب��ان هدف را نیز از ی��اد برد. به 
عبارت س��اده، اگر قصد طراحی آگهی برای قش��ر 
خاصی )مانند کارگران کارخانه یا اساتید دانشگاه( 
را دارید، باید فرم محاوره همان قش��ر خاص را در 

متن آگهی  تان به کار گیرید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید

-هیچ گاه مردم را فراموش نکنید. آگهی شما در 
نهایت امر باید به نوعی احس��اس بشر دوستانه را 
ب��ه مخاطب منتقل کند. همچنی��ن باید یادآوری 
کنم که طرف مقابل شما روبات  ها نیستند، بلکه با 
انس��ان  هایی باهوش سروکار دارید. اگر تنها اندکی 
از ش��یوه گفت وگ��و و رفتار اجتماع��ی آنها فاصله 
بگیرید، آگهی  تان شکس��ت بدی را تجربه خواهد 

کرد. 
-دامنه مطالع��ات خود را گس��ترش دهید. اگر 
فردا صبح یک شرکت فعال در زمینه معادن آهک 
به ش��ما پیشنهاد همکاری دهد، آیا از اصول اولیه 
این کس��ب  وکار و نحوه تعامل با اهالی این صنعت 
آگاه��ی داری��د؟ کتاب  ها، مج��الت و روزنامه های 
تخصصی بهتری��ن گزینه  های موجود برای تقویت 

آگاهی  تان خواهد بود. 
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تبلیغات خالق

آگهی: الستیک Continental SSR Runflat  _ شعار: هرچه جاده پیش رو قرار دهد.

ایستگاه تبلیغات

پوشک بچه Kit & Kin، محبوب 
دل بچه ها و پدر و مادرها

آژان��س تبلیغات��ی اس��تودیو B & B اق��دام به 
خلق نام، هویت بصری و بس��ته بندی برای پوشک 
بچه Kit & Kin  کرده اس��ت. ای��ن برند جدید 
خانوادگ��ی در کن��ار برخ��ورداری از عملک��ردی 
فوق العاده عالی قابلیت تجزیه در محیط زیست را 
دارد و در عین حال طیف گسترده ای از محصوالت 
مراقبت از پوس��ت طبیعی ب��رای مادران و نوزادان 
را نی��ز عرض��ه می کند.  به گ��زارش  ام بی ای نیوز، 
موسس��ان آن را »اما بانتون« و کارآفرین کودک، 
کریس مانی، تش��کیل می دهند. Kit & Kin در 
پ��ی ارائه محصوالتی با قیمت مناس��ب و در عین 
حال دوس��تدار محیط زیست اس��ت. در ادامه این 
محصوالت اس��ترس پدر و مادر های جدید را بابت 
انتخاب بهترین پوش��ک برای بچه های خود از بین 
می برند. هر پوش��ک پس از گذراندن آزمایش��ات 

تأثیر آن روی پوست تأیید می شود. 

ترجمه: علی آل علی
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کودکان، مهم ترین قش��ر و هدف بازار 
نام ه��ای تج��اری و تبلیغ��ات هس��تند. 
بچه ه��ای ام��روزی مثل ک��ودکان دوره 
»بزرگس��االن  دیگ��ر   وس��طی  ق��رون 
کوچک« نیستند و نقش آنها در خانواده 
غیرقابل انکار اس��ت. از دهه 80 تاکنون 
هدف اکثر تبلیغات، کودکان خردس��ال 
بوده اند و با شروع فصل تعطیلی مدارس، 
ان��واع به خصوصی از تبلیغ��ات مربوط به 
س��رگرمی کودکان افزایش پیدا می کند. 
کودکان س��اده و بی تکلف هس��تند و به 
راحتی با عوام��ل مختلف و جالبی تحت 
تأثی��ر ق��رار می گیرند. بس��ته بندی های 
آهنگین،  تبلیغاتی  ش��عارهای  رنگارنگ، 
ش��خصیت های کارتونی س��رگرم کننده، 
بازی ه��ا و ان��واع مس��ابقات ب��رای آنها 
هیجان انگیز اس��ت و برند ها با بهره گیری 
از همین ق��درت تأثیرپذیری در کودکان 

به عنوان هدف بازار نفوذ می کنند. 
یکی از موضوعات مه��م و جالب برای 
مطالع��ه و پژوه��ش در بازاریاب��ی رفتار 
مصرف کننده است؛ بدیهی است کودکان 
نی��ز از ای��ن مقوله مس��تثنی نیس��تند. 
دنی��ای س��اده و در عین ح��ال پررمز و 
راز و پیچی��ده کودکی، جذابیت پژوهش 
در ای��ن زمین��ه را صدچن��دان می کند. 
انتخ��اب و خرید یک محص��ول را نباید 
تنها به عنوان روندی پنداش��ت که در آن 
ک��ودک یک کاال را از می��ان کاالهای به 
نمایش گذاش��ته شده خریداری می کند؛ 
ب��ه عبارت دیگر، در نظ��ر گرفتن کودک 
به عنوان یک مصرف کننده یعنی توجه به 
او، زمانی که فعاالنه و آگاهانه در فرآیندها 
و فعالیت ه��ای مرتبط ب��ا تصمیم گیری، 
خری��د و مص��رف مش��ارکت می کن��د. 
ک��ودکان در س��نین پایی��ن تبدی��ل به 
مصرف کننده می ش��وند و طیف متنوعی 
از عوامل اثرگذار و تجارب شخصی ش��ان 
عادت های مصرفی آنها را شکل می دهد. 
در ای��ن بی��ن، عوامل مؤثر بس��یاری نیز 
وج��ود دارد؛ این عوامل، ابتدا بر س��طح 
آگاهی کودک در مورد مسائل مربوط به 
خرید و تصمیم گیری اش اثر گذاشته و در 
مرحله بع��د منجر به افزایش مهارت های 
مصرفی کودک می ش��ود. با بررسی رفتار 
خرید کودک، این ام��کان فراهم می آید 
که ب��ه ارزش ها و نگرش ه��ای او نیز پی 
برده ش��ود، چراکه او نیز همانند یک فرد 
بزرگس��ال با کاالیی ک��ه مصرف می کند 
س��عی در خلق و حف��ظ هویتش دارد تا 
حس هویت چه کسی بودن را به واسطه 
آنچه مص��رف می کند، به نمایش بگذارد. 

ب��ه بیانی بهتر، رفتارخری��د کودک نمود 
خارجی عواملی اس��ت که در شکل دهی 
ای��ن رفتار اثرگذار ب��وده و با مطالعه آن، 
می توان باورهای ک��ودک را درک کرد و 
به علت های انتخابش پی برد. واضح است 
ک��ه امروزه کودکان نس��بت به گذش��ته 
ق��درت خرید بیش��تری پیدا ک��رده، بر 
تصمیم گی��ری خرید خان��واده اثرگذارتر 
ب��وده و نقش مؤثرت��ری در خرید کاالها 
دارند و والدین نیز به تناسب موقعیت های 
اجتماع��ی، تحصیل��ی، درآم��دی و... به 
نظر کودکانش��ان در خری��د محصوالت، 
بیش��تر توج��ه می کنند. به م��وازات آن، 
فعالیت های ش��رکت ها در این راستا نیز 
افزایش یافت��ه، به طوری  که امروزه هدف 
بس��یاری از تبلیغات، به خصوص تبلیغات 
تلویزیون��ی ک��ودکان  هس��تند. بنابراین، 
ب��ا انجام مطالعات کاف��ی در زمینه رفتار 
خرید  )مصرف کننده( کودک، از س��ویی 
می توان حمایت بیش��تری از او کرد و با 
آموزش ه��ای الزم، س��طح آگاهی اش را 
افزایش داد و در ش��رایط کنونی و دنیای 
رقابت��ی حاضر، ک��ه تولیدکنندگان برای 
رش��د و بقا از هر ش��یوه و اب��زاری برای 
فروش محصوالت خود استفاده می کنند، 
برای مصون نگه داش��تنش عمل کرد. از 
سویی دیگر، می توان به شرکت های فعال 
در زمینه تولید محص��والت کودکان نیز 
اطالعات مناس��ب و مفیدی ارائه کرد تا 
با توجه کافی به کودک و خواسته هایش، 
محصوالت مناسب را تولید و با روش های 

صحیح عرضه کنند. 
اس��باب بازی ها  آبنبات ها،  خوردنی ها، 
و  محص��والت  ای��ن  هم��ه  روی  و... 
بس��یاری دیگ��ر، کوچولو ه��ای عزیز ما 
تصمیم گیرندگان هس��تند. اما آنهایی که 
وزن بیش��تری در تصمیم گیری هس��تند 
پ��در و مادران کودکانند و در مرحله آخر 
آنه��ا باید تجویز کنند ک��ه این محصول 
خوب اس��ت یا ب��د. بنابراین بس��یاری از 
ش��رکت های بازاریاب��ی مجبورن��د خود 
را ب��ا آنها انطباق دهند. م��ا اغلب گمان 
می کنی��م که صحبت ک��ردن با کودکان 
راحت از ارتباط با بزرگساالن است. هیچ 
چیزی وجود ندارد و این ارتباط فرآیندی 
اس��ت که بای��د در مراح��ل پی در پی به 
دنبال رسیدن به آن باشیم. بیایید ببینیم 
که چگونه می شود به اهداف خاص خود 

رسید. 

مرحل�ه یک�م، اغ�وا: ی��ک کودک 
ظرفی��ت باالیی ب��رای انت��زاع دارد. به 
منظ��ور ج��ذب و حف��ظ توج��ه آنه��ا، 

می توانید روی این موارد بازی کنید: 

•صداها: موس��یقی های ساده را به یاد 
داشته باش��ید، همچنین آهنگ، شعار، 

پیام و... 
•تصاویر رنگارنگ و متحرک 

•اس��تفاده از ش��خصیت های فانتزی، 
Ne s  ییوان��ات، ابرقهرمان ه��ا  )مانند
quik Quicky، شاهزاده لو، رونالد در 

مک دونالد و...( 

راهنمایی: 
•ای��ن نکته ضروری اس��ت که ما باید 
اولوی��ت خ��ود را اس��تفاده از رس��انه ها 
بگذاریم تا بتوانیم به اهداف بهتر برسیم، 
از جمله زنجیره ای از کارتون یا مجالت 

مصور با توجه به گروه سنی کودکان 
•هدیه دادن برای حفظ دلبس��تگی و 
بی��دار ماندن میل کودکان  )هدیه دادن 
باعث جذاب تر ش��دن محص��ول در نزد 

کودکان می شود.( 

مرحله دوم، تحریک: ما نمی توانیم 
به ی��ک کودک به عنوان یک بزرگس��ال 
نگاه کنیم. با اس��تفاده از یک روانشناس 
کودک می شود استراتژی بازاریابی را در 

اختیار گرفت.  
•کودک باید از شرایط و حوادث آشنا 

اطمینان پیدا کند. 
•کودک محصوالتی را که توسط دیگر 
بچه ها دوست داشته شده اند می پسندد 
)ای��ن معیار در زم��ان نوجوان��ی تغییر 

می کند. ( 
•کودکان همیش��ه پایبند به یک زبان 

مشابه یا نزدیک به زبان خود هستند. 

برای ارتباط راحت تر با کودکان: 
•پیام شما باید ساده باشد، قابل فهم و 
قابل مقایسه، تکرار در پیام باعث جذب 

کودک می شود. 
•انتخاب موضوعات طنز و قابل تخیل 
برای ارتباط با کودکان بس��یار خوشایند 
اس��ت. کودک این گونه شما را به راحتی 

به یاد خواهد داشت. 
•پاسخ ش��ما به کودکان باید در مدت 
زمان کوتاهی باشد. این گونه عالقه مندی 

کودک بیدار خواهد ماند. 

مرحل�ه س�وم، عضوی�ت: کودکان 
اغل��ب موضوع اصل��ی خرید هس��تند. 
اغلب کودکان در خرید مستقیماً حضور 
ندارند اما ذی نفع هستند. شما باید این 
انگی��زه را در آنها ایج��اد کنید که پدر و 
مادر خود را ترغیب کنند. تبلیغات باید 
ی��ک منبع اصلی برای تح��ت تأثیر قرار 
دادن والدین باش��د. باید ک��ودکان را با 

وعده ترغیب کنیم ت��ا او قادر به انتقال 
خواس��ته خ��ود به پ��در و مادر باش��د. 
برخی از ایده های کالس��یک برای وعده 
به کودکان می توانند الهام بخش باش��ند: 
مانند امنیت  )نداش��تن ترس از شب(، 
سرگرم کننده  )خوردن شکالت خوب(، 

شناخت اجتماعی و ... 

مرحل�ه چه�ارم، خری�د: ام��روزه، 
کودکان نقش مهم��ی در تصمیم گیری 
والدی��ن دارن��د. برای کودکان زیر س��ه 
سال یک انسان بالغ تصمیم برای خرید 
می گی��رد، اما بع��د از آن کودک تبدیل 
به ی��ک خری��دار مس��تقیم محصوالت  
)آبنبات، کارت های بازی و... ( می ش��ود 
و به س��رعت ک��ودک ق��ادر خواهد بود 

محصوالت شما را تشخیص دهد. 

راهنمایی: 
آرم، رن��گ، طرح بس��ته های موجود 
در بس��ته بندی محصوالت خ��ود نقطه 
عطفی اس��ت که اجازه می دهد کودکان 
محصوالت ش��ما را به راحتی شناسایی 
کنن��د، بنابراین اتخاذ یک بس��ته بندی 
مطلوب عاملی اس��ت که موجب جذب 
کودک می شود و هر گونه تغییر می تواند 

انتخاب کودک را مختل کند. 

مرحله پنجم، وفاداری: یک کودک، 
یک فرد بالغ آینده اس��ت. یک مشتری 
مس��تقیم در آینده خواهد بود که قدرت 
خرید را رشد خواهد داد. بیشتر نام های 
تجاری که ما می بینیم بخشی از زندگی 
روزان��ه ما هس��تند. اکثر بزرگس��االن با 
توجه به عادت کودکی در بزرگسالی نیز 
خری��د محصوالت را ادامه خواهند داد و 
این موضوع تبدیل به نوستالژی در زمان 
بزرگس��الی می ش��ود که باع��ث معرفی 
محصوالت به فرزندان خود خواهد شد. 

راهنمایی: اکثر تبلیغاتی که کودکان 
را تح��ت تأثی��ر ق��رار می ده��د موجب 
می ش��ود بزرگساالن نیز تحت تأثیر قرار 

بگیرند. 

نتیجه گیری: 
کودکان به عنوان مش��تریان مدیریت 
نشده یک سن خاص در نظر گرفته شوند 
و نباید نفوذ آنها را در تصمیم گیری های 
خانواده دست کم بگیریم. سرمایه گذاری 
در رابط��ه ب��ا نام تج��اری / کودک یک 
ای��ده خوب اس��ت، زی��را این اج��ازه را 
 می دهد که با ک��ودک یک رابطه گرم و 

اطمینان بخش ایجاد کنیم. 

چگونگی برنامه های وفاداری در 5  مرحله بازاریابی برای کودکان   
کسب و کارهای کوچک

کس��ب و کارهای کوچ��ک نیز مانن��د بنگاه های 
اقتص��ادی کالن نیازمن��د برنامه ه��ای وف��اداری 
هس��تند تا از این طریق بتوانند تکرار و گس��ترش 
س��بد خرید و در نهای��ت در مش��تریان وفاداری 
ایجاد کنند. فلس��فه هر برنام��ه وفاداری، یک ایده 
بس��یار ساده است؛ مش��تریان دائمی، پاداش داده 
می ش��وند و درآم��د کس��ب و کار هم ب��اال می رود. 
ای��ن یک اس��تراتژی ابتدایی اما، قدرتمند اس��ت. 
برنامه ه��ای وف��اداری اج��را ش��ده در غول ه��ای 
 بزرگ تجاری جه��ان مثل اس��تارباکس، آمازون، 
 ای ب��ی )eBay( و. . .، به خوب��ی ثابت کرده اند که 
بیش��تر از تصور شرکت های شان س��ود و منفعت 
نصی��ب صاحبان ش��ان کرده اند. اس��تارباکس ادعا 
می کن��د که ای��ن برنامه به رش��د 26 درصدی در 
س��ود و جه��ش 11 درصدی در درآمد کل ش��ش 
ماهه دوم س��ال 2014، منجر شده است. این ادعا 

شگفت انگیز است! 
ش��اید با خودت��ان فکر کنی��د ک��ه برنامه های 
وف��اداری فق��ط مخت��ص ش��رکت ها و برندهای 
بزرگ و مش��هور اس��ت، اما ای��ن را بدانید که یک 
برنام��ه وفاداری خوب، ربطی ب��ه مقیاس و اندازه 
کس��ب و کار ندارد! از یک مغازه ساده هم می توان 
ش��روع کرد. در اینجا می خواهیم به بررس��ی این 
موضوع بپردازیم که چرا برنامه های وفاداری برای 

کسب وکارهای کوچک بسیار مهم اند؟ 

مشتریان دائمی به کمک شما می آیند
یک برنامه وفاداری خوب، مشتریان دائمی شما 
را بیش��تر می کند و طبیعتاً کس��ب وکار شما نیز 
پررونق ت��ر خواهد ش��د. این ی��ک موازنه منطقی 
اس��ت. براس��اس مطالعه جدیدی در حوزه کسب 
وکاره��ای کوچک، مش��تریان دائم��ی 67 درصد 
بیشتر از مشتریان تازه وارد خرید انجام می دهند. 
بسیار خب! منطقی است که به این عمل نیک شان 
باید پاداش��ی تعلق بگی��رد! چ��را؟ همان طور که 
 خودتان خوب می دانید، حفظ یک مشتری بسیار 
کم هزینه تر از جذب یک مش��تری جدید اس��ت. 
مشتری دائمی ش��ما به عنوان یک بنگاه تبلیغاتی 
س��یار عمل می کند و ش��ما باید قدردان زحمات 
بی چش��م داش��ت مش��تریان خوب خود باش��ید. 
نباید تنها با یک تش��کر س��اده موض��وع را خاتمه 
دهید! ش��ما به عنوان مالک کسب و کار با راه اندازی 
برنامه ه��ای وف��اداری، به مش��تریان خود نش��ان 
می دهید که برای ش��ان اهمی��ت قائلید. با این کار 
نه تنها از آنها تشکر کرده اید، بلکه انگیزه الزم برای 
خریده��ای بعدی و تبلیغ دهان به دهان کارتان را 

نیز فراهم آورده اید.
 

با رقابت رشد کنید
شاید در ابتدا ناامید باشید یا برای تان مشکل به 
نظر برسد که بخواهید با برندهای مطرحی که پول، 
ش��عبه، توانایی ارائه قیمت های پایین تر و تبلیغات 
بیش��تری در اختیار دارن��د به رقاب��ت بپردازید و 
خودتان را از همان اول شکست خورده ببینید. اما، 
باید به ش��ما بگویم که یک برنامه وفاداری خوب، 
راهی س��اده برای کس��ب و کارهای کوچک است تا 
جنبه های شخصی و کوچکی از کار را به مشتریان 
خود نشان دهند و در این کارزار رقابتی با برندهای 
مط��رح به رقاب��ت بپردازند؛ البته در ح��د و اندازه 
خودش��ان.  برای مثال، ش��اید همه افراد دوس��ت 
نداش��ته باشند در فروشگاه های زنجیره ای و مطرح 
یک فنج��ان چای یا یک برش کی��ک بخورند، اما 
این را دوس��ت دارند که از خریدشان امتیاز کسب 
کنن��د و در درازم��دت پول کمت��ری صرف خرید 
چای یا قهوه کنند. در این جاست که فرصتی ناب 
برای صاحب��ان کافه های محلی و کوچک به وجود 
می آید تا مش��تریان بیشتری را به سمت قهوه های 

با کیفیت خودشان بکشانند.
 

هزینه زیاد برای برنامه وفاداری، مقرون به 
صرفه نیست! 

تصورت��ان نباید این باش��د که بخ��ش بزرگی از 
بودج��ه کارتان را ب��ه برنامه وف��اداری اختصاص 
دهید. ش��ما نباید خودتان را با شرکت های بزرگ 
و مطرح��ی که بودجه های کالن��ی برای این قبیل 
برنامه ه��ا در نظ��ر می گیرند، مقایس��ه کنید. هر 
کس��ب وکاری بای��د متناس��ب با ت��وان خود قدم 
بردارد. راه های س��اده تر و کم هزینه تری هم وجود 
دارد! احتیاجی نیس��ت برای مشتریان خود کارت 
عضوی��ت ص��ادر کنی��د و خرج های اضاف��ه برای 
خودت��ان بتراش��ید. هم��ه امکان��ات موردنیاز، در 
گوش��ی های هوشمند مشتریان ش��ما فراهم شده 
اس��ت. فقط کافی اس��ت اپلیکیشنی س��اده برای 
جمع آوری امتیازات مش��تریان طراح��ی کنید. با 
این کار هم با تکنولوژی روز همگام ش��ده اید و هم 
اینکه راه کم هزینه تری انتخاب کرد ه اید و مطمئن 
باشید این همان راهی است که شرکت ها و رقبای 
بزرگ تر ش��ما، در آینده نزدیک به مزیت های آن 
پی خواهند برد. پس پیش��گام باشید.  برنامه های 
وفاداری مش��تری تنها ب��رای برنده��ای بزرگ و 
معروف، طراحی و تعریف نشده اند. امروزه در بازار 
پررقابت کسب و کارها، کوچک ترها بیش از بزرگان 
به توسعه بازار و افزایش تعداد مشتریان نیازمندند، 
لذا بهره مندی از مزایای فراوان برنامه های وفاداری 
و تأس��یس باش��گاه مش��تریان، ابزاری اس��ت که 
می توان��د به کمک کس��ب و کارهای کوچک بیاید. 
رشد و توسعه تکنولوژی موبایل و امکان پذیر شدن 
طراحی و اجرای برنامه های وفاداری ارزان قیمت و 
جذاب، راه را برای ورود کسب و کارهای کوچک به 
حوزه وفاداری مشتریان باز کرده است. پس تا دیر 
نشده است، مدیران کس��ب و کارهای کوچک باید 

دست به کار شوند! 
ارتباط با نویسنده: 

me@alirezajafari. com

۷ دلیل مهم استفاده از محتوای 
تعاملی در استراتژی بازاریابی

تعداد کاربران ش��بکه های اجتماعی در سال های 
اخیر رش��د بی سابقه ای داش��ته است. میزان فعالیت 
و زمان حضور کاربران این ش��بکه ها نیز روزبه روز در 
حال افزایش اس��ت. از س��وی دیگر نیز همه ساله بر 
تعداد اپلیکیش��ن های ارتباطی و پیام رسان افزوده و 
قابلیت ه��ای جدیدی نیز به اپلیکیش��ن های موجود 
اضافه می ش��ود. این آمار برای بازاریابان تا حدودی 
نگران کننده اس��ت، زیرا روزانه میلیون ها پس��ت در 
ش��بکه های اجتماعی بین کاربران دس��ت به دست 
می ش��وند. با توجه به عالقه کاربران به ش��بکه های 
اجتماع��ی نیز بهتر اس��ت محتوای بص��ری قوی و 
جذابی برای این رس��انه ها تهیه شود، بنابراین تولید 
محت��وای تعاملی و ج��ذاب می توان��د مزیت رقابتی 
بزرگی برای کس��ب و کارها باش��د. اما متأس��فانه در 
کش��ور ما معم��والً ه��ر محتوایی بدون بررس��ی بار 
علمی و صحت و س��وقم آن دست به دست می شود. 
همین امر نیز مانند شمشیر دولبه ای روی استراتژی 
بازاریاب��ی کس��ب و کارها تأثی��ر می گ��ذارد. در این 
مطلب دالیل اهمیت اس��تفاده از محت��وای تعاملی 
در اس��تراتژی بازاریابی دیجیتال مورد بررس��ی قرار 

می گیرند. 

1-تولید محتوای تعاملی باعث می شود که از 
رقبای خود عقب نمانید

مؤسس��ه بازاریابی محتوایی اس��تفاده از محتوای 
تعامل��ی در عصر حاضر را یک��ی از مؤثرترین عوامل 
بازاریابی کس��ب و کارها می داند،  موفقیت استراتژی 
زیرا امروزه تمام کس��ب و کارها اس��تراتژی خود را به 
س��مت بازاریابی آنالین س��وق می دهن��د. از این رو 
تولید محتوای کاربرپس��ندانه امکان حضور اثربخش 
در چرخ��ه بازاریاب��ی دیجیتال را با خ��ود به همراه 

خواهد داشت. 

۲- ای�ن نوع محت�وا بیش�تر می تواند توجه 
مخاطبان را جلب کند

توجه داشته باشید که بیشتر مخاطبان شبکه های 
اجتماعی بدون خواندن کپش��ن، عکس های موجود 
در صفح��ه اصل��ی حس��اب کاربری خود را اس��کن 
می کنن��د، بنابراین یک محتوای بص��ری فوق العاده 
جه��ت جل��ب نظر مخاط��ب برای خواندن کپش��ن 
پس��ت مربوطه نیاز است. پس عالوه بر جلوه بصری، 
کپش��ن نیز باید جذاب و کاربرپسند انتخاب شود تا 

مخاطبان را به مشارکت و همدلی ترغیب کند. 

۳- تعامل بیش�تر و بهتری با مخاطبان ایجاد 
می کند

در حقیق��ت محتوای تعاملی محتوایی اس��ت که 
س��بب مش��ارکت مخاطبان و افزایش تعامالت بین 
کسب و کار و مشتری می ش��ود. افزایش تعامالت نیز 
مشتریان بالقوه را به مشتریان بالفعل تبدیل می کند. 
بنابراین این فرآیند می تواند کمک بزرگی به پیشبرد 
استراتژی بازاریابی کسب و کارها داشته باشد و میزان 

فروش را نیز افزایش دهد. 
محتوای تعاملی محتوایی است که سبب مشارکت 
مخاطب��ان و افزای��ش تعام��الت بین کس��ب و کار و 

مشتری می شود. 

۴- شناس�ایی مخاطب�ان ه�دف را س�اده تر 
می کند

ش��اید بتوان گف��ت که تولی��د محت��وای تعاملی 
قوی تری��ن اب��زار برای شناس��ایی مخاطب��ان هدف 
است، زیرا فعالیت و مشارکت کاربران در شبکه های 
اجتماعی برند و س��واالت مطرح ش��ده نمود کاملی 
از مخاطب��ان هدف را در اختیار مدیران ش��بکه های 
اجتماعی و صاحبان کسب و کار قرار می دهد. از سوی 
دیگر با شناس��ایی مخاطبان ه��دف امکان طراحی 
محصول جدید و توسعه محصول نیز فراهم می شود. 

را  مخاطب�ان  از  مفی�دی  اطالع�ات   -۵
جمع آوری می کند

جمع آوری اطالعات کارب��ران یکی از رویاهای هر 
بازاریاب موفقی است که محتوای تعاملی می تواند به 
سادگی به آن جامه عمل بپوشاند. هر چند با تحلیل 
بزرگ داده های ش��بکه های اجتماعی نیز می توان به 
اطالعات کاربران دس��ت یافت، ام��ا محتوای تعاملی 
راه میانب��ری ب��رای آگاهی از اطالع��ات مخاطبان و 
پیش بینی نیازهای آنه��ا را در اختیار بازاریابان قرار 
می دهد. این اطالعات می توانند در تدوین استراتژی 
بازاریابی کسب و کارها نیز مفید باشند. به یاد داشته 
باشید که طرح سوال و پاسخ به کامنت های کاربران 
یک��ی از س��اده ترین روش های گ��ردآوری اطالعات 

است. 

۶- با انواع محتوا سازگاری دارد
معموالً وقتی صحبت از محتوا می شود بیشتر افراد 
پس��ت های وبالگی و عکس نوش��ته های شبکه های 
اجتماع��ی را ب��ه خاط��ر می آورند، اما جالب اس��ت 
بدانی��د انواع مختلف��ی از محت��وا در تولید محتوای 
تعاملی وجود دارد که می تواند در پیشبرد استراتژی 
بازاریاب��ی کس��ب و کارها مؤثر باش��د. به عنوان مثال 
اینفوگرافیک، محتوای ویدئویی، سواالت نظرسنجی 
و ارزیابی، پر کردن ج��ای خالی با جمله دلخواه و... 
می توانند گزینه های مناس��بی ب��رای تولید محتوای 

تعاملی کسب و کارها باشند. 

۷- می توان�د ارزش م�ادی و معن�وی ب�رای 
مخاطبان ایجاد کند

کمپین ه��ای تبلیغات��ی نمون��ه ای از مهم تری��ن 
ن��وع محت��وای تعاملی هس��تند. با توجه ب��ه اینکه 
کمپین های تبلیغاتی موفق معموالً با استقبال مردم 
روبه رو می ش��وند، بنابراین در نظر گرفتن ارزش ها و 
هدایای مادی و معنوی برای مخاطبان سبب افزایش 
تعام��الت آنه��ا با کس��ب و کارها می ش��ود و اگر این 
تعامالت به درس��تی مدیریت شوند می توانند منجر 
به افزایش فروش و بهبود اس��تراتژی بازاریابی شوند. 
در حقیقت می ت��وان گفت تولید محتوای تعاملی به 

کارگیری نوعی استراتژی خاموش است. 
ibazaryabi.com :منبع

ترجمه:گلنوش محب علی 
alesiacom :منبع

باشگاه مشتریان کلید

علیرضا جعفری
 مشاور برنامه های وفاداری
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س��رمایه گذاری خطرپذی��ر به دلیل 
توأم ک��ردن تأمین مالی ب��ا هدایت و 
مش��اوره های مدیریتی به شرکت های 
کارآفری��ن، کارآمدترین ش��كل تأمین 
مال��ی ن��وآوری اس��ت و بس��یاری از 
چالش ه��ای تجاری س��ازی، ورود ب��ه 
بازار، بازاریابی، ب��ازارداری و... را برای 
شرکت های نوآور برطرف می کند. این 
ن��وع س��رمایه گذاری مكمل بس��یاری 
دیگ��ر از نهادها و روش ه��ای حمایت 
از ن��وآوری اس��ت، به نح��وی  ک��ه در 
اکثر کش��ورها مراکز رشد، پارک های 
فن��اوری، مراک��ز ش��تابدهی و دیگ��ر 
نهاده��ا، غالب��اً ی��ا اقدام به تأس��یس 
نهاده��ای س��رمایه گذاری خطرپذی��ر 
وابس��ته به خ��ود کرده اند ی��ا تعاملی 
نزدیك با بازیگران این حوزه دارند. این 
مقاله به تبیین چالش های تأمین مالی 
نوآوری و تجاری س��ازی دستاوردهای 
و  پرداخت��ه  کارآفری��ن  ش��رکت های 
س��رمایه گذاری خطرپذی��ر را به عنوان 
راه��كاری کارآمد ب��رای مدیریت این 

چالش ها معرفی کرده است. 

سرمایه گذاری خطرپذیر؛ پول 
هوشمند اثربخش

یكی از س��ازوکارهای کلیدی تأمین 
مالی نوآوری در دنیا، س��رمایه گذاری 
خطرپذیر اس��ت؛ س��رمایه خطر پذیر، 
پول��ی و اعتب��ارات مال��ی اس��ت ک��ه 
مدیریت��ی  مش��اوره های  هم��راه  ب��ه 
م��داوم، بازارس��ازی، بازارگش��ایی و... 
توس��ط صندوق   ها، نهادها یا اشخاص 
ای��ن ح��وزه در  حرف��ه ای فع��ال در 
اختیار ش��رکت های ج��وان کارآفرین، 
می گی��رد.  ق��رار  آتی��ه دار  و  ن��وآور 
دارای  معم��والً  ای��ن س��رمایه گذاران 
کارشناس��انی حرف��ه ای و مج��رب در 
زمینه مدیریت کسب وکار، حسابداری 
امور مال��ی، بازاریابی و... هس��تند که 
می توانن��د تجربی��ات و ارتباطات خود 
را  )هم��راه ب��ا پش��تیبانی مال��ی( در 
اختیار فن آفرینان، مخترعان، صاحبان 
ایده ه��ای تج��اری و...  )ک��ه عمدت��اً 
تخص��ص فنی درخ��ور ول��ی دانش و 
مهارت تجاری کمی دارند( قرار دهند. 
شرکت س��رمایه گذار را س��رمایه گذار 
خطرپذی��ر می نامن��د و پول��ی که به 
ش��رکت در حال رش��د داده می ش��ود 
س��رمایه خطرپذی��ر گفت��ه می ش��ود.  
سرمایه گذاران خطرپذیر پول هوشمند 
در اختی��ار کس��ب وکارهای ن��وآور و 
کارآفرین قرار داده و با تصدی کرس��ی 
مدیریت��ی  )معم��والً با ح��ق امضای 
مال��ی(، عالوه بر مش��ارکت در هدایت 
ش��رکت، تجرب��ه تج��اری و ارتباطات 
بازار خود را در اختیار این ش��رکت ها 
ق��رار می دهند؛ ن��رخ موفقیت تجاری 
نوآوری ه��ای تح��ت پوش��ش این نوع 
سرمایه گذاران بسیار باالتر از میانگین 
اس��ت، به نحوی که ده   ها سال است که 

س��رمایه گذاران خطرپذی��ر با حمایت 
از ش��رکت های کوچ��ك، کارآفرین و 
فناوران��ه، نقش چش��مگیری در خلق 
فرصت های ش��غلی، رش��د اقتصادی و 
افزایش توان رقابت بین المللی کشورها 
داشته اند. ش��رکت های معتبری مانند  
»اپل«،  »مایكروس��افت« و  »گوگل« 
از معروف   تری��ن بنگاه های��ی هس��تند 
که در مس��یر توس��عة ابتدای��ی خود 
از س��رمایه های خطرپذی��ر اس��تفاده 
کرده اند.  این نوع س��رمایه گذاری هم 
در آمریكا و هم در برخی کش��ورهای 
توس��عه یافته و درحال توس��عه، یكی از 
ارکان اصلی پیشرفت مبتنی بر نوآوری 
و تأمین مالی ش��رکت های کارآفرین و 
فن��اوری بنیان اس��ت. ل��ذا حمایت از 
توسعه این نوع سرمایه گذاری، موجب 
در  ن��وآوری  تجاری س��ازی  توس��عه 

کشورها خواهد شد. 

تاریخچه و منشأ پیدایش
س��رمایه گذاری  بس��یاری  هرچن��د 
خطرپذی��ر را ب��ه قدمت تاریخ بش��ر و 
حتی نقاط عطفی چون سرمایه گذاری 
ملك��ه و برخ��ی درباری��ان پادش��اهی 
اس��پانیا در س��فر پرمخاطره کریستف 
پایان��ی ق��رن  کلم��ب در س��ال های 
پانزدهم می دانند، اما برای نخس��تین 
بار این واژه به شكل کنونی آن، توسط 
فردی به نام جین وایتر در سال 1939 
در همایش عموم��ی انجمن بانكداران 
آمریكایی ب��ه کار رفت و از آن  پس به 
ش��كل تخصصی به عنوان س��ازوکاری 
برای تأمین مالی ش��رکت های جوانی 
ک��ه توان بالق��وه ای برای رش��د دارند 
توصیف ش��د. با این  حال شكل گیری 
صنع��ت س��رمایه گذاری خطرپذیر به 
معنای م��درن آن  )به غیر از دهه  های 
20 و 30 ک��ه راکفلر و دیگرانی که در 
بعضی از حوزه های نو س��رمایه گذاری 
می کردند( به اوایل دهه  40  میالدی 
ش��كل گیری  بازمی گردد.  آمری��كا  در 
عمل��ی این ن��وع س��رمایه گذاری بعد 
از جن��گ جهان��ی دوم و در مجموعه 
ش��رکت های مرتبط ب��ا صنایع نظامی 
در آمریكا ش��كل گرفت. دولت آمریكا 
به خص��وص در آن مش��ارکت داش��ته 
اس��ت. مش��ارکت دولت آمریكا بیشتر 
به ش��كل حمایتی و بسترسازی بوده، 
بدین معنا که شرکت های سرمایه گذار 
ایده ه��ای  و  کارآفری��ن  صنای��ع  در 
ن��و، از مالی��ات معاف می ش��دند یا از 
اف��راد س��رمایه گذار در ای��ن ایده ها و 
شرکت ها، مالیات کمتری اخذ می شده 
اس��ت.  )ابوجعفری، 1390(. این نوع 
س��رمایه گذاری ه��م در آمری��كا و هم 
در برخ��ی کش��ورهای توس��عه یافته و 
درحال توس��عه، یك��ی از ارکان اصلی 
پیش��رفت مبتنی بر ن��وآوری و تأمین 
مالی ش��رکت های کارآفرین و فناوری 
بنی��ان اس��ت، به نحوی  که بس��یاری 
از ش��رکت های ب��زرگ دنی��ا در دره 
س��یلیكون مس��تقر هس��تند  )مانند 

اپ��ل، یاهو، آمازون، گ��وگل و... از این 
طریق کس��ب وکار خود را تأمین مالی 
کرده اند.( موفقیت دره س��یلیكون در 
تولی��د و تجاری س��ازی فناوری ه��ای 
اقتصاده��ای  پیش��رفته س��بب ش��د 
دیگ��ر در س��ایر نق��اط دنی��ا ب��ا نگاه 
حس��رت آمیزی پیش��رفت این منطقه 
را نظاره گر باش��ند، این امر باعث ش��د 
تا کشورها برنامه های مختلفی را برای 
توسعه صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر 
پیگیری کنند. بااین حال روند توس��عه 
این صنعت در جه��ان به گونه ای بوده 
است که بیشترین اثر را در آمریكا و در 
مرحله بعد برخی دیگر از کش��ورهای 

توسعه یافته اروپایی داشته است.
 

چالش های تأمین مالی کارآفرینی
تحقیقات مختلف نشانگر آن است که 
فعالیت های نوآورانه به س��ختی در یك 
بازار رقابتی آزاد تأمین مالی می شوند. 
سابقه پژوهش��ی این موضوع به دوران 
پس از جن��گ دوم جهانی و تحقیقات 
برخ��ی صاحب نظران برجس��ته حوزه 
ن��وآوری  )نظیر ش��ومپیتر  )1942(، 
 ))1962( ارو   و   )1959( نلس��ون  
بازمی گ��ردد. ای��ن تحقیق��ات بعده��ا 
توس��ط محققین دیگر آزمون و توسعه 
داده ش��د - مثاًل منس��فیلد  )1981(، 
لی��وان و دیگ��ران  )1987( و الندوال 
و هم��كاران  )2003(-  )ابوجعفری و 

همكاران، 1393(.
 مهم ترین مسئله تأمین مالی نوآوری 
از ای��ن  قرار اس��ت که خروج��ی اولیه 
منابع��ی که به ن��وآوری تخصیص داده 
می ش��ود، دانش چگونگی تولید کاالها 
و خدمات جدی��د را ایجاد می کند. این 
دانش غیررقابتی اس��ت؛ بدین معنا که 
اگر توس��ط بنگاهی ای��ن دانش به کار 
گرفته ش��ود، این ام��ر مانع آن نخواهد 
بود که در بنگاه دیگر مورد بهره برداری 
قرار گی��رد. تا وقت��ی  نت��وان دانش را 
محدود نگه داشت، بازده سرمایه گذاری 
در دانش را نمی توان متناسب با منابعی 
که بنگاه به آن اختصاص داده محاسبه 
کرد، بنابراین بنگاه ها نسبت به این گونه 
سرمایه گذاری ها بی میل خواهند بود که 
درنهایت منجر به کمبود سرمایه گذاری 
در فعالیت ه��ای نوآورانه خواهد ش��د. 
دس��تاوردهای تحقیقات��ی رومر و دیگر 
محققی��ن هم��گام ب��ا او  )از 1986 به 
بعد(، منجر به ایجاد نوعی مدل رش��د 
درون زا در اقتصاد کالن  )براساس اصل 
بازده صعودی( ش��د که نش��ان می داد 
اس��تفاده یك فرد از دان��ش، مطلوبیت 
فرد دیگر را کاهش نمی دهد. تحقیقات 
مختلف نش��ان داده اس��ت که حتی در 
م��واردی که بنگاه ها به نوآوری تقلیدی 
روی می آورن��د، ناگزیرند هزینه زیادی 
باب��ت مهندس��ی معكوس و دس��تیابی 
به توانمندی اس��تفاده از فناوری اولیه 
بپردازن��د  )بین 50 تا 70 درصد هزینه 

نوآوری اولیه(. 
ک��ه  اس��ت  حال��ی  در  این هم��ه 

ریس��ك  خطرپذی��ر  س��رمایه گذاران 
بیش��تری از دیگر انواع سرمایه گذاران 
معم��والً  فعالیت ش��ان  و  می پذیرن��د 
مراح��ل اولی��ه فعالیت تج��اری را نیز 
دربرمی گی��رد، مراحل��ی ک��ه به دلیل 
ریس��ك باال برای دیگ��ر منابع تأمین 
مالی جذاب نیس��ت. به عبارت دیگر، به 
علت ریس��ك ذاتی نهفته در موفقیت 
طرح ه��ای کارآفرین��ی و فعالیت های 
دارایی ه��ای  اغل��ب  )ک��ه  نوآوران��ه  
نامش��هود دارند( و ماهی��ت بلندمدت 
بازگشت سرمایه در این نوع فعالیت ها، 
س��ازوکارهای مالی اعتب��اری و بانكی  
)مبتنی ب��ر وثیقه گ��ذاری دارائی های 
مش��هود( روش مناس��بی برای تأمین 

مالی آنها نیست. 

جمع بندی: سرمایه گذارانی از 
جنس کارآفرینان

از دیرباز چالش��ی می��ان کارآفرینان 
و تأمین  کنن��دگان منابع مالی نوآوری 
مطرح بوده و آن اینكه هر دو احس��اس 
می کردن��د آن دیگ��ری تنه��ا به عنوان 
ابزاری برای رفع نیاز و رسیدن به هدف 
به او می نگرد. چالش های مداوم و جدا 
شدن های زودهنگام و خونین، سرنوشت 
بس��یاری از چنی��ن س��رمایه گذاران و 
کارآفرین��ان بوده اس��ت ام��ا در روابط 
می��ان کارآفرین��ان و س��رمایه گذاران 
خطرپذیر، این سرمایه گذاران تنها نقش 
تأمین  کنن��دگان منابع مالی را ندارند و 
ب��ا مش��ارکت در مدیری��ت، بازاریاب��ی 
برنامه ریزی ش��رکت های  و  راهب��ردی 
مورد نظر، به رشد آنها کمك می کنند. 
اعتبار  اش��تراک گذاری  ب��ا  همچنی��ن 
تجاری و کانال ه��ای ارتباطی خود، به 
بازارس��ازی و توس��عه جایگاه ش��رکت 
کارآفرین و نوآور و دانش بنیان در بازار 
کمك می کنند؛ آنها ش��ریك کارآفرین 
می ش��وند، نه فقط در سود و زیان، که 
در فرآیند و توس��عه کار. به  بیان  دیگر 
آنه��ا فق��ط تأمین کننده مناب��ع مالی 
نیس��تند، س��رمایه گذارانی هس��تند از 

جنس خود کارآفرینان. 
منابع: 

)1390(؛  روح اهلل   ابوجعف��ری، 
راهكارهای��ی ب��رای س��ازماندهی نظام 
تأمین مال��ی علم و فن��اوری در ایران، 
فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره 

1، سال اول. 
باق��ری س��یدکامران، محبوبی جواد  
خطرپذی��ر،  س��رمایه گذاری   .)1383(
انتش��ارات ب��اران و بنیاد توس��عه فردا، 

تهران. چاپ اول. 
مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی  )1394(، بررس��ی چالش ها 
توس��عه  قانون��ی  ظرفیت ه��ای  و 
صنع��ت س��رمایه گذاری خطرپذیر  )با 
تمرک��ز ب��ر صندوق ه��ای پژوه��ش و 
معاونت  ته��ران،  غیردولتی(،  فن��اوری 
پژوهش های اقتص��ادی، دفتر مطالعات 
اقتصادی، کد موضوعی 280، ش��ماره 

مسلسل 14406. 

نگاهی به سرمایه گذاری خطرپذیر و نقش آن در توسعه کسب وکارها

پول هوشمند اثربخش

روش هایی برای افزایش 
بهره وری و توسعه 

کسب و کارهای کوچک
رشد و توس��عه کس��ب و کارها از طریق افزایش 
به��ره وری در س��ازمان واقعیتی اس��ت ک��ه قابل 
چشم پوش��ی نیس��ت. موفقی��ت یك کس��ب و کار 
ع��الوه بر انج��ام صحیح و به موق��ع کارها نیازمند 
وج��ود نظ��م دقیق��ی اس��ت. بنابرای��ن صاحبان 
کس��ب و کار باید با ایجاد انگی��زه در کارکنان و در 
نظر گرفتن اصول مش��خصی به افزایش بهره وری 
کسب و کار خود کمك کنند، زیرا افزایش بهره وری 
کس��ب و کار زیرمجموعه ای از بهبود بهره وری تك 
ت��ك کارکن��ان و مدیران آن اس��ت. ب��ا توجه به 
اینكه در کس��ب و کارهای کوچك امكان کنترل و 
تغییر اس��تراتژی نسبتا ساده تر است، به کارگیری 
روش ه��ای بهبود و افزایش بهره وری نیز س��اده تر 
خواه��د بود. در این مطلب چند نمونه از مهم ترین 
راه های افزایش بهره وری کس��ب و کارهای کوچك 

مورد بررسی قرار می گیرند. 

شناسایی عوامل کاهنده انگیزه
انگیزش عبارت است از تمایل به انجام کاری در 
گرو توانایی فرد که منجر به تأمین نیاز می شود. از 
این رو کاهش انگیزه در افراد می تواند کسب و کارها 
را با مشكالت اساسی مواجه کند. عوامل مختلفی 
در کاه��ش انگی��زه تأثیر دارند ک��ه مهم ترین آنها 
عبارتند از فقدان چش��م انداز دقیق سازمانی، نبود 
فرصت برای رشد و ترفیع شغلی، سیستم ارتباطی 
ضعیف، احساس عدم قدرانی و... . با توجه به اینكه 
افزایش بهره وری کارکنان یك کس��ب و کار در گرو 
ایجاد انگیزه اس��ت یك مدیر موفق با ایجاد انگیزه 
در کارکن��ان و کمك به کاهش بی نظمی در انجام 
کاره��ا می تواند عالوه بر بهبود بهره وری به رش��د 
و توس��عه کس��ب و کار خود نیز کمك کند. جالب 
اس��ت بدانید ک��ه کاهش زمان تلف ش��ده و ترک 
عادت های ب��د از مهم ترین عوامل بهبود بهره وری 
کارکنان هستند. استفاده از تكنیك گیمیفیكیشن 
و سیس��تم های یكپارچه س��ازی در کس��ب و کارها 
مانند CRM و سیستم گزارش گیری نیز می تواند 
ب��ا منظم کردن کارها، انگی��زه و عالقه کارکنان را 
افزایش ده��د.  ایجاد انگیزه در کارکنان و کمك 
ب��ه کاهش بی نظم��ی در انجام کاره��ا می تواند 
عالوه ب��ر افزایش بهره وری به رش��د و توس��عه 

کسب و کار نیز کمك کند. 

به کارگیری تکنولوژی متناسب با نیاز 
کسب و کار

متأسفانه بسیاری از مدیران استفاده از کامپیوتر 
و اینترن��ت در کس��ب و کار خ��ود را ب��ه کارگیری 
تكنول��وژی می دانن��د، درحال��ی  ک��ه کامپیوتر و 
اینترنت بخش جدایی ناپذیر سیستم کسب و کارها 
در عصر اطالعات است. امروزه به کارگیری فناوری 
نیازمند اس��تفاده از نرم افزارها و ابزارهایی اس��ت 
که عالوه بر افزایش بهره وری به رش��د و توس��عه 
کس��ب و کار نیز منجر ش��وند. از این رو استفاده از 
نرم افزارهای اختصاص��ی و آموزش مهارت الزم به 
کارکنان یكی از مهم ترین عوامل مؤثر در رش��د و 

توسعه کسب و کارهای امروزی است. 

بخش بندی و تخصصی کردن کارها
کسب و کارهایی در عصر بازاریابی مدرن موفق 
می ش��وند که با تخصصی ک��ردن کارها مهارت 
کارکن��ان خود را افزایش دهن��د. هر چند هنوز 
هم چند وظیفگی در کسب و کارهای کوچك رایج 
اس��ت، اما این امر با کاهش تمرکز س��بب ایجاد 
اختالل در بهره وری و رش��د س��ازمان می شود. 
تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که حتی 
اف��راد باهوش نی��ز هنگام انج��ام چندین کار به 
صورت همزمان تمرکز کافی ندارند و همین امر 

باعث کاهش کیفیت انجام کار می شود. 
از این رو تخصصی کردن کارها و کسب مهارت 
تخصصی کارکنان ب��ا افزایش تمرکز و بهره وری 
آنها عالوه بر تقویت هوش هیجانی افراد س��بب 

رشد و توسعه کسب و کارها نیز می شود. 
حتی افراد باهوش نیز هنگام انجام چندین کار 
به ص��ورت همزمان تمرکز کافی ندارند و همین 

امر باعث کاهش کیفیت انجام کار می شود. 

برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد
برقراری ارتب��اط مؤثر مهم ترین عنصر توس��عه 
کس��ب و کار در عصر بازاریابی اینترنتی است، زیرا 
بدون داش��تن ارتب��اط مؤثر دس��تیابی به اهداف 

تعیین شده نیز امكان پذیر نخواهد بود. 
بسیاری از مدیران س��نتی برقراری ارتباط مؤثر 
را تنها ب��ه کمك ابزارهایی مانن��د تلفن، ایمیل و 
مالقات حضوری امكان پذی��ر می دانند، اما امروزه 
پیدای��ش سیس��تم های ارتباطی متفاوت��ی مانند 
ش��بكه های اجتماعی، ویدئو کنفرانس ها، برگزاری 
رویداد و… عالوه بر افزایش اثربخش��ی ارتباطات 
س��بب صرفه جویی در زمان و افزایش بهره وری در 

کسب و کارها نیز می شوند. 

ترویج انجام کارهای تیمی
ش��اید بتوان گفت انجام کاره��ای تیمی یكی از 
مؤثرترین راه های افزایش بهره وری کس��ب و کارها 
در عص��ر م��درن اس��ت، زی��را در کار تیمی کنار 
هم ق��رار گرفتن توانایی ه��ا و مهارت های مختلف 
و توفان فكری س��بب افزای��ش خالقیت در انجام 
کارها می شود. همین خالقیت نیز به خودی خود 
می تواند با ایجاد ی��ك مزیت رقابتی منحصربه فرد 

به رشد کسب و کارها کمك کند.
 از س��وی دیگ��ر کارهای تیمی معموالً س��بب 
جلب اعتماد مشتری می ش��وند و آسودگی خاطر 
بیش��تری را برای مخاطبان ایج��اد می کنند، زیرا 
نق��اط ضعف و ق��وت تك تك اعضای تیم س��بب 
ایجاد نوعی تعادل اثربخش می شود که این تعادل 
نیز در مرحله بعدی به بهبود بهره وری کسب و کار 

کمك خواهد کرد. 
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کارتابل

آگاهی از تغییر شرایط، مرز میان 
موفقیت و شکست

حضور به موقع در محل کار یكی از دغدغه های 
کالس��یك مدیران و شرکت هاس��ت. این پدیده 
عمدتا به دلیل عدم عالقه کارمندان به ش��غل یا 
عوامل دیگر توضیح داده می ش��ود. در این میان 
اگرچه س��هم فعالیت های آموزش��ی ب��ه منظور 
ترغی��ب کارکنان به حضور دقی��ق غیرقابل انكار 
است، با این حال اگر قوانین و کسر حقوق وجود 
نداشته باشد، تأخیر کارمندان از کنترل سازمان 
خارج خواهد ش��د. اگر اندکی در این مورد اغراق 
کنیم، بدون نیروی اجبارگر س��ازمان بسیاری از 

امور حیاتی با موانع اساسی مواجه خواهد شد. 
وضعی��ت در ش��رکت ها ب��ه ص��ورت یك کل 
س��ازمان یافته تقریباً ش��بیه آن الگویی است که 
در مورد کارمندان ترس��یم کردیم. در واقع بدون 
حضور پرسنل تخصصی در بخشR&D )توسعه 
و تحقیقات( به احتمال فراوان شرکت مورد نظر 
از سیر وقایع و پیشرفت ها بی اطالع خواهد ماند. 
درست در همین زمینه است که نقش مدل های 
آماری و ریاض��ی در پیش بینی وقایع احتمالی و 
تحلیل شرایط موجود اهمیت پیدا می کند. هدف 
اصلی از ارائه این آماره��ا و نمودارهای احتمالی 
جلب توجه مدیران ارشد به تغییر شرایط و لزوم 
اتخاذ تدابیر مدیریتی جدید اس��ت. در ایده های 
قبل��ی در مورد اهمیت برنامه ری��زی و در اختیار 
داش��تن نقش��ه طوالنی مدت صحب��ت کرده ایم، 
الزم به ذکر اس��ت ک��ه توجه به دس��تاوردهای 
بخش توس��عه و تحقیق��ات و به طور کلی تمامی 
بخش های مرتبط با پیش بینی اوضاع و ش��رایط 
بازار نقشی اساس��ی در فرآیند اصالح برنامه های 

بلند مدت شرکت ایفا می کند. 
اگرچ��ه در می��ان کتاب ها و مقاالت نش��ریات 
تخصصی می توان به وضوح اهمیت بررسی دقیق 
گزارش ه��ای بخش R&D را مش��اهده کرد، با 
این ح��ال هنوز هم عدم توج��ه و مطالعه دقیق 
این اطالعات یكی از مش��كالت اساس��ی مدیران 
تازه کار است. اگر بخواهیم صادقانه بگوییم، علت 
ورشكس��تگی و ناپدید ش��دن بیش از 70درصد 
ش��رکت ها در چهار ماه اولیه تأسیس شان بدون 
ش��ك عدم توجه به تغییرات بازار و انطباق با آن 

تغییرات است. 
پ��س از آگاهی از اهمیت و ض��رورت توجه به 
گزارش��ات بخش ه��ای تحقیقاتی ش��رکت باید 
ب��ه یكی از باورهای غلط رای��ج در میان مدیران 
بپردازیم. به صورت خالصه این باور غلط عبارت 
اس��ت از اینكه اس��تفاده از بخش های تحقیقاتی 
به نس��بت زمانی  که باید ص��رف تجزیه  و تحلیل 
گزارش هایش��ان کرد، س��ودمند نیست. در مقام 
دفاع و مقابله با چنین ادعایی دو راه وجود دارد. 
نخس��ت اینكه با آشكار س��اختن سودمندی این 
تحقیقات نش��ان دهیم ارزش ص��رف زمان زیاد 
را دارن��د. با این حال راه��كار ظریف تری نیز در 
این میان وجود دارد. به عبارت س��اده، اس��تفاده 
از دس��تاوردهای بخش ه��ای تحقیقاتی چندان 
هم زمان بر نیس��ت. به وی��ژه در این م��ورد باید 
ب��ه پیش��رفت های تكنولوژی که باعث س��هولت 
اس��تفاده از اطالعات مختلف و تحلیل شان شده 
اس��ت، اش��اره کرد. به همین جهت در ادامه به 
بررس��ی ش��یوه های تحلیل داده ه��ا پرداخته و 

بهترین توصیه ممكن را ارائه خواهیم کرد. 
• نخستین ش��یوه ای که مناسب است نگاهی 
به آن انداخته و مورد بررس��ی قرار دهیم، تجزیه 
و تحلی��ل معطوف ب��ه اثرگذاری اس��ت. در این 
روش اطالع��ات ارائه ش��ده بخش ه��ای مختلف 
مورد بررس��ی قرار گرفت��ه و معیار تصمیم گیری 
در مورد اجرای هر یك براساس میزان اثربخشی 
آن در ابعاد کالن اس��ت. به این معنا که اولویت 
اجرا با طرح هایی خواهد بود که تأثیر مس��تقیم 
و بیش��تری را روی شرایط کلی شرکت بگذارند. 
واضح است که در این روش نقش ایجاد تغییرات 
م��وردی نادی��ده گرفت��ه ش��ده و به ط��ور کلی 
تصمیم گیری با نگاه به کلیت ها صورت می گیرد. 
• این ش��یوه در اصطالح مدل س��ازی نام دارد. 
بر این اس��اس نقش اتخاذ سیاس��ت های خاص 
به وس��یله طراحی مدل و الگوهای مش��خص به 
نمایش گذاش��ته می شود. مزیت اصلی این شیوه 
امكان تحلیل برنامه های کلی و جزئی به صورت 
یكسان و س��هولت در اس��تفاده است. همچنین 
باید یادآور شد که این شیوه متضمن صرف زمان 

اندک برای نتیجه گیری نهایی است. 
آخرین ش��یوه ای که در این مقاله به بررس��ی 
آن خواهیم پرداخت، استفاده از گزارش ها است. 
در واق��ع ترتیبی که در این مقال��ه برای معرفی 
روش های لحاظ شده است، براساس میزان زمانی 
اس��ت که هر روش نی��از دارد. تحلیل گزارش ها 
در این طبقه بندی نیازمن��د صرف حداقل زمان 
ممكن اس��ت. در واقع تنها کاری که باید در این 
س��بك انجام دهید، مطالعه چكیده گزارش های 

تهیه شده بخش های مختلف شرکت است. 
بر همین اساس می توانید چشم انداز مناسب و 
در عین حال مختصری از شرایط کلی کسب وکار 
)هم در خصوص موقعیت کلی ش��رکت و هم در 
ارتباط با بخش های مختلف و تخصصی( کس��ب 

کنید. 
توصیه های حرفه ای از مدیران موفق

س��ر جورج بول، رئیس س��ابق فروش��گاه های 
زنجیره ای سینزبوریس، تأکید فراوانی روی لزوم 
توجه به اوضاع و احوال بازار دارد. در واقع الگوی 
فعالیت این برند بر همین نكته استوار است و به 
این ترتیب توانس��ته سومین فروشگاه زنجیره ای 
پرفروش در بریتانیا باش��د. اظهارنظر س��ر جورج 
این گون��ه اس��ت: »فرمول مدیری��ت ایده آل یك 
شرکت ساده است: آگاهی از تغییرات، انطباق با 
شرایط جدید، ارائه خدمات نوین و جلب رضایت 
مش��تریان. اگر موارد اول و دوم را درس��ت انجام 

دهید، بیش از نصف راه را طی کرده اید.« 

ترجمه: علی آل علی
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برای مطالعه 674 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: همانط��ور ک��ه خری��داران ب��ه دنب��ال 
محص��والت مورد نیاز خود هس��تند خرده فروش��ان 
نیز در جس��ت وجوی خریداران هستند. با این حال 
معموال خرده فروشان و تأمین کنندگان خودشان این 
جس��ت وجو را بر عهده نمی گیرند و بیشتر بر عوامل 
خود،  محصوالت و نحوه چیدمان آنها تكیه می کنند 
و از طریق نمایش محصوالت خود در جس��ت وجوی 

خریداران هس��تند، از این رو طراحی و چیدمان در 
فروش��گاه پیام های مهم��ی به هم��راه دارد. معموال 
خری��داران نگاه از باال به پایین را دوس��ت ندارند به 
همین دلیل قفس��ه های ب��اال مكان مناس��بی برای 

فروش هیچ محصولی نیست.
 ع��الوه بر این، می��زان فضایی ک��ه طراحان به 
محصوالت و نحوه نمایش آنها اختصاص می دهند 
و همچنین میزان فضایی که در اختیار خریداران 
ق��رار می دهند اهمی��ت دارد، زی��را هرچه حجم 

بیش��تری از محصوالت را در فروشگاه قرار بدهیم 
به راهروهای بیشتری در میان قفسه ها نیاز داریم. 
خریداران به طور ناخ��ودآگاه مجذوب فضاهای باز 
می ش��وند، بنابراین اگر شما قصد دارید خریداران 
ب��ه بخش خاصی از فروش��گاه ش��ما برون��د،  آن 
قس��مت را باز بگذارید، در غیر ص��ورت آن بخش 
را با قفس��ه های مختلف پر کنی��د. در واقع خرید 
مشتریان براساس عادت و غریزه و نه تفكر منطقی 

صورت می گیرد. 

طراحی فروشگاه

پرسش: مدتی است که مدیریت یک فروشگاه را بر عهده گرفته ام، اما از بابت فروش برخی از محصوالت کمی نگران 
هس�تم. لطفا مرا راهنمایی کنید که چگونه می توانم مش�تریان را از طریق چیدمان فروشگاه برای خرید محصوالت 

ترغیب کنم؟ 
کلینیک کسب و کار

کـلید

دکتر مهدی کنعانی
  )مشاور مالی و سرمایه گذاری(
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با وج��ود اذعان سیاس��ت گذاران بر اجتناب ناپذیر بودن توس��عه 
کس��ب و کارهای نوی��ن اینترنتی و ض��رورت رفع موان��ع پیش روی 
متقاضی��ان آن، نه تنه��ا هن��وز هیچ خب��ری از تحق��ق وعده های 
دستگاه های دولتی، مقننه و قضایی برای رفع مانع تراشی و تسهیل 
فضای کسب و کارهای اینترنتی نیست، بلکه به گفته فعاالن این عرصه 
عقل کل پنداری دستگاه های دولتی که دائم در حال مجوز سازی  برای 
این نوع کس��ب و کارها هس��تند، به مانع اصلی توسعه مشاغل نوین 
تبدیل شده است. با وجود این، رئیس شورای رقابت از ظرفیت های 
موجود این نهاد فرابخشی برای رفع موانع کسب و کارهای نوین خبر 

 می دهد. 
به گزارش اقتصاد ایران، پرهیز از نگاه جزیره ای، رفع سنگ  اندازی 
اتحادیه های صنفی، خأل قانونی، ایجاد تشکل صنفی قدرتمند، مقابله 
با فیلترینگ سلیقه  ای دستگاه های متعدد، حل مشکالت بیمه، مالیات 
و تامین اجتماعی، حل برخی مش��کالت برای انجام مبادالت پولی و 
بانکی، کاهش ریس��ك س��رمایه گذاری، اجرای قان��ون کپی رایت، 
بازتر ش��دن فضای تولید محتوا و... آخرین وعده های دس��تگاه های 
سیاست گذاری برای صاف کردن جاده ناهموار توسعه کسب و کارهای 
نوین است. گسترش روز افزون و ظرفیت های خالی بسیار برای توسعه 

این مشاغل در کشورمان موجب شده تا دستگاه های اجرایی، مقننه 
و قضایی با برپایی نشست های مش��ترك وعده رفع موانع مذکور از 
مسیر متقاضیان کسب و کارهای نوین را مطرح کنند،، رویکردی که 
در نشست مشترك ماه های پایانی سال گذشته با بخش خصوصی، 
رئیس شورای عالی فضای مجازی، وزرای کار و ارتباطات، معاونت های 
علمی و حقوقی رئیس جمهور و... مدنظر قرار گرفت اما هنوز چشم انداز 
مثبتی برای تحقق این وعده ها و رفع موانع وجود ندارد. گرچه تا کنون 
بیشترین حواشی کسب و کارهای نوین مرتبط با برخی نرم افزارهای 
حمل ونقل شهری مانند اسنپ و تپ سی بوده اما اغلب استارتاپ ها از 

موانع کسب و کار خود گالیه دارند. 

سبقتاستارتاپهاازسیاستگذاران
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه همه مس��ئوالن 
دولتی حامی توسعه کس��ب و کارهای اینترنتی هستند، اعالم کرد: 
پیش��رفت کار اس��تارتاپ ها طی یك تا دو سال گذشته آنقدر سریع 
بوده که بخش های مختلف جامعه فرصت تطبیق با این شرکت ها را 
نداشته اند. به  گفته محمود واعظی، با وجود این دولت در توسعه این 
کسب و کارهای نوین، مالحظه انجام این جراحی اما بدون خونریزی 

در فضای کسب و کار را دارد تا نه تنها به شیوه کسب و کارهای سنتی 
پدران مان خدشه ای وارد نشود بلکه به تدریج کسب و کارهای سنتی 
به سمت مشاغل نوین و اینترنتی سوق پیدا کنند. با وجود این رفع 
برخی موانع توسعه این کسب و کارها )مانند فیلترینگ و. . .( نیازمند 
مصوبه شورای عالی فضای مجازی و برخی موارد دیگر در اختیار سایر 
دس��تگاه های دولتی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )قانون 
کار، بیمه( وزارت اقتصاد )ممیزی مالیاتی( یا بانك مرکزی )رفع نقل 

و انتقال پول( است. 

ازمقرراتزداییتاتدوینسند
قوانی��ن و مقررات کار، بیمه و تامین اجتماعی ازجمله موانع پیش 
روی توسعه کسب و کارهای نوین است. در این نشست بود که وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اذعان به این موضوع وعده تسهیل 
مقررات و کاهش پرداخت حق بیمه برای این کسب و کارها با بررسی 
نهایی این موضوع تا دو  ماه بعد در هیأت وزیران را مطرح و تاکید کرد 

که شکاف موجود در این گونه قوانین و مقررات را می داند. 
علی ربیعی با بیان اینکه بس��یاری از این قوانین و مقررات مربوط 
به گذش��ته و از قافله پیشرفت کسب و کارهای نوین جامانده است، 

افزود: نیازمند تغییر برخی مقررات حقوقی برای س��ازگاری با نظام 
تامین مالی کس��ب و کارهای نوین و رف��ع دغدغه دریافت مجوز این 
نوع کسب و کارها از حداقل چهارمرجع متفاوت هستیم. بر این اساس 
باید مجوزهای متعدد لغو و سند توسعه فضای کسب و کار و تجارت 
الکترونیك با نظر س��نجی از فعاالن این عرصه طی دو  ماه آینده ارائه 

شود. 
الیحهمالكیتفكریدرراهاست

مع��اون حقوقی رئیس جمهور نی��ز با تاکید بر اینکه در توس��عه 
کس��ب و کارهای نوین باید به گونه ای عمل کنیم که مشاغل سنتی 
احس��اس خطر نکنند اعالم کرد که دول��ت رفع برخی مقررات زائد 
در زمینه بیمه، تامین اجتماعی، بانك ها، گمرك و... را در دستور کار 
قرارداده و مقرر شده سازوکارهای الزم برای رفع این مشکالت تا پایان 

سال 95 ارائه شود. 
به گفت��ه مجید انصاری، در مورد مالکی��ت فکری نیز الیحه ای در 
دوفصل ارائه شده که بخش نخست آن در دست بررسی مجلس است 
و بخش دوم که مربوط به صنعت است در دست بررسی دولت است. 
به گفته وی استفاده از ظرفیت های کانون وکال برای رفع خأل قانونی 
در فضای کسب و کارهای نوین راهکار مناسبی است و می توان تعدادی 
از وکالی برجسته و مرتبط با این حوزه ها را به قوانین موجود تجهیز 
کرد تا نه تنها به شیوه موردی و جزئی بلکه به شکل موضوعی و کلی 

مشکالت کسب و کارهای نوین اینترنتی را رفع کنند. 

مانعتراشیبرایكسبوكارهاینوینجرماست
رئی��س ش��ورای رقابت با بیان اینک��ه هرگونه مانع تراش��ی برای 
کسب و کارهای نوین به بهانه اشباع بازار، وجود کسب و  کارهای مشابه، 
خأل قانونی و... مخالف قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بوده و 
جرم است، گفت: هیچ شخص یا دستگاهی نمی تواند با استناد به این 
بهانه ها، مانع صدور مجوز و فعالیت کسب و کارهای اینترنتی شود. خأل 
قانونی موجود در این زمینه نیز باید از طریق تعامل دولت، مجلس یا 

سایر دستگاه های ذی ربط مرتفع شود. 
رضا شیوا افزود: باید بپذیریم که توسعه کسب  و کارهای اینترنتی 
اجتناب ناپذیر است اما در انجام این کار باید دوره گذار از قوانین سنتی 
به نوین س��پری ش��ود. اما حتی در این دوره گذار نیز درصورتی که 
متقاضیان کسب و کارهای نوین از مانع تراشی دستگاه های دولتی یا 
رقبای سنتی مانند تشکل های صنفی ذی ربط، برای صدور مجوز و 
فعالیت با مشکالتی مواجه هستند، می توانند به شورای رقابت شکایت 
کنند و این شورا ملزم به بررسی این گونه شکایات با دعوت از طرفین 
دعوا و اظهارنظر نهایی خود در این زمینه اس��ت. به گفته وی وجود 
دس��تگاه های متعدد متولی صدور مجوز ازجمله مش��کالت توسعه 

کسب و کارهای نوین است.
 باید دستگاه های متولی ضوابط صدور مجوز و شرایط فعالیت این 
نوع کسب و کارها توسط متولی مشخص را اعالم کنند چرا که باید به 
این نوع متقاضیان کسب و کار نیز همانند فعاالن سنتی، مجوز فعالیت 
داده شود. باید بپذیریم که اکنون دنیا به سمت رونق کسب و کارهای 
اینترنتی حرکت می کند و این نوع کسب و کارها مزایایی مانند قیمت 
پایین و سهولت دسترسی نسبت به کسب و کارهای سنتی مشابه را 

دارد.   

کسبوکارهاینویندردستانداز
خبــر

درگزارشجدیدبانکجهانی:
كاهش3پلهایرتبهایران
درسهولتانجامكسبوكار

وضعیت ایران در گزارش بانك جهانی در سال ۲۰۱۷، عدم 
بهبود فضای کسب و کار در کشور را نشان می دهد. طبق این 
گزارش رتبه ایران با سه پله کاهش به ۱۲۰ رسیده است. به 
گزارش ش��بکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، بانك جهانی از 
س��ال ۲۰۰5 با انتشار گزارش »سهولت انجام کسب وکار«، 
هر س��ال میزان سهولت قوانین و مقررات برای کسب و کارها 
در کشورهای مختلف را با ۱۰ نماگر اندازه گیری و نتیجه را 
به صورت رتبه بندی کش��ورها اعالم می کند. در گزارش سال 
۲۰۱۷، ایران در رتبه ۱۲۰ از میان ۱9۰ کش��ور قرار گرفته 
اس��ت. تنها اصالح ثبت ش��ده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای 
ایران، بهبود و توس��عه پنجره واحد تجاری است که تبعات 
آن در کاهش اندك زمان صادرات و واردات قابل مش��اهده 
اس��ت. اما با توجه به بهبود بیش��تر سایر کش��ورها در این 
موض��وع، رتبه ایران در نماگر تجارت برون مرزی از ۱۶۷ به 

۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است. 
در س��ال ۲۰۱۶ رتبه ایران نس��بت به رتبه واقعی س��ال 
۲۰۱5، دو رتبه بهبود پیدا کرد و از ۱۱9 به ۱۱۷ رسید که 
یکی از این دو رتبه بهبود ناش��ی از اصالح اطالعات مربوط 
به ای��ران بوده و بهبود یك رتبه دیگر نیز ناش��ی از یکی از 
عوامل سهولت کسب وکار بوده است. در جدیدترین گزارش 
س��هولت انجام کسب و کار هم رتبه ایران، سه رتبه بدتر شد 
و از ۱۱۷ ب��ه ۱۲۰ رس��ید که هر س��ه رتبه ناش��ی از بدتر 
شدن نسبی وضعیت ایران بوده است. درواقع وضعیت واقعی 
کسب وکار طبق گزارش بانك جهانی در سال۲۰۱۷ تفاوت 

محسوسی با سال ۲۰۱۶ نداشته است. 
در نتیج��ه ب��ه ط��ور واقعی می ت��وان ادعا ک��رد وضعیت 
نماگرهای ایران در گزارش انجام کس��ب وکار بانك جهانی 
طی س��ه س��ال منتهی به ۲۰۱۷ درمجموع ب��ه طور واقعی 
تفاوت چندانی نکرده و کس��ب وکار در ایران آسان تر نشده 

است. 

درنشستشنژنباحضور۵۰۰شركتبزرگجهانمطرحشد
كسبوكارهایسنتیفقط۵سال

فرصتدارند!
در نشس��ت ش��رکای شرکت هوآوی س��ال ۲۰۱۷ که در 
ش��نژن و تحت عنوان »ایجاد فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
جدید، مس��یری رو ب��ه تحول دیجیتال – اش��تراك گذاری 
موفقیت با اکوسیس��تم ها« برگزار ش��د، هوآوی به افزایش 
توسعه اکوسیستم در یك سطح راهبردی برای نخستین بار 
کمك کرد. در این نشس��ت بیش از 5۰۰ ش��رکت صنعتی 
جهانی ش��رکت کرده بودند تا درباره فرصت ها و راهکارهای 
مربوط به چالش هایی ک��ه در حوزه تحول دیجیتالی وجود 
داش��ت، گفت وگ��و کنن��د. به گزارش ش��نبه م��گ، تحول 
دیجیتالی تنها روش برای بقای هر شرکت است. در 5 تا ۱۰ 
سال آینده، صنایع سنتی باید سراغ تحول دیجیتالی بروند تا 
نوآوری و رشد را در کسب و کار خود ایجاد کنند، در غیر  این 
صورت ممکن است منسوخ شوند. ما یو، رئیس بخش فروش 
جهانی و معاون گروه کس��ب و کار شرکت هوآوی، می گوید: 
»هوآوی با استفاده از راهبردهای »پلتفرم« و »اکوسیستم« 
و همراه با اصول زیرس��اخت فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
کس��ب و کار محور ما، متعهد اس��ت تا نوآوری های فناورانه را 
پرورش دهد  و ی��ك پلتفرم مقیاس پذیر، انعطاف پذیر، ایمن 
و باز ایجاد کند. این امر یك اکوسیس��تم جدید را به وجود 
خواه��د آورد که باز اس��ت و به مش��تریان کمك می کند بر 
چالش ه��ای تحول دیجیتالی که نق��ش مهمی در موفقیت 

یك کسب و کار دارند، غلبه کنند.«
هوآوی قصد دارد از طریق تمرکز بر راهبرد مشتری محور 
که مزایای دوجانبه برای اعضای خود دارد، یك اکوسیستم 
پایدار ایجاد کند. با ادامه تخصیص منابع و سرمایه گذاری ها 
به توس��عه اتحادیه صنایع، اتحادیه کسب و کار، جوامع منبع  
ب��از و پلتفرم های توس��عه دهنده، هوآوی ب��ه دنبال افزایش 
تالش های خود برای تس��هیل تح��ول دیجیتالی کل صنایع 
اس��ت و می خواهد ب��ه طور همزمان ی��ك جامعه نمادین و 

پررونق برای پشتیبانی از این تغییر و تحول ایجاد کند. 
این ش��رکت در نظر دارد خود را به یك شریك ترجیحی 
برای مشتریانی تبدیل کند که به دنبال غلبه بر چالش های 
مربوط به تحول دیجیتالی هس��تند تا موفقیت کس��ب و کار 
آنها تضمین شود. برای این کار، هوآوی راهبردهای تکمیلی 
»پلتف��رم« و »اکوسیس��تم« را حیاتی می دان��د. برای اینکه 
تمام صنایع در مس��یر تحول دیجیتالی خود موفق ش��وند، 
نیاز به همکاری باز اس��ت، بنابرای��ن هوآوی می خواهد یك 
اکوسیس��تم باز ایجاد کند که از چهار ستون اصلی تشکیل 
شده باشد؛ اتحادیه صنایع، اتحادیه کسب و کار، جوامع منبع 
باز و پلتفرم های توس��عه دهنده. در پایان س��ال ۲۰۱۶، این 
شرکت بیش از ۱۲هزار شریك جهانی، بیش از ۴۰۰ شریك 
راهبردی، بیش از ۲.۱۰۰ ش��ریك خدماتی  و حدود ۴۶هزار 
مهندس مجاز داش��ته اس��ت. همانطور که تخصص هوآوی 
در بازار ش��رکتی هر روز بیش از پیش ش��ناخته می ش��ود، 
بازیکنان اصلی در این صنعت به دنبال توسعه همکاری خود 
با این گروه هستند. تا پایان سال ۲۰۱۶، هوآوی اتحادیه های 
راهب��ردی را با SAP و Accenture ایجاد کرد و با حدود 
 Honeywell، Siemens، ۱۰۰ ش��رکت پیش��رو اعم از
Alstom و Hexagon شریك شده است. این امر موجب 
توس��عه حدود ۲۰۰ راهکار صنعتی ش��ده  که هم نوآورانه و 
هم رقابتی هس��تند و نقش مهمی را در موفقیت کسب و کار 
مشتریان در زمینه ایمنی عمومی، حمل و نقل، انرژی، تولید، 
امور مالی و شهرهای هوشمند ایفا می کنند. در سال ۲۰۱۷، 
هوآوی به تالش خود برای کمك به شرکا در بهبود خدمات 
مش��تریان و توس��عه قابلیت ه��ای مختص ب��ه صنایع ادامه 
خواهد داد تا بهتر بتواند اکوسیس��تم این صنعت را بس��ازد. 
این شرکت به دنبال بهینه سازی سیاست های خود و تقویت 
س��رمایه گذاری در طرح ها، آموزش اس��تعدادها  و بازاریابی 
مشترك است و می خواهد پایه و اساس محکمی را برای کل 
اکوسیستم ایجاد کند. برای تضمین توسعه اکوسیستم، این 
ش��رکت یك چارچوب مشخص از سیاست ها را برای شبکه 
ش��رکای خود در سراسر دنیا اعمال خواهد کرد و با دقت بر 
آنها نظارت خواهد داشت. به عالوه قصد دارد یك پلتفرم به 
نام »هوآوی Partner University« )دانش��گاه شرکای 
ه��وآوی( راه اندازی کند و در آن به اس��تعدادهایی که نقش 
مهمی در توس��عه اکوسیس��تم خدماتی ایف��ا خواهند کرد، 
آم��وزش خواه��د داد. هماهنگی، باز  ب��ودن و منافع متقابل 
از اجزای اصلی توسعه طوالنی مدت و پایدار یك اکوسیستم 
به شمار می روند. هوآوی تضمین خواهد کرد که تمام شرکا 
در یك محیط عادالنه رقابت می کنند تا یك محیط شراکت 

سالم ایجاد شود. 
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شناس��نامه دار ش��دن کااله��ای
ICT، پ��روژه ای با س��ابقه طوالنی 
اس��ت که در دولت گذش��ته مطرح 
ش��د، اما به نتیجه نرس��ید و اکنون 
س��ازمان نظ��ام صنف��ی رایان��ه ای 
ک��ه در آن زمان پیش��نهاد دهنده 
این موضوع بود، ط��ی مذاکراتی با 
دولت یازدهم در حال پیگیری این 

موضوع است. 
شناس��نامه دار ک��ردن کااله��ای

ICT، به بیشتر از ۱۰ سال گذشته 
باز می گردد؛ زمانی که مقرر ش��ده 
بود کاالها از اول فروردین سال ۸۲ 
شناس��نامه دار ش��وند که البته این 
طرح با گذش��ت نزدیک به سه سال 
مجددا از طرف سازمان نظام صنفی 
رایانه ای مطرح و مقرر شد طرح آن 
در کمیته ای از طرف این س��ازمان 
بررس��ی و ب��ه س��ازمان بازرس��ی، 
نظارت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز تقدیم  ش��ود. پ��س از آن نیز 
عنوان ش��د که از کدهای استاندارد 
EAN)ش��ماره گذاری  لمللی بین ا
استان��دارد کاالی اروپایی( در این 

پروژه استفاده شود. 
به گ��زارش اقتصاد آنالین به نقل 
از ایسنا، بدین ترتیب و با استفاده از 
 ،ICTبارکد ملی روی کلیه کاالهای
می توان گفت تمام مس��ئولیت های 

کاال،  کیفی��ت  قبی��ل  از  بع��دی 
خدمات پس از ف��روش و چگونگی 
ورود به کش��ور یک مسئول داشته 
و آن ش��رکتی اس��ت ک��ه »ک��د« 
متعل��ق به آن اس��ت و همچنین به 
راحت��ی می توان تش��خیص داد که 
کاال متعل��ق به ک��دام تولیدکننده، 

توزیع کننده یا واردکننده است. 
از  حمای��ت  ب��رای  همچنی��ن 
مصرف کنن��دگان به عن��وان اولویت 
اصل��ی و بحث مب��ارزه ب��ا قاچاق، 
مهم تری��ن موضوع ش��فاف ش��دن 
کاالها در بازار اس��ت؛ اینکه کاال از 
کجا آمده و س��یر مراحل توزیع آن 
به چه صورت اس��ت و شناسنامه دار 
از  یک��ی   ICT کااله��ای  ک��ردن 
گام هایی اس��ت که می توان در این 

زمینه برداشت. 
روش��ی که س��ازمان نظام صنفی 
رایانه ای برای شناس��نامه دار کردن 
کاالهای ICT پیش��نهاد داده بود، 
GS1 است که یک روش بین المللی 
و مورد قبول تمامی  کشورهای دنیا 
به ش��مار می رود و این طرح توسط 
س��ازمان نصر به س��تاد مب��ارزه با 
قاچاق کاال و ارز، س��ازمان حمایت 
از مصرف کنندگان،  وزارت صنعت، 
معدن و تجارت آن زمان و موسسه 

استاندارد ارائه شد. 

در این زمینه باقر بحری، از اعضای 
سازمان نظام صنفی رایانه ای، اظهار 
ب��ود: شناس��نامه دار کردن  ک��رده 
کاالها باع��ث می ش��ود کاالیی که 
در ب��ازار وجود دارد، شناس��نامه و 
مسئولی داشته باشد. سازمان نظام 
صنفی رایان��ه ای برای کاهش بحث 
قاچ��اق به غیر از این ط��رح،   برنامه 
دیگری را پیشنهاد نداده است. این 
طرح از طرف س��ازمان نظام صنفی 
رایان��ه ای پیش��نهاد داده ش��ده اما 

کانال اجرایی آن دولت است. 
این طرح که به س��ازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان ارائه شده 
و با اس��تقبال مدیران سازمان بود، 
با توجیه اش��کاالتی ک��ه در قانون 
ش��کل گیری س��ازمان حمای��ت از 
مصرف کنن��دگان وجود داش��ت، تا 
سال ۸۷ هم همچنان مسکوت ماند. 
می رس��د  نظ��ر  ب��ه  همچنی��ن 
شناس��نامه دار ش��دن کاالها که در 
مقاطع مختلف زمانی از آن س��خن 
به می��ان می آی��د، حتی ت��ا امروز 
هم به طور جدی به ثمر ننشس��ته 
اس��ت. در این زمینه اصغر رضانژاد، 
دبیر س��ازمان نظام صنفی رایانه ای 
تهران تعدد متولی را از موانع پروژه 
شناس��نامه دار کردن کاال دانسته و 
می گوید: سازمان فناوری اطالعات، 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیوی��ی و وزارت صنعت، معدن و 
متولیان طرح شناسنامه دار  تجارت 
ک��ردن کاالهای ICT هس��تند که 
باید به جمع بندی مناسب رسیده و 
از استانداردهای بین المللی باز برای 

این طرح استفاده کنند. 
وی اظهار می کند: کمتر کس��ی 
در اهمی��ت ای��ن اصل ک��ه کاالها 
باید شناسنامه دار باشند، شک دارد 
و ای��ن موض��وع در تولید و واردات 
کاال از ای��ن جه��ت که در س��طح 
کالن مملکتی ایجاد زبان مشترک 
می کند، از اهمیت زیادی برخوردار 
اس��ت. در بن��د ۸ م��اده ۴ مصوبه 
۱۶۳ س��ازمان تنظیم مق��ررات و 
ارتباطات رادیویی نیز آمده اس��ت 
که تولیدکنندگان اقالم ICT باید 
شناس��ایی ش��وند و در صورتی که 
امکان تولید ی��ک کاال وجود ندارد 
نیز کاالهای وارداتی شناس��نامه دار 
ش��ود. همچنین بهتر است به جای 
اس��تفاده از شناس��نامه هایی ک��ه 
پی��ش از این با ی��ک رویکرد تهیه 
می ش��د، از نظام های اس��تانداردی 
که در سطح بین المللی وجود دارد 

استفاده شود. 
رضان��ژاد با اش��اره ب��ه اقدامات 
انجام ش��ده در س��ازمان نصر برای 

پیگیری پروژه شناسنامه دار کردن 
کاال، بیان کرد: س��ازمان به عنوان 
الکترونیک  دولت  کمیسیون  عضو 
از س��ال گذش��ته ب��ا متولیان این 
موضوع مباحث��ی را مطرح کرده، 
همچنین بح��ث رهگیری کاال در 
راس��تای مبارزه با قاچاق در دولت 

جدید مطرح شده است. 
کاال  ش��دن  شناس��نامه دار  ب��ا 
چ��ه  اق��الم  می ش��ود  مش��خص 
ویژگی هایی دارن��د. در آن صورت 
کاالهایی که می توانند در کش��ور 
تولید ش��وند، شناسنامه دار شده و 
از طرف دیگر کاالهایی که ظرفیت 
س��اخت آنها در کشور وجود ندارد 
ب��ا تعرف��ه گمرکی مناس��ب وارد 
می ش��وند و ویژگی های آنها مورد 
بررس��ی ق��رار می گی��رد و مبنای 
اطالعاتی برای داده کاوی به دست 

می دهد. 
در نهایت با سابقه طوالنی پروژه 
 ICT شناسنامه دار کردن کاالهای
و تعویق آن به دالی��ل مختلف، با 
توجه به پیگیری های سازمان نظام 
صنف��ی رایانه ای تهران و طرح این 
موض��وع ب��ا دولت یازدهم، ش��اید 
بهترین زمان باش��د که طلسم این 
پروژه در نهایت شکسته شده و این 

موضوع به سرانجام برسد. 

کاالهای ICT در انتظار شناسنامه! 

 »تانوم��ا« عنوان��ی اس��ت که به 
پروژه ف��از اول اتصال فیبر نوری به 
منازل اختصاص داده ش��ده اس��ت. 
فعالیت های فیبر نوری و طرح تانوما 
)تارهای ن��وری مخابرات ایران( روز 
اردیبهش��ت ماه  چه��ارم  دوش��نبه 
توسط شرکت مخابرات ایران افتتاح 

شد. 
ای��ن پ��روژه ک��ه در س��ال های 
اخیر مورد توجه مس��ئوالن وزارت 
ارتباط��ات ق��رار گرفت��ه، افزای��ش 
سرعت ارتباطات اینترنتی را همراه 
خواهد داش��ت. طرح اتص��ال فیبر 
نوری که س��رعت ارتباط را در حد 
چش��مگیری افزای��ش می دهد، در 
کش��ورهای مختلف دنیا انجام شده 
اس��ت. ام��ا جایگزینی فیب��ر نوری 
به جای کابل مس��ی زمانی مقرون 
به صرف��ه خواهد بود ک��ه محتوای 
دیجیتال بسیار زیادی روی شبکه ها 
تعریف شود و کاربران نیاز به داشتن 

سرعت باال را احساس کنند. 
با اج��رای پروژه »فیب��ر نوری به 

منازل«، به جای کابل مس��ی، فیبر 
نوری به کارب��ران خانگی، ادارات و 
موسسات ارائه می شود. طرح اتصال 
فیب��ر نوری ب��ه منازل مش��ترکین 
گذش��ته  س��ال  از    )FTTH(
به ص��ورت ج��دی ج��زو کاره��ای 
اس��تان ها قرار گرف��ت و فاز اول آن 

از نظ��ر زیرس��اخت و تحویل فیبر 
به تع��دادی از مش��ترکین به پایان 
رس��یده اس��ت. در حال حاضر نیز 
مخابرات ط��رح فیبر تا منازل را در 

دستور کار قرار داده است. 
ای��ن فناوری ب��ا توجه ب��ه اینکه 
برتری هایی نس��بت به فناوری های 

کنون��ی دارد، ب��ه س��رعت رو ب��ه 
گسترش اس��ت. این فناوری امکان 
اتص��ال پرس��رعت تر و ظرفیت برد 
بیشتر نس��بت به زوج های پیچیده 
رس��انا و خط��وط DSL را فراه��م 

می کند. 
اتصاالت پهن باند فیبر به خانه یا 

 ،FTTH همان اتص��االت پهن باند
مع��رف اتص��االت کاب��ل فیبرنوری 
ب��رای اماکن به ص��ورت اختصاصی 
اس��ت. این سیس��تم ها که براساس 
نور هس��تند توان انتقال انبوهی از 
اطالعات ب��ه ش��کل کارآمدتری از 
قبیل تلف��ن، ویدئ��و، داده و.. را در 
مقایس��ه با شیوه س��نتی کابل های 

مسی دارا هستند. 
آنچ��ه از ای��ن پس مخاب��رات را 
درگیر خواهد کرد یافتن مش��تریان 
جدی��د ب��رای این محصول اس��ت. 
بس��یاری از محقق��ان و آگاهان این 
عرصه معتقد هستند که شرکت های 
بزرگ و قدیم��ی مخابراتی چنانچه 
بتوانند زیرساخت های خود را به روز 
کنن��د، می توانن��د از طری��ق اجاره 

زیرساخت ها کسب درآمد کنند. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت مکان های 
نقش��ه های  روی  فیبرگذاری ش��ده 
استان ها مشخص خواهد شد و باید 
در انتظار چگونگی اقبال مش��تریان 

مخابراتی به این طرح بود. 

اخی��ر،  گزارش ه��ای  براس��اس 
کار  نمایش��گری  روی  سامس��ونگ 
می کند که چه��ار طرف آن خمیده 

است. 
نش��ان  سامس��ونگ  تاکن��ون 
داده اس��ت ک��ه به خوب��ی می تواند 
محصوالت��ی روانه ب��ازار کند که به 
نمایش��گر منحنی در کناره ها مجهز 
 ET News شده اند. حاال وب سایت
در کره جنوبی مدعی شده است این 
غول فن��اوری روی نمایش��گر کامال 
بدون حاشیه کار می کند که از چهار 
طرف خمیده اس��ت. گفته می شود 
نس��بت تصویر به بدنه این محصول 
بیش از ۹۸درصد اس��ت که رسیدن 

به آن کار خیلی ساده ای نیست. 
ب��ه گفته ای تی نیوز، سامس��ونگ 
دیس��پلی و ال جی دیسپلی به دنبال 
روش های��ی هس��تند ک��ه بتوانن��د 

گوش��ی های کامال بدون حاش��یه با 
نمایش��گر منحن��ی در چه��ار طرف 
تولید کنند. با این وجود، همین منبع 
خبری گزارش کرده است مشکالت 
فن��ی در فرآیند ورقه  یا الیه س��ازی 
)چی��دن الیه های نمایش��گر( باعث 
می شود حداقل تا سال آینده شاهد 

چنین نمایشگرهایی نباشیم. 
تولی��د  در  ورقه س��ازی  فرآین��د 
پنل ه��ای اُلد نق��ش اساس��ی دارد 
و ش��امل الی��ه محاف��ظ در کن��ار 
فیل��م لمس��ی و دیگر اج��زای مهم 
می ش��ود. مش��کل اینجاس��ت ک��ه 
وقت��ی نمایش��گری از چه��ار طرف 
خمیده باش��د، چهار گوشه آن لزوما 
بدون اس��تفاده خواهد ش��د، چراکه 
فرآیند ساخت فعلی اجازه نمی دهد 
گوش��ه های صفحه نمای��ش بتوانند 

لمس را درک کنند. 

ای ت��ی نیوز ب��ه نقل از ش��خصی 
مطلع که نام آن فاش نش��ده، اعالم 
فرآیند  محدودیت های  اس��ت  کرده 
الیه س��ازی دقیق��ا همان مش��کلی 
اس��ت که اپل را به اس��تفاده از پنل 
OLED تخ��ت در آیفون ۸ مجاب 

می کند. 
البته گفته می ش��ود سامس��ونگ 

و ال جی به دنبال حل این مش��کل 
هس��تند و سامس��ونگ قص��د دارد 
ابت��دای س��ال آین��ده می��الدی از 
نمایش��گری با چهار ط��رف منحنی 
رونمای��ی کند، در حال��ی که از این 
غ��ول ک��ره ای در مورد ک��م کردن 
حاش��یه گلکس��ی اس ۸، عملک��رد 
بس��یار خوبی داشته و توانسته است 

نسبت تصویر به بدنه را به ۸۳ درصد 
برس��اند، اما اگر بخواهد از نمایشگر 
خمیده در چهار طرف استفاده کند، 
قطعا این نس��بت بیشتر خواهد شد. 
ای ت��ی نیوز این مق��دار را ۹۸درصد 
اعالم کرده اس��ت؛ اگر بیشتر از این 

نباشد! 
ف��ارغ از ه��ر ع��ددی ک��ه ب��رای 
ای��ن نس��بت وجود داش��ته باش��د، 
آین��ده  ۹ س��ال  اس  اگر گلکس��ی 
به ج��ای نمایش��گر منحن��ی در دو 
طرف با نمایش��گر خمی��ده در چهار 
طرف معرفی ش��ود، باید نا امیدی را 
در چهره های عاشقان صفحه نمایش 
تخت مشاهده کرد؛ اگرچه نمی توان 
زیبایی خارق العاده دستگاه را نادیده 
گرفت.  به نظر ش��ما عرضه گوش��ی 
بدون حاشیه  با نمایشگر منحنی در 
چهار طرف جذاب به نظر می رسد؟ 

طرح اتصال فیبر نوری به منازل مشترکین افتتاح شد

سامسونگ نمایشگری با 4 طرف خمیده می سازد

خبر

در خانه تان را از هر جای کره زمین باز کنید
این زنگ در هوشمند و بی سیم مجهز به حسگرهای حرکتی 
خاصی اس��ت ک��ه از قابلیت پخ��ش زنده تصاوی��ر ویدیویی با 
کیفی��ت فوق دقیق برخوردارند.  به گ��زارش اقتصاد آنالین به 
نق��ل از فارس، بهره من��دی از فید صوتی ب��رای انتقال صدای 
مراجعه کنندگان به درب منزل به گوشی هوشمند با استفاده از 
فناوری وای – فای از جمله دیگر امکانات این زنگ درب است. 
بنابراین وقتی زنگ درب منزل به صدا درمی آید فرد در هرکجا 
که باشد، می تواند چهره و صدای او را از طریق گوشی هوشمند 
خود دریافت کند.  ش��رکت س��ازنده مدعی است با استفاده از 
این محصول امنیت و راحتی س��اکنان منازل تامین می ش��ود، 
زیرا آنها دیگر نگران دیر رس��یدن به منزل نیستند و به راحتی 
می توانن��د با گوش��ی متصل به اینترن��ت در خانه خود را روی 
افراد مورد نظر باز کنند.  ارتباط از طریق این زنگ هوش��مند 
کامال دوطرفه اس��ت و روی آن ابزار دید در شب برای مشاهده 
افراد در تاریکی هم تعبیه ش��ده اس��ت. ضبط تصاویر یا ارسال 
پیام های اطالع رسانی از جمله دیگر قابلیت های این زنگ است. 
سوابق فعالیت ها و ویدیوهای ضبط شده هم از این طریق قابل 
دریافت و مش��اهده است.  این زنگ برای فعالیت نیازمند شش 
باتری AA اس��ت و تنها زمانی روشن می شود که کسی دکمه 
آن را فش��ار دهد. لنزهای نوری این زنگ می تواند دید حداکثر 

۱۲۰ درجه را پوشش دهد. قیمت این زنگ ۱۹۹ دالر است. 

 
گوشی X Power 2 ال جی با باتری 

4500 میلی آمپرساعتی و قیمت 256 دالر 
به زودی از راه می رسد

یکی از بهترین گوش��ی های هوش��مند می��ان رده ی معرفی 
 شده توسط ال جی در کنفرانس جهانی موبایل ۲۰۱۷، گوشی
 x Power 2  اس��ت که به احتمال زیاد در خردادماه به بازار 
می آید. با آن که این دس��تگاه وارد بازار جهانی می ش��ود، ولی 

ابتدا کاربران کره جنوبی قادر به استفاده از آن هستند. 
نشریه ی The Korean گزارش می دهد که ال جی تصمیم 
گرفته اس��ت در اواس��ط خردادماه گوشی X Power 2 را در 
این کشور معرفی کند. تمامی اپراتورهای مهم کره جنوبی این 

گوشی هوشمند را با قیمتی در حدود ۲۶5 دالر می فروشند. 
به ظاه��ر، ال ج��ی می خواهد نظ��ر کارب��ران را در خصوص 
باتری این گوش��ی پیش از عرضه  آن در سایر کشورها بپرسد. 
ب��زرگ بات��ری   LG X Power 2  ویژگ��ی ممتاز گوش��ی 

 ۴5۰۰ میلی آمپرس��اعتی و هم چنین از همان ابتدا بهره مندی 
از سیس��تم عامل اندروید ۷.۰ نوقا است. براساس گفته  ال جی، 
مش��تریان قادر خواهند بود از این گوش��ی به مدت یک هفته  

کامل تنها با یک مرتبه شارژ کردن استفاده کنند. 
عالوه بر این، این ش��رکت کره ای ادعا می کند که باتری این 
گوش��ی برای ۱5س��اعت پخش ویدیو یا ۱۸ ساعت گردش در 
اینترنت می تواند دوام آورد.  LG X Power 2 یک نمایشگر 
بزرگ 5.5 اینچی با رزولوش��ن اچ دی )۷۲۰p دارد. این گوشی 
مجهز به چیپست هشت هسته ای MT6750 با سرعت کالک 
 ۱.5 گیگاهرت��ز، ۲ گیگابای��ت رم و حافظه داخلی قابل ارتقای

 ۱۶ گیگابایتی است.  دوربین پشتی یک سنسور ۱۳مگاپیکسلی 
با قابلیت »تاخیر صفر ش��اتر دوربین« است که به کاربر اجازه 
می دهد به دنبال فشار دکمه  دوربین فورا تصویرهای مورد نظر 
خود را بگیرد. هم چنین، دوربین جلو مجهز به فالش ال ای دی 
تخصص��ی برای گرفت��ن بهتر تصاویر س��لفی در محیط های با 

نور کم است. 

آیا AirPods دشوارترین محصول تاریخ 
اپل از نظر روند ساخت است؟ 

اپل همراه با آیفون  ۷ و ۷ پالس از دو گوش��ی بی سیم خود 
رونمای��ی کرد ک��ه در عرض مدت کمی توانس��ته مورد عالقه 
طرفداران این شرکت واقع شود. با این حال و با گذشت حدود 
چهار ماه از عرضه رسمی این محصول، در تحویل آنها همچنان 

تاخیری غیر قابل توجیه دیده می شود. 
زمانی که اپل نخس��تین نسل آیفون را معرفی کرد، مردم در 
ابتدا نس��بت به این تکنولوژی جدید بس��یار محتاط بودند. در 
واقع اپ��ل خود نیز کامال مطمئن نب��ود که محصول جدیدش 
چقدر خواهد فروخت و هدف سال اولش را فروش ۱۰ میلیون 
دس��تگاه گذاش��ت. ام��ا زمان زیادی نب��رد که افراد بیش��تر و 
بیش��تری عالقه پی��دا کردند که این نوع جدی��د از تکنولوژی 
را امتح��ان کنند و به مرور تقاضا برای گوش��ی هوش��مند اپل 

افزایش یافت. آی پاد نیز داستان مشابهی داشته است. 
در واقع با نگاهی به تاریخ ش��رکت اپل متوجه می شوید تنها 
چند محصول این شرکت بوده که محبوبیت فوق العاده ای پیدا 
کرده ولی کوپرتینویی ها به طریقی هر بار توانسته اند در عرض 
چند ماه تولیدش��ان را به اندازه تقاض��ا افزایش دهند. در چند 
س��ال گذش��ته ش��اهد آن بوده ایم که برای اپل حدود سه ماه 
زم��ان می برد تا بتواند تولید آیفون ه��ای جدیدش را که اواخر 
س��پتامبر معرفی می کند، به اندازه تقاض��ای آن افزایش دهد 
و در م��ورد آخری��ن آیفون های اپل، آیف��ون ۷ و ۷ پالس نیز 
ای��ن موضوع صادق اس��ت و در حال حاضر هی��چ تاخیری در 
تحویل این گوش��ی ها از سوی اپل دیده نمی شود.  با این حال 
اکنون که چه��ار ماه از زمان عرضه ایرپادزهای اپل گذش��ته، 
هن��وز تحویل این محصول به مش��تریان برای اپل یک چالش 
محسوب می شود. ذکر این نکته الزم است که عرضه ایرپادز در 
ابتدا نیز با تاخیر و دیرتر از آن چیزی آغاز ش��د که اپل وعده 
داده بود.  اگر شما برای سفارش ایرپادز به فروشگاه آنالین اپل 
مراجع��ه کنید، نه تنها بای��د ۱5۹ دالر را نقدا پرداخت کنید، 
بلکه قبول می کنید که ش��ش هفته برای تحویل محصولی که 
اپ��ل چهار ماه پیش معرفی ک��رده، صبر می کنید. تاخیری که 
غیر معمول به نظر می رس��د. مشخص است که ماجرای ایرپادز 
با س��ایر محصوالت اپل متفاوت اس��ت. دو دلی��ل را برای این 
تاخیر در تحویل محص��ول می توان متصور بود: تقاضای خرید 
ایرپادز بیش  از اندازه و خارج از حد تصور بوده یا اینکه ش��اید 
اپل در مراحل تولید این دو گوشی سفید کوچک تراش خورده 
با چالش هایی رو به روس��ت. اما از آنجا که اپل توانسته از پس 
حج��م تقاضاهای بیش از اینه��ا نیز بر آید، مثال تقاضای خرید 
آیفون ها، بیشتر افراد این احتمال را می دهند که سختی تولید 
این محصول باعث شده سرعت تولید ایرپادزها همچنان پایین 
باشد.  ایرپادز ۱۶۰ دالری اپل محصول بدی نیست. عمر باتری 
پنج س��اعته به همراه جعبه آن که به عنوان پاوربانکی با ذخیره 
باتری برای ۲۴ ساعت عمل می کند، راحتی نصب و استفاده از 
آن، اتصال قدرتمند به گوشی، توقف خودکار هنگامی که یکی 
از گوش��ی ها را از گوش خارج می کنی��د و قابلیت های دیگری 
که این گوشی های بدون سیم حقیقی در اختیار خریداران شان 
ق��رار می دهند. با این حال باید منتظر بمانیم و ببینیم که اپل 
چ��ه زمانی می تواند بر مش��کالتی غلبه کند ک��ه در تولید این 

گوشی ها با آن رو به رو است. 

خبر

آیا شارژ بی سیم گلکسی اس 8 مشکل دارد؟
می توان گفت هیچ گوشی همراهی تا به امروز بدون  ایراد 
نبوده و قطعا خطاهای تولید باعث برخی مش��کالت در آنها 
شده است، اما وقتی فروش شما در تعداد باال باشد، مشکالت 
بیش از پیش به چش��م خواهند آمد. حتی آیفون های اپل با 
این مشکالت مواجه بوده اند و شاهد گزارش های بسیاری در 

مورد ایرادات پرچمدارهای اپل نیز بوده ایم. 
اما با توجه به مش��کالت پیش آمده برای گلکسی نوت ۷، 
سامسونگ بیش از پیش زیر ذره بین است. پس از مشکالتی 
 در رابط��ه با هال��ه قرمز رن��گ در صفحه نمایش گلکس��ی 
اس ۸، ح��اال برخی از کاربران خبر از مش��کالت در ش��ارژ 
بی س��یم این گوش��ی با اس��تفاده از پد ش��ارژ ساخت خود 

سامسونگ می دهند. 
البته باید به برخی نکات نیز اشاره کرد؛ این مشکل زمانی 
پیش می آید که بخواهید از ش��ارژ بی سیم سریع سامسونگ 
اس��تفاده کنید که البته گلکس��ی اس ۸ از این اس��تاندارد 
به صورت کامل پشتیبانی می کند، اما شارژ بی سیم با سرعت 

عادی بدون مشکل عمل می کند. 
اما به نظر می رس��د پدهای شارژ بی سیم خود سامسونگ 
که قبل از عرضه گلکس��ی اس ۸ و در واقع برای گلکس��ی 
اس ۷ س��اخته شده اند، به این مشکل برخورده اند و پدهای 
عرضه ش��ده به همراه گلکس��ی اس ۸ بدون مش��کل عمل 
می کنند، البته پدهای افقی س��اخت سامس��ونگ نیز بدون 

مشکل عمل می کنند. 
بنابراین این مشکل زمانی خودنمایی می کند که گلکسی 
اس ۸ خ��ود را روی پد ش��ارژ بی سیم گلکس��ی اس ۷ قرار 
دهی��د. زمانی که این اتفاق می افت��د، کاربر اعالنی دریافت 
می کند که ش��ارژر مورد استفاده مناسب نیست و در بخش 
پایین گوش��ی نیز اخط��اری دریافت می کنید که نش��ان از 

متوقف شدن شارژ دارد. 
البته این مش��کل نس��بتا کوچک است و ش��اید کاربران 
بسیار کمی را تحت تاثیر قرار دهد، اما ممکن است راه حلی 
ب��رای رفع آن وجود داش��ته باش��د، چرا که سامس��ونگ با 
به روزرس��انی نرم افزاری که به زودی عرضه خواهد شد، قول 
رفع مشکل هاله قرمز رنگ در نمایشگر پرچمدار جدید خود 

را داده است. 
 

پیش بینی میزان فروش گلکسی اس 8 و 
گلکسی اس 8 پالس در سال 2017

 براس��اس پیش بین��ی می��زان ف��روش گلکس��ی اس ۸ 
 ،)Galaxy S8+( و گلکس��ی اس ۸ پالس )Galaxy S8(
انتظ��ار می رود امس��ال رک��ورد فروش تمام��ی پرچمداران 
پیش��ین سامسونگ شکسته ش��ود. این گزارش توسط یک 

تحلیلگر تایوانی منتشر شده است. 
از آنجایی که در هفته های ابتدایی عرضه گلکس��ی اس۸  
 Lee( و گلکس��ی اس ۸ پالس به س��ر می بریم، لی جائه یون
Yuanta Sec u به عنوان تحلیلگر ش��رکت )Jaeuyoon

rities پیش بینی کرد تنها در س��ال ج��اری، حدود 5۰.۴ 
میلیون دس��تگاه از پرچمداران جدید سامسونگ در سراسر 
دنی��ا به فروش خواهد رف��ت. وی در ادامه پیش بینی میزان 
فروش گلکس��ی اس ۸ و گلکس��ی اس ۸ پالس عنوان کرد 
که انتظار داریم س��هم بیش��تری از فروش ب��ه مدل دارای 
 صفح��ه نمای��ش بزرگ ت��ر اختصاص پی��دا کن��د. کاربران 
رفته رفته بیش��تر از گوش��ی های هوش��مند خود به منظور 
تماش��ای فیلم، بازی یا وبگردی استفاده می کنند، به همین 
دلیل به دستگاه های دارای صفحه نمایش بزرگ روی خوش 

نشان می دهند. 
طبق پیش بینی میزان فروش گلکسی اس8 و گلکسی 
اس 8 پالس، میزان فروش مدل بزرگ تر بیشتر است

طبق پیش بینی میزان فروش گلکسی اس ۸ پالس توسط 
آق��ای لی، در س��ال جاری حدود ۲۷.۱ میلیون دس��تگاه از 
این گوش��ی موبایل با صفحه نمای��ش ۶.۲اینچی به فروش 
خواه��د رفت. این می��زان را باید 5۳.۹ درص��د کل میزان 
فروش پرچمداران س��ری S سال ۲۰۱۷ سامسونگ دانست. 
طبق پیش بینی میزان فروش گلکس��ی اس ۸ حدود ۲۳.۳ 
میلیون دس��تگاه نی��ز از این مدل به ف��روش خواهد رفت؛ 
میزانی که ۴۶.۱ درصد س��هم کل فروش را شامل می شود. 
نکته امیدوارکننده برای سامس��ونگ اینجاس��ت که با توجه 
به قیمت گلکس��ی اس ۸ و گلکس��ی اس ۸ پالس و نیاز به 
پرداخت هزینه بیش��تر به منظور خرید نس��خه بزرگ تر، در 
س��ال جاری سود زیادی به جیب سامس��ونگ واریز خواهد 
ش��د. نباید فرام��وش کرد همچنین قیمت گلکس��ی اس ۸ 
پالس با رم ۶گیگابایت بسیار باالست و سامسونگ با فروش 

این مدل نیز سودآوری بسیار خوبی خواهد داشت. 
 

ساعت هوشمند مبتنی بر ویندوز 10 
ساخته می شود

یک شرکت آلمانی تولیدکننده تجهیزات کامپیوتری قرار 
است ساعت هوش��مند مبتنی بر ویندوز ۱۰ تولید کند؛ اما 
این محص��ول جدید قابل خریداری ب��رای مصرف کنندگان 

نخواهد بود. 
ویندوز ۱۰ هم اکنون تقریبا در همه جا حضور دارد؛ روی 
کامپیوترهای ش��خصی، گوش��ی های موبایل، ایکس باکس، 
 هولولن��ز، س��رفیس ه��اب، کامپیوتره��ای رزب��ری پ��ای 
)Raspberry Pi(  و بس��یاری ابزارهای هوشمند دیگر. در 
حالی که انتظار می رفت مایکروسافت از طریق مایکروسافت 
بن��د ۳، ویندوز ۱۰ را به دس��تان ما بیاورد، هنوز مش��خص 
نیس��ت که اصال چنی��ن چیزی به وقوع خواهد پیوس��ت یا 
نه، اما در همین حین یک س��اعت هوش��مند جدید مبتنی 
بر ویندوز ۱۰ قرار اس��ت به زودی عرضه شود ولی خیلی در 
مورد آن هیجان زده نشوید، زیرا این محصول جدید احتماال 

برای شما طراحی نشده است. 
شرکت تولیدکننده تجهیزات کامپیوتری آلمانی ترک استور 
)TrekStor( در حال س��اخت یک ساعت هوشمند جدید 
مبتنی بر ویندوز با هس��ته اینترنت اش��یا است. این ساعت 
هوش��مند جدید قادر به اجرای اپلیکیش��ن های یونیورسال 
 ویندوز و اس��تفاده از دیگر سرویس های مایکروسافت نظیر

 Microsoft Cognitive  و آژور اس��ت.  هنوز اطالعات 
چندان��ی در مورد این س��اعت هوش��مند در اختیار نداریم، 
ام��ا مایکروس��افت در روز دوش��نبه از طری��ق وبالگ خود 
اطالعات��ی جزئی از این محصول منتش��ر کرد. این س��اعت 
هوش��مند مجهز ب��ه نمایش��گری ۱.5۴ اینچی با پوش��ش 
گوریال گالس ۳ خواهد بود و همچنین از اتصاالت وای فای 
و بلوتوث پشتیبانی می کند و حافظه ذخیره سازی زیادی در 
اختیار کاربر قرار می دهد. این محصول، عالوه بر این از عمر 
باتری و قدرت پردازش��ی مناسب برای انجام وظایف تجاری 

برخوردار خواهد بود. 

 



تایمز هایر اجوکیشن، گزارش »نظرسنجی جهانی استخدام فارغ التحصیالن دانشگاه ها« ساالنه  اش را منتشر کرد، این گزارش 
در واقع یک رتبه بندی از بهترین دانش��گاه هایی اس��ت که فارغ التحصیالنی را با بهترین چشم اندازهای شغلی به جامعه تحویل 
می دهند. داده های این گزارش از یک نظرس��نجی گسترده از مسئوالن استخدام و مدیران عامل و نیز براساس طیفی از عوامل 
مؤثر که می توانند به یک فارغ التحصیل امکان استخدام شدن بدهند جمع آوری شدند. مهارت ها و تجربه هایی که برای قابلیت 
استخدام از همه مهم تر به حساب می آمدند، شامل تجربه حرفه ای، درجه باالیی از تخصص، مهارت در حداقل دو زبان خارجی، 
فعالیت های فوق برنامه، سابقه تحصیلی عالی و فارغ التحصیل شدن از یک دانشگاه برتر می شدند. در حالی که دانشگاه های ایاالت 
متحده، بریتانیا و ژاپن در صدر این رتبه بندی قرار دارند و به موسس��ات دیگری از اروپا، آمریکای ش��مالی و آسیا نیز رتبه هایی 

اختصاص یافت. 
بیایید به رتبه بندی ۲۱ دانشگاه بهترین جهان با جذب بیشترین فارغ التحصیالن در بازار کار نگاهی بیندازیم.

 1. مؤسسه فنی کالیفرنیا، ایاالت متحده
پردیس پاس��ادنا که با نام »فنکده« نیز از آن یاد می ش��ود، به عنوان مرکز تحقیقات علوم و مهندس��ی شناخته می شود. این 
دانشگاه در رتبه بندی کلی دانشگاه های جهان درسال ۲۰۱۶، در جایگاه دوم قرار گرفت و واقعاً بهترین دانشگاه با جذب بیشترین 

فارغ التحصیالن در بازار کار است. 
۲. مؤسسه فناوری ماساچوست، ایاالت متحده

این دانش��گاه تحقیقاتی خصوصی که در س��ال ۱۸۶۱ تأس��یس شد، در نظر دارد »دانش را توس��عه دهد و دانشجویان را در 
حوزه های علوم، فناوری و دیگر رش��ته های مطالعاتی برای سودرس��انی احسن به کشور و جهان امروز آماده کند.« این دانشگاه 
مدعی اس��ت که ۸۵ برنده جایزه نوبل و ۵۸ برنده مدال ملی علوم را در بین فارغ التحصیالن خود و جایگاه عالی ای در فهرس��ت 

بهترین دانشگاه با جذب بیشترین فارغ التحصیالن در بازار کار دارد. 
۳. دانشگاه هاروارد، ماساچوست، ایاالت متحده

هاروارد، یکی از معتبرترین دانشگاه های جهان، در بین فارغ التحصیالن خود بیش از ۴۵ برنده جایزه نوبل و ۳۰ نفر از سران 
دولت ها را دارد و جایگاه سوم را در رتبه بندی بهترین دانشگاه با جذب بیشترین فارغ التحصیالن در بازار کار دارد. 

۴. دانشگاه کمبریج، بریتانیا
چهارمین و قدیمی ترین دانش��گاه بازمانده  در جهان ۱۵۰ دانش��کده در قالب ش��ش مدرس��ه دارد؛ هنر و علوم انسانی، علوم 
بیولوژیکی، پزشکی بالینی، علوم انسانی و اجتماعی، علوم فیزیکی و فناوری. این دانشگاه در بین بهترین دانشگاه های جهان در 

حوزه علوم فیزیکی و علوم زیستی قرار دارد. 
۵. دانشگاه استنفورد، کالیفرنیا، ایاالت متحده

این ناحیه نزدیک استنفورد که به فاصله کمتر از یک ساعت از سانفرانسیسکو قرار دارد به خاطر روحیه کارآفرینی اش معروف 
است و با مرکز فناوری سیلیکون ولی ارتباط نزدیکی برقرار کرده است. 

۶. دانشگاه ییل، کنتیکت، ایاالت متحده
این دانشگاه تحقیقاتی معتبر عضو آیوی لیگ یکی از چند دانشگاه فهرست موجود است که از یک برنامه علوم مقدماتی پیروی 
می کند. دانشجویان لیسانس از برنامه آموزشی تبعیت می کنند که پیش از انتخاب یک رشته گروه آزمایشی خاص، علوم انسانی 

و هنر، علوم و علوم اجتماعی را پوشش می دهد. 
۷. دانشگاه آکسفورد، بریتانیا

آکس��فورد قدیمی ترین دانش��گاه جهان انگلیسی زبان است و ش��واهدی از تدریس در آن یافت شده است که به سال ۱۰۹۶ 
برمی گردد. فهرست فارغ التحصیالن آن شامل ۲۶ نفر از برندگان جایزه نوبل و بیش از ۳۰ رهبر جهان امروز می شود؛ از جمله 

بیل کلینتون و آنگ سان سو چی. 
۸. دانشگاه فنی مونیخ، آلمان

از فارغ التحصیالن این دانشگاه که در علوم طبیعی متخصص هستند می توان رادولف دیزل، مخترع موتور دیزل را نام برد. 
۹. دانشگاه پرینستون، نیوجرسی، ایاالت متحده

پرینستون یکی از دانشگاه های پیشرو عضو آیوی لیگ است و به خاطر آموزش و تحقیقاتش مورد تحسین است. این دانشگاه 
کمتر از ۱۰ هزار دانشجو دارد، که ۹۸درصد از آنها در پردیس آن زندگی می کنند. 

1۰. دانشگاه توکیو، ژاپن
این مؤسسه تحقیقاتی پیشرو از یک نسبت کارمند به دانشجوی هفت برخوردار است که در بین دانشگاه های فهرست حاضر 
یکی از پایین ترین ها اس��ت. همچنین یکی از چند دانش��گاه فهرست ما است که در درجه اول برنامه های علوم مقدماتی را ارائه 

می دهد. 
11. دانشگاه بوستون، ماساچوست، ایاالت متحده

این دانش��گاه تحقیقاتی خصوصی از طریق ۱۸ مدرسه و دانشکده در دو پردیس شهری مدارک پزشکی، کسب و کار و حقوق 
به دانشجویان ارائه می دهد. 

1۲. دانشگاه کلمبیا، نیویورک، ایاالت متحده
این دانشگاه تحقیقاتی خصوصی عضو آیوی لیگ واقع در شمال غربی منهتن است که می توان در بین فارغ التحصیالن آن که 

برنده جایزه نوبل شده اند از رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و اقتصاد دان جوزف استیگلیتز نام می برد. 
1۳. دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ

این دانشگاه که درسال ۱۹۹۱ تأسیس شده است، توجه و تأکید ویژه ای بر علوم، فناوری، مهندسی و مدیریت کسب و کار دارد. 
1۴. دانشگاه تورنتو، کانادا

این دانشگاه که در سال ۱۸۲۷ تأسیس شده است، به بیش از ۶۰ هزار دانشجو، بیش از ۹۰۰ دوره آموزشی ارائه می دهد. این 
دانشگاه به عنوان مرکز نوآوری و پژوهش شناخته می شود و زادگاه دستاوردهای علمی شامل کشف انسولین و ابداع میکروسکوپ 

الکترونی بوده است. 
1۵. دانشگاه ملی سنگاپور

گل سر سبد دانشگاه های سنگاپور، شامل ۱۷ مدرسه در سه پردیس است. این دانشگاه به خصوص دانشکده های مهندسی و 
فناوری قدرتمندی دارد. 

1۶. امپریال کالج لندن، بریتانیا
این دانشکده حدود ۱۵۰۰۰ دانشجو و ۸۰۰۰ پرسنل دارد و بر حوزه های علوم، مهندسی، پزشکی، و کسب و کار تمرکز دارد. 

1۷. دانشگاه پکینگ، پکن، چین
پکینگ یکی از اعضای لیگ  C۹ است؛ گروهی از ۹ دانشگاه زبده در چین. در بین فارغ التحصیالن این دانشگاه از مائو زدونگ، 

پدر و بنیانگذار مستبد جمهوری خلق چین نام می برند. 
1۸. دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا

مک گیل، یکی از س��ه دانش��گاه انگلیسی در کبک فرانسوی زبان اس��ت و تقریباً ۴۰ هزار دانشجو را پذیرش کرده است. این 
دانشگاه درسال ۱۸۲۹ به عنوان دانشکده پزشکی تأسیس شد و به کسب تخصص در این حوزه ادامه داده است. 

1۹. دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، ایاالت متحده
این دانش��گاه تحقیقات عمومی به عنوان یکی از معتبرترین دانش��گاه های دولتی در ایاالت متحده به ش��مار می رود. استادان 

دانشکده های آن بیشتر در رشته های فیزیک، شیمی و اقتصاد برنده ۱۹ جایزه نوبل شده اند. 
۲۰. مؤسسه فناوری توکیو، ژاپن

مانند بسیاری دیگر از موسسات نزدیک به صدر فهرست، فناوری توکیو در زمینه علوم و مهندسی تخصص دارد. دانشجویان 
به عنوان اعضای آزمایشگاه فعالیت و اغلب با پژوهشگران ارشد همکاری می کنند. 

HEC .۲1 پاریس، فرانسه
مدرسه کسب و کار فرانسه در زمینه آموزش و تحقیق در حوزه مدیریت کسب و کار تخصص دارد. این دانشگاه به خاطر چشم انداز 

بین المللی اش در رتبه بندی دانشگاه های جهان درسال ۲۰۱۶ نمره فوق العاده باالیی کسب کرده است. 
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نتایج اولیه انتخابات فرانسه، یورو و 
بورس های اروپایی را باال برد

نتایج اولیه انتخابات فرانس��ه باعث شد تا بورس های 
اروپایی روندی افزایشی را در پیش گیرند و ارزش یورو 
نیز در برابر دیگر ارزها باال رود. به گزارش راش��اتودی، 
نتای��ج اولی��ه انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانس��ه که 
روز  دوش��نبه برگزار شد و دو نفر از نامزدهای آن به دور 
بعد راه یافتند، باعث ش��د بورس ه��ای اروپایی روندی 
صع��ودی در پیش گیرند. این روند افزایش��ی به دلیل 
پیروزی نس��بی نامزد م��ورد عالقه ب��ازار در انتخابات 
فرانس��ه بود. پی��روزی امانوئ��ل مکرون باعث ش��د تا 
ش��اخص س��هام STOXX 50 اروپا ۳ درصد، شاخص 
سهام CAC40 فرانسه ۴درصد و ارزش سهام بانک ها 
نیز به طور متوسط ۶درصد افزایش یابد. ارزش یورو نیز 
اگر چه از سوی برخی کارگزاران در طول شب دوشنبه 
پایین آورده ش��د، اما همچنان ۱ درص��د باالتر از دالر، 
۲ درص��د در برابر ین و ۱.۳ درصد در برابر پوند انگلیس 
باالتر قرار گرفت. ارزش یورو در طول شب دوش��نبه به 
۱.۰۹۴۰ دالر رسید و در نهایت در رقم ۱.۰۸۴۰ معادل 
۱.۱ درصد افزایش نسبت به آخر هفته گذشته، تثبیت 

شد. 

واکنش مقام های اروپایی به نتایج  انتخابات 
 فرانسه

در پی اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
در روز گذش��ته، برخ��ی مقام ه��ای اروپایی با ارس��ال 
پیام های توییتری، پی��روزی ماکرون را تبریک گفته و 
حمایت خود را از وی اعالم کردند. این در حالی اس��ت 
که نخس��ت وزیر هلند برخالف بیشتر مقام های اروپایی 

از لوپن حمایت کرد. 

 آلمان
س��خنگوی »آنجال مرکل« صدر اعظم آلمان: پیروزی 
امانوئ��ل ماکرون با توجه به خط مش��ی او در راس��تای 
اتحادیه اروپای قدرتمند و اقتصاد بازار اجتماعی اتفاق 

خوبی است. 
»سیگمار گابریل« وزیر امور خارجه آلمان: خوشحالم 
ک��ه ماک��رون در انتخابات پی��روز خواهد ش��د. او تنها 

نامزدی است که واقعاً حامی اتحادیه اروپاست. 

 انگلستان
»جورج آزبورن« سیاس��تمدار محافظ��ه کار و رئیس 
س��ابق خزانه انگلس��تان: تبری��ک به دوس��تم امانوئل 
ماک��رون، مطمئن هس��تم که می توان��ی به عنوان یک 
میانه رو پیروز شوی. دست کم فرصتی هست که فرانسه 

رهبری را که نیاز دارد، داشته باشد. 
ماک��رون در تبلیغات انتخاباتی خ��ود از اتحادیه اروپا 
حمایت کرده اس��ت. این در حالی است که لوپن اعالم 
کرده فرانسه را همچون انگلستان از اتحادیه اروپا خارج 
 خواه��د ک��رد. دور دوم رقابت های انتخاباتی فرانس��ه 

۱۷ اردیبهشت ماه برگزار می شود. 
Latribune :منبع

فیس بوک به دنبال 
راهی برای تایپ کردن 

با ذهن
کمپان��ی فیس بوک از یک پروژه در حال کار توس��ط 
گ��روه تحقیقاتی بویدین��گ ۸ خود رونمای��ی کرد که 
براس��اس آن، تیم مذکور در حال کار روی ساخت یک 
کامپیوتر مغزی جهت تایپ با ذهن کاربران اس��ت. الزم 
به ذکر اس��ت که هدف این دستگاه جدید ذهن خوانی، 
تای��پ ۱۰۰ کلم��ه در هر دقیقه تنه��ا از طریق ذهن و 
اس��کن نوری فعالیت های مغ��ز کاربران اس��ت. رجینا 
دوگان، رئیس سابق DARPA  )که پیش از فیس بوک 
به تکنولوژی تایپ با ذهن دس��ت یافته بود( و همچنین 
سرگروه سابق تیم تحقیقاتی ATAP گوگل، با حضور 
روی س��ن کنفرانس توسعه دهندگان فیس بوک موسوم 
ب��ه F8 از این تکنولوژی پرده ب��رداری کرد. دوگان که 
اینک در رأس تیم بویدینگ ۸ قرار دارد عنوان کرد که 
هدف از این پروژه انجام کارهایی ساده نظیر انتخاب بله 
یا خیر توس��ط ذهن کاربران اس��ت که می تواند اساس 
استفاده از تکنولوژی را نیز دگرگون کند. هرچند هنوز 
ه��م این پروژه در مرحله تحقیقاتی و علمی اس��ت، اما 
ب��ه گفته دوگان آنها به س��ختی مش��غول کار روی آن 
هستند تا به زودی راهی جهت تایپ با ذهن را در اختیار 
کاربران تکنولوژی های مختلف قرار دهند. محققانی در 
دانشگاه استنفورد یک سیس��تم را طراحی کرده اند که 
به بیماران فلج اجازه می دهد تنها با ذهن خود هش��ت 
کلم��ه در دقیقه را تایپ کنند. ب��ا این حال، فیس بوک 
عن��وان می کند ک��ه روش مذکور نیازمند کاش��ت یک 
ارائه الکت��رود تهاجمی در جمجمه کاربران اس��ت و از 
نظر بازخوانی ذهن نیز بس��یار محدود عمل می کند. به 
گفته دوگان، هدف نهایی سیستم تایپ با ذهن شرکت 
فیس بوک دستیابی به بیش از ۱۰۰ کلمه در هر دقیقه 
است. از دیگر مزیت های این تکنولوژی فیس بوک عدم 
نیاز به ایمپلنت هر گونه ش��ی در داخل سر افراد است 
و آن تنها از طریق تصویرب��رداری نوری از فعالیت های 
عصبی آنها را به یک ورودی دستگاه الکترونیکی منتقل 
می کن��د. فیس بوک هم اکنون یک تیم متش��کل از ۶۰ 
محقق و مهندس از س��وی دانش��گاه سانفرانسیس��کو، 
دانشگاه برکلی، بیمارستان جان هاپکینز، دانشگاه جان 
هاپکینز و همچنین دانش��گاه واش��نگتن را روی توسعه 
این پروژه قرار داده اس��ت. این تی��م اینک در حال کار 
روی ساخت یک دس��تگاه ایمپلنت اولیه برای استفاده 

در دو سال آینده است. 

س��رمایه کمی دارید و نمی دانید چه کاری 
ب��ا آن راه بیندازید؟ به دنب��ال ایده هایی برای 
راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم می گردید؟ 
پ��س با ما در این نوش��تار همراه باش��ید زیرا 
خبره��ای خوش��ی برای ت��ان داری��م. اینج��ا 
می خواهیم ۱۵ایده برای راه اندازی کسب و کار 
با سرمایه کم به شما معرفی کنیم. فرصت های 
کسب و کار متعددی وجود دارند که برای شروع 
به هزینه کمی نیاز دارند یا حتی ممکن است 
به هیچ هزینه ای نیاز نداشته  باشند! بله درست 
ش��نیدید! ول��ی در عوض باید زم��ان و تالش 
زیادی خرج آن کنید. عالوه بر این، بس��یاری 
از فرصت های کس��ب و کار کوچک بر مجموعه 
مهارت ه��ای ش��ما اس��توار هس��تند از جمله 

مهارت های کامپیوتری. 
ولی کمی صب��ر کنید، چیزهای دیگری هم 
هس��ت؛ یک بخش دیگر به نام کسب و کارهای 
»دنی��ای واقعی« ب��ه این متن اضاف��ه کرده ام 
تا کس��انی ک��ه مهارت های خاص��ی در زمینه 
کامپیوتر ندارند هم بتوانند اس��تفاده کنند. در 
این نوشتار تنها چند مورد از ایده های کسب و کار 
کوچک را مطرح می کنیم و به اختصار در مورد 

کم هزینه بودن آنها صحبت می کنیم. 

1- مشاور
آیا در زمینه ای تخصص دارید؟ اگر جواب تان 
مثبت اس��ت پس می توانید از ای��ن ایده برای 
راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم کسب درآمد 
کنید. در س��ایت های مربوط به یافتن مش��اور  
مانند Clarity یک حس��اب کاربری باز کنید 
و برای کس��انی که با شما تماس می گیرند تا با 
شما صحبت کنند نرخ تماس دقیقه ای خود را 

مشخص کنید. 

۲- تولید محتوا
فرقی نمی کند آگهی می نویس��ید یا مقاله یا 
کت��اب الکترونیکی، محتوا باید توس��ط فردی 
نوش��ته ش��ود. یکی از جاهایی که بیش��ترین 
تقاضا برای خلق محت��وا وجود دارد، در بخش 
ش��بکه های اجتماعی اس��ت. تولید محتوا یک 
فرآیند کم هزینه است، زیرا تنها چیزی که نیاز 
دارید یک کامپیوتر است و یک ارتباط اینترنتی 
سرعت باال، همچنین یک برنامه خاص گرافیکی 
)یا دیگر نیازهای نرم افزاری( که ممکن اس��ت 
هزینه راه اندازی داشته  باشد. به هرحال، جدای 
از اینه��ا، تنها چیزی که باید برای تولید محتوا 
صرف کنید زمان اس��ت. می توانید از خدماتی 
مانند TextBroker  برای جا افتادن در بازار 

و ایجاد حلقه مشتریان خود استفاده کنید. 

۳- طراحی گرافیکی
ای��ن ایده ب��رای راه ان��دازی کس��ب و کار با 
سرمایه کم است که اگر توانایی های گرافیکی 
دارید، باید بدانید که مش��تریان بسیاری برای 
کسب و کارش��ان به دنب��ال لوگ��و، طراح ه��ای 
گرافیکی و کارهای هنری هس��تند. به دنبال 
س��ایت هایی مانند GIMP بگردید تا بتوانید 
کس��ب و کار خودت��ان را راه  بیندازی��د و حلقه 

مشتریان تان را گسترش دهید. 

۴- اختراع
ه��دف  ی��ک  ب��ودن  مخت��رع  پیش��ترها 
دس��ت نیافتنی بود و گاهی اف��راد برای توجیه 
روان��ی بودن ش��ان از ای��ن اصطالح اس��تفاده 
می کردن��د، ول��ی دیگ��ر اینچنین نیس��ت! با 
 ،kickstarter پلتفرم های جمع سپاری مانند
تأمین س��رمایه مال��ی برای هرکس��ی ممکن 
اس��ت. مزیت این مدل این اس��ت که اگر پول 
مورد نیازتان فراهم ش��ود و به اصطالح از لحاظ 
مالی تأمین شوید، نشان دهنده موفقیت شما در 
یافتن بازار اس��ت. اگر ایده شما مورد استقبال 
قرار نگیرد، به این معنی اس��ت که الزم اس��ت 
مسیر آمده را برگردید و دوباره طرح ریزی کنید. 

۵- سازنده طال و جواهر
کم نیستند بانوانی که دوست دارند خودشان 
را با زیورآالت زیبا بیارایند. این مورد را با عالقه 
روزافزون به زیورآالت دست س��از ترکیب کنید 
و خواهید دید که نس��خه موفقیت در دستان 
شما اس��ت. این ایده برای راه اندازی کسب و کار 

با سرمایه کم را امتحان کنید. 

۶- فروش اجناس دست دوم
عموما در بازارهای محلی مانند جمعه بازارها 
و سمساری ها و هرجای دیگر، می توانید اجناس 
جالب و ارزشمندی پیدا کنید. شما ارزش واقعی 
آنه��ا را درمی یابید و آنها را در فهرس��ت اقالم 
 eBay فروشی قرار می دهید. سایت هایی مانند
و Craigslist ب��ازار خوبی ب��رای ارائه کاالها 
هس��تند. این ایده برای راه اندازی کسب و کار با 

سرمایه کم عالی است. 

۷- موسیقیدان
این ایده به آنچه در ذهن شماست شباهتی 
ن��دارد. ما درب��اره این صحب��ت نمی کنیم که 
س��تاره موسیقی بش��وید،  بلکه فقط قرار است 
چرخ زندگی ت��ان را از این طریق بچرخانید. از 
ضبط موس��یقی در اس��تودیو گرفته تا نوشتن 
ریتم و شعر برای کسب و کارها. اگر این مهارت 
را داشته باشید مطمئن باشید می توانید از این 
طریق امرار معاش کنید. با نرم افزارهایی مانند 
Reaper  )که بس��یار ارزان اس��ت( می توانید 
درس��ت روی کامپیوترتان، اس��تودیوی تولید 
موسیقی خودتان را داشته  باشید. با استفاده از 
سایت هایی مانند Fiverr می توانید نخستین 
مشتریان خودتان را پیدا کنید و کم کم به یک 

کسب و کار مستقل و ثابت برسید. 

۸- مدیریت شبکه های اجتماعی
ارتباط برقرار کردن با افراد یک هنر اس��ت. 
برخی در این هنر خوب عمل می کنند و برخی 
عال��ی هس��تند و برخی…! خودت��ان متوجه 
منظورم شدید. ارتباط برقرار کردن با مشتریان 
کاری است که بس��یاری از کسب و کارها وقت 
انج��ام آن را ندارند. خبر خوب این اس��ت که 
به رغ��م اینکه آنها وقت ارتباط با مش��تریان را 
ندارند ولی به کس��ی نی��از دارند که بتواند این 
بخش از کسب و کارشان را مدیریت کند و آنها 
هم هزینه اش را پرداخت می کنند. مهارت های 
ارتباطی خ��وب و به روز بودن در ش��بکه های 
اجتماعی مانند اینس��تاگرام، اسنپ چت، واین، 
پریس��کوپ و ... بسیار مهم هستند. باید بدانید 
که هر پلتفرم برای چه گروهی از افراد جذابیت 
دارد و در هر یک از این جوامع ارتباطی چگونه 

باید حاضر شوید. 

۹. آموزش/ مربیگری
قاب��ل توجه مربیان مش��تاق آم��وزش؛ این 
کس��ب و کار ب��ه هزینه بس��یار کم��ی از نظر 
راه ان��دازی یک محی��ط یادگی��ری مجازی یا 
محیط آموزشی نیاز دارد. در آغاز فرآیند مربوط 
به استارتاپ، عالوه بر اینترنت با سرعت باال به 
زمان و ت��الش نیاز داری��د. درمجموع، هزینه 
اس��تارتاپ راه اندازی و هدایت یک س��رویس 
آموزش/ یادگیری مجازی، هزینه بسیار کمی 
دارد. این ای��ده برای راه اندازی کس��ب و کار با 

سرمایه کم را امتحان کنید. 

1۰- مشاور فنی
یادگرفتن امور مرتبط با کامپیوتر همیش��ه 
م��ورد تقاض��ا اس��ت، درنتیجه ی��ک راه برای 
کمک به این مسئله این است که آموزش هایی 
ب��ر مبن��ای برنامه های کامپیوت��ری خاص )یا 
چندگان��ه( آم��اده  کنید که جزیی��ات مربوط 
به اس��تفاده از آن برنام��ه و تکمیل پروژه را به 
ارب��اب رجوع بدهد. بنابرای��ن بهترین راه برای 
کاهش هزینه های اس��تارتاپ در این ایده این 
اس��ت که هم خود برنامه را در اختیار داش��ته 

 باشید و هم برنامه های مرتبط با آن را تا بتوانید 
دس��تورالعمل یا ویدئوی »چگونه می توانم« را 
درس��ت کنید. به عالوه، اگ��ر می خواهید یک 
وب سایت به این کار اختصاص دهید که تمامی 
فعالیت های انجام شده در آن قابل دسترسی و 
پیگیری باشد، باید هزینه راه اندازی وب سایت 
را نیز در هزینه های اولیه اس��تارتاپ تان لحاظ 
کنید. در نهایت، در این راس��تا خدمات رسانی 
اینترنتی/ تلفنی نیز بسیار سودمند خواهد بود. 

11- پیاده سازی فایل های صوتی
پیاده س��از کسی اس��ت که یک فایل صوتی 
را به نوش��تار تبدیل می کند. ای��ن کار به نظر 
روبه  زوال می آید، ولی حقیقت این اس��ت که 
به خاطر افزایش ویدئوهای اینترنتی این شغل 
نیز رو به گس��ترش اس��ت. حقیقت این است 
که کامپیوترها هنوز هم در شناس��ایی کالم با 
مشکل مواجه هس��تند. صاحبان کسب و کار و 
کارآفرینان نیاز دارند فایل های ویدئویی ش��ان 
ب��ه نوش��تار تبدیل ش��ود تا هم کس��انی که 
مش��کل ش��نوایی دارند از آنها بهره بگیرند و 
هم موتورهای جس��ت وجو متوج��ه محتوای 
این ویدئو ش��وند. به عالوه، ش��ما سفارش تان 
را از کس��انی می گیرید که صرف��اً می خواهند 
فایل های آنها پیاده شود تا بهتر مطالعه و درک 
شوند. برای شروع می توانید از fiverr سفارش 
کار بگیرید. این ایده برای راه اندازی کسب و کار 

با سرمایه کم را امتحان کنید. 

1۲- مترجم
مانن��د تولیدکننده محت��وا، خدمات ترجمه 
)حداقل در این بخش( مس��تلزم متنی اس��ت 
که می خواهند از ی��ک زبان به یک زبان کاماًل 
متفاوت برگردانده شود. درحالی که این مهارت 
اساسا مس��تلزم این است که فرد در چند زبان 
مهارت داش��ته باش��د. هزینه اولیه اس��تارتاپ 
ش��امل هزینه اینترن��ت، تلفن و نی��ز مخارج 
مربوط به سفر است. به عالوه، مخارج بازاریابی 
نیز می توان��د در هزینه های اس��تارتاپ اعمال 
ش��ود. فقط این نکته را به خاطر داشته باش��ید 
که اگر در هیچ زبانی تس��لط یا مهارت ندارید، 
به هیچ وجه س��راغ این کار نروید. فکر نکنید با 
ابزاری مانند »مترجم گوگل« می توانید این کار 
را به درستی انجام دهید. با وجود اینکه مترجم 
گوگل بی نظیر است، ولی همیشه کارش را عالی 

انجام نمی دهد. 

1۳- تعمیر کامپیوتر
تعمی��رکار کامپیوت��ر در مح��ل همچنان 
ی��ک نیاز قطعی اس��ت. بس��یاری از افراد به 
کس��ی نی��از دارند ک��ه فایل های به اش��تباه 
حذف شده ش��ان را بازیابی ی��ا قطعه ای را در 
کامپیوترش��ان تعویض کند. حاضر شدن در 
محل از جمله تس��هیالتی است که می توانید 
بابت آن هزین��ه دریافت کنید. یک راه دیگر 
برای متمای��ز کردن خدمات رس��انی تان این 
اس��ت که خدمات امنیت داده ها را نیز برای 
پش��تیبانی از مش��تریان تان فراه��م کنی��د، 
از جمل��ه رمزن��گاری هارد دیس��ک و امنیت 

شبکه های بی سیم. 

1۴- خدمات جابه جایی
اگر راهی برای جابه جایی و حمل و نقل سراغ 
دارید، پس می توانید یک نامه رسان باشید. این 
ایده برای راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم را 

امتحان کنید. 

1۵- تعمیرکار
اگر بلدید چطور لوازم منزل را تعمیر کنید، 
پس می توانی��د از این راه ام��رار معاش کنید. 
نصب پنکه س��قفی و تعمیر سوراخ های دیوار، 
ش��اید همان راه حلی اس��ت که برای پرداخت 
صورت حس��اب های تان دنبال��ش بودی��د. این 
ایده برای راه اندازی کس��ب و کار با سرمایه کم 

را امتحان کنید. 

1۵ ایده برای راه اندازی کسب و کار با سرمایه کم

قــاب

کیوسـک
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پالتوی خز زنانه ای که به یکی از مس�افران کش�تی تایتانیک تعلق داشت در یک حراجی در لندن به مبلغ ۲۰۰ 
هزار دالر فروخته شد. این پالتو ۲۰۰ هزار دالری متعلق به یک مسافر بود اما مابل بنت یکی از مهمانداران زن 
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 ۲1 دانشگاه برتر جهان با جذب
 بیشترین فارغ التحصیالن در بازار کار

دوردنــیــا

۳۶۰
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