
نخستین پنجشنبه ماه ژوئن در هر سال که امسال 
با اول ژوئن مصادف ش��ده است، به عنوان یک سنت 
به جش��ن روز جهانی مش��اوران مدیریت اختصاص 

یافته است. 
 ،)ICMCI(  شورای بین المللی مشاوران مدیریت
که انجمن مش��اوران مدیریت ایران  )IMCA( تنها 
نماینده آن در ایران اس��ت، این عب��ارت را به عنوان 

شعار سال 2017 برگزیده است: 
 Certified Management Consultants
 – Professionals Trusted for Critical

Times
مشاوران مدیریت تأییدشده، خبرگانی قابل 

اعتماد برای زمان های بحرانی
»اتفاق��ات، رویداده��ا و چالش ه��ای مختل��ف در 
اقص��ی نقاط جهان؛ اع��م از چالش ه��ای اقتصادی، 
تکنولوژیکی، اجتماعی، سیاس��ی یا زیست محیطی، 
یک بار دیگر نیاز به ش��خصیت های قوی، متخصص 
و متعه��د را برای کمک و مش��اوره به رهبران جهان 

و مدی��ران بخش های مختلف ب��زرگ و کوچک؛ که 
وظیف��ه هدایت و راهب��ری را برعهده دارند، نش��ان 

می دهد.«
این بخش��ی از تأکیدات رئیس ICMCI است 
که در پیامش به مناس��بت این روز منتش��ر شده 

است. 
نگاه��ی به ش��عار جدی��د مش��اوران مدیریت که 
تأکید بر ارزش جوهری مش��اوران مدیریت به عنوان 
خبرگان��ی مطمئن ب��رای زمان های بحرانی اس��ت، 
حاکی از اهمیت موضوع مش��اوره مدیریت در مصاف 

جوامع و سازمان ها با بحران هاست. 
تأکید بر صالحیت دار بودن مش��اوران مدیریت نیز 
بدان جهت مهم اس��ت که قابلیت اعتماد و اطمینان 
تنه��ا در گرو دارا ب��ودن تخصص، تجرب��ه و کارایی 

مشاوران قابل دستیابی است. 
ای��ران امروز ما، ک��ه بعد از انتخابات باش��کوه 29 
اردیبهش��ت، تجربه ای جدی��د را در فضای داخلی و 
بین المللی از س��ر می گذراند بیش��تر از همیش��ه به 

مش��اوران متخصص، مجرب و قاب��ل  اعتماد در گذر 
از این پیچ دشوار نیاز دارد. 

مدی��ران بخش ه��ای مختلف دولت��ی و خصوصی 
کش��ور، بدون اس��تفاده از این گنجینه قابل اتکا در 
هدای��ت و راهبری های خود با مش��کالت و ابهامات 

بسیاری مواجه خواهند شد. 
مش��اوران مدیریت؛ حلقه مفقوده و بعضاً فراموش 
ش��ده در س��ازمان ها و نهادهای کشور ما هستند که 
هرجا فراخوانده شوند با کوله باری از تجربه و تخصص 
به یاری می ش��تابند و دلسوزانه در کنار سازمان ها و 
در خدمت منافع و رشد و توسعه آنها خواهند بود. 

ش��واهد و تجارب جهانی و ملی در س��ازمان هایی 
ک��ه از مش��اوران مدیریت به��ره برده ان��د حاکی از 
دس��تاوردهایی قابل تاملی اس��ت که غفل��ت از آنها 

قصوری غیرقابل جبران است. 
با گرامیداش��ت روز جهانی مش��اوره مدیریت، بار 
دیگر اظهار امیدواری می کنیم که این قشر فرهیخته 

و زحمتکش در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. 

یازده خرداد؛ اول ژوئن روز جهانی مشاوره مدیریت گرامی باد

 سالگرد ارتحال ملکوتی
حضرت امام خمینی )ره( 

را به تمامی مردم ایران 
تسلیت می گوییم

6 رمضان 1438 - سـال سوم
شماره 799- 16صفحه - 1500 تومان

Thu.1 Jun 2017

www.forsatnet . ir

پنجشنبه
11 خرداد

1396

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

7

پیدا و پنهان مشارکت 
خودروسازان دنیا با ایران

الریجانی  رئیس، پزشکیان و مطهری نواب رئیس مجلس دهم شدند

 دهمین سال متوالی
ریاست علی الریجانی 

8

ورود بازار مسکن به دوران پیش رونق

خروج غیر تورمی مسکن 
از رکـود

3

 برنامه ریزی
در مدیریت بحران

بازاریابی و فروش

سرمقاله

12

سرمقاله
روز جهانی مشاوره 
مدیریت گرامی باد

نخس��تین پنجش��نبه ماه ژوئن 
در ه��ر س��ال، که امس��ال ب��ا اول 
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یک س��نت به جش��ن روز جهانی 
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اعض��ای کابین��ه یازده��م در حاش��یه جلس��ه روز 
گذش��ته هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران به 
سواالت شان پاس��خ دادند.  به گزارش »فرصت امروز« 
محمدرض��ا نعمت زاده، وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
در در جم��ع خبرنگاران از پیش بینی ص��ادرات 20 تا 
25درصدی در س��ال جاری خبر داد و درباره تفکیک 
بخ��ش صنعت و بازرگان��ی در وزارتخانه اش گفت: این 
امر بستگی به کارشناس��ی و نظر رئیس جمهور دارد. 
ما از نظر کارشناس��ی اعتقاد داریم صنعت و بازرگانی 
باید یکپارچه باشد، حال هرچه مجلس و دولت تصمیم 
بگیرن��د.  عبدالرضا رحمانی وزیر کش��ور نیز در جمع 
خبرنگاران به مردم اطمینان داد که حتی یک رأی هم 
جابه جا نش��ده است و گفت که بعضی تخلفات گزارش 
شده که باید در قوه قضاییه بررسی شود.  ولی اهلل سیف 
رئیس بانک مرکزی نیز با بیان اینکه برخی می خواهند 
به غلط نگرانی های کاذبی نسبت به بانک ها ایجاد کنند، 
تأکی��د کرد که م��ا این نگرانی  را قبول نداریم. س��یف 
همچنین به اصالح��ات نظام بانکی به عنوان مهم ترین 
پروژه ای که باید در نظام بانکی عملیاتی ش��ود، اشاره 
کرد و گفت که این اصالحات آغاز شده و دستاوردهای 
خوبی داشته است. رئیس بانک مرکزی درباره آخرین 
اقدامات انجام شده در خصوص سپرده گذاران مؤسسه 
کاس��پین هم گفت که بانک مرکزی ب��ه جد روی آن 
متمرکز ش��ده و هدف اصلی نیز آن است که خسارت 

مردم را به حداقل برساند. 
همچنین علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در جمع خبرنگاران از س��امانه کارورزی سخن گفت و 
تأکید کرد ک��ه س��امانه کارورزی از برنامه های دولت 
یازدهم بوده است و تاکنون 60هزار نفر در این سامانه 
ثبت نام کرده اند. ربیعی درباره پخش بسته های غذایی 
در ماه رمضان برای مستمری بگیران نیز گفت که پخش 

آن آغاز شده و خانواده های چهارنفره تا 120هزار تومان 
می توانند دریافت کنن��د.  محمود حجتی، وزیر جهاد 
کشاورزی نیز از پیش بینی خرید نزدیک به 11میلیون 
تن گندم خبر داد و وضعیت ذخایر و تولیدات کشاورزی 
کش��ور را خوب توصیف ک��رد.  همچنین محمدجواد 
ظریف وزیر ام��ور خارجه درباره برخی ادعاهای مطرح 
ش��ده به نقل از او در خصوص س��ردار قاسم سلیمانی 
گفت: با توجه به عالقه  شخصی و رابطه بسیار خوبی که 
با سردار سلیمانی دارم این موضوع را پیگیری حقوقی 
خواهم کرد.  ظریف در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت 
درباره ادعای مطرح ش��ده در خصوص تحویل س��ردار 
قاسم س��لیمانی در قبال برخی امتیازات، که اخیرا به 
نقل از یکی از نمایندگان س��ابق مجلس منتشر شده، 
ادام��ه داد: از ایش��ان می خواهم به خاط��ر این تهمت 
بسیار ناروایی که به وزیر امور خارجه بلکه به جمهوری 
اس��المی ایران زدند رسما عذرخواهی و توبه کنند. من 
به عنوان یک برادر بس��یار کوچک تر به ایشان پیشنهاد 
می کنم این کار را حتما س��ریع تر انجام دهند. و گرچه 
م��ن هیچ گاه عالق��ه ای به پیگیری حقوقی نداش��تم، 
حتما این کار را می کنم. اگر من می خواس��تم تاکنون 
بس��یاری مسائل را پیگیری حقوقی کنم باید یک اتاق 
در دادگستری اجاره می کردم از بس از این تهمت ها به 
ما زدند. اما این یک مورد را با توجه به عالقه  شخصی و 
رابطه بسیار خوبی که با سردار سلیمانی دارم پیگیری 
خواه��م کرد، چراکه این حرف ب��رای بنده و همکارانم 
در وزارت امور خارجه گران تمام شد مگر اینکه ایشان 

خودشان معذرت خواهی و از آن مهم تر توبه کنند. 

توضیح زنگنه درباره خبر تغییر مدیران وزارت نفت
در این میان اما ش��اید مهم ترین سواالت خبرنگاران 
از اعض��ای دولت یازده��م به بیژن زنگن��ه، وزیر نفت 

اختصاص داش��ت که از او درباره خب��ر تغییر مدیران 
وزارت نفت پرس��یدند. وزیر نفت در پاس��خ به پرسش 
خبرنگاران درباره خبر تغییر مدیران غیرهمسو با دولت 
در این وزارتخانه گفت: دو س��ه س��ال پیش هم برخی 
رسانه ها خبری منتشر کردند که مدیران ارزشی را کنار 
گذاشته اند، اگر کنار گذاشته شده بودند پس این خبر 

جدید چیست؟ یعنی آن قبلی دروغ بوده؟ 
وزی��ر نفت ادامه داد: اصال مگر می ش��ود مدیر مخالف 
در دولت گذاش��ت. این همه مل��ت رأی دادند تا به یک 
سیاست، گفتمان و فکر رأی داده باشند.  زنگنه در پاسخ 
به این س��وال که آیا وزارت نفت نمی تواند پول نفت خود 
را از خارجی بگیرد، تأکید ک��رد: ما پولمان را می گیرم و 
اینها همه ش��ایعات اس��ت. من اعدادی را می شنوم و از 
کسانی که آن را می گویند، می خواهم که مدارک شان را 
بدهند. این چه رفتار رس��انه ای است که بعضی ها دارند؟  
وی همچنین خطاب به رسانه ها گفت: شما رسانه ها چرا 
این رفتار غیررسانه ای را محکوم نمی کنید، می گویند 20 
میلیارد از پول نفت بیرون است و نیامده، خب کجاست؟ یا 
مثال می گویند در قرارداد با ترکیه جریمه شده ایم و هرچه 
توضیح می دهیم باز حرف خودش��ان را می زنند. شرف و 
اخالق رس��انه ای چیز دیگری است و غیر  از اخالق دینی 
اس��ت.  وزیر نفت در پایان در پاس��خ به سوال خبرنگاری 
که پرس��ید آیا در زمینه رعایت اخالق رسانه ای با رئیس 
سازمان صداوسیما صحبتی شده است یا خیر، گفت: در 
دولت با آقای علی عس��گری کلی صحبت هس��ت. البته 
عمده این حرف من ناظر بر صداوسیما نیست و به برخی 
رسانه های دیگر مربوط می شود.  به گزارش ایسنا، پس از 
مطرح ش��دن این سوال توسط خبرنگار یکی از رسانه ها، 
خبرنگار صداوسیما در دفاع از سازمان متبوعش ابتدا به 
خبرنگار سوال کننده به صورت لفظی اعتراض کرد و پس از 
آن با برخورد فیزیکی نسبت به سوال او واکنش نشان داد. 

اعضای کابینه یازدهم در حاشیه جلسه دولت چه گفتند؟ 

از پیشنهاد ظریف تا گالیه زنگنه از رسانه ها

مسعود سلیمانی
دبیر انجمن مشاوران 

مدیریت ایران



لزوم صدور شناسنامه  مالیاتی برای فعاالن اقتصادی
سهم درآمدزایی مالیات در دولت های 

مختلف چقدر بوده است؟ 

ات��اق ایران در مطالع��ه ای به تحلیل وضعی��ت مالیات های 
مس��تقیم از تح��ول درآمده��ای مالیاتی تا نقده��ای وارد به 
سیستم مالیاتی مس��تقیم پرداخته و در پایان پیشنهاد کرده 
اس��ت که صدور شناسنامه های مالیاتی برای فعاالن اقتصادی 

راهی مفید و کارا در فرآیند پرداخت مالیات است. 
ب��ه گ��زارش  »فرصت ام��روز«،  »از تحول ت��ا نقد« عنوان 
مطالع��ه ای اس��ت که ب��ه همت کمیس��یون مالی��ات، کار و 
تامین اجتماع��ی اتاق ایران انجام ش��ده اس��ت و ب��ه تحلیل 
وضعی��ت مالیات های مس��تقیم از تح��ول درآمدهای مالیاتی 
تا نقدهای وارد به سیس��تم مالیاتی مس��تقیم پرداخته است. 
در این گزارش ابتدا به کلیاتی در مورد مالیات های مس��تقیم 
پرداخته ش��ده و تأکید دارد که ش��رایط دریافت مالیات های 
مس��تقیم باید به چه ترتیبی باشد؛ سپس به بیان مطالبی در 
مورد روند تحول درآمدهای مالیاتی در ایران و علل مربوط به 
آن می پردازد. در این بخش روند درآمدهای مالیاتی در چهار 
دوره زمانی مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت و روند تحول آن 
در برابر درآمدهای نفتی نیز به تصویر کش��یده شده است. بنا 
به آنچه در این گزارش عنوان شده، باالترین سهم درآمدهای 
مالیاتی دول��ت مربوط به دوره زمان��ی 1380 تا 1388 بوده 
اس��ت که نزدیک ب��ه 36.5درص��د از کل درآمدهای دولت را 

تشکیل می دهد. 
پس از اشاره به کلیات، رابطه بین توزیع درآمد و مالیات های 
مس��تقیم مورد توجه ق��رار می گیرد و عنوان می ش��ود که با 
افزایش س��هم مالیات های مس��تقیم از کل مالیات ها، انتظار 
م��ی رود توزیع درآمد بهب��ود یابد، چراکه ط��رح مالیات های 
تصاعدی در مالیات های مستقیم قابل اجراست، درحالی که در 
مالیات های غیرمستقیم این قابلیت وجود ندارد. همچنین در 
مالیات های مس��تقیم امکان اصابت مالیاتی به حداکثر میزان 
خود خواهد رس��ید و امکان انتقال این گونه مالیات ها به گروه 

دیگر، به صفر کاهش می یابد. 
ای��ن گ��زارش در ادامه به بررس��ی برخی اصالح��ات انجام 
ش��ده در قانون می پردازد و پس از اش��اره به نظرات موافقان 
و مخالف��ان اصالحیه های قانون مالیات های مس��تقیم، بحث 
ضمانت اجرایی را که در قانون جدید به آن توجه جدی شده 
اس��ت به عنوان کلیدی ترین موضوع این قانون مطرح می کند، 
نکته دوم، زمان ارائه این قانون به مجلس است که به شرایط 
رک��ود برمی گردد و همین وضعیت مان��ع تصویب برخی مواد 

آن شده است. 
در جمع بن��دی ای��ن مطالعه آمده اس��ت: مالیات ها یکی از 
مهم تری��ن درآمدهای دولت محس��وب می ش��ود که بحث ها 
پیرامون آن همیش��ه باال بوده اس��ت، زیرا مالیات ها عالوه بر 
افزایش درآمد دولت، تأثیر بس��یار مهم دیگری نیز در اقتصاد 
خواهند داش��ت ک��ه آن اثر، بحث توزیع درآمد اس��ت. توزیع 
درآمد همواره به عنوان پیامد هر سیاس��تی از جمله سیاس��ت 
مالی در نظر گرفته می ش��ود. بنابرای��ن تصویب اصالح قانون 
مالیات های مس��تقیم با چالش های بس��یار جدی مواجه بوده 
اس��ت که ش��رایط اقتصادی کش��ور در زم��ان تصویب قانون 

مالیات ها، یکی از اثرات آن بوده است. 
کش��ور در زمان ارائ��ه این قانون به مجلس، دچار ش��رایط 
رک��ودی بوده اس��ت که کمی تصویب برخی م��واد این قانون 
را با مش��کل مواجه ک��رد. چالش دومی که ای��ن قانون با آن 
مواجه بوده اس��ت، بحث های توزیعی آن بوده است، به طوری 

که نگاه ها متوجه پیامد این سیاست ها بوده است.
 در ش��رایط خاص اقتصادی کش��ور، بح��ث توزیع درآمد و 
همچنین تأثیر این مالیات ها بر سیس��تم تولید بسیار حساس 
بوده اس��ت. اینکه این مالیات ها چه تأثیری بر تولید می گذارد 
نقط��ه اخت��الف صاحب نظران بوده اس��ت، به ط��وری که این 
موضوع مطرح بوده اس��ت که آیا این سیستم مالیات، مالیات 

رکودی است یا خیر؟ 
در ادام��ه این گ��زارش، به برخی اصالحات انجام ش��ده در 
ای��ن قانون و نقده��ای وارد بر آن پرداخته ش��ده و همچنین 
از توج��ه این قانون ب��ه بحث ضمانت اجرای��ی به عنوان یکی 
از نکات مثبت آن قلمداد ش��ده است: برخی اصالحات بسیار 
مفید بوده اند که یکی از آنها، بحث ضمانت های اجرایی اس��ت 
ک��ه به منظور شناس��ایی و س��تاندن مالی��ات از متخطیان و 
متخلفان بس��یار مفید بوده اس��ت. س��ازمان مالیاتی با کسب 
مجوز به راحتی می تواند به شناس��ایی درآمدها و دارایی های 
افراد بپردازد و مالیات حقیقی را محاس��به و همچنین از فرار 
مالیات��ی جلوگیری کن��د. از طرفی دیگر سیس��تم اظهارنامه 
مالیاتی و سیاست های تشویقی مربوط به آن یکی از کاراترین 
سیاست ها بوده اس��ت که هم می تواند هزینه های جمع آوری 
مالیات ها را کاهش و هم می تواند درآمدهای دولت را افزایش 
دهد. همچنین در این گ��زارش، به بحث مالیات بر خانه های 
خالی نیز اشاره می شود که همواره در حال رفت و آمد از قانون 
مالیات های مس��تقیم بوده اس��ت و در قان��ون جدید مجددا 
گنجانده شده اس��ت. اما موافقان و مخالفان بسیاری در مورد 
این ماده وجود دارند که آن را به یکی از چالش های اساس��ی 

سازمان مالیات تبدیل کرده است. 
در پایان این گزارش نیز پایه های جدید مالیاتی با هدف باال 
بردن درآمد در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد مورد انتقاد قرار 
گرفته اس��ت و همچنین توجه به بحث زیرس��اخت ها در امر 
مالیات، نظیر صدور شناس��نامه مالیاتی برای فعاالن اقتصادی 
 به عنوان راهی مؤثر در فرآیند پرداخت مالیات معرفی شده است: 
یکی دیگر از نکات، تعریف پایه های مالیاتی جدید بوده اس��ت 
تا دولت بتواند درآمد بیش��تری کس��ب کند که این ماده نیز 
جای بحث دارد، زیرا ش��رایط رکودی کش��ور باعث ش��ده تا 
اقتصاد توانایی پرداختن مالیات باالیی نداشته باشد. در پایان 
می توان گف��ت که جدی گرفتن بح��ث ضمانت های اجرایی، 
یکی از بهترین موادی است که در قانون جدید گنجانده شده 
اس��ت که می تواند از فرار مالیات��ی جلوگیری کند و از طرفی 
خود اظهاری ها نباید به سمتی برود که افراد بتوانند از مالیات 
و پرداختن مالیات فرار کنند، بنابراین ایجاد زیرساختی نظیر 
شناسنامه اقتصادی برای فعاالن اقتصادی می تواند راهی مؤثر 

برای دریافت مالیات باشد. 

نشست مشترک مرکز پژوهش های 
مجل��س و پارلمان بخش  خصوصی با 
هدف بررس��ی الیحه مالیات بر ارزش 
 افزوده برگزار ش��د و در این نشس��ت 
الیح��ه مالیات بر ارزش اف��زوده مورد 
نق��د و بررس��ی نماین��دگان بخ��ش  

خصوصی قرار گرفت. 
ب��ه گ��زارش  »فرص��ت ام��روز«، 
 ای��ن الیحه براس��اس قانونی که طی 
10 س��ال اخیر به صورت آزمایش��ی 
اجرا ش��ده، تدوی��ن و تقدیم مجلس 
شده است و بر این اساس، قرار شد تا 
بخش  خصوصی در نشستی مشترک 
ب��ا کارگروهی که برای بررس��ی این 
الیحه در مجلس تشکیل شده است، 
م��وارد و اش��کاالت الیح��ه را مطرح 
کند. از این رو، در این نشس��ت مواد 
الیحه مالیات ب��ر ارزش افزوده به طور 
م��وردی توس��ط نماین��دگان بخش  
خصوصی مطرح ش��د و اعضای مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس نظ��رات بخش 
خصوص��ی را درب��اره م��واد مذک��ور 
دریافت کردند و مقرر ش��د تا نشست 
دیگری نیز برای بررسی و جمع بندی 

نهایی این الیحه تشکیل شود. 
مالیات بر ارزش افزوده منبع 

درآمدی دولت نیست
در این نشس��ت، محمد قاس��می، 
معاون مرک��ز پژوهش های مجلس از 
آغاز روند بررس��ی الیحه با همکاری 
اتاق ایران در مجلس شورای اسالمی 
خبر داد و با اش��اره به روند بررس��ی 
ای��ن الیح��ه گفت: الیح��ه مالیات بر 
ارزش اف��زوده براس��اس دو اص��ل در 
مجلس پیگیری می ش��ود؛ اول اینکه 

ق��رار گذاش��تیم هی��چ عجل��ه ای در 
تصویب این الیحه نداش��ته باش��یم. 
حت��ی رئی��س مجلس هم ب��ا حضور 
در نشس��ت کمیس��یون اقتصادی بر 
این مس��ئله صحه گذاشت تا براساس 
مصلحت کش��ور تصمیم گیری ش��ود. 
دومین اص��ل اینکه از زم��ان اجرای 
قانون تا به حال ده ها نامه از مس��ائلی 
ک��ه در طول اج��رای آزمایش��ی این 
قانون با آنها مواجه ش��ده ایم برای ما 
ارسال شده اس��ت، مجلس همه این 
مسائل را دسته بندی کرده و بر مبنای 
مجموعه ای از نظرات کارشناس��ی به 
دنبال بهترین راهکارهاست.  قاسمی 
ادامه داد: با ای��ن دو پیش فرض وارد 
موضوع شدیم و فهمیدیم که مالیات 
ب��ر ارزش افزوده به پای��ه اول مالیاتی 
کشور تبدیل شده و حساسیت باالیی 
دارد.  مع��اون مرک��ز پژوهش ه��ای 
مجلس، دی��دگاه درآمدزای��ی از این 
نوع مالی��ات را هدف دوم دانس��ت و 
تأکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده در 
پی آشکارس��ازی فرآیند تولید و رفع 
موان��ع تولید بوده و هی��چ گاه نباید با 
دی��د درآمدزایی به آن نگریس��ت. در 
همین رابطه به طور حتم مالک عمل 
مجلس هر آنچه در الیحه پیشنهادی 
آمده نیست و ما به دنبال تأمین هدف 
اول و اصلی این نوع مالیات هستیم. 
مالیات بر ارزش افزوده در دوره 
آزمایشی نتوانست اهداف را 

محقق کند
محم��ود توالیی، رئیس کمیس��یون 
مالی��ات، کار و تامی��ن  اجتماعی اتاق 
ای��ران نی��ز در این نشس��ت گفت: تا 

به ام��روز هیچ کس در م��ورد مالیات 
ارزش افزوده صحبت نکرده، بلکه تنها 
در مورد پیش نویس الیحه آن صحبت 
کرده ایم. کش��ور با ساختارها و اهدافی 
که برای خود تعریف کرده به طور حتم 
بای��د به فراتر از قانون��ی که به صورت 
آزمایش��ی اجرایی ش��د، برس��د. این 
فعال اقتصادی ب��ا انتقاد از اینکه تا به 
امروز بازخ��وردی از وزارت اقتصاد در 
م��ورد نتایج و روند اج��رای مالیات بر 
ارزش افزوده در کشور نداشتیم، تأکید 
ک��رد: مطالع��ه ای از پیامدهای اجرای 
قانون آزمایشی ارائه نشد. هیچ کس به 
عارضه یابی و آسیب هایی که این قانون 
بر اقتصاد کش��ور وارد آورد توجه نکرد 
و در همین وضعیت دولت پیش نویس 
الیحه را تقدی��م مجلس کرد. اگر قرار 
ب��ود از آنچ��ه نتایج اجرای آزمایش��ی 
قانون بود، درسی نگیریم پس چرا آن 

را به صورت آزمایشی اجرا کردیم؟ 
گفت��ه  ابت��دا  از  داد:  ادام��ه  وی 
می ش��د هدف مالیات بر ارزش افزوده، 
شفاف س��ازی اقتصاد است. آیا اجرای 
آزمایش��ی آن، ای��ن ه��دف را محقق 
ک��رد؟ پاس��خ واض��ح اس��ت. گفت��ه 
می شد دایره ش��مول این قانون همه 
زنجیره هاست و عدالت مالیاتی اتفاق 
می افتد. آیا در پایان 10 سال عدالت 
مالیاتی در کش��ور جاری شد؟ پاسخ 
این س��وال هم واضح است. متأسفانه 

این هدف هم محقق نشد. 
این عض��و هیأت نماین��دگان اتاق 
ایران تصریح کرد: قرار بود این قانون 
به کمک تولید بیاید ولی فریاد تولید 
را درآورد. برای تولید چالش به وجود 

افزای��ش  را  آن  هزینه ه��ای  و  آورد 
داد. ب��ه اعتقاد توالی��ی در اصالحیه 
مالیات های مس��تقیم، شفاف س��ازی 
به طور جدی م��ورد توجه قرار گرفت 
و در چندین ماده این مس��ئله مطرح 
شده است.  رئیس کمیسیون مالیات 
اتاق ایران، صدور دو حکم متفاوت از 
ی��ک دفتر برای یک م��ؤدی خاص را 
اقدامی غیرمنطق��ی توصیف کرد و با 
انتقاد از رعایت نشدن مباحث حقوقی 
در پیش نوی��س الیحه گف��ت: در این 
الیحه ب��ه واحدهای اقتصادی تکلیف 
شده هر سه ماه اظهارنامه بدهند. آیا 
بنگاه ه��ای کوچک توان این را دارند؟ 
البته این جدا از تکالیف دیگری است 
که در قان��ون مالیات های مس��تقیم 
به عهده مؤدی گذش��ته ش��ده است. 
از طرفی ش��اهد هس��تیم که بنگاه ها 
چندی��ن اظهارنامه ارائ��ه کرده اند اما 
هنوز سازمان، آنها را بررسی نکرده و 
از آن بدتر اینکه طبق قانون الزامی به 
این کار ن��دارد.  توالیی تصریح کرد: 
قرار بود در این قانون سطح را بیفزاییم 
و ش��بکه توزیع را هم وارد کنیم ولی 
در نهای��ت عم��ق آن را زیاد کردیم و 
 سهم مالیات بر ارزش افزوده واحدها از

 5 درصد به 10درصد در برنامه ششم 
توسعه رس��ید. این قانون برای کسی 
که ش��فاف عم��ل می کن��د هزینه بر 
اس��ت ولی آنهایی که زیرزمینی اقدام 
می کنند بدون پرداخت هیچ هزینه ای 

کارهای خود را جلو می برند. 
وی پیش��نهاد داد: بهتر اس��ت اتاق 
ای��ران و مرکز پژوهش ه��ای مجلس 
به طور جداگانه آنچ��ه را که به عنوان 

مالی��ات ب��ر ارزش افزوده اجرا ش��ده 
اس��ت بررس��ی و عارضه یابی کنند و 
پس از جمع بندی با یکدیگر، مجلس 
زمین��ه تصویب و اجرای قانون دائمی 
آن را مهی��ا س��ازد.  توالی��ی یکی از 
آسیب های جدی این قانون را عدم 
ارائه تعریف دقیق از مفاهیم دانست 
و گفت: نبای��د برای ارائ��ه تعاریف 
منتظر تدوین آیین نامه شویم بلکه 
باید ه��ر تعریفی به ط��ور دقیق در 

متن قانون آورده شود. 
وی همچنین از مجلس درخواست 
کرد موضوع مالیات سبز و هر موضوع 
دیگ��ری را که ارتباط��ی به مالیات بر 
ارزش افزوده ندارد از این الیحه خارج 
کنن��د. گفتنی اس��ت طبق ب��رآورد 
ارائ��ه ش��ده در این نشس��ت، درآمد 
دول��ت از اجرای ای��ن قانون 45 هزار 
میلی��ارد توم��ان بوده اس��ت. بخش 
کش��اورزی مجبور به پرداخت مالیات 

بر ارزش افزوده است.
رئیس  رازق��ی،  همچنی��ن جم��ال 
ات��اق ش��یراز ب��ا اش��اره ب��ه معافیت 
بخ��ش کش��اورزی از پرداخ��ت ای��ن 
مالی��ات گفت: ه��ر اصالح��ی باید با 
محوریت تولید انجام ش��ود. پس باید 
در تصمیمات خ��ود تولیدمحور عمل 
کنیم. متأسفانه این قانون تولید را زیر 
پا می گذارد. طبق آن، بخش کشاورزی 
باید از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
معاف باش��د ولی ام��روز بخش صنایع 
تبدیلی مجبور ب��ه پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده است درحالی که مشتریان 
آنها هیچ کدام مالیات بر ارزش افزوده را 

پرداخت نمی کنند. 

در نشست مشترک مرکز پژوهش های مجلس و پارلمان بخش  خصوصی بررسی شد

مالیات بر ارزش افزوده در بوته نقد

ثبت رشد دستمزد حقیقی در ۲ دولت

تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها روی میزان دستمزد چقدر بود؟ 

گزارش2

اقتصاد کالن

چرا اقتصاد ایران هوشمند نیست؟ 

امروزه هوشمندی intelligence جزو الینفک اقتصادهای 
جهان ش��ده است. کش��ورهایی که از این قافله عقب مانده اند، 
تمام تالش شان برای بقا است نه رشد و توسعه. تا هوشمندی 
در یک اقتصاد تزریق نش��ود، اثری از نرخ رش��د پایدار در آن 
اقتصاد نمی بینید. امروزه س��خن از توس��عه و هر گونه بهبود 
اقتصادی بدون ارجاع به هوش��مندی اقتص��ادی راه به جایی 
نمی ب��رد. به همین دلیل اس��ت که اقتصاد ای��ران چون فاقد 
هوش��مندی است، در تله ایستایی گیر کرده است و به همین 
دلیل است که مسئله اصلی اش بقا است. هر اتفاقی بیفتد و هر 
سیاستی اتخاذ شود، اگر مبانی هوشمندی اقتصادی در کشور 
مس��تقر نشود، کشور به رش��د پایدار دست نمی یابد. ولی چرا 

اقتصاد ایران هوشمند نیست؟ 
 1 -چون آمارهای کافی برای فعالیت های اقتصادی در اختیار 

نیست. یعنی ما جامعیت آماری نداریم. 
 2 - چون آمارهایی که منتش��ر می ش��ود به روز نیس��ت در 

نتیجه برای عامال ن اقتصادی قابل استفاده نیست. 
 3 - چ��ون بخش قاب��ل توجهی از نظریه پ��ردازان اقتصادی 
زندگی اقتصادی را تجربه نکرده اند. به همین دلیل اس��ت که 

نظریه های آنها در سطح نظریه می ماند. 
4 - چون سیاستمداران و سیاس��تگذاران اقتصادی به جای 
تمرکز بر سیاستگذاری نظریه پردازی می کنند. نظریه پردازی در 

ایران راهی برای اثبات خود شده است. 
 5 - چون دانش��گاه ها نمی توانند به سیاستگذاران سرویس 
بدهند، همه در حال نظریه پردازی هستند، حتی سیاستگذاران.

 6 -چون ایران تعامل کافی با خارج ندارد و نمی تواند از خارج 
ی��اد بگیرد. یادگیری یکی از مهم ترین مجراهای هوش��مندی 
اس��ت. مثاًل اگر بدانیم که دیگران چگون��ه با بحران های مالی 
و پولی برخورد کرده اند س��ریع تر به سیاس��ت های درس��ت و 

اثربخش می رسیم. 
7 - چ��ون ارتب��اط اقتص��اد ای��ران با محاف��ل علمی جهان 
قطع اس��ت. تبادل ایده ها به تصادف واگذار ش��ده. در مجموع 

اندیشه های بیرونی را زیاد هم قبول نداریم. 
8 - چون اندیش��مندان داخلی به علم روز مجهز نیس��تند و 
اندیش��مندان بیرونی به خوبی به علم روز مجهزند ولی تجربه 
زندگ��ی اقتصادی در ایران را ندارن��د. در این جور مواقع همه 
نظریه پردازی می کنن��د. انگار مملکت فقط به یک نظریه نیاز 

دارد و همه در این مورد تالش می کنند که کمک کنند. 
9 - چون روی اقتصاد ایران تحقیق نشده است. روی اقتصاد 
ایران و مشکالتش هزینه نشده است. هر مشکل اقتصادی باید 
مورد کنکاش علمی و تحقیقاتی قرار بگیرد تا راه حل مناس��ب 
استخراج شود. ولی همه فکر می کنند که برای حل مشکل باید 
نظریه پردازی کنند. فقدان آمارهای جامع میدان نظریه پردازی 
را پررونق کرده است. وقتی آمار و تحقیق به اندازه کافی باشد 

ممکن است تفاوت نظریات بسیار محدود شود. 
 10 - چون تعبیرهای شخصی جای تحقیقات و استدالل های 
اقتصادی را گرفته اس��ت. این تعبیرها جدا از اینکه ش��خصی 
هستند، محکم و غیر قابل رد هم هستند. برای هوشمندی الزم 

است که ذهن ها شفاف و سیال باشد. 
11 - چون سیاس��ت های اقتصادی بیشتر موازنه فرهنگ ها 
و خرده فرهنگ ه��ا و موازن��ه قدرت را بیش��تر می بیند تا حل 
مش��کالت را. از طرف دیگر چون برای حل مشکل الزم است 
مش��کل را از خودمان جدا کنیم. قدرت و منافع ش��خصی این 

اجازه را به ما نمی دهد. 
12 - چ��ون زیاد قبول نداریم که اقتص��اد داخلی در ارتباط 
با جهان خارج فرم می گی��رد. در این صورت نیازی به مطالعه 
جهان خارج نداریم. ولی وقتی اقتصاد تحت تأثیر جهان خارج 
ق��رار گرفت، مجبوریم علتی داخلی ی��ا منطقه ای برایش پیدا 
کنیم. دالیل مان هم بیش��تر از نظری��ه توطئه پیروی می کند. 
چون این گونه نظریات مس��تلزم کار تحقیقاتی و صرف هزینه 

نیست. 
 13 - چون دانشگاه های ما کتاب را جای تجربه گذاشته اند. 
تجربه اندوزی در دانش��گاه ها هزینه بر اس��ت و هم��ه از زیر بار 
تجربی کردن دروس فرار می کنند. به همین دلیل اس��ت که 

دوره های مدیریت »اجرایی« تنها در کالس اجرا می شود. 
 14 - چون سیاس��ت س��ایه ب��ر اقتصاد انداخت��ه و منافع و 
مصلحت های سیاسی سایه بر محاسبات اقتصادی انداخته است. 
15 - چ��ون همه فکر می کنند که اقتصاد را خوب می دانند، 

ولی نمی دانند و بدتر اینکه خود نمی دانند که نمی دانند. 
 16 - و آخر اینکه، چون هنوز به نتیجه نرسیده ایم که عامالن 
اصلی رش��د پایدار اقتصادی، مدیران واحدهای اقتصادی و به 
خصوص بخش خصوصی اس��ت. به همین دلیل اس��ت که به 
جای اینکه هوشمندانه سیاست های مناسب اقتصادی برای این 
عامالن طراحی کنیم، برنامه می نویسیم و از همه می خواهیم 

خودشان را در برنامه آرزویی دولت جا دهند. 
منبع: خبرآنالین
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بررسی ها نشان می دهد که بیشترین کاهش 
در رش��د دستمزد حقیقی در دولت دهم اتفاق 
افتاده اس��ت؛ براین اس��اس سال 1389، نقطه 
آغاز کاهش ش��دید در رش��د دستمزد حقیقی 

است. 
به گزارش خبرآنالین، نسبت هزینه خوراکی 
به کل هزینه خانوار یکی از ش��اخص های مورد 
اس��تفاده برای رفاه خانوار است که کاهش آن 
بیانگ��ر بهبود س��طح رفاهی خانوار محس��وب 

می شود. 
ای��ن نس��بت از اواس��ط دولت شش��م روند 
کاهش��ی داشته و در س��ال 1386 و 1387 به 
کمترین میزان خود رس��یده است. پس از این 
دو سال مجددا رو به افزایش گذاشته و با وجود 
بهبود ضریب جینی از سال 1386 به بعد، رفاه 

خانوار نسبت به سال های قبل به شدت کاهش 
یافته است. تنها در دولت دهم وضعیت رفاهی 
خانوار در انتهای دوره بدتر از ابتدای دوره بوده 
و در سایر دولت ها این روند کاهشی حفظ شده 

است. 
روندها حاکی از آن اس��ت ک��ه به جز دولت 
پنجم که در آن تغییرات زیادی روی ش��اخص 
رفاه خانوار رخ داده، ش��اخص هزینه خوراکی 
ب��ه کل هزینه خانوار از س��ال 1375 تا 1389 
مستمرا روند بهبود را نشان می دهد، اما درصد 
تغییرات طی یک دوره چهارس��اله، قابل توجه 

نبوده است. 
همچنین ش��اخص حداقل دستمزد حقیقی 
در طول زمان روند افزایشی داشته که تورم از 
مولفه های اساس��ی در تعیین حداقل دستمزد 

است. 
بیش��ترین رشد دس��تمزد حقیقی در دولت 
پنج��م و کمترین آن در دول��ت دهم رخ داده 
است. به طور معمول در دوره اول دولت ها رشد 
دستمزد حقیقی رخ داده و در دوره بعد به دلیل 
سیاس��ت های انبس��اطی تورم افزایش یافته و 

دستمزد حقیقی کاهش می یابد. 
در دولت ه��ای پنج��م و شش��م و همچنین 
نه��م و دهم این موضوع به خوبی نش��ان داده 

شده اس��ت. در دولت دهم بیش��ترین کاهش 
در رشد دس��تمزد حقیقی مشاهده می شود و 
سال 1389  )سالی که بهبود قابل توجه توزیع 
درآمد به عل��ت اعطای یارانه نقدی مش��اهده 
می ش��ود( نقطه آغاز کاهش ش��دید در رش��د 
دس��تمزد حقیقی اس��ت.دولت هفتم و هشتم 
تنها دولت هایی هس��تند که دو دوره پشت سر 
هم، در یک دوره هشت ساله ریاست جمهوری 

دستمزد حقیقی در آن رشد داشته است. 
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معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت 
ک��ه مدیریت ش��هری باید در س��ال 
۱۳۸۶ ظرف مدت ش��ش ماه ضوابط 
بلندمرتبه س��ازی را ارایه می کرد ولی 
در س��ال ۱۳۹۳ ای��ن اق��دام را انجام 
داد ک��ه در ای��ن ب��ازه زمان��ی از خأل 
قانونی استفاده شد و کمیسیون ماده 
۵ اج��ازه احداث تع��داد قابل توجهی 
س��اختمان های بلندمرتبه را در معابر 

باریک صادر کرد.
به گزارش »فرصت ام��روز« محمد 
ش��کرچی زاده با اشاره به صدور صدها 
مجوز بلندمرتبه س��ازی در هفت سال 
گفت: دس��تورالعمل هایی  بی قانون��ی 
درخصوص ساخت و ساز ساختمان های 
بلندمرتبه وجود داش��ت و مسئولیت 
مدیریت ش��هری این بود که در سال 
۱۳۸۶ ظرف مدت ش��ش ماه ضوابط 

را عرض��ه کنند ولی این کار را نکردند 
و در س��ال ۱۳۹۳ این اق��دام را انجام 
دادن��د. در آن ش��رایط از خأل قانونی 
اس��تفاده ش��د و کمیس��یون ماده ۵ 
اج��ازه احداث تعداد قاب��ل توجهی از 
س��اختمان های بلندمرتب��ه در معابر 

کوچک را صادر کرد.
وی اف��زود: ط��ی س��ال های اخیر 
در ش��هرداری ب��رای اح��داث صدها 
س��اختمان بلندمرتبه در معابر باریک 
مج��وز صادر ش��د که اگ��ر اتفاقی در 
آن موقعیت ه��ا بیفتد امکان مدیریت 
مناس��ب بحران وجود نخواهد داشت. 
لذا انتظار می رود با توجه به انتخابات 
برگزار ش��ده در ش��ورای ش��هر، این 
موضوع به عنوان یکی از اولویت ها در 
دس��تور کار قرار گیرد تا خطرآفرینی 
جدید و جدی تری همانند ساختمان 

پالس��کو در ش��هرهای بزرگ نداشته 
باش��یم. رئیس مرکز تحقیق��ات راه، 
مسکن و شهرس��ازی گفت: مساله ای 
که باید در دس��تور کار قرار گیرد این 
است که با ساختمان های موجود چه 
بای��د ک��رد. در این زمین��ه امیدواریم 
ب��ا همراهی مرکز بزرگ��ی مثل مرکز 
تحقیقات که می تواند بر انجام ضوابط 
و اقدامات پیش��گیرانه نظارت داشته 
باش��د خدمات مطلوب تری در حوزه 

مدیریت شهری انجام شود.
شکرچی زاده بر عزم دولت دوازدهم 
ب��رای ارتقای ایمنی ش��هرها تاکید و 
تصری��ح کرد: در مجموع��ه وزارت راه 
و شهرس��ازی و نیز مرک��ز تحقیقات 
راه،  مس��کن و شهرسازی سعی داریم 
در دول��ت دوازدهم ب��ه منظور تحقق 
برنامه ه��ای اعالم��ی رئی��س جمهور 

در جریان برنامه ه��ای انتخاباتی عزم 
جدی تری برای ایمنی بیشتر شهرها، 

راه ها و جاده های کشور نشان دهیم.
وی با اش��اره به حادثه س��اختمان 
پالسکو خاطرنش��ان کرد: با توجه به 
اتفاقی که در پالس��کو افت��اد و باعث 
جریحه دار ش��دن افکار عمومی شد، 
قاعدتا باید مس��اله افزایش تاب آوری 
ش��هرها مورد توج��ه قرار گی��رد؛ به 
خصوص با توجه ب��ه تغییراتی که در 
ترکیب مدیریت ش��هری در انتخابات 
۲۹ اردیبهش��ت ماه ص��ورت گرفت��ه، 
انتظار مضاعفی برای مردم در شهرها 
ایجاد شده که این مساله را در دستور 
کار جدی قرار دهیم.معاون وزیر راه و 
شهرسازی تاکید کرد: مرکز تحقیقات 
به مدیریت های جدید ش��هری اعالم 
آمادگ��ی می کند با توجه به این که در 

بیش از ۲۰ ش��هر بزرگ کشور ترکیب 
شورای شهر دچار تغییر اساسی شده، 
در مجموع��ه این کالن ش��هرها توان 
تخصصی خ��ود را برای مقوله افزایش 
ت��اب آوری ق��رار ده��د ت��ا در نهایت 
بتوانیم در پایان یک دوره چهار س��اله 
به طور مش��خص به مردم اعالم کنیم 
در زمینه ه��ا و مولفه ه��ای مختلفی 
ک��ه ایمنی ش��هرها را تحت الش��عاع 
ق��رار می ده��د اقدام��ات موثرتری را 
انج��ام داده ایم.ش��کرچی زاده ی��ادآور 
ش��د: بحث مدیریت بحران در شهرها 
مساله مهمی است که مسئولیت این 
کار در تهران با ش��هرداری است. باید 
ببینی��م اگر با حادث��ه ای مثل زلزله و 
آتش سوزی در شهر مواجه شویم، شهر 
چقدر توان مقابله علمی و کارشناسانه 

با این حوادث دارد. 

تحلیلگران معتقدند در ش��ش ماه 
نخس��ت امس��ال دوران پیش رون��ق 
مس��کن را تجربه خواهیم کرد و در 
نیمه دوم سال به دوره رونق با شیب 

صعودی تا پایان امسال می رسیم. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، به نظر 
می رسد کم کم بازار مسکن در حال 
تکان خوردن است و از خواب عمیق 
چند ساله رکودی خارج خواهد شد. 
گزارش ها نیز موید این موضوع است 
که بازار مسکن نخس��تین تحرکات 
پیش رونق را س��پری ک��رده و گفته 
می ش��ود افزای��ش تمایل ب��ه خرید 
نزدیک شدن  قدیمی ساز،  واحدهای 
توان متقاضیان واحدهای متوسط و 
کوچک  متراژ به قیمت مسکن و جا 
ماندن قیمت مسکن از نرخ تورم، از 
شاخص های سه گانه تحرک در بازار 

مسکن هستند. 
آخری��ن گ��زارش بان��ک مرکزی 
نش��ان می دهد که در اردیبهشت ماه 
امسال تعداد معامالت آپارتمان های 
مس��کونی ش��هر تهران به ۱۶.4 هزار 
واحد مس��کونی رس��یده که نسبت 
به ماه مشابه س��ال قبل ۶.4 درصد 

افزایش نش��ان می دهد. بن��ا به این 
گ��زارش، رش��د معام��الت اغلب در 
پنج س��ال س��اخت  تا  آپارتمان های 
اتفاق افتاده، به طوری که واحدهای 
ت��ا پن��ج س��ال س��اخت ب��ا س��هم 
از  بیش��ترین س��هم  4۷.۶ درصدی، 
واحدهای مس��کونی معامله شده را 
ب��ه خود اختصاص داده اند. البته این 
س��هم در مقایس��ه با اردیبهشت ماه 
س��ال قبل 4.4 واحد درصد کاهش 
یافته و در مقابل، به سهم واحدهای 
با قدمت شش تا ۱۰ سال و بیش از 

۱۵ سال افزوده شده است. 
با اس��تناد به این گ��زارش، عباس 
آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی در 
تازه تری��ن اظهارنظ��ر خ��ود، عنوان 
کرده اس��ت ک��ه »اگر ش��ما همین 
ام��روز هم ب��ه مطبوع��ات مراجعه 
کنی��د، می بینید ما در آس��تانه یک 
رش��د در بخش مس��کن هس��تیم.« 
البت��ه آخون��دی معتق��د اس��ت که 
»این رشد، به معنای افزایش قیمت 

نخواهد بود.«
این در ش��رایطی اس��ت که بنا به 
گزارش ه��ای رس��می دول��ت، طی 

سال های اخیر همواره ارزش افزوده 
بخش س��اختمان منفی بوده است. 
بان��ک مرکزی،  براس��اس گ��زارش 
ارزش اف��زوده بخش س��اختمان در 
س��ال ۱۳۹۱ منفی ۳.۲ درصد، سال 
۱۳۹۲ منفی ۹.۲ درصد، سال ۱۳۹۳ 
منفی ۰.۹ درصد، سال ۱۳۹4 منفی 
۱۷ درصد و س��ه ماهه س��وم س��ال 
۱۳۹۵ منفی ۲۵.4 درصد بوده است. 
ط��ی همین مدت، س��رمایه گذاری 
بخ��ش خصوصی در س��اختمان های 
جدید مناطق ش��هری نیز منفی بوده 
اس��ت به ط��وری که در س��ال ۱۳۹۱ 
حدود ۵4.۷درصد س��رمایه گذاری در 
س��اختمان های جدید توس��ط بخش 
خصوصی انجام ش��ده اس��ت، اما این 
می��زان در س��ال ۱۳۹4 ب��ه منف��ی 
۱۳.۵ درص��د کاهش یافت. آمار س��ه 
ماهه س��وم س��ال ۱۳۹۵ نی��ز بیانگر 
آن اس��ت که س��رمایه گذاری بخش 
خصوص��ی در س��اختمان های جدید 
مناطق شهری منفی ۷.۹ درصد بوده 

است. 
 ام��ا با این حال، به نظر می رس��د 
که بازار مسکن تغییر رفتار داده و به 

س��مت دوران پیش رونق در حرکت 
اس��ت؛ اگرچه در نظرس��نجی ای که 
خبرآنالی��ن برگ��زار ک��رد، کاربران 
ترجی��ح می دادند که مس��کن راکد 
بمان��د؛ چراک��ه اعتقاد داش��تند در 
ش��رایط رک��ودی ب��ا توجه ب��ه این 
قیمت ه��ا ثاب��ت مان��ده و حتی در 
برخی م��وارد کاهش یافت��ه، امکان 

بهتری برای خرید خانه دارند. 
اما تحلیلگ��ران اقتصادی معتقدند 
جهش قیمت در ش��رایطی که هنوز 
نرخ رشد قیمت مس��کن ۳.۹ درصد 
نس��بت به تورم نقطه به نقطه کمتر 
اس��ت و ب��ا توجه به رش��د تدریجی 
معام��الت، بعید به نظر می رس��د. بر 
این اس��اس، احتمال ایجاد سونامی 
ک��ه برخ��ی فع��االن س��مت عرضه 
مس��کن قصد دارند به ای��ن بازار القا 

کنند، نزدیک به صفر است. 
از  می ده��د  نش��ان  گزارش ه��ا 
ابتدای امس��ال تاکنون، نرخ بازدهی 
خرید مل��ک در ته��ران  تقریبا صفر 
بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که 
س��پرده گذاران بانکی ط��ی این دو 
ماه، در بانک هایی که ۲۲ درصد سود 

۳.۶ درصد  حدود  می کنند،  پرداخت 
کس��ب  س��پرده گذاری  بازده��ی 
کرده اند. به این ترتیب، کارشناس��ان 
برآورد می کنند که نیمه دوم امس��ال، 
خ��روج غیرتورم��ی مس��کن از رکود 
4.۵ س��اله کلی��د می خ��ورد، بنابراین 
زمان فعلی می تواند فرصت مناس��بی 
برای ورود خری��داران مصرفی به بازار 
مس��کن باش��د. بنا به گفته حس��ام 
عقبای��ی، رئیس اتحادیه مش��اوران 
امالک، در ش��ش ماه نخست امسال 
دوران پیش رون��ق مس��کن را تجربه 
خواهی��م کرد و در نیمه دوم س��ال 
ب��ه دوره رونق با ش��یب صعودی تا 
پایان امس��ال می رس��یم. به اعتقاد 
وی، امسال سونامی و جهش قیمت 
را پیش بینی نمی کنی��م، اما در حد 
تورم افزایش قیمت خواهیم داشت. 
در ح��ال حاض��ر وابس��تگی بیش از 
۱۰۰ صنعت کشور به بخش مسکن 
س��بب ش��ده اس��ت تا رونق در این 
بخش تاثیر بس��زایی در رونق دیگر 
بخش های اقتصادی داشته باشد، که 
در نهایت منجر ب��ه رونق در صنایع 

وابسته نیز خواهد شد. 

ورودبازارمسکنبهدورانپیشرونق

خروج غیر تورمی مسکن از رکود

جهشقیمتمسکنمنتفیاست

ورودبازارمسکنبهدورانپیشرونق

مسکن صادرات

مدیرکلدفتربازرگانیسازمانتوسعهتجارتاعالمکرد
آسیامهمترینمقصدبازارصادراتیایران

مدی��رکل دفتر بازرگانی کش��ورهای آس��یا و اقیانوس��یه 
سازمان توسعه تجارت، قاره آسیا را مهم ترین بازار صادراتی 
ایران دانس��ت و گف��ت: در حال حاضر ح��دود ۳۰ درصد از 
کل بازار وارداتی کش��وری چون افغانستان در اختیار ایران 

قرار دارد. 
س��یدمجتبی موس��ویان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در حال حاضر بازار واردات کش��وری چون افغانستان حدود 
۷.۵ میلی��ارد دالر اس��ت که از این رقم ح��دود ۲.۵ میلیارد 
دالر س��هم کش��ور ایران بوده و به عبارتی می توان گفت که 
۳۰ درصد از واردات این کشور از طریق ایران تامین می شود. 
وی در مورد کش��ور پاکس��تان هم توضی��ح داد: در مورد 
این کشور همس��ایه با وجود آنکه بازاری 4۵ میلیارد دالری 
برای واردات وجود دارد، تاکنون ایران توانسته ۷۵۰ میلیون 
دالر از ای��ن صادرات را به خود اختص��اص دهد، به عبارت 
دیگر س��هم ما از کاالهای وارداتی این کشور حدود ۳درصد 
می شود که البته برنامه ریزی های متعددی برای افزایش این 

سهم صورت گرفته است. 
وی افزود: در حال حاضر پاکس��تان نهمین بازار صادراتی 
ایران به ش��مار می رود، اما همچن��ان این امکان وجود دارد 
ک��ه حجم صادرات به این کش��ور تا چندی��ن برابر افزایش 

پیدا کند. 
ایرانچهصادرمیکند؟

موس��ویان در مورد کاالهایی که عم��ده صادرات ایران به 
کشورهای همسایه را تشکیل می دهند، اظهار کرد: در مورد 
کشور افغانس��تان محصوالت غذایی و کش��اورزی و مصالح 
س��اختمانی بخش قابل توجهی از صادرات ایران را تشکیل 
می دهد که در کش��ور پاکس��تان نیز محص��والت صادراتی 
مش��ابهت زیادی به افغانس��تان دارند. در کش��ور ترکیه نیز 
محصوالت پتروشیمی، کش��اورزی و تا حدی مواد غذایی از 
جمله محصوالت کالن صادرات غیرنفتی به شمار می روند. 
مدیر کل س��ازمان توس��عه تجارت همچنین متذکر شد: 
کش��ورهای حوزه دفتر آسیا و اقیانوسیه طی سال های اخیر 
در اکث��ر موارد با افزایش میزان واردات خود از ایران مواجه 
بوده اند و در کشورهای مختلفی مانند ویتنام، تایلند، چین، 
اندونزی، مالزی، هنگ کنگ و کره حجم واردات کاال از ایران 
افزایش داش��ته و تنها در کشور افغانستان طی سال گذشته 
۱۹۰ میلیون دالر کاهش صادرات داش��ته ایم، با این وجود 
در مجموع حجم صادرات در این بخش افزایشی قابل توجه 

داشته است. 
وی ادام��ه داد: در س��ال ۱۳۹۵ حج��م ص��ادرات کاال 
در کش��ورهای حوزه دفتر آس��یا و اقیانوس��یه رشدی بیش 
از ۷میلی��ارد دالر داش��ته و از ۱۵.۸ میلی��ارد دالر به ۲۳.۳ 
میلیارد دالر رس��یده اس��ت. با این وج��ود همچنان امکان 
افزای��ش این ارقام وجود دارد و اگر چه ممکن اس��ت نتوان 
در مورد کش��وری مانند افغانستان سقف صادرات را افزایش 
داد، اما در س��ایر کش��ورهای این حوزه پتانسیل های خوبی 
ب��رای افزایش حجم ص��ادرات وج��ود دارد و به عنوان مثال 
در کش��وری مانند پاکستان برای رسیدن به سهم ۵ میلیارد 

دالری در تالش هستیم. 

10درصدمالیاتعلیالحساببرایسرمایهگذاران
بازارمسکن

امسالرونقمسکنایجادخواهدشد
 س��ازمان امور مالیات��ی تصمیم به دریاف��ت ۱۰درصدی 
مالیات علی الحس��اب از س��اخت و فروش هر نوع ساختمان 
در ش��هرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر گرفته و بخش��نامه آن را 

هم ابالغ کرده است. 
براساس بخش��نامه س��ازمان امور مالیاتی طبق ماده ۷۷ 
اصالحی قانون مالیات های مستقیم،  »درآمدهای اشخاص 
حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان 
حس��ب مورد مش��مول مقررات مالیات ب��ر درآمد موضوع 
فص��ول چه��ار و پنجم از باب س��وم این قان��ون )مالیات بر 
درآمد مشاغل( می باشد.« براین اساس گفته می شود شمول 
مقررات این ماده در خصوص س��اخت و فروش س��اختمان 
توس��ط اش��خاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه 

سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد. 
همچنی��ن در بخش��ی دیگ��ر از این ابالغیه آمده اس��ت: 
»ش��هرهای زیر یکصد هزار نفر جمعی��ت از حکم مفاد این 
ماده مس��تثنی اس��ت. لذا اخذ مالیات موض��وع این ماده و 
تبصره )۱( آن از س��اختمان های ایجاد ش��ده در شهرهای 

دارای جمعیت زیر یکصد هزار نفر، منتفی است.«
بنابراین بر اس��اس این ابالغیه »نخس��تین نقل و انتقال 
س��اختمان های ساخته شده توسط اش��خاص در شهرهایی 
ب��ا جمعیت یکصدهزار نفر و باالتر، ع��الوه بر مالیات نقل و 
انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، در مورد 
اش��خاص حقوقی با رعایت تبصره )4( ماده ۷۷ قانون مزبور 
و در مورد اش��خاص حقیقی با رعایت تبصره های )۲( و )4( 
ماده اخیر، مش��مول مالیات علی الحس��اب به نرخ ۱۰درصد 
ب��ه ماخذ ارزش معامالتی ملک م��ورد انتقال )اعم از عرصه 
و اعیان( اس��ت. مالیات قطعی مودیان موضوع ماده مذکور، 

پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط، تعیین می گردد.«
رونقدرواحدهایارزانقیمتمسکن

حس��ین عبده تبری��زی، اقتصاددان و مش��اور وزیر راه و 
شهرسازی در گفت وگو با س��ایت خبری اتاق تهران درباره 
ای��ن ابالغیه بیان ک��رد: احتماال این مصوبه برای همس��ان 
کردن هزینه های اش��خاص حقیقی و حقوقی اس��ت. یعنی 
تالش بر این اس��ت که اشخاص حقیقی و حقوقی در میزان 
مالیات تفاوتی با یکدیگر نداش��ته باش��ند. از طرفی هم در 
بعضی موارد بعد از انتقال مس��کن، افراد حقیقی دیگر پیدا 

نمی شود، بنابراین اینچنین تمهیدی دیده شده است. 
ب��ه گفته عبده تبریزی، در داخل بازار مس��کن یکس��ری 
سرمایه گذاری انجام شده که منجر به واحدهای گرانقیمت 
و واحدهای تجاری خالی شده است.  او همچنین ادامه داد: 
حاال در این وضعیت مازاد این سرمایه گذاری ها باید در طول 
زمان در بازار جذب شود. اما چون این سرمایه گذاری جذب 
و منابع سازنده ها آزاد نش��ده است، ساخت و ساز جدید هم 
صورت نمی گیرد.  با این حال این اقتصاددان معتقد اس��ت 
که امسال رونق در واحدهای ارزان و میان قیمت رخ خواهد 
داد. به گفته او، امس��ال قیمت ها تغییر پیدا کرده و احتماال 
با توجه به ۱۶۰ هزار فقره وامی که بانک مس��کن در س��ال 

جاری می پردازد، رونق ایجاد خواهد شد. 



رئی��س کل بان��ک مرک��زی درباره 
موسس��ه  س��پرده گذاران  وضعی��ت 
کاس��پین گفت: این بانک به دنبال به 
حداقل رساندن خسارت مردم ناشی از 
سپرده گذاری در موسسات بدون مجوز 
است و در همین راستا، تکلیف وضعیت 
سپرده گذاران موسسه فرشتگان نیز با 
همکاری دستگاه قضایی حل می شود.  
به گ��زارش ایرنا، ولی اهلل س��یف روز 
گذش��ته در حاش��یه جلس��ه هیأت 
دولت در جمع خبرنگاران با یادآوری 
اینکه موسس��ات غیرمجاز از گذشته 
شکل گرفته اند و سبب شده اند نوعی 
بی نظمی در نظام پولی ایجاد ش��ود و 
برخ��ی از این وضعیت سوء اس��تفاده 
کنند، افزود: خوش��بختانه با همکاری 
مراجع قضایی، وضعیت سپرده گذاران 
فرشتگان در حال تعیین تکلیف است. 

وی افزود: بانک مرکزی بر شناسایی 
اموال این موسس��ات تمرک��ز دارد تا 
مورد سوء اس��تفاده قرار نگیرد؛ هدف 
این است که اموال تثبیت شود تا بتوان 
از محل آن دارایی مردم را بازگرداند. 

س��یف با تاکید بر اینکه این فرآیند 
نیازمند زمان است، خاطرنشان کرد: کار 
تعیین تکلیف سپرده گذاران آغاز شده 
و اکنون حساب های 10 و 20 میلیون 
تومانی در دستور کار است و به تدریج 

ارقام بزرگ تر در نوبت قرار می گیرد. 

راه اندازی بورس مشتقات ارزی 
رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه 
آیا بورس ارز راه اندازی می شود، اظهار 
داش��ت: منظور از بورس ارز می تواند 
ش��امل دو حوزه فروش فیزیکی ارز و 
نیز بورس مش��تقات ارزی باشد.  وی 
افزود: راه اندازی بورس مشتقات ارزی 
در ش��ورای عالی ب��ورس ب��ه تصویب 
رس��یده اس��ت و در نخستین فرصت 
می توان آن را راه اندازی کرد.  س��یف 
ادام��ه داد: درباره خریدوفروش ارز نیز 
سامانه ای ش��بیه بورس طراحی شده 
که البته س��امانه ای بین بانکی است و 
بانک ها به عنوان خری��داران عمده ارز 
و بان��ک مرک��زی در آن حضور دارند 
و به زودی این س��امانه نهایی می شود.  

وی در پاسخ به اینکه آیا ارز تک نرخی 
می شود، گفت: این کار جزو برنامه های 
ما اس��ت و ب��ه احتمال زی��اد تا پایان 

امسال این اتفاق می افتد. 

پیش بینی رشد 2 رقمی برای کل 
سال 95

از رئیس کل بان��ک مرکزی درباره 
نرخ رش��د اقتصادی س��ال 95 سوال 
ش��د ک��ه در پاس��خ گفت: براس��اس 
گزارش ه��ای بانک مرک��زی این عدد 
برای 9 ماهه سال گذشته 11.6 درصد 
و پیش بین��ی ما برای کل س��ال 95 
باالی 10 درصد و رشد دو رقمی است. 
سیف درباره پیش بینی رشد اقتصادی 
در س��ال 96 نیز گف��ت: از آنجا که نرخ 
رشد س��ال گذشته متاثر از بخش نفت 
بود، انتظار این اس��ت که امسال در این 
بخش محدودیت هایی خواهیم داش��ت 
اما رش��د س��ایر بخش ه��ای اقتصادی 
به ویژه صنعت متحول ش��ده است.  وی 
ادامه داد: بر این اس��اس انتظار می رود 
رش��د اقتصادی امس��ال باالی 6درصد 

باش��د ولی اجازه دهید که به مرور و با 
ارزیابی بخش های مختلف اقتصادی در 

این زمینه اطالع رسانی شود. 

نرخ سود باید متناسب با نرخ 
تورم باشد

رئیس ش��ورای پول و اعتب��ار درباره 
کاهش نرخ س��ود بانکی نیز گفت: یکی 
از کارها برای کاهش منطقی نرخ سود، 
متناس��ب بودن آن با نرخ تورم اس��ت؛ 
وقتی امروز تورم در کش��ور تک رقمی 
اس��ت، نرخ س��ود هم بای��د رقمی در 
محدوده آن باش��د و تف��اوت یک تا دو 
درصدی قابل قبول اس��ت.  رئیس کل 
بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اعمال 
اصالحات در نظ��ام بانکی برای کاهش 
نرخ س��ود، گفت: این کار آغاز ش��ده و 
دس��تاوردهای خوبی نیز در این زمینه 
داشتیم.  سیف ادامه داد: البته برخی به 
غل��ط می خواهند نوعی تزلزل و نگرانی 
کاذب را درباره بانک ها برای مردم ایجاد 
کنند که به هیچ وجه صحیح نیس��ت.  
وی ب��ا تاکید بر  اینکه بای��د اصالحات 

جدی در نظام بانکی ایجاد شود، گفت: 
بان��ک مرکزی بر بانک ه��ا وقوف کامل 
دارد و به ترتیب برنامه های خود را برای 

پایداری نظام بانکی به کار می گیرد. 

صدور چک صیاد در آینده نزدیک 
از رئیس کل بان��ک مرکزی درباره 
زمان صدور دس��ته چک ه��ای صیاد 
سوال ش��د که وی چنین توضیح داد: 
یکی از اقدام هایی که در سه سال اخیر 
در بانک مرکزی انجام ش��د، راه اندازی 
س��امانه چ��کاوک بود که نظ��م را در 
تب��ادل چک های بانک��ی ایجاد کرد و 
س��رعت و دقت را در ص��دور چک ها 
باال برد.  س��یف با بیان اینکه س��امانه 
چکاوک موجب ش��د  اعتبار به حوزه 
چک بازگردد، ادامه داد: یکی از مراحل 
تکمیل این سامانه، به امکان شناسایی 
چ��ک از مب��داء صدور آن به ش��کل 
الکترونیکی باز می گ��ردد که نیازمند 
صدور چک هایی با رعایت یک سطح 
استانداردهای خاص است که چاپ آن 

در دستور کار قرار دارد. 

آخری��ن تغیی��رات صورت ه��ای مالی 
بانک ها از بدهی حدود 210 هزار میلیارد 
تومانی دولت به سیس��تم بانکی حکایت 
دارد؛ رقم کالنی که در نگاه اول می تواند 
نش��ان دهنده اس��تقراض باالی دولت از 
ش��بکه بانکی و ظاهری ناخوشایند برای 
آن باش��د، ام��ا تحوالت س��ال های اخیر 
و آنچ��ه منجر به تبدی��ل دولت به عنوان 
بزرگ ترین بدهکار بانکی شده است، روی 
دیگری نیز دارد.  این در حالی اس��ت که 
رئیس کل بان��ک مرکزی تاکید دارد که 
بدهی دول��ت به بانک ها موضوع عجیبی 
نیس��ت و این روالی معمول در دنیاست 
ام��ا بدهکاری دولت در ای��ران همواره از 
انضب��اط الزم برخوردار نبوده اس��ت.  به 
گزارش ایس��نا، طبق آمار رس��می بانک 
مرکزی در حال حاضر دولت با 210 هزار 
میلیارد تومان بدهی، بزرگ ترین بدهکار 
به ش��مار می رود. این رقم طی سال های 

گذشته و در حدود 12 سال پیش تاکنون 
نزدیک به 190 هزار میلیارد تومان رشد 
کرده اس��ت.  حجم بده��ی دولت در دو 
قس��مت قابل بررسی است؛ میزان طلبی 
ک��ه بانک ها از دولت دارند و رقمی که به 
بانک مرکزی بدهکار است. در حال حاضر 
و بناب��ر آخرین صورت ه��ای مالی که در 
بهمن ماه س��ال گذشته منتش��ر شده، از 
210 هزار میلیارد بدهی دولت به شبکه 
بانکی 1۸0 هزار میلیارد تومان مربوط به 
خود دولت و ت��ا ۳0 هزار میلیارد تومان 
به شرکت های دولتی وابسته به آن تعلق 
دارد. البت��ه حجم بده��ی دولت به بانک 
مرک��زی نیز در این 210 ه��زار میلیارد 
تومان نهفته اس��ت. اکنون بانک مرکزی 
طلبی بالغ ب��ر 60 هزار میلی��ارد تومان 
از دولت داش��ته که ت��ا ۳۳ هزار میلیارد 
 توم��ان آن متعلق ب��ه دول��ت و بالغ بر 
26 ه��زار میلی��ارد توم��ان دیگ��ر ب��ه 

ش��رکت های دولت��ی وابس��ته ب��ه آن 
اختصاص دارد. 

دالیل رشد بدهی دولت به بانک 
مرکزی

در ای��ن بین افزایش بده��ی دولت به 
بانک مرکزی که در چند س��ال گذشته 
تا حدود دو براب��ر افزایش یافته، همواره 
با چالش های زیادی همراه بوده اس��ت از 
جمله اینکه دول��ت با این افزایش بدهی 
دست به استقراض از بانک مرکزی یعنی 
اقدامی ممنوع برای بانک های مرکزی زده 
است.  بنابر توضیحاتی که تاکنون مدیران 
ارشد بانک مرکزی درباره چرایی افزایش 
بده��ی دولت ب��ه بانک مرک��زی مطرح 
کرده اند، طی حدود چهار س��ال گذشته 
که بدهی دولت به بانک مرکزی تا حدود 
1۷ه��زار میلیارد تومان افزایش یافته که 
عامل اصلی به رش��د قابل توجه اسناد به 

تعه��د دولت تا حدود 10 ه��زار میلیارد 
تومان و افزایش استفاده دولت از حساب 
تنخواه گ��ردان خزانه تا بی��ش از ۴500 
میلی��ارد تومان برمی گ��ردد.  باید یادآور 
ش��د که اس��ناد به تعهد دولت، اسنادی 
اس��ت که بابت مطالبات بانک مرکزی از 
دول��ت از طرف وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده 
و به موجب ماده )۸( قانون پولی و بانکی 
به عنوان پش��توانه اسکناس های منتشره 
منظور ش��ده است. بخشی دیگر از اسناد 
به تعهد دولت مربوط به سفته هایی است 
که از س��وی بانک مرکزی و به نیابت از 
دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق 
بین المللی پول به امانت گذاشته می شود. 
افزای��ش بده��ی بخش دولت��ی به بانک 
مرکزی که از این محل ناش��ی می شود، 
به معنی افزایش پایه پولی نیست، چراکه 
در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی 

به اقتصاد تزریق نخواهد ش��د.  از لحاظ 
حس��ابداری نیز افزایش در خالص بدهی 
بخ��ش دولتی به بانک مرکزی ناش��ی از 
تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش 
سایر بدهی های بانک مرکزی خنثی شده 
و از ای��ن منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار 
نمی گی��رد.  اما عامل دیگر رش��د بدهی 
دولت ب��ه بانک مرکزی به تنخواه گردان 
بر می گردد. براس��اس تبصره )1( قانون 
تنظیم بخش��ی از مقررات مالی، هر ساله 
دول��ت می تواند معادل ۳درصد از بودجه 
عمومی را به صورت تنخواه گردان از منابع 
بانک مرکزی اس��تقراض کرده و آن را در 
پایان سال تس��ویه کند. هر چند میزان 
تعیین ش��ده ۳درصدی در قانون همواره 
ثابت است ولی همراه با افزایش رقم کل 
بودجه عمومی کش��ور، ظرفیت استفاده 
قانونی دول��ت از تنخواه گردان خزانه نیز 

افزایش می یابد. 

چرا بدهی دولت به بانک ها 2۱۰ هزار میلیاردی شد؟ 

بدهی پرحاشیه دولت به بانک ها

رئیس کل بانک مرکزی از پیش بینی رشد 6درصدی برای امسال و صدور چک صیاد در آینده نزدیک خبر داد

 وضعیت سپرده گذاران موسسه فرشتگان با همکاری مراجع قضایی
درحال تعیین تکلیف است

نوسان 26 هزار تومانی سکه در بهار امسال
کاهش تقاضا باعث پایین آمدن نرخ 

سکه شد
مشاهدات و بررسی ها از بازار سکه نشان می دهد که سکه 
تم��ام بهار طرح جدید از ابتدای امس��ال تا دهه اول خرداد 
ماه حدود 26 هزار تومان نوس��ان قیمت داشته و همچنین 
در روزه��ای اخیر به دلیل افت تقاضا با ش��یب نزولی قیمت 
همراه ش��ده و نرخ آن به کمت��ر از یک میلیون و 200 هزار 

تومان رسیده است. 
این در حالی اس��ت که بازار سکه از ابتدای امسال تاکنون 
با نوسانات و فراز و فرودهایی همراه بوده است به طوری که 
در حدود ۷0 روز گذش��ته سکه تمام حدود 26 هزار تومان 

نوسان قیمت پیدا کرد. 
بررس��ی قیم��ت این نوع س��که در این بازه زمانی نش��ان 
می دهد س��که تمام بهار طرح جدید با ن��رخ یک میلیون و 
200 ه��زار توم��ان روند خود را در فروردی��ن ماه آغاز کرد؛ 
نرخ��ی که پایین ترین نرخ برای این نوع س��که در فروردین 
ماه بود. در ادامه و در 10 روز ابتدایی فروردین قیمت س��که 

تمام به یک میلیون و 210 هزار تومان رسید. 
در نیم��ه فروردی��ن ماه قیم��ت این نوع س��که با حرکت 
کاهش��ی همراه ش��د و به یک میلی��ون و 20۴ هزار تومان 
تقلیل یافت، س��پس در اواخر ماه این ش��یب صعودی ادامه 
یافت و به یک میلیون و 21۷ هزار تومان رس��ید تا 1۷ هزار 
تومان نوس��ان را در نخس��تین ماه سال پش��ت سر گذاشته 

باشد. 
وضعیت س��که تمام در دومین ماه سال با همان نوساناتی 
شبیه به ماه قبل  از آن همراه بود. سکه تمام طرح جدید در 
اردیبهشت ماه 1۳96 بین یک میلیون و 195 تا یک میلیون 
و 225 هزار تومان در نوس��ان ب��ود تا در مجموع حدود ۳0 

هزار تومان تغییر قیمت داشته باشد. 
این س��که در ابتدای اردیبهشت ماه با نرخ یک میلیون و 
22۳ هزار تومان حرکت خود را آغاز کرد، در ادامه نرخ سکه 
با روند کاهش مواجه شد و ابتدا به یک میلیون و 21۸ هزار 
تومان و در میانه های ماه به یک میلیون و 209 هزار تومان 
رس��ید. در ادامه ماه س��که تمام طرح جدید ب��ا ادامه روند 
کاهش��ی به کمترین میزان خود در اردیبهشت ماه رسید و 

یک میلیون و 195 هزار تومان در بازار فروخته شد. 
در ادام��ه و با نزدیک ش��دن به آخرین روزهای ماه قیمت 
این نوع سکه به یک میلیون و 221 هزار تومان و در نهایت 
در آخرین روز ماه اردیبهش��ت ب��ه یک میلیون و 215 هزار 

تومان رسید. 
در نهایت سکه تمام طرح جدید در خرداد ماه با نرخ یک 
میلی��ون و 211 هزار تومان روند خ��ود را آغاز کرد و بعد با 
حرک��ت نزولی به ی��ک میلیون و 205 ه��زار تومان و در 9 
خرداد به یک میلیون و 199 هزار تومان رسید تا پایین ترین 
قیمت این سکه از ابتدای امسال تاکنون رقم خورده باشد. 

بررس��ی ها حاکی از آن است که کاهش تقاضا باعث شده 
قیمت س��که در حدود 10 روز اخیر نزولی ش��ود و به طور 
متوسط سکه تمام حدود 16 هزار تومان کاهش قیمت پیدا 
ک��رد. از طرفی هم کاهش قیمت ارز و تاثیر آن باعث ش��د 
برخالف بازار جهانی قیمت ها در بازار سکه کاهش پیدا کند. 
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دریچه

دالر گران شد؛ سکه و طال ارزان شد
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را ۳.۷۳۸ تومان و هر 
قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.19۸.۴00 تومان تعیین 
کردند که نشان دهنده رشد قیمت دالر و همچنین تداوم ریزش 
قیمت انواع سکه در بازار است. هر یورو در بازار آزاد تهران ۴.2۳5 
تومان و هر پوند نیز ۴.۸۳۸ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم 
سکه 6۳۷.000 تومان و هر ربع سکه ۳6۳.000 تومان فروخته 
ش��د. هر سکه یک گرمی 251.000 تومان خرید و فروش شد و 

هر گرم طالی 1۸ عیار 11۳.۷۸2 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۷۳۸دالر آمریکا

۴.2۳5یورو اروپا

۴.۸۳۸پوند انگلیس

1.0۳1درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴92.۷50مثقال طال

11۳.۷۸2هر گرم طالی 1۸ عیار

1.1۷۴.000سکه بهار آزادی

1.19۸.۴00سکه طرح جدید

6۳۷.000نیم سکه

۳6۳.000ربع سکه

251.000سکه گرمی

نرخنــامه

با مصوبه شورای پول و اعتبار
بانک های دولتی ملزم به انتشار حداقلی 

اطالعات شدند
شورای پول و اعتبار بانک های دولتی را ملزم کرد که از ابتدای 
س��ال 1۳9۷ وضعیت عملکردی و نظارت��ی خود را در چارچوب 
ضوابط ناظر بر حداقل اس��تانداردهای شفافیت و انتشار عمومی 
اطالعات منتشر کنند.  به گزارش »فرصت امروز«، شورای پول و 
اعتبار در یک هزار و دویست و سی و دومین جلسه خود با هدف 
افزایش شفافیت در بانک ها و فراهم شدن زمینه نظارت عمومی 
بر ش��بکه بانکی کشور و همراس��تا با استانداردهای نوین نظارت 
بانکی مقرر کرد »ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و 
انتشار عمومی اطالعات توسط موسسات اعتباری« که اجرای آن 
از سال 1۳9۳ برای بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی الزامی 

شده بود، برای بانک های دولتی نیز الزم االجرا شود. 
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در آخری��ن روز معامالتی هفته ب��ورس اوراق 
به��ادار تهران ش��اخص کل بازار س��هام پس از 
افت و خیزهای فراوان در نهایت در رقم ابتدایی 
معامالت ایستاد. نماد آسان پرداخت پرشین با ۲۴ 
واحد تاثیر مثبت ش��اخص بیشترین نقش را در 
نوس��انات بازار سهام داش��ت، اما در طرف مقابل 
پتروش��یمی خارک با ۲۱ واحد تاثیر منفی روی 
ش��اخص سعی کرد نماگر بازار سهام را در سطح 
پایین تری نگه دارد. نماد آس��ان پرداخت پرشین 
که بیش��ترین تاثیر را روی شاخص کل داشت با 
صف فروش��ی به حجم بیش از ۴۹۱ هزار سهم 
روبه رو ش��د و با حدود ۵ درصد رش��د در قیمت 
پایانی هر س��هم آن حدود ۲۳۵ تومان دادوستد 
شد. حقیقی ها در خرید سهم آپ ۷۱ درصد نقش 
داش��تند همچنین بیش از ۶۵ درصد از عرضه ها 
نیز بر عهده حقیقی ها بود. اما در نماد پتروشیمی 
خارک که بیشترین تاثیر منفی را روی دماسنج 
بازار داشت بیش از ۹۶ درصد از خریدها بر عهده 
افراد حقوقی بود همچنین آنها بیش از ۹۵ درصد 
از عرضه ه��ا را نیز ب��ر عهده داش��تند. در گروه 
محصوالت ش��یمیایی نمادهای��ی همچون توکا 

رنگ فوالد س��پاهان، صنایع بهداش��تی س��اینا، 
لعابیران و پتروش��یمی آبادان با بیش از ۴ درصد 
در قیمت پایانی رش��د کردند و در طرف مقابل 
تعدادی از نمادها با افت اندکی در قیمت پایانی 
مواجه ش��دند. آیفکس نیز روز گذشته ۱.۲ واحد 
رشد کرد و به رقم ۹۱۵.۹ رسید. ارزش معامالت 
فرابورس ایران به عدد ۱۳۸ میلیارد و ۵۵۷ میلیون 
و ۹۰۰ هزار تومان رس��ید که این رقم ناش��ی از 
دست به دس��ت ش��دن ۲۳۵ میلیون و ۹۰۹ هزار 
س��هم و اوراق مالی قابل معامله طی بیش از ۳۰ 

هزار نوبت دادوستد بود.

تحرک در گروه خودرو
در آخرین روز معامالتی هفته بورس تهران در 
حالی با معامالت کم حجم مواجه شد که با پایان 
اصالح قیمتی در کلیت معامالت بازار سهام به ویژه 
در گ��روه خودرویی ها، انگیزه خرید در گروه های 
کوچک و برخوردار از سهام شناوری پایین برای 
اغل��ب معامله گران حقیقی فراهم ش��د. در این 
بین گروه  محصوالت پتروش��یمی نیز در برخی 
تک س��هم های خود با اقبال خریداران کم تعداد 
روبه رو شد. بدین ترتیب در معامالت روز گذشته 
و در گروه خودرو نمادهای پارس خودرو، قطعات 
اتومبیل ایران، موتورس��ازان تراکتورسازی ایران 

و بهمن دیزل با رش��د بیش از یک درصد مواجه 
شدند، اما تعداد زیادی از نمادها با روند کاهشی 
در قیم��ت پایانی روب��ه رو بودن��د. بدین ترتیب 
روز چهارش��نبه ۱۰ خردادم��اه، نماده��ای گروه 
خودرو جو بهتری نسبت به روزهای قبل داشت 
اما بازهم در غیاب سایپا کم رمق بودند. تحرکات 
روزهای اخیر در این گروه بیانگر این نکته است 
که به نظر می رسد نمادهای گروه خودرو به پایان 
اصالح خود نزدیک ش��ده باشند. باتوجه به قرار 
گرفتن شاخص گروه در منطقه حمایتی محکم،  
روز گذشته شاهد نوساناتی مثبتی در گروه بودیم 
و در مجموع س��ناریوی برگش��ت گروه خودرو 
به روزهای رش��د محتمل است. از طرفی توقف 
سایپا به رکود خودرویی ها دامن زده است. به این 
ترتیب باید منتظر بازگشایی نماد سایپا و گزارش 
عملکرد ۱۲ ماهه ایران خودرو برای از بین بردن 

جو منفی حاکم بر گروه خودرویی باشیم.  

معامالت درون گروهی در بازار دوم
 روز گذش��ته در ب��ازار دوم ب��ورس ته��ران 
۴۰ میلیون سهم کارت اعتباری ایران کیش به 
ارزش��ی بیش از ۱۸ میلیارد تومان با معامالت 
درون گروهی سهامدار عمده مواجه بود. کمتر 
از ۱۴ میلی��ون س��هم پاالیش نف��ت تبریز به 

ارزش کمت��ر از ۷ میلی��ارد توم��ان با معامالت 
انتقال��ی میان س��هامداران عمده همراه ش��د. 
همچنین ۱۰ میلیون سهم بانک سینا به ارزش 
بیش از یک میلیارد تومان بازارگردانی شد. در 
عین حال اندکی بیش از ۸ میلیون سهم بانک 
حکم��ت ایرانیان به ارزش بیش از یک میلیارد 
تومان از سوی سهامدار عمده بازارگردانی شد 
و در نهایت ۵ میلیون سهم سرمایه گذاری گروه 
توسعه ملی به ارزش بیش از یک میلیارد تومان 
و همچنین بیش از ۳ میلیون س��هم پاکسان به 
ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان در کنار معامله 
درون گروه��ی ۲ و نیم میلیون س��همی نفت 
ایران��ول به ارزش بی��ش از ۲ میلیارد تومان از 
سوی س��هامدار عمده به کدهای درون گروهی 
انتقال یافت. در عی��ن حال در پایان معامالت 
روز چهارشنبه نمادهای معامالتی کارخانجات 
ایران،  تراکتورسازی  موتورس��ازان  دارو پخش، 
کارتن ای��ران، نیرو محرک��ه، کیمیدارو جهت 
برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه به منظور 
تصوی��ب صورت های مالی، حق تقدم ش��رکت 
ف��والد آلیاژی ای��ران با توجه ب��ه پایان مهلت 
پذیره نویسی و شرکت س��رمایه گذاری توسعه 
صنعتی ایران به منظور بررس��ی تاثیر خرید با 

اهمیت دارایی متوقف شدند.  

شاخص کل در نیمه کانال 80 هزار واحدی درجا زد

سهامداران در انتظار پایان اصالح گروه های بورسی

مدیرعامل بورس انرژی از تالش وزارت نفت 
برای عرض��ه تدریجی نفت خ��ام در این بازار 
خبر داد و افزود: موانع معامالت مستقیم بین 
نیروگاه ه��ا و مصرف کنندگان برق برداش��ته 
شده و امید می رود در خرداد ماه جاری شاهد 
عملیاتی ش��دن آن باش��یم. مدیرعامل بورس 
انرژی در گفت وگو با فارس با اشاره به عملکرد 
این بازار در س��ال ۹۵ گفت: در س��ال گذشته 
اتفاق های خوبی برای ب��ورس انرژی از جمله 
رش��د ارزش معامالت، پذیرش کاالهای جدید 
و باز شدن دریچه های جدید برای تأمین مالی 
صنای��ع نفتی و همچنین برق افتاد. در س��ال 
۱۳۹۶ نی��ز در هر یک از این بخش ها به زودی 
اتفاق های بزرگی رخ خواهد داد که هم اکنون 
در حال تدارک جزییات آن هستیم. سیدعلی 

حس��ینی با اشاره به توسعه بازار معامالت برق 
در ب��ورس انرژی گفت: در ح��وزه توزیع برق 
خوش��بختانه موان��ع پیش رو ب��رای معامالت 
مس��تقیم بین نیروگاه ها و مص��رف کنندگان 
برق برداشته شده و امید می رود در خرداد ماه 
جاری شاهد عملیاتی شدن این بخش باشیم. 
وی اف��زود: هرچند ای��ن اقدام زمینه س��ازی 
زیادی الزم داشت، اما با هماهنگی هایی که در 
وزارت نیرو بین دستگاه های ذی ربط از جمله 
ش��رکت های برق منطقه ای؛ توانیر و مدیریت 
ش��بکه برق ایران و معاونت برق و انرژی وزات 
نیرو در اواخر پارسال و همچنین دو ماهه سال 
۹۶ انجام ش��د در نهایت به رفع موانع در این 
زمینه منتهی شده که آغاز معامالت مستقیم 
می��ان نیروگاه ها و مصرف کنن��دگان برق در 

کش��ور از مس��یر بورس انرژی طی خرداد ماه 
را در پی خواهد داش��ت. حس��ینی با اشاره به 
تالش های معاونت برق انرژی وزارت نیرو برای 
رفع موانع معامالت برق گفت: ارزش معامالت 
برق طی دو ماه اخیر نس��بت به مدت مش��ابه 
سال قبل افزایش ۱۶۰درصدی را تجربه کرده 
و امی��د می رود ای��ن افزایش تا پایان امس��ال 
ادامه یابد. به گفته این مقام مس��ئول در مورد 
مصرف کنندگان باالی ۵ مگاوات نیز بنا است 
متقاضیان جدید در این معامالت شرکت کنند 
و باید منتظر باش��یم به تدریج آمار دقیقی از 
حض��ور ای��ن متقاضیان به دس��ت آوریم. وی 
اف��زود: در مورد ش��رکت های نیروگاهی نیز با 
توجه به انتش��ار اوراق س��لفی که برای گروه 
ماهتاب در اس��فند ارس��ال انجام شد، طلسم 

حضور نیروگاه ها در بحث تأمین مالی شکسته 
شد و امیدواریم امس��ال نیز نیروگاه های برق 
بتوانن��د از ب��ورس انرژی تأمی��ن مالی کنند. 
مدیرعامل بورس ان��رژی از تالش وزارت نفت 
برای عرض��ه تدریجی نفت خ��ام در این بازار 
خبر داد و افزود: براساس پیگیری که از طرف 
وزارت نفت انجام ش��ده، هم اکن��ون رایزنی با 
امور بین الملل ش��رکت ملی نف��ت ایران برای 
پذیرش و عرضه نفت خام آغاز ش��ده اس��ت. 
براس��اس برنامه ریزی ها بنا است که بخشی از 
خریداران نفت خام ایران به تدریج به س��مت 
خرید از طریق بورس انرژی ایران س��وق داده 
ش��وند که متعاقب ای��ن پیگیری بورس انرژی 
آمادگ��ی خود را برای ارائه زیرس��اخت ها ارائه 

داده است. 

یک��ی از موضوعات��ی ک��ه هم��واره بای��د مدنظر 
س��رمایه گذاران در بازار س��رمایه و به طور کلی سایر 
بازاره��ا ق��رار گیرد اتخ��اذ سیاس��ت های کالن در 
حوزه های سیاسی و اقتصادی است. تورم، ثبات نرخ 
ارز و از طرفی جذب س��رمایه گذار خارجی از جمله 
عواملی هستند که می توانند ثبات اقتصادی و سپس 
رونق اقتصادی را برای یک کشور به ارمغان بیاورند. 
حمیدرضا مهرآور، مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک 
س��امان در گفت وگو با سنا، ضمن بیان مطلب فوق 
گفت: طی چهار س��ال گذش��ته در همه زمینه های 
مذکور ش��اهد اقدامات چشمگیری بودیم. وی ادامه 
داد: کاهش نرخ تورم تا سطح ۱۰درصد، ثبات نرخ ارز 
و حفظ ارزش پول ملی در طول چهار س��ال گذشته 
و از طرف��ی جذب س��رمایه گذار خارجی در صنعت 
خودرو و پتروش��یمی، از اقدامات مهم و اساسی بود 
که در دولت اتفاق افتاد و اگر شاهد تداوم موضوعات 
ذکر شده باشیم ایجاد رونق اقتصادی در کشور، دور 
از ذهن نیس��ت. مدیرعامل ش��رکت کارگزاری بانک 
سامان با بیان اینکه به نظر می رسد دولت فعلی طی 
چهار س��ال فعالیت خود، زیرساخت ها و بستر سازی 
مناسبی را در بسیاری از حوزه ها انجام داده و اکنون 
بیش��تر وقت عمل فرا رس��یده است تا هر چه بیشتر 
ش��اهد رشد و توس��عه اقتصادی در کش��ور باشیم، 
تأکید کرد: یک��ی از اقداماتی که دولت باید در دوره 
جدید تمرکز ویژه ای بر آن داشته باشد اصالح نظام 
بانکی کشور است. مهرآور افزود: همخوانی بین تورم 
۸ ت��ا ۱۰درصدی و از طرفی نرخ س��ود بانکی ۱۸ تا 
۲۲درصدی در کش��ور وجود ندارد. نرخ س��ود باالی 
بانک��ی عمال تولید کننده را از م��دار اقتصادی خارج 
می کند و همین می تواند به عنوان دامی برای رونق و 
توسعه اقتصادی به شمار  آید و فرآیند رشد اقتصادی 
کشور را دچار وقفه کند. مدیرعامل شرکت کارگزاری 
بانک سامان ادامه داد: البته گام های مهمی نیز در این 
زمینه برداشته شده است. ادغام موسسات و بانک های 
کش��ور در جهت کاهش هزینه های جاری و نظارت 
بیشتر، اجرایی کردن سیستم گزارش دهی مالی در 
بانک ها و از طرفی نزدیک کردن استانداردهای بانکی 

در سطح بین المللی از اقداماتی است که برای اصالح 
نظام بانکی پیش بینی ش��ده است. به گفته مهرآور، 
به نظر می رس��د سیاست دولت در خصوص سیستم 
بانکی می تواند نتیجه های خوبی داش��ته باش��د، اما 
مهم است که این سیاست ها هر چه سریع تر اجرایی 
شود تا از این طریق ش��اهد کاهش نرخ سود بانکی 
همگام با تورم و رفع ش��دن مشکل در بخش تولید 
کش��ور باش��یم. وی یکی دیگر از مس��ائل اقتصادی 
کش��ور را هدایت نقدینگی به سمت بخش تولیدی 
دانست و عنوان کرد: موضوع بعدی هدایت نقدینگی 
به س��مت تولید اس��ت. در طول چهار سال گذشته 
سیاست های انقباضی و ضدتورمی دولت موجب شد 
قطار رشد بخش تولید با سرعت کم حرکت کند، اما 
انتظار می رود در دوره فعلی، بس��یاری از این موانع 
برداش��ته شود و شاهد افزایش نقدینگی و گسترش 
سیاست های انبساطی و همگام با آن توسعه بخش 
تولید کشور با یک نرخ تورم معقول و منطقی باشیم. 
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک سامان به شرایط 
بازار س��رمایه نیز اش��اره کرد و گف��ت: در خصوص 
بازار س��رمایه باید گفت که رشد و توسعه اقتصادی 
اثرات قابل توجهی بر فعالیت ش��رکت های بورسی 
خواهد داش��ت. افزایش تولید و فروش ش��رکت ها و 
رس��یدن به حداکثر ظرفیت تولید، می تواند موجب 
افزای��ش س��ودآوری ش��رکت ها و از طرفی منفعت 
سرمایه گذاران در بازار سرمایه شود. وی ادامه داد: اما 
سوال اینجاست که این امر در کوتاه مدت امکان پذیر 
اس��ت یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که در طول چهار 
سال گذش��ته شاهد سیاست های کالنی نبودیم که 
اثرات مستقیم و مثبت بر بازار سرمایه داشته باشد، 
با این وجود باید دی��د در گزارش های میان دوره ای 
ش��رکت ها شاهد تغییرات عملیاتی خاصی به لحاظ 
بنیادی هس��تیم یا خیر.  اگر کم کم ش��اهد بهبود 
نسبی در عملکرد شرکت ها باشیم می توان گفت که 
تدابیر اقتصادی دولت در بخش تولید اثرگذار بوده و 
چرخ تولید با آهنگ مالیمی در حال حرکت است و 
این می تواند حداکثر رضایت سرمایه گذاران در بازار 

سرمایه را فراهم کند. 

معامالت نفت خام در بورس انرژی آغاز شد

اقدامات کلیدی توسعه بازار سرمایه در سال جدید

خبر

موافقت هیأت دولت با انتشار اوراق 
بهادار و صکوک اسالمی

هیات دولت درجلس��ه روز چهارش��نبه خود به ریاس��ت 
حس��ن روحانی، رئیس جمهور، با انتشار ۱۰۰ هزارمیلیارد 
ریال اوراق بهادار و صکوک اس��المی برای اجرای طرح ها و 
پروژه ها موافقت کرد. به گزارش ایسنا، در این جلسه، هیأت 
وزیران ب��ه منظور اجرای طرح های مربوط به ش��رکت های 
تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و 
فناوری اطالعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، 
معدن و تجارت، جهاد کش��اورزی، ورزش و جوانان، سازمان 
انرژی اتمی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری و شرکت ها، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت 
و درمان و آموزش پزشکی، با انتشار مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد 
ریال اوراق بهادار و صکوک اس��المی موافقت کرد. در ادامه 
جلسه، اعضای دولت به بررسی و تصمیم گیری در خصوص 

تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پرداختند. 

عرضه 265 هزار تن گندم در تاالر 
محصوالت کشاورزی

در آخری��ن روز هفته، ۱۰ ه��زار و ۳۴۹ تن جو دامی در 
قالب طرح قیمت تضمینی، ۶۳ تن عدس درش��ت، ۲ هزار 
و ۷۷۵ تن ش��کر س��فید، ۳۰۰ تن روغن و ۵۰۰ تن ذرت 
دامی نیز در تاالر محصوالت کش��اورزی عرضه ش��د. تاالر 
محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران روز چهارش��نبه 
۱۰خردادماه میزبان عرضه ۲۶۵ هزار تن گندم استان های 
کردس��تان، کرمانش��اه، س��منان، البرز، ای��الم، آذربایجان 
شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس 
و گلس��تان اس��ت که از این میزان ۲۶۱ هزار تن آن گندم 
خوراک��ی و ۴هزار تن آن گندم دوروم بود. تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد 
عرضه ۱۰هزار تن ش��مش بلوم ش��رکت فوالد خوزستان و 
۵۰۰ تن ش��مش ه��زار پوندی ۹۹.۸ ش��رکت ایرالکو بود. 
اف��زون بر این تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این 
روز عرضه ۱۷ هزار و ۳۰۰ تن قیر و ۱۰۰ تن عایق رطوبتی 
را تجربه کرد. براس��اس این گزارش، ۱۰۰ هزار و ۹۵۴ تن 
وکی��وم باتوم، قیر، لوب کات، گوگرد و مواد ش��یمیایی در 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه شد. بازار فرعی 
ب��ورس کاالی ایران نیز در این روز میزبان عرضه ۲۱۳ تن 
ضایعات فلزی، یک هزار تن کنس��انتره فس��فات و ۲۵ تن 

روغن کارکرده لکوموتیو بود. 

عرضه هزار تن پروپیلن پاالیش نفت 
شازند در رینگ داخلی

در جلسه معامالتی روز چهارشنبه ۱۰ خرداد ۹۶، کاالهای 
برش سنگین پتروشیمی جم، آیزوفید، آیزوریسایکل، حالل 
۴۰۲، حالل ۴۰۴، حالل ۴۱۰، نفتای سنگین تصفیه نشده، 
بلندینگ نفت��ا حالل ۴۱۰ پاالیش نفت ش��یراز و پروپیلن 
پاالی��ش نفت ش��ازند در رینگ داخل��ی و گاز مایع پاالیش 
نفت آبادان و گاز مایع س��رخون و قشم در رینگ بین الملل 
بازار فیزیکی عرضه ش��دند. از ن��کات مهم عرضه ها می  توان 
به عرضه ۱۰۰۰ تن پروپیلن پاالیش نفت ش��ازند در رینگ 
داخلی اش��اره کرد. همچنین در بازار فیزیکی بورس انرژی 
ایران ح��الل ۴۰۲ پاالیش نفت تبری��ز در رینگ بین الملل 
بازار فیزیکی عرضه شد. کاالهای متانول پتروشیمی شیراز، 
ح��الل ۴۰۲ پاالی��ش نفت ش��یراز و ته��ران، پنتان پالس 
پتروش��یمی پارس، برش س��ه کربنه و س��نگین تر شرکت 
آریاساس��ول، ح��الل ۴۱۰ پاالیش نفت ش��یراز و میعانات 
گازی پاالیش گاز ایالم نیز در رینگ داخلی عرضه شد. کل 
معام��الت صورت گرفته معادل ۸، ۴۵۵ تن به ارزش بیش از 

۹۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال است. 
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بیشترین درصد افزایش
م��س باهنر در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزای��ش را از آن خ��ود کرد که داروی��ی لقمان در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
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 بیشترین درصد کاهش
کاشی پارس صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. پارس 
سویچ در رده دوم این گروه ایستاد. شیر پاستوریزه پگاه اصفهان هم در 

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

)۵(۹.۲۷۲کپارس
)۵(۱۰.۴۳۳بسویچ
)۴.۹۸(۶.۲۵۶غشصفا

)۴.۸۱(۳.۸۷۸دیران

)۴.۵۴(۲.۴۸۰سهگمت

)۴.۳۳(۹۰۵وملت

)۴.۳۳(۲۹.۲۸۷غمهرا

پرمعامله ترین سهم
گ��روه صنعتی ب��ارز پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس 
شناخته شد. پلی اکریل در رده دوم این گروه ایستاد. فوالد 

مبارکه اصفهان هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۷۹.۰۶۴ ۳۷۴۱پکرمان

۲۹.۱۹۵ ۵۹۴شپلي
۲۵.۷۴۷ ۱۴۱۶فوالد

۱۷.۱۸۳ ۱۰۰۶خپارس
۱۴.۲۹۰ ۹۰۵وملت
۱۱.۶۲۵ ۱۳۶۶ولغدر
۱۱.۲۱۶ ۱۰۲۷وبملت

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را گروه صنعتی 
بارز به خود اختصاص داد. آسان پرداخت پرشین رتبه دوم 
را به دس��ت آورد. پتروش��یمی خارک هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۲۹۵.۸۱۷ ۳۷۴۱پکرمان
۷۲.۶۷۶ ۲۳۵۴۰آپ

۴۸.۰۴۸ ۱۵۱۹۳شخارک
۴۶.۴۵۷ ۴۸۱۸کماسه
۳۷.۵۰۱ ۶۰۳۰بفجر
۳۶.۴۶۴ ۱۴۱۶فوالد
۲۳.۲۰۸ ۲۱۶۰فوالژ

بیشترین سهام معامله شده
گروه صنعتی بارز در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که تامه ماسه ریخته گری 

در این گروه دوم شد و پلی اکریل در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۳۷۴۱۲۴۶۱پکرمان
۴۸۱۸۱۵۰۱کماسه
۵۹۴۱۴۶۲شپلی
۱۳۶۶۱۲۱۲ولغدر

۱۰۰۶۱۱۹۰خپارس
۹۰۵۱۰۱۸وملت
۱۴۱۶۱۰۰۷فوالد

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۶۱۴۶۱۲۲۹ددام
۲۱۱۳۱۰۵۶کساپا

۲۱۹۲۵۴۸خمحور
۹۰۶۴۵۳خکمک
۱۱۷۲۳۹۱خریخت
۳۸۲۶۲۷۳فمراد
۲۴۶۹۲۲۴تکنو

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۷۶۹۲.۰۵وخارزم
۴۷۹۰۲.۳۱کگاز

۱۲۹۴۲.۴۰واعتبار
۱۱۴۱۳.۴۲پردیس

۱۰۹۶۳.۸۵ورنا
۱۹۳۸۴.۱۴پارسیان
۱۹۴۶۴.۱۵اخابر

نماگر بازار سهام
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اصفهان- قاسم اس�د- قائم مقام وزیر 
نیرو در ادامه همایش مدیران روابط عمومی 
صنعت و آب برق در اس��تان اصفهان اظهار 
داش��ت: صنع��ت آب و ب��رق ی��ک فعالیت 
اجتماعی است و باید بتوانیم با مردم ارتباط 
موثر برقرار کنی��م.    قائم مقام وزیر نیرو در 
ادامه همایش مدیران روابط عمومی صنعت 
و آب ب��رق اظهار داش��ت: صنعت آب و برق 
یک فعالیت اجتماعی است و باید بتوانیم با 
مردم ارتباط موثر برقرار کنیم.مهندس ستار 
محمودی قائم مقام وزیر نیرو ضمن تبریک 
سالروز فتح خرمشهر و نزدیک شدن به حلول 
م��اه مبارک رمضان گفت : در اجتماع بزرگ 
کشور ما با قومیت ها و سالیق مختلف در این 
انتخابت آهنگ حضور مردم و یکپارچگی سر 
داده ش��د که نقش روابط عمومی ها در این 
میان کم نبود ، در حقیقت روابط عمومی ها 
طالیه داران عرصه ارتباطات انس��انی و ارائه 
کننده حاص��ل زحمات صنع��ت آب و برق 
هستند و منعکس کننده این صنعت گویا می 
باش��ند .  وی با تأکید بر ابعاد و گس��تردگی 
ح��وزه روابط عموم��ی ادام��ه داد :اگر دقت 
کنیم روابط عمومی جزء صنعت های موفق 
دنیا اس��ت و  تمام روابط ب��ه نوعی روی پل 
روابط عمومی حرکت می کنند  هر جا روابط 
عمومی موفق باشد نتایج مطلوبی به دست 

م��ی آید .  محمودی در رابطه با نقش��ی که 
در روابط عمومی می توانند داش��ته باش��ند 
اذعان داشت : هر جا و هر اجتماعی فرستنده 
و گیرن��ده خاص خ��ود را دارد و پیام ها باید 
به درس��تی صادر و گیرنده ها نیز به درستی 
کار کند .لذا از همین رو وزارت نیرو به عنوان 
وزارتخانه ای صنعتی و اجتماعی اس��ت و از 
همین رو باید بدانیم  که چطور ارتباط برقرار 
کنیم در حقیقت وزارت نیرو رس��الت هایی 
به دوش دارد و به عنوان دس��تگاه تخصصی 
حاکمیتی و دولتی تخصصی باید بسیاری از 
مطال��ب را با توجه به تخصص خود به پیش 
ببرد و البته در این راه نیز خیلی موفق هستیم 
چرا که در ارائه خدمات از دولت های گذشته 
تا به ام��روز و اوج آن در دولت یازدهم موفق 

بودیم اما اگر تاثیر آن برای مردم مش��خص 
نش��ود موفق نب��وده ای��م ، در مناظره های 
چندی پیش کاندیداها دیدیم در هر جا که 
اطالعات بهتر به مردم و جامعه منتقل ش��د 
پیوند ذهنی میان فرس��تده و گیرنده برقرار 
و در ارتبا ط��ات موفق تر بودند .در حقیقت 
در وزارت نیرو ما با افرادی سروکار داریم که 
شریک ما هستند و اگر حتی حضور هم پیدا 
نکنند ش��ریک ما محسوب می شوند و حق 
برابر دارند وباید اطالع رسانی دقیقی به آنها 
داشته باشیم .  وی ادامه داد: ما باید مسئوالنه 
و متواضعانه و از جانب خود بدهکارانه با مردم 
برخ��ورد کنیم و این نیازمن��د آموزش های 
خاصی اس��ت .قائم مقام وزیر نی��رو در ادامه 
این همایش خاطر نش��ان کرد: در خیلی از 

کشور های دنیا  فردی که می خواهد خدمات 
عمومی بدهد باید الزما آموزش روابط عمومی 
را در کن��ار آموزش ه��ای تخصصی ببیند تا 
در کارش موفق ش��ود و بداند که با مشتری 
چگونه برخورد کند .  وی با تاکید بر ش��دت 
تغییر در دنیا افزود همه چیز در حال تغییر 
اس��ت و در زیر پوست این الیه های صنعتی 
الیه های نرم در حال انجام است و باید مثل 
شهاب سنگ ها در کهکشان که مدام در حال 
حرکت هستند خود را با این تغییرات سازگار 
نماییم و بتوانیم از این ابزارها استفاده کنیم . 
این مقام مسئول با اشاره به تحوالت دنیا 
به کش��ور ترکیه و از آن مهمتر به برگزاری 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
گفت : رس��انه های مجازی و ن��و ظهور در 
ای��ن دوره نق��ش مهمی را ایف��ا کردند .وی 
همچنین از ش��دت تغییرات نیز س��خن به 
می��ان آورد و تصریح کرد روش های جدید 
به سرعت کهنه شده ولی به خاطر خصلت 
خود ترمیمی انس��ان ها م��ا هم باید به نفع 
کارهایمان از این ابزارها استفاده کنیم .  وی 
در خص��وص انتظاراتی که می توان از روابط 
عمومی ها داش��ت نیز یاد آور شد : در کارها 
نگاه زیست محیطی و فرهنگی داشته باشیم 
 و باید بدانیم آنچه که در این صنعت ساخته 
می ش��ود برای چه کسانی و متناسب با آنها 

برنامه ریزی کنی��م.  وی در بحث مدیریت 
مصرف نیز گفت :نیاز به خلق شاهکار است 
و اگر روابط عمومی های ما دس��ت به دست 
هم دهند و برای کاهش مصرف با شیوه های 
هنرمندانه 1000 م��گاوات صرفه جویی در 
مصرف برق داشته باشند در زمینه های آب 
و خدمات فاضالب و ش��یوه های مصرف در 
کشاورزی نیز می توان در قالب اطالع رسانی 
ب��ه مردم کاهش مصرف را محقق نمود ، در 
واق��ع نگاه های صرفه جویانه در حال حاضر 
بیش��تر به سمت  ش��هر ها رفته ولی این را 
باید بدانیم که نگاه درس��تی است اما کامل 
نیس��ت چرا که حفاظت و صیانت در شهر 
ها به همراه روس��تا ها کامل است و کارهای 
مقطعی مثل فعال س��ازی گروه های گشت 
و بازرس��ی و انجام کارهای قهری تنها برای 
زمان کوتاه جواب می دهد اما کارهای انسانی 
و روابط عمومی ماندگار می شود ، باید قبول 
کنیم هر کاری نیازمند متخصص اس��ت و 
همه ما متخصص نیس��تیم و بخشی از کار 
بیرون انجام می ش��ود و از همین رو باید با 
جذب اساتید وآموزش روش هایی که در دنیا 
مرسوم است سیستم ها را مجهز کنیم . قائم 
مقام وزیر نیرو ادامه داد: ما امکانات گسترده 
ای داریم که پخش است و جزیره ای استفاده 

می شود بیایید این نقیصه را رفع کنیم .   

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - دومین نشست 
ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، حقوق شهروندی 
و تکریم ارباب رجوع در ش��رکت ملی حفاری ایران در 
س��ال جاری به ریاس��ت مدیرعامل و با حضور اعضاء 
تش��کیل ش��د. در این نشس��ت که در سالن جلسات 
س��اختمان پایگاه عملیاتی ش��رکت برگ��زار گردید، 
پیگیری مباحث طرح ش��ده در اولین نشس��ت مورد 
بررسی قرار گرفت. مهندس حیدر بهمنی در این جلسه 
پیگیری اجرای توس��عه خدمات دولت الکترونیک در 
جهت آس��ان سازی و شتاب بخشیدن در پاسخگویی 
به مراجعان و انجام امور اداری کارکنان و شفاف سازی 
فرآیند انجام کارها را مورد تاکید قرار داد. وی در ادامه 

اهتمام مدیران، روسا و سرپرستان بخش های عملیاتی 
و ستادی شرکت به امر آموزش را خاطرنشان و یادآور 
ش��د: ماه مبارک رمضان فرصت ارزشمندی در جهت 
توجه به خودس��ازی و اخالق مداری  اس��ت. بهمنی 
ضمن تاکید مجدد بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع 
و جایگاه ویژه کارکنان در شرف بازنشستگی، تشکیل 
کمیته های تخصصی از جمله سالمت اداری، حقوق 
ش��هروندی، آموزش، بازرس��ی و ارزیابی را یادآور شد. 
دبیر س��تاد صیانت از حریم امنی��ت عمومی، حقوق 
ش��هروندی و تکریم ارباب رجوع شرکت در پایان این 
نشست در زمینه سایر موارد طرح شده در این جلسه 
توضی��ح داد: برگزاری کالس های اخ��الق اداری ویژه 

مدیران ، سرپرستان و کارکنان از موارد طرح شده در 
این جلسه بود. مریم اسکندری گفت: تشکیل کارگروه 
بانوان جهت پیگیری و شناسایی نظرات ، پیشنهادات 

و حل مش��کالت آنان از دیگر مباحث مصوب در  این 
نشست بود. وی افزود: برگزاری جلسات مشاوره اخالق 
اسالمی در نظام اداری، عفاف و حجاب ویژه خواهران و 
برادران و اجرای مستمر تبلیغات محیطی در مسیرهای 
پر تردد در موضوع حقوق شهروندی، عفاف و حجاب 
و امر به معروف و نهی از منکر از دیگر موارد ارائه شده 
در دومین نشست این ستاد به شمار می آید. اسکندری 
اظهار کرد: پیگیری طرح ساماندهی ورودی ساختمان 
مرکزی شرکت و کارگاه های منطقه صنعتی کارون و 
ایجاد فضای مناسب جهت مراجعه کنندگان به شرکت 
از دیگر نکاتی بود که در این جلسه مطرح و در دستور 

کار قرار گرفت. 

س�اری – دهق�ان - مدی��ر ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : انبار نفت ساری 
دارای زیرس��اخت هایی است که قابلیت تغییر پذیری 
باالی عملیاتی را دارد تا در مواقع لزوم با تبدیل سیستم 
به وظای��ف جدید عملیاتی ، تغییر کن��د . به گزارش 
خبرنگار مازندران ، حسینعلی طالبی مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه س��اری بیان کرد  : با 
توجه به ظرفیت باالی ذخیره سازی و امکان پشتیبانی با 
نیروهای توانمند عملیاتی وسازماندهی پیمانکاران حمل 
 و نقل جاده ای انبار نفت س��اری ای��ن امکان را فراهم 
می کند که در شرایط بحرانی به غیر از کارهای محوله 
، بحران را مدیریت کند . مدیر منطقه ساری قابلیتهای 

باالی انبار نفت ساری را برشمرد و تاکید کرد : قابلیت 
دریاف��ت فرآورده به طور مس��تقیم از خط لوله و تعدد 
بارگیری به طور همزمان در حج��م باال از مزایای این 
انباراس��ت . حس��ینعلی طالبی اظهار کرد : در شرایط 

ع��ادی روزانه تا حدود ۵/۲ میلیون لیت��ر از انبار نفت 
 ساری بارگیری می شود که این مقدار در زمان بحران 
) بوران و سرمای شدید ، قطع گاز( با ۳0 درصد افزایش 
 عملی��ات ، توزیع ان��واع فرآورده ب��دون اختاللی انجام 
می پذیرد. مدیر منطقه س��اری از تجهیزات عملیاتی 
پیشرفته و به روز انبار نفت ساری گفت و ادامه داد : این 
انبار با تجهیزات به روز کشور در ایمنی و اطفاء حریق 
و بکارگیری پرسنل مجرب و کارآزموده با بیش از  ۳0 
س��ال عملیات بدون حادثه در حال  سوخت رسانی به 
مازندران و دیگر استانها می باشد . مدیر منطقه ساری 
اذعان کرد :  در س��ال ۹۵ بی��ش از  ۵/۲ میلیارد لیتر 
انواع ف��رآورده های نفتی اعم از بنزین س��وپر ، بنزین 

معمولی ، نفت سفید ، نفت گاز و نفت کوره توزیع شد. 
حسینعلی طالبی اظهار کرد : انبار نفت ساری عالوه بر 
توزیع انواع فرآورده های نفتی به صنایع ، کش��اورزی ، 
نیروهای مسلح ، برق ، اصناف ، خانگی ، ادارات ، کشتی،  
در بخش حمل و نقل با توزیع بنزین ، بنزین س��وپر و 
نفتگاز بین 11۸ پمپ بنزین در سطح منطقه بصورت 
۲۴ س��اعته فعال می باشد . وی ادامه داد : این انبار به 
غیر از خدمات رسانی به استان مازندران به دیگر استانها 
نیز انواع فرآورده را ارسال می کند که در سال ۹۵ حدود 
۵0۸ میلیون لیتر به مناطق چالوس ، گرگان ، مشهد ، 
بجنورد ، سبزوار ، شاهرود ، اردبیل ، گلستان  ، میاندوآب 

و ارومیه ارسال شد.

رشت- زینب قلیپور- اولین جلسه شورای فرهنگی 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن با 
حضور مدیر کل، معاونین، روسای ادارات کاال- مسافر- 
امور اداری- فرمانده پایگاه مقاومت بسیج و روابط عمومی 
اداره کل در دفتر مدیر کل برگزار ش��د. مهندس نازک 
کار، مدی��ر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای اس��تان 
و رییس ش��ورای فرهنگی اداره کل در این نشست طی 
س��خنانی گفت:ما امنیت و آرامش امروزمان را مدیون 
خون ش��هداء هس��تیم و باید به آرمانهای این عزیزان 
که همان حفظ ارزشها و شعائر نظام مقدس جمهوری 

اس��المی بوده پایبند باش��یم. وی افزود: ش��کل گیری 
شورای فرهنگی در سطح ادارات و تقسیم بندی آن به 
زیرش��اخه هایی نظیر اقامه نماز، امر به معروف ونهی از 
منکر،حقوق شهروندی و حجاب و عفاف نشان از اهمیت 
این مقوله به عنوان یک امر تاثیر گذار در سطح جامعه 
بویژه در محیطهای اداری می باشد. مدیر کل راهداری 
 وحم��ل و نقل جاده ای اس��تان هدفگ��ذاری و تدوین 
برنامه های منسجم فرهنگی در طول سال را مورد تاکید 
قرار داد و افزود: توس��عه ی فضای همدلی، صمیمیت و 
همکاری فیمابین کارکنان در محیط اداری و نیز رعایت 

حقوق شهروندی در ارتباط با ارباب رجوع و مخاطبین 
اداره کل مهمترین رسالت شکل گیری شورای فرهنگی 
بوده و دس��تیابی به این اهداف با برپایی جلسات منظم 

و پیگی��ری و تنظیم برنامه ریزی مدون با لحاظ نمودن 
مناس��بت های ملی و مذهبی قابل دستیابی می باشد. 
شایان ذکر می باشد در این جلسه گزارشهایی به تفکیک 
در زمینه نماز،حقوق شهروندی، امر به معروف ونهی از 
منکر  و حجاب و عفاف از سوی اعضای حاضر در نشست 
ارائه شد. درادامه این نشست برنامه های فرهنگی ویژه 
ماه مبارک رمضان مورد بررس��ی و تصویب قرار گرفت 
و دربخش انتهایی اولین جلس��ه نیز، آقای محمد علی 
بصیری دبیر شورای اقامه نماز اداره کل از سوی مدیر کل 

به عنوان دبیر شورای فرهنگی منصوب گردید.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - در نشست 
مش��ترک ش��رکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان 
با جمعی از واحدهای صنعتی اس��تان از مش��ترکین 
صنعتی همکار در ط��رح ذخیره عملیاتی و تعطیالت 
و تعمیرات قدردانی ش��د. در این نشست نیز روشهای 
جلب مشارکت صنایع در برنامه پاسخگویی بار بخش 
صنعت در تابس��تان امس��ال بررسی ش��د. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با تاکید بر استفاده 
حداکثری از منابع انرژی در بخش صنایع استان گفت: 
 انرژی زیرساخت توسعه صنعت و اقتصاد کشور است که 
بهره وری و اس��تفاده حداکثر از ظرفیت منابع، اساس 
توسعه اس��ت. مهندس محمد ذاکری افزود: چگونگی 

دسترسی، قابلیت اطمینان دسترسی و کیفیت دسترسی 
ب��ه منابع ان��رژی از موضوعات مهمی اس��ت که روش 
استفاده از آنها در رشد بهره وری تاثیر مستقیم دارد. وی 
ادامه داد: کشور ما در استفاده از انرژی آمار قابل تاملی 
دارد به گونه ای که ما حدود 10 برابر کشورهای توسعه 

یافته انرژی مصرف می کنیم که اگر بخواهیم به بهره 
وری انرژی در این بخش بی توجه باشیم امکان رقابت 
در بازارهای جهانی را نخواهیم داشت. به گفته مهندس 
ذاکری مصرف برق استان بیش از ۳ برابر متوسط کشور 
است که می توان با مدیریت بهینه مصرف بخش قابل 
توجهی از آن را کاهش داد.  مدیرعامل ش��رکت توزیع 
نیروی برق هرمزگان اضافه کرد: در حال حاضر فروش 
انرژی به مش��ترکین فقط یک سوم هزینه های تولید 
را پوش��ش می دهد که بقیه آن از طریق اعطای یارانه 
جبران می ش��ود.وزارت نیرو نی��ز در نگاه منطقه ای و 
مل��ی در کوتاه مدت افزایش بهره وری و در بلند مدت 
صرفه جویی انرژی را مدنظر قرار داده اس��ت.مهندس 

ذاکری بیان داش��ت: حدود ۳0 درصد پیک بار استان 
در بخش صنایع بزرگ و ۵ درصد در صنایع متوس��ط 
و کوچ��ک بوده که همین می��زان در صنایع کوچک و 
متوس��ط قابل کنترل و مدیریت است.  وی در بخش 
دیگری از سخنان خود به طرح ذخیره عملیاتی اشاره 
کرد و افزود: در این بخش واحدهای تولیدی می توانند 
در ساعت های مشخصی ۲0 درصد بار مصرفی خود را 
کاهش داده و از تسهیالت شرکت توزیع برق برخوردار 
شوند. مهندس ذاکری اظهار امیدواری کرد در تابستان 
 امس��ال بتوانیم با مش��ارکت جمعی عالوه بر افزایش 
به��ره وری در مصرف انرژی ب��رق روند همکاری که از 

سالهای گذاشته آغاز شده را ادامه بدهیم.

بوشه�ر- خبرنگ�ار فرصت ام�روز- مدیر کل 
کمیته امداد استان بوشهر گفت: از شروع تا پایان ماه 
مبارک رمضان، وی��ژه برنامه های ماه مبارک رمضان 
با عنوان طرح "ترنم نور" با همکاری موسسات قرآنی 
برای مددجویان تحت حمایت سراس��ر استان برگزار 
می ش��ود. به گزارش س��ایت خبری کمیت��ه امداد، 
احمد لطفی مدیر کل کمیته امداد اس��تان بوشهر در 
نشست با کار گروه فرهنگی این نهاد با اشاره به اینکه 
رویکرد اصلی کمیته امداد توانمندسازی خانواده های 
تحت حمایت است،اظهار کرد: تقویت باورهای دینی 
و معن��وی و افزای��ش اعتماد به نف��س و روحیه خود 
ب��اوری  در مددجوی��ان، یکی از این توانمند س��ازی 
آنان اس��ت که برای این منظور برنامه های مختلفی 
در ح��وزه فرهنگی کمیته امداد برای ارتقاء س��طحح 

فکری و فرهنگ��ی این مددجویان برگزار می ش��ود. 
لطفی برنامه ریزی برای ارتقاء سطح فکری مددجویان 
را از برنامه های مهم حوزه فرهنگی کمیته امداد عنوان 
کرد و افزود: ارائه آموزش های متناس��ب با گروه های 
مختلف مددجوی��ی از برنامه های م��ورد نظر در این 
بخش اس��ت. مدیر کل کمیته امداد اس��تان بوشهر 
 با اش��اره به فرا رس��یدن ماه مبارک رمضان  به بیان 
برنامه های فرهنگ��ی این نهاد ویژه مددجویان تحت 
حمایت پرداخت و گفت: همزمان با فرارسیدن این ماه 
ضیافت الهی، برنامه های آموزشی قرآن در قالب "طرح 
ترنم نور" با همکاری موسسات قرآنی در سراسر استان 
برگزار می شود. وی هدف از اجرای این طرح را احیای 
فرهنگ دینی،ترویج، تبلیغ و اعتالی فرهنگ قرآنی و 
گسترش فضایل اخالقی در زندگی مددجویان عنوان 

کرد و افزود: با اجرای این طرح سطح بینش و باورهای 
دینی و مذهبی مددجویان از طریق انس بیشتر با قرآن 
ارتقاء می یابد. لطفی با بیان اینکه برنامه های قرآنی ماه 
مبارک رمضان در دو بخش اجرا می شود، گفت: بخش 
اول برگ��زاری این رنامه ها، محافل انس با قران کریم 
اس��ت که در مراکر فرهنگی- تربیتی هر شهرس��تان 
یک محفل انس ب��ا قرآن ویژه همه مددجویان تحت 

حمایت برگزار می ش��ود و از ظرفیت قاریان برجسته 
همان شهرستان و یا قاریان و حافظان برجسته مددجو 
استفاده می شود. وی بخش دوم این برنامه های قرآنی 
ماه مب��ارک را آموزش قرآن کری��م به مددجویان در 
سراسر استان عنوان کرد و افزود: بیش از یک هزار نفر 
مددجوی تحت حمایت که اغلب زنان سرپرست خانوار 
هستند،در کالس های آموزشی روخوانی، روان خوانی، 
قرائت، حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم  ش��رکت 
می کنند واز فضایل قرآن در این ماه مبارک بهره مند 
می ش��وند. لطفی با بیان اینکه اولویت و سطح بندی 
برنام��ه های قرآنی میان جامعه ه��دف انجام خواهد 
شد، تصریح کرد: این کار به منظور شناخت صحیح از 
جامعه مددجویی و افزایش اثر بخشی این طرح انجام 

می شود.

قائم مقام وزیر نیرو در همایش سراسری مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق کشور: 

باید بتوانیم با مردم ارتباط موثر برقرار کنیم

با حضور مدیرعامل شرکت ملی حفاری  ایران برگزار شد

دومین نشست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری:
به روز بودن ، آمادگی وتوسعه یافتگی ازاصلی ترین اولویت های منطقه ساری است

مهمترین رسالت شورای فرهنگی توسعه فضای تفاهم، همدلی و صمیمیت در محیط های اداری است

قدردانی از واحدهای صنعتی همکار در طرح مدیریت مصرف برق تابستان

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خبر داد
اجرای برنامه های فرهنگی ماه مبارک رمضان  ویژه مددجویان تحت حمایت در قالب طرح »ترنم نور«

اخبار

مدیرعامل گازگلستان:
درسال 95بیش از 4500  کیلومتر شبكه 

و 165 هزار عدد انشعاب گازدرسطح 
استان گلستان نشت یابي شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مهندس صفرعلی جمال لیوانی 
درمصاحبه با پایگاه اطالع رس��انی گازگلستان با بیان خبر فوق در این 
خصوص گفت:براس��اس برنامه ریزی انجام شده توسط تیم نشت یابی 
شرکت درسال گذش��ته بالغ بر ۴۴70 کیلومتر شبکه درسطح استان 
نش��ت یابی شده است .وی افزود:درهمین راستا درسالی که گذشت با 
تالش تیم نشت یاب واحد بازرسی فنی گازگلستان تعداد 16۵ هزار و 
۵00 انشعاب گاز نیزمورد نشت یابی قرارگرفت.مدیرعامل گاز گلستان 
اذعان داشت:عالوه برموارد اشاره شده حدود ۳۸ کیلومترشبکه و ۸ نفر 
روز ساعت انش��عاب گاز را نیز خارج از برنامه زمانی نشت یابی کردیم 
که درمجموع در اس��تان بالغ بر ۴۵00 کیلومتر ش��بکه و 16۵ هزارو 
۵00 انشعاب توس��ط همکاران واحد بازرسی فنی کنترل ونشت یابی 
شد.وی ادامه داد: پس ازانجام روند نشت یابی گزارش کارشناسان مورد 
بررس��ی قرار گرفته که بالفاصله موارد نشتي ومخاطره آمیز  به ادارات 
گازرساني اعالم شده و واحدهاي مربوط دراسرع وقت نسبت به مرتفع 
ش��دن آن اقدام  می نمایند.  جم��ال لیوانی تصریح کردند:نگهداري و 
مراقبت ازتأسیسات گاز بویژه تأسیسات مدفون شده اهمیت بسزایي دارد 
بنابراین کنترل منظم و دوره اي تأسیس��ات شبکه وانشعاب گازمطابق 
با اس��تانداردهاي ش��رکت ملي گاز ایران یکي از وظایف بس��یار مهم 
وحساس شرکت بوده که همه ساله با برنامه انجام می شود. مدیرعامل 
گازگلستان ضمن تأکید برجدي گرفتن موارد نشت گاز به مشترکین 
عزیز توصیه کرد:به منظورحصول اطمینان ازعدم وجود نشت گاز الزم 
است مشترکین گازخانگي سیستمهاي لوله کشي گاز داخلي منازل خود 

را حداقل 6 ماه یکبار با کف صابون نشت یابي کنند .

جانشین سپاه نینوای استان در مخابرات منطقه گلستان:
بعداز عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر 

معادالت و نگاه دشمنان تغییر کرد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - به مناسبت سوم خرداد سالروز 
آزادس��ازی خرمش��هر ، نشس��تی با حضور همکاران رزمنده حاضردر 
عملیات بیت المقدس برگزارشد.در این نشست صمیمی که سرهنگ 
کریمی جانشین سپاه نینوای  اس��تان گلستان و مهندس شهمرادی 
مدیر مخابرات منطقه گلستان حضور داشتند ابتدا مهندس شهمرادی 
با اش��اره به افتخار آفرینی رزمندگان در این عملیات ، س��وم خرداد را 
برگ زرینی در تاریخ ایران دانست و به عظمت این عملیات اشاره کرد 
و اف��زود: در عظم��ت و بزرگی این روز همان بس  ک��ه امام راحل )ره( 
فرمودند : "خرمشهر را خدا آزاد کرد." وی گفت: تاریح جنگ تحمیلی و 
هشت سال دفاع مقدس باید نسل به نسل انتقال یابد و یاد آوری گردد.
همچنین سرهنگ کریمی با اشاره به آرامش کنونی که بر ایران حاکم 
است گفت: تحت رهبری مقام معظم رهبری و به واسطه خون شهداء 
در امنیت و آرامش زندگی می کنیم در حالیکه اطراف ما را میدان های 
جنگی فراگرفته اس��ت.وی روز فتح خرمش��هر را روز مقاومت خواند و 
اضافه کرد: بعداز عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر معادالت و نگاه 
دشمنان تغییر کرد. سرهنگ کریمی فتح خرمشهر در شرایط سخت و نا 
امید کننده را مرهون توکل به خدا و هدایت امام راحل)ره ( و ایستادگی 
وشجاعت رزمندگان عنوان و اشاره کرد چون در مسیر حق بودیم خدا 
عنایتش را شامل حال ما کرد.جانشین سپاه نینوا استان گلستان حضور 
حداکثری مردم در انتخابات را که بدون کوچکترین حاشیه ای انجام شد 
را نشان از اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران دانست و افزود: با توکل 
بر خدا و داشتن رهبری فرزانه ، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.در 
ادامه این نشست رایجی  یکی از راویان دفاع مقدس به بیان  خاطراتی 
از جنگ و عملیات بیت المقدس پرداخت و با اقامه نماز جماعت مغرب 

و عشاء وذکر فاتحه ای بر مزار شهدای گمنام وصرف افطار پایان یافت.

بخش خبر روابط عمومی سازمان آب و 
برق خوزستان در کشور اول شد

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - مدیر روابط عمومی س��ازمان آب 
و برق خوزستان، از کسب رتبه نخست اطالع رسانی توسط بخش خبر 
این سازمان در بین شرکت های صنعت آب و برق کشور خبر داد. "رضا 
علیجانی" افزود: بر اس��اس ارزیابی های انجام شده توسط روابط عمومی 
وزارت نیرو، بخش خبر سازمان آب و برق خوزستان در سال ۹۵ باالترین 
آم��ار ارس��ال و درج خبر در پایگاه اطالع رس��انی وزارت نی��رو را از بین 
ش��رکت های زیرمجموعه وزارت نیرو در سطح کشور به خود اختصاص 
داده و به عنوان س��ازمان برتر مورد تقدی��ر قرار گرفت. در همین رابطه، 
"ماشاهلل تابع جماعت"، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی 
وزارت نی��رو از تالش های "حمید ثریانی" خبرنگار س��ازمان آب و برق 
خوزستان با اعطای لوح تقدیر، قدردانی کرد. مدیر روابط عمومی سازمان 
آب و برق خوزس��تان در ادامه با تقدی��ر از زحمات همکاران این بخش، 
"حمیدرضا علیپور"، "محمدرضا نجیب" و "غالمرضا فرتاشی" افزود: در 
سال 1۳۹۵ تعداد 7۹۴ خبر در سازمان آب و برق خوزستان تولید شده 
که نسبت به سال قبل از آن از ۲۲ درصد رشد برخوردار بوده است.وی با 
بیان اینکه تولید اخبار این مجموعه در سال های ۹۲ تا ۹۵ رشد صعودی 
داشته است، اضافه کرد: میزان تولید اخبار سازمان آب و برق خوزستان 
در سال ۹۳ نسبت به سال قبل از آن ۹۸ درصد، در سال ۹۴ حدود ۴۳ 
درصد و در سال ۹۵ از ۲۲ درصد رشد برخوردار بوده است. روابط عمومی 
وزارت نیرو، آماری از میزان اخبار تولیدی شرکت های زیرمجموعه وزارت 
نیرو در سطح کشور ارائه کرد که بر این اساس، رتبه اول اخبار منتشر شده 
به "حمید ثریانی" خبرنگار سازمان آب و برق خوزستان اختصاص یافت.

بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب 
مسكن مهر صفادشت

شهرقدس- محبوبه ابوالقاسمی - 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهرها 
و شهرکهای غرب استان تهران از افتتاح 
تصفیه خانه مسکن مهر شهر صفادشت 
در نیمه اول س��ال جاری خب��ر داد. به 

گزارش روابط عمومی آبفای ش��هرها و شهرکهای غرب استان تهران، 
منصور جنتی گفت: جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه حدود ۵0 هزار 
نفر می باشد، که بخشی از آن با ۹۵ درصد پیشرفت بزودی افتتاح خواهد 
ش��د. وی افزود: فرآیند تصفیه فاض��الب در این تصفیه خانه از طریق 
هوادهی گس��ترده با قابلیت حذف بیولوژیکی نیتروژن و فس��فر است، 
که در س��طح ش��رکت آب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب استان 
 تهران این سومین تصفیه خانه فاضالب در طی دو سال می باشد که به 
بهره برداری می رس��د. جنتی تصریح کرد: تاثیرات نامطلوب زیس��ت 
محیطی ناش��ی از دفع نادرست فاضالب های شهری و صنعتی ضمن 
آلودگی آبخوان ها در چرخه طبیعی آب نیز اختالل ایجاد خواهد کرد، از 
سوی دیگر به دلیل گسترش بیماری ها ایجاب می کند تا به منظور حفظ 
س��المت و پیشگیری از بروز اختالل در چرخه آب، فاضالب ها به نحو 
مطلوب جمع آوری، تصفیه و به چرخه طبیعی بازگردانده شوند. مدیر 
عامل آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران ضمن اشاره به پروژه های 
فاضالب اجرا ش��ده در غرب استان تهران و تاکید برضرورت آن خاطر 
نشان کرد: شناسایی، ارزیابی و تحت کنترل قرار دادن خطرات زیست 
محیطی، همچنین مطالعه و احداث مدرن ترین تاسیسات فاضالب از 

جمله مهمترین اهداف شرکت است که با جدیت دنبال می شود.

اخبار

مدیر منطقه اردبیل : 
 مصرف CNG در منطقه اردبیل در

دو ماه اول سال 96 با افزایش 1.6 درصد 
روبه  رو بوده است

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز - مصرف 
CNG دردو م��اه اول س��ال ۹6 ب��ه میزان ۳۳ 
میلیون و 7۳۸هزارمتر مکعب رسید. به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی منطقه اردبیل ،س��ید حجت مدنی مدیر 
CNG منطقه اردبیل در مورد مصرف گاز طبیعی گفت  : میزان مصرف
در در دو  ماهه اول  سال ۹6به مقدار۳۳میلیون و 7۳۸ هزار  متر مکعب 
می باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان۳۳میلیون و ۲10 
هزارمتر مکعب 1.6% افزایش داشته است، برهمین مبنا  از بابت مصرف 
CNGدراین دو ماه سال ۹6 مقدار۳۴میلیون لیتر بنزین  صرفه جویی 
ش��ده است. مدنی افزود :کاهش مصرف مواد نفتی و جایگزینی مصرف 
CNG ب��ه جای بنزین ،باعث کاه��ش آالینده های محیطی و تامین 
هوای پاک  می شود بر همین مبنا ،گاز طبیعی سوختی با احتراق پاک، 
تمیز و بهینه است که سبب افزایش عمر موتور و کاهش تعمیرات آن 
می شود. وی ادامه داد : مقدار مصرف CNG در اردیبهشت ماه ۹6 به 
مقدار 17 میلیون و 170 هزار متر مکعب بوده است که نسبت به مدت 

مشابه 1.1 % افزایش داشته است . 

حضور اعضای کمیته بررسی مسائل و 
مشكالت کارکنان در منطقه خلیج فارس

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت 
امروز - اعضای کمیته بررسی مسائل 
و مش��کالت کارکن��ان و واحده��ای 
اجرای��ی در ح��وزه منابع انس��انی در 
منطقه خلیج فارس حضور یافتند. به 
گزارش روابط عمومی ش��رکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه 
خلیج فارس ، رئیس امور اداری منطقه خلیج فارس گفت : این کمیته به 
منظور بررسی و واکاوی چالش ها ، مشکالت و ابهامات موجود  پیش روی 
واحدهای اجرایی ذی مدخل در اجرای ضوابط و مقررات اداری و استخدامی 
و دستورالعمل های تکمیلی و کشف دالیل مربوطه در این منطقه حضور 
پیدا کردند. مصطفی بناری ادامه داد : این کمیته سه روزه و با هدف یکسان 
سازی موضوعات بیان شده درمرکز منطقه و مراکز اقماری تشکیل شد. وی 
افزود : این کمیته ۸نفره متشکل از  رئیس برنامه ریزی ، مسئول انتقاالت 
و ترفیع��ات کارکنان ، رئیس خدمات عمومی و رفاهی ، مس��ئول روابط 
کار،کارشناس ارشد برنامه ریزی و ارزشیابی برآموزش ، رئیس کارگزینی 

کارکنان ، مسئول حقوق و دستمزد و دبیر کمیته می باشد.
 

کسب رتبه دوم استان مازندران در 
 کاهش کشته های رانندگی راه هاي 

برون شهری و روستایي
ساری – دهقان - اس��تان مازندران با17/۴ 
درصد کاهش تلفات در راههاي برون ش��هری و 
روستایي در سال گذشته  نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ،رتبه دوم کشور را کسب نموده است. 
ناصر اسدپور  ،رییس اداره ایمني و ترافیک اداره 
کل راهداری  و  حمل و نقل جاده ای  استان مازندران ازجمله اقدامات 
ب��راي کاهش تلفات تصادفات را ،طرح ایمن س��ازي مدارس حاش��یه 
راهها،احداث پلهاي عابرین پیاده ، ساماندهي مراکز امداد رساني خودرو ، 
تشکیل جلسات کمیته ایمني  استاني ، ارایه طرحهاي ایمن سازي موتور 
سواران، تجهیز راههاي استان به دوربین هاي نظارت تصویري ، تجهیز 
راههاي استان به دستگاههاي تردد شمار و... ذکر کرد. وي افزود: کاهش 
تلفات راههاي برون شهري در سال گذشته  1۸/1 درصد بوده است که 
با در نظر گیري این میزان ، استان مازندران در کاهش تلفات محورهاي 
برون شهري و روستایي )تواما( در سال گذشته  نسبت به مدت مشابه 

سال قبل رتبه دوم را احراز نموده است.

توسط واحد بهر ه برداری وتاسیسات تولید آبفا اراک
 جلوگیری ازهدر روی آب به میزان 

2 لیتر برثانیه
اراک- خبرنگار فرصت امروز - با شناسایی وتعمیر نشتی به وجود 
آمده در خطوط انتقال ورودی یکی از مخازن ذخیره آب شهر اراک ، به 
میزان ۲ لیتر در ثانیه از هدرفت آب جلوگیری ش��د.  به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی مهندس سعید سر آبادانی 
مدیر امور آب وفاضالب شهرستان اراک عنوان نمود : با توجه به مشاهده 
نشتی در یکی از مخازن ۴000 متر مکعبی صنعت دو شهر اراک واحد 
بهره برداری تاسیس��ات وتولید آب این امور برای شناسایی محل دقیق 
نشتی جهت تعمیر و عایق کاری آن اقدام به تخلیه بخش های مختلف 
مخزن نمود که  پس از بررسی کف و بدنه مخزن وهمچنین  حفاری بر 
روی خطوط انتقال ورودی مخ��زن؛ بر روی اتصال ورودی مخزن در ۸ 
نقطه سوراخ هایی که منجربه نشتی آب می شد شناسایی و نسبت به 

اصالح  آن اقدام گردید. 

بهره مندی 100 خانوار در شفت از طرح 
جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب

رشت- مهناز نوبری- مدیر امور آبفای ش��فت از آغاز اجرای طرح 
جمع آوری و دفع بهداش��تی فاضالب در این ش��هر و بهره مندی 100 
خانوار از این طرح خبر داد. فراز فرخ فر مدیر امور آبفای شفت با اعالم 
این خبر گفت: با توجه به مش��کالت دفع بهداش��تی فاضالب در نقاط 
زیادی از شهر شفت پس از موافقت شورای اسالمی این شهر، با اجرای 
تبصره ۳ برای توس��عه شبکه های آب و فاضالب نسبت به انجام پروژه 
طرح بهداشتی فاضالب در نقاطی از شهر شفت اقدام گردید. مدیر امور 
آبفای شفت ضمن تش��ریح نحوه اجرای این طرح افزود: در پی بازدید 
میدانی ، تهیه طرح و برآورد اجرای کاراز سوی کارشناسان این شرکت، 
۵00 متر لوله کارگیت به قطر ۲۵0 میلی متر با مبلغ ۳00 میلیون ریال 
برای اجرای شبکه جمع آوری فاضالب کوچه های شهید ریاضی ، ایثار 

، خیابان مطهری و خیابان طالقانی لوله گذاری شد. 

اعالم 968 مورد گزارش مردمی به ستاد خبری 
سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران

ساری – دهقان - طی دو ماه نخست سال جاری ۹6۸ مورد گزارش 
مردمی از طریق ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 
دریافت ش��د. به گزارش خبرنگار مازندران،  حسین اصغرزاده مدیریت 
نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با اعالم 
ای��ن مطلب گفت: از این تعداد گزارش ۵6۵ مورد بصورت تلفنی، 1۳۳ 
مورد بصورت حضوری و ۲70 مورد بصورت کتبی  بوده است. مدیریت 
نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران افزود: 
۳/۸7 درصد گزارش دریافتی رسیدگی شده که از  این تعداد ۴6۳ مورد 
منجر به کشف تخلف گردید.  اصغر زاده بیشترین آمار شکایات دریافتی 
را گران فروشی با 6۲6 مورد، کم فروشی و تقلب ۲0۵ مورد و عدم درج 
قیمت با ۸0 مورد اعالم و  تصریح کرد: بیش��ترین کاال و خدمات مورد 
تخلف خواروبار ، غذاهای رستورانی و قهوه خانه ای، میوه و سبزی، انواع 

نان،پوشاک و مرغ بوده است.
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ورود  ب��ا  اگرچ��ه کارشناس��ان معتقدن��د   
خودروس��ازان بین الملل��ی رقاب��ت در صنعت 
ایران ش��کل می گیرد اما هنوز فاصله زیادی تا 

داخلی سازی خودروها باقی مانده است. 
به گزارش کارپرس، برگش��ت خودروسازان 
جهان��ی به ایران از حدود دو س��ال پیش آغاز 
ش��د. خودروس��ازان خارج��ی از کش��ورهایی 
چ��ون فرانس��ه، آلمان، ایتالیا، چی��ن و کره به 
ای��ران آمدند ت��ا بتوانند تولید مش��ترک را با 
خودروس��ازان ایرانی ش��روع کنند. اما قبل از 
جدی ش��دن مذاکرات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت سه ش��رط را برای آنها لحاظ کرد؛ اول 
ص��ادرات 30درصد محصوالت مش��ترک، دوم 
سرمایه گذاری خودروساز خارجی و سوم شروع 
داخلی س��ازی خودروها با س��هم 40 درصد از 
سوی ایران. طرف خارجی موقع امضای قرارداد 
موارد یاد شده را پذیرفت و بنا شد قطعه سازان 
ایرانی هم همپا با خودروس��ازان حرکت کنند 
تا روند داخلی س��ازی خودروها سرعت بگیرد. 
ولی ش��روطی که از مدت ها پیش لحاظ ش��ده 
بود هنوز در بدنه خودروس��ازی ها جدی گرفته 
نش��ده و داخلی سازی معنا و مفهوم پیدا نکرده 

است. 

چرا هنوز مونتاژ؟ 
خودروس��ازان می گویند برای داخلی س��ازی 
خودروها برنامه ریزی صورت گرفته اس��ت و به 
مرور زمان می توان به 40درصد داخلی س��ازی 
دست یافت. شرکت های خودروسازی علت این 

روند الک پشتی را در آماده نبودن قطعه سازان 
می دانند و می گویند تا زمانی که قطعه س��ازان 
بتوانند قطعات را تولید کنند مجبور هس��تیم 
به شکل مونتاژ ادامه دهیم. برخی ها هم اکنون 
تنه��ا به مونت��اژ الس��تیک ها، میل��ه فرمان و 
جاگ��ذاری باتری خ��ودرو قناع��ت کردند. لذا 
ش��اید بتوان گفت در چنین ش��رایطی انتقال 
تکنولوژی و داخلی سازی کمتر از 4درصد بوده 
است. این در حالی است که حضور شرکت های 
خودروس��ازی خارجی به کش��ورمان با هدف 
ایج��اد رقابت در بی��ن تولید کنندگان، رش��د 
صنعت قطعه س��ازی و ایجاد اشتغال است. اگر 
قرار نیس��ت هیچ کدام این موارد محقق ش��ود 
واقعا حضور خودروسازان خارجی چه منفعتی 

برای کشور دارد؟ 

 ما کوتاه نمی آییم! 
رضا رضایی، رئیس انجمن قطعه سازان هم یکی 
از افرادی است که نسبت به وضع موجود اعتراض 
دارد و می گوید برخی خودروس��ازان جهانی که 
همکاری های خود را با ایران ش��روع کردند هیچ 
تمایلی به داخلی س��ازی محصوالت خود ندارند 
و ای��ن امر در بین خودروس��ازان کره ای و چینی 
بسیار مشهود اس��ت. اما باید بدانند که ما کوتاه 
نمی آییم. اگر ش��رکت ها به مف��اد قرارداد پایبند 
نباشند اجازه تولید نخواهیم داد. اگر روال گذشته 
ادامه پیدا کند ایران تنها فروشنده کاالهای آنها 
می ش��ود. وی ادامه داد: خودروسازان باید سعی 
کنن��د طبق بندهای ق��رارداد حرکت کنند و به 
خاطر همکاری با یک شرکت به قانون بی توجهی 
نکنند. واردات خودرو کار راحتی است و هر فردی 

می توان��د آن را انجام دهد ولی ما برای رش��د و 
ارتق��ای صنعت خودرو نیازمند انتقال تکنولوژی 
هستیم، لذا وزارت صنعت 40درصد داخلی سازی 

را الزام کرده است. 

رقابت و اشتغال؛ ارمغان حضور خارجی ها
در این می��ان محمدرض��ا نجفی منش یکی از 
قطعه سازان کش��ورمان درباره حضور شرکت های 
خودروس��ازی خارجی گفت: حضور شرکت های 
خودروسازی جهان به کشورمان باعث ایجاد رقابت 
و اشتغال می ش��ود اما باید سعی کنیم از فرصت 
پیش آمده به نحو مطلوبی استفاده کنیم، در غیر  
این صورت صنعت خودروس��ازی رشد نمی کند.  
وی افزود: سیاست های دولت نشان داده است که 
صنعت خودروسازی باید چه مسیری را طی کند. 
قطعه س��ازان با سیاست تنظیم شده دولت موافق 
هستند. خودروسازان هم به قانون تمکین کردند 
لذا اکنون سفارش ساخت قطعات خودروهایی که 
قرار است وارد کشورمان شود از سوی قطعه سازان 
در حال انجام است. ولی عمده مشکل قطعه سازان 
کش��ورمان نقدینگی اس��ت که اگر تامین ش��ود 
روند تولید س��رعت بیش��تری خواه��د گرفت. از 
بین قطعه سازان فعال در کشور تنها 2درصد آنها 
بسیار بزرگ هس��تند که 80 درصد حجم کار بر 
عهده آنها است. مابقی کوچک و متوسط هستند 
لذا خودروس��ازان باید س��عی کنن��د بازپرداخت 
خود به قطعه س��ازان کوچک را حداکثر 30 روزه 
کنند تا ای��ن بخش هم فرصت همگام ش��دن با 

تکنولوژی های روز را داشته باشد. 

پیدا و پنهان مشارکت خودروسازان دنیا با ایران

نیازهای بخش تولید و صنعت کشور بسیار 
بوده اما در مقابل منابع در اختیار نظام بانکی 
برای اعطای تس��هیالت به واحد های تولیدی 
و صنعتی، بس��یار محدود است. در این رابطه 
آنها برای تامین سرمایه در گردش خود باید 
ب��ه فکر تامین از طریق س��ایر منابعی که در 

این زمینه وجود دارد، باشند. 
ک��ه  مش��کالتی  بزرگ تری��ن  از  یک��ی 
خودروسازان بزرگ کشور با آن دست و پنجه 
ن��رم می کنند، موض��وع تامین مال��ی بوده، 
ای��ن در حالی اس��ت که طی س��الیان دراز، 
خودروس��ازان از طریق نظ��ام بانکی، بخش 
عمده ای از نقدینگی در گردش خود را تامین 
می کردند، اما در این رابطه چند س��الی است 
که نظام بانکی به واسطه مشکالتی که گرفتار 
آن ش��ده، نتوانس��ته آن طور که باید و شاید 

به بخش صنع��ت به خصوص خودروس��ازی 
خدمات ارائه کن��د. در همین رابطه کوروش 
پرویزیان، مدیر عامل بانک پارسیان و رئیس 
کمیس��یون پول و بازار سرمایه اتاق بازرگانی 
ایران در گفت وگو با روزنامه »دنیای خودرو« 
در پاس��خ به این پرسش که چرا نظام بانکی 
نتوانسته اس��ت به طور کامل پاسخگوی نیاز 
بخش صنعت کشور باشد، می گوید: »نیازهای 
بخش تولید و صنعت کش��ور بس��یار بوده اما 
در مقابل منابع در اختی��ار نظام بانکی برای 
اعط��ای تس��هیالت به واحد ه��ای تولیدی و 
صنعتی، بس��یار محدود اس��ت. در این رابطه 
آنه��ا برای تامین س��رمایه در گ��ردش خود 
بای��د به فکر تامی��ن از طریق س��ایر منابعی 
که در این زمینه وجود دارد، باش��ند. رئیس 
کمیس��یون پول و بازار سرمایه اتاق بازرگانی 

ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه 
بازاری می تواند جایگزی��ن بازار مالی و پولی 
برای تامین مالی خودروس��ازان شود، گفت:  
»بازار س��رمایه با توجه به ظرفیتی که از آن 
برخوردار اس��ت، می توان��د منبع خوبی برای 
تامین مالی خودروس��ازان قلمداد ش��ود.« بر 
همین اس��اس ابوالفضل ش��هرآبادی، معاون 
تامی��ن مالی ش��رکت لوتوس پارس��یان در 
گفت وگو با روزنامه دنیای خودرو از انتش��ار 
۷00 میلی��ارد توم��ان اوراق مرابحه توس��ط 
ش��رکت ایران خودرو خبر داد و گفت:  »این 
اوراق ط��ی دو هفت��ه آینده منتش��ر خواهد 

شد.«
وی با اش��اره به تجربه موفق این ش��رکت 
در تامی��ن مالی ش��رکت س��ایپا گفت:  »در 
چند س��ال گذشته ش��رکت لوتوس پارسیان 

با انتش��ار س��ه نوبت اوراق اج��اره، صکوک 
و مرابحه برای ش��رکت س��ایپا، تامین مالی 
مناسبی برای این خودروساز رقم زده است.«

ش��هرآبادی افزود: »بعد از تجربه موفق در 
مورد شرکت سایپا، گروه صنعتی ایران خودرو 
نی��ز به دنب��ال تامین مال��ی از طریق بورس 
است و بر همین اساس به زودی ۷00 میلیارد 
تومان اوراق مرابحه از س��وی این خودروساز 

منتشر خواهد شد.«
ب��ه گزارش روزنامه »دنیای خودرو«، اوراق 
مرابحه، اوراق بهاداری است که دارندگان آنها 
به صورت مش��اع، مالک دارایی مالی )دینی( 
هس��تند که براس��اس قرارداد مرابحه حاصل 
ش��ده و دارنده ورق، مالک و طلبکار آن دین 
اس��ت. این اوراق بازدهی ثاب��ت دارند و قابل 

فروش در بازار ثانوی هستند. 

انتشار 7۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه توسط ایران  خودرو

خبر

سرمایه های بلوکه شده، قوز بزرگی بر 
پشت صنعت خودرو و قطعه سازی کشور

به گزارش خبر خودرو، موضوع کسری نقدینگی و مطالبات 
قطعه سازان از جمله مسائلی است که مدت هاست در مورد آن 
صحبت می ش��ود به طوری که ه��ر روز ارقامی جدید و دالیل 
مختلفی در خصوص کسری نقدینگی قطعه سازان و مطالبات 
معوقه آنها مطرح و راهکارهایی در این خصوص ارائه می ش��ود. 
این جریان در حالی همچنان به عنوان مش��کل قطعه س��ازان 
مطرح اس��ت که به گفته یکی از فعاالن در صنعت قطعه سازی 
کش��ور بخش��ی از این مش��کل به سیاست های دس��توری و 
س��رمایه گذاری راک��د در صنعت خ��ودرو باز می گ��ردد.  دبیر 
انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودروی کشور در 
گفت وگو با خبر خودرو با اشاره به اینکه تاکنون تغییر و تحول 
خاصی در پرداخت مطالبات قطعه سازان صورت نگرفته است، 
اظهار می کند: البته قول هایی توس��ط شرکت های خودروساز 
داده ش��ده اما این وعده ها در حد ح��رف باقی مانده و تاکنون 
اتفاق خاصی رخ نداده اس��ت و همچنان در انتظاریم تا تحولی 
در ای��ن زمینه ایجاد ش��ود.  آرش محبی نژاد، با توجه به الزمه 
تغییر و بهبود در روند پرداخت مطالبات قطعه سازان، به بسته 
پنج وجهی جبران کس��ری نقدینگی به روش های غیر پولی به 
خودروسازان اش��اره کرد و گفت: در بندی از بسته پنج وجهی 
که س��ال گذشته ارائه شد، به موضوع گشایش اعتبارات ریالی 
داخلی اش��اره ش��ده، همچنین  بندی از آن به واگذاری اسناد 
بلند مدت به قطعه سازان به راهکار ارائه شده که تاکنون عملیاتی 
نشده اما همچنان مذاکرات در این زمینه ادامه دارد ضمن اینکه 

پیشنهادات جدیدی نیز در این راستا ارائه شده است. 

 توان ایران در تبدیل شدن به قطب 
تولید خودروهای هیبریدی در خاورمیانه

یک کارش��ناس صنعت خودروی کش��ور با اشاره به لزوم 
ظهور ش��رکت س��وم خودروس��ازی گفت: با توج��ه به لزوم 
استفاده از س��وخت های پاک و تولید خودروهای هیبریدی 
و برق��ی در جهت کاه��ش آالیندگی های زیس��ت محیطی 
الزم اس��ت خودروس��ازان ایران��ی توجه کافی را ب��ه تولید 
این محصوالت داش��ته باش��ند.  امراهلل امین��ی افزود: تولید 
خودروهای هیبریدی و برقی نیازمند فراهم س��ازی زمینه ها 
و زیرس��اخت های الزم اس��ت و تامین منابع س��وختی این 
خودروها در س��طح کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است 
بنابراین قبل از ظهور ش��رکت خودروس��ازی سوم در جاده 
مخص��وص باید مطالع��ات دقیقی روی ملزوم��ات اولیه این 
پروس��ه صورت گیرد.  وی اظهار داش��ت: اکثر خودروسازان 
بزرگ اقدام به طراحی و تولید خودروهایی با س��وخت پاک 
کرده ان��د و از دان��ش تولید آن برخوردارند و خودروس��ازان 
ایرانی نیز می توانند از تجربیات این ش��رکت ها برای طراحی 
خودروه��ای هیبریدی و برقی داخلی اس��تفاده کنند و پس 
از مطالع��ات دقیق اجرای آن را در دس��تور کار قرار دهند.  
وی ابراز داش��ت: ظهور ش��رکت خودروس��ازی برای تولید 
خودروهای هیبریدی و برقی نیازمند سرمایه گذاری خارجی 
و ورود بخش خصوصی به این عرصه اس��ت و تاثیر بس��زایی 

در خروج از انحصار صنعت خودروسازی دارد. 

خبر

تداوم حذف شرکت های فاقد نمایندگی 
به ضرر بازار خودرو است

رئی��س انجمن کارفرمایان وارد کنندگان خودرو اعالم کرد 
حذف ش��رکت های غیرنماینده زمینه س��از انحصار و گرانی 
خودروهای وارداتی می شود.  میثم رضایی با انتقاد از دخالت 
دولت در روند واردات خودرو و تاکید بر حذف ش��رکت های 
وارد کننده فاقد نمایندگی رس��می گفت: ادامه این روند در 
نهای��ت به زی��ان مصرف کننده خواهد ش��د. وی اضافه کرد: 
حضور شرکت های غیرنماینده موجب می شود واردکنندگان 
هر قیمتی را روی خودرو نگذارند ضمن اینکه ش��رکت های 
غیر نماینده به واس��طه چابکی و کم بودن هزینه های جانبی 
و باال بودن حجم واردات در مجموع هزینه س��ربار و قیمت 
تمام ش��ده کمت��ری دارند، از این رو قیمت��ی که خودرو به 
دس��ت مصرف کننده می رس��د رقابتی خواهد ب��ود.  رضایی 
ب��ا بیان اینک��ه هم اکنون 150 ش��رکت وارد کنن��ده خودرو 
به ص��ورت غیر نماینده در کش��ور فعالیت می کنن��د، افزود: 
عم��ده فعالیت ای��ن ش��رکت ها در زمین��ه واردات قطعات 
خودرو اس��ت و حذف این ش��رکت ها از ب��ازار هم بر قیمت 
قطعات و هم برقیمت خودرو تاثیر خواهد گذاش��ت.  رئیس 
انجمن کارفرمایان واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: در 
ش��رایط کنونی که برخی وارد کنندگان تا مرداد امسال ثبت 
سفارش خودرو دارند زمزمه حذف وارد کنندگان غیر نماینده 
موجب افزای��ش 10 تا 15 درصد قیمت خ��ودروی وارداتی 
ش��ده است و اگر این روند ادامه دار باشد و دولت محدودیت 
ش��رکت های غیر نماین��ده را رفع نکند 20ت��ا 300 درصد به 
قیمت خودروه��ای وارداتی افزوده می ش��ود.  وی افزود: به 
طور نمونه قیمت تویوتا RAV4 )روفور( که ما شرکت های 
غیر نماین��ده آن را 210 میلی��ون توم��ان می فروختیم امروز 
2۷0 ت��ا 2۷55میلی��ون تومان به علت انحص��ار در بازار به 
فروش می رس��د که برای بقیه خودروه��ا هم چنین افزایش 
قیمت��ی متحمل خواهد بود.  رضایی اف��زود: محدود کردن 
واردات خ��ودرو و حذف ش��رکت های غیرنماینده در حالی 
اتفاق افتاد که نیاز کش��ور به واردات خودرو ۷0 تا 80 هزار 
دس��تگاه در سال اس��ت و اگر بیش از این هم وارد شود در 
داخ��ل تقاضایی برای آن نخواهد ب��ود.  وی ظرفیت فروش 
خودروهای وارداتی را در کشور ۷0 تا 80 هزار دستگاه اعالم 
و تاکید کرد ورود خودرو بیش از این میزان به مفهوم فروش 

نرفتن خودروهای وارداتی است. 

توصیه نماینده مجلس به ایران خودرو و 
سایپا برای اصالح ساختار مالی و کاهش 

هزینه ها
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ایران خودرو 
و س��ایپا در کنار تحول طراح��ی و افزایش کیفیت و ایمنی 
باید با اصالح س��اختار اداری و مالی، قیمت تمام شده تولید 
را کاه��ش دهن��د و برای ای��ن مهم باید با اصالح س��اختار 
مالی، هزینه های س��ربار کاهش یابد.  مهدی مقدسی گفت: 
مصرف کنن��ده داخلی خواه��ان افزایش کیفی��ت و ایمنی، 
رعای��ت اس��تانداردها و کاهش قیمت خودرو اس��ت. هزینه 
تمام شده خودروسازان داخلی به دلیل تشکیل شرکت های 
اقماری، نیروی انسانی مازاد، فناوری از رده خارج و وام های 
بانکی با نرخ س��ود باال طی س��ال های گذشته افزایش یافته 
است.  وی ادامه داد: خودروسازان در کنار تحول در طراحی 
و افزای��ش کیفی��ت و ایمنی خودرو باید با اصالح س��اختار 
اداری و مالی، قیمت تمام ش��ده تولید را کاهش دهند، برای 
عینیت بخش��ی به این مهم نیز باید اراده ای شکل گیرد تا با 

اصالح ساختار مالی، هزینه های سربار کاهش یابد. 
ای��ن نماینده مجل��س تاکید کرد: کاه��ش تعرفه واردات 
خ��ودرو برای تقویت خودروس��ازی به اج��را درآمده اما این 
موض��وع نباید موجب سوء اس��تفاده خودروس��ازان ش��ود، 
شرکت های خودرویی، تعرفه واردات را باید به عنوان فرصتی 
برای بازیابی توان جه��ت افزایش کیفیت و ایمنی و کاهش 
قیم��ت نگاه کنند نه اینکه با خی��ال راحت، هر خودرویی با 
هر کیفیتی به دس��ت مشتری بدهند. افزایش تعرفه واردات 

امتیازی است که نمی تواند و نباید تا ابد ادامه یابد. 
مقدس��ی با اشاره به اقدامات جدید س��ایپا و ایران خودرو 
ب��رای تحول در خودروس��ازی گف��ت: برنامه ه��ا حکایت از 
تغییر در صنعت خودرو دارد. س��ایپا و ایران خودرو با انعقاد 
قرارداده��ای جدید با پژو و س��یتروئن حرکت رو به جلویی 
را آغ��از کرده اند و این قراردادها نس��بت به گذش��ته تفاوت 
چش��مگیری دارد.  به گفت��ه وی، در قراردادهای موردنظر، 
س��هم تولید داخ��ل در س��ال اول 40 درصد خواه��د بود و 
همچنی��ن حداقل 30 درصد تولیدات  از طریق زنجیره توزیع 
این دو ش��رکت فرانس��وی صادر خواهد ش��د. در عین حال 
انتقال فناوری تولید خودرو از فرانسه به ایران موجب ارتقای 
دان��ش فنی تولید خ��ودرو و افزایش س��هم تولید داخل در 
این دو خودروساز داخلی می شود.  مقدسی افزود: در بخش 
تحقیق و توس��عه، ایران خودرو و سایپا نیز به تازگی اقدامات 
خوبی انجام شده که البته در ابتدای کار است، برای رسیدن 
به جایگاه مطلوب در خودروسازی باید تالش زیادی شود. 

شماره گذاری خودروهای غیرآمریکایی 
آغاز شد

ش��ماره گذاری خودروه��ای غیرآمریکایی، پ��س از توقف 
هش��ت ماهه از سوی پلیس راهور ناجا روز گذشته بار دیگر 
از سر گرفته ش��د. در حالی توقف شماره گذاری خودروهای 
آمریکایی از سال گذشته به مشکل جدی برخی از مشتریان 
و واردکنندگان تبدیل ش��د که به دنب��ال این موضوع طرح 
ش��کایتی ب��ه مراجع قضایی ص��ورت گرفت.  ح��ال به نظر 
می رسد که پیش از تعیین تکلیف این شکایت، شماره گذاری 
ای��ن خودروها به روند عادی خود بازگش��ته اس��ت. آن گونه 
که گفته می ش��ود، پلیس راهنمایی و  رانندگی روز گذش��ته 
ط��ی نامه ای از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت درخصوص 
خودروهای برندهای غیرآمریکایی تولید شده در این کشور 
که به صورت قانونی وارد کشور شده اند، استعالم کرده است 
تا با اعالم آنها ش��ماره گذاری خودروهای متوقف شده از سر 
گرفته شود.  در حالی پلیس راهنمایی و رانندگی دلیل خود 
ب��رای عدم ش��ماره گذاری خودروهای مذک��ور را آمریکایی 
بودن این خودروها می داند که ثبت س��فارش و ترخیص این 
خودروها از گمرک با هی��چ مانعی مواجه نبود. با وجود این 
پنج ماه پس از آنکه تفس��یر درخص��وص آمریکایی بودن یا 
نبودن ای��ن خودروها محل اختالف ب��ود و پلیس حاضر به 
ش��ماره گذاری این خودروها نب��ود؛ وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به دلیل صف طوالنی خودروهای شماره گذاری نشده، 
ثبت س��فارش این خودروها را غیرفعال کرد تا تعیین تکلیف 

دقیقی در این زمینه صورت بگیرد. 
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محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: 
برگزاری انتخابات ش��کوهمند ریاست جمهوری و شوراها 
در ایران که نمایانگر حاکمیت مردم بود نش��ان داد ایران 
ق��درت و ثبات��ش را از مردم گرفته اس��ت و برای همین 
باثبات ترین کش��ور در منطقه هس��تیم. به گزارش ایلنا، 
ظریف در مورد انفجار در کابل هم یادآور ش��د: متاسفانه 
کل س��فارت ما تخریب شده اس��ت. من در داخل جلسه 
هیات دولت بودم که متوجه ش��دم یک وس��یله انفجاری 
قوی در نزدیکی س��فارت ما منفجر ش��ده است. خسارات 
س��نگینی به ساختمان سفارت وارد ش��ده و همکاران ما 
برخی جراحات سطحی برداشتند و خوشبختانه فاجعه ای 
برای همکاران ما رخ نداده اس��ت. این دیپلمات عالی رتبه 

تاکید کرد: مهمترین چالش ما وضعیت منطقه است و نیاز 
است در این رابطه کل کشور برای این وضعیت و کمک به 
صلح و ثبات در منطقه بسیج شوند. باید این ثبات بخشی 
را با همراهی همسایگان خود بیشتر به پیش ببریم و این 
موضوعی اس��ت که باید در دوره آینده در دولت دوازدهم 
انجام دهیم و روی آن کار کنیم. وزیر امور خارجه در مورد 
اعمال تحریم های جدید توس��ط س��نا بیان ک��رد: آمریکا 
باید به نتیجه برس��د که چون ما امنیت خ��ود را از مردم 
می گیریم، این کارها هیچ تاثیری در سیاس��ت های ایران 
ن��دارد و حتما به موقع اقدام می کنیم. اقدام هایی هم قبال 
انجام دادیم و به ۱+ ۵ هم اطالع دادیم و باید برای ممانعت 

از این کار اقدام کنند.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه:
فاجعه ای برای همکاران ما در کابل رخ نداده است

  والدیمی�ر یفس�ییف، معاون انس�تیتو 
کش�ورهای همس�ود ب�ا اش�اره ب�ه ادام�ه 
سیاست های واشنگتن  علیه ایران و روسیه، 
تاکید کرد: توسعه پایدار مناسبات بین تهران 
و مس�کو در عرصه های مختلف، پاس�خ به 
دونالد ترامپ،  رئیس جمهوری آمریکا است.

 »ب�ن رودز« مع�اون مش�اور امنیت ملی 
آمری�کا در دوران »ب�اراک اوبام�ا« رئی�س 
جمهوری پیشین این کشور در صفحه خود 
در توییت�ر نوش�ت: در ایران دموکراس�ی و 

انتخابات آزاد وجود دارد.

پای�گاه تحلیلی لوبالگ آمریکا گ�زارش داد: کمیته روابط خارجی 
پارلمان اروپا خواستار اعمال فشار اروپایی ها بر آمریکا برای تضمین 

انجام اجرای برجام شده است.

تیتر اخبار

محدودیت ه��ای ترافیک��ی پای��ان هفت��ه اعالم ش��د. به 
گ��زارش پایگاه خبری پلیس راهور، تردد موتورس��یکلت تا 
ساعت 06:00 روز سه ش��نبه – ۱6 خردادماه- از محورهای 
 ک��رج - چال��وس ، ه��راز، فیروزک��وه و مح��ور ته��ران - 
س��منان - مشهد و بالعکس ممنوع است. در محور کندوان 
تردد انواع وس��ایل نقلیه از س��اعت ۱2:00 ت��ا 24:00 روز 
پنجش��نبه - ۱۱ خردادم��اه- از مرزن آب��اد به س��مت کرج 
ممنوع بوده و با اعالم مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع 
وس��ایل نقلیه از ساعت ۱۵:00 تا 24:00 روز پنجشنبه-۱۱ 
خردادماه- از کرج به س��مت مرزن آب��اد به صورت یکطرفه 
خواهد بود. تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱4:00 تا 24:00 

روز دوش��نبه - ۱۵ خردادماه- از کرج به س��مت مرزن آباد 
ممنوع ب��وده و با اعالم مأمورین پلی��س راه در محل، تردد 
انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱7:00 تا 24:00 روز دوشنبه - 
۱۵ خردادماه- از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه 
خواهد بود. در محور هراز تردد تمام وس��ایل نقلیه از ساعت 
۱4:00 تا 23:00 روز دوش��نبه - ۱۵ خردادماه- از مس��یر 
جنوب به شمال جاده هراز از محدوده رودهن ممنوع بوده و 
با اعالم مامورین پلیس راه در محل، تردد تمام وسایل نقلیه 
از س��اعت ۱6:00 تا 23:00 روز دوشنبه - ۱۵ خردادماه- از 
مس��یر ش��مال به جنوب جاده هراز از محدوده آب اسک تا 

رودهن به صورت یکطرفه خواهد بود. 

محدودیت های ترافیکی پایان هفته

  س�هیال جل�ودارزاده، نماینده مردم 

تهران در مجلس گفت: زنان به واس�طه 
توانمندی ها و پتانسیل های فراوانی که 
در زمینه ه�ای مختلف دارن�د نباید در 

حاشیه باشند.
 رئی�س اداره نظ���ارت و ارزی��ابی 
فرآورده های غذایی و آشامیدنی با منشأ 
دامی و دریایی سازمان غذا و دارو گفت: 
برخی متقلبان، شیرهای تاریخ مصرف 
گذشت�ه را به ن�ام شیرهای س�نتی به 

صورت فله ای به فروش می رسانند.

نماینده س�ازمان بهداشت جهانی در ایران گف�ت: 25درصد مردان و 
بیش از 3درصد زنان ایرانی مصرف کننده دخانیات و به طور متوسط 

بیش از 14 درصد ایرانیان مصرف کننده سیگار و قلیان هستند.

تیتر اخبار

 از زمان انتش��ار اولین نس��خه رمان »صد س��ال تنهایی« 
� ش��اهکار ادبی »گابریل گارسیا مارکز« � ۵0 سال گذشت. 
به گزارش ایسنا، »تلگراف« نوشت: رمانی که داستان هفت 
نس��ل از خاندان »بوئندی��ا« را روایت ک��رده و روح زندگی 
کلمبیایی را به روشنی پیش چشم مخاطبان قرار داده، برای 
اولین بار نیم قرن پیش یعنی در سال ۱۹67 به چاپ رسید. 
»گابریل گارسیا مارکز« فقید بیشتر شهرتش را برای نگارش 
همین رمان کسب کرده. این برنده نوبل ادبیات در واقع یکی 
از بزرگ ترین نویسندگان آمریکای التین و بنیانگذار سبک 
رئالیسم جادویی است. در این کتاب واقعیت های تاریخی با 
خیال در هم آمیخته و خواننده شاهد دنیایی است که در آن 
مردم از به دنیا آمدن بچه ها با دم خوک متعجب نمی شوند، 
از س��رازیر شدن خون یک کشته در خیابان ها تا رسیدن به 

خانه مادرش شگفت شده نمی شوند و همه این اتفاقات را به 
عنوان بخشی جدانشدنی از روایت یگانه »گابو« می پذیرند. 
 ۵0 س��ال پی��ش اولین نس��خه ها از این رمان مان��دگار در 
بوینس آیرس به چاپ رس��ید. »صد س��ال تنهایی« بعد از 
انجیل، پرفروش ترین کتاب اسپانیولی زبان در جهان محسوب 
می شود. نویسنده »پاییز پدرساالر« که آوریل 20۱4 در سن 
۸7 س��الگی درگذش��ت، یکی از مهم ترین چهره های ادبی 
کشور خود و آمریکای التین به حساب می آید. پس از مرگ 
او، رئیس جمهوری این کشور س��ه روز عزای عمومی اعالم 
کرد و هزاران نفر در مراس��م  یادبود او شرکت کردند. مارکز 
زمان��ی در مصاحبه با »آسوش��یتدپرس« گفته بود: اگر من 
روزنامه نگار نبودم، هرگز نمی توانستم کتابی بنویسم، چون 

من همه سوژه هایم را از واقعیت می گیرم.

5۰ سال پس از »صد سال تنهایی«

  علیرض�ا قربان�ی قص�د دارد قطعات 
جدیدترین آلبوم خود با ن�ام »فروغ« را  
که روز دهم خرداد منتشر شده، روزهای 
18 و 19 خ�رداد ب�ه روی صحن�ه ت�االر 

وحدت ببرد.
 محمد رحمانیان نمایش »ونکووری ها« 
را در ونک�وور کان�ادا به صحن�ه می برد. 
»ونکووری ها« نمایشی برگرفته از تجربه 
زندگی نویس�نده و کارگردان  این اثر در 
ونکوور اس�ت که به مهاج�رت، غربت و 

همچنین خود ونکوور می پردازد.

کمپانی فرانسوی »MK2« قرار است 2۰ فیلم از ساخته های عباس 
کیارستمی را با باالترین کیفیت ترمیم کند.

تیتر اخبار

س��ال 200۱ و در بازی هایی که هنوز لیگ قهرمانان، جام 
باشگاه های آس��یا نام داشت، پرسپولیسی ها برای آخرین بار 
توانس��ته بودند به جمع هشت تیم برتر آسیا راه پیدا کنند؛ 
بازی هایی که عنوان سومی را در نهایت برای سرخ پوشان به 
دنبال داش��ت. به گزارش ورزش 3، پس از سال ها ناکامی که 
نهایتا حضور در مرحله یک هش��تم نهایی را در خود داشت، 
سرخ پوش��ان در لیگ قهرمانان آس��یا موفق شدند با هدایت 
برانکو و گذر از حریفان خود، از س��د لخویای قطر در مرحله 
یک هشتم نهایی نیز عبور کنند و به جمع هشت تیم راه پیدا 
کنند؛ واقعه ای که رکورد منفی ۱6 ساله این تیم را شکست 
و باعث شد یک رکورد منفی دیگر از پرسپولیسی ها شکسته 

ش��ود. با صعود سرخ پوشان به مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان اکنون آنها العین امارات، الهالل و االهلی عربستان 
را ب��ه عنوان رقب��ای احتمالی خود در ای��ن مرحله پیش رو 
می بینند، اما بدشانس��ی بزرگ برای پرس��پولیس حضور دو 
نماینده از عربس��تان خواهد بود؛ جایی که در صورت تقابل 
با یکی از دو تیم الهالل یا االهلی عربس��تان بار دیگر شانس 
میزبانی از آنها گرفته خواهد شد. با توجه به مشکالت سیاسی 
بین دو کش��ور، نمایندگان ایران طی دو فصل اخیر در تقابل 
با نمایندگان عربستانی در کشور ثالث به میدان رفته اند و اگر 
در قرعه کشی ۱6 خرداد بار دیگر برابر یکی از این دو تیم قرار 

گیرند، باید قید میزبانی در استادیوم آزادی را بزنند.

پرسپولیس پس از 16 سال به جمع 8 تیم برتر آسیا رسید

  باشگ�اه منچس�تریونایتد انگلیس با 
ارزش بیش از 3میلی�ارد یورو از باشگاه 
رئال مادرید اسپانیا به عنوان گران ترین 

باشگاه فوتبال جهان پیشی گرفت.
 ماساتادا ایشی، سرمربی تیم فوتبال کاشیما 
آنتلرز ژاپن به دنبال حذف از رقابت های لیگ 

قهرمانان آسیا از سمت خود برکنار شد.
 ع�زت اهلل پورق�از، مداف�ع ملی پوش 
فصل گذشته تیم فوتبال سایپا، به جمع 

طالیی پوشان سپاهان پیوست.

سید اکبر پورموسوی، سرمربی تیم فوتبال استقالل خوزستان در 
نشست خبری پس از بازی با الهالل عربستان، گفت: آبرومندانه از 

لیگ قهرمانان آسیا حذف شدیم.

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

یکصدمین دور مسابقات دوچرخه سواری ژیرو دی ایتالیا، در مسیر 2۰6 کیلومتری حد فاصل شهرهای آلگرو تا آلبیای این کشور برگزار شد. نخستین دوره این مسابقه در سال 19۰9 برای 
منبع: خبر آنالین افزایش فروش روزنامه الگاتزتا دلو اسپورت برگزار شد و از آن سال تاکنون به جز در ادوار جنگ جهانی همه ساله برگزار شده است.   

دولت دوازده��م در حالی مرداد ماه کار خود را آغاز 
می کند که در حوزه سیاست خارجی دست کم پنج 
ماموریت خطیر را برای پیش��برد منافع ملی تعریف 
کرده ک��ه از آن جمل��ه می توان به اج��رای برجام، 
گسترش تعامالت جهانی از راه دیپلماسی، بازیگری 
مؤث��ر منطقه ای، مقابله ب��ا افراطی گری و گروه های 

تروریستی و تقویت بنیه دفاعی کشور اشاره کرد.
 ب��ه گ��زارش ایرنا، پس از گذش��ت چهار س��ال از 
عمر دولت یازدهم، حال پیش��برد سیاست خارجی 
در س��ایه خردورزی امری نه چندان دش��وار به نظر 
می رس��د، چراکه بنای سیاس��ت خارجی در دولت 
دوازدهم بر بستری ساخته می شود که در چند سال 

پیش هموار شد. 
برای فهم بهتر و نگاه دقیق تر به سیاس��ت خارجی 
ای��ن دو دولت بهتر اس��ت مروری بر ای��ن حوزه در 
س��ال های گذشته داشته و نگاهی نیز به چهار سال 
پیش رو کنیم. البته در برنامه ای که اردیبهش��ت ماه 
امس��ال برای پیگیری روند مسائل سیاست خارجی 
دولت دوازدهم انتشار یافت، بخش هایی از افق پیش 

رو روشن شد. 

پیشبرد سیاست خارجی در دولت یازدهم
دول��ت یازدهم بر این امر واقف بود که حل مش��کالت و 
بهب��ود روابط بین المللی جز با حل وفصل مس��المت آمیز 
مسئله هسته ای میسر نیست، در نتیجه بیشترین تالش 
در این زمینه صورت گرفت؛ تالش هایی که پس از نزدیک 
به دو س��ال س��رانجام به بار نشس��ت و به توافق تاریخی 
با عن��وان  »برجام«  )برنامه جامع اقدام مش��ترک( بین 
ایران و شش قدرت جهانی منجر شد. ایران در این تعهد 
برخی محدودیت هایی را در برنامه هسته ای خود پذیرفت 
و در مقابل طرف غربی نیز عالوه بر پذیرش حق و حقوق 
هسته ای کشورمان، تحریم های این حوزه را لغو کرد. در 
نتیجه تمامی قطعنامه های ش��ورای امنیت سازمان ملل 
برداشته شد و ایران می توانست با جهان روابطی نزدیک 
را تجربه کند. همچنین، بر پایه این توافق، پرونده  »پی .

ام .دی« برای همیش��ه بس��ته و ایران از ذیل فصل هفتم 
منشور ملل متحد خارج شد. در چنین شرایطی بهانه از 
دشمنان و مخالفان ایران گرفته شد تا دیگر نتوانند ایران 
را به تالش برای تولید و کاربرد س��الح های هس��ته ای و 
نامتعارف متهم کنند. پس از عملیاتی شدن برجام، شاهد 
آغاز همکاری ها و روابط خارجی جمهوری اسالمی بودیم 

که از دستاوردهای قابل مالحظه در زمینه های گوناگون 
مانند قراردادهای خرید هواپیما گرفته تا افزایش صادرات 
انرژی را ش��امل می ش��د. در ارتباط با مسائل منطقه ای 
باوج��ود تعامل گرایی و تنش زدایی از س��وی دولتمردان 
کش��ورمان اما روابط ایران و عربستان سعودی تیره شد. 
بخش��ی از این تیرگی روابط به موضوع برجام و ناامیدی 
سران ریاض از تداوم فشارهای بین المللی بر ایران مربوط 
می ش��د. ضمن اینکه تحوالت منطق��ه ای و بحران های 
ش��کل گرفته در س��وریه، بحرین و یمن اختالف ها را به 
اوج رس��اند. در این میان رژیم صهیونیستی نیز نتوانست 
اجماع ضدایرانی گذشته را حفظ کند، در نتیجه از تالش 

در این زمینه بازماند. 

افق پیش رو در سیاست خارجی
ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایطی ک��ه از چهار س��ال نخس��ت 
ریاس��ت جمهوری  »حس��ن روحانی« به تصویر کشیده 
ش��د، اقدام ه��ای دولت دوازدهم در ای��ن حوزه تا حدی 
آشکار است که تداوم اجرای برجام مهم ترین آن به شمار 
می رود. همانطور که تاکنون بارها آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در گزارش ه��ای مختلف خود بر پایبندی ایران به 

اجرای برج��ام ُمهر تأیید زده اس��ت، در دولت دوازدهم 
نیز تعهد به این س��ند معتبر بین الملل��ی از جانب ایران 
ادامه خواهد یافت و انتظار می رود طرف مقابل نیز به آن 
متعهد بماند. با وجود اجرای موفقیت آمیز برجام اما برخی 
موانعی در مسیر اجرای درس��ت آن وجود دارد که الزم 
اس��ت دولت به این امر مهم توجهی ویژه داشته باشد. از 
آنجا که حوزه نفت و گاز، بانکی، مالی، بیمه و حمل ونقل 
از جمله زمینه هایی اس��ت که پیش��تر مورد تحریم های 
هس��ته ای قرار گرفته بود، باید برای بهره گیری بهینه از 
آنها اقدام کرد؛ موضوعی که در برنامه انتشار یافته برای 
دولت دوازدهم هم به آن اشاره شده است. به عنوان نمونه 
در این برنامه به موضوع رفع تحریم در امور بانکی، مالی 
و بیمه اشاره و مورد تأکید قرار گرفته و در آن آمده است 
که  »باوجود وجود برخی مش��کالت  )که عمدتاً مرتبط 
با برجام نیس��تند و به تحریم های اولیه و غیرهس��ته ای 
آمریکا، قوانین پولشویی و... مربوط می شوند(، با گذشت 
یک س��ال از اجرای برجام سیس��تم بانکی کشور با مانع 
تحریمی جدی - در مقایس��ه با گذشته- مواجه نیست 
ولی باید روند تس��هیل در مراودات بانکی و اس��تفاده از 

شبکه بانکی بین المللی را ادامه داد.« 

نمایندگان مجلس در جلس��ه علنی صبح روز 
چهارش��نبه مجل��س، اعضای هیأت رئیس��ه را 
برای س��ال دوم فعالیت مجلس انتخاب کردند. 
به گ��زارش ایس��نا، در انتخابات هیأت رئیس��ه 
برای س��ال دوم فعالیت مجلس، علی الریجانی 
به عن��وان تنه��ا کاندی��دای ریاس��ت مجلس در 
معرض رأی نمایندگان قرار گرفت که با کس��ب 
204 رای، ب��رای دهمی��ن س��ال متوالی رئیس 
مجلس ش��د. نمایندگان همچنی��ن از بین علی 
مطهری، مس��عود پزش��کیان، ه��ادی قوامی و 
حمیدرضا حاجی بابایی، مجددا مسعود پزشکیان 
و عل��ی مطهری را به ترتیب با ۱7۹ و ۱63 رأی 
به عن��وان نواب رئیس اول و دوم مجلس انتخاب 
کردن��د. در ادام��ه احم��د امیرآب��ادی فراهانی، 
فریده اوالدقباد، اکبر رنجبرزاده، محمدحس��ین 
قاضی زاده هاش��می،  امیرحس��ین  فرهنگ��ی، 
غالمرضا کاتب، محمدعل��ی وکیلی و علی اصغر 
یوس��ف نژاد برای س��مت دبیری هیأت رئیس��ه 
اع��الم کاندیداتوری کردند ک��ه از این بین اکبر 
رنجبرزاده، محمدحس��ین فرهنگی، امیرحسین 

قاضی زاده هاش��می، غالمرضا کاتب، محمدعلی 
وکیلی و احمد امیرآبادی فراهانی به عنوان شش 

دبیر هیأت رئیسه انتخاب شدند. 
پی��ش از این علی اصغر یوس��ف نژاد در س��مت 
دبیری هیأت رئیسه حضور داشت که با رأی دیروز 
مجلس محمدحس��ین فرهنگی جایگزین وی شد. 
همچنین به��روز نعمتی، محمد قس��یم عثمانی، 
رسول خضری، محمد آشوری، مجید ناصری نژاد، 
اس��داهلل عباس��ی، محمد محمودی شاه نش��ین و 
محم��د فیض��ی برای س��مت کارپ��ردازی )ناظر( 
هیأت رئیسه مجلس کاندیدا شدند که نمایندگان 
محمد آش��وری، بهروز نعمتی و اسداهلل عباسی را 
به عنوان سه ناظر هیأت رئیسه انتخاب کردند. در 
ترکیب هیأت رئیسه سال اول مجلس محمدقسیم 
عثمانی یکی از س��ه ناظر هیأت رئیس��ه بود که با 
رأی نمایندگان اسداهلل عباسی جایگزین وی شد.

 ب��ر این اس��اس ترکی��ب ۱2 نفره هیأت رئیس��ه 
مجل��س ب��ا دو تغییر نس��بت به س��ال اول فعالیت 
مجلس دهم شکل گرفت. در جدول گرایش سیاسی 

اعضای جدید هیأت رئیسه مجلس آمده است: 

اولویت های دولت دوازدهم در سیاست خارجی

الریجانی  رئیس، پزشکیان و مطهری نواب رئیس مجلس دهم شدند

دهمین سال متوالی ریاست علی الریجانی 

اهدای کتاب نفیس قرآن طباخ  به  مراکز فرهنگی، هنری و مطبوعاتی توسط بانک  پاسارگاد
بانک  پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و در ادامه 
طرح اهدای کتب نفیس به دانش��گاه ها، مراکز علمی، نهادها، اس��تادان و 
فرهیخت��گان، کتاب نفیس ق��رآن طباخ هروی را به فرهنگس��تان علوم، 
فرهنگس��تان هنر، س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی و مدیرمسئول 
روزنامه اطالعات، اهداء کرد. به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، این 
بانک طی مراس��م جداگانه ای با حضور مس��ئوالن و مدیران این مراکز، به 
هر یک از این نهادها یک جلد کتاب نفیس قرآن طباخ هروی را به عنوان 
اثری ارزشمند و ماندگار هدیه داد. این اقدام جهت بهره مندی پژوهشگران، 
اندیش��مندان و عالقه مندان و انجام تحقیق و پژوهش های مرتبط صورت 
گرف��ت. این قرآن نفیس به خط عبداهلل طباخ هروی، از قرآن های نفیس 
و کم نظی��ر گنجینه آس��تان قدس رضوی اس��ت که در س��ال ۱3۹4 با 
 حمایت بانک  پاس��ارگاد چاپ و رونمایی شد. براساس این خبر، دکتر رضا 
داوری اردکانی رئیس فرهنگس��تان علوم، دکتر اب��وذر ابراهیمی  ترکمان 
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، دکتر محمدعلی معلم دامغانی 
رئیس فرهنگس��تان هنر و حجت االسالم  و المسلمین سیدمحمود دعایی 
مدیرمس��ئول روزنامه اطالعات طی سخنانی از اقدامات فرهنگی و هنری 
بان��ک  پاس��ارگاد و توجه آن به ایفای رس��الت های اجتماعی و حمایت از 
ارتقای سطح فرهنگ و هنر کشور، قدردانی کرده و آن را ارزشمند خواندند. 
دکتر داوری اردکانی رئیس فرهنگس��تان علوم ضمن تش��کر ویژه از دکتر 
مجید قاس��می مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد عنوان کرد: فعالیت های بانک 
 پاس��ارگاد در زمینه فرهنگ، در نوع خود بی نظیر است. این بانک کارهای 
فرهنگی سترگی انجام داده  است. به عنوان مثال تأسیس دانشگاه خاتم و 
انتخاب دو اثر ارزش��مند شاهنامه شاه طهماس��بی و قرآن طباخ، نشان از 

دقت و نگاه عمیق مدیرعامل این بانک دارد. دکتر قاسمی مردی فاضل و 
فرهنگ دوس��ت هستند و همکاران بسیار خوبی نیز در کنار خود انتخاب 
کرده اند. بانک  پاس��ارگاد، همراه با اه��دای این کتاب، لوح های تقدیری با 
امضای مدیرعامل بانک  به رئیسان این مراکز اهداء کرد. در بخشی از این 
لوح تقدیر آمده  است:  »جان و جهان به بوی زلف جانان خرم است و در 
هر کرانه عاشقان، نغمه  خوان از نقش خیال روی دلکش او. خوش آن دلی 
که حیات از عشق یافته؛ پای از ناسوت خاک بریده، از صفای ملکوت گذر 
کرده، به فرزانگی از جبروت عقل بالنده گش��ته و به الهوت کمال برآمده.  
»مصحف شریف خراسان«، برساخته شوق عاشقانه و بندگی خالصانه عارف 

جان آگاه، عبداهلل طباخ هروی، هنرمند خطاط سده نهم  هجری ا ست که 
در رعایت اعتدال و تناسبات هندسی صوری و باطنی قلم، از برجستگان و 
نام آوران تاریخ پرشکوه استغنا و کمال هنر خوشنویسی در جهان است. این 
ُدر گرانقدر، در گنجینه نفیس آستان قدس رضوی، بر ُدرج جان آشنایان 
حریم انس جای گرفته و با عنایت حضرت سبحان، بانک  پاسارگاد توفیق 
یافته که در چاپ شایس��ته این مصحف ش��ریف در کشور آلمان و انتشار 
آن ایف��ای نقش نماید، تا این اثر ارزش��مند در گنجینه فرهنگی و هنری 
جهان جاودان گردد. امید که پاسارگادیان تالشگر، در پناه لطف و مهربانی 
حضرت حق، همواره در مس��یر اعتالی فرهنگ و هنر، و توسعه و آبادانی 
این مرز و بوم پرگهر گام بردارند و نام بلند ایران و ایرانی، بر بال های زرین 
بانک پاس��ارگاد، بر فراز جهان بدرخشد.«  »مصحف شریف خراسان«، در 
قرن نهم هجری قمری، توس��ط  »عبداهلل طباخ هروی« کتابت شده  و در 
آستان قدس رضوی نگهداری می شود. این مصحف شریف، در قطع رحلی 
س��لطانی، 33*47 سانتی متر مربع، به جهت نوع تذهیب، خوشنویسی و 
کتابت بی نظیر و از بدایع روزگار اس��ت. در این کتاب چند نوع هنر باهم 
آمیخته  ش��ده که زیبایی و ماندگاری آن را چندین برابر کرده  اس��ت. این 
کتاب به همت دکتر سیدمحمدصادق خرازی و با همکاری آستان قدس 
و حمایت بانک  پاس��ارگاد، به آلمان فرستاده ش��د و در نهایت با بهترین 
امکانات از قبیل کاغذ مرغوبی که با مرور زمان از بین نمی رود و جلد چرمی 
نفیس به چاپ رسید. گفتنی است خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر 
روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد اظهار داشت که در طول ماه  مبارک رمضان 
این اثر برجس��ته و ارزش��مند به برخی از نهادها و مراکز فرهنگی به ویژه 

دانشکده های علوم و ادبیات انسانی دانشگاه ها اهداء می شود. 

فراکسیونعنوانسمت

علی الریجانیرییس
امیدمسعود پزشکیاننواب رییس
امیدعلی مطهرینواب رییس

امیدمحمدعلی وکیلیدبیر
والییاحمد امیرآبادی فراهانیدبیر
والییاکبر رنجبرزادهدبیر
والییمحمدحسین فرهنگیدبیر
والییامیرحسین قاضی زاده هاشمیدبیر
مستقلینغالمرضا کاتبدبیر
مستقلینمحمد آشوریناظر
مستقلینبهروز نعمتیناظر
والییاسدهللا عباسیناظر
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آیابرندسازیاحساسی
نتیجهبخشاست؟

برندسازی همواره با به کارگیری لوگو، شعار، طرح رنگ یا موارد دیگر شناخته شده است. یکی از مهم ترین راه هایی 
که باعث می شود یک برند به زندگی مردم راه پیدا کند، تأثیراتی است که بر زندگی مشتریان خود می گذارد.  حس 
قوی توجه کامل به یک برند مانند نایک، نقش بزرگی در موفقیت برند ایفا می کند.  برندس��ازی احساس��ی روش 
قدرتمندی برای ایجاد وفاداری به برند و جذب مش��تریانی اس��ت که بارها به برند رجوع می کنند.  اتفاقاتی که شما 
را به گریه یا خنده می اندازد یا ش��ما را عصبانی می کند، در ذهن شما نیز می ماند. احساسات قوی سبب ماندگاری 

آنها در ذهن می شود. به طور مشابه، احساسات قوی در زمینه تبلیغات سبب ماندگاری آن در ذهن...

شیک پوشی و گران پوشی در بازاریابی شبکه ای

در بازاریابی شبکه ای خودمان باشیم! 
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 بایدها و نبایدهای هدایت و رهبری
در کارآفرینی

12

5فنموفقبازاریابی
برایافزایشفروش
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فرهنگکارآفرینیرا
درشرکتتانخلقکنید

12

 تحقیقات بازاریابی تحلیلی



برندس��ازی همواره با به کارگیری لوگو، شعار، طرح رنگ یا 
موارد دیگر شناخته شده است. یکی از مهم ترین راه هایی که 
باعث می شود یک برند به زندگی مردم راه پیدا کند، تأثیراتی 

است که بر زندگی مشتریان خود می گذارد.
 ح��س قوی توجه کامل ب��ه یک برند مانن��د نایک، نقش 

بزرگی در موفقیت برند ایفا می کند.
 برندسازی احساسی روش قدرتمندی برای ایجاد وفاداری 
ب��ه برند و جذب مش��تریانی اس��ت که بارها ب��ه برند رجوع 

می کنند.
 اتفاقاتی که ش��ما را ب��ه گریه یا خنده می اندازد یا ش��ما 
را عصبان��ی می کند، در ذهن ش��ما نیز می ماند. احساس��ات 
قوی س��بب ماندگاری آنها در ذهن می ش��ود. به طور مشابه، 
احساس��ات قوی در زمینه تبلیغات س��بب ماندگاری آن در 

ذهن و همچنین موجب معروف شدن برند می شود. 
انس��ان ها تح��ت تأثیر احساس��ات خود ق��رار می گیرند و 
تحقیقات نش��ان داده اس��ت که تنها ۳۰درص��د از خریدها 
منطقی هستند، درحالی که 7۰ درصد دیگر شامل خریدهای 

هیجانی است.
 این امر نشان می دهد که هر برندی به استراتژی نیاز دارد 
تا مخاطبان خود را از نظر احساس��ی درگیر نگه دارد. برخی 
کارشناس��ان به طور فزاینده در پرداختن به احساس��ات قوی 

مشکل دارند.
 آی��ا تبلیغات P & G در بازی ه��ای المپیک ۲۰۱۶ را به 
خاط��ر می آورید که در آن المپیکی ها از مادران خود تش��کر 
کردند؟ این نوع تبلیغات که موجب تحریک احساس��ات قوی 

می شود، در برندسازی احساسی مهم است. 
کارشناس��ان چگونه می توانند احساسات مش��تریان را در 
۳۰ ثانی��ه برانگیزند؟ از طریق داس��تان گویی. بیان داس��تان 
همچنان قوی ترین روش برای برانگیختن واکنش احساس��ی 
اس��ت، البته این ارتباط احساسی با مش��تری همیشه نباید 
ذاتا مثبت باش��د، بلکه می تواند ش��امل ترس )آنها چیزی را 
از دس��ت خواهند داد( یا حس گن��اه )که آنها به اندازه کافی 
ب��رای خانواده خ��ود وقت صرف نمی کنن��د( و کمک به آنها 
برای رسیدن به آرزوهای زندگی ش��ان باشد. به عنوان مثال، 
تبلیغ��ات محصوالتی که به ترک س��یگار کمک می کنند، با 
گفتن داس��تان های ساده )که جهت آموزش مصرف کنندگان 
در مورد خطرات س��یگار کشیدن و تشویق آنها برای انتخاب 
سبک زندگی سالم اس��ت(، سبب برانگیختن احساسات آنها 

می شود. 
لیس��ت احساس��ات ممکن ادامه می یابد ام��ا یک نکته در 
همه آنها مش��ترک است؛ بس��یار خودمحور هس��تند؛ آنچه 
مصرف کنندگان می خواهند ساده تر شدن زندگی شان بوده و 
برندها نیز می خواهند نیازهای احساسی مشتریان را برآورده 

کنند. 
تفاوت بین داس��تان احساسی و داستان بازاریابی خوب در 
این است که داس��تان بازاریابی هدفی دارد. هدف از داستان 

برند باید شفاف باشد. 
به عن��وان مثال، برندCadbury در مورد ش��یوه های تهیه 
سالم شکالت های خود در یکی از تبلیغاتش گفت هدف آنها 
آم��وزش طرفداران بالقوه در م��ورد جنبه های مهم برند بوده 

است. از این رو، قبل از بیان داستان، داشتن یک هدف روشن 
و منطقی ضروری است. 

بی��ان داس��تان ابزاری برای رس��یدن به هدف اس��ت. این 
مسئولیت شماست که این هدف را مشخص کنید. 

داستان های احساسی خوب نیز با تغییر زمان نیاز به تکامل 
دارند. پیام ممکن است فرق نکند، اما داستان تغییر می کند. 
به عن��وان مثال، ش��رکت کوکاک��وال در س��وپربول ۲۰۱۴ 
آمری��کا، در آگه��ی تبلیغات��ی خ��ود جنبه ه��ای مختل��ف 
فرهنگ های گوناگون آمریکای امروزی را با س��رود »آمریکا« 

که به زبان های مختلف خوانده شد، نشان داد.
 تم این تبلیغ، همان پیامی است که برند کوکاکوال همیشه 
به آن پرداخته اس��ت  )اصالت، تقسیم شادی و آمریکا(. تنها 

تفاوت در روش ارائه ایده های آن بود. 
کوکاکوال پیام خود را مطابق قرن ۲۱ تکامل داده اس��ت و 
در نتیجه نش��ان می دهد که کوکاکوال برند منس��وخ شده ای 

نیست.
 با تغییر زمان، نوسازی داستان های برند بسیار مهم است. 
داستان های احساسی قوی نیز قدرت نشان دادن تغییر برند 

را دارند. 
اپل نمونه بارز برندی اس��ت که از برندس��ازی احساس��ی 

استفاده کرده است. 
اپل در دهه ۱۹۹۰، درحال ورشکستگی بود، اما با بازسازی 

برند توانست افراد جوان را جذب کند. 
اپ��ل در ح��ال حاضر به ی��ک غول فناوری تبدیل ش��ده و 

طرفداران زیادی جمع آوری کرده است. 

تبلیغ��ات برنده جای��زه آیفون اپل از س��ال ۲۰۱۴ به روح 
خانواده و تعطیالت می پردازد. برندهای بزرگ دیگری که در 
اس��تراتژی های خود از برندسازی احساسی استفاده کرده اند 
عبارتند از پپس��ی، االی، پمپرز، گوگل و مرس��دس بنز. همه 
این برندها راهی برای ارتباط با مخاطبان خود پیدا می کنند 

تا رابطه احساسی با آنها برقرار کنند. 
بنابرای��ن، درمی یابی��م که ه��ر فردی می تواند دلبس��تگی 

احساسی به یک برند داشته باشد.
 هنگام��ی که یک برند، حس خاصی را در مش��تری ایجاد 
کند، بعید اس��ت که مش��تری رابطه جدیدی را از نو با برند 

مشابه دیگری آغاز کند.
 تش��کیل چنی��ن پیوندی قوی  ه��دف نهایی برندس��ازی 
احساسی است. ش��ما به عنوان یک بازاریاب، باید از خودتان 
بپرس��ید داستان برند شما و احساساتی که می خواهید با آن 

به دیگران انتقال دهید، چیست؟ 
اگر پاسخ این سوال را نمی دانید یا حتی بدتر، فکر می کنید 
که پاس��خ قانع کننده ای برای خود ندارید، می توانید مطمئن 
باش��ید که در مشتریان شما نیز حس خاصی ایجاد نخواهید 

کرد. 
از این رو، به یاد داش��ته باش��ید که برندس��ازی احساسی 
زمانب��ر بوده و نیاز به توجه و دقت دارد، اما وقتی مش��تریان 
خود را در جلوی اس��تراتژی برند خود قرار دهید، در مس��یر 
درست تشکیل رابطه قوی با مخاطبان هدف خود قرار گرفته 

و مشتریان وفاداری برای خود جمع خواهید کرد. 
brandabout :منبع

آیا برندسازی احساسی نتیجه بخش است؟ 
ایده های طالیی

فرصت یابی به شیوه ودافون

اپراتورهای تلفن همراه یکی از حس��اس ترین بازارهای 
ممکن را شکل داده اند.

 صرف نظر از زیرساخت های الزم برای تضمین پوشش 
مناس��ب شبکه مشترکین، باید س��طح کلی قیمت ها نیز 

به طور ویژه ای مورد توجه قرار گیرد. 
رقابت تنگاتنگ در این کس��ب وکار را می توان از طریق 
مقایس��ه قیمت های پایه اپراتورهای مختلف و طرح های 
تخفیف وسیع ش��ان به خوبی متوجه شد، بنابراین مزیت 
رقابتی شرکت ها در این صنعت مانور روی قیمت خدمات  
اس��ت. در س��وی دیگر ماجرا، افراد به عنوان هدف اصلی 
اپراتورها از آزادی انتخاب قابل توجهی برخوردار هستند. 
به طور کلی در صنعت آی تی پیش��رفت فناوری س��رعت 
باالیی دارد. بر همین اساس سیر نزولی و شکست برندها 

نیز از سرعت باالیی برخوردار است. 
شکست ش��رکت هایی مانند اریکسون در سطح جهانی 
به خوبی نشان دهنده ماهیت بی رحم خدمات تلفن همراه 

است.
 بنابرای��ن اگر می خواهی��د در این عرصه به فعالیت تان 
ادامه داده و پیش��رفت کنید، س��رعت عم��ل در اجرای 
پروژه��ا اهمیت باالی��ی دارد. در این ایده قصد بررس��ی 
راهکارهای کس��ب موفقیت در ارائه خدمات تلفن همراه 
را داری��م. بر همین اس��اس ابتدا به بررس��ی تجربه برند 
ودافون در زمینه ارائه خدمات نوین و به تبع آن گسترش 

کسب وکارش خواهیم پرداخت. 
ودافون در مقایس��ه با س��ایر رقبای خ��ود دیرتر پا به 
عرصه گذاشت. در س��ال ۱۹۹۱ بود که این برند بریتانیا 
پایه گذاری شد. از همان ابتدا رقبای باتجربه و ماهری در 
برابر ودافون قرار داش��ت. به همین دلیل این برند تمرکز 
خود را بر کش��ف فرصت های جدید و ارائه ایده های نوین 

گذاشت. 
فرصت یاب��ی همان نکته ای اس��ت که در س��ده حاضر 
به عن��وان نقش اصل��ی برنده��ا و اف��راد کارآفرین تلقی 
می ش��ود. در این راس��تا یکی از طرح ه��ای جالب توجه 
ودافون ایده پرداخت پیش از مکالمه بود. به عبارت بهتر، 
آنچه امروزه خرید ش��ارژ برای سیم کارت تلقی می شود، 
نخس��تین بار توس��ط این برند به مخاطبان عرضه ش��د. 
پی��ش از ای��ن، اطالع از میزان هزین��ه مکالمه به صورت 
سنتی )قبض های مرسوم( صورت می گرفت. مشکلی که 
این ش��یوه داش��ت و ودافون به خوبی به آن پاس��خ داد، 
عدم محاسبه دقیق میزان هزینه موردنظر بود. به عبارت 
بهتر، از طریق خرید شارژ شما به راحتی می توانید مقدار 
هزینه تان را محاسبه کرده و برنامه ریزی نسبتا منسجمی 
برای این مورد کنید. به عنوان مثال خانواده های انگلیسی 
اغلب با مش��کل زیاده روی فرزندان ش��ان در اس��تفاده از 
تماس های تلفنی و به تبع آن قبض های سرسام آور مواجه 

بودند. 
معرفی س��رویس جدی��د ودافون باعث ش��د عالوه بر 
خانواده ها، اقش��ار دیگری مانند دانش��جویان نیز توانایی 
برنامه ری��زی دقیق در مورد می��زان هزینه مصرفی برای 
تماس های خود را پیدا کنند. همچنین به منظور سهولت 
مشتریان در ش��ارژ مجدد حساب شان این شرکت خرید 
ش��ارژ اینترنت��ی را به عنوان خدمتی نوی��ن و همزمان با 

توسعه اینترنت به مخاطبان معرفی کرد. 
گام بعدی فرصت یابی ودافون در زمینه اطالع کاربران 
از اتمام شارژش��ان ب��ود. اکنون این امر ک��ه چند دقیقه 
مانده به پایان اعتبار س��یم کارت پیامی صوتی برای افراد 
پخش شود، یکی از عادی ترین تجربه های روزمره همه ما 
است. با این حال در اواخر دهه ۹۰میالدی چنین ایده ای 

بسیار تازه محسوب می شد. 
نارضایتی مشتریان از قطع ناگهانی تماس ها و دشواری 
تهیه ش��ارژ به شیوه های س��نتی باعث شد یکی دیگر از 

وجوه نبوغ بزرگ ترین اپراتور انگلستان نمایان شد. 
ابت��دای ایده اش��اره کردیم که س��طح کل��ی قیمت ها 
در کس��ب وکار خدم��ات تلفن هم��راه یک��ی از مهم ترین 
متغیرهای موجود اس��ت. بر همین اس��اس ودافون طرح 
کاهش سلسله مراتبی هزینه مکالمه را به مرحله اجرا در 
آورد. براس��اس این ایده تماس افراد در دقایق ابتدایی با 
هزینه ثابت و پس از آن به صورت سلسله مراتبی کاهش 
پیدا می کرد. در این طرح سه دقیقه اول مکالمه با هزینه 
۲5 پن��س به ازای هر دقیقه و پس از آن با مبلغ 5 پنس 

محاسبه می شد. 
 یک اپراتور برای جلب هرچه بیشتر مشتریان چه کاری 
می تواند انجام دهد؟ با بررس��ی عملکرد تحس��ین برانگیز 
ودافون می توان این برن��د را به عنوان یک نمونه آرمانی 
مناس��ب برای سایر برندها به حس��اب آورد. با این حال 
به عنوان نکته پایانی باید اش��اره کنم که فعالیت ودافون 
اگرچه در س��طح باالیی از کیفیت قرار دارد، با این حال 
به معن��ای کپی برداری صرف برندهای دیگر نیس��ت. به 
عبارت بهتر، اگر ودافون یا هر شرکت کارآفرینانه دیگری 
قرار بود به کپی ایده های دیگران اکتفا کند، نه ش��هرتی 

به دست می آورد و نه سود قابل توجهی. 

پرسش هایی برای پیشرفت
- آخرین بار که اس��تراتژی ش��رکت تان را با محوریت 
س��بک پرداخت مش��تریان و س��طح کلی قیمت های تان 
مورد بررس��ی قرار دادی��د، چه زمانی ب��ود؟ اگر بیش از 
س��ه ماه از این مدت می گذرد، توصیه من نگاه مجدد به 

استراتژی تان است. 
- آیا راهی برای کاهش س��طح قیمت ه��ا وجود دارد؟ 
توجه داش��ته باش��ید که در برخی کس��ب وکارها )مانند 
اپراتوره��ای مخابراتی( حتی یک پن��ی نیز تعیین کننده 

خواهد بود. 
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آگهی: فروشگاه Virgin_ به چشمان خود استراحت دهید.

ایستگاه تبلیغات

اتحادیه اروپا و نقاشی دیواری بنکسی 
Brexit در پاسخ به

چن��د روز پیش بنکس��ی از یک اثر هنری جدید ب��ا الهام از 
Brexit رونمایی کرد. حداقل جزییات این نقاش��ی چشمگیر و 
تأثیرگذار است. فروریختن یکی از ستاره های پرچم اتحادیه اروپا 
توسط یک کارگر، احتماال تفسیر این هنرمند از وضعیت کنونی 

این اتحادیه را بیان می کند. 
کل نقاش��ی در بندر دوور انگلستان کشیده شد و حدود سه 

طبقه ارتفاع دارد. 
عالوه بر بنکس��ی دیگر طراحان انگلیس��ی نیز ایده خالقانه 
 خ��ود راجع به Brexit را پیاده کرده اند که از آن جمله می توان 
Me and EU )مجموعه ای شامل کارت پستال های هنرمندانه( 
را نام برد که پیام »ما اتحادیه اروپا را از دست خواهیم داد« را به 

مخاطبان انتقال می دهد. 
پیشتر در ماه مارس، بنکسی اقدام به افتتاح یک هتل جدید با 

بد ترین چشم انداز در جهان کرده بود. 

ترجمه: علی آل  علی



دکتر علیرضا مزیدی
مدرس، مشاور و محقق کسب و کار
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ش��رکت های تحقیقات ب��ازار، فرصت های 
بازاریابی را در اختیار شرکت ها و سازمان ها 
ق��رار می دهند و ای��ن فرصت، رون��د بازار، 
  SWOT تقسیم بندی بازار، تجزیه و تحلیل

و اثربخشی بازاریابی را نیز لحاظ می کند. 
اما مس��ئله مهمی که در س��ال های اخیر 
اتفاق افتاده، دگرگونی ساختار کسب وکارها 
می��ان  رقاب��ت  حداکث��ری  افزای��ش  و 
شرکت هاس��ت. ناتوان��ی دولت ه��ا در ایجاد 
اشتغال دولتی سبب ش��ده بخش خصوصی 
بیش از هر زمان دیگری با کثرت بنگاه های 
اقتصادی و تجاری روبه رو شود. اگر تا دیروز 
در یک مجتمع یا پاس��اژ تجاری، یک یا دو 
مغازه آرایشی  بهداشتی وجود داشت، امروزه 
در یک مجتمع به راحتی چندین فروش��گاه 
لوازم آرایش��ی بهداشتی نزدیک به هم قابل 

دسترسی است. 
با توج��ه ب��ه دگرگون��ی کس��ب وکارها، 
تحقیقات بازاریابی به چه س��مت و س��ویی 
می رود؟ به نظر شما، آیا روش های تحقیقات 
بازار به شکل س��نتی قابلیت پاسخگویی به 
نیاز بازار و تجارت امروز را برای شرکت های 

ایرانی دارد؟ 
در تحقیقات ب��ازار امروز، نمونه تحقیقات 
بازاریابی انجام ش��ده بسیار اهمیت دارد، اما 
این مسئله کماکان در بسیاری از فرآیندهای 

تحقیقات بازار رعایت نمی شود. 
و  ش��رکت ها  از  یک��ی  مث��ال  به عن��وان 
سرویس های بومی مربوط به تحقیقات بازار 
موبایلی در ای��ران، تأکید بر انجام تحقیقات 
بازاریابی سریع و آسان دارد، درحالی که این 
ن��گاه و عملک��رد از نگاه قوانی��ن بازاریابی و 
فروش در عصر حاضر بس��یار نادرست است. 
آیا هزینه ک��م، ضامن عملک��رد به بهترین 
ش��کل است؟ این برداشت درست مانند این 
اس��ت که کیفیت لباس 40ه��زار تومانی را 
به اندازه یک لباس 190هزارتومانی بدانیم! 
تحقیق��ات ب��ازار نقش مهم��ی در بهبود 
کیفیت کس��ب وکار دارد، ولی دستورالعمل 
تحقیقات بازار برای هر فعالیت باید تحلیل، 
برنامه ری��زی و اج��را ش��ود. اینک��ه فرآیند 
تحقیق��ات ب��ازار را یک عملی��ات جداگانه 
و مس��تقل از س��ایر فرآیندها قلمداد کنیم، 
رویکردی غلط و نادرس��ت اس��ت که سبب 
افزایش هزینه های س��ازمانی و سیس��تمی 
خواهد ش��د. در بحبوح��ه افزایش رقابت ها، 
چنگ زدن به هر ش��یوه تحقیقات بازاریابی، 
رویک��ردی نادرس��ت اس��ت. م��ا در فضای 
تحقیق��ات بازاریاب��ی ایران هنوز اش��کاالت 
فراوانی داریم که هیچ کارشناسی نمی تواند 

منکر آن بشود. 
تحقیق��ات بازاریاب��ی بی��ش از آنکه چند 
ف��رم یا یک اپلیکیش��ن موبایل ی��ا نرم افزار 
کامپیوت��ری باش��د، یک رویک��رد عملیاتی 
و تحلیلی اس��ت؛ ای��ن رویک��رد در صنایع 

پررقابت بیشتر مورد نیاز است.
 س��والی مه��م در اینجا مطرح می ش��ود؛ 
اگر تحقیقات بازاریابی ابزاری اس��ت که هر 
شرکتی می تواند به آن دسترسی پیدا کند، 
پ��س مزیت رقابتی یک کس��ب وکار چگونه 

تعریف می شود؟ 
برای بیان س��اده تر مس��ئله باال به مثالی 
کامال کاربردی اش��اره می کنم. در نمایشگاه 
آگروفود امس��ال با ش��رکت های بس��یاری 
صحبت و مذاک��ره می کردیم. یکی از نکاتی 
ک��ه به وفور در مجموعه ها مش��اهده کردم، 
ای��ن موضوع بود ک��ه تعداد زی��ادی از آنها 
»تحقیق��ات ب��ازار« را از فرآینده��ای کامال 
متف��اوت و تخصصی انجام داده بودند که در 
این فرآیند، نقش متخصص بازاریابی بسیار 
پررنگ بود و این متخصص با عناوینی نظیر 
قائم مقام، مش��اور مدیرعامل یا مدیرفروش 
فعالیت می کرد، البته این موضوع که چطور 
کاهش ف��روش ش��رکت ها به خاط��ر عدم 
چیدمان صحی��ح نیروها رخ می دهد، بحثی 
جداگان��ه دارد، اما به همین میزان بس��نده 
کنم که کس��ب وکارها، ام��روزه بیش از هر 

زمان دیگر متوجه این مس��ئله ش��ده اند که 
صرف اعتماد خویشاوندی یا دوستی، اساس 

یک فعالیت موفقیت تجاری نیست.
 

کاربرد تحقیقات بازاریابی تحلیلی
از  یک��ی  مش��تریان،  دقی��ق  شناس��ایی 
کارکردهای مهم تحقیقات بازار اس��ت. این 
عالقه و س��لیقه مشتریان اس��ت که اساس 
برنامه ری��زی بازاریابی و فروش را تش��کیل 
می دهد، ام��ا چگونه باید به این اطالعات به 

شکل صحیح دست یافت؟ 
ب��رای  اول: ش��رکتی  م��وردی  مص��داق 
تحقیق��ات بازاریاب��ی ی��ک کاال، فرم های��ی 
را طراح��ی و در نقاط مختل��ف یک جامعه 
منتش��ر می کند؛ ش��یوه کار به این صورت 
اس��ت که تعدادی پرسش��گر جلوی عابران 
پی��اده را می گیرند و تقاضا دارند که دقایقی 
به سواالت آنان پاس��خ دهند، آیا این روش 

مفید است؟ 
اجازه بدهید نتیجه یک نظرس��نجی را که 
در تحقیقات بازاریابی برای یکی از شرکت ها 
داش��تیم به طور خالص��ه خدمت تان بگویم. 
خروجی مراحل فرآین��د تحقیقات بازاریابی 
به ما نش��ان داد بیش از 70درصد کس��انی 
که در سواالت پرسش کنندگان شرکت های 
تحقیقات بازار ش��رکت داش��ته اند، به دلیل 
کمبود وقت تمرکزی بر سواالت نداشته اند. 
کس��ب وکار  دوم:  م��وردی  مص��داق 
دانش بنی��ان ب��رای برنامه ری��زی بازاریاب��ی 
خود، رو به تحقیق��ات بازاریابی موبایلی که 
توس��ط یکی از شرکت ها ارائه می شود آورد. 
علت این رویکرد، ف��رار از هزینه های باالی 
تحقیقات بازاریابی س��نتی بود. کس��ب وکار 
یاد ش��ده پس از یک س��ال تماس گرفت و 
این طور عنوان کرد ک��ه به خاطر اطالعات 
نادرس��ت حاصل از یک تحقیقات بازاریابی 
غلط، هزینه های��ی را برای تبلیغات متحمل 

شدیم که به بازاریابی ما لطمه زد. 
می ش��ود  س��بب  تحلیل��ی  بازاریاب��ی 
خروجی محص��ول و خدمت ش��ما منطبق 
با واقعیت های بازار ای��ران و حتی بازارهای 
بین الملل��ی باش��د. هی��چ وق��ت نمی توان 
نقش نیروی انس��انی متخص��ص را در کلیه 
فرآیندهای توس��عه بازار نادیده گرفت. این 
تصور که تعدادی پرسش نامه یا یک نرم افزار 
موبای��ل تحقیقات ب��ازار را انج��ام می دهد، 
برداشتی نادرست است که هزینه خطاهای 
ناش��ی از آن قابل پیش بینی نیس��ت و این 
موض��وع درب��اره کس��ب وکارهای کوچک و 
اس��تارتاپ ها اهمیت بس��یار زیادتری دارد، 

چون این مجموعه ها با محدودیت بودجه و 
منابع انسانی مواجه هستند. 

برندس��ازی ب��رای ه��ر کاال ی��ا خدم��ت 
مجموع��ه ای از برنامه ریزی های مش��خص و 

استراتژیک است. 
تحقیقات بازاریابی تحلیلی، نقاط مختلف 
ساختار استراتژی را برای مدیران و صاحبان 

سرمایه ترسیم می کند. 
توجه داشته باشیم وضعیت فعلی مشتری 
تا وضعیت آینده بازار، دو مسئله جدا هستند 
که چگونگی نگاه به آن، سبب احساس نیاز 

به مسئله تحقیقات بازار می شود. 
تحقیق��ات بازار در ای��ران امروزه وضعیت 
حساس��ی دارد، زی��را عالوه بر نی��از صنایع 
و تولیدی ه��ای کش��ور به مس��ئله بازاریابی 
بین الملل��ی، کیفیت فرآینده��ا نیز اهمیت 

بسزایی دارد. 
س��نتی  بازاریابی  تحقیقات  ش��رکت های 
ام��روزه ت��الش دارن��د هم��ان فرآیندهای 
نه چندان تخصصی و نادرس��ت خ��ود را به 
ش��کل جدی��د و در قال��ب یک نی��از جدید 

مطرح کنند.
 این در حالی اس��ت که ساختار و عملکرد 
نادرست تنها در ش��کلی جدید به صاحبان 

کسب وکار ارائه می شود. 
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه در ح��وزه تحقیقات 
بازار ب��ه ش��رکت ها و مجموعه های��ی ارائه 
خدمات داده ایم، به ج��رأت می توانم بگویم 
که امروزه یافت��ن تخصص و خدمات واقعی 
نیاز به جس��ت وجو و بررس��ی فراوان دارد. 
دخیل دانس��تن روندهای جهانی بر پروسه 
تحقیق��ات بازاریابی، ب��دون در نظر گرفتن 
واقعیت های بازار ایران و اقتصاد نفتی که بر 
جیب مردم )مش��تریان( تأثیر دارد، رویکرد 

صحیحی نیست. 

چرا ب�ه تحقیقات بازاریاب�ی تحلیلی 
نیاز دارید؟ 

فضای ب��ازار ایران و آین��ده دیگر توانایی 
هزینه برای تحقیقات بازار به ش��کل سنتی 

را ندارد. 
از س��وی دیگ��ر، رونده��ای جدیدی که 
اخی��را تحت عنوان تحقیقات ب��ازار موبایلی 
بر ادبیات صنعت تحقیقات بازار کش��ورمان 

حاکم شده، خطاهای بسیاری دارد. 
ای��ن ادع��ا که به عن��وان مثال، س��رویس 
تحقیق��ات بازاریابی موبایل��ی می تواند نظر 
مصرف کننده نهایی را برای ما روشن سازد، 
ادعای��ی غلط و خالف واقعیت ه��ای بازار ما 
اس��ت. یکی از ش��رکت های ای��ن حوزه این 

ادع��ا را دارد ک��ه ب��رای تحقیقات ب��ازار از 
مدیران کسب وکارها نیز نظرخواهی خواهد 
ک��رد، اما این نظرخواهی چه س��رمایه ای را 
به مش��تریان نیازمند تحقیقات بازار خواهد 
داد؟ به احتمال بس��یار زی��اد، چنین مدلی 
ش��بیه مدل روابط عمومی ه��ا در ارتباط با 
خبرنگارهاس��ت؛ پ��اداش و پول��ی بگیرید و 
خروجی کار ما را هم در خبرگزاری/ روزنامه 

خود منتشر کنید! 
تحقیق��ات بازاریاب��ی تحلیلی، سنجش��ی 
و  خرده فروش��ی  برنامه ری��زی  از  صحی��ح 
ق��رار  ش��ما  اختی��ار  در  را  عمده فروش��ی 
می دهد. به جرأت می توانم بگویم که امروزه 
کسب وکارهای صاحب نام خارجی هم برای 
حضور بهتر در بازار کشورمان به این رویکرد 

نیاز دارند. 
در این س��رویس تحقیقات بازار، ریس��ک 
هزین��ه و زم��ان ش��ما در ه��ر فعالیتی که 
باشید، به ش��دت پایین می آید و اگر صاحب 
اس��تارتاپ هس��تید، این نوع تحقیقات بازار 
بیش��ترین اثربخش��ی را برای ش��ما خواهد 

داشت. 

ویژگی های تحقیقات بازاریابی تحلیلی
در هم��ه عملیات های تحقیقات بازار )چه 
به شکل س��نتی و چه به شکل فرآیندهای 
نوی��ن از جمله تحقیق��ات ب��ازار موبایلی(، 
خطاهای موجود در مطالعه از جمله عواملی 
است که سبب کاهش اثربخشی خواهد شد. 
عدم پاس��خ دهی یا پاس��خ های نادرست، 
مش��کل انواع تحقیقات بازار اس��ت که تا به 

امروز دیده و شناخته ایم. 

پاسخ های نادرست بر سه محور قرار دارد: 
1- پاسخ دهنده یعنی فردی که در معرض 

مطالعه تحقیقات بازار است 
2- خطاه��ای محقق )ش��رکت یا نرم افزار 

تحقیقات بازار( 
3- خطاه��ای م��ورد مطالع��ه )چگونگی 

برنامه ریزی تحقیقات بازار(. 
در م��ورد ع��دم پاس��خ دهی، تحقیق��ات 
بازاریاب��ی تحلیلی این مس��ئله را به خوبی 
حل می کند و ابزارهایی را به کمک می گیرد 
که عبارتن��د از جامعه آم��اری مؤثر، تمایل 
واقعی برای پرس��ش ها، پاسخ دهی صحیح با 

کمترین میزان خطا و. . . 
این رویکرد سبب می ش��ود خروجی های 

مطالعه بازار: 
الف( با کلی��ه ابزارهای ارتباطی مخاطبان 

سازگار باشد 
ب( زمان مناسبی را از مخاطبان بگیرد 

ج( طراحی زیبایی را به جامعه هدف ارائه 
دهد 

د( اطمینان خاطر را جهت حفظ اطالعات 
شرکت کنندگان برآورده سازد 

ه( ابزارهای تش��ویق کننده اثربخشی را به 
مخاطبان شرکت کننده در مطالعه بازار ارائه 

دهد 
ز( ان��دازه قابل قبول��ی از جامعه آماری را 

دربرگیرد. 
در خصوص پاس��خ های نادرست، عالوه بر 
داده های غل��ط، تحلیل غیرصحیح فرآیندها 
نیز ب��ا رویکرد تحقیق��ات بازاریابی تحلیلی 
رفع می ش��ود. مقادی��ر واقع��ی متغیرها در 
جامعه آماری مورد بررس��ی، خطای بررسی 

را کاهش می دهد. 
پس می توانیم نتیجه بگیریم که تحقیقات 
بازاریابی اگر به ش��کل صحیح از اول تا آخر 
برنامه ری��زی و اجرا ش��ود، نه مش��کل عدم 
پاسخ دهی را داریم و نه پاسخ های اشتباه را. 
به خاطر داشته باش��یم هر تحقیق بازار هم 
بر پیش فرض های صحیح اطالعاتی اس��توار 
اس��ت و هم بر طراحی پرسش��نامه جامع و 

همراه با کارایی. 
madiseh@ :ارتباط با نویسنده
elenoon.ir

شیک پوشی و گران پوشی در بازاریابی شبکه ای تحقیقات بازاریابی تحلیلی
در بازاریابی شبکه ای خودمان باشیم! 

تا چ��ه میزان باید به شیک پوش��ی و گران پوش��ی در 
بازاریابی شبکه ای اهمیت داد؟ 

آیا تا ب��ه حال در کنفرانس یا همایش��ی از طرف یک 
ارگان یا شرکتی خاص حضور داشته اید؟ در کنار مباحث 
علمی و کاربردی مطرح ش��ده، آشنایی و مالقات با افراد 
موفق و بزرگان هر رشته جذابیت خاص خود را دارد. در 
بعض��ی زمینه ها این جذابیت دوطرفه اس��ت. بدین معنا 
ک��ه افراد موفق هم ب��ه میزان زیاد عالق��ه دارند با افراد 
ش��رکت کننده دیدار کنند و با آنها وارد گفت وگو شوند. 
یکی از این مناس��بات دوس��ویه بازاریابی شبکه ای است. 
تأثیرگ��ذاری و جذب از اولویت های این رش��ته اس��ت و 
فعاالن آن ن��ه فقط در همایش ها و کنفرانس ها، بلکه در 
همه جا باید آمادگی تبلیغ و جذب نیرو را داش��ته باشند 
و البته یکی از راه های جذب مخاطب، در قدم اول تحت 

تأثیر قرار دادن مخاطب به لحاظ ظاهری است. 
آیا این درس��ت است که به هر کسی که خوش پوش تر 

باشد یا لباس گران تری بپوشد، می توان اعتماد کرد؟ 
واضح اس��ت که نخس��تین ق��دم در ج��ذب مخاطب 
و تأثیرگ��ذاری ب��ر افراد، ظاهر اس��ت. ای��ن موضوع در 
تم��ام م��راودات اجتماعی ص��ادق اس��ت. طبیعتا مردم 
اف��راد پاکیزه با ظاهری آراس��ته را می پس��ندند، اما این 
شیک پوش��ی را نباید تنها مالک سنجش شخصیت افراد 
یا میزان موفقیت آنها دانس��ت. این نگاه اشتباه منجر به 
ظاهرسازی، سطحی نگری و قضاوت های بی پایه و اساس 
خواهد شد و راه را برای افراد توخالی هموار می کند تا با 
کمی تغییر ظاه��ری بتوانند برای خود وجهه ای آبرومند 
بس��ازند و ب��ا آن افراد س��اده دل را تح��ت تأثیر و حتی 

کنترل خود قرار دهند. 
در بس��یاری م��وارد، کالهب��رداران از ای��ن ویژگ��ی 
سوءاس��تفاده ک��رده و با انتق��ال پیام های غیر مس��تقیم 
و القای ش��ناختی غیرواقع��ی و متأس��فانه غیر صادقانه، 
برداشت های اولیه افراد را تحت کنترل و تأثیر خود قرار 
می دهند و چهره ای را از خ��ود به نمایش می گذارند که 
آن نیس��تند. تمرکز بیش از اندازه ب��ر اطالعات ظاهری 
درباره فرد، محصول یا هر چیز دیگری باعث قضاوت آنها 
براساس همان اطالعات اس��ت که البته در بعضی موارد 
اطالعات غلطی اس��ت. پس موضوع برداشت اولیه بسیار 
حائز اهمیت است و افزایش آگاهی در خصوص چیستی 
آن، نح��وه تقویت آن و نحوه تش��خیص پیام صادقانه از 
غیر صادقان��ه می توان��د در کاهش جرایم تأثی��ر بگذارد. 
موض��وع برداش��ت اولیه از یکدیگر در کش��ورهای غربی 
بس��یار مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت. در این خصوص 

به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد: 
- س��عی در الق��ای تأثی��ری از خود در ذه��ن دیگران 
ناپایدار و قابل تغییر است و ارزش این همه وقت و انرژی 

را ندارد. 
- این برداش��ت بس��یار پایدار و غیر قابل تغییر است و 

باید مورد توجه قرار گیرد. 
همچنین عالوه بر ظاهر و نوع پوش��ش در تأثیرگذاری 
ب��ر مخاطب نمی توان زبان، ادبیان و ف��ن بیان را نادیده 
گرف��ت. همانطور که می دانید، زبان وس��یله انتقال پیام 
اس��ت. اما ای��ن انتقال پیام فقط از طری��ق گفتار صورت 
نمی گی��رد؛ در ی��ک مواجه��ه رو در رو، همه اش��ارات و 
حرکات بدنی افراد بر یکدیگر اثر می گذارند و به مخاطب 
پی��ام منتق��ل می کنند. این انتقال پیام ممکن اس��ت به 
صورت خودآگاه یا ناخ��ودآگاه انجام گیرد. ادبیات و فن 
بیان هم بس��یار در نگرش افراد تأثیرگذار است، اما همه 
باید توجه داش��ته باش��ند که گرفتار حال��ت افراطی آن 

یعنی چرب زبانی و غلو نشوند. 
برداشت اولیه، رویدادی ناخودآگاه است که در آن ذهن 
به دنبال طبقه بندی چهره هاس��ت و براساس ویژگی های 
اجتماعی مختلف، احساسات انسان ها را تحت تأثیر قرار 
می دهد. این احساس��ات به س��رعت بر زبان بدن و رفتار 

تأثیر می گذارد. 
ذه��ن در ش��ناخت و طبقه بن��دی چهره افراد بس��یار 
حرفه ای عمل می کند و می کوش��د تا به سرعت هر آنچه 
را ک��ه دیده شناس��ایی و ب��ا پدیده ه��ای مرتبط در یک 

دسته بندی قرار دهد. 
در این میان باید بر این نکته بس��یار توجه داش��ت که 
افراد ف��ارغ از پایدار یا ناپایدار بودن تأثیر این برداش��ت 
در ابتدا باید بتوانند صداق��ت یا عدم صداقت فرد مقابل 
خود را تشخیص دهند و به علت عدم آگاهی تحت تأثیر 
ق��رار نگیرند. بعض��ی 95درصد تأثیرگ��ذاری را در مدل 
مو، آرایش، لباس و وس��ایل همراه مانند کیف، س��اعت، 

کراوات، حلقه، خودکار و... می دانند.
 این معیارها ممکن اس��ت در بعض��ی جوامع به لحاظ 
فرهنگی مقبول باشد، اما مشکل آنجاست که در بسیاری 
از موارد فرد قبل از آنکه فرصت بروز اس��تعداد و قابلیت 
خود را داشته باشد مود قضاوت قرار می گیرد و در بعضی 

محیط ها تغییر آن دشوار است. 
نتیجه آنکه ظاهر و لباس امری کامال فرهنگی و بومی 
است و تالش برای شبیه شدن به گروه و فرهنگی خاص 
در یک بس��تر فرهنگ��ی متفاوت تأثیر پای��دار و عمیقی 
نخواهد داش��ت، جز آنکه با گذر زمان می تواند مشکالت 
هویتی و فرهنگی خاصی برای افراد در پی داش��ته باشد. 
آنچه مس��لم اس��ت اینکه باید به تناس��ب نوع فعالیت و 
محل کار از خوش پوش��ی و شیک پوش��ی تعریف عاقالنه 

و صحیح ارائه داد.
 تناس��ب ان��دام، تمی��زی، نظاف��ت، اعتماد ب��ه نفس، 
شیک پوشی و آداب معاشرت بسیار مهم است و تأثیرات 
غیر قابل انکاری در پی خواهد داش��ت، اما به شرط آنکه 

خودمان باشیم. 
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5 فن موفق بازاریابی برای افزایش 
فروش

پنج فن وجود دارد که به شما کمک می کند تا بتوانید 
فروش خود را افزایش دهید. این فنون کاربرد س��اده ای 

دارند و در ایجاد هر کسب و کاری مؤثر هستند.
 

1- همیشه نوآوری داشته باشید 
ه��ر زمان که چی��ز جدیدی در کس��ب و کار خود ابداع 
می کنی��د، در واق��ع فرصتی ب��رای فروش بیش��تر خلق 

کرده اید. 
مثال کار س��اده ای همچون افزودن اطالعات جدید در 
س��امانه اینترنتی که با جذب محققان و مش��تریانی که 
در جست وجوی اطالعات جدید سامانه شما را می کاوند، 

فرصت دیگری را برای فروش فراهم می کند. 
همچنی��ن اف��زودن کاال و خدمت جدید به فهرس��ت 
محصوالت��ی که عرضه می کنی��د، معموال موجب افزایش 
قاب��ل توجهی در فروش می ش��ود. افزایش فروش به این 

طریق می تواند سه دلیل عمده داشته باشد: 
الف( جذب مشتریان جدید که به کاال و خدمات فعلی 

شما عالقه مند نیستند 
ب( وق��وع تک��رار خرید توس��ط مش��تریان فعلی که 

خواستار محصوالت جدیدتان نیز هستند 
ج( توانایی دس��تیابی به فروش بیش��تر از طریق عرضه 

بسته بندی های حاوی دو یا تعداد بیشتری از کاالها.
 

2- منبعی معتبر باشید 
روش های��ی را جس��ت وجو کنید که ش��ما را به عنوان 
منبع��ی معتبر ن��زد دنباله روه��ا و مش��تریان تان مطرح 

می کند. 
اطالعات رایگان در اختی��ار آنان قرار دهید. به آنها در 
انج��ام س��ریع تر، راحت تر و ارزان تر کارهای ش��ان کمک 
کنید. هر زمان که آنها برای کمک گرفتن به شما مراجعه 
می کنن��د، در واقع فرصت دیگری برای فروش به دس��ت 

می آورید. 

3- در رقابت متمایز باشید 
برای برند خود هویت بصری داشته باشید و با توجه به 
نوع محصول و خدماتی که ارائه می دهید هویت سازمانی 
منحصر به فرد خود را طراحی کنید تا شما و محصول تان 

را از دیگر رقبا متمایز کند. 
کیفی��ت در کن��ار طراحی خوب و معرف��ی محصول با 
هویت بصری و سازمانی منسجم می تواند برگ برنده شما 

در بازار داغ رقابت باشد.
هیچ  وقت س��لیقه  بصری مخاطب خود را دس��ت کم 

نگیرید و به آن احترام بگذارید.
نکت��ه: دلیل خاصی برای خرید مش��تریان از ش��ما، به 

جای دیگران یافته یا به وجود آورید. 
مثال آیا شما عملکردی سریع تر، فنون آسان تر، توجهی 

ویژه یا ضمانت بهتری را فراهم آورده اید؟ 
مزایای ویژه ای را که به مشتریان تان عرضه می کنید و 
رقبا فاقد آن هستند مشخص کرده و در همه آگهی های 

تجاری خود روی آن تأکید کنید. 
اگ��ر دلیل��ی ب��رای خری��د از خود ب��ه ج��ای رقبا به 
مش��تریان تان عرضه کنید، شاهد افزایش فروش خواهید 

بود.
 

4- هدف نهایی محصول را ارتقا دهید 
مشتریان شما واقعا کاال یا خدمت شما را نمی خواهند، 
بلکه آنان فایده ای را که با اس��تفاده کردن از آن به دست 

می آورند می خواهند.
 به عن��وان مثال خریداران اتومبی��ل، حمل و نقل راحت 
و مطمئن، مش��تریان یک دندانپزشک دندان های سالم، 
زیبا و بدون درد و جویندگان فرصت های تجاری، آزادی 
ش��خصی و مالی ب��رای خود و خانواده ش��ان می خواهند. 
اطمین��ان حاصل کنید که صفح��ات اینترنتی، نامه های 
فروش و دیگر پیام های فروش شما همان هدف نهایی را 

که مشتریان خواهان آن هستند، ترویج می دهند. 
 

5- تغییر را پیش بینی کنید 
تغیی��ر، بزرگ ترین چالش موفقیت تاجری شماس��ت. 
دیگر آن روزها گذش��ت که تاجری می توانس��ت با تکرار 
عملکرده��ای کلیش��ه ای و قدیمی خود رش��د دائمی به 

دنبال داشته باشد. 
ام��روزه رقبای س��لطه جو و ن��وآور و تغییرات س��ریع 
تکنولوژی، تحقق ش��رایط گذش��ته را غیرممکن ساخته 

است. 
منتظر تغییرات باش��ید و خود را برای آن آماده سازید. 
منتظر نمانید تا درآمدتان کاهش یابد و بعد اقدام کنید. 
عادت کنید نخس��تین نشانه های تغییرات هر پدیده ای 
را بکاوید و قبل از آنکه کسب و کار خود را از دست دهید، 

دست به کار شوید. 
نکت�ه آخر؛ با افزایش تعداد کاال و خدماتی که عرضه 
می کنی��د و ب��ا اس��تفاده از روش های مختل��ف و متنوع 
بازاریابی، خودتان را در مقابل اثر تغییرات ایمن سازید. 

در ای��ن ص��ورت چنانچه ف��روش یک��ی از محصوالت 
کاهش یافت یا نتایج خوبی از یکی از روش های بازاریابی 
حاص��ل نکردید، فقط بخش کوچکی از کل کس��ب و کار 

شما تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
 ش��ما کدامی��ک از این پنج ف��ن بازاریاب��ی را نادیده 
گرفته ای��د؟ همین ام��روز آنها را به کار گیرید تا ش��اهد 

افزایش سریع فروش خود باشید.

ارتباطکلید
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برای مطالعه 705 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس��خ: گاهی موفقیت ش��ما تا حد زیادی به صالحیت 
و همکاری مدیران پروژه بس��تگی دارد. اگر فکر می کنید 
اطالع��ات برنامه ریزی مورد نیاز ش��ما درباره پ��روژه آنها 
روش��ن نیست یا وجود ندارد برنامه خود را با آنها در میان 
بگذارید و با ارائه قالب های پیش��ین کار یا س��ایر کمک ها 

می توانید ش��روع کار را آس��ان تر کنید. اگ��ر فرآیندهایی 
ک��ه آنها به کار می برند به خوب��ی جواب نمی دهد، به آنها 
پیشنهاد توضیح و رایزنی درباره فرآیند درست را بدهید. 

سعی کنید از مدیران پروژه هرگز انتقاد نکنید زیرا مورد 
استقبال قرار نمی گیرد و موثر نخواهد بود. 

اگر بخش��ی از پروژه پیشرفت نکرد با مدیران آن بخش 
صحبت کنید و موضوع را مورد بحث قرار دهید. 

وقت��ی آنها متوجه ش��وند که چ��ه کاری باید می کردند 
می توانن��د در آن راس��تا تغیی��ر جه��ت دهن��د و اگر کل 
برنامه ری��زی به ان��دازه کافی از ارتب��اط منطقی برخوردار 
نیس��ت پیش��نهاد یک تمرین دس��ته جمعی می تواند راه 
موثری برای تضمین یک برنامه ریزی خوب باشد و در عین 
حال ی��ک راه حل زیرکانه برای آم��وزش دادن به دیگران 

محسوب می شود. 

همکاری با مدیران کم تجربه

س�وال: مس�ئولیت همکاری در پروژه ای را بر عهده گرفته ام در حال�ی که مدیران این پروژه تجربه کمی در مدیری�ت پروژه دارند. چگونه 
می توانم با افراد تیم و مدیران آن همکاری موثری داشته باشم؟  کلینیک کسب و کار

مصیبت حرفه ای در برابر بحران 
حرفه ای

چه مصیبت و چه بحران، هر دو 
برای یک کسب و کار زیانبار هستند، 
اما با هم تفاوت بسیاری دارند. یک 
مصیب��ت حرفه ای رخدادی اس��ت 
که ط��ی آن لطمات بزرگی به یک 
کس��ب و کار وارد می ش��ود و ای��ن 
صدم��ات می توانند جان��ی یا مالی 
باشند، اما بحران در یک کسب و کار 
رس��یدن ب��ه نقط��ه ای فوق العاده 
خطرناک اس��ت. مثال جاری شدن 
س��یل یک مصیبت اس��ت و البته 
باید ب��رای چنین ش��رایطی آماده 
بود. آماده بودن به معنی داش��تن 
برنامه برای مقابله با بحران اس��ت. 
در صورت داش��تن برنام��ه، هنگام 
ب��روز مصیب��ت می توانی��د طب��ق 
برنامه با این مصیبت روبه رو شوید. 
ام��ا وقتی ی��ک کمپانی ش��روع به 
جمع آوری محصوالت خود از بازار 
می کند )مانند آنچه برای ش��رکت 
فایر استون( رخ داد و همه تایر های 
مربوط ب��ه اتومبیل های SUV  را 
جم��ع آوری ک��رد ت��ا از اعتبارش 
دف��اع کن��د، می توان ی��ک بحران 
نامید. بعضی مواقع تشخیص اینکه 
هم اکن��ون در بحران هس��تید کار 
دشواری است اما اگر نتوانید با یک 
مصیبت حرفه ای به درستی روبه رو 
ش��وید آن زمان اس��ت ک��ه دچار 

بحران شده اید. 

 برنامه ریزی برای مصیبت 
حرفه ای

وقتی یک مصیب��ت رخ می دهد 
ب��رای مدت��ی تنها هس��تید و باید 
خودت��ان دس��ت ب��ه کار ش��وید. 
ماهی��ت ی��ک مصیبت این اس��ت 
ک��ه به خاط��ر گس��تردگی بحران 
ارائه دهن��دگان خدم��ات عموم��ی 
مانن��د آتش نش��ان ها، پلیس ه��ا و 
خدمات پزش��کی قادر نیس��تند به 
همه در زمان مناس��ب رس��یدگی 
کنن��د. بنابراین این حقایق کلیدی 
را درب��اره یک مصیب��ت به خاطر 

بسپارید 
1- مصیبت رخ می دهد

 2- قب��ل از اینک��ه مصیبتی رخ 
دهد بای��د برنامه ای ب��رای روبه رو 

شدن با آن داشته باشید
 3- واکنش ش��ما باید اورژانسی 
باش��د نه اینک��ه به دنب��ال مقصر 

بگردید یا کسی را محکوم کنید

 4- باید بر مشکل فایق آیید.
 

مدیریت بحران
مدیریت بحران به این معناس��ت 
که ش��ما برای مقابله با آن از قبل 
باش��ید. پیش بینی  برنامه داش��ته 
مش��خص  و  داده  انج��ام  را  الزم 
کرده اید در چنین شرایطی هرکس 
چه کاری را انجام دهد. به پرس��نل 
خود آموزش های الزم را داده اید تا 
در ص��ورت مواجهه با این ش��رایط 
چه بای��د انج��ام دهند. آنه��ا باید 
تمرین��ات الزم را انجام دهند تا در 
چنین ش��رایطی به صورت خودکار 
بهتری��ن واکنش را از خود نش��ان 

دهند. 
بس��یاری از ما فک��ر می کنیم که 
واقعا مدی��ران خوب و ب��ا کفایتی 
هس��تیم که اگر مصیبت یا بحرانی 
پی��ش آی��د، می توانیم ب��ه خوبی 
از عه��ده آن برآیی��م. بزرگ تری��ن 
آفتی که در ای��ن میان دامن همه 
مدیران را می گیرد افراد چاپلوسی 
هستند که اطراف مدیران همیشه 
وج��ود دارند. آنها هی��چ گاه جرات 
این را ندارند که به ش��ما یادآوری 
کنند ش��ما هم انس��انی هستید با 
توانایی ه��ای مح��دود! و باید برای 
اما  چنی��ن روزی آم��اده باش��ید. 
بی تع��ارف بگویم بهتر اس��ت خود 
را مضحکه نکنی��د. ماهیت بحران 
این اس��ت که می توان��د به راحتی 
کم��ر بزرگ تری��ن مدی��ران را خم 
کند و افرادی که چنین ش��رایطی 
را تجربه نکرده اند نمی توانند فشار 
آن را تص��ور کنن��د. بنابراین برای 
برنامه خ��ود زم��ان و منابع کافی 
س��رمایه گذاری کنید و تصمیمات 

هوشمندانه بگیرید. 
هیچ سازمانی انتظار ندارد روزی 
با یک بحران عمومی روبه رو ش��ود 

ام��ا بیش��تر آنها با چنی��ن بحرانی 
روبه رو خواهند ش��د و در آن موقع 
بس��یار مهم اس��ت که آن سازمان 
آمادگی  ب��رای چنی��ن ش��رایطی 
داش��ته باش��د تا بتواند به موقع از 
بروز فاجعه بزرگ تر جلوگیری کند. 
بدون شک شما به یک نقشه جامع 
مدیری��ت بح��ران نی��از دارید. این 
برنامه در حقیقت باید مجموعه ای 
از نقش��ه های مختلف باشد تا همه 
ش��رایط اضطراری را پوشش دهد. 
ب��رای یک س��ازمان تج��اری این 
ش��رایط معم��والً به معن��ای افت 
ش��دید ارزش س��هام، بی آبروی��ی 
سازمان که ناشی از اعمال پرسنل 
باش��د، ش��کایت از کاال و خدمات 
ارائه دهن��ده س��ازمان، اش��کال در 
طراحی ی��ا تولید کاال، تصادف ها و 
رخداد های ناخوشایند یا به سادگی 

یک سوءتفاهم کوچک است. 
باید ی��ک بانک اطالعاتی از همه 
بحران ها و مصیبت هایی که ممکن 
است س��ازمان ش��ما با آن روبه رو 
شود داش��ته باشید و این اطالعات 
را مرت��ب ب��ه روز کنی��د. چه بس��ا 
پتانس��یلی که امروز بی خطر است 
فردا عامل اصلی بحران باشد چون 
ش��رایط امروز متفاوت است. مثال 
در ی��ک کارخانه که بهره برداری از 
آن به تازگی ش��روع شده به خاطر 
عمر کم قطعات پوسیدگی مشکل 
بزرگی نیس��ت، اما به مرور که عمر 
تجهیزات باال می رود و فرس��ودگی 
آنها بیش��تر می ش��ود این عامل به 
عاملی خطرس��از تبدیل می ش��ود 
که می تواند منجر به یک فاجعه یا 

بحران شود. 
ه��دف از توس��عه ی��ک برنام��ه 
مدیری��ت بحران این اس��ت که به 
کم��ک همه اف��راد س��ازمان روی 
آنچه ممکن اس��ت رخ دهد، بحث 

و تبادل نظر انجام ش��ود و همه به 
آنچه ممک��ن اس��ت رخ دهد فکر 
کنند. و هدف نهایی این اس��ت که 
همه افراد س��ازمان، ابزار الزم برای 
کنت��رل بح��ران در کمترین زمان 
ممکن داش��ته باش��ند و آسیب ها 
را به حداقل برس��انند. ب��رای این 
منظور حتم��ا باید در آموزش هایی 
که برای پرس��نل می گذارید آنها را 
توجیه کنید که عنصر زمان بسیار 
کلیدی اس��ت چ��ون در ش��رایط 
بحرانی هر چه زودتر اقدام مناسب 
انج��ام گیرد وس��عت فاجعه کمتر 
خواه��د بود. به عن��وان مثال فرض 
کنید در ی��ک کارخانه تولید کننده 
مواد ش��یمیایی، گازی سمی نشت 
می کن��د. اگ��ر هم��ه پرس��نل آن 
کارخان��ه ب��رای چنین ش��رایطی 
آموزش دیده باش��ند فقط با بستن 
یک شیر مش��کل حل می شود اما 
اگر زمان از دس��ت برود جان افراد 

زیادی به خطر خواهد افتاد. 
یک��ی از کار هایی که در مدیریت 
بحران باید انجام ش��ود این اس��ت 
که پس از شناس��ایی عوامل خطر 
و ان��واع بحران های��ی که س��ازمان 
ممکن اس��ت با آن روبه رو ش��ود، 
آنها را ارزیابی و اولویت بندی کرده 
و با توجه به اولویت سرمایه گذاری 
بیش��تری روی آن انجام شود، مثال 
اگ��ر کارخان��ه ای روی یک گس��ل 
زلزله واقع ش��ده اس��ت، زلزله در 
این کارخان��ه از اولویت بحران زایی 
باالی��ی برخ��وردار اس��ت و بای��د 
ب��رای پیش��گری ب��روز از فاجع��ه 

سرمایه گذاری الزم انجام شود. 

برنامه ای برای ایجاد ارتباط در 
شرایط بحرانی

یک��ی از مهم ترین قس��مت های 
یک برنامه مدیری��ت بحران برنامه 

برقراری ارتباط اس��ت. همیشه در 
ش��رایط بحرانی افراد امیدوارند که 
خود از پس مش��کل برآیند و کمتر 
به این فکر می کنند تا از نیرو هایی 
خارج از سازمان خود کمک بگیرند 
ام��ا برخی موارد عمق فاجعه آنقدر 
زیاد است که شما نمی توانید خود 
ب��ه تنهای��ی از عه��ده آن برآیی��د 
بنابراین در چنین شرایطی افرادی 
در سازمان که قدرت تصمیم گیری 
دارن��د برای ای��ن کار آموزش داده 
ش��وند تا در صورت ل��زوم و بدون 
از دست دادن زمان تقاضای کمک 
کنند. وقتی از دنیای بیرون تقاضای 
کم��ک می کنی��د ناگه��ان متوجه 
می ش��وید افراد زیادی برای کمک 
به شما وجود دارند. گاه یک آگهی 
آنالی��ن یا حتی داش��تن لیس��ت، 
ش��ماره تماس و آدرس افرادی که 
در ش��رایط بحران��ی می توانن��د به 
ش��ما کمک کنند بس��یار سودمند 
واقع می ش��ود. حتی می توانید در 
ش��رایط بحرانی به دیگر سازمان ها 
کمک کنید. به خاطر داشته باشید 
روزی می رس��د که شما هم به آنها 
نیاز داش��ته باشید و در این هنگام 
اس��ت که ارتباط خوب و س��ازنده 
ش��ما در خارج از سازمان به کمک 
ش��ما خواهد آمد. هنگامی که نیاز 
به کمک دارید می بینید بس��یاری 
داوطلبان��ه آماده هس��تند باری از 

دوش شما بردارند. 

نتیجه
برای مدیریت بح��ران ابتدا باید 
بدانیم با یک بحران روبه رو هستیم 
یا یک مصیبت و با توجه به مشکل 
بهترین راه ح��ل را انتخاب کنیم تا 
مشکل به وجود آمده مهار و کنترل 

شود.
 دیگر اینکه برای روبه رو ش��دن 
ب��ا ش��رایط دش��وار از قب��ل باید 
انجام ش��ده  پیش بینی ه��ای الزم 
باش��د و پرس��نل و امکان��ات برای 
چنی��ن روزی برنامه ری��زی ش��ده 
بای��د پیش بینی  باش��د، همچنین 
ش��ود در صورت ل��زوم بدون فوت 
وقت از امکانات خارج از س��ازمان 
اس��تفاده ش��ود و هم��ه اینه��ا در 
ش��رایط بحرانی امکان پذیر نخواهد 
ب��ود مگر اینکه یک برنامه مدیریت 
بحران داشته باشیم که با همفکری 
همه اعضای یک س��ازمان یا حتی 
افرادی خارج از س��ازمان نوش��ته 
ش��ده و طبق برنامه تمرین ش��ده 

باشد. 

برنامه ریزی در مدیریت بحران

کلید

بایدها و نبایدهای هدایت و رهبری در 
کارآفرینی

 
مدت هاست که بحث کارآفرینی در کشور ما مطرح شده 
و مقاالت، کنفرانس ها و سمینارهای مختلفی در این رابطه 
نوش��ته و برگزار شده است، هر چند بنده معتقد هستم که 
بی��ش از آنکه حمایت قانونی و عملی و علمی ش��ود، صرفا 

حرف و سخن در این رابطه پراکنده شده است. 
تصور می کنم به لحاظ فرهنگی و س��اختار اجتماعی نیز 
در این زمینه مشکالت فراوانی داریم که بزرگ ترین مشکل 
به زعم اینجانب، فرهنگ تفکر رهبری در س��ازمان های ما 

است. 
متأس��فانه بسیاری از مدیران کارآفرین ما تصور می کنند 
باید تافت��ه جدا بافته ای از افراد س��ازمان باش��ند، جایگاه 
متف��اوت، صندلی متفاوت، برخ��ورد متفاوت و گاهی حتی 
اس��تکان و ظرف غذای متفاوت داش��ته باشند. باور به این 
موضوع که حتما کارآفری��ن محترم باید بیش از 95درصد 
سود س��ازمان را شخصا برداش��ت یا صرف توسعه سازمان 
خود کند و کارمندان سازمان باید با انگیزه و متعهد تالش 
کرده و ان��دک حقوقی را دریافت کنند. این گونه برخوردها 
اغلب منجر به متوقف شدن حرکت رو به رشد سازمان، جدا 
شدن دوره ای نیروها و تولد سازمان های جدید می شود که 
این مورد آخر بزرگ ترین مصیبت سازمان ها و شرکت های 
ما است. در اغلب کشورهای پیشرفته هر روز شاهد مجتمع 
ش��دن شرکت ها و ایجاد ابرسازمان ها هستیم و برعکس در 
ایران ش��اهد تولد چندین ش��رکت از یک شرکت متوسط 
و در نتیج��ه آن، ایج��اد چندین ش��رکت کوچک و ضعیف 
هستیم. زمان آن فرا  رسیده که روش رهبران ما از مدیریت 
س��نگی و رئیس گون��ه به رهبری و هدایت منابع انس��انی 
تغییر کند. با توجه به معضالتی که مطرح ش��د، برای حل 

چنین چالش های سازمانی موارد زیر پیشنهاد می شود. 
1- آگاهی و باور به اینکه منابع انسانی، نه در شعار بلکه 
در عمل بزرگ ترین و مهم ترین سرمایه هر سازمان است. 

2- مدی��ران بای��د زمان بیش��تری در جه��ت ارتباط با 
کارکنان خود سپری کنند. 

به عنوان نمونه با همکاران خود قرار نوشیدن قهوه در یک 
کافی شاپ بگذارند، سینما یا تئاتر بروند و روابط خود را از 
سطح مدیر و کارمند به سطح دوستانه ارتقا یا تغییر دهند. 
3- از مدیری��ت ب��ا قوانی��ن منعطف به س��مت مدیریت 
کاریزماتی��ک یا به عبارتی مدیریت قلوب حرکت کرده و به 
همه کارکنان خ��ود ثابت کنند که اولویت، منافع کارکنان 

است نه صرفا منافع سازمان.
4- ت��الش در جهت هم مس��یر کردن منافع س��ازمان و 

کارکنان.
5- تأکی��د ب��ه آموزش ام��ا آموزش هایی ک��ه به صورت 
دیالوگ برقرار می ش��ود ن��ه صرفا آموزش ه��ای مونولوگ 

دانشگاهی که با کمترین بهره وری همراه است. 
در پای��ان ذک��ر ای��ن نکت��ه خال��ی از لطف نیس��ت که 
کارآفرینان کشور برای دستیابی به موفقیت های چشمگیر 
باید روحیه رهبری داشته باشند و با رعایت کردن مواردی 
که پیش��تر مطرح ش��د، می توانند شاهد رش��د روز افزون 

کسب و کار خود باشند. 

منظور از سرمایه گذاری کارآفرینی 
چیست؟ 

س��رمایه گذاری کارآفرین��ی، اصطالحی اس��ت که برای 
نخس��تین ب��ار، وایت��ر در گردهمای��ی انجم��ن بانکداران 

آمریکایی به کار برد. 
هدف از این نوع س��رمایه گذاری، کس��ب سرمایه کافی و 
الزم برای ش��رکت ها و کس��ب و کارهایی است که به تازگی 
شروع به فعالیت کرده اند. در واقع، این نوع از سرمایه گذاری 
ب��ه س��رمایه گذاری در اس��تارتاپ ها مربوط می ش��ود. این 
ش��رکت ها، از آن جه��ت ک��ه در آغ��از رش��د اقتصادی و 
پیشرفت هستند و از طرفی، خطرات و ریسک های بسیاری 
می تواند آنها را تهدید کند، سرمایه گذاران توجه خود را به 
این ش��رکت ها معطوف می کنند. س��رمایه گذاران به دنبال 
ش��رکتی هس��تند که می تواند به لحاظ اقتصادی، رش��د و 
ش��کوفایی زیادی داشته باش��د. بنابراین، س��رمایه گذاران 
کارآفرین��ی اقدام به جبران کمبودهای مالی و اعتباری این 
ش��رکت های می کنند. به همین دلیل اس��ت که نام دیگر 
س��رمایه گذاری کارآفری��ن را س��رمایه گذاری خطرپذیر یا 

ریسک پذیر می نامند. 
سرمایه گذاری کارآفرینی، یکی از عوامل اصلی راه اندازی 
تولید محصوالت جدید و خالقانه اس��ت. ع��الوه بر تأمین 
س��رمایه، یک��ی دیگ��ر از فعالیت هایی که س��رمایه گذاران 
ریس��ک پذیر انجام می دهند، برنامه ری��زی و کمک  به اداره 
کردن ش��رکت های جدید است. شرکت های نوپا با تکیه بر 
این کمک ه��ای مدیریتی و مالی می توانند با روند بس��یار 
سریعی در مسیر رش��د قرار گیرند. معموالً سرمایه گذاران 
کارآفری��ن، در ش��رکت هایی س��رمایه گذاری می کنند که 
فن��اوری نوینی را پیدا کرده اند و س��عی در عملیاتی کردن 
یا اجرای آن دارند. این سرمایه گذاران، همانطور که از یک 
طرف، ریس��ک و خط��رات یک کس��ب و کار جدید را قبول 
می کنند، از طرفی خود را مالک بخشی از سهام این شرکت 
می کنند که می تواند برای آنها سود اقتصادی زیادی داشته 

باشد. 
در س��رمایه گذاری کارآفرین��ی، معموالً زمانی که س��هام 
ش��رکت را مبادل��ه می کنند می توانند ب��ه نقدینگی یا نقد 
کردن سهام خود برس��ند. زمانی که برای نخستین بار، این 
نوع س��رمایه گذاری مطرح ش��د، غالباً افراد ثروتمند اقدام 
به سرمایه گذاری ریس��ک پذیر می کردند. در واقع خطراتی 
همچون از دست رفتن سرمایه خود را به جان می خریدند، 
ولی ام��روزه این روش، تبدیل به یک نوع س��ود و تجارت 
ش��ده اس��ت و از آنج��ا ک��ه در برنامه ریزی ه��ا و مدیریت 
ش��رکت های نوپا نیز نقش دارند می توانند تأثیرات بسیاری 
بر این ش��رکت ها بگذارند. بنابراین س��ود زیادی عاید آنها 
می ش��ود. س��رمایه گذاران کارآفرین ی��ا خطرپذیر، معموالً 
ش��رایطی را ک��ه می توانند س��رمایه خود را خ��ارج کنند 
مش��خص می کنند تا هر زمان که الزم شد بتوانند سرمایه 
خود را از این ش��رکت ها خارج کنند. در کشور ایران، یکی 
از نقص ه��ای اصلی و مهمی که در زمینه س��رمایه گذاری 
کارآفری��ن وجود دارد این اس��ت که کمتر ش��رکتی وجود 
دارد که تمامی شرایط س��رمایه گذاری خطر پذیر را رعایت 
کند. ش��رکت های س��رمایه گذار که عمدتاً باید شرکت های 
خصوصی باش��ند، در ایران با همکاری ش��رکت های دولتی 
اقدام به این س��رمایه گذاری می کنند و کمتر شرکتی است 

که به تنهایی اقدام به سرمایه گذاری خطر پذیر کند. 
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کارتابل

فرهنگ کارآفرینی را در شرکت تان 
خلق کنید

هنگامی که صحب��ت از کارآفرینی و افراد کارآفرین به 
می��ان می آید، اغل��ب مردم تصور افرادی ب��ا توانایی های 

خارق العاده و ایده هایی عجیب دارند.
 با این حال تحقیقات نش��ان داده است که کارآفرینان 
هیچ نوع مزیت عجیبی در مقایس��ه با افراد عادی ندارند. 
نکته در خالقیت بیش��تر کارآفرینان و در اختیار داشتن 
ایده های بیش��تر اس��ت. همچنین افراد کارآفرین تالش 
بیشتری در راستای اجرایی س��اختن ایده های شان بروز 

می دهند. 
هیچ تضمینی وجود ندارد که افراد کارآفرین شکس��ت 
را تجرب��ه نکنند. در واقع کارآفرینان نیز مانند همه افراد 
در رقابت های تجاری خود شکست می خورند. با این حال 
نکته مهم در تس��لیم نشدن آنها نهفته است. هنگامی که 
همه افراد از تحقق یک هدف ناامید می ش��وند، این تفکر 
کارآفرینانه است که برخی را به موفقیت خواهد رساند. 

ایده
مش��هور برن��د  مدیرعام��ل  ول��دون،   ویلی��ام 

 Johnson & Johnson، در مورد ش��یوه ش��رکتش 
به منظور تشویق کارمندان برای کشف بازارهای مصرف 
جدید این گونه اظهارنظر کرده است: »ما شیوه مخصوص 
خود موس��وم به »س��رمایه گذاری داخلی« را داریم. این 
شیوه براساس ارائه استقالل فراوان به کارمندان در جهت 

تنظیم و اجرای ایده های شان است. 
به عبارت س��اده، کارمندانی که ایده ای مشترک دارند، 
تش��ویق به ارائه برنامه کار در آن زمینه شده و در صورت 
تأیید ایده موظف به ارائه طرح بودجه و هدایت آن طرح 
به صورت ش��خصی خواهند شد. در صورت موفقیت این 
طرح )که با همراهی و پشتیبانی شرکت نیز همراه است( 
سود به دس��ت آمده به صورت منصفانه میان آن گروه و 

شرکت تقسیم می شود. 
راهکار دس��تیابی ب��ه محیط کاری خالقان��ه در دادن 
اس��تقالل و آزادی انتخ��اب به کارمندان اس��ت. در واقع 
ایجاد گروه های مختلف در صورتی که با رضایت و انتخاب 
کارمندان همراه باش��د، به طور طبیعی، نتیجه بهتری را 
به همراه خواهد داش��ت. همچنین چنین شیوه ای دیگر 
دش��واری رأی دادن افراد برای انجام یک پروژه مشخص 
را به همراه نخواهد داش��ت. در ش��یوه متقابل که شامل 
انتخاب افراد برای گروه های مختلف ش��رکت است، افراد 
ب��ا انگیزه و روحیه جنگندگی کمتری به فعالیت خواهند 
پرداخت. بنابراین بهتر اس��ت از ش��یوه »انتخاب آزادانه« 

استفاده شود.« 
کارل بارتز، مدیرعامل س��ابق یاهو نیز در زمینه ایجاد 
محیط کارآفرینانه در فضای ش��رکت عقاید جالبی دارد: 
»ب��ه نظر م��ن بهترین راه ب��رای یک مدیر در راس��تای 
ایجاد فضای کارآفرینانه در ش��رکتش دادن اس��تقالل به 
کارمندان اس��ت. در واقع کارمندان بای��د امتحان کنند، 
خطا کرده و شکس��ت بخورند تا تجربه به دست بیاورند. 
ای��ن تجربه اهمیت بس��یار باالیی برای ش��رکت ها دارد. 
همچنین باید توجه داشت که شکست افراد نباید عاملی 
برای س��رزنش آنها باشد. توجه داشته باشید این ریسک، 
آزمون و خطاس��ت که موجب نوآوری می شود. بر همین 
اس��اس نه تنها در ش��رکت ها انجام آزمایش و شکس��ت 
خ��وردن بای��د قاب��ل قبول باش��د، بلکه به ریس��ک های 
نتیجه بخش باید پاداش مناس��ب نیز تعلق گیرد. این یک 
پیام روشن برای کارمندان خواهد بود. بر این اساس افراد 
تش��ویق به نوآوری و خطر کردن می ش��وند، بدون آنکه 

نگران آینده باشند.« 
جیم��ز دایس��ون یک��ی از مخترعان پرت��الش دنیای 
کس��ب وکار است. وی بیش��تر وقت خود را صرف تشویق 
افراد ب��ه طراحی ایده های جدید می کند، معتقد اس��ت: 
»اس��تقبال از ایده ه��ای جدید از اهمیت بس��یار زیادی 
برخ��وردار اس��ت. اگ��ر من با ی��ک ایده جدی��د و جالب 
مواجه ش��وم، نخس��تین عکس العملم تشکر و قدردانی از 
ارائه دهنده آن ایده اس��ت. چنین رفتاری باعث ش��کوفا 
شدن افراد خواهد شد. در گام بعدی باید بگویم بسیاری 
از اف��رادی که زمانی کارمندی س��اده بوده و ایده  خود را 
به من نشان می دادند، هم اکنون تبدیل به مدیرانی موفق 

شده اند.«

آنچه در عمل باید انجام دهیم
- برندی که دس��ت از ایده پردازی بر دارد، به س��رعت 
توس��ط رقبا به حاش��یه رانده ش��ده و در مدت اندکی از 

بازار ناپدید می شود. 
- فض��ای درون��ی ش��رکت بهترین مکان ب��رای ایجاد 
ایده های خالقانه است. بر همین اساس توصیه من تالش 
برای ایجاد فضایی کارآفرینانه در  ش��رکت تان براس��اس 

آنچه در بخش ایده توضیح داده شد، است. 
- بهتر اس��ت گروه های ش��رکت تان از افراد بخش های 
مختلف و به صورت داوطلبانه انتخاب شوند. تجربه نشان 
داده اس��ت افرادی که با اختیار خودش��ان به یک پروژه 
ملحق می ش��وند، تالش و کوشش بیش��تری را برای آن 

به خرج می دهند. 
- ایده ه��ای خالقان��ه و جدید از دل فض��ای کاری که 
در آن همه از شکس��ت وحش��ت دارند، بی��رون نخواهد 
آمد. تالش عمده ش��ما باید در راس��تای وحشت زدایی از 

شکست باشد. 
- در ابتدا به موفقیت های نخس��ت در شرکت تان بهای 
بس��یاری دهی��د. به ای��ن ترتیب دیگران نی��ز ترغیب به 

ایده پردازی خواهند شد. 

 ترجمه: علی یزدی مقدم
yadbegir :منبع

بهنام کیامرزیترجمه: علی آل  علی
 کارشناس ارشد کسب و کار
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کارآفرین��ی به معنای ایجاد ش��غل و فراهم کردن ش��رایط 
انتخاب شغل خوب برای افراد جامعه است. کارآفرینان منزلت 
اجتماعی باالیی در جامعه دارند و با حمایت مادی و معنوی از 
این افراد می توان بر چالش بیکاری در کشور غلبه کرد و رونق 
تولید و صادرات را کلید زد. به گزارش دریک آنالین، اش��تغال 
همواره از دغدغه های دولتمردان کشورمان بوده و رهبر معظم 
نیز با نامگذاری س��ال ۹۶ با عنوان  »اقتصاد مقاومتی؛ تولید و 
اشتغال« بر اهمیت دو موضوع اقتصاد و اشتغال تأکید کرده اند. 
ب��ر همین اس��اس گفت وگوی��ی را با یکی از فع��االن حوزه 
صنعت چاپ که خود را پدر صنعت چاپ روی پوشاک، چوب، 
مواد فل��زی و… معرفی می کن��د، انجام دادیم ت��ا الگوهایی 
اینچنین��ی را که در اطراف هر یک از م��ا زندگی می کنند به 
مردم معرفی کنیم. محس��ن ابراهی��م خانی، فعال حوزه چاپ 
ترانس��فر  )حرارتی و برگ��ردان( درباره فعالی��ت خود در این 
صنعت می گوید: کار خود را ۳۰ س��ال قبل با تولید کیف های 
ورزش��ی و اداری ش��روع کردم و پس از چند سال چاپ روی 

تولیدات خود را متناسب با درخواست مشتریان ادامه دادم. 
 وی اف��زود: نزدیک به ۱۰ س��ال کار چاپ روی گرمکن های 
مخصوص تیم های ورزش��ی مطرح کش��ور را انج��ام دادم و با 
مراجعه به باش��گاه های مطرح و فدراسیون های کشور سفارش 
چاپ آرم را روی پوش��اک و ساک های ورزشی می گرفتم. این 

فع��ال حوزه صنعت چاپ حرارتی در ادامه گفت: دس��تگاه ها و 
مواد اولیه مورد نیاز این صنعت را از کشور ژاپن وارد می کردم 
که در س��ال ۱۳۸۰ با توجه به درخواس��ت های متعددی که از 
ش��هرهای مختلف برای چاپ روی پوشاک بود، اقدام به ارسال 
این دس��تگاه ها به ۳۰ ش��هر مختلف در س��طح کشور کردم و 
حدود ۲۰۰ نمایندگی در س��طح کشور داشتیم.  ابراهیم خانی 
بی��ان کرد: صنعت چاپ حرارتی نیاز به س��رمایه گذاری کالنی 
ن��دارد و به راحتی می توان با ۱۰ ت��ا ۱۵ میلیون تومان )۱۰۰ 
تا ۱۵۰ میلیون ریال( و مکانی به مس��احت ۳۰ مترمربع برای 
۶ تا ۸ نفر زن و مرد ش��غل ایجاد کرد. بیش��تر سعی کردم در 
این ش��غل از زنان سرپرست خانوار که مهارت خاصی ندارند و 
از طرف��ی از دق��ت و ظرافت خاصی در انج��ام کارها برخوردار 
هس��تند، اس��تفاده کنم. وی با اش��اره به اینکه شبانه روز برای 
ارتق��ای دان��ش و آگاهی خ��ود در این زمینه ت��الش می کند، 
خاطرنش��ان ک��رد: در ط��ول این س��ال ها با وجود مش��کالت 
خانوادگی که داشتم همواره پیگیر پیشرفت این صنعت بودم و 
س��عی کردم با تحقیق های شبانه روزی چاپ ترانسفر در کشور 
را به سطح باالیی از کیفیت و سرعت برسانم.  این فعال حوزه 
صنع��ت چاپ حرارتی افزود: در ح��ال حاضر بیش از ۳۰ مدل 
چاپ در کش��ور همچون چاپ روی لباس، ساک، پرچم، چوپ 
و ... وجود دارد که نزدیک به ۲۰ میلیون نفر از روش چاپ من 

در تولیدات خود در سطح کش��ور استفاده می کنند و معتقدم 
ک��ه این صنعت هنوز ه��م ظرفیت ایجاد ش��غل دارد. ابراهیم 
 خانی درب��اره حقوق دریافتی کارگرانی ک��ه در این حوزه کار

می کنند، گفت: حداقل حق��وق دریافتی این کارگران از ۸۰۰ 
هزار تومان )۸میلیون ریال( ش��روع می ش��ود و گاهی به ۲٫۵ 
میلی��ون توم��ان  )۲۵ میلیون ریال( نیز می رس��د و بس��تگی 
ب��ه تالش و مهارت اف��راد دارد و در برخ��ی مواقع با کمک به 
افرادی که سابقه زیادی دارند اقدام به خرید دستگاه های چاپ 
می کنیم تا به ش��کل مس��تقل فعالیت کنند.  وی با بیان اینکه 
تاکنون هیچ س��ازمانی از فعالیت های من حمایت نکرده است، 
گفت: به تازگی اقدام به تولید مواد اولیه چاپ در داخل کشور 
کرده ام و نمونه های آن را نیز به چین و ترکیه فرس��تاده ام که 
پس از مقایس��ه با تولیدات کشورهای دیگر از کیفیت و قیمت 
آن راضی بودند و نسبت به خرید این مواد چاپی تمایل داشتند.  
ابراهیم خانی درباره اختراع مواد چاپی گفت: من سه ماه پیش 
اقدام به تولید این مواد چاپی در کارگاه خود کردم و از آنجایی 
که مواد اولیه آن پتروش��یمی اس��ت با هزینه بسیار پایین و با 
کیفیت مناسب در مقایسه با تولیدات کشورهای دیگر می توان 
در داخل تولید و س��االنه از خروج ۵میلیارد دالر ارز از کش��ور 
جلوگیری کرد.  این فعال حوزه چاپ ترانس��فر اظهار داش��ت: 
اگرچ��ه من مواد اولی��ه چاپ را تولید ک��ردم و در حال حاضر 

در داخل کشور اس��تفاده می شود، اما متأسفانه در زمینه ثبت 
اختراع با مشکل مواجه شدم  و حتی به بنیاد ملی نخبگان نیز 
مراجعه کرده ام اما به نتیجه نرسیده ام. وی از مسئوالن خواست 
از این اختراع حمایت کنن��د و اجازه دهند با ثبت این اختراع 
مقدمات صادرات این مواد به کشورهایی همچون تاجیکستان، 
ترکمنستان و عراق که پیشنهاد نمایندگی داده اند، فراهم شود. 
براس��اس گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی، ایران رتبه ۴۷ را 
در بین ۶۰ کش��ور دنیا از جهت ش��اخص کارآفرینی به عنوان 

گزینه شغلی مناسب به خود اختصاص داده است. 
 در س��ال ۲۰۱۵ )۱۳۹۴( از میان افرادی که در س��ه سال 
گذش��ته قص��د کارآفرینی داش��تند ۱۷ درص��د وارد مرحله 
کارآفرینی نوپا شدند. از سوی دیگر، از میان کارآفرینان نوپای 
ایرانی که در س��ه سال گذش��ته وارد دنیای کارآفرینی شدند 
۷درصد به مرحله ثبات رس��یدند، همچنی��ن ۴درصد در این 

سال از کسب و کار خود خارج شدند. 
 بای��د تالش کنیم با س��نجش دقیق کارآفرینی در کش��ور، 
بررس��ی موقعیت آن در س��طح بین المللی، تخمین مناسب و 
متناسب با واقعیت از شرایط کارآفرینی در کشور کاستی های 
کارآفرین��ی را بشناس��یم و با اتخاذ سیاس��ت ها و راهکارهایی 
عمل��ی در جهت نی��ل به اهداف اقتصاد مقاومت��ی و مبارزه با 

بیکاری حرکت کنیم. 

صنعت چاپ حرارتی فرصتی برای اشتغال زایی در کشور با سرمایه گذاری اندک
خبر

تمایل کره ای ها برای سرمایه گذاری در 
مجتمع بندری کاسپین

 مدیرعامل کمپانی کشتی سازی کره جنوبی گفت براساس 
ارزیابی های انجام ش��ده از س��وی کارشناسان این کمپانی، 
تمایل برای ساخت کشتی های تجاری و تفریحی در منطقه 
آزاد انزلی وجود دارد. به گزارش سازمان مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، سان س��انگ، مدیرعامل کمپانی کشتی سازی کره 
جنوب��ی در دیدار با مدیرعامل س��ازمان منطق��ه آزاد انزلی 
گفت: با توجه به ظرفیت های بندر کاس��پین و بررس��ی های 
کارشناس��ی صورت گرفته برای س��رمایه گذاری در مجتمع 
بندری کاس��پین اع��الم آمادگی ک��رد. س��انگ مدیرعامل 
کمپانی کشتی س��ازی ک��ره جنوبی در این دی��دار مجتمع 
بندری کاس��پین منطقه آزاد انزلی را مکان مناس��بی برای 
سرمایه گذاری در بخش کشتی سازی اعالم کرد و افزود: پس 
از بررسی دقیق توسط مهندسین و کارشناسان این کمپانی، 
منطقه آزاد انزلی را فضای مناس��ب برای سرمایه گذاری در 
بخش کشتی س��ازی و بن��دری ارزیابی کرده ای��م و برای ما 
بس��یار جذاب اس��ت تا در این منطقه کشتی های تجاری و 
تفریحی تولید کنیم. وی با تشریح طرح پیشنهادی شرکت 
خود برای ایجاد کارخانه کشتی س��ازی در منطقه آزاد انزلی 
افزود: در صنعت کشتی س��ازی طراحی و ساختار از اهمیت 
باالیی برخوردار بوده و این ش��رکت از طراحان، مهندس��ین 
و متخصیص حرفه ای و کارکش��ته کشور کره جنوبی دعوت 
خواهد ک��رد تا پ��س از گذراندن دوره های آموزش��ی الزم 
بتوانند همانند سیس��تم کاری مس��تقر در ک��ره جنوبی در 

ایران نیز کار کنند. 
س��ان س��انگ با تأکید بر توانمندی های ش��رکت خود در 
صنعت کشتی س��ازی، اع��الم کرد: این ش��رکت می تواند با 
 IT به کارگی��ری فناوری س��طح باال و تکنولوژی پیش��رفته
»کشتی های تجاری هوشمند« که توانایی بررسی و کنترل 
متغیره��ا، ش��رایط و وضعیت کش��تی را دارن��د تولید و به 

صاحبان شان تحویل دهد. 
در این نشس��ت رضا مس��رور، مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی با اس��تقبال از س��رمایه گذاری خارجی در بخش 
کشتی س��ازی در منطقه آزاد انزلی با اشاره به پروژه در حال 
س��اخت مارینا در مجاورت بندر کاس��پین و سرمایه گذاری 
بخش خصوص��ی در اح��داث اس��کله های این بن��در، افزود: 
مجتم��ع بن��در کاس��پین از موقعیت ویژه ای برای س��اخت 

کشتی در اسکله برخوردار است. 
او در ادام��ه ب��ه مزیت ه��ای و پتانس��یل های موجود در 
منطقه آزاد انزلی به عنوان تنها منطقه آزاد ایران در حاش��یه 
دریای خزر اشاره کرد و افزود: حذف بروکراسی های اداری، 
دسترس��ی به انرژی و نیروی انس��انی متخص��ص و ارزان از 

دیگر مزیت های این منطقه برای سرمایه گذاری است. 
مس��رور با اش��اره به اینکه تاکنون چند گروه سرمایه گذار 
داخلی و خارجی برای ایجاد کارخانه کشتی س��ازی در این 
بن��در با س��ازمان منطق��ه آزاد انزلی وارد مذاکره ش��ده اند، 
اعالم کرد: با توجه به قدرت و تجربه کش��ور کره در صنعت 
کشتی سازی آمادگی بررس��ی طرح پیشنهادی این شرکت 
برای تأسیس کارخانه در مجتمع بندری کاسپین را داریم.
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مع��اون نظارت و اعم��ال مقررات 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیوی��ی درب��اره ل��زوم راه ان��دازی 
س��امانه ای برای ثبت نام الکترونیکی 
تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران در 
راستای کاهش مراجعات با پیگیری 

رگوالتوری توضیح داد. 
حس��ین فالح جوش��قانی با بیان 
اینکه رگوالتوری به شرکت مخابرات 
اع��الم ک��رد ک��ه س��امانه متمرکز 
راه اندازی کند تا کاربران از هر جای 
ای��ران بتوانند از طریق این س��امانه 
ثبت نام کنن��د، گفت: ب��ا راه اندازی 
این س��امانه توسط شرکت مخابرات 
عالوه بر اینکه ما به ثبت نام کاربران 
آگاهی داریم، مخابرات نیز به صورت 
متمرک��ز در کل کش��ور می داند چه 
میزان تقاضا ب��رای تلفن وجود دارد 
و حتی روال پرداخ��ت نیز از طریق 
الکترونیک��ی انجام می ش��ود و دیگر 
نی��ازی به مراجعه حضوری نیس��ت. 
البته کارب��ران همچنان می توانند به 

مراکز مخابراتی مراجعه کنند. 
وی همچنی��ن بی��ان ک��رد: طبق 
الحاقی��ه پروان��ه ش��رکت مخابرات 
این ش��رکت موظف ش��ده اس��ت از 
پایان س��ال هفتم به بع��د پروانه اش 
یعنی س��ال ۹۶، در صورت تقاضای 
تلف��ن ثابت، ظرف یک م��اه تلفن را 
ب��ه مش��ترکان ارائه ده��د. الزم بود 

رگوالتوری ب��ه صورت متمرکز روی 
ای��ن فرآیند نظارت داش��ته باش��د 
و روال مرب��وط را دنب��ال کن��د. از 
آنجایی که س��امانه های مخابرات در 

ثبت نام  ب��رای  مختلف  اس��تان های 
وجود داش��ت ام��ا الکترونیکی نبود، 

فضای بررسی فراهم نمی شد. 
مع��اون نظارت و اعم��ال مقررات 

رگوالت��وری در ادامه ب��ا بیان اینکه 
در الحاقیه پروانه ش��رکت مخابرات، 
ش��رایط و نحوه برخ��ورد با تخلفات 
کاماًل مش��خص اس��ت، اف��زود: اگر 

مخاب��رات ب��ه مف��اد پرون��ده عمل 
نکند اخطار می گیرد. ممکن اس��ت 
مخابرات مستنداتی ارائه کند که به 
دالیلی نتوانس��ته تلفن را ارائه دهد. 
اگر این دالیل مورد قبول س��ازمان 
تنظی��م مقررات ارتباط��ات رادیویی 
واقع نش��ود، می تواند شامل جریمه 
نیز شود که شامل جریمه های نقدی 
و تعلی��ق و کاهش پروانه نیز خواهد 
ب��ود. رگوالتوری در ای��ن چارچوب 
می تواند طب��ق توافقنام��ه ای که با 
شرکت مخابرات دارد برخورد کند. 

فالح درباره لزوم نظارت به فرآیند 
تلف��ن ثاب��ت توضی��ح داد: پروان��ه 
مخاب��رات س��ال ۸۷ صادر و س��ال 
۹۳ ب��رای اخذ ارتقای نس��ل س��ه و 
چهار شامل الحاقیه شد. رگوالتوری 
احساس کرد توس��عه تلفن ثابت به 
مرور از دستور کار شرکت مخابرات 
خارج می شود و آنها هم دالیل خود 
را داشتند زیرا شاید تلفن های ثابت 
با توجه به سیس��تم های جدید دیگر 
جذابیت خود را نداش��ته باش��ند. با 
وجود این ممکن است در دنیا تلفن 
ثابت رشد منفی هم داشته باشد، اما 
در ایران همچنان به تلفن ثابت نیاز 
اس��ت، به همین خاطر تأکید کردیم 
مخابرات نباید توس��عه تلفن ثابت را 
متوقف کند بلکه باید ظرف حداکثر 

یک ماه تلفن ثابت را دایر کند. 

رئی��س پلی��س فت��ای پایتخت به 
حرمت ش��کنان ماه مب��ارک رمضان 
که با سوء استفاده از نام مؤسسه های 
خیریه جه��ت کالهبرداری در فضای 

مجازی اقدام می کنند هشدار داد. 
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی 
پلی��س فت��ا، س��رهنگ کاک��وان در 
گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی پلیس 
فتا گفت: اساس��اً برنام��ه ماه مبارک 
رمض��ان، برای انسان س��ازی اس��ت، 
انس��ان های س��الم خود را تبدیل به 
انس��ان های کامل کنند. قرآن کریم 
هم��واره انس��ان را به خودس��ازی و 

توج��ه به خ��ود ترغیب ک��رده و به 
مؤمنان نس��بت ب��ه مراقب��ت از راه 
رستگاری هشدار داده است؛ هدایت 
در  و  متضادن��د  واژه  دو  و ضالل��ت 
س��لوک و طی طریق معنا می یابند. 
به تحقیق پاسداش��ت فضای معنوی 
و حف��ظ حرم��ت این م��اه گرانقدر، 
مس��تلزم همکاری و اهتمام بیش از 
پیش همه ش��هروندان است، بهترین 
چیزی است که در ماه رمضان تجربه 
همه  مدیریت  زمانی ک��ه  می کنی��د . 
جوانب زندگی را با هم درنظر بگیرید 
کارب��ران گرام��ی با فرهنگ س��ازی 

و مدیری��ت در ای��ن ح��وزه می توان 
ضم��ن کاهش تأثی��رات مخرب آن، 
از کارکردهای مفیدی که دارد، بهره 
برد.  وی افزود: در ماه مبارک رمضان 
برخی افراد شیاد و سودجو با طراحی 
سایت، کانال و گروه ها در شبکه های 
اجتماعی درصدد تش��ویق و ترغیب 
کارب��ران ب��ه هم��کاری در ام��ورات 
خیری��ه و کم��ک ب��ه خانواده ه��ای 
کم بضاع��ت در قال��ب ط��رح ایتام و 
خیرین اقدام ب��ه جمع آوری نذورات 
و وجوه��ات ش��هروندان در فض��ای 
مجازی می کنند.  س��رهنگ کاکوان 

ادام��ه داد: این افراد با سوء اس��تفاده 
از ن��ام مؤسس��ه های خیریه و کمک 
ب��ه خانواده ه��ای نیازمن��د از طریق 
فض��ای مجازی ، ایج��اد صفحاتی در 
شبکه های اجتماعی و درج تبلیغات 
در س��ایت ها با معرفی خود به عنوان 
عضوی از مؤسس��ه خیری��ه اقدام به 
فریب ش��هروندان کرده و درخواست 
کم��ک مردم��ی می کنن��د.  رئیس 
پلیس فتای پایتخ��ت گفت: توصیه 
من به کارب��ران محترم این اس��ت، 
هی��چ گاه ب��ه کانال ه��ا  و گروه ها یی 
ک��ه در ش��بکه های اجتماعی جهت 

کمک مالی به مؤسس��ه های خیریه 
و مراک��ز نیازمن��د اقدام ب��ه تبلیغ و 
فعالیت دارن��د، اعتم��اد و اطمینان 
نکنید و فقط از طریق درگاه هایی که 
این مؤسس��ه ها و مراکز معتبر جهت 
کمک ارائه کرده ان��د پس از حصول 

اطمینان اقدام به واریز وجه کنید. 
س��رهنگ کاک��وان در پایان گفت: 
شهروندان در صورت مواجهه با موارد 
مشکوک از طریق س��ایت پلیس فتا 
 www. cyberpolice.  به نش��انی
ir قسمت ثبت گزارشات مردمی این 

موارد مجرمانه را اعالم کنند. 

شبکههایاجتماعیمیتواندمکانیبرایسودجوییدرپوششمؤسسههایخیریهدرماهرمضانباشد

خبرنظارت رگوالتوری بر شرکت مخابرات

تلویزیونهمچنانمهمترینابزار
مشاهدهمحتوایچندرسانهایاست

به رغم اس��تفاده روزافزون از گوش��ی و تبلت و رایانه برای 
مش��اهده فیلم و س��ریال، تلویزیون ها هنوز برترین انتخاب 

بدین منظور هستند. 
بررسی های مؤسسه تحقیقاتی نیلسن در سه ماهه چهارم 
س��ال 201۶ نش��ان می دهد بیش از ۹22درص��د از تمامی 
موارد مش��اهده محتوای چندرس��انه ای توس��ط بزرگساالن 
آمریکای��ی باالتر از 1۸ س��ال از طریق صفح��ات تلویزیون 
صورت می گیرد.  بر همین اساس اگرچه روش های مشاهده 
فیلم و س��ریال بس��یار متنوع تر از قبل ش��ده، اما هنوز هم 
بیش��تر مردم ترجی��ح می دهند پ��ای تلویزیون های خود با 
نمایش��گرهای بزرگ بنش��ینند و این نوع محت��وا را ببینند.  
تحقیقات نیلس��ن حاکی است ۸2 درصد افراد بالغ در آمریکا 
ب��ا تلویزیون فیل��م و س��ریال می بینند و 10درص��د هم با 
استفاده از تلویزیون های متصل به اینترنت یا رایانه و. . . این 
کار را انج��ام می دهند.  تنها 5درصد از مردم عادت دارند با 
استفاده از رایانه به طور مداوم فیلم وسریال ببینند. همچنین 
استفاده از گوشی هوش��مند و تبلت برای این کار هم صرفاً 
توسط 1.۸ و 0.۷درصد از مردم صورت می گیرد.  یافته های 
این تحقیق بر خالف تصور عمومی در مورد استفاده گسترده 
از گوشی و تبلت و رایانه برای مشاهده فیلم و سریال است و 
نش��ان می دهد صفحات کوچک این وسایل الکترونیک هنوز 

نمی توانند با تلویزیون های بزرگ رقابت کنند. 

روزانههزارانحملهسایبریبهایران
میشود

س��یدمحمود واعظی، وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
گفت که روزانه هزاران حمله س��ایبری به ایران می شود و ما 

قادر هستیم تمامی آنها را پیگیری کنیم. 
سیدمحمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
حاشیه جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با 
حمله به برخی از سایت های دولتی و خصوصی در چند روز 
گذش��ته گفت: در دنیای امروز با توجه به گس��ترش فضای 
مجازی این نوع از حمالت انجام می شود و امروزه ما در روز 
هزاران بار از خارج کشور مورد حمله قرار می گیریم و جلوی 
آنه��ا را می گیریم ام��ا برخی از آنها از نوع ویروس هس��تند 
که به صورت پنهان وارد سیس��تم می ش��وند که در حمالت 
اخیر ش��اهد آن بودیم اما همکاران ما بعد از دو س��اعت آنها 
را شناس��ایی و با آنه��ا مقابله کردن��د.  واعظی در خصوص 
شناس��ایی دقیق منبع حمالت، گفت: این موضوع هنوز در 
دس��ت بررس��ی اس��ت اما یکی از این حمالت دارای  ای.پی 
داخلی و دو حمله دیگر دارای  آی.پی خارجی بوده است که 
تمامی آنها قابل شناس��ایی و پیگیری به صورت دقیق است.  
محمود واعظی در رابطه با وضعیت پروژه پیوس��ت فرهنگی 
گفت: پیوس��ت فرهنگی در قالب یک پ��روژه تنظیم و برای 
ش��ورای عالی فضای مجازی ارس��ال شده اس��ت و در نوبت 

انجام بررسی قرار دارد. 

خبر

ایسوسدنیایمودمهاوروترهارا
متحولکرد

به نظر می رس��د دیگ��ر دوران روترها و مودم های س��یاه 
و مس��تطیل ش��کلی که کلی هم آنتن به آنه��ا متصل بود 
به پایان رس��یده است.  حداقل ایس��وس فکر می کند که با 
محص��ول جدید خ��ودش می تواند تحول��ی در این حوزه به 
وجود بیاورد. این شرکت روز گذشته یک روتر جدید به اسم 
Blue Cave  معرفی کرد که ظاهر بس��یار جذاب و زیبایی 
دارد.   این روتر جدید که یک سوراخ بزرگ هم در وسط آن 
دیده می ش��ود می تواند فضای کل یک خانه را پوشش دهد 
تا کسی مشکل آنتن و دسترسی به اینترنت نداشته باشد. 

 ظاه��ر بدون آنتن ای��ن محصول قطعاً برای بس��یاری از 
کارب��ران ج��ذاب خواهد بود. تم��ام پورت ه��ا و دکمه ها به 
صورتی طراحی ش��ده اند که در حالت عادی قابل مش��اهده 
نیس��تند.   ایس��وس به این موضوع اشاره کرده که این روتر 
جدید برای پخ��ش مضامین ویدئویی با کیفیت ۴K گزینه 
بس��یار مناس��بی خواهد بود. همچنین کارب��ران می توانند 
فایل های مختلف را بدون هیچ مشکلی از طریق این روتر با 
افراد دیگر به اشتراک بگذارند.   ایسوس برنامه ای مخصوص 
برای ای��ن روتر در نظر گرفته که کاربران می توانند با نصب 
آن روی گوشی به روتر دسترسی داشته باشند. با این برنامه 
می توانی��د تنظیمات روتر را تغییر دهید و دسترس��ی افراد 
مختلف به اینترنت را مش��خص کنید.   براس��اس اطالعات 
منتش��ر ش��ده، این محصول با قیمت 1۸0 دالر راهی بازار 

خواهد شد. 

امکانپرداختمستقیممشترکان
ایرانسلدرکافهبازارمتوقفشد

بهمن ماه س��ال گذش��ته بود که کافه بازار و ایرانسل طی 
توافق��ی اعالم کردند که امکان خرید مس��تقیم از کافه بازار 
با استفاده از ش��ارژ ایرانسل برای کاربران فراهم شده است. 
این توافق امکان خرید آس��ان و امن را برای کاربران ممکن 
می کرد و قدمی مثبت در راستای حمایت از اپلیکیشن های 
ایرانی به ش��مار می رفت.  اما اکنون و پس از گذشت ۴ ماه، 
روابط عمومی کافه بازار اعالم کرده اس��ت که این همکاری 

متوقف شده است. متن این بیانیه به شرح زیر است: 
 »ش��رکت ایرانس��ل پس از یک بازه ۴ ماهه، امکان خرید 
مس��تقیم برنامه ه��ا در کافه ب��ازار را برای مش��ترکان خود 
غیرفع��ال ک��رد.  پرداخت مس��تقیم از اعتبار س��یم کارت، 
س��بب س��اده تر ش��دن فرآیند خرید برنامه ه��ا، خریدهای 
درون برنامه ای و نیز بهبود سرویس اشتراک و تمدید خودکار 
آن می شود و به رونق فضای تولید محتوای دیجیتال و رشد 
توس��عه دهندگان کمک می کند.  کافه بازار از بهمن ماه سال 
۹5، با همین هدف و با تقبل هزینه های فعال سازی و اجرای 
این سرویس، امکان خرید با شارژ ایرانسل را برای مشترکان 
این اپراتور فراهم کرد و با حمایت از توسعه دهندگان داخلی 
و عدم کاهش درصد سهم آنان از فروش برنامه ها، سهم این 

اپراتور را نیز از سهم خود می پرداخت. 



چشمه میشی را باید یکی از مقاصد بکر و فوق العاده برای کسانی دانست که عاشق طبیعت گردی هستند. این 
چشمه زیبا و حیرت انگیز که آب خود را از برف کوه های دنا می گیرد، یکی از اماکن دیدنی کهگیلویه و بویراحمد 

است. فاصله آن با نزدیک ترین شهر این استان که  »سی سخت« است، چهار کیلومتر است. 
این چش��مه را در زبان محلی »چش��مه بش��و« نیز می گویند. چشمه میش��ی در همه فصل های سال پرآب و 
سرزنده است و آب بسیار خنکی دارد. یکی از مهم ترین چشمه های منطقه سی سخت به حساب می آید و امتداد 

آن به دره با شیب تند می رسد. 

اهمیتچشمهمیشیبرایاهالیسیسخت
دلیل اهمیت چشمه میشی در این است که آب شهر سی سخت و مناطق کشاورزی اطراف آن، از این چشمه 

به دست می آید و برای اهالی آن به غیر  از زیبایی و شکوه، نقشی حیاتی را نیز ایفا می کند. 
باغ های انگور و سیب و گردوی کشاورزان سی سخت با آب خنک و زالل چشمه بارور می شود. سی سخت مرکز 
شهرستان دنا است. این چشمه پرآب، بسیار خنک است و تا فاصله ای نزدیک به 800 متر از محل جوشش آن، 

نزدیک به دمای صفر درجه است و نمی توان برای مدت زیادی قسمتی از دست یا پا را درون آن نگه داشت. 
برای طبیعت گردی زیبایی های دیگری هم در زیرمجموعه وجود دارد.

 در دره ای در امتداد این چشمه، جویباری وجود دارد که انتهای آن، صخره های سنگی و بلندی دیده می شود. 
این صخره ها به زیبایی و صالبت این چشمه آب طبیعی اضافه کرده اند.

 اگر در زمس��تان س��ری به چشمه میشی بزنید، این صخره های پوشیده از برف و آب بسیار سردی را خواهید 
دید. در تابستان هم، فرصت مناسبی برای صخره نوردی و استفاده از هوای پاک و زالل این منطقه است. 

چشمهمیشیدراسطورهها
نام این چشمه در بین مردم محلی، چشمه بشو است و یکی از اماکن زیبا در کهگیلویه و بویراحمد هم است. 

منطقه دنا در کتاب های تاریخی با نام همین چشمه بشو شناخته می شود. 
در اسطوره ها آمده است که کیخسرو به امیر اهورامزدا سر و بدن خود را در این چشمه شسته و درون غاری 
آرام گرفته اس��ت. به طور دقیق آمده اس��ت که » آنگاه که ش��اه کیخسرو به دس��تور اهورامزدا در همین مکان 
می بایس��ت غس��ل می گرفت و تاج ش��اهی را به جانشین خود لهراسب می داد و همان ش��د که چشمه بشو نام 

گرفت.«

مسیردسترسیبهچشمهمیشی
مس��یر رسیدن به این چشمه برای دوس��تداران اماکن دیدنی کهگیلویه و بویر احمد و جاذبه های گردشگری 
کهگیلویه و بویر احمد، از ش��هر یاس��وج است که در 35 کیلومتری شمال شرقی آن شهر سی سخت واقع شده 

است.
 از س��ی س��خت به چشمه بشو نیز فقط چهار کیلومتر راه اس��ت. چند کیلومتر اول جاده، آسفالت شده و در 
انتهای مس��یرش، رس��توران ها و کافه هایی برای پذیرایی از مسافران، قبل از رفتن به سمت چشمه ساخته شده 
است. ادامه مسیر تا خود چشمه، جاده شوسه است. دریاچه کوه گل هم که یکی دیگر از جاذبه های گردشگری 
این استان است که در باالی بلندی های جنوب جاده قرار دارد. این دریاچه در دامنه های پوشیده از برف دیده 

می شود. 

بازگشاییایستگاهراهآهنویکتوریا
پسازحملهمنچستر

 
ایس��تگاه راه آه��ن ک��ه پ��س از بمب گ��ذاری آرنای 
منچس��تر بسته ش��ده بود، پس از گذشت بیش از یک 

هفته بازگشایی شد.
 روز دوش��نبه، اداره پلیس عکس جدیدی از سلمان 
عاب��دی، فرد بمب  گ��ذار، در روز بمب گذاری به همراه 
چمدانی آبی رنگ منتش��ر کرد و از مردم خواس��ت در 
صورت مشاهده این فرد در جاده  »ویلم اِسلو« از تاریخ 

28 تا 22 مه حتماً به اداره پلیس مراجعه کنند. 
روز سه ش��نبه ایان هاپکینگز، رئیس پلیس کالنشهر 
منچس��تر در گفت وگو با بی بی س��ی اع��الم کرد که در 
سوابق پیش��ین س��لمان عابدی تنها موضوعات جزئی 
گزارش ش��ده بودن��د و ت��ا روز حمله منچس��تر هیچ 

سابقه ای جدی از او ثبت نشده بود. 
کارکنان این دس��تگاه از نخس��تین پاس��خ دهندگان 
در ش��ب حادثه بودند که از بازگشایی ایستگاه چندان 

خوشحال نیستند.
 اندی بِرن هام، ش��هردار منچستر و کریس گرلینگ، 
وزیر حمل و نقل، به هنگام بازگش��ایی ایستگاه در آنجا 
حضور داش��تند و شاهد قرار دادن دسته گل های مردم 

به احترام کشته شدگان در ایستگاه بودند. 
آق��ای برن ه��ام در گفت وگو با بی بی س��ی گفت: در 
این مدت، مردِم ما بیش از حد توان ش��ان کش��یده اند 
و کارکنان ایس��تگاه نیز خطر های بس��یاری را به جان 

خریدند. 
در این لحظات شاهد همیاری و کمک مردم عزیزمان 
و بهترین خدمات عمومی بوده ایم و این همیاری بسیار 

امری تأثیر گذار برای همه خواهد بود. 
روس جکس��ون از واح��د ش��مال غرب��ی مب��ارزه با 
تروریسم گفت: تأکید من این است که جرم این فرد با 

جرم دفعات قبل او متفاوت است. 
هنوز مش��خص نیس��ت که در چم��دان این فرد چه 
چیزی قرار دارد. بنابراین از مردم می خواهم که احتیاط 

کنند.
 او در ادام��ه صحبت های خود گفت: مردم در صورت 
مشاهده سلمان به او نزدیک نشوند و فوراً با اداره پلیس 

تماس بگیرند.
16 مظنون در پی این حادثه دس��تگیر شدند که دو 
نفر از آنها پس از اثبات بی گناهی آزاد ش��ده و باقی در 

بازداشتگاه به سر می برند. 
همچنین پلیس اعالم کرد که همزمان با بازگش��ایی 
این ایستگاه، تحقیقات در مورد این حمله ادامه دارد. 

ش��ب سه ش��نبه، یک هفته پس از گذشت حادثه در 
س��اعت 22:31 مردم در میدان »آن« واقع در خیابان 
منچس��تر گرد هم آمدند و به احترام عزیزان از دس��ت 

رفته یک دقیقه سکوت اختیار کردند. 
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نمایشگاهکامپیوتکس2017ازسری
جدیداینتلرونماییخواهدکرد

 Core i9 نمایشگاه کامپیوتکس 2017 از پردازشگر
خود رونمایی خواهد کرد. 

این پردازشگر بخشی از تراشه های قدرتمند دسکتاپ 
س��ری Core X است. این نمایشگاه از تاریخ 9 خرداد 

تا 13 خرداد در تایوان برگزار می شود.
 شرکت اینتل اعالم کرد که این مدل جدید، نخستین 
تراش��ه تجاری موجود با سرعت بسیار باال به همراه 18 

هسته پردازشگر خواهد بود. 
ای��ن نس��خه جدی��د اینتل ب��رای افرادی اس��ت که 
نرم افزار های بسیار سنگین همانند مدل سازی سه بعدی، 
ویرایش��گر VD، بازی های ویدئویی ب��ا گرافیک باال و 

طراحی جلوه های ویژه استفاده می کنند. 
قیم��ت اکث��ر مدل های س��ری Core X ب��ه قدری 
باالس��ت که خریداران این قطعه را تنها به عالقه مندان 
بازی ه��ای گرافیک��ی و عالقه من��دان طراح��ی محدود 

می کند. 
 i9-7989 XE Extreme گران قیمت تری��ن قطعه
Edition با 18 هسته به قیمت 1/999 دالر به فروش 

می رسد. 
قیمت سری Core i9 که در نسخه هایی با 16، 14، 
12 و 10 هس��ته راهی بازار می شود به ترتیب 1/699، 

1/399، 1/199 و 999 دالر خواهد بود.
 همچنین مدل های جدید دیگری از سری i7 هستند 
که قیمت گزاف آنها، آنان را در صدر جدول محصوالت 

اینتل قرار داده است.
 این تراشه ها با -8، ، -6 و -4 هسته و به قیمت 599 
و 389 و 339 دالر  )به ترتیب( راهی بازار خواهند شد. 

خبرهایخوببرایتولیدکنندگانمحتوا
گرگ��وری برایان��ت، مع��اون رئیس ش��رکت و مدیر 
کل گ��روه محاس��بات اینت��ل، در افتتاحیه نمایش��گاه 
کامپیوتک��س س��خنرانی ک��رد و گف��ت: درحالی ک��ه 
تراش��ه های جدی��د توجه عالقه مندان ب��ازی را به خود 
جلب کرده است، تراش��ه های گران قیمت i9 نیز مورد 
توجه تولیدکنندگان محتوا ک��ه نیازمند عملکرد باالی 

دستگاه های خود هستند، قرار گرفته اند.
 وی در ادام��ه گفت: اگرچ��ه حیطه عالقه افراد با هم 
متفاوت اس��ت، ام��ا همه آنها به دنب��ال عملکرد بهتر و 
س��ریع تر رایانه های خود هس��تند. برایان��ت در بیانه ای 
س��ری جدی��د تراش��ه های ش��رکت خ��ود را به عنوان 
مقیاس پذیرترین و قدرتمند ترین پلتفرم های دس��کتاپ 

این شرکت توصیف کرد. 
طب��ق گفته ه��ای برایان��ت، س��ری جدید تراش��ه ها 
قابلیت های��ی همچون رندر س��ریع تصوی��ر، رمز گذاری 
ویدئو، محصوالت صوتی و پیش نمایش در زمان واقعی  

را برای تولیدکنندگان محتوا فراهم می کند. 
گیمر ها هم می توانند از دیگر قابلیت های این س��ری 
همانند اجرای بازی های مورد عالقه مندان خود همزمان 
با ضبط و پشتیبانی گیم پلی در صفحه نمایش k12 ای 

مجهز به 4 کارت گرافیک مجزا لذت ببرند. 
و  مادرب��ورد  از طراح��ی  ای��ن ش��رکت  همچنی��ن 
سیس��تم های دس��کتاپی براساس تراش��ه های جدید و 
چیپ ست X299 خبر داد و گفت مشتریان می توانند 

از هفته های آتی آن را خریداری کنند. 
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اگ��ر س��خت کار می کنی��د و ح��س 
می کنید برای دوستان تان وقتی ندارید، 
مقال��ه زیر را حتماً دنبال کنید. موفقیت 
قطعاً به��ای س��نگینی دارد و آن بهای 

سنگین قطعاً دوستان تان هستند.
 اگر شما سخت کار می کنید و فرصتی 
ب��رای دیدن دوس��تان تان نداری��د باید 
بگویم من نیز مانند ش��ما هستم و شما 
تنها نیس��تید. دیوید سداریس، نویسنده 
و طنزپرداز توضی��ح می دهد که زندگی 
مانند یک اجاق گاز اس��ت که این اجاق 

گاز چهار شعله دارد. 
این چهار شعله ش��امل: کار، خانواده، 
دوستان و سالمتی ماست و این موضوع 
در یک��ی از مق��االت جال��ب او ب��ه نام 
خنده کوکاب��ورا آمده اس��ت. همچنین 
می گوید: برای موفقیت الزم اس��ت شما 
یکی از ش��عله ها را خاموش کنید و اگر 
می خواهید واقعاً موفق ش��وید نیاز دارید 
دو شعله از این اجاق را خاموش کنید. 

وی همچنین اضافه می کند نخستین 
ش��عله ای که به منظور موفقیت خاموش 
ب��ه احتم��ال بس��یار زی��اد  می کنی��م 

دوستان مان هستند. 
درس��ی که از این مثال می گیریم این 
است که در زندگی نمی توانیم همه چیز 
را کن��ار هم داش��ته باش��یم. در زندگی 
هرگز زمان و انرژی و منابع کافی وجود 
ن��دارد مگر اینکه ش��ما خالق باش��ید و 
اطمینان داشته باشید آنچه می خواهید 
و آنچ��ه نیاز داری��د می تواند با همکاری 
به وجود بیای��د و این قطعنامه دوگانگی 
نامیده می ش��ود و یکی از ابزار های مورد 
عالقه من اس��ت و به شما دستورالعمل 
ساخت چیزی را که می خواهید و روش 

استفاده از آن را می گوید.
 اکنون باید بدانید چگونه س��خت کار 
کنی��د و رابطه ت��ان با دوس��تان تان نیز 
ادامه داش��ته باش��د. در پاسخ باید گفت 
با دوس��تان تان کار کنید و با کسانی که 
کار می کنید دوس��ت باش��ید. این شعار 
من است.  در اینجا به شما خواهم گفت 
چگونه با یادگی��ری این موضوع زندگی 
کنید بدون خاموش کردن ش��عله ای از 

اجاق که همان دوستان تان هستند. 

1-استعدادهایدوستانتانراپیدا
کنید

تص��ور کنی��د چق��در س��رگرم کننده 
خواهد بود وقتی بیانسه و سرنا ویلیامز، 

س��تاره تنی��س ب��رای موزی��ک ویدئ��و 
جدی��دش به نام آلبوم »لموناد« در حال 
انجام ح��رکات موزون باش��ند. یا مانند 
دوس��تی بین لری پیج، بنیانگذار گوگل 
 )Tesla( و الیان ماسک، بنیانگذار تسال
و اس��پیس ایک��س )Space-X(, آنه��ا 
آمادگی داشتند برای تغییر جهان کاری 
انجام دهند. چقدر لذتبخش بود که آنها 
بای��د با همدیگر باش��ند ت��ا از هم الهام 
بگیرند و از دیدگاه های یکدیگر حمایت 
کنند. لس��ی میاک می گوید: »من دنبال 
کس��ی بودم که از نوع لباس پوش��یدنم 
صدای��م را بش��نود و از طریق خالقیت 
خ��ودش پاس��خم را بدهد.« پن س��ان، 
دیدگاه او را تفسیر می کند و می گوید:» 
لب��اس به آنها زندگی دوب��اره می دهد و 
آنها از یک دیدگاه جدید نظرهای ش��ان 
را بیان می کنند.« لیس��ت دوس��تان تان 
را در پروژه بزرگ بعدی خود بنویس��ید، 
زی��را به طور ناگهانی ش��ما دالیل زیادی 
برای صحبت ک��ردن، خندیدن و تولید 

چیز های معنادار باهم خواهید داشت. 

2-شکستخوردننزددوستان
بهترازشکستخوردننزدغریبهها

است
من تم��ام آزمایش ه��ای خالقانه ام را 
همراه دوس��تانم انج��ام داده ام. آنها تنها 
کس��انی بودن��د که م��را در ط��ول روند 
بازسازی آزمایش هایم یاری کردند. بهتر 
اس��ت آزمایش ه��ا و فعالیت های مان را 
قبل از اینکه برای دیگران شرح دهیم یا 
اینکه آموزش دهیم بازسازی کنیم. من 
همه آزمایش هایم را روی دوستانم انجام 
می دادم )از جمله یک سمینار جدید که 

رهبری اش با من بود(. 
 نظ��ر من این اس��ت؛ بهتر اس��ت که 
در فضای امن دوس��تان تان ب��ه منظور 
موفقیت نزد بیگانگان شکست بخورید تا 

سرانجام به موفقیت دست یابیم. 

3-بادوستانتانبهادارهبروید
فرزندان من مدرس��ه را دوست دارند 
چ��ون آنجا هم��ه دوستان ش��ان حضور 
دارند. آنها در مدرسه سخت تالش و کار 
می کنن��د و از بودن کن��ار یکدیگر لذت 
می برند، می خندن��د و در صورتی که به 
یکدیگر نیاز داش��ته باش��ند از همدیگر 

حمایت و با هم همکاری می کنند. 
س��عی کنی��د مانن��د ک��ودکان که به 
مدرس��ه می رون��د ب��ه اداره بروی��د. با 
اطمین��ان کار کنی��د و همچنی��ن برای 

رفاقت و حمایت متقابل تالش کنید. 
4-بهپیشرفتدوستانتانکمک

کنید
یک��ی از مهم ترین درس های��ی که از 
دوس��تم مارشال، نویس��نده و مربی تیم 
اجرایی آموخت��ه ام این بود که همکاران 
برای تقوی��ت موفقیت همدیگر بس��یار 
مؤثر ن��د. گولد اس��میت به م��ا آموخت 
وقت��ی کنار اف��رادی که با آنها دوس��ت 
هس��تید کار می کنید ش��ما از پیشرفت 

آنها شگفت زده و خوشحال می شوید. 
پس وقتی یکی از همکاران تان مقاله ای 
را منتش��ر می کند و پ��اداش می گیرد یا 
پیش��رفت می کند م��ا واقعاً خوش��حال 

می شویم و از او تعریف خواهیم کرد. 
بهتر است با همکاری دیگر دوستان تان 
پی��روزی یکدیگر را جش��ن بگیرید و به 
دوست تان در شبکه های اجتماعی مانند 
فیس ب��وک، لینکدی��ن و توییتر تبریک 
بگویید. آنها شایسته این کارتان هستند. 

5-خودتانباش�یدحتیدرمحل
کارتان

زمانی  که ش��ریل س��ندبرگ در مورد 
غم و اندوه از دس��ت دادن همسرس در 
فیس بوک پس��تی را به اشتراک گذاشت 
او مش��اهده کرد که مردم با او همدردی 
می کنند و برخی از آنها داس��تان زندگی 
خودش��ان را ب��رای هم��دردی بازگ��و 
می کنند. )س��ندبرگ همراه دوست خود 
آدام گرانت در کتاب جدیدشان در مورد 
با س��ختی ها؛ مقاومت پذیری و  مواجهه 
پیدا کردن ش��ادی نوشته اند( و هنگامی 
ک��ه با این��درا ویی، مدیرعامل ش��رکت 
پپسی مصاحبه کردیم بسیار با صراحت 
و طنزآمیز درباره چالش های مادر بودن 
صحب��ت ک��رد. او گفت به عن��وان مادر 
شاغل باید بگویم سخت است اما اشکالی 

ندارد، ما سخت تر تالش می کنیم. 
این نکته را به یاد داشته باش در محل 
کار خ��ودت ب��اش و این رون��د را ادامه 
ب��ده و به دیگران برای اینکه خودش��ان 
باش��ند کمک کن، زیرا اینکه ماچگونه با 
نشان دهنده  رفتار می کنیم  دوستان مان 
این اس��ت که ما چگونه دوس��ت جدید 

پیدا می کنیم. 
شما نمی توانید همه چیز را در زندگی 
کنار هم داش��ته باش��ید ام��ا می توانید 
دوس��تان و کار را در کن��ار هم داش��ته 
باشید، پس زندگی و کاری را که دوست 

دارید برای آینده تان طراحی کنید. 
inc.com:منبع

چگونهبادوستانمانکارکنیم؟

مطالعات کلی نشان داده اند زنانی که در دهه 40 زندگی خود مادر می شوند، در معرض خطرات بیشتری قرار دارند، 
بنابراین باید تحت مراقبت های ویژه قرار بگیرند. تحقیقاتی که روی 80هزار زن صورت گرفت، نشان داد که احتمال 

مرگ نوزادان در خانم های سن باال بیشتر است. 
نویس��ندگان اعالم کردند زنانی که زمان بچه دار ش��دن را تا دهه 40 زندگی خود به تعویق می اندازند، حتماً این 

هشدار ها را جدی بگیرند. 
در انگلستان، میزان حاملگی در زنان سن باال از سال 1990 تا به امروز سه برابر شده است. تحقیقی که در مجله 
پزش��کی PLOS به چاپ رسید، عواقب مرگبار حاملگی در سنین باال مانند نارسایی کلیه، شوک زایمانی و آمبولی 

مایع آمینوتیک را تأیید کرده است. 
همچنین تحقیقات انجام شده در دانشگاه بریتیش کلمبیا واقع در کانادا ثابت کرده است که برخی از این عوارض 

در زنان باالی 39 سال در مقایسه با زنان 25 تا 29 سال، هشت برابر بیشتر مشاهده شده است. 
احتمال مرده زایی در زنان 40 س��ال به باال س��ه برابر مادران جوان و احتمال مرگ ومیر نوزاد در این زنان دو برابر 

زنان جوان است. 
یافته ها نش��ان داده اند که مادران 40 تا 44 س��ال هش��ت براب��ر مادران جوان از آمبول��ی آمینوتیک رنج می برند. 

همچنین، احتمال نارسایی کلیوی در مادرانی که به 50 سالگی نزدیک می شوند، 15 برابر بیشتر است. 
احتیاج به مراقبت ویژه در مادرانی که در اواخر دهۀ 20 سالگی خود هستند 8 در 10هزار است که این میزان در 

زنان 40 تا44 ساله به 16 در 10هزار و در زنان 45 تا 50 ساله به 80 در 10هزار می رسد. 
مطالعات کلی اخیر نشان داده اند که در مقایسه با زنان جوان، خطرات مرگبار در مادران بین 40 تا 44 سال حدود 

0/9درصد، در مادران 45 تا 49 سال حدود 1/6 و در مادران 50 سال به باال 6/4 درصد بیشتر است. 
بر اساس چنین نتایجی باید به زنانی که باردار شدن خود را تا دهۀ 40 سالگی خود به تعویق می اندازند، مشاوره 

بیشتری داد. 
هر چه سن مادر شدن افزایش پیدا کند، احتمال بروز مرگ ومیر در نوزادان در آینده نیز افزایش خواهد یافت. 

انواعدرمانباروری
داروهایباروری: معموالً این دارو ها تنها برای زنان تجویز می شوند. بسیاری از این دارو های رایج همانند کلومیفن 

سیترات برای مشکالت تخمک گذاری زنان تجویز می شوند. 
عملهایجراحی:در صورتی که لوله فالوپ مس��دود باش��د و از بارداری جلوگیری کند، لوله فالوپ را جراحی 

می کنند. 

روشهایکمکباروری
-تلقیحداخلرحمیاس�پرم)IUI(: که در آن با کمک لولۀ پالس��تیکی اسپرم را وارد رحم می کنند تا لقاح 

صورت گیرد. این روش برای مواردی است که اسپرم های مرد ضعیف باشند. 
-لق�احآزمایش�گاهی)IVF( :که در ای��ن روش لقاح در خارج از بدن انجام می گی��رد که بعد در درون رحم 

گذاشته می شود. این روش برای مشکالت ناباروری و اسپرم ضعیف مفید خواهد بود. 
telegraph.co.uk:منبع
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هنگکنگش�هریاس�تکهبهش�هرآسمانخراشهامعروفاس�ت.اینشهرافس�انهایبههیأتزیباترینو
مدرنترینشهرهایجهاندرآمدهوتعداد4برجبلندازمجموع15برجمرتفعدنیارادرخودجایدادهاست.

اینتصویریکیازآسمانخراشهایاینشهرافسانهایاست.
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