
فرصت امروز: با ش��دت گرفتن تنش میان عربستان و قطر، 
دولت عربس��تان س��عودی اعالم ک��رد که تمام دفاتر ش��رکت 
هواپیمای��ی قط��ر ایرویز را در این کش��ور تعطیل کرده اس��ت. 
همچنین مجوز ش��رکت هواپیمایی قطر ایرویز هم در عربستان 
س��عودی باطل شده اس��ت. در همین حال با اجرای ممنوعیت 
س��فر برای هواپیمایی قطر ایرویز از سوی عربستان سعودی، از 
دیروز بسیاری از پروازهای این شرکت هواپیمایی کنسل شدند، 
که از جمله نخس��تین اثرات ملموس شدت گرفتن بحران میان 

دو کشور است. 
براس��اس گزارش پایگاه خبری ایندیپندنت، بیش از ۳۰ پرواز 
ب��ه مقصد دوحه کنس��ل ش��دند و تصاویر ارس��الی از فرودگاه 
بین الملل��ی  »هم��اد« در قطر حاکی از خلوت ب��ودن آن دارد. 
تمامی ۲۷ پرواز دوبی به دوحه قطر هم کنسل شدند. همچنین 
قطر ایرویز نیز تمامی پروازهای خود به سه کشور عربی حاشیه 
خلیج فارس را به حالت تعلیق درآورده است و پرواز به مصر هم 

تا اطالع ثانوی انجام نمی شود. 

100 تا 150 پرواز در آسمان ایران افزایش یافت
در همی��ن زمین��ه مدیرعامل  »ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران« از افزای��ش جریان ترافیکی 1۰۰ تا 15۰ پروازی 
در آس��مان ایران خبر داد و گفت: از حدود ساعت 4:۳۰ دقیقه 
بامداد سه ش��نبه، جریان ترافیکی جدید مورد پذیرش کشور ما 

قرار گرفت و عملیاتی شد. 
به گ��زارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرس��ازی، رحمت اهلل 
مه آب��ادی ادام��ه داد: پیش از این به ط��ور میانگین روزانه بیش 
از 95۰ پرواز از آس��مان ایران عبور می کرد و با انتقال برخی از 
پروازهای هواپیمایی قطر ایرویز به آس��مان ایران روزانه به طور 
متوس��ط پروازهای عبوری از فضای ای��ران به 1۰5۰ تا 11۰۰ 

پرواز افزایش یافت. 
وی افزود: پیش��تر س��ه جریان عمده ترافیک��ی از قطر انجام 
می ش��د که یکی از این جریان ها از دوح��ه به اروپا و آتالنتیک 
ش��مالی و بالعکس است و این جریان که شامل غالب پروازهای 
قطری اس��ت تقریباً بدون تغییر باقی مانده است و فقط حدود 
۳۰ پرواز به س��مت اروپای جنوبی در مسیر کشورهای بحرین، 
عربس��تان و مصر وارد جنوب اروپا می ش��د که از جنوب شیراز 
وارد ایران شده و از مسیر اصلی خلیج فارس به اروپا وارد جریان 
ترافیک��ی ما خواهد ش��د.  مه آبادی اف��زود: در جریان دوم که 
جریان ترافیکی مسیر آفریقاست قبال از طریق بحرین، عربستان 
و مصر وارد آفریقا می ش��د، ولی االن از جنوب ش��یراز به سمت 
بندرعباس وارد شده و تحویل کشور عمان می شود و با دور زدن 

شبه جزیره عربستان وارد آفریقا می شود. 
وی گف��ت: این جریان ترافیکی که حدود 5۰ ترافیک اس��ت 

حدود ۳۰ دقیقه در فضای آسمان ما پرواز می کند. 
مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران افزود: در 
جریان س��وم که جریان هند و خاور دور اس��ت بخشی از آن از 
مس��یر کشور ما عبور می کرد و بخشی از طریق امارات، مسقط، 
پاکستان بود که در شرایط کنونی تعدادی نیز در آسمان کشور 

ما پرواز می کند. 
وی اف��زود: از ح��دود س��اعت 4:۳۰ دقیقه بامداد سه ش��نبه 
جریان ترافیکی جدید عملیاتی شد و با درخواست کشور قطر و 
س��ازمان بین المللی  ایکائو و پایبندی به تعهدات بین المللی این 

درخواست مورد پذیرش قرار گرفت. 
مدیرعامل  »شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران« افزود: 
پ��س از ایجاد 15هزار کیلومتر راه هوایی در قالب فاز اول طرح 
مدیریت آس��مان ایران شهر، ظرفیت بس��یار خوبی ایجاد شده 

اس��ت و می توانیم ب��ه تقاضاهای بین المللی پاس��خ بدهیم و با 
تکمیل فازهای بعدی می توانیم ترافیک های سنگین تری را هم 

پاسخگو باشیم. 

رشد ۲00 سورتی پروازهای عبوری از آسمان ایران
همچنین یک مقام مس��ئول در ش��رکت فرودگاه های کشور 
اعالم کرد که تم��ام پروازهای ایرالین های قطری برای تردد به 

آفریقا و اروپا از آسمان ایران عبور خواهند کرد. 
وی در گفت وگو با خبرن��گار مهر درباره وضعیت ایرالین های 
قطری پس از چالش های اخیر این کشور با تعدادی از کشورهای 
عربی که منجر به تحریم عبور هواپیماهای این کشور از آسمان 
کش��ورهای عربستان س��عودی، امارات متحده عربی، بحرین و 
مصر ش��ده، بیان کرد: این چهار کش��ور مهم حوزه خلیج فارس 
و ش��مال آفریقا اعالم کرده اند آسمان خود را روی هواپیماهای 
متعلق به ش��رکت های هواپیمایی قطر ب��ه خصوص قطرایرویز 

به عنوان شرکت حامل پرچم این کشور مسدود خواهند کرد. 
این مقام مس��ئول در  »ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی 
ایران« ادامه داد: با این وضع، تنها راه عبور پروازهای قطری، از 

آس��مان ایران خواهد بود.  این مقام مسئول ادامه داد: در حال 
حاضر در هر شبانه روز 955 پرواز عبوری از آسمان ایران تردد 
می کنند که در صورت تحریم ش��دن ایرالین های قطری و عبور 
هواپیماهای آنها از آس��مان ایران، احتماال روزانه ۲۰۰ پرواز به 

این تعداد افزوده می شود. 
ای��ن منبع آگاه در ش��رکت فرودگاه ها با بی��ان اینکه یکی از 
مهم ترین مشکالت قطری ها، سفر به شاخ آفریقا پس از تحریم 
ایرالین های این کش��ور از س��وی هواپیمایی مص��ر خواهد بود، 
تصریح ک��رد: در این صورت ایرالین های قطری می بایس��ت با 
عبور از آس��مان عمان و جنوب ایران، از آس��مان عراق به شاخ 
آفریق��ا تردد کنند. این موضوع مس��یر آنها را طوالنی تر خواهد 
کرد؛ چون قبال با عبور از آس��مان کویت و مصر، به راحتی وارد 

آفریقا می شدند. 

وی در پاس��خ به پرسش��ی در خصوص میزان درآمد شرکت 
فرودگاه ه��ا از پروازهای عبوری خارجی از آس��مان ایران گفت: 
این درآمدها به دالیل امنیتی قابل ذکر نیست چون کشورهای 
همس��ایه با اطالع از رقم ایران، نرخ عبور از آس��مان خود را به 
ص��ورت رقابتی ب��ا ایران کاهش می دهند ک��ه منجر به کاهش 

درآمدهای کشور می شود. 

درآمد 51 میلیارد تومانی ماهانه ایران از پروازهای عبوری 
قطر

 »ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران« می تواند در یک 
م��اه آتی از پروازهای عبوری قطر از آس��مان ایران، بیش از 51 

میلیارد تومان درآمد کسب کند. 
براس��اس دس��تورالعملی که  »ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران« به زبان انگلیس��ی در سایت خود قرار داده است، 
شرکت های هواپیمایی دنیا برای عبور از ایران باید به ازای وزن 
هواپیما و میزان مس��افتی که در آس��مان ایران طی می کنند، 

ماهانه به این شرکت شارژ پرداخت کنند. 
براساس این دستورالعمل، ش��رکت فرودگاه ها از ایرالین های 
خارجی به ازای هر هزار کیلوگرم از وزن آنها در هنگام تیک آف 
4 ه��زارم دالر در ه��ر کیلومتر اخذ می کند. ب��ه عبارت دیگر، 
تقریباً به ازای هر هزار کیلوگرم از وزن هواپیما، ایران از آنها 1۶ 
تومان )با احتساب هر دالر تقریباً 4 هزار تومان( در هر کیلومتر 
طی مس��افت از آس��مان کش��ورمان، به عنوان حق شارژ ماهانه 
ش��رکت فرودگاه ها اخذ می کن��د.  در این دس��تورالعمل آمده 
ک��ه ایرالین متقاضی عبور از آس��مان ایران، می بایس��ت هزینه 
ت��ردد را به ص��ورت دالر آمریکا، یورو یا اعتب��اری به بانک های 
ایرانی پرداخت کند. همچنین براس��اس دس��تورالعمل شرکت 
فرودگاه ه��ا، ایرالین های��ی که می خواهند به ص��ورت موقتی یا 
صرفاً برای یک بار از ایران رد ش��وند، می بایس��ت معادل همین 
مق��دار را به صورت اعتب��اری و پیش از برخاس��تن از فرودگاه 
مب��دأ به بانک های ایران��ی واریز کنند.  بنابرای��ن اگر بخواهیم 
به طور تقریبی میزان درآمد ش��رکت فرودگاه ها از هواپیماهای 
عبوری از آسمان ایران را محاسبه کنیم، با توجه به اینکه بیشتر 
هواپیماه��ای متعلق به قطر ایرویز، بوئینگ ۷۷۷ )4۳ فروند( و 
ایرباس ۳۲۰ )۳5 فروند( از مجموع 1۷5 فروند هواپیمای متعلق 
به قطر ایرویز هس��تند و همچنین وزن این دو مدل هواپیما در 
هنگام برخاستن از باند در صورت پر بودن، به ترتیب ۳51 هزار 
و ۸۰۰ کیلوگ��رم و همچنین ۳۶۲ هزار و ۸۷۳ کیلوگرم اس��ت 
)که به طور میانگین ۳55 هزار کیلوگرم منظور می شود( و نیز با 
توجه به اینکه مسافت جنوب خلیج فارس تا شمال غرب ایران و 
ورود هواپیماهای قطری به آسمان ترکیه، کمی بیش از هزار و 
5۰۰ کیلومتر برآورد می شود، به طور تقریبی و میانگین، درآمد 
ش��رکت فرودگاه های ایران از هر س��ورت پروازی، ۸ میلیون و 

5۲۰ هزار تومان به ازای هر هواپیما خواهد بود. 
با توجه به اینکه در صورت انتقال مس��یر پروازی ایرالین های 
قطری به آس��مان ایران، روزانه ۲۰۰ س��ورت پروازی به آسمان 
ایران منتقل می ش��ود، درآمد ش��رکت فرودگاه ها از این انتقال 
مس��یر، در هر ۲4 س��اعت، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
اس��ت. بر این اس��اس، ش��ارژ ماهانه ای که قطری ها بابت تردد 
از آسمان ایران می پردازند، 51 میلیارد تومان برآورد می شود. 

البت��ه با توجه ب��ه اینکه کش��ورهایی همچون ع��راق، اردن 
و کوی��ت حاضرند باب��ت انتق��ال پروازهای قطری به آس��مان 
کشورهایش��ان، مبالغ کمتری از ایرالین های قطری اخذ کنند، 
الزم است شرکت فرودگاه ها نیز رقم پیشنهادی خود را کاهش 

دهد تا این درآمد نصیب همسایگان ایران نشود. 

رشد ۲0 درصدی پروازهای عبوری از آسمان ایران

آسمان محبوب
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان معامالت روز سه شنبه بازار 
س��هام به رش��د 4 واحدی بس��نده کرد و در ارتفاع ۸۰ هزار و ۲9۳ واحد قرار 
گرف��ت. بدین ترتیب پس از دو روز تعطیلی، بورس تهران ش��اهد معامالتی کم 

حجم بود. با این حال روز گذشته تعداد زیادی از نمادها در گروه های 
مختلف با روندی کاهشی در قیمت پایانی مواجه شدند...
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 چگونه ارزش بیشتری
برای مدیران پیدا کنیم ؟

پیدا و پنهان طرح ادغام بانک ها

 زنگ های ادغام بانک ها
برای که به صدا درمی آیند؟ 

 »فرصت امروز« قطع روابط سیاسی، اقتصادی 4 کشور عربی با قطر را بررسی می کند

تهدید قطر، فرصت ایران
فرصت امروز: از صبح دوشنبه تمام خبرها تحت الشعاع قطع روابط 
دیپلماتیک چهار کش��ور عربستان، بحرین، مصر و امارات با قطر قرار 
گرفته است؛ ماجرایی که می تواند برای ایران فرصتی ویژه تلقی شود. 
به هر حال قطر کش��وری کوچک اما ثروتمند اس��ت و طبق گزارش 
آژانس بین المللی انرژی، نخستین تولیدکننده گاز مایع در جهان است. 
همچنین بر اساس گزارش کمیسیون کش��اورزی اتاق تهران، میزان 

واردات قطر در سال ۲۰1۶ حدود ۲5 میلیارد دالر بوده که البته ایران 
س��هم عمده ای از آن نداشته است. بنا به آمارهای موجود، سهم ایران 
از بازار 4 تا 5 میلیارد دالری قطر در س��ال گذشته تنها 1۶5 میلیون 

دالر بوده است. 
چهار کش��ور عربستان س��عودی، مصر، بحرین و امارات، ضمن قطع 
رواب��ط دیپلماتیک با قطر، مرزه��ای هوایی، دریایی و زمینی خود را به 

روی قطر بسته اند و عمال این کشور کوچک اما ثروتمند و تاثیرگذار را 
در محاص��ره قرار داده اند؛ محاصره ای که تنها راه خروج از آن برای قطر 
از ای��ران می گذرد؛ موضوعی که برای ایران می تواند یک فرصت طالیی 
اقتصادی باشد؛ فرصتی که پیش از این هم ایران یک بار بعد از تحریم 

روسیه از س��وی اتحادیه اروپا به دست آورد ولی آنچنان که 
۲باید و شاید از آن نتوانست استفاده کند؛ اتفاقی که حاال هم...

سرنوشت امضای 
الکترونیکی در ایران

دیجیتال
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سرمقاله
پایان نافرجام ادغام 

وزارتخانه ها

ساختار وزارتخانه ها از دوره قاجار 
آغاز شد. نخس��تین وزارتخانه ها در 
زمان ناصرالدین ش��اه تش��کیل شد 
و تع��داد آنه��ا 1۰ وزارتخانه بود. با 
گذشت زمان و تغییرات گسترده ای 
که در نظام سیاس��ی و اداری کشور 
در طول 1۲۰ س��ال گذشته اتفاق 
افتاده، شکل، تعداد، حوزه عمل و نام 
وزارتخانه های مختلف کشور شاهد 
فراز و نشیب های زیادی بوده است. 
به عنوان مثال ایران در دوران جنگ 
تحمیلی با ۲4وزارتخانه، بیشترین 
تع��داد وزارتخانه های خود را تجربه 
کرد. اما س��وال اساس��ی اینجاست 
که مهم ترین دالیل ادغام یا تفکیک 

وزارتخانه ها در سال های...

۲

یلدا راهدار
رئیس کمیسیون رقابت و 
خصوصی سازی اتاق ایران

وزارت نفت درباره اظهارات یک نماینده س��ابق مجلس 
ش��ورای اس��المی درباره صادرات گاز ب��ه ترکیه واکنش 

نشان داد. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز«، در پی اظهارات اخیر آقای 
زاکانی، نماینده س��ابق مجلس ش��ورای اس��المی درباره 
ق��رارداد گازی ای��ران و ترکی��ه و ربط دادن مس��ائل این 
قرارداد با پرونده کرسنت، اداره کل روابط عمومی وزارت 
نفت اعالم کرد که »این س��خنان سراسر کذب و فاقد هر 

نوع مدرک و مستندات قانونی است.«
براس��اس اعالم وزارت نفت، »البته این قبیل اظهارات 
که بیش��تر ناش��ی از اغراض سیاس��ی و جناحی و بغض 
شخصی با مدیران کنونی وزارت نفت است، تازگی ندارد و 
متأس��فانه برخی ها، سال هاست که به طرح چنین مطالب 

کذب و خالف واقعی اشتغال دارند. 
وزارت نف��ت پیش از این بارها به بیان واقعیت و حقایق 
شکایت گازی ترکیه پرداخته و در این زمینه برای اذهان 
بیدار به صراحت و صداقت اطالع رسانی و روشنگری کرده 
اس��ت و تا هر ج��ا و هر زمان هم که الزم باش��د در برابر 
این حرف ها و ادعاهای تکراری به مردم آگاه ایران توضیح 
خواه��د داد. این بار ام��ا در اظهارات اخی��ر جناب آقای 
زاکان��ی یک نکته جدید و جالب توج��ه وجود دارد و آن 
اعتراف ایش��ان به پرداخت یک میلیارد دالر توسط دولت 
گذش��ته به ترکیه بر سر شکایت این کشور درباره قیمت 

باالی گاز ایران است. 
هرچند آقای زاکانی س��عی کرده اند با طرح یک ادعای 
مبهم دیگ��ر مبنی بر پس گرفتن این ی��ک میلیارد دالر 
از ترکی��ه که هیچ س��ند و مدرکی هم درب��اره آن وجود 
ندارد، اعتراف مذکور را تحت الشعاع قرار دهند، اما همین 
اعتراف ایشان را باید گامی به جلو در مسیر بیان حقیقتی 
دانس��ت که دوس��تان ایشان س��عی در مکتوم ماندن آن 

داشتند. 

پیش از این اعالم کرده بودیم که ترکیه براس��اس عرف 
قرارداده��ای تجاری یک بار در گذش��ته به دلیل آن چه 
قیمت گران گاز صادراتی ایران می دانس��ت شکایت کرد 
و ایران محک��وم به بازگرداندن حدود ی��ک میلیارد دالر 
اضاف��ه دریافتی به ترکیه ش��د که این مبلغ هم توس��ط 

دولت گذشته به صورت نقدی به ترکیه پرداخت شد. 
این همان واقعیتی اس��ت که مدعی��ان امروزی وزارت 
نفت در جریان س��ازی های اخیر خود از پذیرش آن س��ر 

باز می زدند و اکنون آقای زاکانی به آن اعتراف کردند. 
ش��کایت دیگر ترکی��ه همان گونه که پی��ش از این به 
آگاهی رسید در دولت گذشته و در سال 91 مطرح شده 
اس��ت که طی آن ش��رکت بوتاش ترکیه تقاضای کاهش 
۶5درصدی قیمت را داشت، اما با دفاع نمایندگان شرکت 
ملی گاز ای��ران، داوری بین المللی تنه��ا با کاهش 1۳.5 
درصدی قیمت موافقت کرد. این بار دولت تصمیم گرفت 
به جای پول نق��د به ترکیه گاز دهد تا مبلغ اضافه ای که 
از این کش��ور دریافت شده بود تسویه شود. درباره ادعای 
ارتباط ش��کایت ترکیه با پرونده کرس��نت هم باید اذعان 
کرد که این ادعاها همان قدر غیر کارشناس��ی و آمیخته با 
اغراض سیاس��ی است که ادعاهای چند سال اخیر ایشان 

درباره کرسنت چنین بود.«
در ادامه این مطلب آمده است: »آقای زاکانی یک بار به 
دلیل طرح اتهام ه��ای واهی علیه وزارت نفت در ماجرای 
کرس��نت از س��وی دادگاه به یک س��ال حب��س محکوم 
شده اند، اما گویا تصمیم به ادامه افترا و تهمت پراکنی های 
قبلی دارن��د. در این صورت وزارت نف��ت هم قاطعانه در 
برابر این اتهام زنی ها ایس��تادگی کرده و بار دیگر موضوع 
را از طری��ق مراجع قضایی دنبال خواهد کرد. به هر حال 
ب��ه نظر می آید ه��ر چه پیش می رویم بی پش��توانه بودن 
جوس��ازی های اخیر علیه وزارت نفت و اهداف پشت پرده 

آن آشکارتر  می شود.«

وزارت نفت به اظهارات اخیر درباره صادرات گاز به ترکیه پاسخ داد

پشت پرده جوسازی تازه علیه وزارت نفت
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گذرقانونیبربحثجداسازیوزارتخانهها
چرخشازادغامبهتفکیک

طرح تفکیک سه وزارتخانه در شرایطی مطرح و جزییات 
آن در هاله ای از ابهام قرار دارد که سیاست مورد نظر با آنچه 
قوانین باالدس��تی به ویژه برنامه های توس��عه و سیاست های 
کلی اقتص��اد مقاومت��ی درب��اره  آن تاکی��د دارد، مطابقت 

چندانی ندارد. 
به گزارش ایس��نا، اخیرا مس��ئله تفکیک س��ه وزارتخانه 
»راه و شهرس��ازی«، »صنعت، مع��دن و تجارت« و »ورزش 
و جوانان« مطرح ش��ده اس��ت؛ وزارتخانه هایی که از ادغام 
آنها حتی یک دهه نگذشته و این بار ماجرای جدا سازی آنها 
مطرح است، آن هم در شرایطی که ادغام آنها ریشه بر الزام 

قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش وزارتخانه ها دارد. 
بر اس��اس م��اده )۵۳( قانون برنامه پنجم توس��عه دولت 
مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در یکدیگر 
ادغ��ام کند که تا پایان س��ال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها 
از ۲۱ ب��ه ۱۷ کاه��ش یاب��د. بنابراین در س��ال ۱۳۹۰ بود 
ک��ه ادغام چند وزارتخانه کلید خورد، بنابراین در راس��تای 
اجرای قانون برنامه پنجم توس��عه و کوچک سازی دولت، در 
خردادم��اه ۱۳۹۰ ب��ا رأی مجلس و تایید ش��ورای نگهبان، 
وزارت »راه و ترابری« با وزارت »مسکن و شهرسازی« ادغام 
ش��ده و وزارت »راه و شهرسازی« را تش��کیل دادند، حتی 
در مرحله ای مصوب ش��د که وزارت راه و ترابری، مسکن و 
شهرس��ازی و ارتباطات و فناوری اطالعات با یکدیگر ادغام 
ش��ده و وزارت »امور زیربنایی و ارتباطات« را تشکیل دهند 

که در نهایت مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. 
همچنی��ن وزارت »صنع��ت، معدن و تجارت« در س��ال 
۱۳۹۰ و با تصویب مجلس و تایید ش��ورای نگهبان از ادغام 
دو وزارت »صنایع و معادن« و »بازرگانی« تشکیل شد. این 
در حالی است که پیش تر و در سال ۱۳۸۹ از ادغام سازمان 
تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه ای جدید تحت 

عنوان »وزارت ورزش و جوانان« تشکیل شده بود. 
با این همه در س��ال گذشته بود که در جریان تدوین الیحه 
برنامه ششم توسعه موضوع ادغام وزارتخانه های موجود مطرح 
ش��د که خود به جریانی خبری در صدر رس��انه ها تبدیل شد 
و ب��ا واکنش ه��ای متفاوتی از س��وی مقام��ات دولتی و حتی 
کارشناس��ان حوزه های مربوطه همراه بود. طولی نکش��ید که 
دولت در الیحه برنامه ششم که دی ماه سال ۱۳۹۴ به مجلس 
ارائه کرد و در ویرایشی که در این الیحه داشت موضوع ادغام و 
انحالل سازمان ها و وزارتخانه ها را مطرح کرد، به  طوری که در 
ماده )۱۰( این الیحه تاکید ش��د در راستای اصالح نظام اداری 
موضوع صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور باید با تاکید بر 
تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف 
دس��تگاه های موازی و غیر ض��روری و هزینه های زائد ادغام در 

دستور کار قرار گیرد. 

بع��د از تصویب قانون برنامه شش��م توس��عه نیز بار دیگر 
ب��ر ماج��رای کوچک س��ازی دول��ت در قالب اص��الح نظام 
اداری م��ورد توجه قرار گرفت، ب��ه  طوری که در ماده )۲۸( 
موضوع نظام اداری ش��فافیت و مبارزه با فس��اد تاکید ش��د 
که کاه��ش حجم، اندازه و س��اختار مجموع دس��تگاه های 
اجرایی به اس��تثنای مدارس دولت��ی در طول اجرای قانون 
برنامه حداق��ل به میزان ۱۵درصد نس��بت به وضع موجود 
و حداق��ل ۵ درص��د در پایان س��ال دوم از طریق واگذاری 
واحده��ای عملیات��ی، خری��د خدمات، مش��ارکت با بخش 
غیردولت��ی با اولویت تعاونی ها، ح��ذف واحدهای غیرضرور، 
کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحالل 
و ادغام س��ازمان ها و موسس��ات و واگذاری برخی از وظایف 
دس��تگاه های اجرایی به ش��هرداری ها و دهداری ها و بنیاد 
مس��کن انقالب اسالمی با تاسیس شورای عالی اداری انجام 
شود. همچنین در تبصره این ماده واحده تعیین تکلیف شد 
که انحالل، انتزاع و ادغام موسس��اتی ک��ه به موجب قانون 
تاسیس شده است تنها با تصویب مجلس امکان پذیر خواهد 

بود. 
اما در س��ویی دیگر سیاس��ت های کلی اقتص��اد مقاومتی 
ق��رار دارد که در م��اده )۱۵( آن بر کاهش ان��دازه دولت و 
حذف دستگاه های موازی تاکید می شود. در حالی در قوانین 
باالدس��تی موضوع کاهش حج��م دولت، ادغ��ام، انحالل و 
صرفه جویی هزینه ها مطرح است که با تفکیک وزارتخانه ها 
به طور حتم در مواردی همچون ایجاد ساختمان و امکانات 
جدید، وزیر، مدیران و کارکنان نیز باید هزینه های تازه ای به 
دولت تحمیل ش��ود و بار مالی خاص خود را به همراه دارد، 
آن هم در ش��رایطی که توسعه هر یک به ویژه نیروی انسانی 
خ��الف ضوابط نظام اداری بوده و عاملی برای بزرگ ش��دن 

هر چه بیشتر دولت محسوب خواهد شد. 
 در عین حال از لحاظ بودجه ای نیز در حال حاضر هر یک 
از وزارتخانه ها خاصه سه وزارتخانه مطرح شده برای تفکیک 
دارای ردیف بودجه ای مش��خص و تعیین ش��ده در بودجه 
۱۳۹۶ هس��تند ک��ه اگر طرح مورد نظر ب��ا موافقت مجلس 
همراه ش��ود باید در حجمی دیگر ب��ر بودجه موجود افزوده 
ش��ود، چراکه منابع موجود پیش بینی شده به نظر نمی رسد 

کفاف وزارتخانه های جدید را بدهد. 
با این حال هس��تند موافقانی که معتقدند در حال حاضر 
برخی وزارتخانه ها در نتیجه ادغام های انجام شده، عریض و 
طویل ش��ده اند که انجام امور آنها را گاه دچار اختالل کرده 

و هزینه های باالیی به همراه دارد. 
 البته دولت فعلی در جداس��ازی سازمان ها کم تجربه هم 
نیس��ت. در نمونه ای بارز با حکمی از سوی رئیس جمهوری 
که براس��اس اصل )۱۲۶( قانون اساسی و در اجرای مصوبه 
)۱۶۸( جلس��ه ش��ورای عالی اداری صادر ش��د، س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی احیا شد. سازمانی که در سال ۱۳۸۶ 
توسط دولت نهم منحل شده بود و دولت یازدهم معتقد بود 

باید دوباره این سازمان تفکیک شده، تشکیل شود. 
بر این اس��اس با ادغام دو معاون��ت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهوری )امور برنامه و بودجه( و همچنین 
معاونت توس��عه منابع انس��انی رئیس جمهور )امور اداری و 
استخدامی(، سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شد. اما 
طولی نکش��ید که در سال ۱۳۹۵ دولت به این نتیجه رسید 
که امور در جریان این سازمان چندان باهم انطباقی نداشته 
و حجم کارهای آن س��نگین است. از این رو دوباره تصمیم 
به تفکیک گرفت که با انتقاداتی نس��بت به تغییر سیاست و 

هزینه های تحمیلی آن همراه بود. 

»فرصت امروز« - از صبح دوش��نبه 
تمام خبرها تحت الش��عاع قطع روابط 
دیپلماتیک چهار کش��ور عربس��تان، 
بحری��ن، مص��ر و امارات ب��ا قطر قرار 
گرفته اس��ت؛ ماجرایی ک��ه می تواند 
ب��رای ایران فرصتی ویژه تلقی ش��ود. 
به هر حال قطر کش��وری کوچک اما 
ثروتمند اس��ت و طبق گزارش آژانس 
بین المللی انرژی، نخستین تولیدکننده 
گاز مایع در جهان است. همچنین بر 
اس��اس گزارش کمیسیون کشاورزی 
اتاق تهران، میزان واردات قطر در سال 
۲۰۱۶ حدود ۲۵ میلیارد دالر بوده که 
البته ایران سهم عمده ای از آن نداشته 
اس��ت. بنا به آمارهای موجود، س��هم 
ایران از بازار ۴ تا ۵ میلیارد دالری قطر 
در سال گذشته تنها ۱۶۵ میلیون دالر 

بوده است. 

چالشهایپیشرویاقتصادقطر
چهار کشور عربستان سعودی، مصر، 
بحری��ن و امارات، ضمن قط��ع روابط 
دیپلماتی��ک با قطر، مرزه��ای هوایی، 
دریایی و زمینی خ��ود را به روی قطر 
بس��ته اند و عمال این کشور کوچک اما 
ثروتمند و تاثیرگذار را در محاصره قرار 

داده اند؛ محاصره ای که تنها راه خروج 
از آن ب��رای قط��ر از ای��ران می گذرد؛ 
موضوعی که ب��رای ایران می تواند یک 
فرصت طالیی اقتصادی باشد؛ فرصتی 
که پیش از این هم ایران یک بار بعد از 
تحریم روسیه از سوی اتحادیه اروپا به 
دست آورد ولی آنچنان که باید و شاید 
از آن نتوانست استفاده کند؛ اتفاقی که 
حاال هم می تواند بیفتد و کش��ورهای 
دیگ��ری همچ��ون هند و عم��ان این 
فرصت را مناس��ب بیابن��د. در زمینه 
بازرگانی و اقتص��ادی، ایران می تواند 
راه را ب��رای خروج قط��ر از محاصره 
اقتص��ادی - ارتباط��ی فراهم کند و 
این فرصت بزرگی ب��رای بازرگانان و 
تجار ایران اس��ت ک��ه به خصوص در 
حوزه تامین مواد غذایی و کش��اورزی 
قط��ر گام بردارند؛ اتفاقی که به رونق 
بنادر و کش��تیرانی ایران به خصوص 
در بوشهر می انجامد. قطر یک کشور 
کوچک در شرق شبه جزیره عربستان 
است و تنها مرز زمینی را با عربستان 
دارد. سایر مرزهای قطر از طریق دریا 
با بحرین، امارات و ایران اس��ت. حاال 
در شرایطی که عربس��تان، بحرین و 
امارات مرزهای زمینی، آبی و هوایی 

خود را روی این کش��ور بسته اند تنها 
مرز این کش��ور به سوی جهان، ایران 
است؛ اتفاقی که می تواند برای تامین 
مایحتاج این کش��ور و دسترسی آن 
ب��ه کش��ورهای دیگ��ر ی��ک فرصت 
بزرگ محس��وب ش��ود. فق��ط کافی 
اس��ت به ای��ن نکته توجه ش��ود که 
پی��ش از ای��ن روزان��ه ۶۰۰ تا ۸۰۰ 
کامیون به صورت میانگین از گذرگاه 
ابوسمره، مرز زمینی قطر و عربستان، 
عب��ور می  کردند و معم��وال کاالهای 
ض��روری از جمله تره ب��ار و کاالهای 
کش��اورزی را به قطر می بردند و حاال 
متوقف شده اند و این می تواند فرصت 
جدیدی برای تجار ایرانی باش��د تا از 
طریق لنج و دریا کاالهای ضروری را 
به این کش��ور برس��انند. روز دوشنبه 
از جمله تصاویری ک��ه بعد از اعمال 
تحری��م از قطر مخابره ش��د، هجوم 
مردم به فروش��گاه ها برای خرید کاال 
ب��ود؛ موضوعی که ب��ه خوبی نگرانی 
م��ردم این کش��ور را نش��ان می دهد 
و ح��اال ای��ران می توان��د ب��ا افزایش 
ص��ادرات این نگران��ی را از بین ببرد. 
ای��ران نزدیک ب��ه ۲۵۰ کیلومتر مرز 
آب��ی با قط��ر دارد و از ش��مالی ترین 

نقطه خاک قطر، شهر الرویس تا بندر 
دیر در اس��تان بوش��هر حدود ۱۸۵ 

کیلومتر فاصله است. 

آیاایرانمیتواندشریکمهم
تجاریقطرشود؟

امارات بزرگ ترین ش��ریک تجاری 
قط��ر و عربس��تان س��عودی، دومین 
شریک تجاری این کشور است. ارزش 
تب��ادل تجاری س��االنه می��ان قطر و 
عربس��تان س��عودی تقریبا ۷ میلیارد 
دالر اس��ت و ب��ا این ش��رایط قطر دو 
شریک بزرگ تجاری خود را از دست 
خواهد داد و س��وال این اس��ت که آیا 
ای��ران می تواند به مهم ترین ش��ریک 

اقتصادی قطر تبدیل شود؟ 
به طور کلی حجم مبادالت تجاری 
ایران ب��ا قطر خیلی زیاد نیس��ت که 
البته در این میان سهم صادرات بسیار 
بیش��تر از واردات اس��ت تا جایی که 
س��ایت گمرک ایران در گزارش های 
واردات ایران اصال نامی از کش��ور قطر 
نبرده است. در مقابل، عمده صادرات 
ای��ران به قطر را محص��والت معدنی، 
انواع کفپوش، زعفران و پسته تشکیل 
می دهند و البته بخشی از این صادرات 

نیز مربوط به حیوانات زنده است. 

جمعبندی
سرش��ماری ها  آخری��ن  براس��اس 
جمعیت قطر ۲.۶ میلیون نفر اس��ت 
که بخ��ش مهمی از آنه��ا را کارگران 
خارج��ی تش��کیل می دهن��د. مجله 
فورب��س این کش��ور را ثروتمندترین 
کش��ور جهان معرفی کرده است. قطر 
باالترین ش��اخص توسعه انسانی بین 
کش��ورهای جهان عرب را داراس��ت. 
درآم��د ب��االی گاز و جمعیت کم در 
این کشور س��اختار رفاهی بی نظیری 
را برای ش��هروندان قطری ایجاد کرده 
است. درآمد س��رانه این کشور حدود 
۱۳۰ هزار دالر اس��ت و این کش��ور را 
از نظر این شاخص در رتبه اول جهان 
قرار می ده��د؛ نکته ای ک��ه می تواند 
نش��ان دهنده بازاری بزرگ و پر س��ود 
در این کش��ور باش��د و حاال باید دید 
آیا ایران می توان��د از این فرصت ویژه 
اس��تفاده کند؟! فرصتی که در س��ال 
گذش��ته نیز با تحریم روسیه از سوی 
اتحادیه اروپ��ا نصیب ایران ش��د، اما 
آنچنان که باید و شاید از آن استفاده 

نبرد. 

»فرصتامروز«قطعروابطسیاسی،اقتصادی4کشورعربیباقطررابررسیمیکند

تهدید قطر، فرصت ایران

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، 
وضعیت پیش آمده بابت قطع رابطه 
کش��ورهای عربی با قط��ر را فرصتی 
بی نظیر برای اقتصاد ایران دانست و 
گفت: ب��ازاری ۴ تا ۵ میلیارد دالری 

پیش روی ایران قرار دارد. 
محم��د الهوت��ی در گفت وگ��و با 
مه��ر با اش��اره ب��ه تحری��م قطر از 
سوی کش��ورهای عربی گفت: البته 
بای��د توجه داش��ت که این ش��رایط 
مادام العم��ر نیس��ت و ممکن اس��ت 
در آینده نزدیک و دوره کوتاه مدت، 
اختالفات برطرف شود، بنابراین باید 
به سرعت از این فرصت برای اقتصاد 

ایران بهره گرفت. 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران 
افزود: البته موضوعی که روز دوشنبه 
برای قطر پیش آمد، دنیا را ش��وکه 
کرد؛ ب��ه دلیل اینکه ت��ا روز قبل از 
آن، هیچ صحبتی درباره این موضوع 
نش��ده بود اما به یکباره عربس��تان، 
امارات و مصر، موض��وع قطع رابطه 

با قطر را اعالم کردند. 
وی تصریح ک��رد: فارغ از اینکه این 
موض��وع، در رواب��ط سیاس��ی قطر با 

کشورهای منطقه، چه تاثیری خواهد 
داش��ت، باید به نقاط مثبت آن برای 
اقتص��اد ایران فکر ک��رد؛ چراکه قطر، 
یک��ی از ثروتمندتری��ن کش��ورهای 
منطق��ه و البت��ه تاثیرگ��ذار در حوزه 
کشورهای عربی است ولی به هرحال، 
عدم ارتباطات مستقیم با این کشور و 
وضع تحریم ها، می تواند در اقتصاد این 
کشور تاثیرگذار باشد، البته همان طور 
ک��ه وزارت ام��ور خارج��ه ای��ران نیز 
موض��وع گفت وگو را ب��ه طرفین دعوا 
پیشنهاد داد به نظر می رسد همه باید 
حول محور مذاکره و دیپلماس��ی، این 
مش��کل را حل و فصل کنند.  الهوتی 
در تش��ریح ابعاد اقتصادی قطع رابطه 
کشورهای عربی با قطر اظهار داشت: 
از بعد اقتصادی، این مس��ئله می تواند 
یکی از موضوعات مهم برای کشورهای 
منطقه و از جمله ایران باشد؛ چرا که 
این کشور ساالنه، حدود ۴ تا ۵ میلیارد 
دالر از عربس��تان و ام��ارات متح��ده 
عربی، مواد غذایی وارد می کند و کشور 
ثروتمندی در منطقه به شمار می رود؛ 
از سوی دیگر، ایران نیز پتانسیل های 
بسیاری در موضوع تامین مواد غذایی 

و مایحتاجی که کشور قطر نیاز داشته 
دارد ضمن اینکه قطر، کشوری نزدیک 
به ایران است و از سه بندر مهم کشور 
ما از جمله بندرعباس، لنگه و بوشهر 
با زمانی کمتر از ۱۲ س��اعت از طریق 
آبی، می توان کاالها را برای این کشور 

ارسال کرد. 
وی اظهار داش��ت: بر این اساس، 
قط��ع رابط��ه کش��ورهای عرب��ی با 
قطر، در بحث رون��ق صادرات ایران 
می توان��د تاثیرگذار باش��د؛ بنابراین 
ش��رایط برای توس��عه روابط ایران و 
قطر بسیار مهیا اس��ت و البته جای 
نگرانی برای قطر در تامین مایحتاج 
کشورش در این زمینه وجود ندارد؛ 
چراکه کش��ور قدرتمندی مثل ایران 
را در کنار خود دارد که در مس��ائل 
اقتص��ادی می توان��د کمک کننده به 
گذر از ش��رایط پیش آمده برای این 
کشور باش��د؛ ضمن اینکه قطری ها 
یکی از ش��رکای ایران در حوزه های 
گازی هس��تند و در ای��ن ش��رایط 
س��ختی که ب��رای آن کش��ور پیش 
آمده، اگر احس��اس کنند که شریک 
قدرتمن��دی مثل ای��ران در وضعیت 

س��خت و ناگ��وار منطق��ه ای دارند، 
برای روابط آینده دوجانبه نیز بسیار 

می تواند تاثیرگذار باشد. 
عضو ش��ورای گفت وگ��وی دولت 
و بخش خصوصی خاطرنش��ان کرد: 
قط��ر بعد از امارات، دومین کش��ور 
منطقه است که از نظر زیرساخت ها، 
بن��ادر و ترانزی��ت، دارای اهمی��ت 
وی��ژه ای اس��ت و زیرس��اخت های 
مناس��بی دارد و ب��ا ش��رایط پیش 
آم��ده، می تواند جزو ش��رکای اول 
اقتصادی کش��ور ایران ق��رار گیرد؛ 
ب��ه نحوی که ارتباطات اقتصادی ما 
که امروز از طریق برخی از کشورها 
مث��ل ام��ارات صورت می گی��رد، با 
جایگزینی قطر، ش��رایط جدیدی را 
تجربه کند، بنابرای��ن این مراوده و 
ارتباط��ات چه از بعد صادرات و چه 
از بع��د انتقال کاالهای م��ورد نیاز 
ایران و حتی صادرات به کشورهای 

ثالث نیز، دوسویه است.
 

روسیهشرایطمشابهیداشتاما
فرصتسوزیکردیم

الهوت��ی ادام��ه داد: البت��ه این 

نکت��ه را ه��م باید اضاف��ه کرد که 
این ش��رایط پیش آمده برای ایران 
در موضوع قطر، ش��رایطی اس��ت 
که یک س��ال و نیم گذش��ته برای 
روس��یه رخ داد ولی به دلیل اینکه 
م��ا امکانات مورد نی��از را در مورد 
روس��یه نداشتیم و از نظر فرهنگی 
و آشنایی به بازارهای آنها، شناخت 
کاملی وجود نداشت، نتوانستیم از 
فرصت ب��ه نحو مطلوب اس��تفاده 
کنی��م ولی این ش��رایط برای قطر 
متف��اوت اس��ت؛ چراک��ه از نظ��ر 
فرهنگ��ی و منطقه ای، بیش��تر به 
هم نزدیک هستیم و بهتر می توان 

مراودات را برقرار کرد. 
وی افزود: مسیر کوتاه مابین ایران 
و قط��ر، یک فرص��ت در مقابل بازار 
روس��یه است که از دس��ت ما رفت، 
بنابرای��ن در موض��وع ب��ازار جدید 
قط��ر، می ت��وان وضعی��ت را به نحو 
بهتری پیش ب��رد، البته دولتمردان 
بای��د توج��ه کنند که به ه��ر حال، 
قیمت ه��ای م��ا غیررقابتی اس��ت و 
برای رقابتی شدن نرخ ها، باید حتما 

تدبیری اتخاذ کنند. 

بررس��ی آمارهای تجارت خارجی ایران در 
س��ال ۹۵ حاکی از این اس��ت که حجم کل 
تجارت ایران با قطر در این سال کمی بیش از 
۱۱۴ میلیون دالر بوده است که از این میزان 
۱۱ میلیون و ۱۹۶ هزار دالر به واردات ایران 
از قطر اختصاص داشته و ۱۰۳ میلیون و ۴۹ 
هزار دالر نیز ب��ه واردات قطر از ایران مربوط 

بوده است. 
اگرچه این حجم از مبادله اقتصادی بین دو 
کشور در مقایسه با حجم کل تجارت خارجی 
ایران بس��یار ناچیز است، اما با توجه به قطع 
رابطه اقتصادی دو شریک اول تجاری قطر با 
این کش��ور یعنی عربستان و امارات، پتانسیل 
افزای��ش این مبادالت تا حدود ۵ میلیارد دالر 

هم وجود دارد. 
در حقیق��ت، محاص��ره اقتص��ادی قطر از 
سوی چهار کش��ور عربس��تان، امارات، مصر 
و بحری��ن در حالی همچن��ان ادامه دارد که 
ارتباط زمینی این کشور منحصر به ارتباط با 
عربس��تان بوده و در حوزه حمل ونقل دریایی 
نیز کامال به امارات وابس��ته بوده است. بر این 
اس��اس با قطع ارتباط اقتصادی عربس��تان و 
امارات با قطر، عبور روزانه حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ 

کامیون از مرز زمینی این دو کش��ور مختل و 
حمل ونقل دریای��ی کاال از امارات به قطر نیز 
متوقف ش��ده است. در این شرایط با گسسته 
ش��دن زنجیره تامین نیازهای بازار قطر، عمال 
فرص��ت بی بدیلی برای حضور ای��ران در این 

بازار فراهم شده است. 
ای��ن کش��ور ثروتمن��د از دو ش��ریک اول 
تجاری خود، یعنی امارات و عربس��تان ساالنه 
ح��دود ۴ تا ۵ میلی��ارد دالر مواد غذایی وارد 
می کند که با مسائل اخیر عمال باید جایگزین 
مناس��بی برای آن بیاب��د. در این میان، ایران 
به عنوان کش��وری که با قط��ر ۲۵۰ کیلومتر 
مرز آب��ی دارد و برای حم��ل دریایی کاال به 
این کش��ور حداکثر نیازمند ۱۲ ساعت زمان 
اس��ت، می تواند گزینه مقبولی باش��د اما جدا 
از اینک��ه مدت زم��ان تداوم تن��ش در روابط 
کشورهای عربی با قطر مشخص نیست، ایران 
نیز برای دست یابی به بازار قطر رقبای نسبتا 
سرس��ختی مانند عمان، هن��د و چین خواهد 
داش��ت و از ای��ن  رو در ص��ورت اهمال ایران 
ب��رای حضور پرق��درت، تکرار قضای��ای بازار 
روس��یه پس از تنش این کشور با ترکیه، دور 

از تصور نخواهد بود. 
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بحران دیپلماتیک بین قطر و همسایگانش 
ممکن اس��ت با کند کردن س��رمایه گذاری و 
گران تر کردن وام گیری برای کش��ورهای این 
منطقه، موجب زیان چند میلیارد دالری برای 

این کشورها شود. 
ب��ه گزارش رویترز، با س��رمایه تخمین زده 
ش��ده ۳۳۵میلی��ارد دالری ثروت پادش��اهی 
قطر، به نظر می رس��د این کش��ور قادر باشد 
از ایج��اد بح��ران اقتصادی ناش��ی از تصمیم 
عربس��تان، مصر، ام��ارات و بحرین برای قطع 
ارتباط��ات حمل و نقل هوایی دریایی و زمینی 

با این کشور جلوگیری کند. 
بندرگاهی  توس��عه یافته  ت��ازه  تش��کیالت 
این کش��ور کوچک، قطر را قادر می س��ازد به 
ص��ادرات گاز طبیعی خود ک��ه در ماه آوریل 
مازاد تج��اری ۲.۷ میلی��ارد دالری را برایش 
ب��ه ارمغ��ان آورد ادامه ده��د و واردات خود 
را ک��ه قب��ال از م��رز زمینی عربس��تان انجام 
می ش��د از راه دری��ا تداوم ببخش��د. خطوط 
هوایی در حال رش��د قطر در مرکز تالش های 
ای��ن کش��ور کوچک ب��رای تبدیل ش��دن به 
یک قطب توریس��م ق��رار دارد و احتماال با از 
دست دادن دسترسی به برخی از بزرگ ترین 

مراک��ز خاورمیانه متحمل ضرره��ای زیادی 
خواه��د ش��د.   طبق آخرین آمار، عربس��تان 
 سعودی و سایر کش��ورهای شورای همکاری 
خلی��ج ف��ارس، ب��ه ط��ور معمول تنه��ا ۵ تا 
۱۰درص��د از تب��ادالت ب��ازار س��هام قطر را 
ب��ه خ��ود اختص��اص می دهند و این نش��ان 
می دهد که حتی اگر تمام کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس س��رمایه های خود را از 
بازار س��هام قطر خارج کنن��د، نمی تواند بازار 
آن را غ��رق کنند. با ای��ن همه قطر در برخی 
حوزه ها با هزینه های بیش��تری مواجه خواهد 
 ش��د؛ عربس��تان س��عودی و ام��ارات متحده 
دالر  میلی��ارد   ۱.۰۵ از  دالر  میلی��ون   ۳۰۹
واردات غ��ذای قطر در س��ال ۲۰۱۵ را انجام 
می دادند ک��ه بیش��تر آن را محصوالت لبنی 
تش��کیل می داده و از مرز زمینی عربس��تان 
به قطر وارد می ش��ده است. حال، دوحه باید 
به فکر راه دیگری برای تامین این قس��مت از 
نیاز های خود باش��د. همچنین هزینه ساخت 
وس��از ها در قطر هم می تواند افزایش یابد که 
باعث ایجاد تورم در اقتصاد خواهد ش��د، چرا 
که آلومینیوم و س��ایر مصالح س��اختمانی را 

دیگر نمی توان از مرزهای زمینی وارد کرد. 
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فرصتقطربرایاقتصادایران

نگاه

دریچه یادداشت

پایاننافرجامادغاموزارتخانهها

س��اختار وزارتخانه ها از دوره قاجار آغاز ش��د. نخس��تین 
وزارتخانه ها در زمان ناصرالدین شاه تشکیل شد و تعداد آنها 
۱۰ وزارتخانه بود. با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای که 
در نظام سیاس��ی و اداری کشور در طول ۱۲۰ سال گذشته 
اتفاق افتاده، ش��کل، تعداد، حوزه عمل و نام وزارتخانه های 
مختلف کش��ور شاهد فراز و نش��یب های زیادی بوده است. 
به عنوان مثال ایران در دوران جنگ تحمیلی با ۲۴وزارتخانه، 
بیش��ترین تعداد وزارتخانه های خود را تجربه کرد. اما سوال 
اساس��ی اینجاس��ت که مهم ترین دالیل ادغ��ام یا تفکیک 

وزارتخانه ها در سال های اخیر چیست؟ 
تجربه چند دهه گذش��ته نشان می دهد که هیچ تضمینی 
برای کوچک ش��دن دولت با ادغام وزارتخانه ها وجود ندارد 
و ای��ن رویه به ج��ای کوچک کردن بدنه دول��ت، تنها چند 
صندل��ی را از میز هیأت دولت کاهش داده اس��ت. در ادامه 
ب��ه بهانه احتمال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، به 
چه��ار مورد از مهم ترین ادغام های صورت گرفته در س��طح 

وزارتخانه ها و معایب آنها اشاره خواهد شد.
وزارتجهادکشاورزی

براس��اس ادغ��ام صورت گرفت��ه در س��ال ۱۳۷۹، وزارت 
جهاد س��ازندگی و کشاورزی در هم ادغام شدند. بسیاری از 
صاحب نظران معتقدند پس ازاین اقدام به تدریج کارشناسان 
وزارت جهاد سازندگی به تدریج در بدنه بوروکراتیک وزارت 
تازه تاس��یس حل ش��دند و عمال چیزی از جهاد سازندگی 

باقی نماند. 
وزارتراهوشهرسازی

ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن در سال ۱۳۹۰ 
براساس برخی تحلیل ها، بیشتر به علت لجبازی میان دولت 
و مجلس اتفاق افتاد و معایب زیادی به همراه داش��ت. فارغ 
از تفاوت های ماهوی حوزه مس��کن و حمل ونقل، در ش��ش 
س��ال اخیر این وزارتخانه با دو وزیر اداره ش��ده که تخصص 
هردوی آنها حوزه مس��کن بوده اس��ت. این مسئله تا حدی 
باعث قربانی ش��دن حوزه حمل ونقل ش��ده و به علت حجم 
باالی مأموریت های این وزارتخانه، بر کارایی برنامه های این 

حوزه تاثیرگذار بوده است. 
وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

این وزارتخانه عریض و طویل در سال ۱۳۹۰ با ادغام سه 
وزارتخانه کار و امور اجتماعی، وزارت تعاون و وزارت رفاه و 
تامین اجتماعی تش��کیل شد. با نگاهی به زیرمجموعه های 
این وزارتخانه بیش��تر می توان به گستردگی غیرقابل تصور 
آن واقف شد. ارگان هایی همچون سازمان تامین اجتماعی 
)و هلدینگ ه��ای زیرمجموعه آن(، س��ازمان بهزیس��تی، 
سازمان بازنشستگی کشوری، بانک رفاه کارگران، صندوق 
کارآفرین��ی امید، س��ازمان آموزش فن��ی و حرفه ای، اتاق 
تعاون، بانک توسعه تعاون، سازمان بیمه سالمت، صندوق 
بیمه اجتماعی روس��تاییان و... همچنین با مقایس��ه شرح 
وظایف هرکدام از حوزه های کار، تعاون و رفاه به این نتیجه 
می توان رس��ید که این ادغام از یک مس��یر غیر کارشناسی 

اتفاق افتاده است. 
وزارتصنعت،معدنوتجارت

نخس��تین بار وزارت بازرگانی، صنایع و معادن در کابینه 
اس��داهلل علم و در سال ۱۳۴۱ تاسیس شد که پس از چند 
ماه تفکیک ش��د. این تجرب��ه در س��ال ۱۳۹۰ نیز دوباره 
تکرار ش��د. وزارت صنعت، معدن و تج��ارت به عنوان یکی 
از بدتری��ن تجربه های ادغام وزارتخانه های کش��ور با ادغام 
دو وزارت صنای��ع و معادن و بازرگانی در دولت دهم پدید 
آمد. وزارت پیشین صنایع و معادن خود از ادغام دو وزارت 
صنایع و وزارت معادن و فلزات سابق ایجاد شده بود. جالب 
اینجاس��ت که ادغام وزارت های صنایع و صنایع س��نگین، 
وزارت صنایع را به وج��ود آورده بود. به عبارت دیگر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از چهار وزارتخانه س��ابقا مس��تقل 
پدید آمده بود. حوزه بازرگانی و همین طور بخش صنعت و 
معدن در مهروموم های گذشته بعضا دارای منافع متضادی 
بودند و سیاس��ت های حمایتی و تعرفه ای مجزایی را دنبال 

می کردند. 
ه��دف از این ادغام این بود که با یکپارچه س��ازی تولید و 
تجارت از این تضادها و چالش ها کاس��ته ش��ود اما در عمل 
این اتفاق نیفتاد. نخستین وزیر با رویکرد بازرگانی و دومین 
وزیر با رویکرد صنعتی در این وزارتخانه نوپا مشغول به کار 

شدند و در هر دوره بخش مقابل مهجور واقع شد. 
با گش��ایش های اتفاق افتاده در فضای روابط بین المللی 
نیاز اس��ت تا ب��ا ی��ک وزارتخانه مس��تقل و متخصص در 
ح��وزه بازرگانی، روند عبور کش��ور از این مرحله حس��اس 
و اس��تفاده حداکث��ری از ظرفی��ت به وجود آم��ده دنبال 
ش��ود. به عنوان مثال ش��اید یکی از دالیلی که باعث ش��د 
در زمان بح��ران دیپلماتیک میان روس��یه و ترکیه، ایران 
نتواند بازار محصوالت ترکیه ای در روس��یه را تسخیر کند، 
فقدان همین وزارتخانه کلیدی و راهگشا بود. از سوی دیگر 
باید توجه داش��ت که هر س��ه بخش اصلی اقتصاد کش��ور 
یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات برای رسیدن به توسعه 
مطلوب خود باید در تعاملی تنگاتنگ با حوزه بازرگانی قرار 
داشته باشند و تقلیل جایگاه بازرگانی در حد معاونت یک 
وزارتخانه دیگر مطمئنا بخشی از تعامالت بخش کشاورزی 
و خدم��ات را در حوزه بازرگانی متاثر کرده یا حتی از بین 
برده اس��ت. بر این اس��اس می توان این ادغام را از اس��اس 
یک اق��دام غلط نامید. تولیدکنن��دگان ایرانی از دیرباز در 
امر بازاریابی و اتصال به بازارهای جهانی مشکل داشته اند. 
ب��دون تردید اکنون  که وزارتخانه مس��تقلی برای پیگیری 
این امور وجود ندارد، این مشکالت تشدید هم شده است. 

جمعبندی
آنچه تحت عنوان ادغام چند وزارتخانه در کش��ور به وقوع 
پیوست، بیانگر درک سطحی از مفهوم کوچک سازی دولت 
ب��ود. این مس��ئله در برخی از ادغام ها مثل تش��کیل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مش��هودتر است. پیوستن به اقتصاد 
جهان��ی و افزای��ش رقابت پذیری صنایع داخل��ی با محصور 
کردن سیاست های بازرگانی در قالب وزارت صنعت و معدن 
محقق نش��ده و نخواهد شد. فقدان دس��تاورد قابل توجه در 
صنع��ت و بازرگان��ی در ط��ول مهروموم های پ��س از ادغام 

به خوبی بیانگر این وضعیت است. 
لذا به نظر می رس��د بای��د پیش از آغاز دول��ت دوازدهم، 
تکلیف ادغام های صورت گرفته درگذش��ته و برآورد میزان 
کارای��ی آنها ص��ورت پذیرد تا اگر ماحصل ای��ن ادغام ها به 
اهداف از پیش تعیین شده نرسیده است، به فکر راهکارهای 
ت��ازه ازجمل��ه تفکی��ک وزارتخانه ه��ا ب��ود. دول��ت زمانی 
کوچک خواهد ش��د که مدیران دولتی حاضر ش��وند حدود 

تصدی گری های خود را کاهش دهند. 
منبع:پایگاهخبریاتاقایران

یلداراهدار
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طبق آمارهای ارائه شده صادرات لوازم خانگی 
 در ای��ران ط��ی س��ال های گذش��ته رون��دی 
پر افت و خیز داشته و در نهایت طی این سال ها 
میزان رش��د صادرات در این بخش چش��مگیر 

نبوده است. 
به گزارش ایسنا، براساس آمارهای موجود در 
این بخش که البته تنها تا پایان س��ال ۱۳۹۴ 
را در بر می گی��رد در س��ال ۱۳۹۴ ص��ادرات 
انواع تلویزی��ون ایرانی حدود یک صدم میلیون 
 دالر ب��وده و صادرات ماش��ین لباسش��ویی به 
۴ میلیون دالر محدود شده است. همچنین در 
حوزه کولر آبی ایران تا پایان ۱۱ ماهه اول سال 
۱۳۹۴، ۹۹ میلیون دالر صادرات داشته است. 
در حوزه یخچال و فریزر نیز با رش��دی قابل 
توج��ه در قی��اس با س��ال ۱۳۹۳ در ۱۱ ماهه 
سال ۱۳۹۴، ۱۱.۲میلیون دالر صادرات کاالی 

ایرانی وجود داشته است. 
ام��ا ص��ادرات این اق��ام در ش��رایطی رخ 
می ده��د که اعداد و ارقام واردات ایران در این 
حوزه ه��ا به مراتب باالتر اس��ت. به عنوان مثال 
طبق آمارهای ارائه شده تا پایان ۱۱ ماهه اول 
سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۰۰ هزار دالر ارز از کشور 
برای واردات انواع تلویزیون خارج ش��ده است. 
البته در کنار تلویزی��ون رقمی به مراتب باالتر 

برای واردات انواع نمایشگرهای تخت از کشور 
خارج و 7 میلی��ون دالر ارز صرف واردات این 
بخش ش��ده اس��ت که البته این رقم در قیاس 
با ۱۱ میلیون دالری که در س��ال ۱۳۹۳ برای 
واردات ای��ن کاالها هزینه ش��ده، کاهش قابل 

توجهی را نشان می دهد. 
در خص��وص ماشین های لباسش��ویی نیز در 
س��ال ۱۳۹۴، ۲۱ میلیون دالر کاال وارد کشور 
ش��ده و در همین م��دت دو صدم میلیون دالر 
نیز برای واردات کولرهای آبی هزینه ش��ده که 
اگرچ��ه این رقم ع��دد چندان باالی��ی به نظر 
نمی رس��د. واردات یخچ��ال و فری��زر نی��ز در 
س��ال های گذش��ته از رق��م ۲۹۰ میلیون دالر 
در س��ال ۱۳۸۹ و ۳۴۸ میلیون دالر در س��ال 
۱۳۹۰ ب��ه ۳۲ میلیون دالر در ۱۱ ماهه س��ال 

۱۳۹۴ رسیده است. 

بازارهای لوازم خانگی ایرانی کدامند؟ 
ام��ا در این می��ان صادرات برخ��ی کاالهای 
ایرانی مانند تلویزیون بیش��تر به کش��ورهایی 
مانند عراق بوده اس��ت. البته در سال های قبل 
از ۱۳۹۴ کش��ورهای دیگری مانند افغانستان، 
کره جنوب��ی، مولداوی نی��ز واردات��ی از ایران 
داش��ته اند اما در سال ۱۳۹۴ این صادرات تنها 

به کش��ور عراق محدود شده است، در حالی که 
واردات ان��واع تلویزی��ون از کش��ورهایی مانند 
کره جنوب��ی، آلمان، امارات، چی��ن، دانمارک، 

هنک کنگ، ترکیه صورت گرفته است. 
در حوزه نمایش��گرهای تخت نیز کشورهای 
ام��ارات، کره جنوبی، چین، ترکیه، س��نگاپور، 
ژاپ��ن، آلم��ان، هنگ کن��گ، مال��زی، هلن��د 

بیشترین سهم ها را به ترتیب داشته اند. 
بیش��ترین ب��ازار صادراتی ای��ران در زمینه 
کولرهای آب��ی مربوط به کش��ور ع��راق بوده و 
پس از آن افغانس��تان، س��ودان، ترکیه، اردن، 
پاکس��تان، امارات، کویت، ترکمنس��تان دیگر 
بازارهای این بخش را تش��کیل داده اند. واردات 
کولرهای آبی نیز در س��ال ۱۳۹۴ به طور کامل 

در اختیار چین قرار داشته است. 
در ارتباط با ماشین لباسش��ویی کش��ورهای 
ع��راق، افغانس��تان، عم��ان و س��ودان عم��ده 
بازاره��ای صادراتی ایران به ش��مار می روند و 
در بخ��ش واردات این کاال ب��ه ترتیب امارات، 
چین، ترکیه، کره جنوبی، مالزی، ایتالیا، تایلند، 
گرجس��تان، عراق و آلمان بیش��ترین سهم را 

داشته اند. 
در حوزه یخچال و فریزر نیز کشورهای عراق، 
افغانس��تان، ترکمنس��تان، آذربایجان، امارات، 

پاکس��تان، ازبکستان، کره جنوبی، تاجیکستان 
و استرالیا جزو بازارهای هدف محصوالت ایرانی 
بوده اند. از س��وی دیگر کشورهای کره جنوبی، 
ترکی��ه، چین، امارات، لهس��تان، عراق، آلمان، 
ایتالیا، تایلند و فرانسه جزو صادرکنندگان این 
کاال به ایران به ش��مار می روند که در مجموع 
تنها در س��ال ۱۳۹۴ بالغ ب��ر ۳۲ هزار میلیون 
دالر ارز از کش��ور برای واردات این کاال مصرف 

شده است. 

رتبه ایران در صادرات و واردات
همچنی��ن براس��اس آماره��ای جهانی رتبه 
 ۲۰۱۴ س��ال  در  ای��ران  واردات  و  ص��ادرات 
در ح��وزه ص��ادرات و واردات برخ��ی کااله��ا 
اعام ش��ده اس��ت که براس��اس آن در زمینه 
ماشین های لباسش��ویی در سال ۲۰۱۴ میادی 
رتبه صادراتی ای��ران ۸۲ و رتبه وارداتی ایران 

۱7 بوده است. 
در خص��وص یخچال و فری��زر ه��م در ای��ن 
س��ال در حالی ایران هش��تادو هفتمین کشور 
صادرکنن��ده بوده که رتب��ه آن در واردات ۲۳ 
اعام شده است. رتبه صادرات تلویزیون ایران 
در ای��ن مدت 6۸ بوده و در میان کش��ورهای 

واردکننده این رتبه ۲۸ بوده است. 

دبی��ر انجم��ن علمی اقتص��اد ش��هری ایران 
گفت: در ش��رایطی که بازار مسکن همچنان در 
ش��رایط رکود است، تحمیل مالیات ۱۰ درصدی 
بر ساختمان های نوساز می تواند بیش از گذشته 
اوض��اع را وخی��م کن��د.  ب��ه گ��زارش »فرصت 
ام��روز« به نقل از انجمن علمی اقتصاد ش��هری 
ای��ران، سیدمحس��ن طباطبای��ی مزدآب��ادی با 
اشاره به اباغیه جدید س��ازمان امور مالیاتی در 
خصوص اجرای مقررات ماده 77 اصاحی قانون 
مالیات های مستقیم، گفت: براساس این آیین نامه 
نخستین نقل و انتقال ساختمان های ساخته شده 
توس��ط اشخاص در ش��هرهایی با جمعیت ۱۰۰ 
ه��زار نفر و باالت��ر عاوه بر مالی��ات نقل و انتقال 
موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مس��تقیم، در 
مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره )۴( ماده 
77 قان��ون مزبور و در مورد اش��خاص حقیقی با 
رعایت تبصره های ۲ و ۴ ماده اخیر الذکر، مشمول 
مالیات علی الحس��اب به نرخ ۱۰ درصد به ماخذ 

ارزش معاماتی ملک مورد انتقال است. 
وی در خص��وص تبصره ه��ای ۲ و ۴ این ماده 
قانونی نیز گفت: به موجب تبصره ۲ ماده مذکور 
ش��مول مقررات این ماده در خصوص ساخت و 
فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط 
به آن اس��ت که بیش از سه سال از تاریخ صدور 
گواهی پایان کار آن نگذشته باشد و وفق تبصره 
۴ نیز شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت از حکم 

مفاد این ماده مستثنی است.  طباطبایی با اشاره 
به اینکه تاش س��ازمان مالیاتی ب��رای افزایش 
درآمدهای کش��ور پسندیده است اما راهکارهای 
کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی 
داش��ته باش��د، هدف مس��تقیم این آیین نامه را 
انبوه س��ازان و سازندگان شخصی مسکن دانست 
و گفت: البته باید در نظر داش��ته باش��یم که در 
نهایت این مالیات از جیب مصرف کننده پرداخت 
خواهد شد، چرا که سازندگان این اضافه مالیاتی 
را روی اصل قیمت مسکن اضافه می کنند.  وی به 
آمارهایی از آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن 
نیز اشاره کرد و گفت: در شش ماهه سال گذشته، 
جمع س��رمایه گذاری های بخ�ش خصوص�ی در 
س���اختمان های جدید که در ش��هرها س��اخته 
شده اند، ۳۲ هزار و 6۱6 میلیارد تومان بوده است 
که نس��بت به دوره مشابه س��ال ۱۳۹۴ کاهش 
۱6.۵ درصدی را نش��ان می ده��د. همچنین در 
شش ماهه نخست سال گذشته ۴۵ هزار و ۱۵۱ 
دستگاه از کل س��اختمان های شروع به ساخت، 
مسکونی بوده اند که باز ۱۱.6 درصد نسبت به دوره 

مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد. 
طباطبایی با اشاره به اینکه اوضاع ساخت و ساز 
در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت نامناسب تر 
بوده است، افزود: در شش ماهه سال گذشته در 
تهران ۵۰6۰ دستگاه ساختمان مسکونی شروع 
به ساخت کرده که نسبت به دوره قبلی بیش از 

۲۰ درصد کاهش داشته است.  نایب رئیس انجمن 
علمی اقتصاد شهری ایران به آمار ساختمان های 
مسکونی تکمیل شده در این بازه زمانی نیز اشاره 
کرده و افزود: در نیمه نخست سال گذشته بیش 
از ۵۸ هزار دستگاه ساختمان در شهرها از سوی 
بخش خصوصی با هزینه ۲6 هزار و ۵6۰ میلیارد 
تومانی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه در 
سال ۱۳۹۴ کاهش بیش از ۲۵ درصدی را نشان 
می ده��د.  طباطبایی با تاکید بر اینکه این آمار و  
ارقام و مش��اهده نبض بازار در سال جاری تاکید 
دارد که مس��کن باوجود تمامی تمهیدات دولت 
همچون افزایش سبد اعطای تسهیات نتوانسته 
است به طور کامل از شرایط رکودی خارج شود، 
خاطرنشان کرد: در این شرایط اعمال مالیات های 
ت��ازه بر ساخت و س��از مس��کن منطق��ی به نظر 
نمی رس��د.  وی به گزارش چندی پیش انجمن 
 علمی اقتصاد ش��هری ای��ران در خصوص مازاد 

۳.6 میلیونی عرضه مسکن اش��اره کرد و گفت: 
آنچه به عنوان مش��کل اصلی در حوزه مس��کن 
وجود دارد فاصله بسیار زیاد سطح دستمزدها و 
پس انداز خانوارها با قیمت زمین و مسکن است. 

این کارش��ناس اقتصاد شهری با بیان اینکه در 
سال گذشته بالغ بر ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی در 
خانه های استیجاری زندگی کرده اند که نسبت به 
س��ال ۱۳۹۰ رشد ۴درصدی دارد، افزود: در سال 
۱۳۹۴ نیز مسکن بیش از ۴۲ درصد از هزینه های 
هزینه ه��ای  ترکی��ب  در  خانواره��ای ش��هری 
غیرخوراک��ی س��االنه را به خود اختص��اص داده 
اس��ت.  طباطبایی به آمار ۲ میلیون و ۵۸7 هزار 
واحدی خانه های خالی در سال گذشته نیز اشاره 
کرد و گفت:  راهکار حل مس��ئله مس��کن بهبود 
سایر شاخص های درآمدی کشور و افزایش سرانه 
درآمدی خانوارها و سپس افزایش چتر حمایتی 

دولت با تسهیات کم بهره و بلند مدت است. 

مروری بر وضعیت صادرات و واردات لوازم خانگی ایران

رتبه ایران در زمینه صادرات و واردات در جهان چیست؟

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران: 

مالیات 10 درصدی بر ساختمان های نوساز، اوضاع رکود را بدتر می کند

گاز

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد
افتتاح خط لوله دامغان-نکا تا مردادماه 

امسال
مدیرعامل ش��رکت مل��ی گاز ایران می گوید: ت��ا زمانی که 
ترکمنس��تان قیمت گاز خود را کاهش نده��د، وارداتی از این 

کشور به ایران انجام نمی شود. 
حمیدرض��ا عراقی با اعام اینکه برنامه ۵۰س��اله نخس��ت 
شرکت ملی گاز ایران به تامین گاز داخلی تخصیص یافته بود 
و ۵۰س��اله دوم فعالیت این ش��رکت مربوط به بخش تجارت 
بین المللی گاز می ش��ود، به مهر گفت: امس��ال م��ا وارد حوزه 
تجارت گازی ش��ده ایم. با وجود اینکه س��هم ایران در تجارت 
گاز نس��بت به منابعی که در اختی��ار دارد خیلی کم و معادل 
یک درصد است، باید طبق برنامه ۱۴۰۴ این رقم را به ۱۰درصد 
افزایش دهیم. از سویی دیگر طبق برنامه ششم توسعه، شرکت 
ملی گاز باید روزانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب از گاز را به صادرات 

اختصاص دهد. 
او ادامه داد: شرکت ملی گاز ایران عاوه بر حفظ و نگهداری 
تاسیس��ات و مصرف بهینه و تامین رضایت مشتریان خود دو 
اس��تراتژی دیگر در پیش دارد؛ نخس��ت رعایت اصول زیست 
محیطی در تمامی بخش های صنعت و دیگری ورود به حوزه 
تجارت گاز. در همین راس��تا از س��ال گذشته س��وآپ گاز از 
ترکمنستان به جمهوری آذربایجان و ارمنستان را آغاز کردیم. 
مدیرعامل ش��رکت ملی نف��ت ایران ضمن اب��راز امیدواری 
نسبت به صادرات گاز به عمان، اضافه کرد: وزیر نفت به منظور 
صادرات گاز به عمان در حال مذاکره با آنها است که به محض 
نتیجه دادن، اجرای آن به ما سپرده می شود. البته مبحث مورد 
بررس��ی ایران و عمان، تولید ال. ان. جی مش��ترک اس��ت، به 
نحوی که ایران گاز را تامین کرده و محصول نهایی را به طور 

مشترک صادر کنیم. 
به گفته این مقام مس��ئول، کشورهای حاشیه خلیج فارس 
از جمل��ه کویت و امارات، نیاز جدی به گاز ای��ران دارند و در 
صورتی که ش��فافیت سیاسی وجود داش��ته باشد، می توان به 
آین��ده تجاری گاز ای��ران امیدوار بود، چرا ک��ه ایران به لحاظ 
جغرافیایی از وضعیت مطلوبی برای صادرات برخوردار اس��ت. 
ایران در تامین گاز مورد نیاز همس��ایگان خود کاما توانمند 
بوده و برای صادرات به نقاط دورتر می تواند از »ال. ان. جی«، 
»مین��ی ال. ان. جی« و »اف. ال. ان. جی« اس��تفاده کند. در 
همین زمینه مذاکراتی با افغانس��تان داشتیم که در صورت در 
دست داشتن فناوری مورد نیاز تولید»ال. ان. جی« می توانیم 
به افغانستان و پاکستان »مینی ال. ان. جی« صادرات کنیم. به 
این ترتیب می توان گفت سیاست گازی ایران در آینده، توسعه 

تجارت گازی خود با اولویت تامین نیاز همسایگان است. 
عراقی با اشاره به اینکه مذاکره با عراق به منظور صادرات گاز 
به این کشور در حال انجام است، گفت: در رابطه با ترکمنستان 
و برخورد ناجوانمردانه آنها، یک مقوله کاما اقتصادی در جریان 
اس��ت. در صورتی که به منظور تنبیه یا واکنش به بدرفتاری 
ترکمن ها، سوآپ گاز آنها به ارمنستان یا جمهوری آذربایجان 
را قطع می کردیم در حقیقت خود متضرر می شدیم، چراکه از 
این عمل س��ود عاید کشور می ش��ود. اما در زمینه واردات گاز 
از ترکمنس��تان، در صورتی که نرخ گازش��ان را کاهش دهند، 

واردات را از سر می گیریم. 

اقتصاد کالن

طی 2 ماه ابتدای امسال
صدور ضمانت نامه برای صنایع کوچک 

40 درصد افزایش یافت 
از ابتدای فروردین ماه تا پایان اردیبهش��ت ماه امسال، ۳۵ 
ضمانت نام��ه برای صنایع کوچک صادر ش��د که نس��بت به 
زمان مش��ابه س��ال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته اس��ت.  به 
گ��زارش »فرصت امروز« به نق��ل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، ارزش این تعداد ضمانت نامه ۲۵۰ میلیارد ریال بوده 
که نسبت به ارزش ضمانت نامه صادر شده در دوماه نخست 

سال قبل، بیش از ۱۴۰ درصد رشد داشته است. 
 در ای��ن م��دت ۱۸ ضمانت نامه ب��رای صنایع کوچک به 
ارزش ۹6میلیارد ریال تمدید شد که از لحاظ تعداد 6 درصد 
و از لحاظ ارزش ریالی ۳۰ درصد رشد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل را،  دارا بوده است.
  بنا براین گزارش ۴۵ درصد ضمانت نامه های صادر ش��ده 
برای صنایع کوچک در دوماه نخس��ت س��ال ۹6 مربوط به 
س��رمایه در گ��ردش، ۳۴ درصد برای طرح ه��ای ایجادی و 

۱6 درصد برای طرح های توسعه بوده است. 
 اس��تان مازن��دران ب��ا ۴۱ میلیارد ری��ال، کرمانش��اه با 
۳۵ میلی��ارد ری��ال، تهران ب��ا ۲۱میلیارد ری��ال و گیان با 
۲۰ میلیارد ریال، بیش��ترین ارزش ضمانت نامه برای صنایع 

کوچک را به خود اختصاص داده اند. 
ی��ادآور می ش��ود، از ابت��دای س��ال ۹6 فرآین��د ص��دور 
ضمانت نام��ه برای صنایع کوچک به صورت الکترونیکی بوده 
و متقاضیان می توانند با مراجعه به س��ایت صندوق ضمانت 
سرمایه گذاری صنایع کوچک از این خدمات استفاده کنند. 
همچنی��ن این صندوق با ۱۸ بان��ک دولتی و خصوصی و 
موسس��ه مالی و اعتباری تفاهم نامه هم��کاری امضا کرده و 
شرایط استفاده از ضمانت نامه برای فعاالن صنایع کوچک با 

سهولت بیشتری انجام می شود. 

سازمان امور مالیاتی فهرست مودیان فاقد اعتبار را 
منتشر کرد

از اعتبار شرکای تجاری خود مطلع 
شوید

س��ازمان امور مالیاتی با اعام اس��امی ش��رکت های فاقد 
اعتب��ار در س��امانه ارزش افزوده، گام��ی در جهت افزایش 

شفافیت در معامات برداشته است. 
س��ازمان امور مالیاتی، فهرست ش��رکت هایی را که برای 
مالیات بر ارزش افزوده صورتحس��اب جعلی منتشر کرده و 
از س��وی این سازمان فاقد اعتبار شناخته شده اند به صورت 

عمومی در سامانه ارزش افزوده منتشر کرد. 
س��ازمان امور مالیاتی با اعام اس��امی ش��رکت های فاقد 
اعتب��ار در س��امانه ارزش افزوده، گام��ی در جهت افزایش 
ش��فافیت در معام��ات برداش��ته و ش��رایطی فراهم کرده 
اس��ت که فعاالن اقتصادی بتوانند پیش از انجام معامات، 
ب��ا مراجعه به این س��امانه، از اعتبار ش��رکای تجاری خود 

مطمئن شوند. 
بر این اساس هر یک از فعاالن اقتصادی، اعم از اشخاص 
حقیقی و حقوقی، این امکان را خواهند داش��ت که با ورود 
به این سامانه، از میزان اعتبار طرف های تجاری خود مطلع 
ش��ده و با اطمینان خاطر نس��بت به انج��ام معامات اقدام 

کنند. 
طبق گزارش کنفدراس��یون صادرات ایران، راه اندازی این 
س��امانه و اعام فهرست ش��رکت های فاقد اعتبار گامی در 
راس��تای افزایش شفافیت و صحت س��نجی انجام معامات 
از س��وی فعاالن اقتصادی اس��ت که به ص��ورت یک امکان 

مطلوب، در اختیار کاربران قرار گرفته است. 



فرص�ت امروز- ای��ن روزها بح��ث ادغام در 
محافل اقتصادی و رسانه های ایران زیاد به گوش 
می رس��د؛ از بحث ادغام و تفکیک وزارتخانه های  
»صنع��ت معدن و تجارت« گرفته تا وزارت  »راه 
و شهرس��ازی« و  »ورزش و جوان��ان«؛ اما آنچه 
در محافل بانکی از بحث ادغام ش��نیده می شود، 
پیش��نهادی اس��ت که ولی اهلل سیف، رئیس کل 
بانک مرکزی با انتش��ار صورت های مالی بانک ها 
آن را مطرح کرده و از لزوم ادغام بانک ها س��خن 
گفته اس��ت؛ در واقع، س��هم دارایی س��می در 
ترازنام��ه بانک ها، بدهی های مع��وق و مطالبات 
مشکوک الوصول ترازنامه برخی از بانک ها موجب 
شده تا رئیس کل بانک مرکزی از لزوم و ضرورت 
ادغام بانک ها س��خن بگوید؛ پیشنهادی که البته 
مربوط به روزهای اخیر نیس��ت و زمزمه اجرای 
ای��ن طرح با انتش��ار صورت های مال��ی بانک ها 
مطرح شد. اگرچه س��یف زمان اجرای این طرح 
را منوط به سال آینده دانسته است، اما اتفاقاتی 
که درباره موسسات مالی غیرمجاز افتاده و موجب 
خدشه دار ش��دن اعتماد عمومی به شبکه بانکی 
شده، نگرانی و گمانه زنی ها در این باره را افزایش 

داده است. 

چرا بانک  مرکزی به بانک ها سه پیشنهاد 
داد؟ 

کارنام��ه مالی برخی بانک ها در آس��تانه خط 
قرمز قوانین جاری بانکداری قرار داشت؛ استفاده 
بی��ش از اندازه از ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی، 
بدهی ه��ای مع��وق و طلب های ب��زرگ از دولت 
س��بب شده بود تا توان مالی برخی بانک ها برای 
جبران زیان های پدید آمده آنچنان ضعیف شود 
که بانک مرکزی پیشنهاد ادغام این بانک ها را در 

دستور کار قرار دهد. 
به گزارش خبرآنالین، س��یف از زمان اجرایی 
شدن این تصمیم البته سخنی نگفته؛ با این حال 
اعالم نظر درباره این تصمیم از فوریت و نزدیکی 
این تصمیم حکایت دارد. به نظر می رس��د آنچه 
بانک مرکزی قرار اس��ت از اج��رای این ادغام ها 
به دس��ت آورد، نزدیک ش��دن صورت های مالی 
بانک های ایرانی به اس��تانداردهای روز دنیاست. 
چه آنکه او صراحتا تأکید ک��رده: »هدف ما این 
است که بتوانیم نسبت های مالی در صورت های 
مال��ی بانک ه��ای ایران��ی را به نس��بت های روز 
بانک��داری دنیا نزدیک کنیم ک��ه در این حالت 
مهم ترین موضوع نسبت کفایت سرمایه بانک ها 
است و برای تأمین آن چند راه وجود دارد؛ اینکه 
سرمایه آورده خود را افزایش دهند، سهام جدید 

در بورس عرضه کنند یا اینکه تصمیم بگیرند با 
یکدیگر ادغام شوند.«

آن طور که س��یف عنوان ک��رده تصمیم برای 
ادغ��ام در درج��ه اول بر عهده س��هامداران خود 
بانک ها اس��ت ولی در مسیری که بانک مرکزی 
برای استاندارد س��ازی صورت های مالی بانک ها 
در پیش گرفته این موضوع وجود داش��ته و خود 
سهامداران نیز ممکن است از آن استقبال کنند. 

شعبه های زیاد و پارتی بازی
ب��ا توجه ب��ه اتفاقات��ی که برای موسس��ات 
مال��ی غیرمج��از افت��اده اس��ت، بح��ث ادغام 
بانک ها نگرانی هایی را ب��رای اجرای این طرح 
ایج��اد کرده اس��ت و به همی��ن ترتیب برخی 
کارشناس��ان با این ط��رح موافق و برخی دیگر 

مخالف هستند. 
مخالفان این طرح بر این باورند که در گذشته 
نی��ز ادغام بانک ها صورت گرفته اما در آن عوامل 
دیگر دخالت داش��ته است. در آخر همچنان این 
بانک ها با مشکل روبه رو هستند و در روند ادغام 
بانک ها فساد افزایش پیدا می کند. از طرف دیگر 
موافقان این طرح معتقدند از طریق ادغام بانک ها 
هزینه بانک ها کاهش پیدا می کند و به نفع خود 
بانک ها خواهد بود. تعداد ش��عب بانک ها کاهش 
پی��دا می کند و ب��ه همین ترتی��ب هزینه ها نیز 

کاهش پیدا می کند. 
 عب��اس آرگون، عضو هی��أت نمایندگان اتاق 
تهران با اش��اره به فواید این تصمیم گفته است: 
»یک سری بانک ها هزینه های ثابت باالیی دارند 
و به نوعی قیمت تمام ش��ده پول را باال می برند. 
اگر بتوانیم جذب هزینه ها و جذب منابع بانک ها 

را کاه��ش دهیم، به کاه��ش هزینه این بانک ها 
کمک می کنیم.«

مهم تری��ن نق��د آرگ��ون، تعداد زیاد ش��عب 
بانک هاست که به گفته او از تعداد کارکنان آنها 
بیشتر و البته هزینه برتر است. آرگون معتقد است 
»تعداد شعبه بانک ها نسبت به جمعیت کل نیز 
متناسب نیست. تعداد شعب برخی بانک ها بسیار 
زیاد است و در طرح ادغام بانک ها می توان تعداد 
شعبات را کاهش داد که این کار موجب افزایش 
بهره وری و هزینه بهای تمام شده پول می شود.« 
همچنین عباس هش��ی، کارشناس اقتصادی 
با بررس��ی اثرات ادغام ک��ردن بانک ها بر اقتصاد 
کش��ور هم معتقد است »در حالی که در اقتصاد 
ما ربا حرام است و تنها کشوری هستیم که فکر 
می کنیم بانکداری اس��المی را اجرا می کنیم، اما 
تنها کش��وری هم هستیم که بیش از 70 درصد 
تبلیغ تلویزیون به تبلیغ بانک ها اختصاص یافته؛ 
از طرف دیگر س��ر هر چه��ارراه در خیابان ها هم 

چند شعبه بانک داریم.«
بنا به گفته این اقتصاددان »راه حل درست برای 
حل مشکالت کنونی بانک ها ادغام است، اما باید 
توجه کرد ک��ه در ادغام نباید پارتی بازی صورت 
بگیرد. در گذش��ته ادغام دو بانک موجب ضرر و 
زی��ان گروهی و در مقابل س��ود زیاد برای طرف 
دیگر ش��د، از همین رو نبای��د این تجربه مجددا 
تکرار ش��ود، چون برخی بانک ها که در گذشته 

ادغام شدند، هنوز با مشکل روبه رو هستند.«
غالمحسین دوانی از دیگر اقتصاددان هایی است 
که معتقد است اجرای این تصمیم بانک مرکزی 
می تواند مش��کل ایجاد کند. او گفته است: » در 
ش��رایط کنونی هیچ راهی برای حفظ بانک هایی 
که با مشکل مواجه هس��تند، وجود ندارد؛ ادغام 
بانک باعث کاهش هزینه های تشکیالت اداری و 

کاهش شعب خواهد شد.«
بن��ا به گفته دوانی  »نص��ف دارایی بانک  ها در 
شعب و برای خرید شعبه هزینه می شود؛ به طور 
مثال کاهش خرید یک شعبه 20میلیارد تومان 
و بیش��تر هزینه دربر دارد، بنابراین در این شعبه 
قفل می ش��ود.« از همی��ن رو توصی��ه می کند 
»نظام بانکی باید اصالح شود و از شعبه محور به 

کیوسک محور و بانک الکترونیکی حرکت کند.«
 مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی نیز می گوید: 
»یک سری بانک ها هستند که احتماال یا کوچک 
هس��تند یا س��رمایه کمتری دارند. این بانک ها 
آس��یب پذیرند، لذا بانک مرکزی باید این بانک ها 
را در بانک ه��ای قوی تر ادغام کند.« پیش��نهاد 
مش��خص این اقتصاددان باسابقه کشورمان این 
اس��ت که »اگر چن��د بانک با هم ادغام ش��وند 
س��رمایه آنها بیشتر می شود و آسیب پذیری شان 
در برابر ش��وک ها کمتر می ش��ود،  در عین حال 

کارآمدتر نیز می شوند.«
ایم��ان اس��المیان، کارش��ناس ح��وزه بانکی 
نیز معتقد اس��ت  »راهکار ادغ��ام بانک ها جهت 
بهینه س��ازی س��اختارهای مالی و اجرایی امری 
متعارف و پذیرفته شده در عرف بین المللی است 
اما به اس��تثنای برخی تصمیمات مقطعی به ویژه 
در ش��رایط خاص و اضطراری  )نظیر ادغام بانک 
شهریار پیش از انقالب، ادغام بانک های خصوصی 
و تشکیل بانک های ملت و تجارت در صدر انقالب 
و تصمیم اخیر در خصوص بانک تات( عماًل این 
راهکار در کش��ور ما به عنوان اقدامی چالشی و تا 

حدی مگو در نظر گرفته شده است. 
همچنی��ن پیمان رض��ی، کارش��ناس جوان 
اقتص��ادی درباره الزامات و پیش نیاز تحقق ادغام 
بانک ها می گوید: »شفافیت س��ازی س��ود و زیان 
بانک ها، افشای انواع ریسک های صنعت بانکداری 
و تأمین اطالعات برای ارزیابی عملکرد مدیریت 
می تواند یک ادغام بس��یار عالی در کش��ور رقم 

بزند.«

مجلس موافق است یا مخالف؟ 
هنوز نظر ب��ازوی کارشناس��ی مجلس یعنی 
مرکز پژوهش ها اعالم نش��ده اس��ت، اما به نظر 
می رس��د برخ��ی نماین��دگان کمیس��یون های 
تخصصی مجلس از جمله کمیسیون اقتصادی با 
این طرح موافق باش��ند، به طوری که محمدرضا 
پورابراهیم��ی، رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی 
مجلس شورای اس��المی ادغام بانک ها را مثبت 
ارزیابی کرده و گفته اس��ت:  »تصمیم گیری در 
خصوص ادغام ب��رای بانک های خصوصی با نظر 
موافق صاحب��ان بانک انجام می پذیرد و در مورد 
بانک های دولت��ی، این امر نیازمند مصوبه دولت 
و مجلس در این خصوص است. برخی بانک های 
عامل به صورت تخصص��ی و در یک حوزه خاص 
فعالیت و در همان بخش تسهیالت ارائه می کنند 
ک��ه هم افزایی بانک ها می توان��د موجب افزایش 

ظرفیت ها و توان این بانک ها شود.«
ب��ه جز یکی دو اظهارنظر از س��وی رئیس کل 
بان��ک مرکزی خبر دیگری در این باره نیس��ت. 
حت��ی بانک ها هم درباره تصمی��م بانک مرکزی 
سکوت اختیار کرده اند. باید دید در روزهای آینده 
شورای پول و اعتبار درباره طرح بانک مرکزی چه 
نظری دارد. هرچند که به نظر می رس��د آنها هم 
با توجه به ش��رایط حال حاضر بانک ها، با ادغام 
بانک ه��ای کوچک و کاهش ش��عب بانک برای 

اقتصاد کشور موافق باشند. 

پیدا و پنهان طرح ادغام بانک ها

زنگ های ادغام بانک ها برای که به صدا درمی آیند؟  آیا  »یاراکارت« فراگیر می شود؟ 
بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه ای به بانک ها اجازه داد تا 
به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها  »یاراکارت« صادر 
کنند تا مش��کل تأمین وثیقه برای وام های خرد اقشار جامعه 

را رفع کند. 
به گزارش ایرنا، بخش��نامه صدور کارت های اعتباری بر پایه 
عقد مرابحه از ابتدای مهرماه 95 در قالب بسته خروج از رکود 
دولت، به شبکه بانکی کش��ور ابالغ شد تا با تقویت بنیه مالی 

خانوارها، رونق به بازار کاالها و خدمات بازگردد. 
در این بخشنامه کارت ها در سه سطح طالیی  )500 میلیون 
ری��ال(، نقره ای  )200 میلیون ری��ال( و برنزی  )100 میلیون 
ریال( تقسیم بندی شده بودند تا بسته به اعتبارسنجی مشتریان 
که به عهده بانک ها گذاش��ته شده، تس��هیالت 18درصدی از 
محل منابع بانکی پرداخت شود. با این حال این طرح در مرحله 
اجرا با مقاومت بانک ها روبه رو ش��د و از آنجا که بانک مرکزی 
اعتبارس��نجی و تأمین منابع را به عه��ده بانک ها نهاده بود، از 
اجرای کامل آن سر باز زدند؛ داشتن حساب سپرده تا سه برابر 
مبلغ کارت یکی از ش��رایطی بود که برخی بانک ها برای صدور 

این کارت ها از مشتریان طلب می کردند. 
بس��یاری از بانک ه��ا نیز ترجی��ح دادند این ط��رح را برای 
مشتریان ثابت خود اجرایی کنند و از این رو به سراغ سازمان ها 
و وزارتخانه ها رفتند تا با این ش��یوه از بازگشت منابع خود که 
مس��ئوالن بانک مرکزی می گویند 45درصد آنها قفل ش��ده، 

مطمئن شوند. 
در حقیقت بخشنامه بانک مرکزی، مجوزی برای آغاز اجرای 
کارت های اعتباری در ش��بکه بانکی کشور بود؛ شیوه ای که در 
سایر کش��ورها دهه ها سابقه دارد. 27 اردیبهشت ماه بخشنامه 
جدید بانک مرکزی برای توسعه کارت های اعتباری صادر شد 
و به بانک ها اجازه داد به پشتوانه حسابی که یارانه خانوارها به 
آن واریز می شود، برای صاحب حساب  »یاراکارت« تا سقف 50 

میلیون ریال صادر شود. 
یاراکارت در حقیقت بخش��ی از برنام��ه دولت برای خروج از 
رکود بود که وعده آن در سال 94 داده شد تا خانوارها بتوانند با 
این شیوه و به پشتوانه حساب یارانه ای خود از تسهیالت بانکی 
بهره مند ش��وند و مشکل تأمین وثایق اشخاص کم درآمد رفع 
شود.  آنگونه که بخشنامه بانک مرکزی تبیین کرده، بازپرداخت 
تس��هیالت اعطایی به ص��ورت خودکار از محل حس��اب های 
یارانه ای اشخاص انجام می ش��ود و به این سبب ریسک ناشی 
از پرداخت نش��دن اقساط از سوی اشخاص مشمول به حداقل 
می رسد. همچنین سقف تسهیالت اعطایی به اشخاص مشمول 

با توجه به میزان یارانه خانوار تعیین می شود. 
یاراکارت نیز همچون دیگر کارت های اعتباری دارای ویژگی 
گردان است یعنی اینکه تا زمان انقضای کارت، همواره به میزان 
مابه التفاوت مبلغ س��قف اعتبار و اصل تسهیالت تسویه نشده 
توسط مش��تری، دارای اعتبار است. البته بانک مرکزی مهلت 
بازپرداخت تس��هیالت نسیه اقس��اطی را به تشخیص مؤسسه 
اعتباری و از 36 ماه تا 60 ماه  )س��ه تا 5 س��ال( تعیین کرده 
و س��ود مربوط به این تس��هیالت نیز نرخ مصوب شورای پول 
و اعتبار برای عقود غیرمش��ارکتی اس��ت که اکنون 18درصد 

محاسبه می شود. 
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بررسی اطالعات بانک مرکزی نشان می  دهد 
5 بانک خارجی در ایران فعالیت می کنند

در بخش نظارت بانکی س��ایت رس��می بان��ک مرکزی، 40 
بانک  و نهاد پولی مجاز در ایران ثبت ش��ده اند که در این میان 
نام پنج بانک خارجی نیز به چش��م می خورد.  بانک استاندارد 
چارترد، یک شرکت چندملیتی خدمات مالی و بانکداری است 
که در س��ال 1969 تأسیس شد و هم اکنون شعبه مرکزی آن 
در لندن مس��تقر است. اس��تاندارد چارترد، یکی از مهم ترین 
بانک ها در بریتانیا محسوب می ش��ود و خدمات آن عمدتأ در 
آسیا، خاورمیانه و آفریقا متمرکز است و شعبه این بانک از اول 

فوریه سال 2006 در کیش آغاز به کار کرد. 
فیوچر بانک )المس��تقبل(: در س��ال 2004 با سرمایه گذاری 
مش��ترک بانک صادرات ایران، بانک ملی ایران و االهلی یونایتد 
بانک بحرین تأسیس شد و هم اکنون دارای یک شعبه در کیش 
اس��ت.  تعاون اس��المی برای س��رمایه گذاری )مصرف التعاون 
االس��المی لالستثمار(: دارای 11 شعبه ش��امل اداره مرکزی و 
ش��عبه مرکزی در بغداد، کربال، نجف، س��لیمانیه، بصره، اربیل، 
کاظمین، کوت، دیوانیه، باب الشرقی و میالد تهران است.   بانک 
تج��اری ایران و اروپا: از آنجا که بانکی اروپایی اس��ت لذا تحت 
مق��ررات و قوانین بانک��ی و نظارتی اروپا فعالیت می کند.  بانک 
مش��ترک ایران – ونزوئال، در س��ال 1388 با سرمایه اولیه یک 

میلیارد و 200 میلیون دالر کار خود را آغاز کرد. 

افزایش قیمت سکه پس از تعطیالت
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر امریکا را 3.729 تومان و هر 
قطعه تمام به��ار آزادی طرح جدید را 1.205.200 تومان تعیین 
کردند که نش��ان دهنده کاهش قیمت دالر و همچنین افزایش 
قیمت طال و انواع س��که در بازار است. هر یورو در بازار آزاد تهران 
4.248 تومان و هر پوند نیز 4.862 تومان قیمت خورد. همچنین 
هر نیم س��که 636.000 تومان و هر ربع س��که 363.000 تومان 
فروخته شد. هر سکه یک گرمی 250.000 تومان خرید و فروش 

شد و هر گرم طالی 18 عیار 115.270 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.729دالر آمریکا

4.248یورو اروپا

4.862پوند انگلیس

1.027درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

499.300مثقال طال

115.270هر گرم طالی 18 عیار

1.179.000سکه بهار آزادی

1.205.200سکه طرح جدید

636.000نیم سکه

363.000ربع سکه

250.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در 
جریان معامالت روز سه ش��نبه بازار سهام به 
رش��د ۴ واحدی بس��نده کرد و در ارتفاع 80 
ه��زار و 293 واحد قرار گرف��ت. بدین ترتیب 
پ��س از دو روز تعطیلی، بورس تهران ش��اهد 
معامالت��ی ک��م حجم ب��ود. با این ح��ال روز 
گذش��ته تعداد زیادی از نمادها در گروه های 
مختل��ف با روندی کاهش��ی در قیمت پایانی 
مواجه شدند. روز سه شنبه در گروه خودرو به 
جز چهار نماد، باقی نمادها شرایط کاهشی در 
قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله را تجربه 
کردن��د. تعداد زیادی از ای��ن نمادها تا حدود 
۱.۵درص��د در قیم��ت پایانی اف��ت را تجربه 
کردند. در گروه محصوالت شیمیایی تعدادی 
از نماده��ا روند افزایش��ی در قیمت پایانی را 
تجرب��ه کردند، ام��ا اکثریت قریب ب��ه اتفاق 
نماده��ای این گ��روه با روند کاهش��ی مواجه 
ش��دند. در گروه فلزات اساس��ی نیز اکثریت 
قریب به اتفاق نمادها ش��اهد روند کاهش��ی 
بودن��د. در گروه فرآورده ه��ای نفتی نمادهای 
پاالیش نف��ت بندرعباس، پاالیش نفت الوان، 
پاالیش نف��ت اصفهان، پاالیش نف��ت تبریز، 
نفت س��پاهان و نفت پاس��ارگاد روند کاهشی 
در قیمت پایانی را تجربه کردند، اما در طرف 
مقاب��ل نف��ت ایران��ول، نفت به��ران، پاالیش 
نفت ش��یراز، س��رمایه گذاری صنع��ت نفت و 
پاالیش نفت تهران روند افزایش��ی در قیمت 
 پایانی سهام  ش��ان را شاهد بودند. قندی ها نیز 
هم جهت با جریان غالب بازار روند کاهش��ی 

در قیمت پایانی را تجربه کردند. 

تداوم نوسان در بازار پایه فرابورس
روز گذش��ته بورس تهران ج��دای از تداوم 
فراب��ورس و خی��ز  پای��ه  ب��ازار  نوس��ان های 
اغل��ب نماده��ای معامالتی این بازار تا س��قف 
نماده��ای  اغل��ب  در  قیم��ت،  ۱0درص��دی 
معامالتی بازار سهام شاهد معامالتی کم حجم 
بود. بازار س��هام از نب��ود چرخش نقدینگی در 
حالی به ش��دت رنج می برد که نرخ س��ود بین 
بانک��ی این روزها در دامن��ه ۱9 الی 22درصد 
نوس��ان می کن��د. یک��ی از رخداده��ای بازار 
س��هام در این روزه��ا اینکه با وج��ود تکاپوی 
معامله گ��ران برای ورود و خروج به س��هم های 
ارزنده در فصل مجامع اما این روزها با رکودی 
سراس��ری در گروه های ش��اخص بازار مواجه 
اس��ت. در عین حال ماه رمض��ان و تعطیالت 
پیاپ��ی به رک��ود حاکم ب��ر بازاره��ای مالی و 
کاالی��ی ای��ران عمق بیش��تری داده و ش��اهد 
کاهش تدریجی ش��اخص ها و س��طح عمومی 
قیمت ها طی روزها و هفته های اخیر هس��تیم. 
بدین ترتیب درحالی که انتظار می رفت پس از 
پایان انتخابات ریاس��ت جمهوری شاهد رشد 
و رونق در بورس ته��ران و عرصه فعالیت های 
اقتصادی کشور باش��یم، ولی همچنان رونق و 
گشایش��ی در کار نیست و بازار سهام کشور به 
همراه فعاالن و س��رمایه گذاران خود، در حال 

سپری ساختن ایام دشواری است. 

نگاهی به معامالت درون گروهی
روز سه ش��نبه در بازار دوم بورس تهران که 
ب��ه معامالت درون گروهی س��هامداران عمده 
اختص��اص دارد ۱9 میلی��ون س��هم توس��عه 
مع��ادن فلزات ب��ه ارزش بی��ش از 2 میلیارد 
تومان از س��وی س��هامدار عم��ده بازارگردانی 

شد. همچنین ۱6 میلیون واحد سرمایه گذاری 
صندوق درآمد ثاب��ت امین یکم فردا به ارزش 
بی��ش از ۱.۵میلیارد تومان با معامالت انتقالی 
از س��وی بازارس��از ای��ن صندوق همراه ش��د. 
اندکی بیش از ۱۴ میلیون س��هم فوالد آلیاژی 
ای��ران نیز به ارزش بی��ش از 3 میلیارد تومان 
با معامالت انتقالی از س��وی سهامداران عمده 
مواج��ه بود. در عین حال، کمتر از ۱3 میلیون 
حق تقدم خرید س��هام ایران ترانسفو به ارزش 
بی��ش از ۵ میلیارد تومان از س��وی س��هامدار 
عمده بازارگردانی ش��د. در عی��ن حال اندکی 
بیش از ۱0 میلیون س��هم معدن��ی و صنعتی 
گل گه��ر به ارزش بیش از 2میلی��ارد تومان با 
معامالت درون گروهی س��هامدار عمده مواجه 
شد. اندکی بیش از ۵ میلیون سهم بیمه نوین 
ب��ه ارزش بیش از ۵00 میلی��ون تومان نیز با 
معامالت انتقالی سهامداران عمده همراه بود و 
در عین حال اندکی بیش از ۴.۵ میلیون سهم 
آبس��ال به ارزش بی��ش از ۱.۵ میلیارد تومان 

بازارگردانی شد.
 

آیفکس بیش از 2واحد رشد کرد
معام��الت فراب��ورس ایران در ش��انزدهمین 
روز از خردادم��اه ب��ا دادوس��تد 37۴ میلیون 
ورق��ه بهادار به ارزش 2 ه��زار و 730 میلیارد 
ریال پای��ان یافت که این ارقام در مقایس��ه با 
روز ش��نبه حاک��ی از افزایش حج��م و ارزش 
معام��الت فرابورس اس��ت. در جریان بازار روز 
گذشته ش��اخص کل نیز با افزایش بیش از دو 
واح��دی در نزدیکی ارتف��اع 9۱3 واحدی قرار 
گرف��ت تا به این ترتیب بخش��ی از نزول خود 
در روزهای گذشته را جبران کند. آیفکس روز 
گذشته با اهرم »مارون« که تا نزدیکی 7 واحد 

تأثیر مثبت بر این نماگر بازار داش��ت، افزایش 
ح��دود 0.3درص��دی را تجربه ک��رد، اگرچه 
تأثیر منف��ی بر این نماگ��ر از جانب نمادهای 
»میدکو« و »ذوب« تا سطح 3.۵ واحد مانع از 
پیشروی بیش��تر این شاخص شد. روز گذشته 
در مجموع بازارهای اول و دوم شاهد دادوستد 
239 میلیون سهم به ارزش 23۴ میلیارد ریال 
بودیم که باالترین حج��م و ارزش معامالت را 
نماد ذوب آهن به خ��ود اختصاص داد. در این 
نماد س��هامداران حقیقی بیش��ترین مشارکت 
را در س��مت خریدوفروش داشتند. در جریان 
ب��ازار دیروز همچنین نماد معامالتی ش��رکت 
س��رمایه گذاری نیروگاه��ی ای��ران و ش��رکت 
پالس��تیران متوق��ف ش��دند و در مقابل نماد 
معامالتی ش��رکت های پتروش��یمی خراسان و 

آهن و فوالد ارفع بازگشایی شدند. 
نمادهای »غگلستا«، »اتکام« و »بساما« نیز 
در حالی بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند 
ک��ه نمادهای  »بهپاک«، »کیمیا« و »میدکو« 
بیشترین ریزش قیمتی را شاهد بودند. در بازار 
اوراق ب��ا درآمد ثابت نی��ز معامله عرضه عمده 
چهار نماد اس��ناد خزانه اس��المی رقم خورد. 
ب��ه این ترتیب در این ب��ازار نمادهای اخزا7۴، 
اخ��زا8۴، اخ��زا9۴ و در نهایت اخ��زا۱0۴ به 
صورت عمده عرضه و معامله شدند. در مجموع 
در این بازار نیز بیش از 2 میلیون اوراق بهادار 
ب��ه ارزش 2 هزار و 2۱۵ میلی��ارد ریال مورد 
مبادله قرار گرفت. معام��الت در تابلوی اوراق 
تسهیالت مس��کن نیز در حالی دنبال شد که 
قیمت تسه ها در دامنه 7۴9 تا 768 هزار ریال 
دادوس��تد ش��د و حجم و ارزش معامالت این 
تابل��و به بیش از 7۵ هزار ورقه به ارزش ۵7.۵ 

میلیارد ریال رسید. 

شاخص کل بورس تقویت شد

منطقه جذاب خرید

س��عید فالح پ��ور، رئی��س مرک��ز پژوهش، 
توسعه و مطالعات اس��المی سازمان بورس و 
اوراق بهادار از فراخ��وان عمومی جهت اعالم 
نظ��ر درخصوص دس��تورالعمل های مرتبط با 
نحوه توقف و بازگش��ایی نمادها، نحوه افشای 
اطالع��ات بااهمی��ت و گ��زارش پیش بین��ی 
درآمد هر س��هم خبر داد. فالح پور افزود: پیرو 
سازمان  محترم  ریاس��ت  سیاست گذاری های 
بورس و اوراق بهادار برای سال 96 در راستای 
افزایش ش��فافیت اطالعاتی و نقدشوندگی در 
بازار، س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، اصالح 
دس��تورالعمل های نح��وه انج��ام معامالت در 
ب��ورس اوراق بهادار ته��ران و فرابورس ایران، 
پذی��رش اوراق بهادار در ب��ورس اوراق بهادار 
تهران و فرابورس ایران و نحوه افشای اطالعات 
توسط ناش��ران پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران و فرابورس ایران را در دستور کار 
خود قرار داده است. عضو هیأت مدیره سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار با بی��ان اینکه یکی از 
ماموریت های اصلی س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار فراهم آوردن زمینه الزم جهت افزایش 
ش��فافیت و نقدش��وندگی در ب��ازار از طریق 
تدوین و اصالح دستورالعمل های موضوع ماده 
7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اس��المی 

ایران اس��ت، گفت: از جمله دالیل این اقدام، 
تقوی��ت ام��ور نظارتی، افزایش نقدش��وندگی 
س��هام با اص��الح نح��وه توقف و بازگش��ایی 
نمادها، اصالح فرآیندهای معامالتی و افشای 
اطالعات با توجه به استانداردهای بین المللی 
و اصالح مواد قدیمی دستورالعمل های مذکور 
اس��ت. بنا ب��ه اع��الم رئیس مرک��ز پژوهش، 
توس��عه و مطالعات اس��المی س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار، مهم تری��ن تغییرات��ی که در 
دس��تورالعمل های مذک��ور لح��اظ ش��ده، به 

صورت زیر است: 
- قاعده من��د ش��دن توق��ف و بازگش��ایی 
نمادها در نوس��انات نامتعارف مثبت و منفی، 
به طوری که با رسیدن قیمت پایانی نمادهای 
معامالتی به آس��تانه ای از پیش تعریف ش��ده 
در چن��د روز معامالتی، نم��اد به طور خودکار 
ب��ه صورت کوتاه مدت متوقف ش��ده و مجددا 
پس از دریافت اطالعیه شفاف سازی به صورت 

خودکار بازگشایی خواهند شد. 
- اص��الح نح��وه توق��ف نمادها ب��ه دلیل 
عدم ارائه اطالعات توس��ط ناش��ران، به طوری 
که براس��اس اصالحات جدی��د، ضمن حفظ 
نقدشوندگی سهام و عدم توقف نماد، اقدامات 
متناس��ب نظارتی و انضباط��ی جهت افزایش 

پاس��خگویی ناش��ران توسط س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار و ب��ورس و فراب��ورس صورت 
خواه��د گرفت. درصورت ت��داوم عدم رعایت 
مواردی که س��بب کاهش ش��فافیت در بازار، 
سلب اعتماد س��رمایه گذاران در بازار و نقض 
تعهدهای ناش��ر شود، نماد شرکت بعد از یک 
دوره زمان��ی مش��خص در فرآیند لغو پذیرش 

قرار خواهد گرفت. 
- تبدیل گزارش پیش بینی درآمد هر سهم 
به گزارش تجزیه و تحلیل مدیریت براس��اس 
استانداردهای بین المللی. با توجه به اصالحات 
انجام گرفته، گزارش تجزیه و تحلیل مدیریت 
که به صورت س��ه ماهه به همراه صورت های 

مالی میان 
دوره ای ناشر منتش��ر خواهد شد، جایگزین 
گزارش پیش بینی درآمد هرس��هم می ش��ود. 
این گزارش حاوی تحلیل مدیریت از وضعیت 
جاری ش��رکت و همچنین برآورد از وضعیت 
آینده ش��رکت خواهد بود. در این گزارش اثر 
رویدادهای مهم بر وضعیت مالی ش��رکت نیز 
تحلی��ل خواهد ش��د در عین حال ش��رکت ها 
ملزم به ارائه عددی به عنوان پیش بینی درآمد 

هر سهم نیستند. 
- اصالح نحوه افش��ای اطالعات با اهمیت و 

مصادی��ق آن. اطالعات با اهمی��ت به مواردی 
گفته می شود که افشای آن بر قیمت و تصمیم 
سرمایه گذاران تأثیرگذار است. در دستورالعمل 
اصالح ش��ده نحوه افش��ای اطالعات توس��ط 
ناشران بورسی و فرابورسی، مصادیق اطالعات 
با اهمیت با جزییات بیش��تری بیان شده اند و 
در زمان افش��ای اطالعات توس��ط ناشر، نماد 
معامالت��ی به ص��ورت خ��ودکار و کوتاه مدت 
)کمتر از 60 دقیقه( متوقف خواهد شد. توقف 
نماد جهت نشر یکنواخت و یکدست اطالعات 

بین سرمایه گذاران است. 
- افزایش اختیارات و مسئولیت های بورس ها 
در نظ��ارت بر ناش��ران. در دس��تورالعمل های 
جدید سعی شده است تا به بورس ها اختیارات 
و مس��ئولیت های بیشتری در زمینه نظارت بر 
فعالیت و اطالعات منتشره توسط ناشران داده 
ش��ود. این اقدام س��بب افزایش کارایی مقام 
نظارتی در بورس ها و س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار خواهد شد که به نوبه خود سبب ارتقای 

شفافیت در بازار خواهد شد. 
از  م��وادی  ح��ذف  و  ک��ردن  اضاف��ه   -
دس��تورالعمل ها، به گونه ای ک��ه باعث افزایش 
کارای��ی ب��ازار و در نهای��ت ارتق��ای س��طح 

نقدشوندگی و شفافیت بازار خواهد شد. 

اگر دولت در ماه های آینده برای رونق اقتصادی 
گام ه��ای جدی تری ب��ردارد وضعیت کل صنایع 
بهبود خواه��د یافت و هم��ه بنگاه های تولیدی 
از رونق اقتصادی منتفع می ش��وند و به تبع این 
اتفاق بازار سرمایه نیز در مسیر رشد قرار خواهد 
گرف��ت. محمودرضا خواجه نصی��ری، مدیرعامل 
تأمین سرمایه آرمان در گفت وگو با سنا، با تأکید 
بر اینکه بازار در انتظار تصمیم های جدید دولت 
در حوزه اقتصادی اس��ت، اف��زود: در حال حاضر 
بازار سرمایه در شرایط انتظار و خنثی قرار دارد 
چرا که هنوز تغییری در سیاس��ت های اقتصادی 
دولت رخ نداده اس��ت. وی با اشاره به اینکه بازار 
سرمایه منتظر رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم 
اس��ت، ادامه داد: هر اتفاقی در حوزه بازار سهام 

مستلزم مشخص ش��دن رویکرد اقتصادی دولت 
دوازدهم خواهد بود. مدیرعامل تأمین س��رمایه 
آرم��ان، تصمیم های اقتص��ادی جدید در دولت 
دوازدهم را موضوعی بنیادی برای بازار س��رمایه 
دانس��ت و ادامه داد: س��رمایه گذاران منتظرند تا 
برنامه جدید اعالم ش��ود و تغییر سیاس��ت های 
اقتصادی را بررسی کنند و بر مبنای آن تصمیم 
بگیرن��د. خواجه نصیری معتقد اس��ت اگر دولت 
در ماه ه��ای آین��ده در جه��ت رون��ق اقتصادی 
گام های جدی تری ب��ردارد، وضعیت کل صنایع 
بهبود خواه��د یافت و هم��ه بنگاه های تولیدی 
از رون��ق اقتص��ادی منتف��ع می ش��وند و به تبع 
این اتفاق بازار س��رمایه نیز در مس��یر رشد قرار 
خواهد گرفت. مدیرعامل تأمین س��رمایه آرمان 

ب��ه تغییرات نرخ ارز نیز اش��اره کرد و ادامه داد: 
رونق اقتصادی به طور قط��ع با تغییراتی در نرخ 
ارز همراه می ش��ود ک��ه افزایش ن��رخ ارز باعث 
رش��د س��ودآوری ش��رکت های صادرات محور 
خواهد ش��د اما در صورتی ک��ه رونق اقتصادی 
منجر به افزایش تورم شود صنایع مصرفی مثل 
صنایع غذایی، شوینده، الستیکی و امثال آن با 
بهبود ش��رایط مواجه می ش��وند. وی ادامه داد: 
صنایع معدنی، فلزی و س��یمانی هم از شرایط 
جدید تأثیر مثب��ت می گیرند اما از آنجایی که 
این گروه ها بیش��تر به بازارهای جهانی متصل 
هستند، تأثیرپذیری آنها از بازارهای بین الملل 
بیشتر اس��ت. مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان 
درب��اره وضعی��ت بازاره��ای جهان��ی گفت: با 

توجه ب��ه اینکه تح��رک زی��ادی در بازارهای 
جهان��ی وج��ود ن��دارد نمی توان رون��د صنایع 
 مرتبط به ای��ن بازارها را دقیق پیش بینی کرد. 
خواجه نصیری در ادامه ب��ه آغاز فصل مجامع 
اش��اره کرد و ادامه داد: به نظر می رسد امسال 
فصل مجامع پرتالطمی نخواهیم داشت چراکه 
عملکرد ش��رکت ها غالبا با پیش بینی ها منطبق 
اس��ت و فصل مجامع اطالعات جدیدی به بازار 
نخواه��د داد. به گفته وی، تنه��ا عاملی که در 
فصل مجامع ممکن اس��ت ب��ازار را متاثر کند 
برخی تحرکات حقوقی ها قبل از مجمع اس��ت 
که تصمیم به ورود ی��ا خروج از برخی گروه ها 
دارند، اما به طور کلی مجامع تأثیر قابل توجهی 

بر کلیت بازار سرمایه نخواهند داشت. 

دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم شد

بازار سرمایه در انتظار سیاست های اقتصادی جدید دولت

خبر

بزرگ ترین شرکت های بورسی و 
فرابورسی معرفی شدند

ش��رکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
)سمات(، اسامی بزرگ ترین شرکت های بورسی و فرابورسی 
را از نظر تعداد س��هامدار معرفی کرد. سرمایه گذاری توسعه 
صنعت��ی ای��ران ب��ا 2۴0ه��زار و ۴۴7 س��هامدار در پایان 
اردیبهش��ت ماه امس��ال، در صدر بزرگ ترین شرکت بورسی 
از نظر تعداد س��هامدار ایس��تاد و ایران خودرو با ۱۴7 هزار 
و ۴80 س��هامدار و توسعه معادن روی ایران با ۱2۴ هزار و 
86۱ سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. همچنین 
شرکت های سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری 
صنعت نفت، س��ایپا، بانک انصار، توس��عه صنایع بهش��هر، 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و سیمان فارس و خوزستان 
در مکان های چهارم تا دهم بزرگ ترین شرکت های بورسی 
از نظر تعداد سهامدار هستند. بر اساس این گزارش، مؤسسه 
اعتباری کوثر مرکزی با ۴83 هزار و ۵92 سهامدار در صدر 
بزرگ ترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار 
دارد و بانک سرمایه با 302هزار و 720 سهامدار و بانک دی 
با ۱8۱ هزار و 8۴ س��هامدار در رده های بعدی قرار گرفتند. 
بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، س��رمایه گذاری توس��عه و 
عمران اس��تان کرمان، سرمایه گذاری کشاورزی ایران، بانک 
حکم��ت ایرانیان، صنایع پتروش��یمی زنجان، پتروش��یمی 
گلس��تان نیز در مکان های س��وم تا دهم فهرس��ت برترین 

شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند. 

عرضه ۱5۱ هزار تن انواع فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی

روز سه ش��نبه، ۱6 خرداد م��اه 2 ه��زار و ۵00 ت��ن قیر و 
گوگرد پودر در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه شد. 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران روز 
سه ش��نبه ۱6 خرداد ماه میزبان عرضه ۱۵۱ هزار و 877 تن 
انواع م��واد پلیمری، قیر، وکیوم بات��وم و گوگرد بود. عالوه 
ب��ر این، یک هزار و 800 تن ش��مش ه��زار پوندی 99.8 و 
۱80 تن بیلت آلومینیوم شرکت ایرالکو در تاالر محصوالت 
صنعت��ی و معدنی عرضه ش��د. تاالر محصوالت کش��اورزی 
بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۵2 هزار تن 
گن��دم خوراکی، ۴ هزار تن گندم دوروم، 2 هزار و 27۵ تن 
شکر سفید، 300 تن روغن خام و ۴00 تن ذرت دامی بود. 
عالوه بر این، ۵ هزار و ۱79 تن جو دامی نیز در قالب طرح 
قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی در این تاالر عرضه شد. 

بهبود بازار سهام قطر پس از واکنش 
منفی به تنش دیپلماتیک

بازار س��هام قطر پ��س از یک روز گذش��ته در واکنش به 
تصمیم عربس��تان س��عودی و متحدانش ب��رای قطع روابط 
دیپلماتیک با دوحه ریزش کرد، در اوایل معامالت سه شنبه 
بهبود یافت. به گزارش ایس��نا، شاخص سهام قطر با گذشت 
نیم ساعت پس از گش��ایش معامالت، 2.7درصد رشد کرد 
و در ی��ک مقطع، حداکثر 3.2درصد صعود داش��ت. مدیران 
صندوق های س��رمایه گذاری اب��راز امی��دواری کرده اند که 
صندوق های سرمایه گذاری تحت حمایت دولت برای خرید 
س��هام و فراهم ساختن حمایت الزم، وارد بازار شوند با این 
همه هنوز مشخص نیس��ت آیا این امر تاکنون اتفاق افتاده 
اس��ت یا خیر. ارزش سهام بانک اسالمی مصرف الریان 7.۴ 
درصد و ودافون قطر که س��هام پرمبادله ای اس��ت، 3درصد 
جهش یافت. در این بین، نرخ برابری ریال قطر در برابر دالر 
آمریکا روز سه ش��نبه در بازار معامالت نقدی و آتی به دلیل 
نگرانی ها نسبت به پیامدهای اقتصادی بلندمدت قطع روابط 
دیپلماتیک عربستان سعودی و امارات متحده عربی کاهش 
یافت. عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین 
راه های حمل و نقل هوایی، دریایی و خش��کی با دوحه را روز 

دوشنبه قطع کردند. 

کسب ۱۱9 میلیارد ریال سود انباشه »کسرا«
ش��رکت س��رامیک های صنعتی اردالن صورت ه��ای مالی 
یک س��اله منتهی ب��ه 30 اس��فند ماه 9۵ را با س��رمایه ۵09 
میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. شرکت 
سرامیک های صنعتی اردالن در سال مالی منتهی به 30 اسفند 
9۵، مبلغ 3۱3 میلی��ارد و 7۴2 میلیون ریال درآمد عملیاتی 
داش��ت. از درآمد این ش��رکت به��ای تمام ش��ده درآمدهای 
عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ ۱۱7 میلیارد و 
۱66 میلیون ریال رس��ید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های 
فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 
99میلیارد و 7۴2 میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی 
دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کس��ر و پس از اضافه شدن 
درآمدهای غیر عملیاتی به آن س��ود خالص دوره به مبلغ ۱09 
میلیارد و ۵22 میلیون ریال به دست آمد و بر این اساس مبلغ 
2۱۵ ریال س��ود به ازای هر س��هم محقق ش��د که نسبت به 
دوره مش��ابه در سال گذشته معادل ۱6درصد افزایش را نشان 
می دهد. به س��ود خالص دوره نیز س��ود انباشته ابتدای سال 
اضافه شد و در نهایت مبلغ ۱۱9 میلیارد و 2۱2 میلیون ریال 
سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد. 

»خپوش« و اختصاص 2 هزار و ۱75 ریال سود
شرکت س��ازه پویش صورت های مالی یک س��اله منتهی به 
30 اس��فندماه 9۵ را با سرمایه یکصد میلیارد ریال به صورت 
حسابرس��ی نشده منتش��ر کرد. شرکت س��ازه پویش در سال 
مالی گذشته مبلغ 3 هزار و 203 میلیارد و 98۱ میلیون ریال 
درآمدهای عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده 
درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ ۴۴2 
میلیارد و 9۱3 میلیون ریال رس��ید. از سود ناخالص دوره نیز 
هزینه های فروش، اداری و عمومی و هزینه های عملیاتی کسر 
شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 260 میلیارد و 30۵ میلیون 
ریال محاس��به شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی 
و مالیات کس��ر و پس از اضافه ش��دن درآمدهای غیر عملیاتی 
به آن س��ود خالص دوره به مبلغ 2۱7 میلیارد و ۵37 میلیون 
ریال به دس��ت آمد و بر این اس��اس مبلغ 2 هزار و ۱7۵ ریال 
س��ود به ازای هر سهم محقق شد که نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته معادل 23درصد کاهش را نشان می دهد. به سود 
خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت 
مبلغ ۵۵۵ میلیارد و 696 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره 

در حساب های »خپوش« منظور شد. 
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شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
ریخته گری تراکتورس��ازی ایران در حالی عنوان نخست 
جدول بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که فوالد 

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

3.799۱9.۱3ختراک

۴.38۱۵.92فخاس

۱2.922۵کدما

6.690۴.99قلرست

۵.27۴۴.87بموتو

2.2۴3۴.62خمحور

۱.999۴.6کترام

 بیشترین درصد کاهش
باما صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد کاهش ش��د. 
س��یمان هگمتان در رده دوم این گروه ایس��تاد. گسترش 
صنای��ع و خدمات کش��اورزی ه��م در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)7.78(۵.723کاما
)۴.99(2.3۴3سهگمت

)۴.9(7.۴70تکشا

)۴.8(3.۵08فباهنر

)۴.۴6(3.0۴۵شکربن

)۴.3۴(2.028کلوند

)۴.2۵(2.273واتي

پرمعامله ترین سهم
پل��ی اکریل پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته 
ش��د. س��رمایه گذاری س��ایپا در رده دوم این گروه ایستاد. 

پتروشیمی شیراز هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

20.۵02 60۴شپلي

۱6.690 9۴8وساپا
۱3.۴9۴ 2386شیراز

۱۱.777 ۱0۱۱خپارس
9.767 ۱۴00فوالد
8.2۵۵ ۱8۵3فملي

7.783 ۱2۵۵ومعادن

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را کاشی پارس به 
خود اختصاص داد. پتروشیمی شیراز رتبه دوم را به دست 
آورد. آس��ان پرداخت پرشین هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۴0.۴66 8۴89کپارس
32.۱98 2386شیراز
28.83۱ 2۴998آپ

2۱.378 3972پکرمان
20.807 ۴6۴۴فارس
۱8.۵72 2890غشهد
۱۵.8۱8 9۴8وساپا

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه گذاری سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که پلی اکریل در این گروه 

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

9۴8۱۱68وساپا
60۴۱02۱شپلی

۱0۱۱8۴0خپارس
8۴89773کپارس
39727۱6پکرمان
323۵6۵7کسرا
2۴998630آپ

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

۵987۱۱97ددام
2۱69۱08۴کساپا

22۴3۵6۱خمحور
893۴۴6خکمک
۱۱3۵378خریخت
38۱0272فمراد
2۴20220تکنو

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

7702.0۵وخارزم
۴72۴2.28کگاز

۱30۱2.۴۱واعتبار
۱۱3۵3.۴0پردیس

۱07۵3.۵8ورنا
۱068۴.۱۱وصنعت
۱932۴.۱3پارسیان

نماگر بازار سهام
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تبریز – لیال پاشائی- مدير منطقه 8 
عمليات انتق��ال گاز ايران در بازديد يكروزه 
خ��ود از مركز بهره برداري خطوط لوله گاز 
اروميه در نشس��ت همفكری با كاركنان به 
گفت و گو پرداخت. به گزارش خبرنگار ما 
در تبريز به نقل از روابط عمومي منطقه 8 
عمليات انتقال گاز ايران، مهندس بايبوردي 
در حاش��يه بازديد و تبادل نظر با پرس��نل 
مركز بهره برداری اروميه، با اعالم اين مطلب 
گفت: تالش و كوشش كاركنان اين منطقه 
در همكاريهای سازمانی و ايجاد تمهيدات 
مناسب زمستانی، تاثير بسزايي در افزايش 
راندمان انتقال و تامين س��وخت مشتريان 

داش��ته و اين نش��ان از آمادگي پرس��نل 
بمنظور انجام وظيفه و خدمت رس��اني به 

هموطنان مي باش��د. مهن��دس بايبوردي 
افزود: هوش��ياري و دقت در نگه��داري از 

خط��وط و تاسيس��ات بمنزل��ه صيانت از 
سرمايه هاي ملي و خدمت رساني بهتر به 
مردم ش��ريف ايران بوده و ماهيت فعاليت 
واحدهاي عملياتي ايجاب مي كند تعامالت 
كاري به ش��كل اصولي و پيوس��ته برقرار و 
تبادل تجربه همواره مدنظر قرار گيرد تا اين 
همفكري، هم افزايی و همگرايی زمينه اي 
براي افزايش بهره وري و ارتقای س��ازمانی 
باشد. وي، در جمع صميمي اين كاركنان، 
عملكرد يكساله آنان را مثبت ارزيابي كرد 
و افزود: در س��ال گذشته با همكاري همه 
جانبه پرس��نل خ��دوم منطقه توانس��تيم 
نس��بت به تعهدات برون مرزي خود موفق 

عمل كنيم و اميد است در سال جاري نيز 
بتوانيم بيش از پيش در جهت ارائه خدمات 
پيشگام بوده و به نحو شايسته اي در چرخه 
اقتصادي س��هيم ش��ويم. مدير منطقه 8 
عمليات انتقال گاز، ه��دف از برگزاری اين 
نشست را شناخت و آشنايی بيشتر از طريق 
ديدار حض��وری و دريافت نقط��ه نظرات، 
پيشنهادات و انتقادات همكاران عنوان كرد 
و تصريح نمود: اميدواريم بتوانيم با استفاده 
از نظرات و پيشنهادات و راهكارهای سازنده 
نيروهای توانمند منطقه، در دس��تيابی به 
اهداف سازماني و ارائه خدمات ارزنده تر به 
هموطنان و رفع مشكالت كاركنان بكوشيم.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - مديرعامل شركت 
برق منطقه ای خوزستان گفت: يک نيروگاه 10 مگاواتی 
خورشيدی فتوولتاييک در منطقه مالثانی شهر باوی در 
حال س��اخت است كه در آينده نزديک به بهره برداری 
می رس��د. محمود دش��ت بزرگ در بازديد از اين پروژه 
كه توس��ط بخش خصوصی و ازطريق سرمايه گذاری 
مس��تقيم خارجی اجرا می ش��ود، گف��ت:  احداث اين 
نيروگاه موجب اش��تغال زايی مستقيم و غير مستقيم 

40  نفر از جوانان منطقه می گردد. وی ادامه داد: حجم 
سرمايه گذاری  اين پروژه حدود 12 ميليون پوند معادل 
590 ميليارد ريال می باشد كه توسط بخش خصوصی 
با مش��اركت ش��ركت بريتيش س��والر انگليس در اين 
منطقه در حال احداث می باش��د.  دشت بزرگ تصريح 
كرد: اين س��رمايه گذار دارای پروانه احداث از س��ازمان 
 انرژی های تجديدپذي��ر و بهره وری برق ايران و مجوز 
سرمايه گذاری خارجی از وزارت امور اقتصادی و دارايی 

اس��ت و قرار است به مدت 20 سال برق اين نيروگاه به 
صورت تضمينی توسط وزارت نيروخريداری شود. وی 

اظهار داش��ت : آغاز كار اجرايی اين پروژه  از آذرماه  94  
بوده كه با توجه به ورود تجهيزات پيش بينی می شود تا 
پايان مهر ماه امسال به بهرداری برسد. مديرعامل شركت 
سهامی برق منطقه ای خوزستان با بيان اينكه در دنيا 
استفاده از انرژی های تجديد پذير رو به افزايش است ، 
گفت: خوزستان با توجه به تابش آفتاب و طوالنی بودن 
روزها، مكان مناسبی برای حضور سرمايه گذاران جهت 

سرمايه گذاری در بخش انرژی های خورشيدی است.

تبریز – ماهان فالح- مديرعامل شركت گاز استان 
آذربايجان شرقی از مصرف بيش از 9 ميليارد مترمكعبی 
گاز در س��طح استان در سال گذشته خبر داد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبريز، مهندس ولی اله دينی با عنوان اين 
خبر افزود: در سال گذشته بيش از 9 ميليارد مترمكعب 
گاز در استان به بخش های مختلف مصرف رسيده كه اوج 
مصرف آن مربوط به دوم دی ماه كه نزديک به 38 ميليون 

مترمكعب و كمترين آن مربوط به ششم خرداد با مصرف 
15 ميليون مترمكعب در روز است. وی افزود: با توجه به 
برودت و تداوم شرايط آب و هوايی سرد حاكم بر منطقه 
كه طی س��ال های اخير بی س��ابقه بوده ركورد جديدی 
در مصرف گاز اس��تان به ثبت رس��انده اس��ت. مهندس 
دينی با اش��اره ب��ه اينكه 20 درصد مصارف گاز اس��تان 
در سال گذش��ته به نيروگاه های استان اختصاص يافته 

اس��ت، افزود: به مجموع س��ه نيروگاه استان بيش از يک 
ميليارد و 805 ميليون مترمكعب گاز تحويل داده ش��ده 
اس��ت. وی در خاتمه اظهار داش��ت: 39.2 درصد مصرف 
گاز اس��تان به بخش خانگی 6.5 درصد به بخش عمومی 
و تج��اری و 54.3 درصد به بخش صنعت اعم از مصارف 
نيروگاهی، پااليشگاه، پتروشيمی و جايگاه های CNG  و 
...  اختصاص يافته اس��ت بطوريكه بيش از يک ميليون و 

567 هزار و 769 مش��ترک ش��هری و روستايی و 6 هزار 
مشترک صنعتی و تجاری استان در سال گذشته بالغ بر 
7 ميليارد و 300 ميليون مترمكعب گاز مصرف كرده اند.

ارومی�ه- خبرن�گار فرصت ام�روز - به گزارش 
خبرن��گار فرص��ت ام��روز : مدير عامل ش��ركت آب و 
فاضالب روس��تايي گفت : ازآغاز فعاليت دولت يازدهم، 
روزانه 40خانوارروستايی دراستان ازآب آشاميدنی سالم 
وبهداشتی برخوردار شده اند. كاظم محمدی اقدم افزود: 
اين موفقيت درس��ايه افزايش اعتب��ارات صورت گرفته 
بطوری ك��ه دردولت يازدهم مي��زان اعتبارات مصوب 
چهاربرابرواعتبارات تخصيص يافته نيز سه برابر افزايش 
يافته اس��ت.و همچني��ن باصرف اعتبارات م��ورد نياز، 
عمليات  پايدارسازی آب آش��اميدنی در 402روستای 
اس��تان نيز انجام ش��ده اس��ت. مديرعامل شركت آب 
وفاضالب روس��تايی خدمات رسانی وتامين وتوزيع آب 
شرب روستاها را مهمترين وظيفه اين شركت برشمرد 
واظهار كرد: دراين راس��تا برای تامين آب اش��اميدنی 
روستائيان، طرح جامع آب روستايی درقالب برنامه های 

كوتاه م��دت، ميان م��دت وبلند مدت تهي��ه وتدوين 
شده اس��ت. وی اعتبارالزم برای اجرای اين برنامه ها را 
14هزارميليارد ريال اعالم ك��رد. محمدی اقدم اجرای 
پروژه های آبرسانی درقالب پروژه های اقتصاد مقاومتی 
را از ديگر برنامه ها برای تامی آب شرب روستايی عنوان 
كرد وافزود: دراين راس��تا مقرر بود دركل كشور حدود 
دوهزارروس��تا با بيش ازدوميليون نفرجمعيت آبرسانی 
شود كه سهم استان آذربايجان غربی ازاين محل 157 

روستا با 71هزارنفرجمعيت بود. وی گفت: دراين رابطه 
اقدامات خوبی به مرحله اجرا گذاش��ته ش��ده بطوری 
كه طی هفته دولت ودهه فجر س��ال گذشته عمليات 
آبرس��انی به 86روس��تا با 38هزارنفرجمعيت اتمام وبه 
بهره برداری رس��يدند. وی بااعالم اينكه برای آبرسانی 
به اين روس��تاها450كيلومتر خط انتقال آب اجرا شده 
است، اظهار داشت: عمليات آبرسانی درمابقی روستاها 
نيز از 70درصد پيش��رفت برخورداراس��ت كه با تالش 
وهمت همكاران درحداقل زمان اتمام وبهره برداری ازآنها 
نيز آغاز خواهد ش��د. مديرعامل شركت آب وفاضالب 
روس��تايی آذربايجان غربی تخصيص اعتبارات ازمحل 
صندوق توس��عه ملی را جهش��ی چش��مگير دراجرای 
پروژه های آبرسانی به روستاها عنوان كرد وافزود: درقالب 
اي��ن پروژه ها وبا تصوي��ب وتخصيص462ميلياردريال 
اعتبار،  آبرسانی به 25مجتمع و31تک روستايی تعريف 

شده كه درمجموع 191روستا با 190هزارنفر جمعيت 
ازمزايای اين پروژه ها برخوردارخواهند ش��د. وی گفت: 
تاكنون عمليات آبرس��انی به 87 روستا به اتمام رسيده 
ومابقی روس��تاها نير تا پايان سال 96به اتمام خواهند 
رس��يد. مديرعام��ل ش��ركت آب وفاضالب روس��تايی 
آذربايجان غربی توجه به كيفيت آب اشاميدنی روستاها 
را ازاهداف مهم شركت برشمرد واظهاركرد: كيفيت آب 
شرب خط قرمرشركت آب وفاضالب روستايی است كه 
دراين راستا اقدامات موثری دركل استان صورت گرفته 
ومناطق مش��كل دارازلحاظ كيفی شناسايی شده اند. 
محمدی اقدم راه اندازی سامانه 1523 را ازديگر اقدامات 
صورت گرفته درراستای تكريم ارباب رجوع عنوان كرد 
واظهار داش��ت: مشتركين با استفاده از اين سامانه می 
توانند مسائل ومشكالت خودرا مطرح ودركمترين زمان 

ممكن نسبت ره رفع آن اقدام شود. 

تبریز - ماهان فالح- منطقه 8 عمليات انتقال 
گاز ايران از سوي اداره كل پدافند غيرعامل استان 
آذربايجان ش��رقي مورد تقدير و تشكر قرار گرفت. 
به گ��زارش خبرنگار ما در تبريز، به پاس همكاري 
هاي همه جانبه مس��ئولين منطقه 8 در خصوص 
اقدامات موث��ر در حوزه پدافند غيرعامل، مديركل 
پدافند غيرعامل استان آذربايجان شرقي با اهداي 
لوح از مدير اين منطقه تقدير و تشكر نمود. بنابراين 
گزارش، فرهاد قديمي، رئيس امور بهداشت، ايمني، 
محيط زيست و پدافند غيرعامل منطقه 8 عمليات 
انتقال گاز با اشاره به شاخص هاي ارزيابي عملكرد 

اين منطق��ه در خصوص فعاليت ه��اي مرتبط با 
پدافند غيرعامل دستگاه هاي اجرايي گفت: پرسنل 
اين منطقه موفق ش��دند طي س��ال هاي متوالي 
در ط��رح هاي مقابله با هرگون��ه تهديد با كارگروه 
مديريت انرژي و آب اس��تان مشاركت و همكاري 
نموده و رزمايش هاي متنوع در حوزه هاي مختلف 
انرژي را بطور همزمان در تاسيس��ات مرند، تبريز 
و هش��ترود برگ��زار نمايند. قديمي اف��زود: اجرای 
پروژه های ايمن و بدون حادثه در طول س��ال هاي 
گذشته همگی حاكی از الطاف خداوندی و استقرار 
منظم سيستم مديريت HSE دراين منطقه است 

كه با سرلوحه قراردادن و تمركز بر موضوعات اين 
مهم، ش��رايط الزم جهت بهبود، بهره وری و تعالی 
سازماني را فراهم آورده است. وي به تشريح برنامه 
هاي اجرا ش��ده در بخش ايمني اشاره كرد و اظهار 
داشت: بازديد و بازرسي ايمني از كليه تجهيزات و 
اماكن منطقه، سيستم هاي اعالم و اطفاي حريق، 
وضعيت ايمن��ي پيمانكاران، وس��ايل و تجهيزات 
آتش نشاني، تجهيز تاسيسات و واحدهاي منطقه 
به تجهيزات ايمني مورد نياز، فرهنگسازي ايمني 
و همچنين برگزاري كارگاه و آموزش هاي ايمني  از 

جمله موارد اجرا شده اين منطقه مي باشد.

تبری�ز - ماه�ان ف�الح: مع��اون عم��ران 
روس��تايی بني��اد مس��كن انق��الب اس��المی 
آذربايجان ش��رقی طی س��خنانی با اعالم خبر 
ف��وق گفت: بني��اد مس��كن انقالب اس��المی 
اس��تان با تالش همكاران س��اعی و تالش��گر 
واحد فنی و نظارت عمران روس��تايی توانسته 

اس��ت درارزياب��ی پروژه ه��ای عمرانی در بين 
بنياد مس��كن اس��تانها رتبه س��وم كشوری را 
كس��ب كند. به گزارش خبرن��گار ما در تبريز، 
مهندس نادر نسترين يادآور شد: در ارزشيابی 
عملك��رد دس��تگاههای اجرايی عمده كش��ور، 
بنياد مسكن انقالب اسالمی استان آذربايجان 

در جدول نهايی ارزش��يابی پروژه های عمرانی 
استان )عمدتا موضوع پروژه های اجرای طرح 
هادی( در ميان بنياد مس��كن اس��تانها دررتبه 
 س��وم كشوری قرار گرفت و همچنين درهمين 
رتبه بندی در ميان دستگاههای اجرايی استان 

حائز رتبه چهارم شد.

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران:

با همكاري پرسنل منطقه توانستیم نسبت به تعهدات برون مرزي خود موفق عمل کنیم 

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

احداث نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی فتوولتاییک در منطقه مالثانی 

مصرف بیش از 9 میلیارد مترمكعب گاز در استان آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب روستایی آذربایجان غربی:

برخورداری روزانه  40خانوار روستایی ازآب آشامیدنی 

از منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران تقدیر شد

در ارزیابی پروژه های عمرانی در بین بنیاد مسکن استان ها

بنیاد مسكن استان آذربایجان شرقی رتبه سوم کشور را کسب کرد

اخبار

گردهمایی مسئولین امور مالی و 
ذی حسابان ادارات کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری منطقه 3 کشوردر گلستان

گ�رگان- خبرنگار فرصت ام�روز - دراين گردهمايی مديركل ، 
معاون و كارشناسان دفتر امور مالی سازمان جنگلها مراتع و آبخيزداری 
كش��ور، دبيران منطقه 1 و 2 كش��ور در حوزه امور مالی ، مس��ئولين 
امورمالی و ذيحسابان ادارات منابع طبيعی و آبخيزاری منطقه 3 كشور 
و مديركل و معاونت برنامه ريزی اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری 
استان گلستان به عنوان ميزبان حضور داشتند.اين گردهمايی با پخش 
فيلم سيمای منابع طبيعی استان گلستان كه توسط روابط عمومی اين 
اداره كل تهيه گرديده بود آغاز ش��د. در ادامه مدير كل منابع طبيعی 
استان گلستان پيرامون برنامه ها و سياستهای اين اداره كل با توجه به 
گستردگی حوزه منابع طبيعی و تنوع اقليم با توجه به شرايط اعتباری و 
لزوم توجه جدی به انجام پروژه های اين اداره كل در حوزه آبخيزداری ، 
مديريت اطفاء حريق باالخص در حوزه های جنگل كاری سوزنی برگ،  
انجام پروژه های مديريت س��يل و توسعه منابع طبيعی سخنانی بيان 
نمودند. در ادامه مهندس قزل سفلو در خصوص كمبود نيروی انسانی 
مورد نياز و ساير چالشهای منابع طبيعی نيز مطالبی عنوان داشتند.اين 
گردهمايی با س��خنان آقای مودبی مديركل امور مالی سازمان جنگلها 
مراتع و آبخيزداری كشور در خصوص مهمترين اقدامات اين اداره كل 

از جمله پيگيری و تخصيص اعتبارات در كل كشور ادامه ادامه يافت . 

راهکارهای حفاظت از 7500 اصله نهال 
کشت شده در حریم جاده کالله

گ�رگان- خبرن�گار فرصت ام�روز - با حضور مدي��ر كل منابع 
طبيعی و آبخيزداری گلس��تان، بخشدار لوه، رئيس اداره منابع طبيعی 
و آبخيزداری گاليكش، نماينده اداره راه و حمل و نقل جاده ای، مجری 
طرح، فرماندهی نيروی انتظامی، فرماندهی راهنمايی رانندگی، دهياری ها 
و ش��وراهای روستا جلسه ای جهت حفاظت از7500 اصله نهال از گونه 
های چنار، صنوبر، توت، زيتون تلخ و داغداغان كه به طول 25 كيلومتر 
درحريم جاده سه راهی كالله تا تنگراه كشت گرديده  برگزار شد..مدير 
كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان گلستان در ابتدا به توانمندسازی 
جوامع محلی تاكيد و اظه��ار كرد: با ثبت تعاونی فراگير و تعاونی های 
موضوعی در شهرستان ها زمينه توانمندسازی جوامع محلی فراهم شده 
است كه اين تعاوني ها در زمينه های مختلف می توانند باعث كارآفرينی و 
افزايش درآمد برای خانوارهای روستايی و جوامع محلی شوند. مهندس 
قزل س��فلو در ادامه به بحران آب در منطقه اش��اره كرد و گفت: يكی از 
راهكارهای مناسب جهت جلوگيری از هدررفت آب در منطقه حفظ و 
احيای جنگل ها و فضاهای س��بز منطقه می باشد كه نهالكاری ايجاد 
شده در حاشيه جاده ضمن تاثير مثبت در جلوگيری از ايجاد سيالب در 
منطقه با ايجاد كمربند سبز به عنوان بادشكن عمل خواهد كرد و مانع 
از كاهش محصوالت زراعی منطقه خواهد شد. وی افزود: با توجه به اين 
كه نهالكاری در ورودی استان خراسان می باشد باعث توقف مسافران در 
اين محدوده خواهد شد كه روستاييان و جوامع محلی نيز می توانند از 
اين فرصت استفاده كنند و محصوالت زراعی و صنايع دستی خود را به 
نمايش بگذارند و به فروش برسانند.مدير كل منابع طبيعی و آبخيزداری 
 گلس��تان در پاي��ان از اداره كل راه��داری و حمل و نقل ج��اده ای كه 
هزينه ه��ای اجرايی اين طرح را بر عهده دارد تش��كر و قدردانی كرد.در 
ادامه جلسه، رئيس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری شهرستان گاليكش 
در اين جلسه به اهميت نهاكاری ايجاد شده در حاشيه جاده سه راهی 
كالله – تنگراه اشاره كرد و گفت: از آنجا كه اين مسير جاده ترانزيتی می 
باشد و ميليون ها مسافر ساالنه از اين مسير تردد می كنند می تواند در 

زمينه گردشگری شهرستان تأثير بسزايی داشته باشد.

ابراز رضایت و قدردانی ستاد بازسازی 
عتبات عالیات از مشارکت خوب آب 

منطقه ای مازندران
س�اری - دهقان - در پی مشاركت 
فعال مديريت و كاركنان آب منطقه ای 
مازندران در امر بازسازی حرم های مطهر 
ائم��ه معصومين )ع ( در نجف اش��رف ، 
كربال ، كاظمين و س��امرا رئيس س��تاد 

بازس��ازی عتبات عاليات اس��تان از همكاری و زحمات آب منطقه ای 
مازندران بخصوص مديريت شركت با ارسال لوح تقدير قدردانی نمود. 
همچنين مجموعه وزارت نيرو كه به عنوان يكی از وزارتخانه های فعال 
در امر بازس��ازی عتبات عاليات شناخته ش��د،  نماينده ستاد بازسازی 
عتبات عاليات در وزارت نيرو نيز از مش��اركت كاركنان  اين شركت در 

اين امر مهم قددرانی نمود .

دانشمند دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران به عنوان یکی از دانشمندان 

برتر و پراستناد دنیا معرفی شد
س�اری – دهقان- دكتر محمدتقی هدايتی اس��تاد دانشگاه علوم 
پزش��كی مازندران برای اولين بار به جمع دانشمندان يک درصد برتر 
پُراستناد دنيا پيوست. دكتر محمدتقی هدايتی از دانشگاه علوم پزشكی 
مازندران برای اولين بار به جمع دانشمندان يک درصد برتر پُراستناد دنيا 
پيوست. براساس نتايج جديد رتبه بندی دانشمندان، دانشگاه ها و مراكز 
تحقيقاتی برتر دنيا مربوط به ماه می )May( سال 2017 ميالدی نظام 
 ، Essential Science Indicators يا همان ESI رتبه بندی
دكتر محمدتقی هدايتی از دانشگاه علوم پزشكی مازندران برای اولين 
بار به جمع دانشمندان يک درصد برتر پُراستناد دنيا  پيوست. گفتنی 
اس��ت مبنای اين رتبه بندی گردآوری و تجزيه و تحليل اطالعات يک 
 ISI Web درصد مقاالت دارای بيشترين استنادات در پايگاه اطالعاتي
of Sciences در فاصله 10 س��ال و دو م��اه از اول ژانويه 2007 تا 

28 فوريه 2017 بوده و اطالعات آن هر دو ماه يكبار روزآمد می شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر:
توانمندی 2902 نفر از بانوان روستایی در 

راستای طرح امید اجتماعی در بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدير كل آموزش فنی و حرفه ای 
بوش��هر در نشست با مربيان آموزش فنی و حرفه ای گفت:بر اساس 
تفاهم نامه سه جانبه بين دفتر بانوان و خانواده استانداری،كميته امداد 
امام خمينی )ره( و آموزش فنی و حرفه ای اس��تان در سال گذشته 
2902 نف��ر از روس��تاييان و مددجويان كميته ام��داد آموزش های 
مهارتی را در راستای توسعه اشتغالزايی فرا گرفتند. به گزارش روابط 
عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان بوشهر،عبدالرسول 
كازرونی اظهار داشت: آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر در جهت 
توس��عه آموزش های مهارتی در بين اقشار مختلف جامعه با نگاه به 
توانمندسازی و ارتقاء مهارتی اقشار مختلف تفاهم نامه های همكاری 
با )امور عشاير،بهزيس��تی،آموزش و پرورش، ات��اق اصناف، زندان ها، 
نيروی انتظامی، كميساريای عالی سازمان ملل متحد ،سازمان بسيج 
سازندگی،سازمان كشتيرانی،شركت توزيع برق ،شركت مادر تخصصی 
بازرگانی دولتی ايران،صندوق خرد زنان روس��تايی،كميته مداد امام 
خمينی )ره(، مركز آموزش كش��تيرانی ،دادگس��تری استان بوشهر، 
شركت شهرک های صنعتی،دانشگاه ها، نيروگاه اتمی ،منطقه ويژه 
اقتصادی انرژی پارس و سازمان نوسازی معاون و صنايع معدنی( ايران 

منعقد كرده است.

اخبار

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان درنخستین 
جلسه مشترک حوزه خدمات مشترکین  تاکید کرد
تدوین نقشه راه برای انجام وظایف 

محوله  درحوزه مشترکین
اصفه�ان- خبرن�گار فرص�ت 
ام�روز - مديرعام��ل  ش��ركت آبفا 
اس��تان اصفهان درنخستين جلسه 
مشترک حوزه خدمات مشتركين كه 
با حضور كاركنان اين معاونت تشكيل 
ش��د گفت:كاركنان بايد تالش و انرژی خود را صرف تحقق شعار سال 
كه )تالش مضاعف،خالقيت ونو آوری( هس��ت نمايند واين نشست با 
هدف بررسی راههای عملياتی نمودن شعارسال شركت برگزارشد تا همه 
فعاالن اين بخش برنامه و نقطه نظرات  خود را برای تحقق اين امر بيان 
كنن��د و نيز برای خالقيت  و نوآوری درانجام امور محوله بيش از پيش 
 تالش كنند. مهندس هاشم امينی با بيان اينكه می توان با همفكری و

هم انديشی ارتقا سطح خدمات را رقم زد گفت:با همفكری و هم انديشی  
با يكديگرمی توان با هم افزايی قابل توجهی كارها را بهتر به س��رانجام 
رس��اند كه در نهايت رضايت خاطر مش��تركين را بهمراه دارد. وی راه 
اندازی س��امانه 1522 را امری خالقانه برشمرد و اعالم كرد: هم اكنون  
با راه اندازی سامانه 1522 بسياری از فعاليت ها غيرحضوری ودر سطح 
گسترده ای انجام می شود كه مزيت های بسياری را در پی دارد كه يكی 
از مهمترين آنها صرفه جويی در تردد و هزينه مشتركين است كه اين 
مهم برای ش��ركت بسيار حائز اهميت است. مديرعامل و رئيس هيات 
مديره شركت آبفا اس��تان اصفهان حوزه مشتركين را بسيار تاثيرگذار 
دانس��ت واعالم كرد:حوزه مش��تركين به لحاظ ارتباط گسترده ای  كه 
با مردم دارند بسيار حائز اهميت می باشد بدين ترتيب انتظار می رود 
كاركنان در حوزه مشتركين خالقيت در ارائه خدمات به مردم را سرلوحه 
كار خود قرار دهند.بدين گونه رضايت بيش از پيش  مردم  و مسئولين 
از ارائ��ه  خدمات فعاالن اين بخش حاصل می ش��ود.  مهندس امينی 
بكاريری دانش نوين را بس��يار موثر در ارائه خدمات مطلوب برشمرد و 
تصريح كرد: كاركنان بايد خود را تجهيز به دانش روز پيرامون فعاليتی 
كه در دس��تور كار قراردارند، كنند تا خدمات رس��انی به بهترين شكل 
انجام گيرد اين در حاليست كه شركت آبفا استان اصفهان در اين زمينه 
پيشرو می باشد. وی افزود: كاركنان بايد در آغاز هرسال نقشه راهی  برای 
انجام بهتر وظايف محوله تدوين كنند و برمبن��ای آن در صدد اجرای 
برنامه های از پيش تعيين ش��ده باشند تا با تالش همه كاركنان شاهد 

تحقق شعار سال  باشيم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان تاکید کرد
لزوم همکاری بیشتر شهرداری ها در اجرای 

عملیات فاضالب چهارمحال و بختیاری
ش�هرکرد- خبرن�گار فرصت امروز - مديرعامل ش��ركت آب و 
فاضالب شهری چهارمحال و بختياری گفت : انتظار می رود شهرداری ها 
در اجرای عمليات فاضالب همكاری بيشتری با اين ارگان برای افزايش 
بهداشت شهر، تميز كردن معابر، جوی ها و كانال ها و رها نشدن فاضالب 
در سطح خيابان داشته باشند.  قدرت اهلل بيگلری اظهار كرد: در راستای 
توزيع عادالنه آب كوهرنگ، بزودی خط انتقال اين آب به نواحی شرق 
و غرب شهر شهركرد انجام می گيرد .  وی افزود: يكی از شاخه های خط 
انتقال آب كوهرنگ به طول هشت كيلومتر، به مناطق اشكفتک، مهديه 
و چالشتر پس از اخذ مجوز حفاری در خرداد ماه جاری آغاز می شود . 
بيگلری ادامه داد: اجرا و انتقال اين آب به ناحيه ش��رق شهركرد نيز به 
قطر 500 ميلی متر تا سه راهی خوزستان برای مناطق برون پهنه، معلم، 
پاس��داران و كوی پليس صورت خواهد گرفت . وی با اش��اره به وجود 
ش��ش تصفيه خانه آب در استان، تصريح كرد: اجرای سيستم تصفيه 
آب شرب شهركرد و افزايش كيفيت و رفع كدورت آب كوهرنگ كه در 
مواقع بارندگی دچار كدورت يا همان سنگينی می شود، در سال جاری 
با ساخت و نصب پكيج های تصفيه آب انجام می شود . بيگلری تكميل 
عمليات فاضالب غرب ش��هركرد، ساخت و تكميل تصفيه خانه   های 
فاضالب ش��هرهای گندمان، بلداجی و لردگان و ارتقاء و توسعه تصفيه 
خانه فاضالب فارسان را از ديگر برنامه های آتی اين سازمان عنوان كرد .

فرماندار شاهرود:
سرمایه گذاری راه اشتغال زایی در 

شاهرود است
شاهرود - حس�ین بابامحمدی-فرماندار 
ش��اهرود، ب��ا بيان اينك��ه نبايد تمام ن��گاه را به 
اعتبارات دولتی در بعد تحقق شعار سال داشت، 
گفت: س��رمايه گذاری تنها راه اش��تغال زايی در 
شهرستان است. سيد محمد رضا هاشمی ضمن 
اش��اره به ضرورت اشتغال زايی در راستای تحقق شعار سال، بيان كرد: 
امروز ش��اهرود دارای ظرفي��ت های بی نظيری در زمينه های مختلف 
گردشگری، كشاورزی، معدن، صعنت و ... است كه می بايست با تسهيل 
در شرايط جذب سرمايه گذار به اشتغال زايی كمک كنيم.  وی افزود: 
يكی از ظرفيت های ش��اهرود قرار گيری در چهار راه شمالشرق كشور 
و همچنين نزديكی به تهران و مشهد است كه اين امر باعث می شود 
ساالنه ميليون ها مسافر تابستانی از فصل پايانی امتحانات دانش آموزان 
از اين شهرستان عبور كرده و يا شاهرود را مقصد گردشگری خود انتخاب 
كنند كه بايد با برنامه ريزی مدون از اين ظرفيت در راستای اشتغال زايی، 
فروش محصوالت دستی، گردشگری و ... بهره برد.  فرماندار شاهرود يكی 
از چالش های پيش روی شاهرود را آب دانست و گفت: امروز در حوزه 
شهری بايد به فكر كمبود قريب به 200 ليتر آب بر ثانيه باشيم كه اين 
امر نيازمند عنايت ويژه مردم به خصوص در ماه مبارک رمضان و فصل 
گرما است. هاشمی افزود: مديريت مصرف آب امروز مقوله ای است كه 
 بايد به جد آن را در نظر داش��ت لذا عنايت به س��بک زندگی اسالمی، 
صرف��ه جويی در مصرف و همچنين اصالح الگوی مصرف می تواند در 
كاهش مصرف آب و حفظ منابع آبی شهرستان شاهرود، مثمر ثمر باشد. 
وی ادامه داد: از روحانيان، ائمه جمعه و جماعات و شبكه تبليغی در كنار 
اصحاب رسانه می خواهيم تا به جد به مقوله آب شرب و كمبود آن در 

فصل گرم سال اشاره داشته باشند چرا كه اين چالشی مهم است.

بازدید اعضای کمیته فنی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان از 

طرح های مرتعداری حاجی آباد
بندرعب�اس- خبرنگار فرصت ام�روز - معاون فنی اداره 
كل منابع طبيعی و آبخيزداری هرمزگان از بازديد اعضای كميته 
فن��ی )معاون فنی ، رئيس اداره جنگل��كاری ، رئيس اداره مرتع 
و كارشناس��ان اين كميته( از مراتع چاه صواب ، بيداندر و رزدر 
شهرس��تان حاجی آباد خبر داد. به گزارش پايگاه اطالع رسانی 
منابع طبيع��ی و آبخيزداری هرمزگان ؛ مجيد پوربليغی گفت : 
با توجه به كم آبی ، ش��وری خاک و شوری آب ، مرتعداران اين 
مراتع در تامين علوفه دام با مش��كل جدی مواجه هستند. وی 
افزود : جهت جايگزينی كش��ت علوفه و تامين علوفه دام مرتع 
و همچنين تامين معيشت مرتعداران در اين بازديد مقرر شد در 
مراتعی كه با شرايط بحرانی آب و خاک روبرو هستند با همكاری 
جهادكش��اورزی نسبت به كشت جايگزين يونجه جهت تامين 
علوف��ه دام اقدامات الزم صورت گيرد. وی افزود : س��طح مراتع 
استان 4093000هكتار می باشد كه 1300000 هكتار آن طرح 

مرتعداری تهيه شده است.

قزوی�ن- خبرن�گار فرصت امروز-سرپرس��ت 
منطقه 7 بانک شهر گفت: بانک شهر با ارائه خدمات 
نوين بانكی و مش��اركت در اجرای پروژه های عمرانی 
و برپايی نمايش��گاههای كت��اب اولويت خود را جلب 
رضايت شهروندان قرار داده است.  وی با ارائه گزارشی 
از فعاليت های انجام شده از افزايش منابع مالی بانک 
ش��هر خبر داد و گفت: ميزان سپرده گذاری در بانک 
شهر منطقه هفت نسبت به پايان سال گذشته بيش 
از 700 ميليارد ريال افزايش داش��ته كه بيانگر اقبال 
عمومی از بانک ش��هر اس��ت. نوری افزود: با برگزاری 
مجمع ساالنه بانک شهر در اواخر تيرماه امسال ميزان 
و نحوه پرداخت سود سهامداران مشخص خواهد شد. 
سرپرست منطقه هفت بانک شهر يادآورشد: در كنار 
حماي��ت از اجرای پروژه های عمرانی تالش ش��ده تا 
منابع جمع آوری ش��ده هر اس��تان در همان استان 
هزينه شود كه تاكنون در اجرای پروژه هايی از جمله 
تقاطع غير هم سطح 9 دی، پارک مال خليال، پل قدس 
و اجرای طرح توس��عه آستان مبارک امامزاده حسين 
مشاركت داشته ايم. وی بيان كرد:در كنار حمايت از 

طرح های عمران��ی در كارهای فرهنگی نيز از جمله 
برگزاری نمايش فصل شيدايی به عنوان يک كار ارزشی 
و انقالبی، اسكان خانواده شهدا، حمايت از تيم روبوكاپ 
برای شركت در مس��ابقات آلمان، برگزاری جشنواره 
ملی انگور در تاكس��تان و برگزاری اجالس شهرداران 
جاده ابريش��م در قزوين مش��اركت خوبی داشته ايم. 
نوری بيان كرد: با توجه به نوع خدمات ارائه ش��ده در 
بانک شهر و پيشخوان های شهر نت شاهد استقبال 
مردم از خدمات اين بانک هستيم و هر روز در خواست 
های متعددی از ش��هرهای مختلف از جمله آستارا، 
ايالم، س��قز، رضوان شهر، محمديه، سلطانيه دريافت 
كرده ايم كه بيانگر اعتماد و رضايت مردم به بانک شهر 

اس��ت.   نوری افزود: حمايت بانک شهر از پروژه های 
عمرانی ش��هرها بويژه در حوزه حمل و نقل عمومی و 
جلب اعتماد مردمی،  رضايت ش��هروندان از خدمات 
بانک ش��هر در حوزه بانك��داری نوين از موفقيت های 
اين بانک اس��ت و در اين راستا برای نخستين بار در 
نمايشگاه كتاب تهران، صراف NFC اجرای سيستم 
پرداخت الكترونيک، خود بانک، خود دريافت و ساير 
خدمات پيش��خوان های شهرنت و كسب عنوان اول 
در بانكداری الكترونيک توسط بانک شهر در سال 95 
به ش��هروندان ارائه شد. سرپرست منطقه هفت بانک 
شهر از حضور موفق بانک شهر در نمايشگاه كتاب نيز 
خبر داد و گفت: در س��ال 95توانستيم در نمايشگاه 
كتاب اس��تان های زنجان، همدان، كرمانشاه، گيالن، 
ايالم و قزوين حضور فعالی داشته باشيم كه استقبال 
مردم نيز بس��يار خوب بود. وی افزود: در حال حاضر 
بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللی قرآن كريم با 
عامليت بانک ش��هر وباشعار قرآن، اخالق، زندگی، در 
ماه نزول ق��رآن از دوم ماه مبارک رمضان در مصالی 
بزرگ امام خمينی )ره( تهران در حال برگزاری است 

كه بانک ش��هر در آن حضور دارد. نوری همچنين با 
بي��ان اينكه صندوق گنجينه آرمان ش��هر هيچ گونه 
ارتباطی با موسس��ه آرمان ندارد، تاكيد كرد: به دليل 
وجود كلمه »آرمان« درنام »حس��اب سرمايه گذاری 
گنجينه آرمان« بانک ش��هر به اطالع می رساند اين 
حساب هيچ گونه ارتباطی با موسسه اعتباری آرمان 
ندارد و به منظور رفع ابهام كلمه »آرمان« از نام حساب 
ياد ش��ده در شرف حذف و واژه »زرين« جايگزين آن 
می باشد و بدين ترتيب اين حساب با عنوان »گنجينه 
زرين شهر« ادامه فعاليت خواهد داد.  سرپرست منطقه 
هفت باتشكر از دكتر پورزرندی مدير عامل جهادی و 
فرهيخته بانک شهر و تمامی همكاران و روسای شعب 
و راهبران منطقه هفت كه با تمام توان در ارتقاء جايگاه 
و سرافرازی بانک شهر گام برداشته اند تاكيد كرد: به 
ياری خداوند همچنان در مسير اعتالی خدمات بانكی 
و جلب رضايت م��ردم گام برمی داريم. منطقه هفت 
بانک شهر شامل استان های قزوين، گيالن، همدان، 
كرمانشاه، ايالم، زنجان و كردستان است كه  سرپرستی 

اين منطقه در استان قزوين مستقر شده است.

سرپرست منطقه 7 بانک شهر قزوین:

تامین رضایت مشتریان اولویت اصلی بانک شهر است
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صنعت خودروس��ازی کش��ور و در رأس آن 
دو غول بزرگ یعنی ایران خودرو و س��ایپا در 
طول چند دهه گذش��ته همواره از سوی افکار 
عمومی و جامع��ه مصرف کننده مورد انتقادات 

گسترده ای قرار گرفته است. 
گرچه اگر با دید منصفانه به قضیه نگریسته 
ش��ود در پ��اره ای از م��وارد نمی ت��وان صرف��ا 
خودروس��ازان را مقصر دانس��ت بلکه پاره ای از 
عوامل که خارج از حیطه قدرت خودروس��ازان 
بوده نیز در این امر تأثیر گذار بوده اس��ت.  در 
ایران، صنعت خودرو همواره صنعتی سیاس��ی 
بوده ک��ه اکثرا دولت ه��ا نگاهی وی��ژه به این 
صنعت داش��ته اند ک��ه مهم تری��ن جنبه آن با 
توجه به ش��رایط اقتصادی کشور تولید بیشتر 
و ایجاد اش��تغال بوده و شاید کمتر نگاه کیفی 

نسبت به این صنعت وجود داشته است.
در طول یک دهه، بس��ته ش��دن دروازه ها و 
تدوین س��ند توس��عه صنعت خودرو، از اواسط 
ده��ه 70 ت��ا اواس��ط ده��ه 80، حرکت های 
نس��بتا خوبی صورت گرف��ت و در همین حال 
بزرگ ترین غول س��ازنده خودرو در کش��ور و 
خاورمیانه، با معرفی نخس��تین خودروی ملی 

یعنی سمند و ارائه مدل های مفهومی گوناگون 
در روزگاری ک��ه اثری از خودروس��ازان چینی 
نبود و حتی بسیاری از خودروسازان فعلی آنها 
ش��کل و فرم نگرفته بود رویای تولید محصول 

در کالس جهانی را در سر می پروراند. 
صنعت قطعه س��ازی در طول این دهه شکل 
و فرمی گرفته بود و حتی برخی خودروس��ازان 
بزرگ ب��رای تامین قطعات چشم ش��ان دنبال 
قطعه س��ازان ایران��ی ب��ود، اما از س��وی دیگر 
ب��ازار انحصاری و نب��ود رقابت باعث می ش��د 
خودروسازان همچنان کیفیت را فدای کمیت 
کنند و درس��ت اینجا نقطه ضربه پذیر صنعت 
خودروی کشور بود.  با توجه به بحران صنعتی 
و اقتصادی ای که گریبانگیر کش��ور از اواس��ط 
دهه 80 ب��ود و همچنین آغاز تحریم ها، ضربه 
س��ختی بر پیکره صنعت این کش��ور منجمله 
صنعت خودرو وارد شد. شدت ضربات به حدی 
بود که تنها در طول چند سال تمام حرکت های 
یک دهه گذشته محو شد و صنعت خودرو که 
خود در ایران دارای ضعف های س��اختاری بود 
در مع��رض ضربات جبران ناپذیری قرار گرفت 

که ادامه کار را برای آن دشوار می کرد. 

قط��ع ارتباط ب��ا جهان و تولی��د محصوالت 
از رده خ��ارج مربوط به چند دهه گذش��ته با 
قطعات بی کیفیت درجه چندم چینی، صنعت 
خودروی کش��ور را در لبه پرت��گاه نابودی قرار 
داد و دی��د عم��وم را نس��بت به ای��ن صنعت 
منفی تر کرد. بس��یاری از برندهای تأثیر گذار و 
خوشنام مجبور به خداحافظی با بازار خودروی 
کش��ور ش��دند و آینده این صنعت ب��ا ابهامات 
زیادی مواجه ش��د.  ب��ا روی کار آمدن دولت 
یازده��م، فض��ای امید جدی��دی در جامعه در 
ارتباط با تولید و همکاری های جهانی به وجود 
آمد. حال کش��ور در فض��ای منطقی به دنبال 
تعامالت بین المللی و رشد صنعتی و اقتصادی 
است و باید با برنامه ای مدون از نو آغاز کرد تا 
جبران این س��ال ها و ایجاد شرایطی مطلوب تر 

با توجه به رشد جهانی صورت پذیرد. 
قطع��ا صنع��ت خودروس��ازی کش��ور برای 
برخاس��تن مجدد نیازمند یک شریک تجاری 
بین المللی اس��ت و با انجام برجام، گشایش��ی 
جدید صورت گرفته و کش��ور دوباره به جامعه 
بین الملل��ی بازگش��ته اس��ت. جامع��ه امید به 
اتفاقات مثبت دارد و صنعت خودروسازی نیاز 

به یک همکار جهانی. 
قطعا فرانسوی ها که قبال زیرساخت های الزم 
را در صنعت خودرو به وجود آورده بودند، تنها 
گزینه انتخابی برای شروع هستند که با وجود 
ضعف ها و کاس��تی هایی که همواره داش��ته اند 
ول��ی با توجه به ش��رایط همکاری ب��ا آنها که 
وضعی��ت بازار و صنعت ما را به خوبی می دانند 
در کوتاه تری��ن زم��ان می توان��د نتیجه بخش 
باش��د. در این بین پژو به عن��وان قدیمی ترین 
و اصلی ترین ش��ریک ایران خودرو و  نقد ترین 
گزینه روی میز مطرح و شرکت ایکاپ تأسیس 
می ش��ود تا پژو با رویکردی جدید کاستی های 

خود را در بازار کشور جبران کند. 
خودروه��ای 2008-301 و 208 با توجه به 
شرایط بازار ایران برای تولید انتخاب می شوند 
و پژو 2008 به عنوان نخستین محصول مدرن 
و ب��ه روز ایران خ��ودرو وارد بازار خواهد ش��د؛ 
خودرویی که از مدت ها قبل چش��م بسیاری از 
مصرف کنن��دگان به دنبال آن اس��ت و همواره 
ش��ایعات فراوان��ی در مورد آن وج��ود دارد و 
همی��ن امر اهمیت جای��گاه این محصول را در 

بازار کشور نشان می دهد. 

شریک بین المللی مناسب خودروسازی ایران کیست؟

بررسی پیش بینی چالش های صنعت خودرو 
تا س��ال 2020 یکی از موضوعات مهمی است 
که در س��ال گذش��ته بس��یار مورد توجه قرار 
گرفت. بر این اساس بررسی مجدد این مسئله 
می تواند به مش��خص ش��دن می��زان انحراف 
پیش بینی های انجام شده کمک کند و وضعیت 
خدمات پس از فروش را تا س��ال 2022 مورد 

بررسی قرار دهد. 

تولید خودرو
پیش بین��ی می ش��د در س��ال های 201۵ و 
201۶ به ترتیب 88.۶ و ۹1.۴میلیون دستگاه 
خ��ودرو تولید ش��ود، اما با پایان این س��ال ها 
مشخص شد تعداد خودروهای تولیدی این دو 
س��ال مجموعا بیش از پنج دس��تگاه بیشتر از 

میزان پیش بینی شده بوده است. 
به همین جهت موسس��ات آماری به اصالح 
اع��داد پیش بین��ی ش��ده خ��ود پرداختن��د و 
به همین دلیل برآورد می ش��ود در ش��ش سال 
آین��ده مجموع��ا 23 میلیون دس��تگاه خودرو 
بیش��تر نس��بت به پیش بینی قبلی تولید شود 
و به این ترتیب در س��ال 2022 جهان با تولید 
111 میلیون دستگاه خودرو مواجه خواهد شد، 
یعنی تولید حدود 1۵میلیون دس��تگاه خودرو 

بیشتر از سال گذشته. 
در نم��ودار پیش بینی دو س��ال گذش��ته را 
به رنگ سبز و پیش بینی اصالح شده را به رنگ 
قرمز مش��اهده می کنید. رنگ آب��ی نیز میزان 
تولید هر س��ال را برآورد می کند. رنگ بنفش 
نیز میزان رش��د تولید هر سال نسبت به سال 

قبل را نشان می دهد. 
این اع��داد ب��رای س��ازمان های خدماتی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار هس��تند. س��ازمان ها 
می توانند نیاز ب��ازار خود را برآورده و بر همان 
مبنا نس��بت به س��فارش گذاری دقیق قطعات 

موردنیاز خود از هم اکنون اقدام کنند. 
نکته قابل توجه در این برآوردها این است که 
تم��ام محققان اذعان دارند بازار آتی در اختیار 
سازمان هایی اس��ت که در چین تولید دارند و 
این کش��ور یکی از مهم تری��ن تولیدکنندگان 
خودروی��ی جهان خواهد بود. ای��ن امر به این 

معنا نیس��ت ک��ه در آینده ش��اهد خودروهای 
چین��ی خواهیم ب��ود، بلکه از این پس ش��اهد 
مش��ارکت بیش��تر تکنولوژی تولید و طراحی 
ش��رکت های بزرگ خودرویی با نیرو و امکانات 
تولید شرکت های چینی خواهیم بود. تجربه ای 
ک��ه ش��رکت های چین��ی در س��ال های اخیر 
از ص��ادرات خودروها به دس��ت آورده اند، این 
فرصت را در اختیار تیم خودرویی این کش��ور 
قرار داده اس��ت تا بتوانن��د بازارهای جهانی را 

راحت تر شناس��ایی کنند و س��ریع تر وارد آن 
بازار شوند. 

اگ��ر ف��رض ب��ر ای��ن باش��د که مش��ارکت 
شرکت های جهانی با ش��رکت های چینی یک 
ب��ازی برد-برد ب��رای طرفین بوده اس��ت، اما 
به طور قطع در فروش قطعات، این شرکت های 
چینی هس��تند که برنده نهایی بازارها خواهند 
ب��ود و در آین��ده نه چندان دور هیچ ش��رکتی 
نمی توان��د با صنعت قطعه س��ازی چین رقابت 

کند. 
رش��د تولید جهانی خودرو تا س��ال 2023 
ب��ه بیش از 108 میلیون دس��تگاه خودرو بالغ 
خواهد ش��د که در مقایسه با تولید 88 میلیون 
خودرو در س��ال 201۵، حدود 22درصد رشد 
را ش��اهد خواهی��م بود. این رش��د تولید که از 
جهات��ی هم��راه ب��ا مزایایی برای کش��ورهای 
تولیدکننده خواهد بود، برای تمام کش��ورهای 
جهان مش��کالتی به هم��راه دارد که مهم ترین 
آنه��ا در ح��وزه خدم��ات پس از ف��روش بروز 

خواهد کرد. 
بدین منظور الزم است برای امکان رقابت، در 
ابتدا به شناسایی وضعیت موجود و آتی، اقدام 
و چالش های��ی را که در این راه وجود دارند، به 
دق��ت در نظر داش��ت تا ام��کان تحلیل و ارائه 
راه حل مناس��ب به وجود آید. این گزارش سعی 
دارد با پیش بینی وضعیت پیش رو، امکان ارائه 
راه حل مناس��ب را در اختی��ار عرضه کنندگان 

خودرو قرار دهد. 

فروش خودرو
افزایش ف��روش 22درصد در 10 س��ال که 
معادل 20میلیون دس��تگاه خودرو خواهد شد، 
س��هم قابل توجهی از بازار را در اختیار هر یک 
از عرضه کنندگان ق��رار می دهد و این موضوع 
نویدبخش اس��ت. ام��ا حضور و بق��ا در چنین 
بازارهای��ی نیاز ب��ه دقت و شایس��تگی فراوان 
دارد؛ دقت در شناخت پیشاپیش نیاز مشتریان 
و برآورده س��ازی آن نیازها. این گونه است که با 
شناسایی نیاز مشتریان، سازمان ها می توانند از 

این افزایش سهم تولید بهره  ببرند. 

نمایندگی ها
در تحلیل قبلی برآورد شده بود که ۴0درصد 
از مش��تریان در هشت س��ال آینده تمایلی به 
حض��ور در تعمیرگاه ه��ا نخواهن��د داش��ت. با 
گس��ترش نرم افزاره��ای موبایلی در دو س��ال 
گذش��ته و کارب��رد روزاف��زون آن در صنع��ت 
خودرو مانند اوبر در کش��ور آمریکا و اس��نپ و 
تپس��ی، به نظر می آید این پیش بینی در مسیر 

درست خود باشد. 

آخرین پیش بینی ها از تولید و فروش خودرو تا پنج سال آینده 

ارقام جدید صنعت و بازار خودرو

گزارش2

خبر

تعرفه 20درصد تایرهای سنگین کمکی 
به تولید داخل نخواهد کرد

رئی��س هیأت مدی��ره انجمن صنف��ی صنعت تای��ر ایران 
می گوید: ب��ا توجه به ارائه درخواس��ت انجمن به س��ازمان 
حمای��ت، چنانچه تأییدیه این س��ازمان ارائه ش��ود، انتظار 

می رود قیمت تایر تا 10 درصد افزایش یابد. 
گنجی اظهار داش��ت: این درخواس��ت با توجه به افزایش 
ن��رخ م��واد اولیه و س��ایر هزینه ه��ای تولیدی به س��ازمان 
حمایت ارائه شده، اما تا این لحظه با رقم پیشنهادی انجمن 
موافقتی صورت نگرفته اس��ت.  وی با اش��اره به سود قانونی 
تولیدکنندگان تایر در ش��رایط کنونی، تأکید کرد: براساس 
قوانی��ن و دس��تورالعمل های س��ازمان حمای��ت از حق��وق 
مصرف کنن��دگان، تولیدکنن��دگان باید حداق��ل 1۵ تا 17 
درصد س��ود حاصل از تولید را به دس��ت آورند، از این رو با 
توجه به جریان افزایش قیمت مواد اولیه از س��ال گذش��ته، 
ناگزیرند برای کسب سود منطقی، قیمت ها را افزایش دهند. 
وی همچنی��ن به تأثیر بهبود روابط و همکاری ها در رش��د 
تولید تایر در داخل پرداخت و اظهار داش��ت: در ش��رایطی که 
در س��ال گذشته با رفع برخی مش��کالت و موانع، شاهد رشد 
ح��دود 1۴ تا 1۵ درصدی تولید تایر در کش��ور بودیم. انتظار 
می رود با ادامه این شرایط این رقم از تولید نیز در سال جاری 
محقق شود.  وی در ادامه با اشاره به تالش دولت در ساماندهی 
روند واردات تایر به کشور، گفت: خوشبختانه با راهکارهایی که 
وزارت صنع��ت و معدن به منظور کنت��رل واردات تایر اجرایی 
کرد، واردات تایر ساماندهی و از ورود الستیک های بی کیفیت 
به کشور جلوگیری شد.  عضو هیأت مدیره انجمن تایر همچنین 
با توجه به تأثیر نرخ تعرفه در روند واردات، به نرخ کنونی تعرفه 
واردات تایر اش��اره و خاطرنش��ان کرد: هم اکنون تعرفه واردات 
تایرهای سبک و سنگین به ترتیب 32 و 20 درصد است، این 
در حالی است که امروز تعرفه 20 درصد برای تایرهای سنگین 
نمی تواند از تولیدات داخل��ی در مقابل جریان واردات حمایت 
کن��د.  گنجی در ادامه به س��رمایه گذاری 70 تا 100 میلیون 
دالری در حوزه تولید تایرهای س��نگین در کش��ور پرداخت و 
یادآورش��د: از آنجاکه در بخش های گسترده ای از کارخانجات 
تولید تایر در کشور سرمایه گذاری عظیمی برای ورود تجهیزات 
جدید انجام شده، انتظار می رود در این شرایط از این بخش از 
کارخانه های تولیدی حمایت بیشتری شود. وی افزود: بی شک 
امروز با وجود تعرفه 20 درصدی تایر های سنگین، نمی توان از 

تولیدکنندگان داخلی حمایت کرد. 

کدام استان های کشور خودروسازند؟! 
وزارت صنع��ت اخیرا ویرایش دوم »برنام��ه راهبردی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت« را منتش��ر کرد که در آن راهبردهای 
این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش بینی شده 
است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع 
مرب��وط به »برنامه راهبردی صنعت خودرو« اس��ت. در برنامه 
راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و تقویت 
صنعت خودرو و قطعه در حوزه های مختلف پیش بینی شده و 
اطالعاتی نیز در زمینه وضعیت فعلی این صنایع ارائه شده است.  
براساس این اطالعات اگرچه صنایع خودروسازی ایران از جمله 
صنایع با پراکندگی جغرافیایی باال هستند با این حال اکثر این 
صنایع در پنج استان تهران، خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان 
شرقی و اصفهان قرار دارند.  همچنین شرکت های قطعه سازی 
نیز در تعداد قابل توجهی از اس��تان ها فعال هستند، اما بیشتر 
این واحدها در استان های آذربایجان غربی، سمنان، کرمانشاه، 
لرستان و مازندران متمرکز هستند.  طبق اعالم وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت، صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع مادر با 
سطح فناوری متوسط در زمره صنایع اولویت دار این وزارتخانه 
برای تحقق اهداف مرتبط در س��ند چشم انداز 20ساله توسعه 

کشور )ایران 1۴0۴( قرار دارد. 

عرضه خودرو در جاده بورس هموارتر 
می شود؟ 

مدتی اس��ت که صحبت هایی درباره عرضه خودرو در بورس 
ش��نیده می ش��ود و چندی پیش هم برای شروع، ۵0 دستگاه 
سراتو در بورس کاال عرضه شد ولی کسی نمی تواند قطعا بگوید 
که عرضه خودرو در بورس، آینده مش��خصی دارد یا خیر.  در 
ماه های گذش��ته چندین بار صحبت هایی شد تا یک خودرو از 
طریق اوراق س��لف موازی تأمین مالی شود. برای این کار ابتدا 
بای��د آن خودرو از دریچه بورس کاال عرضه و با مکانیزم عرضه 
و تقاضا کشف قیمت می شد.  عرضه خودرو از طریق بورس در 
کشورهای دیگر چندان سابقه ای ندارد و کارشناسانی هستند 
که نس��بت به آین��ده آن در بورس امیدوار نیس��تند. در ایران 
تعداد زیادی از خودروها از طریق ش��ورای رقابت قیمت گذاری 
می ش��وند و این موضوع با روند کشف قیمت از طریق عرضه و 
تقاضا در بورس متناقض اس��ت. در ماه های گذشته بورس کاال 
اع��الم کرد که می خواهد پراید را از طریق اوراق س��لف موازی 
تأمین کند ف��ارغ از اینکه این تصمیم چقدر جدی بود پس از 
گذش��ت چندماه به علت مسائل قیمت گذاری عرضه پراید در 
بورس کاال منتفی ش��د.  بعدها ب��ا تصویب هیأت پذیرش قرار 
بر این ش��د که خودروی س��راتو در بورس کاال عرضه شود. در 
اسفندماه سال 13۹۵ بود که امیدنامه پذیرش و درج سراتو در 
بورس کاال منتشر شد و قرار بر این شد که سایپا این خودرو را 
در بورس عرضه کند.  در آن امیدنامه عرضه کننده متعهد شد 
که 2۵درصد از کل تولید س��االنه معادل 2۵۴0 دس��تگاه )هر 
کدام که بیش��تر شد( را در بورس عرضه کند. همچنین عرضه  
کننده متعهد شد که شرایط عرضه را به گونه ای فراهم آورد که 
حداق��ل چهار بار عرضه در ماه انجام ش��ود و در صورت وجود 

تقاضا با نظر بورس نسبت به عرضه اقدام کند. 

نخستین آزمون الکترونیکی 
اطالعیه های فنی ایساکو برگزار شد

 کارشناس��ان فنی نمایندگی های مج��از ایران خودرو در 
رقابتی سنگین، در نخستین آزمون الکترونیکی اطالعیه های 
فنی شرکت کردند.  کارشناس��ان فنی نمایندگی های مجاز 
سراسر کشور در آزمونی که در تاریخ هفتم خردادماه توسط 
مدیریت آموزش فنی ایس��اکو به ص��ورت الکترونیکی برگزار 
ش��د، ش��رکت کرده و میزان دانش و آگاهی خود از مطالب 
اطالعیه ه��ای فنی را مورد س��نجش قرار دادن��د.  مطابق با 
روی��ه آزمون، به هر یک از کارشناس��ان فنی نمایندگی های 
مج��از، نام کارب��ری و گذرواژه معین��ی تخصیص یافت تا به 
وسیله آن به سایت آزمون الکترونیکی مدیریت آموزش فنی 
ایس��اکو وارد شده و در بازه زمانی مشخص به سواالت پاسخ 
دهند.  الزم به ذکر اس��ت اطالعیه ه��ای فنی/عیب یابی، به 
صورت مس��تمر در اختیار کارشناس��ان فنی نمایندگی های 
قرار می گیرد و این آزمون ضمانت اجرایی یادگیری مفاهیم 

آن است. 

خبر

صعود خودروسازان خصوصی  پس از 
مشارکت با خارجی ها

 در حال��ی خودروس��ازان نیمه دولتی کش��ور در دو ماهه 
ابتدایی س��ال جاری نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 
افزایش 8/ 7 درصدی را در تولید سواری ها به ثبت رساندند 
 که آمار تولید خودروس��ازان خصوصی نیز حکایت از رش��د

۵0/7 درصدی دارد. 
براس��اس آم��ار وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت چهار 
ش��رکت بخش خصوصی ش��امل »کرمان موتور«،  »مدیران 
خ��ودرو«، »گروه بهمن« و »خودروس��ازان بم« طی دو ماه 
ابتدایی س��ال ج��اری در مجموع 18 هزار و 1۶2دس��تگاه 
خودرو تولید کرده اند که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال 
گذش��ته افزایش تیراژ تولید را رق��م زده اند. این موضوع در 
حالی است که خودروسازان خصوصی ماه های ابتدایی سال 
گذش��ته ب��ا افت تولید خ��ودرو مواجه بودند. براین اس��اس 
افزایش تیراژ تولید خودروهای خصوصی در ماه های ابتدایی 
سال جاری نش��ان دهنده اثرگذاری مشارکت های خودرویی 

بخش خصوصی بعد از برجام است. 
براساس این آمار سه خودروساز خصوصی یعنی  »مدیران 
خ��ودرو« و »کرمان موت��ور« و »گروه بهمن« توانس��ته اند 
افزای��ش تولی��د را در کارنام��ه دو ماه��ه خود ثب��ت کند؛ 
به طوری که »کرمان موتور« با تیراژ 8هزار و 1۴3 دس��تگاه 
توانس��ته رش��د بیش از 103درصدی در مقایس��ه با دو ماه 
نخست سال گذش��ته را به خود اختصاص دهد. این شرکت 
که بعد از توافق هسته ای امضای قرارداد با شرکت هیوندای 
را به امضا رساند، در حال حاضر عالوه بر اینکه لیفان و جک 
  i10 و i20 را تولی��د می کند به مونتاژ خودروهای هیوندای
نیز مشغول است، همچنین این شرکت هیوندای اکسنت را 

در برنامه مونتاژ خود دارد.
 بعد از این، شرکت »مدیران خودرو« با تیراژ 8هزار و ۹۶2 
دس��تگاه توانسته افزایش 8/ 17 درصدی را در مقایسه با دو 
ماه نخست سال گذشته رقم بزند. این شرکت انواع مدل های 
ام وی ام و چ��ری را مونت��اژ می کند. پ��س از مدیران خودرو 
»گ��روه بهمن« با تیراژ ۹۵۴ دس��تگاه ط��ی دو ماه ابتدایی 
امس��ال با افزایش ۹/ 121درصدی تولید همراه بوده اس��ت. 
گ��روه بهمن در حال حاضر مزدا3 و آس��ا را مونتاژ می کند. 
آمار تولید خودروهای سواری کشور همچنین نشان از تولید 
103 دس��تگاه خودرو جیلی در شرکت  »خودروسازان بم« 

دارد.

بیشتر خودروهای سنگین داخلی 
بی کیفیت  هستند

از هفت مدل خودروی سنگین تولیدی توسط خودروسازان 
داخلی، چهار مدل در پایین ترین سطح کیفی قرار دارند. 

به گزارش ایس��نا، ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد 
ایران اخی��را گزارش ارزیابی کیف��ی خودروهای تولیدی در 

اردیبهشت ماه را منتشر کرد. 
بررس��ی این گ��زارش نش��ان می دهد که چه��ار مدل از 
خودروه��ای س��نگین تولیدی در اردیبهش��ت ماه امس��ال 
 ،WH کامیون بنز ،AUMAN H4 شامل کشنده فوتون
کامیون��ت الون��د و کامیونت FAW در پایین ترین س��طح 
کیفی قرار داش��ته و تنها یک س��تاره از پنج س��تاره کیفی 

را کسب کرده اند. 
برخ��الف ای��ن خودروه��ا دو کش��نده ول��وو FH500 و 
FH460 چهار س��تاره کیفی را کس��ب کرده اند. کامیونت 
ایس��وزوNPR75K  نیز سه س��تاره کیفی را کسب کرده 
اس��ت.  در مدل ارزیاب��ی کیفیت خودروه��ای داخلی، این 
محصوالت بس��ته به کیفیت خود یک تا پنج ستاره دریافت 
می کنند. یک س��تاره پایین ترین س��طح کیفی و پنج ستاره 

باالترین سطح کیفی را نشان می دهد. 

بررسی جریان خصوصی سازی خودروسازان 
در دستور کار مجلس قرار می گیرد

نای��ب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اسالمی تأکید کرد: چنانچه الزامات مجلس در استفاده از توان 
داخلی و همچنین انتقال تکنولوژی در همکاری ها تحقق نیابد، 
مجلس و کمیس��یون صنایع و مع��ادن این موضوع را پیگیری 

کرده و خودروسازان باید پاسخگو باشند. 

داریوش اس��ماعیلی اظهار داش��ت: برای اینکه تولید داخل 
در مقابل جریان همکاری ها و س��یر واردات آسیبی نبیند، باید 
داخلی سازی و توسعه سهم ساخت قطعات خودروهای جدید 

در کشور به باالترین سطح ممکن افزایش یابد. 
وی تکی��ه بر توان داخ��ل را یکی از ابزاره��ای مهم اقتصاد 
مقاومتی عنوان ک��رد و گفت: هر چند یکی از ابزارهای تحقق 
اقتصاد مقاومتی، اس��تفاده از نیروهای داخلی و عدم وابستگی 
به توان خارجی است اما بی شک استفاده از دانش و تکنولوژی 
س��ایر ش��رکت های بزرگ و معتب��ر جهانی می توان��د ما را در 
دس��تیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و رش��د و توسعه در این 
صنعت نزدیک کند.  وی با اشاره به لزوم تغییر رویه مونتاژکاری 
در صنعت خودرو، افزود: امروز دیگر مونتاژکاری به خودروسازی 
و طراحی خودروهای جدید در داخل منتهی نمی ش��ود، اما در 
صورتی ک��ه این روند منتج به ارتباط مؤثرتر خودروس��ازان و 
قطعه سازان و مراکز تحقیق و توسعه شود، بی تردید نقش مهمی 
در توس��عه داخلی سازی و گسترش تولید در صنعت خودروی 
کشور خواهد داش��ت.  نماینده سروستان و خرامه در مجلس 
دهم تأکید کرد: البته دس��تیابی به این هدف نیازمند حمایت 
دولت و جذب س��رمایه گذاری در صنعت قطعه س��ازی است تا 

زمینه داخلی سازی انواع قطعات در کشور فراهم شود. 
اسماعیلی افزود: اینکه سرمایه گذاری یکی از نیازهای ضروری 
خودروس��ازان است تردیدی در این نیست، اما معتقدم مهم تر 
از س��رمایه گذاری، واگ��ذاری صنعت خودرو به ط��ور واقعی به 
بخش خصوصی اس��ت که می تواند موجب توسعه این صنعت 
ش��ود.  وی تصریح کرد: به جهت اهمیت این مس��ئله و عدم 
تحقق خصوصی س��ازی در صنعت خودرو، کمیسیون صنایع و 
معادن در آینده نزدیک این موضوع را در دستور کار خود قرار 

خواهد داد. 
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نماین��دگان مجلس کلیات ط��رح الغای برخ��ی قوانین را 
تصویب کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه 
علنی روز  گذشته با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی 
ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح 
الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۸/ ۶/ ۱۲۸۵ تا ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۰۹ 
موافقت کردند. براس��اس ماده واحده این طرح، به موجب این 
قانون تمامی قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ ۱۸/ ۶/ ۱۲۸۵ 
تا ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۰۹ اعم از اینکه اجرا شده یا اجرای آن متوقف 
شده یا موضوع آن منتفی شده یا به موجب قانون الحق نسخ 
ضمنی ش��ده باشد، منسوخ اعالم می گردد. این ماده واحده با 

۱۵۴ رأی مواف��ق، ۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع 
۲۴۸ نماین��ده حاضر در مجلس به تصویب رس��ید. این ۵۸۴ 
قانون منسوخ شده شامل بخش های مختلف آموزش، میراث 
فرهنگی و گردش��گری، هنر و اوقاف، آیین دادرسی، اداری و 
اس��تخدامی، ارتباطات، امور امنیتی، امور انتظامی، انتخابات، 
انرژی، بازارهای مالی، بهداش��ت و درمان، تجارت و بازرگانی، 
ثب��ت، جرائ��م و مجازات ها، حمل و نقل، رس��انه های عمومی، 
رفاه و تامین اجتماعی، شوراها و شهرداری ها، صنعت، عمران، 
قانونگذاری، کش��اورزی، معدن، نیروهای مس��لح، معاهدات و 

سازمان های بین المللی و. . . است. 

مجلس؛ ۵8۴ قانون مربوط به سال های 1۲8۵ تا 1309 را لغو کرد 

  تارنمای آمریکایی  انس�تیتو ایست 
انتخ�اب  داد:  گ�زارش   )EWI(وس�ت
دوب�اره »حس�ن روحانی« به ریاس�ت 
جمه�وری ایران مفهوم تداوم تعامل در 

روابط بین ایران و چین را دارد. 
  عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور 
با حضور در جلسه علنی مجلس گفت: 
مش�ارکت حداکثری مردم در انتخابات 
۲9 اردیبهش�ت، مع�ادالت منطقه ای و 

جهانی را به نفع ایران تغییر داد. 

الکس�اندرالورنتیف نماینده ویژه پوتین در امور س�وریه امروز به 
تهران سفر می کند. 

تیتر اخبار

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم 
دوازدهمین دوره جایزه ملی محیط زیست اظهار کرد: گرم 
ش��دن زمین، تغییر اقلیم، تنوع زیستی، انقراض گونه ها، 
آلودگ��ی هوا، آلودگی آب و خاک، زوال جنگل ها و مراتع، 
خشکی تاالب ها، توفان های گرد و غباری، آلودگی سواحل 
و. . . از جمله تهدیداتی اس��ت که همه س��اکنان زمین را 
دربرمی گی��رد. به گزارش تس��نیم، وی با بیان اینکه ایران 
هم مس��ئولیت مهمی در حوزه محیط زیست دارد، گفت: 
ما در سال های اخیر با پدیده ریزگردها، تاالب ها، آلودگی 
کالنشهرها، سالمت و شیوع بیماریهای صعب االعالج و. . . 
مواجه بوده ایم که ریشه آن مسائل زیست محیطی است و 
هر ایرانی باید نسبت به آن حساس و متوجه باشد. معاون 
اول رئیس جمهور با بیان اینکه در ایران با برخی ابرچالش ها 
روبه رو هستیم، اظهار کرد: اگر به این ابرچالش ها که یکی 

از آنها مس��ئله بیکاری است نپردازیم کشور را تحت تأثیر 
قرار خواهد داد. جهانگیری افزود: مس��ئله بیکاری نه تنها 
چالش اس��ت بلکه برای کش��ور پیچیده شده و باید به آن 
توجه ویژه ای صورت گیرد. وی خاطرنش��ان کرد: ظرفیت 
اش��تغال کشور در بهترین دوره ساالنه ۶۵۰ هزار نفر بوده 
اما در حال حاضر ساالنه بیش از یک میلیون فارغ التحصیل 
دانش��گاهی وارد بازار کار می ش��وند که باید اقتصاد کشور 
توس��عه یابد و بزرگ تر ش��ود تا بر چالش ه��ا غلبه کنیم. 
جهانگی��ری ادامه داد: باید بتوانیم بین توس��عه صنعتی، 
شهری، و تکنولوژی، ضرورت های زیست محیطی متوازن را 
برقرار کنیم تا از طرفی موضوع توسعه هم کند نشود. وی 
تصریح کرد: باید هم مس��ائل زیست محیطی و هم مسائل 
توس��عه ای را در کنار هم پیش برد ک��ه البته باید در این 

زمینه نقطه مطلوب را شناسایی کنیم. 

معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد
  »بیکاری« ابرچالش پیچیده ایران

  س�خنگوی متروی تهران از برخورد 

دو قط�ار مترو در ایس�تگاه طرش�ت با 
یکدیگ�ر خب�ر داد. وی درباره جزییات 
این حادثه گفت: قطار اول در ایس�تگاه 
متوق�ف ب�ود که قط�ار دوم با س�رعت 
خیلی کم پشت آن برخورد می کند اما 
به دلیل س�رعت بسیار پایین هیچ گونه 
تلفات جانی نداشته است. احسان مقدم 
تصریح ک�رد: به دلیل برخورد و ازدحام 
مسافران حال برخی افراد نامساعد شد 

که به صورت سرپایی مداوا شدند.

جشنواره حفاظت از افعی کوهستانی لطیفی به منظور آشنایی بیشتر 
مردم با این گونه بی نظیر روز جمعه در باغ وحش تهران برگزار می شود. 

تیتر اخبار

تهیه کنن��ده »ش��هرزاد« از پخ��ش جهان��ی فصل دوم 
این س��ریال همزمان ب��ا آغاز پخش آنالی��ن آن خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، محمد امامی که در جلس��ه پرس��ش و 
پاس��خی به همراه حمید فرخ نژاد در دانشگاه تورنتو کانادا 
پاسخگوی سواالت دانش��جویان بود، گفت: »شهرزاد« در 
مدیوم جدید و قابل دس��ترس همگانی طی قرارداد سایت 
نت فلیکس ب��ا پخش کننده جهانی عرضه خواهد ش��د و 
امیدواریم راه س��ریال های ایرانی را برای جهانی ش��دن باز 
کند. وی در پاس��خ به س��وال دیگری با اش��اره به مدیوم 
جدید و منحصر به فرد ش��بکه نمای��ش خانگی در ایران و 
مشکالت کپی رایت و حق مؤلف از مشکالت تهیه کنندگی 
چنین س��ریال هایی س��خن گفت و اظهار کرد: »شهرزاد 
۲« فصلی جدید در سریال س��ازی ایران اس��ت و کیفیت 
داس��تانی و س��اختاری و تکنیکی این فصل از فصل قبلی 

بس��یار باالتر است و مخاطبان سریال این نکته را در همان 
قس��مت اول درخواهند یافت. همچنین در این نشس��ت 
دانش��جویان و حضار سواالت زیادی نیز پیرامون بازیگری، 
نقش های ماندگار، تکنیک های بازیگری و اقتصاد سینمای 
ایران از حمی��د فرخ نژاد و فعالیت های آتی آن پرس��یدند 
ک��ه این بازیگر از آینده بازیگری در س��ینمای ایران اظهار 
خوش بینی ک��رد. این بازیگر در فضایی مفرح تجربه اش را 
از تئاترهای بهرام بیضایی تا امروز برای عالقه مندان تعریف 
کرد و دانش��جویان را با فضای س��ینمای ایران آشنا کرد. 
 حمی��د فرخ نژاد که دو فیلم اخی��رش، »خوب بد جلف« و  
»گش��ت ۲«، در کانادا اکران ش��ده اس��ت، در سفری یک 
هفته ای به کانادا به دعوت دانشگاه تورنتو کارگاه بازیگری ای 
دراین دانش��گاه برگ��زار ک��رد. توزیع فصل دوم س��ریال 

»شهرزاد« از دوشنبه  )۲۹ خرداد ماه( آغاز خواهد شد. 

آخرین خبرها از فصل دوم  »شهرزاد«

و  ن�گارش  از  غفوری�ان  مه�ران    
طراحی مجموعه طنز  »زیر آس�مان 
ش�هر« پ�س از پایان حض�ورش در 
مجموع�ه »پنچری« که ای�ن روزها 
در آن ایفای نقش می کند، خبر داد. 
 جمعی از مستندسازان در اعتراض 
انجم�ن مستندس�ازان  ب�ه ح�ذف 
س�ینمای ایران از بدنه خانه س�ینما 
مقابل این نهاد صنفی تجمع کردند. 

فیلم کوتاه »روتوش« به کارگردانی کاوه مظاهری با کس�ب جایزه 
بهترین اثر کوتاه داستانی بخش مسابقه بین الملل پنجاه و هفتمین 
جش�نواره فیلم کراکوف، برای دومین بار پیاپی به آکادمی اس�کار 

معرفی شد. 

تیتر اخبار

روب��رت  کیک��ر،  هفته نام��ه  درنظرس��نجی 
لواندوفس��کی، عن��وان بهترین بازیک��ن فصل را به 
دست آورد. سرمربی هوفنهایم هم بهترین سرمربی 
فصل ش��ناخته ش��د. به گزارش »ورزش س��ه«، با 
وجود آنکه پیر اوبامیانگ توانست به عنوان آقای گل 
رقابت های بوندس��لیگا در فصل قبل انتخاب ش��ود، 
اما این روبرت لواندوفس��کی، مهاجم لهستانی بایرن 
مونیخ بود که در نظر س��نجی کیکر به عنوان بهترین 
بازیکن فصل انتخاب ش��د. در این نظرسنجی ۲۴۸ 
بازیکن ش��رکت کردند که لواندوفسکی با کسب ۲۵ 
درص��د آرا به عنوان بهترین بازیکن فصل رقابت های 

بوندسلیگا انتخاب شد. نابی کیتا هافبک الیپزیگ با 
۷. ۱۵ درص��د آرا در رده دوم قرار گرفت و بعد از او 
نوبت به اوبامیانگ رسیدکه با ۱۰ درصد آرا سومین 
بازیک��ن برتر فصل بوندس��لیگا در این نظرس��نجی 
کیکر شد. در این نظرس��نجی مانوئل نویر بار دیگر 
توانس��ت به عنوان بهترین دروازه ب��ان فصل انتخاب 
ش��ود. بازیکنان ش��اغل در رقابت های بوندس��لیگا 
همچنی��ن ناگلزمن، س��رمربی ج��وان هوفنهایم را 
به عن��وان بهترین مربی فصل انتخاب کردند. عثمان 
دمبل��ه بازیکن جوان دورتموند هم به عنوان بهترین 

بازیکن جوان انتخاب شد. 

بهترین های فصل17-۲016 بوندسلیگا معرفی شدند

  مرحل�ه ی�ک چه�ارم نهای�ی لیگ 
غ�رب منطق�ه  در  آس�یا   قهرمان�ان 

 قرعه کشی شد و پرسپولیس ایران در 
شهریورماه مقابل االهلی عربستان قرار 

خواهد گرفت. 
 جمع�ی از طرف�داران تی�م فوتب�ال 
در  سه ش�نبه  روز  ته�ران  اس�تقالل 
اعتراض به عملکرد مدیرعامل باشگاه 
و س�رمربی تیم مقاب�ل وزارت ورزش و 

جوانان تجمع کردند. 

عطاءاهلل بهمنش مفس�ر و گزارشگر قدیمی در بخش مراقبت های 
وی�ژه بیمارس�تان گاندی بس�تری اس�ت. گزارش ه�ای مکتوب و 
رادیویی وی جزئی از خاطرات ورزش دوستان نیم قرن اخیر ایران 

است. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

|

 

هزاران نفر در شهرهای مختلف آمریکا با برگزاری تظاهراتی خواستار افشای حقایق از جمله انجام انتشار و تحقیقات بی طرفانه و عادالنه در مورد سوابق مالیاتی دونالد ترامپ شدند. 

نشس��ت خبری پانگ سن، س��فیر چین در ایران صبح 
روز سه ش��نبه در سفارت چین برگزار شد. وی در جمع 
خبرن��گاران گفت: ایران امن ترین و باثبات ترین کش��ور 
منطقه اس��ت و ما خواهان گس��ترش تعامالت با تهران 
در عرصه های مختلف هستیم. پانگ سن، سفیر چین در 
ایران در رابطه با طرح یک کمربند، یک جاده گفت: در 
س��ال ۲۰۱۳ این طرح مطرح شد و در سه سال گذشته 
به نتایج خوبی دس��ت یافته و جامع��ه بین الملل آن را 
مثب��ت ارزیابی می کند. وی ادام��ه داد: هدف این طرح 
تکامل مسیر بین کش��ورهایی است که در مسیر جاده 
ابریشم هستند. در حال حاضر چین با بیش از ۴۰ کشور 
تفاهم نامه همکاری و استراتژیک امضا کرده و با در نظر 
گرفتن تسهیالتی در تعامالت اقتصادی فضای مناسبی 
ایجاد کرده است. به گزارش ایسنا، چین با ۲۰ کشور در 
مسیر جاده ابریشم همکاری دارد، این تعامل مشاغل و 
فرصت های فراوانی ایجاد کرده اس��ت. پانگ سن گفت: 
ی��ک کمربند، یک جاده به جز بخش اقتصادی ش��امل 
بخش های متعددی از جمل��ه فرهنگی و اجتماعی هم 
می شود. در نشست سران یک کمربند، یک جاده بیش 
از ۱۵۰۰ نماینده از کش��ورها مختلف و تعداد زیادی از 
س��ازمان های بین المللی حضور داشتند. طیب نیا، وزیر 
اقتصاد ایران هم در این نشس��ت نقش مثبتی ایفا کرد. 
سفیر چین در مورد ایجاد اقامتگاه های بدون مجوز توسط 
چینی ها در ایران و حضور لیدرهای این کشور در ایران 
گفت: هتل ها در تهران کم و قیمت ها زیاد است و برخی 
مسافران انگلیسی بلد نیس��تند و به راهنماهای چینی 
نیاز دارند. خوش��حالم که ایران در جهت بهبود شرایط 
گردشگری تالش کرده و دستاوردهایی هم داشته است. 
وی ادامه داد: اگر ایران تسهیالت بیشتری قرار دهد ما هم 
استفاده می کنیم. طبق قرارداد همکاری های گردشگری 
را گسترش می دهیم. در مورد ویزا هم در سال های اخیر 
تع��داد ایرانی هایی که ب��رای تجارت و تحصیل به چین 
سفر می کنند و درخواست ویزا دارند افزایش یافته است. 
سال گذشته بیش از ۱۰۰هزار ویزا صادر شد. شرایط ویزا 
در س��ایت ما قرار دارد. برای هزینه ویزا برخی مستقیم 
از طرق کنسولگری و برخی به آژانس مراجعه می کنند 
که البته آژانس کمیسیون می گیرد. این دیپلمات چینی  
درباره س��فر ترامپ به منطقه گفت: ما س��فر ترامپ به 

منطقه را با دقت بررسی می کنیم و امیدواریم کشورهای 
منطقه با گفت وگو مس��ائل را حل کنند، اصل مهم این 
است که دیدگاه خود کشورها را در نظر بگیرند. در مورد 
مقابله با تروریسم کشورها نباید استاندارد دو یا چندگانه 
داش��ته باش��ند. همه طرف ها باید برای بازگشت صلح 
مذاکره کنند. وی در مورد قرارداد نظامی و تس��لیحاتی 
بین آمریکا و عربس��تان همزمان با برگزاری نشس��ت ها 
برای برقراری صلح در منطقه افزود: چند مکانیسم برای 
حل مسائل منطقه وجود دارد؛ یکی نشست ژنو به ابتکار 
س��ازمان ملل و نشست آستانه با حضور ایران، روسیه و 
ترکیه که هر دو سازنده و مکمل هم هستند. پانگ سن 
تأکید کرد: تروریسم دشمن مشترک جهان بوده و چین 
و ایران برای مقابله با تروریسم باهم گفت وگو می کنند. 
امروز افراط گرایی و حوزه های آن بسیار گسترش یافته 
و مقابل��ه با آن باید اولویت همه کش��ورها ش��ود. چین 
مایل است همکاری های خود را با ایران و سایر کشورها 
گس��ترش دهد. وی همچنین با اشاره به توافق پاریس 
گف��ت: تغییرات اقلیم��ی مربوط به همه ب��وده و هیچ 
کشوری نمی تواند آن را نادیده بگیرد. تفاهم نامه پاریس 
به سختی به دست آمده و برای رویارویی جهان با تغییر 
شرایط اقلیمی است، هرچند موضع کشورهای مختلف 
تغییر کند اما چین ضمن همکاری با سایر کشورها برای 
حفظ تفاهم پاریس نقش سازنده ای ایفا می کند. سفیر 
چین در مورد اس��تراتژی همکاری ه��ای بلند مدت این 

کشور با ایران توضیح داد: ایران از باثبات ترین و امن ترین 
کشورهای منطقه است و ما تمایل داریم همکاری های 
امنیتی خود با تهران را گس��ترش بدهیم. وی در رابطه 
با بازطراحی رآکتور اراک گفت: بازطراحی این رآکتور از 
مهم ترین محورهای مذاکرات ایران با ۱+۵ اس��ت. شش 
کارگ��روه در این زمینه ایجاده ش��ده که چین به عنوان 
رئیس آن همکاری نزدیکی با سایرین دارد. دو ماه پیش 
شرکت های چینی و ایرانی نخستین قرارداد بازطراحی 
را امضا کردند و چین تمایل دارد طبق تفاهم های انجام 
شده در زمینه بازطراحی رآکتور اراک با ایران همکاری 
کند. این دیپلمات چینی در پاس��خ به سوالی مبنی بر 
اینکه غرب در مرزهای غربی چین ناامنی ایجاد می کند 
تا مانع از پیش��رفت این کشور ش��ود و اینکه چین چه 
راهکاری برای مقابله با این امر دارد؟ گفت: چین همواره 
براس��اس اصول تعامل دوجانبه با آمریکا همکاری کرده 
و پ��س از روی کار آمدن ترامپ رؤس��ای جمهوری دو 
کشور مالقات داشته و در مورد روابط دو کشور و مسائل 
منطقه ای مذاکره و تفاهم های جدیدی داشتند و طرفین 
با تفاهم مس��ائل دوجانبه را حل می کنند. اخیراً آمریکا 
هم نماینده ای به نشس��ت یک کمربند، یک جاده اعزام 
کرده و دو کشور به عنوان کشورهای بزرگ توسعه یافته 
و در حال توس��عه روابط خوبی دارند و امید داریم چین 
و آمریکا بر اس��اس تفاهم روابط را توسعه بدهند. پانگ 
سن در پاسخ به سوال دیگری در مورد ارتباط بانک های 

ب��زرگ با ایران در مورد برنامه های ۱+۵ برای بهبود این 
شرایط خاطرنشان کرد: چین بر این باور است که همه 
طرف ها باید صادقانه به برجام متعهد باشند و در جریان 
مذاکرات چند دوره در رأس هیأت چین حضور داشتم. 
چین در این راستا بر این باور است که در این مذاکرات 
ایران به عنوان عضو ان.پی.تی باید مسئولیت خود را ایفا 
کند و از حق اس��تفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای 
برخوردار بوده و با تحقق برجام هم همه تحریم های دو 
و س��ه جانبه برداشته ش��ود. وی ادامه داد: پس از برجام 
بخشی از تحریم ها مثل حوزه نفت برداشته شده است. 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی ه��م از وفاداری ایران به 
وعده های��ش خبر داد. متأس��فانه برخ��ی از تحریم های 
چندجانبه برداشته نشده است. در یکی از کمیسیون های 
اجرای برجام ط��رف ایران اعالم موضع کرد و چین هم 
تأکید کرد که همه طرف ها باید به وعده هایش��ان عمل 
کنند. ما هم به برداش��ته ش��دن تحریم ه��ای بانکی و 
فاینانس امیدواریم. پانگ س��ن همچنی��ن در رابطه با 
اینک��ه گفته می ش��ود چین مخالف پیوس��تن ایران به 
س��ازمان همکاری های شانگهای اس��ت، تأکید کرد: در 
سال گذشته در جلسه سازمان همکاری های شانگهای 
برخی رسانه ها شایعاتی علیه چین منتشر کردند. برخی 
رسانه های غربی گفتند چین با پیوستن ایران به اجالس 
ش��انگهای مخالف اس��ت. این دیپلمات چین��ی افزود: 
چندین بار به دوستان ایرانی تأکید کردم که ایران کشور 
مهمی برای منطقه بوده و چین حمایت خود از پیوستن 
آن به س��ازمان همکاری ش��انگهای را اعالم کرده و روز 
قبل از برگزاری اجالس این سازمان، معاون وزیر خارجه 
چین هم این مواضع را اعالم کرد. چین همواره در جهت 
پیوستن ایران به این اجالس تالش کرده است. تصمیم 
این س��ازمان به اتفاق اعضای دیگر بوده و ایران می تواند 
با سایر اعضا وارد مذاکره شود که به نفع آن رأی بدهند. 
وی در پاس��خ به س��والی در مورد تفاهم نامه ها در حوزه 
گردشگری بین چین و ایران گفت: همکاری توریستی از 
بخش های مهم همکاری های دو کشور است. رؤسای دو 
کشور در مورد تبادالت گردشگری صحبت کرده و سال 
گذشته در ایران نشستی در مورد توریسم جهانی برگزار 
و مسئوالن چینی هم در آن شرکت کردند. امروز سفرها 

روزبه روز گسترش می یابد. 

اجرای جایزه نوبل ادبیات باب دیلن با تقدیم س��خنرانی اجباری به 
فرهنگس��تان سوئد به پایان راه رس��ید. اکنون دیلن صاحب نزدیک 
به یک میلیون دالر جایزه نقدی نوبل اس��ت. به گزارش خبرآنالین، 
فرهنگستان س��وئدی اعالم کرد که س��خنرانی اجباری برنده نوبل 

ادبیات سال ۲۰۱۶ را دریافت کرده است.
 ب��ه این ترتیب باب دیل��ن جایزه نقدی ۹۲۲ ه��زار دالری نوبل را 
دریافت خواهد کرد. س��ارا دانیوس دبیر فرهنگس��تان سوئد با اعالم 

این خبر سخنرانی دیلن را خارق العاده و فصیح توصیف کرد.
 به گفته مقامات رس��می جایزه نوبل این سخنرانی ۲۶ دقیقه ای در 
لس آنجلس ضبط و کلیپ صوتی آن برای وب س��ایت نوبل ارس��ال 

شده است.
 به گفته دانیوس، رس��یدن این س��خنرانی به دست فرهنگستان به 

معنی بسته شدن پرونده جایزه نوبل ادبیات باب دیلن است. 
دیلن به عن��وان یک��ی از تأثیرگذارترین ترانه س��رایان جهان در ماه 
آوریل م��دال و دیپلم جایزه نوبل را دریافت ک��رد اما برای دریافت 

جایزه نقدی باید س��خنرانی خود را ارائه می کرد. اهدای جایزه نوبل 
به دیلن برای بس��یاری مایه خوشحالی و برای بسیاری مایه ناامیدی 

بود. س��تاره راک جایزه ای  گرفت که پیش از او به چهره های بزرگ 
دنی��ای ادبیات چون ویلی��ام فاکنر، گابریل گارس��یا مارکز و آلیس 

مونرو اهدا شده بود. 
البته او تا مدت زمانی طوالنی هیچ واکنشی به این رویداد نشان نداد 

و حتی در مراسم نوبل در استکهلم حاضر نشد.
 در ای��ن س��خنرانی دیلن درباره ارتباط می��ان ترانه هایش و ادبیات 
س��خن گفته اس��ت. دیلن گفت: »وقتی جایزه نوبل ادبیات گرفتم، 
در ش��گفت بودم که چه رابطه ای میان ترانه های من و ادبیات وجود 
دارد.« او در بخ��ش دیگری از این س��خنرانی از موزیس��ین هایی از 

جمله بادی هالی نام برده است که الهام بخشش بوده اند. 
او درباره بادی هالی گفت: »موسیقی او زندگی مرا عوض کرد و میل 
به س��رودن تران��ه را در نوجوانی در من برانگیخ��ت.« البته خواندن 
رمان های کالسیک از جمله  »موبی دیک«،  »در جبهه غرب خبری 
نیس��ت« و  »دن کیشوت« هم تأثیر بس��زایی بر دیلن داشته  است. 

دیلن نخستین ترانه سرای برنده جایزه نوبل ادبیات است. 

لیس��ت کوالکویچ برای هفته دوم لیگ جهانی امروز اعالم خواهد 
ش��د و سعید معروف برخالف تمام ش��ایعات در ترکیب تیم حضور 

خواهد داشت.
 به گزارش ورزش س��ه، هفت��ه دوم لیگ جهانی والیبال از جمعه 
ی��ک بار دیگر آغاز خواهد ش��د و ای��ران میزبان تیم ه��ای بلژیک، 

آرژانتین و صربستان خواهد بود.
 لیس��ت تیم ملی ای��ران قطعاً ب��ا تغییراتی روب��ه رو خواهد بود، 
چراک��ه مصدومیت میرزاجانپ��ور او را از ترکیب خارج خواهد کرد. 
لیست ایران تنها یک دریافت کننده دیگر در خود دارد که می تواند 
ح��اال در تمرینات تیم امید به کار خود ادام��ه می دهد. با توجه به جایگزین میرزاجانپور ش��ود که آن بازیکن س��لیم چپرلی است که 

اینکه تنها س��ه س��رعتی زن در ترکیب اصلی تیم ملی بوده است و 
محمد موسوی و علی شفیعی حاال آماده حضور در ترکیب هستند، 
ب��ه احتمال زیاد از تعداد دریافت کننده ها کمتر خواهد ش��د و یک 
سرعتی به لیست اضافه می شود. با این حال امروز کوالکویچ لیست 
تیم ملی را اعالم خواهد کرد اما چیزی که قطعی است اینکه سعید 
معروف بدون هیچ مش��کل یا مصدومیتی در ترکیب هفته دوم قرار 
خواهد داش��ت و میرزاجانپور به دلیل آس��یب چش��م در این جمع 

حضور ندارد. 
محمد موس��وی هم در صورت تش��خیص پزش��ک تی��م و تأیید 

سرمربی تیم ملی به ترکیب اضافه می شود. 

در نشست خبری سفیر چین در تهران عنوان شد
ایران، امن ترین و باثبات ترین کشور منطقه است

سخنرانی یک میلیون دالری باب دیلن

لیست تیم ملی والیبال امروز اعالم می شود 

پایان شایعات؛ معروف هست، موسوی شاید  



آگهی تلویزیونی دمنوش الغری سحر زیر ذر ه بین »فرصت امروز«

 تبلیغات نادرست
تهدیدی برای موفقیت برند
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 واکنش نظام صنفی رایانه ای
به تشکیل اتحادیه کسب و کار مجازی

چگونه ارزش بیشتری برای مدیران پیدا کنیم 
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بازاریابی و فروش

۵ مهارت ضروری 
برای تبدیل شدن 

به یک مدیر 
فروش موفق

طب��ق آماری که مس��ئوالن اپ��ل در کنفران��س خب��ری WWDC 2017 ارائه کردن��د، ۸۶ درصد از 
دستگاه های ساخت اپل مجهز به سیستم عامل آی اواس 10 هستند.

روز گذش��ته اپل در رویداد WWDC 2017 رسما از سیستم عامل آی اواس 11 رونمایی کرد. آی اواس 
11 در حال حاضر در اختیار توس��عه دهندگان قرار گرفته اس��ت و در طول هفته های آینده ش��اهد عرضه 
نسخه ی بتای آن خواهیم بود. انتظار می رود نسخه  نهایی سیستم عامل جدید اپل پاییز امسال عرضه شود. 
س��ال ۲01۶ اپل از سیس��تم عامل آی اواس 10 رونمایی و آن را در ماه سپتامبر عرضه کرد. حال که تقریبا 
۹ م��اه از عرضه  رس��می آی اواس 10 می گذرد، اپل اع��ام کرده که این سیس��تم عامل روی ۸۶ درصد از 
دستگاه های این کمپانی نصب شده است. اپل در حالی این موضوع را بیان کرد که نموداری برای مقایسه 
سیستم عامل آی اواس و اندروید به نمایش درآمده بود. در نمودار به تعداد دستگاه هایی که به آخرین نسخه 
از اندروید و آی اواس مجهز شده اند اشاره می شد که طبق آن، ۸۶ درصد از دستگاه های ساخت اپل مجهز به 
آخرین نسخه سیستم عامل انحصاری این کمپانی بودند، در حالی که تنها ۷ درصد از دستگاه های اندرویدی 
از آخرین نسخه اندروید بهره می برند. البته اطاعات اعام شده در کنفرانس اپل مربوط به یک ماه گذشته 
هس��تند. گوگل روز گذش��ته اعام کرد که ۹.۵ درصد از دس��تگاه های اندرویدی که به گوگل پلی متصل 
شده اند از نسخه های اندروید ۷.0 و ۷.1 بهره می برند. اندروید ۷۷ یک ماه زودتر از آی اواس 10 عرضه شد.

به این نکته نیز باید اشاره کرد که قبل از عرضه آی اواس 10 نزدیک به ۸۸ درصد دستگاه های ساخت اپل 
مجهز به سیستم عامل آی اواس ۹ بودند. حال، باید دید آیا آی اواس 10 قبل از عرضه رسمی سیستم عامل 

بعدی اپل می تواند این رکورد را بشکند یا خیر.

تب استفاده از دمنوش های الغری برای کاهش وزن موضوعی است که در مورد آن حرف  و حدیث های 
بسیاری وجود دارد. جدا از موثر یا غیرموثر بودن این نوع نوشیدنی ها،  این موضوع فضای تبلیغات را نیز 
به خود مش��غول کرده اس��ت تا جایی که چندین برند برای تصاحب بازار به معرفی محصوالت خود در 
این زمینه روی آورده اند. در آگهی دمنوش الغری سحر،  فردی را می بینیم که دچار اضافه وزن است...

سه ماهه دوم سال ۲01۷ برای بخش کامپیوترهای شخصی و پرینترهای کمپانی HP بسیار خوش یمن 
بوده و درآمد حاصل از دو بخش مذکور برای اولین بار در هفت س��ال گذش��ته، به صورت همزمان افزایش 

یافته و سبب شده است تا اچ پی بتواند  حتی بهتر از پیش بینی ها عمل کند.
بدون ش��ک یکی از دالیل مهم برای عملکرد فراتر از انتظارات کمپانی HP، افزایش 10 درصدی فروش 
 ،IDCC کامپیوترهای شخصی است. این افزایش فروش به قدری قابل توجه است که طبق اعام مؤسسه

کمپانی آمریکایی توانسته عنوان پر فروش ترین برند را از لنوو باز پس گیرد.
درآمد بخش های پرینتر و کامپیوتر ش��خصی اچ پی پس از هفت س��ال دوباره به صورت همزمان افزایش 

یافته است.
گفتنی اس��ت وال اس��تریت پیش��تر برای ش��رکت HP، درآمدی 11.۸۸ میلیارد دالری را تخمین زده 
بود اماگزارش های مالی ارائه ش��ده توس��ط کمپانی مورد بحث، میزان درآمد را 1۲.44 میلیارد دالر نشان 

می دهد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز افزایش ۷ درصدی را تجربه کرده است.
الزم به ذکر است آمار و ارقام ارائه شده حاکی از آن هستند که درآمد حاصل برابر با 40 سنت به ازای هر 
 HP سهم بوده که آن هم از مقدار 3۹ سنت به ازای هر سهم برآورد شده پیشی گرفته است. عاوه بر آن

تخمین می زند که در سه ماهه پیِش رو این مقدار به 40 تا 43 سنت به ازای هر سهم برسد.
در همین رابطه »Dion Weisler« مدیر اجرایی اچ پی عنوان کرده که عملکرد قابل قبول آنها اثباتی 
بر صحیح بودن تصمیم کمپانی مبنی بر مجزاسازی بخش های مربوط به مشتریان و شرکت ها بوده است.
digiato  :منبع

 شرکت Ferrero، تولیدکننده محصوالت نوتا، اخیرا در قالب یک کمپین تبلیغاتی، از یک الگوریتم 
برای طراحی بسته بندی های منحصر به فرد استفاده می  کند.

ب��ه موس��وم  تبلیغات��ی خ��ود  آژان��س  ب��ا هم��کاری  نوت��ا  "Ferrero، ش��رکت تولید کنن��ده ی 
 Ogilvy & Mather Italia برنامه ای با هدف ترغیب مردم نسبت به خرید بیشتر نوتا تدوین کرده 

است؛ برنامه ای که بر اساس آن، یک الگوریتم وظیفه  طراحی بسته بندی محصوالت نوتا را بر عهده دارد.
کمپان��ی Oglivy & Mather Italia برای الگوریتم یادش��ده دیتابیس��ی از الگو ها و رنگ ها فراهم 
کرده است که با برند Ferrero و محصوالت مبتنی بر فندق آن هم خوانی دارند. به کمک این الگوریتم 

۷میلیون ظرف شیشه ای منحصر به فرد طراحی شد و در سراسر ایتالیا به فروش رسید.

ش��نیده ها حکایت از این دارند که کوالکام در حال کار روی نس��خه  بهبودیافته ای از تراشه  اسنپدراگون ۸3۵ 
اس��ت که با نام اسنپدراگون ۸3۶۶ راهی بازار خواهد شد. شایعات منتشرشده نشان از این دارند که کوالکام در 
حال توسعه  تراشه ای بهبودیافته مبتنی بر اسنپدراگون ۸3۵ است که با نام اسنپدراگون ۸3۶۶ راهی بازار خواهد 
ش��د. نام تراش��ه  جدید کوالکام توسط یکی از منابع نزدیک افشا شده اس��ت؛  ولی جزئیاتی در خصوص اینکه 
مشخصات فنی این تراشه چه خواهد بود، ارائه نشده است. کوالکام پیش از این نیز سابقه  به روزرسانی و تقویت 
برخی قابلیت های تراشه های پرچم دار خود را دارد. برای مثال این کمپانی سال گذشته با اعمال بهینه سازی و 
تغییراتی در تراشه  اسنپدراگون ۸۲0، نسخه ای بهبودیافته با نام اسنپدراگون ۸۲1 رونمایی کرد که در جوالی 
س��ال ۲01۶ معرفی شد و در ش��ماری از پرچم داران نیز مورد استفاده قرار گرفت که از جمله  آن ها می توان به 
جی ۶ ال جی، پیکسل و پیکسل ایکس ال گوگل و اچ تی سی یو اولترا اشاره کرد. برخی از شنیده ها نشان از این 
دارند که کوالکام در حال کار روی تراش��ه ای پرچم دار اس��ت و اواخر سال جاری میادی رونمایی خواهد شد. با 
توجه به اخبار منتشرشده، انتظار می رود این تراشه  جدید مبتنی بر معماری اسنپدراگون ۸3۵ ساخته شود؛ اما 
لیتوگرافی آن بر اساس فرآیند 10 نانومتری FinFET سامسونگ باشد. در صورتی که کوالکام درصدد عرضه  
یک تراش��ه  جدید باش��د، با توجه به رونمایی از اسنپدراگون ۸۲1 انتظار می رود در طول هفته های آینده شاهد 
رونمایی از تراشه  به روز شده  کوالکام مبتنی بر اسنپدراگون ۸3۵ باشیم. برخی از تولیدکنندگان نیمه  دوم سال 
جاری میادی اقدام به رونمایی از نس��ل جدید پرچم داران خود خواهند کرد که از میان آن ها باید به ال جی و 
گوگل اش��اره کرد که وی 30 و نس��ل بعدی گوگل پیکسل را در دست توسعه دارند؛ از این رو انتظار می رود این 

پرچم داران مبتنی بر اسنپدراگون ۸3۶ راهی بازار شوند.

کوالکام روی اسنپدراگون 836 کار می کند اچ پی فراتر از انتظار آی او اس 10 روی 86 درصد از دستگاه های اپل نصب است

 فرهنگ
 شرکت را

در راستای اهداف 
سازماندهی کنید

معرفی بقچه؛ 
اپلیکیشن 

سفارش آنالین 
نان تازه

مدیریت کسب و کاراخبار کسب و کار
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 فروش
استراتژیک

علی پورطهرانیمهرداد انوری سجاد رحیمی مدیسه
تحلیلگر سیستم های مدیریت کسب و کاردکترای مدیریت کسب و کارمشاور فروش

راهکارهای فروش بیشتر مبتنی 
فروش حرفه ای  تکنیک های  بر 
اس��ت و فروش حرف��ه ای یعنی 
فروش استراتژیک. تکنیک های 
فروش بیش از آنکه مبتنی بر...

ام��روزه با گس��ترش روز افزون 
ش��دن  پدی��دار  و  تکنول��وژی 
رس��انه های مجازی و فضای پر 
هیاهو و تاثیرگ��ذار آنها، برند ها 
ع��اوه ب��ر فض��ای فیزیک��ی... 

چند وق��ت پیش داش��تم بازی 
فوتبال لیورپول را نگاه می کردم، 
بعد از اینکه تیم لیورپول نتیجه 
بازی را با دو گل پیش افتاد، یکی 
از بهترین بازیکنانش را در حدود...

 توسعه برندینگ
در فضای مجازی 

درسی از یورگن کلوپ 
برای رفتار با پرسنل
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 فدرال اکسپرس
و کسب موفقیت 

از دل خاکسترهای 
شکست

10

الگوریتم طراحی بسته بندی محصوالت نوتال!

همه خوشبختی ها و موفقیت 
هایی که به من روی آورده، از 

درهایی وارد شده که آنها را به 
دقت بسته بودم.

لرد بایرون



ت��ب اس��تفاده از دمنوش ه��ای الغری ب��رای کاهش وزن 
موضوعی اس��ت که در مورد آن حرف  و حدیث های بسیاری 
وجود دارد. جدا از موثر یا غیرموثر بودن این نوع نوشیدنی ها، 
 این موضوع فضای تبلیغات را نیز به خود مشغول کرده است 
ت��ا جایی که چندی��ن برند ب��رای تصاحب بازار ب��ه معرفی 

محصوالت خود در این زمینه روی آورده اند. 
در آگهی دمنوش الغری سحر،  فردی را می بینیم که دچار 
اضافه وزن اس��ت اما با خوردن دمنوش های الغری این برند 
کم کم دچار کاهش وزن می ش��ود. برای بررسی بهتر این نوع 
تبلیغات گفت و گویی را با یاسمن کریم پور، تحلیلگر بازاریابی 

و تبلیغات داشته ایم که در ادامه می خوانید. 

فضایی بیش از حد رنگی و فانتزی
یاس��من کریم پور، تحلیلگر بازاریابی و تبلیغات در رابطه با 
نحوه اجرا و س��اخت این آگهی ب��ه »فرصت  امروز« می گوید: 
آگهی دمنوش الغری سحر آگهی پیچیده ای نیست و در آن 
با یک مس��ئله روتین یعنی اضافه وزن مواجه هستیم. مردی 
در خانه خود سخت در تالش برای آزمایش روش های متنوع 
الغری مانند ورزش، اس��تفاده از مواد غذای��ی کم کاری و در 
نهایت مصرف دمنوش های تناس��ب اندام است و خانواده اش 

هم در رسیدن به این هدف به او کمک می کنند. 
تا اینجای کار فضا رئال است و به لحاظ سناریو هم مشکل 
خاص��ی ندارد. با این ح��ال نگاهی به فضایی که تبلیغ در آن 
س��اخته ش��ده، داس��تان را کمی متفاوت و درگیر تعارضی 

آشکار در ذات خود می سازد. 
فض��ای بیش از حد رنگی، فانت��زی و غرق در تکنیک های 
سه بعدی است که ماهیت جایی مانند خانه را که خود دارای 
حقیقی تری��ن ش��اخصه ها در ذهن ماس��ت، غیرواقعی جلوه 

می دهد. 
 البت��ه می ت��وان هدف از ای��ن طراحی را ش��اد و صمیمی 
نش��ان دادن فضای تبلیغ تفس��یر کرد، ولی به لحاظ ساخت 
باید توجه داش��ت که این ضعف در طراح��ی کمی از واقعی 

جل��وه دادن موضوع آگهی می کاهد و حتی می تواند در بیان 
ادعای محصول تاحدی اغراق آمیز عمل کند. 

رقیبان قدرتمندی وجود دارند
وی در ادامه می افزای��د: صرف نظر از انتخاب نابازیگرها که 
در این تحلیل دغدغه من نیس��ت، باید به این موضوع اشاره 
کنم که وضعیت بازیگر مرد از ابتدا تا پایان با وجود استفاده 
از دمنوش های الغری سحر یکسان است! ما متوجه تغییری 
در ظاهر این فرد نمی ش��ویم، هر چند خ��ود او از نتیجه کار 

راضی به نظر می رسد. 
ریت��م آگهی اندکی تند اس��ت و موقعیت ه��ای دوربین و 
چیدمان متریال ها می توانس��ت بس��یار بهتر از آب در بیاید. 
حرکت��ی ک��ه در ثانیه 24 ال��ی 25 در لیوان ه��ای دمنوش 
مشاهده می ش��ود از جمله مواردی اس��ت که نیاز به اصالح 

دارد.  
نکت��ه جال��ب این آگه��ی صداق��ت آن در مط��رح نکردن 
محص��ول به عنوان تنها راه حل چاقی و اضافه وزن اس��ت. به 
نظر من این نکته مثبتی اس��ت که دمنوش سحر مخاطبش 
را در ای��ن آگهی یک س��ره ب��ه بازی نمی گی��رد و از تاثیرات 
شگفت انگیز و یک شبه ای که مصرف این دمنوش ها می تواند 
به بار بی��اورد حرف نمی زند. بلکه به جای آن با س��ادگی بر 
لزوم اس��تفاده از س��ایر روش ها در پروسه کاهش وزن تاکید 
و مص��رف دمنوش ها را به عنوان یک راه ح��ل مکمل معرفی 

می کند. 
این تحلیلگر بازاریابی و تبلیغات در رابطه با نحوه پردازش 
ای��ن آگهی می گوید: در این آگهی م��ا درباره دمنوش حرف 
می زنیم؛ محصولی که با توجه به ش��باهت بسیار آن با چای 

در میان مردم بسیار محبوب است. 
حتی می توانیم بگوییم در س��ال های اخیر فرهنگ استفاده 
از دمنوش های گیاهی ک��ه خاصیت های دارویی فراوانی هم 
دارند، در میان مردم کشور ما رشد کرده و حاال دیگر می توان 
ان��واع متن��وع دمن��وش را در خانه ها و منوی کافی ش��اپ ها 

به عنوان یک گزینه خاص پیدا کرد. 
این درس��ت نقطه ای است که باید پرسید که چرا دمنوش 
س��حر بای��د از چنین ش��یوه ای ب��رای تبلیغ خود اس��تفاده 
کند؟ روش��ی درس��ت مش��ابه ان��واع قرص ه��ا، کمربندها و 
ش��لوارک های جادویی الغری که مش��ابه آن را در تبلیغات 
شبکه های ماهواره ای زیاد دیده ایم و احتماال آنها را فریبنده و 
ادعاهای شان را غیرواقعی می دانیم. محصولی که ظرفیت های 
ذاتی و فرهنگی بس��یار مناسبی برای معرفی خود به جامعه 
دارد به چه دلیل باید با تش��ویق افراد به ارس��ال یک عدد از 
طری��ق پیامک تالش کند تا جای خ��ود را در بازار باز کند؟ 
البت��ه منظور من از بیان این مطلب به طور کلی زیر س��وال 
بردن این روش تبلیغاتی نیس��ت؛ بلکه عقیده دارم این شیوه 
مناس��ب محصول فعلی نیست و دیدگاه کوتاه مدت صاحبان 
برن��د و تاکی��د آنها بر ایج��اد فروش های لحظه ای را نش��ان 

می دهد.
 

نادیده گرفتن مخاطبان هدف دیگر 
کریم پ��ور در رابطه با ارزیابی خ��ود از این آگهی می گوید: 
خوب اس��ت نگاهی به عملکرد رقبای دمنوش سحر بیندازیم 
و به این نکته فکر کنیم که در شرایطی که برند رقیب یعنی 
نیوش��ا با بهره گیری گس��ترده از تبلیغات محیطی و تکیه بر 
یک سلبریتی اعتمادساز س��رگرم تبلیغ و تسخیر سهم بازار 
اس��ت، چنین اقدامی از سوی دمنوش س��حر چه بازتابی در 
جامع��ه هدفش دارد و جای��گاه او را در ذهن مخاطب چگونه 

می سازد؟ 
بای��د توجه کنیم ک��ه چای و دمن��وش در رده محصوالت 
تندگ��ردش ب��ا پیچیدگ��ی خری��د پایی��ن ق��رار می گیرند. 
محصوالتی که بیش��تر در محل فروش��گاه خریداری شده و 
مخاطب در حین خرید یا مصرف آنها انتظار رویدادی عجیب 
یا رخ دادن معجزه ای در س��بک زندگی اش را ندارد. بنابراین 
ف��روش از طری��ق پیامک برای این محص��ول راهکار چندان 
مناس��بی نیس��ت، کما اینکه ش��رکت به غیر از همین شماره 

پیامک، راه ارتباطی دیگری مانند وب س��ایت یا ش��بکه های 
اجتماعی ک��ه امروزه عنصر جداناش��دنی هر برند هس��تند، 
ارائ��ه نمی دهد. وی با اش��اره به مخاطب��ان اصلی این آگهی 
ادامه می دهد: به عقیده من دمنوش س��حر با انتخاب بازیگر 
اصل��ی در این آگهی تصویر مش��خصی از مخاطب خود ارائه 
داده اس��ت. البت��ه در تبلیغ می بینیم که خان��م خانه هم از 
این محصول اس��تفاده می کند ولی تاکید عمدتا بر شخصیت 
مرد اس��ت. این  آگهی در حالی به نمایش گذاشته شده است 
که تناس��ب اندام و کاهش وزن دغدغه بس��یاری از افراد در 
جامعه است، مثال آقایان و خانم های جوان، ورزشکاران، افراد 
حرفه ای که به ظاهرش��ان اهمیت می دهند، کارمند شرکتی 
که زم��ان زیادی ب��رای ورزش کردن ندارد هم��ه می توانند 
مخاطب بالفعل و در دس��ترس دمنوش های سحر باشند. این  
تاکید قوی بر فردی که اضافه وزن باالیی دارد، بخش زیادی 
از جامعه ه��دف محصول را نادیده می انگارد و همچنین نوع 
نگاه برند را به مخاطبش به شیوه ای که چندان هم خوشایند 

نیست به تصویر می کشد. 

 
ضعف در ارائه اطالعات الزم 

کریم پور در پایان در رابطه با پیش��نهادات خود برای بهتر 
دیده ش��دن آگهی می گوید: اس��تفاده از ویدئو همیش��ه در 
تبلیغات جذاب بوده و محصولی مانند دمنوش نیز پتانس��یل  
مناسبی برای دیده شدن در این قالب دارد. با توجه به اینکه 
این تبلیغ در تلویزیون پخش می شود و احتماال هزینه باالیی 
هم برای آن پرداخت ش��ده اس��ت اما باید توجه داشت نکته 
مهم ت��ر، ایجاد ح��س اعتماد از طریق ارائه اطالعات بیش��تر 
به مخاطب اس��ت. در دنیایی که همه افراد پاس��خ نخستین 
پرس��ش ها و نیازهای خود را از طریق جست وجو در اینترنت 
دریاف��ت می کنند، نداش��تن یک کانال ارتباطی مش��خص با 
مخاطبان می توان��د موفقیت برند را به طور جدی تحت تاثیر 

قرار دهد.

آگهی تلویزیونی دمنوش الغری سحر زیر ذر ه بین »فرصت امروز«

تبلیغات نادرست؛ تهدیدی برای موفقیت برند
ایده های طالیی

فدرال اکسپرس و کسب موفقیت از 
دل خاکسترهای شکست

فدکس یا فدرال اکس��پرس، امروزه بزرگ ترین شرکت 
حمل ونقل هوایی جهان اس��ت. مزیت اصلی این شرکت 
که باعث دس��تیابی به ش��هرت جهانی ش��ده، انتقال هر 
محصولی  )با هر اندازه( به دورافتاده ترین نقطه دنیاست. 
 B به نقطه A فرد اسمیت با ایده جابه جایی کاال از نقطه
جرقه طرح عظیم این ش��رکت را زد. به عبارت دقیق تر، 
آنچه در ذهن اس��میت می گذش��ت، طراحی سیس��تمی 
نوی��ن برای بهبود کیفی��ت و س��رعت جابه جایی کاالها 
ب��ود. واکاوی منطقی این امر منجر ش��د در نهایت ایده 
اولیه به طرح فدرال اکس��پرس ختم ش��ود. پیش از این 
در زمینه فرصت یابی بحث مفصلی داش��ته ایم. همانطور 
که قابل درک است، فرد اسمیت به خوبی مشکل موجود  
)فرصت( را شناسایی و به بهترین شکل از آن بهره برداری 

کرد. 
ایده پردازی و خلق طرح های نوین همیش��ه به معنای 
اس��تقبال اهالی دانش��گاه و جامعه علمی از آن نیس��ت. 
اگ��ر در مورد ادعای فوق ش��ک دارید، مثال غول صنعت 
حمل ونق��ل هوای��ی ش��ما را مطمئ��ن خواهد س��اخت. 
اس��میت هنگام تحصیل در دانشگاه، ایده اش را به عنوان 
پ��روژه پای��ان تحصیل ارائه کرد، اما اس��تادش چندان از 
ایده مذکور اس��تقبال نکرده و نم��ره C به وی داد. افراد 
معمولی در چنین شرایطی قید ایده شان را زده و احتماال 
تا مدتی در حس��رت نمره اخذ ش��ده به سر خواهند برد. 
ب��ا این حال ماجرا در مورد فرد اس��میت، امپراتور دنیای 
حمل ونقل، کامال متفاوت است. پس از برخورد نامناسب 
اساتید دانش��گاهی وی تصمیم گرفت طرحش را شخصا 
به اجرا در آورد. بر همین اس��اس در سال 1971 فدرال 
اکس��پرس پا به دنیای کس��ب وکار گذاشت. پس از چند 
دهه تالش در زمینه کس��ب وکار هوایی، این ش��رکت نام 
خ��ود را به صورت کوتاه ت��ر در آورد و از آن زمان فدکس 
یک��ی از پرکاربردترین نام های روزمره بس��یاری از افراد 

سراسر دنیا شد. 
نخستین فعالیت فدکس در فرودگاه بین المللی ممفیس 
در ایالت تنس��ی بود. س��ال 1973 این پروژه در فرودگاه 
مذکور کلید خورد و امیدهای اسمیت باید مرحله سختی 
از آزمایش را پشت سر می گذاشتند. خدمات اولیه فدرال 
اکسپرس شامل تحویل معمولی بسته ها در دو روز کاری 
و طرح ویژه مبنی بر تحویل یک ش��به )12 ساعت( این 
بود. فدکس طرح خود را در 21 ش��هر نزدیک به هم در 

آمریکا شروع کرد. 
نخس��تین روز کاری ف��درال اکس��پرس در 17 آوریل 
1973 بود. در این روز تنها 19 بس��ته توس��ط ش��رکت 
جابه ج��ا ش��د. اگرچ��ه ابت��دای فعالیت فدکس با ش��ور 
و هیج��ان عموم��ی همراه ب��ود، با این حال م��ردم ایده 
فدرال اکس��پرس را به عنوان یک کس��ب وکار به حساب 

نمی آوردند.
 ب��ه عبارت بهت��ر، طرح مذکور در ذهن مردم بیش��تر 
ش��بیه یک ایده خالقانه صرف بود؛ نکته مهمی که باعث 
شد فدکس در ابتدای کارش تجربه تلخ ضرر یک میلیون 
دالر در هر ماه را تجربه کند. برای اس��میت مدیریت یک 
برند شکست خورده در ابتدای راه بسیار دشوار بود. با این 
حال فرد به جای قبول شکست تمام تالشش را معطوف 
ب��ه بهبود ش��رایط کرد. نتیج��ه این امر ایده گس��ترش 
کس��ب وکار به منظور دستیابی به مش��تریان بیشتر بود. 
در ابت��دا ش��اید این امر اندکی عجیب به نظر برس��د، اما 
باید توجه داش��ت که کسب وکار فدکس ماهیت عمومی 
داش��ت. این امر به معنای س��ود بیشتر در صورت توسعه 

خدمات است. 
قدم گذاشتن به بازار پایتخت آمریکا باعث توجه بیشتر 
افراد به این برند ش��د. بر همین اس��اس اس��میت موفق 
 ش��د در مدت یک سال پس از ورود به بازار پایتخت سود

 60 میلیون دالری را برای شرکتش به ارمغان بیاورد. بر 
این اساس استارتاپ فدکس تبدیل به یکی از پرسودترین 

استارتاپ های تاریخ آمریکا شد. 
در س��ال 1975 فدکس تصمیم گرفت تحول جدیدی 
را در ش��یوه خدمت رسانی خود ایجاد کند. بر این اساس 
به جای تحویل بس��ته ها به دفتر نمایندگی ش��رکت در 
هر شهر، این بس��ته ها به صورت مستقیم برای مشتریان 
ارس��ال می شد. چنین شیوه هایی عالوه بر تسریع فرآیند 
تحویل بسته ها باعث کاهش هزینه تأسیس نمایندگی در 

بسیاری از شهرها شد. 
در اواخر دهه 90 فدکس تصمیم به همکاری با شرکت 
هواپیمایی بویینگ گرفت. همکاری با یک شرکت معتبر 
در زمین��ه تولید هواپیما عالوه بر تأثیر روانی بر مخاطب، 
باعث اطمینان خاطر بیش��تر ش��رکت های بیمه نیز شد. 
در زمینه توجه به ش��رکای تجاری، فدکس مثال بس��یار 
خوبی است. توجه به ش��رکای تجاری تکه گمشده پازل 
کس��ب وکار در عصر حاضر اس��ت. در حال حاضر فدکس 
با در اختیار داشتن 628 هواپیما و حمل ونقل بسته های 
مختلف به 375 مقصد گوناگون، پادشاه آسمان بسیاری 

از کشورها محسوب می شود. 

پرسش هایی برای پیشرفت
- فدرال اکس��پرس طرحی اس��ت که در میان اساتید 
دانش��گاهی با اس��تقبال مناس��بی روبه رو نش��د. با این 
حال پیگیری های اس��میت منجر به تحق��ق یک رؤیا از 
خاکس��ترهای شکست آکادمیک ش��د. پرسش اصلی در 
این میان به این صورت اس��ت: آیا شما تحمل شکست را 
دارید؟ این شکست تنها در زمینه استقبال جامعه علمی 
نیس��ت، بلکه مانند فدکس شکست در ماه های اولیه و به 

صورت متوالی را نیز در بر خواهد گرفت. 
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تبلیغات خالق

آگهی: رستوران Umitkoy Balikcisi_ برای آنهایی که چیزی جز ماهی نمیبینند…

ایستگاه تبلیغات

برچسب های کوکاکوال، دستبند های 
طرفداران موسیقی

هیچ شرکتی مثل کوکاکوال مبدع شاهکار در حوزه بسته بندی 
نیست. در ادامه شاهد یک ایده هوشمندانه دیگر از سوی این غول 
نوشابه سازی هستیم. برچسب های بطری های کوکاکوال این بار 
قابلیت جدا و تبدیل شدن به دستبند را دارند که می توانند مورد 
استفاده جوانان به منظور دسترسی به فستیوال های موسیقی قرار 
گیرند. به گزارش  ام بی ای نیوز، این دستبند ها محصول آژانس 
تبلیغاتی McCann بخارست، در هشت طرح مختلف عرضه 
می ش��وند. با توجه به این موضوع که همگان امکان دسترس��ی 
به جش��نواره ها را ندارند، باید با اسکن کردن یک نرم افزار خاص 
از اس��امی برندگان اطالع یابند اما McCann معتقد است که 
جوانان شروع به جمع آوری و استفاده از این برچسب ها به عنوان 

دستبند های مد کرده اند. 
کوکاکوال با فس��تیوال های ب��زرگ موس��یقی در رومانی، از 
جمل��ه Untold Festival در ترانس��یلوانیا همکاری کرد که 
 European اخیرا بهترین جش��نواره بزرگ اروپایی در مراسم

Festival Awards  نام گرفت. 
به گفته McCann این کمپی��ن دل 75درصد از نوجوانان 
رومانیایی را به دست آورده و باعث رشد 11 درصدی آمار فروش 

کوکا کوال بوده است. 

ترجمه: علی آل  علی



مهسا فرازمند
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امروزه با گس��ترش روز افزون تکنولوژی و 
پدیدار ش��دن رسانه های مجازی و فضای پر 
هیاهو و تاثیرگذار آنها، برند ها عالوه بر فضای 
فیزیکی و حضور سنتی در رسانه های دیرین 
کمابیش حضورش��ان در فضای مجازی نیز 
پر رنگ تر می ش��ود و به توسعه برندینگ در 
فض��ای مجازی نیز روی آورده اند. بگذریم از 
اینکه خیلی از آنها با رفتار بی برنامه و بدون 
استراتژی هدفی را محقق نمی سازند و فقط 
براس��اس نیاز حضور دارند آن هم به گونه ای 
که واقع��ا در برخی موارد آس��یب جدی به 
تصویر برند چندین ساله شان وارد می کنند. 
در هر صورت فضای مجازی بخش مهمی از 
مردم شده و به طور جدی مردم از این فضا 
اس��تفاده می کنند و این مهم، س��ازمان ها و 
برند ها را ملزم به حضور در این فضا می کند 
چرا که اگر حضور فعال نداش��ته باش��ند و 
از ای��ن فضا غافل ش��وند، اول رون��د بازار و 
نوع نیاز ه��ا و درخواس��ت های مخاطبان را 
به دس��ت نخواهند آورد، دوم از عملکرد رقبا 
در این فضا غافل خواهند بود و س��وم اینکه 
یکی از بهترین، موثرترین و مس��تقیم ترین 
راه های تعامل با مخاطبان خود را از دس��ت 
خواهند داد، چرا ک��ه طبق تحقیقات انجام 
ش��ده 56 درصد از مخاطبان یک برند تمایل 
دارن��د آن برند را در فض��ای مجازی دنبال 
کنند حال اینکه یک برند چقدر حضور فعال 
دارد و همچنین از چه اس��تراتژی هایی بهره 
می گیرد تا بتواند این مخاطبان را جذب کند 
چالش مهمی است که در عصر حاضر برند ها 
ب��ا آن روبه رو هس��تند. در این مطلب قصد 
داریم نکاتی را در خصوص توس��عه برند در 
فضای مجازی بیان کنیم تا راهکاری باش��د 
بر نح��وه حضور و تعام��ل برند ها در فضای 
مجازی و نوع تعامل شان با مخاطبان خود. 

1- ت�ا جای�ی ک�ه می توانی�د درباره 
ابزارهای دیجیتال بیاموزید 

یک��ی از موثرتری��ن راهکاره��ای ترغیب 
مدی��ران تصمی��م گیرنده در ح��وزه فضای 
مجازی درگیر ش��دن آنهاس��ت و در نهایت 
شکس��تن س��د مقاومت در برابر تکنولوژی. 
همچنین باید گفت ک��ه یادگیری ابزارهای 
مختل��ف این ح��وزه این امکان را به ش��ما 
می دهد که وقایع را آنالین ببینید و بشنوید 
و س��ازمان خود را از روال ه��ا و روند ها آگاه 
س��ازید. البته نباید فرام��وش کنید که  باید 
ه��م  ابزار ه��ای پیگی��ری را بیاموزید و هم 

ابزارهای تحلیل و بررسی را.  

2-نوعی فرهنگ ش�نیدن در تمامی 
سازمان تان ایجاد کنید 

ب��ه زبان س��اده باید این ط��ور عنوان کرد 
که باید مس��ئولیت ش��نیدن و پاسخگویی 
ب��ه مخاطبان را در س��ازمان تقس��یم کنید 
و س��ازمان با محیط اطرافش بیش��تر تعامل 
داش��ته باشد، نباید این طور باشد که بخشی 
از س��ازمان از تمام��ی م��وارد آگاهی کامل 
داش��ته و بخشی دیگر از س��ازمان چشم و 

گوش بسته حضور داشته باشد. 

3- به درخواست های ورودی از جانب 
مشتریان و مخاطبان اهمیت دهید

با وج��ود اینکه توجه به درخواس��ت های 
مش��تریان بسیار حیاتی اس��ت و حتما باید 
تمامی موارد مطرح شده شنیده شوند، ولی 
در گام بعدی س��ازو کاری باید لحاظ شود تا 
موارد مطرح ش��ده را ب��ه واحد های ذی نفع 
ارجاع و مورد بررس��ی و رسیدگی قرار داد. 
این کار موجب می ش��ود تا ع��الوه بر طرح 
اعتراضات و درخواست های مشتریان بتوان 

بهتری��ن تعامل را با آنها داش��ت، چرا که به 
نیازش��ان در کوتاه ترین زمان پاسخ مناسبی 

داده می شود. 

4-تعیی�ن کنید تاثیرگ�ذاران آنالین 
برندتان چه کسانی هستند 

بای��د بخش��ی از فرصت ت��ان را ب��ه ای��ن 
اختص��اص دهید که تمامی صداهای آنالین 
را بشنوید و یا کامنت ها را بخوانید، مطمئنا 
از بی��ن آن همه اطالع��ات مختلف مطالب 
بسیار ارزشمندی نیز به دست خواهید آورد 
و ش��اید یک جمله س��اده بتواند زمینه ساز 
تحقق یک ای��ده اجرایی برای س��ازمان تان 
باشد. همچنین در قالب جلساتی از پیگیران 
فضای مجازی که همیش��ه همراه هس��تند 
دع��وت کنید تا تس��ت و آزمون محصوالت 
یا ایده پردازی در م��وارد مختلف اعالم نظر 
کنند و این افراد پیگیر را برای س��ازمان تان 
همیشه همراه کنید. کافی است کمی توجه 

کنید. 

5- برای درک و باور فناوری دیجیتال 
باید با آن تعامل داشته باشید

ع��الوه بر یادگیری فن��اوری برای افزایش 
اثر بخش��ی اقدامات در آن بای��د در فواصل 
مختلف تعامالت مختلفی نیز با آن داش��ت، 
ت��ا بتوان بهتری��ن نتیجه را به دس��ت آورد. 
اینک��ه چقدر درفضای مجازی فعالیت دارید 
می تواند تجربه تعامل شما را افزایش دهد و 
ش��ما را با راهکارهای خاصی آش��نا کند که 
مسیری بهتر را برای ادامه در پیش بگیرید. 

6- ببینید مردم کجاها پرسه می زنند 
و چ�ه می کنند و تعامل ش�ان با فناوری 

چگونه است 
بررسی کنید که مخاطبان شما از فناوری 
و ش��بکه های مجازی به چه شکل استفاده 
می کنن��د ت��ا از خبرها آگاه ش��وند، چگونه 
اوقات فراغت خود را با فناوری می گذرانند، 
چگون��ه خرید می کنند و تعامالت ش��ان در 
فض��ای مجازی چگونه اس��ت. با علم به این 
موارد می توانید نزدیک تری��ن راه ها را برای 
ارتباط و تعامل با آنها بیابید و ارائه دهید تا 
به بیشترین تعامل با مخاطبان دست یابید.

 

7- به مشتریان خود گوش دهید و در 
مقابل اعتراضات جبهه نگیرید

یک��ی از راه های دسترس��ی مخاطبان به 
برند ها به طور مستقیم، ارتباط آنها از طریق 

فضای مجازی اس��ت و این تنها راهی است 
که می توانند فارغ از هر دغدغه ای اعتراضات 
خود را بیان کنند. باید توجه داشت که این 
اعتراضات��ی ک��ه از جان��ب مخاطبان مطرح 
می شود در حقیقت نس��خه ارتقای سازمان 
و برند را ش��امل می شود و نباید از کنار آنها 
بی تف��اوت رد ش��ویم یا اینک��ه جبهه گیری 

کنیم. 
و  بی تجرب��ه  س��ازمان های  از  خیل��ی 
غیر مش��تری مدار با نخس��تین راهکار خفه 
کردن یا همان بالک کردن معترضین شروع 
می کنن��د که این امر از لحاظ رفتار حرفه ای 
در فضای فیزیکی و مجازی کاریست غلط و 
اشتباه و بزرگ ترین آس��یب را به برند وارد 

می کند. 
8-  مطمئن ش�وید ک�ه برندتان برای 
مصرف کنندگان ش�ما تفاوت معناداری 

دارد
مخاطب��ان و مصرف کنن��دگان همیش��ه 
گزینه ه��ای متعددی دارن��د و می توانند به 
راحت��ی از برندی به برن��د دیگر کوچ کنند 
و اینک��ه چ��ه المانی خلق ش��ود ت��ا بتوان 
فرآیندی مدون برای نگهداشت و ماندگاری 
و وفاداری مخاطبی��ان ایجاد کرد دغدغه ای 
اس��ت که سازمان ها و برند ها به طور روزمره 
با آن در چالشند و تالش می کنند نسبت به 
درک مخاطبین نفوذ بیشتری داشته باشند 
و آنها را با تمایز متقاعد به ماندگاری کنند. 

9-  درک وعده برند باید ساده و قابل 
فهم برای عموم مخاطبان سازمان باشد 
طرح ریزی وعده ای پیچیده یکی از مواردی 
اس��ت که نه تنها مخاطبان را بلکه متولیان 
و مس��ئوالن برند را نیز به چالش می کشد و 
در صورتی که به دقت نتوان این طرح ریزی 
و اج��را و مهم تر از هم��ه درک مخاطبان را 
ب��رای وعده های پیچیده ایجاد کرد مس��لما 
با مش��کالت عدیده ای روبه رو خواهید شد. 
پس می توان گفت برای اثربخش��ی بیش��تر 
و همچنی��ن س��هولت در تحق��ق اهداف از 

طرح ریزی وعده های پیچیده بپرهیزید. 

10- تمام�ی اقدام�ات برندین�گ را با 
وع�ده برند همس�و کنی�د و از تناقض 

بپرهیزید
مخاطبان دیگر برده رس��انه ها نیستند. با 
وجود اینکه رسانه انبوه یکی از نقش آفرینان 
بازار اس��ت اما دیگ��ر به تنهای��ی نمی تواند 
نیروی محرکه برند باشد چرا که برندینگ در 
ابعاد مختلف جامعه ریشه دوانده و با تجربه 

مش��تریان و مصرف کنن��دگان و همچنی��ن 
قضاوت و مقایس��ه ب��ا برند های دیگر تصویر 
ساخته می شود و رس��انه انبوه نیز به عنوان 
یکی از المان های تاثیرگ��ذار می تواند موثر 
باشد ولی نه تمام فاکتور موثر، پس استفاده 
از یک رس��انه برای جایگزینی س��ایر موارد 
دور از تحقق اهداف عالی س��ازمان اس��ت و 
می تواند تناقض هدف با تناس��ب رس��انه را 

شامل شود. 

 11- تعیی�ن کنی�د »چ�ه کس�ی« بر 
»چه چیزی« تقدم و اولویت دارد

یکی از اقدامات مهم در این راس��تا تدوین 
تقدم ها و تاخر هاس��ت چرا موجب می ش��ود 
تمرکز بر ساختار اصلی باشد و بعضا زمان و 
نیرو ص��رف اهداف الیه های بعدی یا اهداف 

کم اثر و کوچک تر نشود. 

و  صداق�ت  اص�ل  12-رعای�ت 
اعتماد س�ازی ش�رط اصلی موفقیت در 

این حوزه است
وعده ای دهید که بتوانید عمل کنید. اصل 
صداقت را س��رلوحه کار خود قرار دهید. در 
دنیای مجازی که پر است از شبهات نمایش 
صداقت و جلب اعتماد این فرآیندی بس��یار 
دش��وار اس��ت و جز با رعایت اصل صداقت 
محق��ق نمی ش��ود. فرام��وش نکنی��م ک��ه 
مخاطبان بس��یار هوشمندانه رفتار و تحلیل 
می کنن��د و می توانن��د صداق��ت را از دروغ 

تشخیص دهند. 

13-  با مشتریان تان به زبان خودشان 
صحبت کنید و هم زبان باشید 

تحقق ی��ک رابطه تعامل��ی و قابل اعتماد 
یک��ی از اص��ول موفقیت اس��ت و برند هایی 
موفق هستند که بتوانند در دو حوزه از این 

فرآیند موفق باشند. 
ح��وزه اول زبان نگارش اس��ت که برند ها 
باید در ازای هر کامنتی با هر زبانی، با همان 
زبان پاسخگویی به مخاطبان را انجام دهند 
و دوم اینک��ه اگ��ر مخاطبی ب��ا لحن جدی 
تعامل می کند جایز نیس��ت که با لحن هجو 
پاسخگو شود یا بالعکس. بهتر است برای هر 
ادبیاتی پاس��خ درخور آن تدوین ش��ود؛ چه 

محتوایی و چه رفتاری. 

14- آمادگ�ی قضاوت ه�ای دوره ای و 
واکنش های مناسب را داشته باشید

برند ها به طور معمول در بازه های مختلف 
زمان��ی تحت ش��رایط مختلف��ی در معرض 
قض��اوت و داوری ی��ا حتی پی��ش داوری از 
جانب مصرف کنندگان قرار می گیرند که این 
اتفاق بعضا ریش��ه در شیطنت رقبا، اتمسفر 
حاکم بر جامعه یا اینکه رفتاری غیر معمول 
از جانب برن��د دارد که مخاطبان را تحریک 

به قضاوت می کند.
 در این زمان اس��ت که رفت��ار برند یکی 
از تاثیرگذارتری��ن المان ه��ای تصویر ذهن 
مخاطبان را خلق می کند و مخاطبان منتظر 
پاس��خ برند در ازای این رخداد می ش��وند و 
تصوی��ر ذهنی ش��ان را ب��ا نتیج��ه این موج 

قضاوتی که ایجاد شده، تکمیل می کنند. 

15- روی محتواهایی س�رمایه گذاری 
کنی�د ک�ه مطل�وب م�ردم باش�ند نه 

خودتان 
محتوای��ی ایجاد کنی��د که کارب��ردی یا 
س��رگرم کننده باش��د و اگ��ر به ای��ن المان 
فاکت��ور جذابی��ت نی��ز اضافه ش��ود مردم 
محت��وا را برای همدیگر ارس��ال می کنند و 
این موجب می ش��ود که ناخواس��ته با حجم 
انبوهی از مخاطبان ک��ه پیام تان را دیده اند 

مواجه شوید. 

محتوای هنجارمند در فضای دیجیتال  

5 مهارت ضروری برای تبدیل شدن به توسعه برندینگ در فضای مجازی 
یک مدیر فروش موفق

اگ��ر در کس��ب و کار ف��روش مح��وری فعالی��ت می کنی��د، 
بای��د بدانید که نق��ش مدیریت فروش در یک س��ازمان قابل 
چشم پوشی نیست. یک مدیر فروش موفق باید قادر به رهبری 
فروشندگانی با سبک های فروش مختلف و تیپ های شخصیتی 
متفاوت باش��د. به همین دلیل اس��ت که مدیران فروش کلید 
اصل��ی موفقیت س��ازمان های مبتنی بر فروش و ش��رکت های 
تجارت الکترونیک هس��تند. از این رو داشتن یک مدیر فروش 
ماهر با س��طح متوس��طی از فروش بس��یار بهتر از داشتن یک 

مدیر فروش معمولی با فروش های بزرگ اما نامنظم است. 
 جالب اس��ت بدانید چندی��ن گام  مهم وج��ود دارند که به 
فروش��نده ها کمک می کنند در امر فروش موفق تر از همیش��ه 
عمل کنند. پیمودن ای��ن گام ها و یادگیری برخی از مهارت ها 
ب��ه مدی��ران فروش کم��ک می کند ت��ا تیمی ب��ا عملکرد باال 
داشته باش��ند. با توجه به اینکه داش��تن مدیر فروش کارآمد، 
اساس��ی ترین عاملی اس��ت که باعث موفقیت یک کس��ب و کار 
می ش��ود، از این رو یک کس��ب و کار موفق تنها زمانی می تواند 
سود قابل توجهی به دست آورد که یک تیم فروش قوی داشته 
باشید. بنابراین یک مدیر فروش موفق باید مهارت هایی را برای 
کنت��رل بهتر اعضای تیم خود بیاموزد که در ادامه به بررس��ی 

این مهارت ها می پردازیم. 

1- مربیگری
مربیگری نخس��تین مهارت ضروری ب��رای یک مدیر فروش 
موفق اس��ت. مربیگری به معنی کمک به شکوفایی استعدادها 
و استفاده از پتانسیل اعضای تیم در راستای پیشرفت و بهبود 
عملکرد تیم اس��ت. به عالوه مدیر فروش باید قادر به کشف و 
شفاف سازی نیازهای مش��تریان باشد و درصدد برآورده کردن 
خواس��ته های آنها برآید. یک مدیر ف��روش همواره باید تالش 
کند تا مش��تریان محص��ول A  افزایش یابن��د و به دنبال آن 
مشتریان محصول B نیز به خرید محصول A تمایل پیدا کنند. 
 یک مدیر فروش موفق با مهارت های مربیگری س��طح باال، 
تنه��ا به بهبود کیفیت کار تیم اجرای��ی توجه نمی کند بلکه با 
اش��تغال زایی بیشتر سعی می کند رضایت ش��غلی تیم خود را 

نیز افزایش دهد. 

2- ذکاوت در تجارت
ذکاوت در تج��ارت به عنوان یک تفکر تجاری اساس��ی برای 
رس��یدن به اهداف فروش مطرح می ش��ود. محیط کسب و کار 
نیازمن��د عوامل فروش و مدیرانی ب��ا مهارت های تجاری قوی 
اس��ت، به طوری که مدیران فروش باید قادر به درک مس��ائل 
پیچیده تجاری باش��ند و به فروش��ندگان آم��وزش دهند که 
چگونه تصمیمات عاقالنه تری بگیرند. بنابراین بهتر اس��ت یک 
مدی��ر فروش موفق بتواند برنامه ریزی کن��د و منابع موجود را 
به ش��کل مؤثری در جهت برآورده کردن نیازهای مش��تریان 

به کار گیرد. 

3- استخدام افراد مناسب
امروزه شرایط س��ازمان ها به گونه ای تغییر یافته است که 
بیش��تر مدیران فروش روزها، هفته ه��ا و گاهی ماه ها طول 
می کشد تا فرد مناسبی را برای استخدام پیدا کنند، بنابراین 
مدیران باید مهارت های استخدامی خود را نیز تقویت کنند. 
به یاد داشته باشید که استخدام فرد مناسب برای امر فروش 
اهمیت زیادی دارد زیرا انتخاب افراد ناالیق خس��ارت مالی 
زیادی را به س��ازمان ها تحمیل می کند و زمان زیادی برای 

جبران نیاز دارد. 
 از این رو مدیران فروش باید قادر به تش��خیص و انتخاب 
افراد بااستعداد برای امر فروش باشند، زیرا با روی کار آمدن 
این افراد ش��اهد بهب��ود عملکرد تیم و بهب��ود نتایج فروش 

 خواهیم بود. 

4- مدیریت کارایی
توصیف ه��ای متع��ددی از مدیریت کارایی وج��ود دارد. 
مدیری��ت کارای��ی می توان��د ب��ه معنی بررس��ی س��ه ماهه 
کس��ب و کار، مدیریت محصوالت به  ف��روش نرفته، مدیریت 
تیم فروش و... باش��د.  به عالوه مدی��ران فروش باید قابلیت 
مدیری��ت کارایی و اجرایی باالیی داش��ته و توانایی مقابله با 
فروش��ندگان ناکارآمد را داش��ته باشند، زیرا در صورت عدم 
بررس��ی مسائل مربوط به کارایی، شاهد تأثیرات منفی روی 
اعضای تیم و فروش خواهی��م بود. از این رو مدیران فروش 
باید چک لیس��تی از وقایع برنامه ریزی ش��ده و برنامه ریزی 
نشده داشته باش��ند تا به هنگام بروز مشکل بتوانند مسائل 
مربوط به اجرا را مدیریت، مش��کل به وجود آمده را برطرف 

کنند و کیفیت اجرا را بهبود ببخشند. 
 بحث دیگری که در مدیریت کارایی باید مورد توجه قرار 
گیرد، این است که مدیر فروش هنگام بروز مشکالت اجرایی 
به ط��ور فعاالنه با مدیران س��ایر بخش ها در ارتباط باش��د و 

راه حلی برای آن مشکالت ارائه دهد. 

5- رهبری
رهبری تیم فروش موضوعی نیس��ت که بتوان ساده از آن 
گذشت. مدیران فروش باید رهبرانی قوی باشند تا به فروش 
باالیی دس��ت یابند. برای دس��تیابی به رهبری قوی مدیران 
فروش باید قادر به ایجاد یک چشم انداز باشند و آن را با تیم 

فروش خود در میان بگذارند.
 ی��ک رهب��ر و مدیر فروش ق��وی، این مه��ارت و اراده را 
باید داش��ته باش��د و به اعضای تیم خود کمک کند تا برای 
رس��یدن به چش��م انداز روی کار خود تمرکز داشته باشند و 

برای تحقق هدف مشترک خود تالش کنند.
  ع��الوه بر آنچه تاکنون گفته ش��د، رهب��ران فروش باید 
توانای��ی برقراری ارتباط مؤثر با اعضای تیم خود را داش��ته 
باش��ند و با ایجاد انگیزه برای تیم، روحیه کار تیمی اعضای 

تیم خود را تقویت کنند. 
ibazaryabi :منبع

فروش استراتژیک

راهکاره��ای فروش بیش��تر مبتنی ب��ر تکنیک های فروش 
حرفه ای اس��ت و فروش حرفه ای یعنی فروش اس��تراتژیک. 
تکنیک ه��ای فروش بیش از آنکه مبتن��ی بر مقاله و مفاهیم 
نظری باشند، بر پایه روش های فروش کاال به شکل عملیاتی 
استوار هس��تند. فروش اس��تراتژیک از چهارجنبه برخوردار 
است. برای اینکه به جمع 10 درصد باالی حوزه فعالیت خود 
از نظر فروش بپیوندید، باید بر این چهارجنبه تس��لط کامل 

داشته باشید. 

1- تخصص
منظور این اس��ت که تعیین کنید کاال-خدمات شما برای 
انجام دادن چه ماموریتی تولید ش��ده است. اگر برنامه ریزی 
فروش مویرگی ب��رای کاالهای خاص��ی را در برنامه اجرایی 
خود داری��د، می توانید در مش��تری یا در ب��ازار به خصوصی 
متخصص شوید. می توانید مختص منطقه جغرافیایی ویژه ای 
بازاریاب��ی و ف��روش کنی��د. می توانی��د نی��ازی را بهتر از هر 
ش��خص دیگر برطرف سازید؛ اما باید به جای یک نفر که در 
زمینه های عمومی و کلی تبحر دارد، به کس��ی که در زمینه 

خاص تخصص دارد تبدیل شوید.  

2- تفاوت قائل شدن
خود را ج��دای از دیگران در نظر بگیرید. در تفاوت گذاری 
به این نکته توجه کنید که در کاال-خدمات ش��ما چه چیزی 
 هس��ت که در مقایس��ه ب��ازار، رقبای ش��ما از آن محرومند. 
کاال-خدمات ویژه ش��ما به مش��تریان تان چه می دهد که در 
جای دیگری وجود ندارد؟ در چ��ه زمینه هایی کاال-خدمات 

شما از 90درصد کاالها-خدمات رقیب برتری دارد؟ 
توجه داشته باشید راهکارهای عملی افزایش فروش با توجه 
به همین نکات س��اده اما کلیدی در بازار کش��ور ما عملیاتی 
اس��ت. در بس��یاری از زمینه ها، اگر محصول-خدمت شما در 
جای دیگری نیز وجود داش��ته باشد، ویژگی خاص محصول-

خدمت ش��ما به ش��خصیت منحصربه فردتان بازمی گردد. در 
تمام دنیا تنها یک نفر مانند ش��ما زندگی می کند، شرکت و 
کس��ب وکاری را به س��بک خود ایجاد و مدیریت  کنید. اغلب 
خریدها با توجه به احساسی که خریدار نسبت به فروشنده یا 

شرکتی خاص دارد، صورت خارجی پیدا می کند. 

3- مشخص کردن بازار
روش ه��ای نوین ف��روش زمانی به نتیجه می رس��ند که با 
بررسی و تحلیلی صحیح، بازار خود را مشخص و بخش بندی 
کنید. به عنوان مثال فرض کنید ش��ما شرکتی را در خصوص 
مواد غذای��ی ثبت کرده ای��د و هم اکن��ون می خواهید فعالیت 
بازاریابی و فروش خود را شروع کنید و گسترش دهید. یکی 
از آن دسته سواالت مهمی که در شروع باید از خود بپرسید 

و بر مبنای پاسخ آن حرکت کنید، این پرسش است که: 
الف( لیست صنایع غذایی من کدام موارد است؟ 

ب( کارخانج��ات صنای��ع غذای��ی و رقب��ای م��ن چ��ه 
مجموعه هایی هستند؟ 

ج( آیا تولید مواد غذایی با س��رمایه کم در دس��تور کار من 
باید قرار بگیرد یا تولید در منزل-دفتر شرکت با سرمایه کم؟ 
پس اهمی��ت بخش بندی را فراموش نکنی��د. پس از آنکه 
زمینه تخصصی خود را مش��خص س��اختید و دانس��تید که 
کاال-خدمت ش��ما چه دارد که بقی��ه کاالها-خدمات ندارند، 
بای��د تعیین کنید کدام مش��تری از کاال-خدمت ش��ما بهتر 
از دیگران اس��تفاده می کند؟ مش��اهده می کنید راهکارهای 
فروش موفق چیزی جز توجه صحیح به اجزای برنامه صحیح 
بازاریابی نیس��ت: فرض کنید دنبال مشتریان عالی می گردید 
و می خواهی��د بدین منظور آگهی تجارتی بدهید؛ چگونه آنها 
را توصیف می کنید؟ ایده های فروش از پاسخ چنین سواالتی 

به ذهن مدیران کسب وکار و مدیران فروش می رسد. 

4- توجه و تمرکز داشتن
چهارمین بخش فروش اس��تراتژیک، داش��تن تمرکز است. 
اگر خاطرتان باشد، یکی از بازی های زمان کودکی ما، تمرکز 
نور خورش��ید با کمک ی��ک ذره بین بر نقطه خ��اص بود؛ به 
خاط��ر می آورید وقت��ی این انرژی متمرک��ز و دود از منطقه 
مورد نظر بلند می ش��د، چه احساسی به شما دست می داد؟ 

قدرت و موفقیت. 
برنامه ریزی فروش و عملیات یک کسب وکار، دقیقا همانند 
این ذره بین است و احتماال مهم ترین مهارت و راهبردی است 
که در یک زمینه برای رس��یدن ب��ه موفقیت می توانید از آن 
برخوردار باش��ید. موضوع این اس��ت که اولویت های واضح و 
روشن را در نظر بگیرید و سپس صرفا روی مشتریانی تمرکز 
کنید که به طور بالقوه بهترین مش��تریان باشند. ممکن است 
یک مش��تری به اندازه 100 مش��تری دیگر برای کسب وکار 
ش��ما ارزش داشته باش��د. توصیه من به ش��ما این است که 
اگر برای صید به دری��ا می روید، به جای ماهی های کوچک، 
نهنگ ها را نش��انه بروید. اگر هزار ماهی کوچک صید کنید، 
نتیجه کارتان یک سطل پر از ماهی است؛ اما اگر یک نهنگ 

شکار کنید، می تواند همه کشتی شما را پر کند. 
به خاطر می آورم در یکی از مش��اوره های خود به شرکتی 
در حوزه پخش، بر این چهار آیتم به شکل تخصصی برای آن 
کسب وکار تاکید و برنامه ریزی کردم و مدیر فروش مجموعه 
بع��د از یک ماه تماس گرفت و بیان ک��رد که با به کارگیری 
این چهاراصل، در مدت یک هفته 58درصد سهمیه ای را که 
ب��رای فروش دو ماه خود در نظر گرفته بود، به دس��ت آورده 
اس��ت. وی حقیقتا از این حیث شگفت زده شده بود.پس هر 
روز از خود بپرسید کدام مشتری و کدام بازار می تواند بخش 
بزرگی از کاال-خدمات ش��ما را خریداری کند؟ این خریداران 
کجا هستند و چگونه می توانید به آنان نزدیک شوید، ارتباط 

برقرار کنید و به یک فروش قطعی و شیرین برسید؟ 
madiseh@elenoon. ir :ارتباط با نویسنده

کلیدباشگاه مشتریان

سجاد رحیمی مدیسه
مشاور فروش

پژوهشگر و مشاور بازاریابی و تبلیغات

مهرداد انوری 
دکترای مدیریت کسب و کار 



علی پورطهرانی
محقق و تحلیلگر سیستم های مدیریت کسب و کار

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار چهار شنبه12
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برای مطالعه 707 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: در ه�ر مرحل�ه از زندگ�ی ما ب�ا تغییرات 
مختلف�ی روبه رو می ش�ویم. ای�ن تغیی�رات ممکن 
اس�ت در محی�ط کار یا زندگی ش�خصی ما رخ دهد. 
این تغییرات می تواند ش�ما را به عضو ارزشمندی از 
یک سیس�تم تبدی�ل کند و فرصت های بس�یاری را 
پیش روی ش�ما بگ�ذارد یا می تواند باعث شکس�ت 

ش�ما بشود. با این حال این ش�ما هستید که انتخاب 
می کنید چگونه نسبت به این تغییرات واکنش نشان 
دهید. توصیه من به ش�ما این اس�ت که سعی نکنید 
ب�ا تغییرات مقابله کنید بلکه بهتر اس�ت به جای آن 
تالش کنید بر خود مس�لط باش�ید و از استرس خود 
بکاهی�د و فرصت ها و تهدیدهایی را که این تغییرات 
برای شما ایجاد می کند بررسی کنید. پس از ارزیابی 
و بررس�ی اولیه ش�ما می توانید فکر کنید که چگونه 

اتفاق�ات پی�ش رو را کنترل کنید. ب�رای این منظور 
پیش�نهاد می کن�م لیس�تی از چیزهایی ک�ه ممکن 
است به ش�ما در انجام این تغییرات کمک کند تهیه 
کنید و بنویس�ید که کدام مهارت های شما می تواند 
در این زمینه مؤثر باش�د. پس از آن ش�ما می توانید 
چش�م انداز مثبت تری داش�ته باش�ید و راحت تر از 
راهبردهای کنترل س�ازگاری استفاده کنید و از این 

طریق خود را ارتقا دهید. 

سازگاری با تغییرات

سوال: در یک شرکت خدماتی حوزه IT مشغول به کار هستم. مدیر شرکتم تغییراتی در شرکت و وظایف کارکنان شرکت ایجاد کرده که 
تفاوت زیادی با روند پیشین کار دارد. لطفا مرا راهنمایی کنید چگونه می توانم با تغییرات در محل کارم سازگار شوم؟  کلینیک کسب و کار

این ی��ک واقعیت غیرقاب��ل انکار 
است که در راس��تای موفقیت افراد 
الزم اس��ت فردی را تحت تاثیر قرار 
دهن��د. این ام��ر برای ی��ک بازیکن 
فوتبال، مربی خود، برای یک مربی، 
س��ران باش��گاه و برای یک کارمند 
رئیس خود است. توجه به این نکته 
ضروری اس��ت که برجسته بودن در 
محل  کار مزای��ای زیادی دارد که از 
آن جمل��ه می توان ب��ه باالتر رفتن 
ش��انس ترفیع رتبه، به دست آوردن 
کاره��ا و پروژه های بهت��ر و احترام 
اش��اره کنیم. به همی��ن خاطر الزم 
است تا خود را ارزشمند نشان دهید 
و سیاس��ت کاری مناسبی را انتخاب 
کرده و مورد استفاده قرار دهید. در 
ادامه به معرف��ی راه  کارهایی که در 
ای��ن رابطه می  تواند به ش��ما کمک 

کند خواهیم پرداخت. 

1-گله و شکایت نکنید
اگ��ر همیش��ه از کارفرم��ای خود 
تقاضای مرخص��ی کنید و زمانی که 
به مهل��ت تحویل پروژه ه��ا نزدیک 
می شوید از او بخواهید وقت بیشتری 
را در اختیار شما قرار دهد، او به طور 
حتم از ش��ما منزجر می شود و تاثیر 
مخالفی روی شغل و در نتیجه روی 
عزت نفس ت��ان می گذارد. کس��انی 
ک��ه دائم��ا در حال گله و ش��کایت 
کردن هس��تند هیچ گاه ترفیع رتبه 
نمی گیرند. )مدیران همیش��ه سعی 
می کنند آنها را به ش��عبه های دیگر 
انتقال دهند تا از دست ش��ان راحت 
شوند.( ش��ما می خواهید رئیس تان، 
نه دش��من تان؛  باش��د  دوس��ت تان 
پس سعی کنید اس��باب ناراحتی و 
رنج��ش او را فراهم نس��ازید. زمانی 
که می خواهید ن��زد او بروید مجددا 
فکر کنید و تم��ام جوانب گفته های 
خود را در نظ��ر بگیرید. ارزش خود 
را با تصمیم گیری های مناس��بی که 
مرب��وط ب��ه حیط��ه کاری خودتان 
می ش��ود، حف��ظ کنید و ب��ه دنبال 
تعری��ف و تمجید بیه��وده از جانب 

کارفرمای تان نباشید.
 

2-خالقی�ت و توانایی خود را 
در مدیریت اثبات کنید 

ابت��کار و ن��وآوری به عن��وان رمز 
تج��ارت آینده محس��وب می ش��ود. 
در حی��ن انج��ام کاره��ای روزم��ره 
دید خ��ود را روی تصاوی��ر بزرگ تر 
معطوف کنید. همیش��ه از فعالیت ها 
و تغیی��رات رقبا مطلع باش��ید. اگر 
براس��اس غریزه و درک شغلی خود 
عمل کنید، همیش��ه رضایت شغلی 
بیش��تری کس��ب کرده و اعتماد به 
نفس تان افزایش پی��دا خواهد کرد. 

ش��الوده دانش خود را افزایش داده 
و از اس��تعدادها و خالقیت های خود 
در زمینه رشد شرکت بهره بگیرید. 

3-خواس�ته های خ�ود را ب�ه 
شیوه بهتری مطرح کنید

را  هی��چ گاه مش��کالت خودت��ان 
مس��تقیما به مدیرتان انتقال ندهید. 
س��عی کنی��د در م��ورد راه حل ه��ا 
ب��ا  بگیری��د.  کم��ک  مدیرت��ان  از 
مدیرت��ان  از  رواب��ط  و  اس��تراتژی 
مش��کالت  هیچ گاه  بخواهید.  کمک 
را ب��دون بی��ان راه حل ب��ه مدیرتان 
انتق��ال ندهید. برای مث��ال، نگویید 
که: »جس��ت وجوگری که به تازگی 
راه ان��دازی کرده ای��م قاب��ل کنترل 
نیس��ت و بخ��ش پش��تیبانی تعداد 
زی��ادی تلفن از طرف مردم داش��ته 
اس��ت. چه کار باید بکنیم؟« به جای 
ارائ��ه چنین گزارش��ی، بهتر اس��ت 
بگویی��د: »گروه ما در حال بررس��ی 
مشکل است. ما با کاربران مستقیما 
صحبت کرده ایم تا محدوده مش��کل 
را مش��خص کنیم. ما به کمک شما 
ب��رای ارتب��اط ب��ا مدیری��ت بخش 
پش��تیبانی احتیاج داریم ولی اجازه 
بدهید ما روی این مشکل کار کنیم 
و ببینیم آیا می ش��ود سریعا حل اش 

کرد؟«
 

4-خود را مفید نشان دهید
آیا ش��رکت ش��ما ب��دون کارهای 
شما می تواند به حیات خودش ادامه 
ده��د؟ آی��ا فعالیت های ش��ما برای 
پیشبرد اهداف شرکت شما چاره ساز 
اس��ت؟ در صورت مثبت بودن پاسخ 
ش��ما به آن س��واالت قطعا ش��رایط 
شما در ش��رکت مثبت است و شما 
ی��ک فرد مفید برای آنجا محس��وب 
می ش��وید ولی در صورتی که پاسخ 
شما منفی اس��ت باید بیشتر تالش 
کنید تا بتوانید حداقل برای شرکت 
عضوی با تراز مثبت باش��ید، افراد با 
آموزش دیدن و شرکت در دوره های 

مرتب��ط ب��ا کار خ��ود ب��ه راحت��ی 
می توانن��د خ��ود را از دیگ��ر اف��راد 
ش��رکت متمایز و بیشتر مفید جلوه 
کنن��د. البته در این راس��تا خالقیت 
نق��ش اصل��ی را بازی می کن��د زیرا 
افراد خالق بیش��تر ب��ا خالقیت های 
خود م��ورد توجه رئی��س خود قرار 
می گیرن��د و اصوال نی��ز افراد خالق 
وجودشان بیش��تر احساس می شود، 
پ��س برای مفید جل��وه کردن حتما 
نیاز نیس��ت به صورت بس��یار شدید 
به انجام امور مربوطه بپردازید صرفا 
کافی اس��ت که با تمام توان از ذهن 
خود اس��تفاده کرده و هر چه بیشتر 
رئیس و دیگ��ر کارمندان را به خود 

جلب کنید. 

از  قب�ل  را  5-مش�کالت تان 
اینکه به ش�ما بگوین�د خودتان 

حل کنید
هی��چ کس کامل نیس��ت و این را 
نیز رئیس ت��ان می دان��د، خوب اگر 
ش��ما بتوانید با روش های��ی ایرادات 
کاری خ��ود را پیدا کنید و آنها را تا 
جای ممکن برطرف سازید بسیاری 
از مش��کالت ش��ما حل خواهد شد 
ع��الوه بر آن ش��ما از نظر رئیس تان 
ی��ک کارمند پیگی��ر و مفید قلمداد 
می ش��وید که این هم��ان موضوعی 
اس��ت که م��ا تمام��ا به دنب��ال آن 
هس��تیم. ح��ال یک��ی از روش های 
برطرف ک��ردن ایرادات ت��ان قبل از 
اینک��ه از جان��ب مافوق تان هش��دار 
بگیرید این اس��ت که راه و چاه های 
کار یا ب��ه اصط��الح ریزه کاری های 
و  بپرس��ید  همکاران ت��ان  از  را  کار 
آنه��ا را م��ورد نظ��ر ق��رار دهید یا 
اینک��ه دفترچ��ه ای تهی��ه کنی��د و 
دستورالعمل های مورد نظر را در آن 
قرار دهی��د و مطابق آن آیین نامه ها 
عم��ل کنید ی��ا می توانید در صورت 
ب��روز اش��تباهی از جانب ش��ما آن 
اشتباه را گوشه ای یادداشت کنید و 
به صورت روزانه آن نوشته ها را مرور 

کنید ت��ا در طول روز پیش رو دیگر 
آنها را تکرار نکنید. 

6-کارخ�ود را ب�ه بهترین نحو 
انجام دهید

ممک��ن اس��ت ای��ن نکت��ه واضح 
ب��ه نظر برس��د اما تع��داد زیادی از 
کارکن��ان موف��ق به انج��ام وظایف 
اساس��ی خ��ود به ص��ورت کام��ل و 
رضایت بخش نیس��تند و نمی توانند 
وظایف��ی را ک��ه مدی��ر از آنها توقع 
دارد ب��ه بهترین صورت انجام دهند. 
اگر ش��ما کارمندی س��خت کوش و 
پرتالش باشید، بهتر می توانید رئیس 
خود را تح��ت تاثیر قرار دهید. البته 
فراموش نکنید که اقدامات شما باید 
به نحوی دی��ده ش��وند، در غیر این 
صورت ممکن اس��ت نتیجه مطلوب 

را در پی نداشته باشد. 

را  خ�ود  7-توانایی ه�ای 
متواضعانه در معرض نمایش قرار 

دهید
بدون تردید اگر خواهان پیشرفت 
در محل کار خود هستید، الزم است 
ت��ا توانایی ه��ای خود را ب��ه بهترین 
ش��کل در معرض نمایش قرار دهید. 
اگرچه این اقدام کامال مفید خواهد 
ب��ود، با این ح��ال اگر ب��ه نوعی در 
راستای فخر فروش��ی باشد می  تواند 
نتیجه کامال عکس به همراه داش��ته 
باشد. به همین خاطر همواره متانت 
و تواضع خود را در هر مرحله حفظ 

کنید. 
کارمندها، همکاری را  که دیگران 
را حمای��ت کند تحس��ین می کنند. 
وقتی س��خت کار کنید و به اهداف 
کمپان��ی کمک می کنی��د به فردی 
قاب��ل اعتم��اد تبدیل می ش��وید. از 
صدای ت��ان برای کمک ب��ه دیگران 
استفاده کنید، برای کمک به کسانی 
که ارزش تعریف و تمجید و پیشرفت 
را دارند. هرگز به کارمندانی که مدام 
در حال انتقاد هستند نزدیک نشوید 

زیرا آنها یک فرهنگ کاری مس��موم 
ایجاد می کنند. اگر برای رس��یدن به 
پس��ت باالتر به کارها ی��ا رفتارهای 
نادرس��ت راضی شوید در کوتاه ترین 
زمان به زمین می خورید و روابط تان 
با همه همکاران سرد و غیر دوستانه 
می شود. پس به کارفرما اجازه دهید 
مهارت های ت��ان را ارزیاب��ی ک��رده 
و خ��ود جایگاه ت��ان را تعیی��ن کند. 
درس��ت است که بعضی ها در ارتباط 
برقرار ک��ردن در محی��ط کار کمی 
خشک و سخت هستند. وقتی با آنها 
خوب رفت��ار نکنید روی فرصت های 
ش��غلی تان تاثیر منف��ی می گذارید. 
همه همکاران تان مثل ش��ما با دقت 
انتخاب ش��ده اند، پس هر بدرفتاری 
نشان دهنده انتخاب نادرست کارفرما 

است. 

چند نکته پیرامون موضوع 
- ارزش یک شرکت به دارایی های 
آن وابس��ته اس��ت و هیچ سرمایه ای 
باالتر از نیروی انس��انی نیس��ت. به 
همی��ن خاط��ر الزم اس��ت مدیران 
توج��ه وی��ژه ای به کارمن��دان خود 
داش��ته باش��ند و در راس��تای رشد 
ش��رکت ابتدا تیم خوب��ی را انتخاب 
کرده و س��پس امکان درخش��ش و 
پیشرفت را برای تک تک آنها فراهم 

آورند. 
-برای اینکه تک باش��ید و پله ای از 
دیگران جلوتر، باید در برخی موارد پا 
را از استانداردها فراتر بگذارید و بهتر 
از س��طح عادی باشید تا به آن وسیله 
شناخته شوید. درواقع الزم است شما 
قادر به انجام کاری باشید که منحصر 
به خودتان باشد. این امر مزیتی بزرگ 
برای شما خواهد بود. همچنین برای 
ثبات یا پیش��رفت کار خود، از نظرات 
و راه حل های دیگران استفاده کنید و 
بگذارید آنها بفهمند که شما این عقاید 
را اجرا کرده اید تا انگیزه ای ش��ود که 

درآینده نیز با شما همکاری کنند. 
-فرام��وش نکنی��د ک��ه هم��ه افراد 
انتقاد پذی��ر نیس��تند، بنابراین هیچ گاه 
در مورد دیگران، قض��اوت، انتقاد تند و 
سرزنش نکنید. از فخر فروشی و کوچک 
ش��مردن همکاران خ��ود پرهیز کنید. 
حتی کمترین تحقیر و رفتار ناشایست، 
تبدیل به کینه هایی عمیق در دل افراد 
می ش��ود که ش��اید هیچ وقت بر طرف 

نشود.
 همواره در محی��ط کاری این قانون 
طالی��ی را رعای��ت کنید: »ب��ا دیگران 
طوری رفتار کنید که دوس��ت دارید با 
شما رفتار ش��ود« با رعایت نکات فوق، 
می توانی��د در محیط��ی س��الم، آرام و 
زیر س��ایه احترام، کار کنی��د و باز دهی 
بیشتری داشته باش��ید. در نهایت تاثیر 
خوب ش��ما باعث ارزش��مند ش��دن در 

چشم مدیران خواهد شد. 

چگونه ارزش بیشتری برای مدیران پیدا کنیم ؟

ارتباط

درسی آموزنده از یورگن کلوپ برای 
رفتار با پرسنل! 

 

چن��د وقت پیش داش��تم ب��ازی فوتبال لیورپ��ول را نگاه 
می کردم، بعد از اینکه تی��م لیورپول نتیجه بازی را با دو گل 
پیش افت��اد، یکی از بهترین بازیکنان��ش را در حدود دقیقه 
70-60 تعویض کرد، وقتی بازیکن داش��ت به خارج از زمین 
می آم��د، مربی تیم آقای یورگن کل��وپ  )آقای معمولی( به 
س��وی او آمد که با او دست بدهد ولی آن بازیکن خودش را 
در آغوش مربی انداخت و او را بغل کرد به صورتی که مربی 
ه��م تعجب کرد که چه اتفاق��ی افتاد و چرا او این واکنش را 
نش��ان داد. اکثرا در بازی فوتب��ال، به ندرت پیش می آید که 
بازیکنی از تعویض ش��دن خود راضی باشد، همیشه این حق 
را برای خودش��ان می دانند که باید ت��ا دقیقه آخر در زمین 
بمانند تا بتوانند تاثیر گذار باش��ند ولی آن بازیکن وقتی این 
کار را کرد، من کنجکاو ش��دم که مرب��ی چطور با آنها رفتار 
کرده که یک بازیکن  )بهترین بازیکنش(، کس��ی که گل زده 
بود، پاس گل داده بود، او را تعویض کرد، و او به جای اینکه 
ناراحت بشود، با خوشحالی در بغل مربی اش پرید. بعد از این، 
س��ه بازی دیگر لیورپول را دی��دم که در دوتای آنها لیورپول 
بازنده ش��د، در تمام آن سه بازی بعد از پایان آقای معمولی 
به زمین رفت و با تمام بازیکن های خود خوش و بش کرد و 
آنه��ا را دل��داری داد و همه را در آغوش گرفت. اینجا بود که 
فهمی��دم چرا بازیکن بعد از تعوی��ض مربی خود را بغل کرد. 
چون مربی خود را موظف می دانس��ت در لحظات ش��ادی و 
غم در کنار تیم باش��د. کتابی می خوان��دم که در آن مطلب 
جالبی نوشته شده بود، مبنی بر اینکه ما در سازمان های مان 
با کارمندان و پرس��نل مان بای��د همانند خواهر و برادران مان 
رفت��ار کنیم، ما همه یک خانواده ایم و برای رس��یدن به یک 
ه��دف واحد دور هم جمع ش��ده ایم، وقتی که حالت پدری، 
حالت برادری یا خواهری داش��ته باش��یم، آنها هم مثل شما 
رفتار خواهند کرد. همان طور که در خانواده وقتی فرزند کار 
خوبی می کند و تش��ویق می شود، اگر کار بدی هم کرد حتی 
با نگاه کردن به او می فهمانند اش��تباه کرده. در سازمان هم 
باید نس��بت به رفتار درس��ت و غلط پرسنل واکنش مناسب 

نشان داد. 
پ��س بدانی��د اگ��ر بازیکن��ان، پرس��نل، هم��کاران، ی��ا 
کارمند های مان، کار خوب ی��ا بدی را انجام دادند، به نحوی 
رفت��ار کنی��م ک��ه آن کار را دیده ایم. آن بازیکن یا پرس��نل 
زمانی که بداند دیده می ش��ود، نقاط ضعفش گفته می ش��ود، 
نقاط قوتش تایید و تش��ویق می ش��ود با انرژی بیشتری کار 
می کن��د تا زمانی ک��ه هیچ چیزی به او نگویی��د، نه تاییدش 
کنید نه ردش کنید، و بعد طی یک دوره س��ه ماهه یا شش 
ماهه به خاطر عملکرد ضعیفش اخراجش کنید. این صحبت 
را کردم، یاد روزی افتادم که با یکی از دوس��تانم، که یکی از 
مدیران خوب در صنعت خود است، همراه بودم و داشتیم به 
دفتر یک دوس��ت مشترک مان می رفتیم، یکی از پرسنلش با 

او تماس گرفت، و با هم صحبت می کردند. 
دوست من به او گفت: » ببین کارت خوب بود ولی ظرفیت 
تو خیلی بیش��تر از این حرف ها اس��ت و خیلی بیشتر از این 
حرف ه��ا می توان��ی کار کنی و قدرت بیش��تر از این خواهی 
داشت و من این توان را در تو می بینم و یک چیزی را راحت 
به تو بگویم من اصوال از کس��ی تعریف نمی کنم، االن هم از 
ت��و تعریف نمی کنم و ای��ن را بدان که در آینده هم اگر از تو 
تعریف نکردم دلیل بر ضعیف بودنت نیس��ت و اگر من از تو 
تعریف کنم یعنی اینکه تو در حال اخراج ش��دن هستی، این 
را از م��ن به یاد داش��ته باش، هر وقت من از کس��ی تعریف 

کردم می خواهم او را اخراج کنم.« 
این دوس��ت من با اینکه انس��ان موفق و بنامی است ولی 
طب��ق گفته خودش خروج��ی نیروهایش نس��بت به اندازه 
ش��رکتش زیاد است و همیشه هم گله دارد که نیروی خوب 

و کاری که تشنه موفقیت باشد، بسیار کم است. 
دوستان این سیکل کاری، این طرز فکر همیشه هم موفق 
نیست، همیش��ه هم به پیروزی منجر نمی شود و بسیار هم 
خطرناک خواهد بود، پرس��نل نیاز به دیده شدن دارند، چه 
رفت��ار خوب و چه رفتار بد. ح��ال در نظر بگیرید کارمندی 
که کار خوبی انج��ام می دهد و از او تقدیر یا حداقل تعریف 
کوچکی نمی شود آیا انگیزه ای هم برای انجام کارهای خوب 
مش��ابه خواهد داشت؟ یا کارمندی که کار خطایی انجام داد 
و کس��ی به او اش��تباهش را گوشزد نکرد آیا خودش متوجه 
اشتباه شده و درصدد اصالح امور برخواهد آمد یا به احتمال 

زیاد به راه خود ادامه می دهد؟ 
مطمئن باش��ید این کارمندان بعد از مدت��ی آن انگیزه و 
انرژی الزم را برای انجام کارهای خوب از دست خواهند داد 

و در سراشیبی سقوط قرار خواهند گرفت.
به قول یکی از اساتیدم: 

» اگر پرس��نلت را نبینی کاری می کند که مجبور شوی او 
را ببینی و ش��اید مجبور به پرداخت هزینه زیادی هم برای 

این دیدن بشوی.«

کارتابل

فرهنگ شرکت را در راستای اهداف 
سازماندهی کنید

اوج موفقیت برای یک ش��رکت کجاست؟ این پرسشی 
اس��ت که پاسخ به آن از اهمیت بس��یار زیادی برخوردار 
است. قصد ندارم شما را با این سوال تنها بگذارم؛ در واقع 
اغلب جواب ها شامل سود بیشتر و ایجاد یک برند معتبر 
اس��ت. با این حال اگر چندین سال تالش کارآفرینانه تان 
در یک ش��رکت پرسود و معتبر خالصه شود، یک اشتباه 
کوچک )در هر س��طحی( می تواند تمام زحمت تان را به 
باد دهد. در چنین ش��رایطی به طور معمول ریشه یابی ها 
در خدمات نامناس��ب فروش��ندگان، کارمندان و مدیران 
میان رده خالصه می ش��ود. با این حال مشکل اصلی فراتر 
از این حرف هاس��ت. علت اصلی شکس��ت طرح های یک 
برند را باید در شیوه مدیریتی و دیدگاه اصلی آن جستجو 
ک��رد. به این ترتی��ب پیکان اتهامات به ش��یوه مدیریتی 
ش��رکت روانه خواهد ش��د. این ام��ر نویددهنده ضرورت 

ایجاد تغییرات است.

ایده
ارزش های فرهنگی ش��رکت های موفق به طور معمول 
بناب��ر نیازهای زمانه تغییر کرده و حالت ایس��تا ندارد. بر 
همین اساس ممکن اس��ت در یک زمان تاکید بر قیمت 
پایین محصوالت از اهمیت باالیی برخوردار باشد و چند 
س��ال بعد کیفی��ت حرف اول را بزند. نکت��ه مهم در این 
می��ان انطباق مناس��ب با زمان اس��ت؛ عنص��ری که نزد 
مدیران موفق هیچ گاه فراموش ش��دنی نیست. همچنین 
باید توجه داش��ت که ارزش های شرکت در هر زمان الزم 
اس��ت به خوب��ی در اختیار کارمندان، مدی��ران  میان رده 
و خریداران قرار گیرد. س��ر اس��توارت هامپسون، رئیس 
س��ابق برند جان لوییس، در زم��ان مدیریت خود بر این 
برند دس��ت به پژوهش گس��ترده ای زد. محور اصلی این 
پژوهش کشف ارزش های فرهنگی بود که برای مشتریان 
اهمیت فراوانی داشت و در عین حال در شرکت کمرنگ 
ش��ده بود. گزارش نهایی حاکی از آن بود که فاکتورهایی 
از قبی��ل صداقت، احت��رام، درک دیگ��ران، کار جمعی، 
بزرگ نمای��ی فعالیت های بزرگ ش��رکت و دس��تیابی به 
افتخارات بیش��تر درس��ت همان مواردی است که مورد 
بی توجه��ی قرار گرفت��ه و نارضایتی مش��تریان را در پی 
داشته است. هامپسون در مورد این امر اینگونه اظهارنظر 
کرده اس��ت: »نکاتی که به آنها اش��اره ش��د، ارزش هایی 
نیس��تند که من خلق کرده باشم. در واقع این موضوعات 
به طور طبیعی و بر اس��اس تغییرات محیطی مورد توجه 
مشتریان قرار گرفته بود. بر همین اساس وظیفه شرکت 
در چنین ش��رایطی بس��یار روشن اس��ت؛ جلب رضایت 

مشتریان.«
سر استوارت به نکته مهمی در ادامه مطلب اشاره کرده 
اس��ت. در واقع وی اعتقاد کامل دارد که همه کارمندان 
باید ملزم به رعایت ارزش های فرهنگی-اجتماعی شرکت 
شوند: »در این زمینه هیچ استثنایی وجود دارد. از هیات 
مدی��ره گرفته تا فروش��ندگان معمولی بای��د در این امر 

مشارکت کرده و ارزش های معرفی شده را ارج نهند.«
دلیل تاکید فراوان چنین مدیر کارکشته ای بر ضرورت 
رعایت ارزش های ش��رکت ریشه در تاثیر این ویژگی های 
فرهنگ��ی روی دی��دگاه مخاطب دارد. به عبارت س��اده، 
ش��رکتی ک��ه ب��ه ارزش های خ��ود )هرچن��د کوچک و 
محدود(، احترام گذاش��ته و آنها را رعایت می کند، بیشتر 

مورد توجه و استقبال مشتریان قرار خواهد گرفت.

آنچه در عمل باید انجام دهید
- یک ش��رکت بر اس��اس ارزش ها و رعای��ت فرهنگ 
کلی خود به موفقیت دس��ت پیدا خواهد کرد. همان طور 
ک��ه جوامع خودباخته فرهنگی دچ��ار بحران های متعدد 
می ش��وند، ش��رکت ها نیز اگر ب��رای مدت��ی طوالنی به 
ارزش های خود پشت کنند، دچار افت، رکود و در نهایت 

شکست خواهند شد.
- فهم پذیر کردن فرهنگ و ارزش های ش��رکت وظیفه 
مدیر برند اس��ت، البته در این راس��تا می توان از مشاوره 
و کمک اف��راد متخص��ص مانند مدیران بازنشس��ته نیز 

استفاده کرد.
- اف��رادی که اعتق��اد چندانی به ارزش های ش��رکت 
ندارند، بدون ش��ک در طول مس��یر دردسرساز خواهند 
ش��د. در واقع چنین افرادی عمدتا در تالش برای تغییر 
این ارزش ها و ش��انه خالی کردن از زی��ر بار رعایت آن ها 
هس��تند. بر همین اساس پیش��نهاد من این است که از 
همان ابتدا اقدام به استخدام و همکاری با چنین افرادی 
نکنی��د. اگ��ر در حال حاضر از این نوع اف��راد در برندتان 

دارید، هرچه زودتر از شرشان خالص شوید.

مترجم: امیرآل  علی

ترجمه: علی آل  علی
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در س��ال هایی ن��ه چن��دان دور لطیفه ای 
بین مردم رایج بود که وقتی می خواس��تند 
از امکان��ات زی��اد ی��ک موبای��ل تعری��ف و 
تمجی��د کنند، می گفتند: نون هم می گیره؟ 
ش��اید آن موقع از این جمله برای ش��وخی 
و مزاح اس��تفاده می ش��د، اما ح��اال واقعا به 
روزی رس��یده ایم ک��ه حت��ی موبایل ها هم 
می توانن��د نان بگیرند. ب��ه گزارش دیجیاتو، 
بقچه سرویسی اس��ت برای سفارش آنالین 
ن��ان؛ اپلیکیش��نی برای آنهایی که دوس��ت 
ندارن��د در گرم��ای هالک کننده تابس��تان 
درون صف ه��ای طوالنی نانوایی بایس��تند. 
ب��ا بقچه می توانید راح��ت روی کاناپه خانه 
زیر باد کولر دراز بکشید، موبایل را بردارید، 
ن��ان س��فارش داده و آن را دم درب من��زل 
تحویل بگیرید. یک مزیت اس��تفاده از بقچه 
تعیین ساعت تحویل سفارش به دست خود 
شماس��ت. بقچه س��رویس خود را از طریق 
وب س��ایت و اپلیکیشن های  iOS و اندروید 
ارائه می کند. برای سفارش نان الزم است که 
ابتدا در اپلیکیشن ثبت نام کنید. بعد از وارد 
کردن آدرس دقیق، حاال می توانید نان ها را 

سفارش بدهید. 
در ح��ال حاض��ر از بقچ��ه می ت��وان نان 
س��نگک و برب��ری را به دو ش��کل س��اده و 
کنجدی س��فارش داد و ظاه��راً محدودیتی 
هم در تعداد س��فارش وجود ندارد. روند کار 
بقچه این گونه اس��ت که با ثبت س��فارش، 
پیک های��ش را به نانوایی های اطراف ش��ما 
می فرستد تا نان را تهیه کرده و داغ و برشته 

جلوی درب خانه تان بیاورند. 
عالوه بر هزینه نان، شما باید مبلغ ۲۵۰۰ 
تومان را نیز بابت هزینه تحویل نان به درب 

منزل تان پرداخت کنی��د، که این هزینه در 
مقاب��ل رهایی از ایس��تادن در صف نانوایی، 
به نظ��ر انتخاب خوبی می آی��د. بعد از ثبت 
سفارش، پرداخت به ش��کل اینترنتی انجام 
می ش��ود و متأس��فانه هنوز امکان پرداخت 
نقدی هنگام تحویل ممکن نیست؛ موضوعی 
که امیدواریم تیم بقچه در دستور خود قرار 
بده��د. یک نکته خوب در م��ورد بقچه این 
اس��ت که زمان دریافت سفارش را خودتان 
تعیین می کنی��د، مثاًل نان ه��ا همین امروز 
به دس��ت تان برس��د یا از همین حاال برای 
فردا س��فارش بدهید. وقتی که س��فارش به 
دست تان می رس��د هم می توانید به کیفیت 
نان و رفتار پیکی ک��ه آن را برای تان آورده 
امتیاز داده و نظرات تان را به گوش تیم بقچه 

برسانید. ساعت سفارش گیری بقچه  از ۷ تا 
۱۱ صبح و ۵ تا ۹ ش��ب تعیین ش��ده است، 
که البته در طول ماه رمضان سفارش گیری 
تنها در ساعت ۴ تا ۷ عصر صورت می پذیرد 
تا بدین شکل نان تازه در این ماه نیز مهمان 

سفره های افطار شما باشد.
 برای اینکه عملکرد بقچه را بهتر بسنجیم، 
دو عدد نان بربری و سنگک در آن سفارش 
دادی��م و بازه زمانی ۱6 ت��ا ۱۷:3۰ را برای 
دریافت تعیین کردیم. نان ها حدود س��اعت 
۱۷:۱۵ و در کیس��ه پارچه ای به دس��ت مان 
رسیدند که اگرچه داغ نبودند، اما هنوز سرد 
نش��ده و ترد و تازه و آم��اده مصرف بودند. 
بقچه که در پاییز س��ال ۹۴ فعالیت خود را 
آغاز کرد، استارتاپی جوان به حساب می آید 

که با س��رعت در تالش است تا نواحی تحت 
پوش��ش خود را گس��ترش دهد. اما در حال 
حاضر ای��ن مجموعه تنها در مناطقی خاص 
از تهران فعالیت دارد و به گفته مدیرعاملش 
ت��ا یک س��ال و نیم آین��ده، کل ته��ران را 

پوشش خواهد داد.
 بقچه همچنین س��رویس وی��ژه ای را نیز 
برای شرکت ها ارائه می دهد، که این موضوع 
نیز قطعاً هم برای مجموعه های بزرگ و هم 
برای شرکت های اس��تارتاپی می تواند بسیار 

جذاب باشد. 
ر س��رویس ش��رکتی بقچه، هزینه ارسال 
برای س��فارش های بی��ش از ۲۰ عدد حذف 
می ش��ود و مجموعه می توان��د هزینه نان ها 
را در انته��ای ه��ر ماه با بقچه تس��ویه کند. 
همچنین در سرویس شرکتی، بقچه تضمین 
می دهد که نان ها رأس ساعتی معین تحویل 

می شوند.
 اپلیکیشن بقچه در حال حاضر مشکالت 
کوچکی دارد که به واسطه سرویس تحویل 
خوب می توان از آنها چش��م پوشید. مناطق 
مح��دود فعالیت نیز ایراد دیگری اس��ت که 
می توان به بقچه وارد کرد و باید امیدوار بود 
ک��ه این تیم جوان و خ��وش فکر، در آینده 

برای این موضوع راه حلی را بیندیشند. 
در نهای��ت باید بگوییم که بقچ��ه با ارائه 
این خدمات بار بزرگی از مش��کالت افرادی 
برداش��ته ک��ه نمی توانن��د یا به ه��ر دلیلی 
نمی خواهند که در صف های نانوایی بایستند 
و ب��ا وجود تمام مش��کالتی که دارد تاکنون 
عملک��رد قاب��ل قبول��ی از خود ب��ه نمایش 
گذاشته اس��ت. اپلیکیشن بقچه را می توانید 

از اپ استور و کافه بازار دانلود کنید. 

همانطور که احتم��اال اطالع دارید در پی 
تش��دید مناقش��ه سیاس��ی بین کشورهای 
عربی و قطر در روز گذش��ته، ش��رایط برای 
هم��کاری ای��ران با قطر بهبود یافته اس��ت. 
تمامی همس��ایگان قطر از جمله عربستان، 
بحرین و امارات این کشور کوچک اما بسیار 
ثروتمند را تحریم ک��رده و مرز های خود را 
ب��ه روی آن بس��ته اند، از این رو فرصت های 
اقتص��ادی زیادی ب��رای ایران پدی��د آمده 
است. به گزارش دیجیاتو، یکی از زمینه های 
مش��ارکت بدون ش��ک مربوط به پروازهای 

شرکت هواپیمایی معروف قطر  )قطر ایرویز( 
است که در پی تحریم های ایجاد شده اجازه 
عبور از آسمان کشورهای عربستان، بحرین 
و ام��ارات را ندارن��د و به ناچ��ار مجبورند از 
آسمان ایران و عراق برای گذر به کشورهای 
منطقه ش��اخ آفریقا، اروپا و آفریقای جنوبی 

استفاده کنند. 
ب��ه گفته مس��ئوالن س��ازمان هواپیمایی 
کش��ورمان، در هر ش��بانه روز ۹۵۵ پرواز از 
آس��مان ایران عبور می کند که در پی وقوع 
این ش��رایط احتم��اال ۲۰۰ پرواز به ش��مار 

فعلی اف��زوده خواهد ش��د. از س��وی دیگر 
براساس آمار و ارقام موجود نرخ تعرفه عبور 
هواپیماهای مسافربری از آسمان کشورمان 
بس��ته به مدت زمان حضور آنها در آسمان 
ای��ران بین ۵۰ ت��ا ۲۰۰۰ دالر اعالم ش��ده 
اس��ت و برای یک س��اعت پرواز در آسمان 
ایران، دریاف��ت رقمی در حدود ۱۲۰۰ دالر 

معمول است. 
هرچند مس��ئوالن امر از اعالم رقم دقیق 
درآم��د ایران از این طریق به دلیل ش��رایط 
رقابت��ی با کش��ورهای همس��ایه خودداری 

می کنند اما براس��اس آمار ه��ای قدیمی به 
نظر می رس��د به ازای افزایش هر ۲۰۰ پرواز 
در ط��ول روز، افزای��ش ۵۰ میلیون دالری 
درآمد ه��ای س��االنه ایران قاب��ل پیش بینی 
است. به هر روی باید گفت به رغم جو روانی 
ایجاد ش��ده در فضای مج��ازی، با توجه به 
افزای��ش ۲۰۰ پرواز نس��بت ب��ه ۹۵۵ پرواز 
فعلی، درآمد ساالنه ایران در پی تحریم های 
قطر در نهایت افزایش��ی در حدود ۲۰درصد 
خواهد داش��ت و مس��لما چنین افزایش��ی 

نمی تواند چندان تحول ساز باشد. 

معرفی بقچه؛ اپلیکیشن سفارش آنالین نان تازه

بررسیمیزانافزایشدرآمدایرانازپروازهایقطر؛کمترازآنچهتصورمیشود

خبر

افزایش3۰۰برابریسرمایهگذاریهای
خارجیبخشکشاورزیپسازبرجام

 مدی��رکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی گفت: با 
اجرای برجام، در ۹ ماهه سال ۹۵ حجم سرمایه گذاری های مستقیم 
خارجی بخش کشاورزی نسبت به سال ۹3 حدود 3۰۰ برابر شد. 
به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کش��اورزی، محم��د خالدی افزود: 
در ۹ ماهه س��ال ۹۵ س��رمایه گذاری های مستقیم خارجی بخش 
کش��اورزی حدود ۵۹۰ میلیون دالر بود این درحالی اس��ت که در 
سال ۹3 نزدیک به ۲میلیون دالر در حوزه کشاورزی سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی داش��ته ایم. وی میزان س��رمایه گذاری مستقیم 
خارجی در س��ال ۹۴ را نیز 86 میلیون دالر در بخش کش��اورزی 
عنوان کرد. خالدی اظهار داشت: بخش عمده این سرمایه گذاری ها 
در ح��وزه گلخانه ها، پرورش ماهی در قف��س و بخش دام صورت 
گرفته اس��ت. وی تأمین مال��ی از طریق بانک ها و مؤسس��ه های 
بین المللی را از دیگر راه های جذب سرمایه خارجی دانست و گفت: 
قب��ل از اج��رای برجام در زمینه ارتباط ب��ا بانک جهانی در بخش 
کشاورزی یک وقفه ۱۰ س��اله و درخصوص بانک توسعه اسالمی 
وقفه دو س��اله داشته ایم. به گفته وی، همچنین نخستین نشست 
با بانک جهانی پس از یک دهه توقف در وزارت جهاد کش��اورزی 
انجام ش��د و بحث های خوبی در زمینه توس��عه همکاری با بانک 
جهانی صورت گرفت. مدی��ر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد 
کش��اورزی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد با بانک جهانی و 
بانک توسعه اسالمی، پروژه های اولویت دار بخش کشاورزی معرفی 
شد و اکنون در حال مذاکره با سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران هستیم تا بتوانیم این پروژه ها را برای جذب 
سرمایه از این دو بانک به مرحله اجرا برسانیم. وی تعداد پروژه های 
اولویت دار بخش کش��اورزی برای تأمی��ن مالی از طریق بانک ها و 
مؤسسه های بین المللی و همچنین فاینانس را هفت مورد برشمرد 
و ادامه داد: تالش داریم برای دو طرح اصلی و بزرگ دولتی تجهیز و 
نوسازی اراضی ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایالم و طرح تجهیز 
و نوس��ازی شالیزارهای استان های شمالی کشور از طریق دو بانک 
سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی و بانک توسعه اسالمی و فاینانس، 
سرمایه خارجی جذب کنیم. وی فاینانس را یکی از راه های جذب 
سرمایه های خارجی دانست و گفت: پنج طرح احداث سامانه نوین 
آبیاری، طرح زهکش��ی اراضی کشاورزی گلستان، اجرای عملیات 
آب و خاک در اراضی تشکل های کشاورزی، پرورش ماهی در قفس 
و احداث زیرساخت های مجتمع گلخانه ای از طرح های اولویت دار 
وزارت جهاد کشاورزی برای جذب تسهیالت مالی خارجی از طریق 
فاینانس هس��تند. خالدی چین را عالقه مند به س��رمایه گذاری از 
طریق فاینانس در طرح های کشاورزی دانست و گفت: البته تعدادی 
از کشورهای اروپایی نیز در این زمینه اعالم آمادگی کرده اند. وی با 
بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی بیشتر مایلند طرح های بنگاه های 
کوچک و متوس��ط را در حوزه کشاورزی فاینانس کنند، افزود: به 
دنبال آن هس��تیم تا س��از و کارهای الزم به منظ��ور تأمین مالی 
خارجی برای بنگاه های کوچک و متوسط را فراهم کنیم. مدیر کل 
دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در سال ۹6 
تالش بر این است خطوط اعتباری فاینانس، ریفاینانس و یوزانس 
برای تقویت بیش��تر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی فعال شود. 
ضمن آنکه به دنبال راهکارهای جدیدی برای اس��تفاده از خطوط 

اعتباری بین المللی هستیم. 

واکنشنظامصنفیرایانهایبهتشکیل
اتحادیهکسبوکارمجازی

 س��ازمان نظام صنفی رایانه ای نسبت به تشکیل اتحادیه 
کشوری کس��ب و کارهای فضای مجازی واکنش نشان داد 
و اع��الم کرد این تش��کل باعث ایجاد مش��کالت در حوزه 
قوانی��ن و مقررات ب��رای این صن��ف می ش��ود. دبیرخانه 
هیأت عالی نظارت بر س��ازمان های صنفی کشور، با اعالم 
فراخ��وان ثبت ن��ام عضوی��ت در هیأت مدیره، از تش��کیل 
اتحادیه کش��وری صنف کس��ب و کارهای مجازی خبر داد. 
ب��ه گزارش خبرگزاری اقتصادی ای��ران، در واکنش به این 
اقدام، باق��ر بحری، نایب رئیس هیأت مدیره س��ازمان نظام 
صنفی رایان��ه ای تهران گفت: اقدام اتاق اصناف ایران برای 
تش��کیل اتحادیه صنف کس��ب و کارهای مج��ازی همچون 
س��ایر تشکل های موازی باعث می شود فعاالن این حوزه با 
مشکالت بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبه رو باشند. 
وی گف��ت: این اق��دام در حقیقت م��وازی کاری با فرآیند 
قانون��ی فعالیت س��ازمان نظ��ام صنفی رایان��ه ای به عنوان 
بزرگ ترین تش��کل مردم نه��اد حوزه فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات اس��ت و در صورت اجرا، به دلی��ل موازی کاری، 
صدمات جبران ناپذیری را به این فعاالن وارد خواهد کرد. 
بحری ب��ا تأکید بر اینکه فعاالن ح��وزه فاوا جزو صنوف 
خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل 
اتحادیه نمی ش��وند، ادامه داد: تبصره ماده 8۷ قانون نظام 
صنفی رایانه ای، ناظر به فعالیت کس��ب و کارهایی است که 

مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند. 
نایب رئیس س��ازمان نظام صنفی رایان��ه ای افزود: یعنی 
کس��ب و کارهایی ک��ه در حالت ع��ادی دارای محل عرضه 
هس��تند اگ��ر از فضای مجازی برای توس��عه کس��ب و کار 
اس��تفاده می کنند، مش��مول این آیین نامه نیستند. بر این 
اساس مطابق با قانون، ایجاد اتحادیه برای این کسب و کارها 
قابل اجرا نیس��ت و این کس��ب و کارها باید از سازمان نظام 
صنف��ی رایانه ای مجوز بگیرند. وی با تش��ریح مواد قانونی 
ال��زام آور ب��رای دریافت مج��وز تمام فعاالن ح��وزه فاوا از 
س��ازمان نظام صنفی رایان��ه ای گفت: عالوه ب��ر مصوبات 
قانونی مجلس ش��ورای اس��المی و هیأت وزی��ران، مطابق 
مصوبه شورای عالی انفورماتیک در تاریخ سوم مرداد سال 
86، عضوی��ت تمام فعاالن حوزه ف��اوا در کلیه بخش ها در 

سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز الزامی است. 
مس��ئول کمیس��یون تجارت الکترونیکی س��ازمان نظام 
صنف��ی رایانه ای ته��ران با تأکی��د بر اینکه این س��ازمان 
حامی تمامی فعاالن کس��ب و کارهای اینترنتی است، گفت: 
قطعاً س��ازمان نصر به عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام 
ش��اخه های فاوا، حامی کس��ب و کار فعاالن ح��وزه فضای 
مجازی اس��ت و زیرس��اخت قانونی و س��از و کارهای الزم 

برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد. 
بح��ری ادامه داد: تش��کیل ی��ک اتحادیه م��وازی برای 
کسب و کارهای اینترنتی نه تنها مشکالت این صنف را حل 
نمی کند، بلکه باعث می ش��ود این فع��االن به دلیل تفرق، 
قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکالت از دست 

بدهند. 

گزارش 2
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امضای الکترونیکی شامل عالمت، 
تصویر دیجیتال امضای دست نویس 
یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت 
اس��ت که مانند امضای دست نویس 
دارای آث��ار حقوق��ی اح��راز هویت 
امضاکنن��ده س��ند و الت��زام وی به 

مندرجات آن است. 
امضای الکترونیکی عبارت اس��ت 
از ه��ر ن��وع عالمت که ب��ه صورت 
الکترونی��ک ایج��اد ش��ده و ممکن 
اس��ت ی��ک عالم��ت، رم��ز، کلمه، 
عدد، یک ن��ام تایپ ش��ده، تصویر 
دیجیتال یک امضای دس��ت نویس 
یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت 
باش��د که به طریق منطقی به داده 
پیام متصل ش��ده و برای شناسایی 
امضاکننده داده پیام مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
ای��ن نوع امض��ا همانن��د امضای 
دس��ت نویس دارای آث��ار حقوق��ی 
اح��راز هوی��ت امضاکننده س��ند و 
الت��زام وی به مندرجات آن اس��ت. 
اغل��ب  در  الکترونی��ک  امض��ای 
قرارداده��ا، تراکنش ه��ا و معامالت 
الکترونیک��ی در حک��م کارت ملی، 
شناس��نامه یا هر نوع سند دیگری 
که ضامن صحت آن قرارداد اس��ت، 
عمل می کن��د و با اس��تفاده از آن 
الکترونیکی  متون  می توان سندیت 
را بررسی کرد و اسناد قابل پیگیری 

می شوند. 
بسیاری از کشورها، بین سال های 
۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ میالدی، با استفاده 
موج��ود  بین الملل��ی  مق��ررات  از 
در  ش��ده  ارائ��ه  رهنمون ه��ای  و 
خصوص امضای الکترونیک مبادرت 
ب��ه قانون گ��ذاری در ای��ن زمین��ه 
کرده ان��د. در حال حاض��ر می توان 
گف��ت امضای الکترونی��ک در تمام 
نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار 
گرفته  اس��ت. در ایران بحث امضای 
الکترونی��ک و ش��رایط آن ابتدا در 
قانون تج��ارت الکترونیک  )مصوب 
سال ۱۳۸۲( مورد توجه قرار گرفت. 
با داش��تن امض��ای دیجیتال در 
صورت��ی ک��ه بخواهی��د در فضای 
اینترن��ت، مبادل��ه الکترونیک��ی با 

هوی��ت مج��ازی داش��ته باش��ید، 
می توانی��د خود را به گونه ای معرفی 
کنید که طرف مقابل به شما اعتماد 
کن��د و گیرنده می توان��د از ماهیت 
فرس��تنده و اینک��ه اطالعات حین 
انتق��ال تغییر پیدا نک��رده مطمئن 
باش��د؛ عالوه بر این مزایا، فرستنده 
نمی تواند امضای داده را انکار کند. 

از زمان پیدای��ش فناوری امضای 
روش ه��ای  تاکن��ون  الکترونی��ک 
مختلفی در خصوص چگونگی انجام 
امضا از طریق الکترونیک و با توجه 
ب��ه افزایش ضریب امنی��ت و موارد 
کارب��رد آن معرفی و ب��ه کار گرفته 

شده است. 

انواع امضاهای الکترونیکی
در روش ساده و رایج گذرواژه ها، 
از ی��ک گ��ذرواژه منحصربه ف��رد با 

اس��تفاده از ی��ک ش��ماره هوی��ت 
شخصی در انتهای اس��ناد استفاده 
می ش��ود که امنیت آن بسیار پایین 
اس��ت و به راحتی توسط نفوذگرها 
شناسایی شده و به سرقت می رود. 

امض��ای بیت م��پ با اس��تفاده از 
اسکن امضای دست نویس افراد که 
شخص روی کاغذ امضا می کند، به 
دس��ت می آید و سپس شخص این 
اس��کن را به عنوان امضا به هر داده 

پیامی ضمیمه می کند. 
در فن��اوری قل��م ن��وری ف��رد با 
ای��ن قل��م روی صفح��ه مخصوص 
دیجیتال��ی امضا می کن��د و همان 
امض��ا روی نمایش��گر رایانه پدیدار 
می شود؛ درواقع چیزی شبیه اینکه 
فرد در صفحه مانیتور امضا می کند، 
اتفاق می افتد. این روش س��اده نیز 
امنیت باالیی ن��دارد و امکان جعل 

آن زیاد است. 
با  در روش امض��ای بیومتری��ک 
اس��تفاده از مولفه ه��ای ف��ردی از 
همانند  رفت��اری  قبیل خصوصیات 
نح��وه انجام امضای دس��ت نویس و 
خصوصی��ات فیزیولوژی��ک همانند 
اثر انگش��ت، امضا حاصل می ش��ود. 
مش��کل اساس��ی این روش در این 
است که به رغم منحصربه فرد بودن، 
با افزایش س��ن اف��راد، بیماری و ... 
امضای بیومتریک افراد ممکن است 
تغییر کند و می توان گفت این امضا 

نیز مصون از اشتباه نیست. 
بهتری��ن،  دیجیت��ال  امض��ای 
پیش��رفته ترین و پرکاربردترین نوع 
از امضاه��ای الکترونیک اس��ت که 
به دلیل امنیت باالی آن، جایگزین 
سایر روش های موجود شده و اکثر 
قانون گ��ذاران از جمله قانون گذاران 

تجارت الکترونی��ک ایران که مرکز 
توسعه تجارت الکترونیک است، این 

شیوه امضا را پذیرفته اند. 
یک  دیجیت��ال،  امض��ای  گواهی 
سند الکترونیکی امضا شده است و 
برای یک ش��خص یا سازمان صادر 
می ش��ود و با اس��تفاده از اطالعات 
را  گواه��ی  دارن��ده  می ت��وان  آن 
برای برق��راری ارتباط ام��ن با وی 
شناسایی کرد. صاحبان این گواهی 
الکترونیکی افراد حقیقی یا حقوقی، 
سازمان ها، موسس��ات یا شرکت یا 
مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری 

هستند. 
مس��عود کرباس��یان، رئیس کل 
ایران،  اس��المی  جمهوری  گمرک 
س��ال ۱۳۹۳ با بیان اینکه در حال 
حاضر هر کس فق��ط باید یک بار 
به گمرک مراجعه حضوری داشته 
باش��د، گفته بود: این مراجعه برای 
تطبیق اس��ناد کاغ��ذی با مدارک 
الکترونی��ک اس��ت که اگ��ر برای 
این هم سیس��تمی تهیه کنیم که 
امضای الکترونیک محقق ش��ود و 
افراد را روی سیس��تم بیاوریم این 
مراجعه حضوری نیز حذف خواهد 

شد. 
در حوزه سالمت نیز، محمد تارا، 
مس��ئول دفتر آمار و فناوری وزارت 
بهداشت اواخر دی ماه سال گذشته 
از تأس��یس قانون��ی مرک��ز گواهی 
میانی س��المت مربوط ب��ه موضوع 
دی  اول  از  الکترونیک��ی  امض��ای 
ماه خبر داده و با اش��اره به نس��خه 
الکترونیک��ی و موان��ع موجود برای 
تحق��ق آن گفته بود: ب��رای ایجاد 
نس��خه الکترونی��ک بای��د پرون��ده 
یکپارچه سالمت شهروند که شامل 

اطالعات زیاد است، ایجاد شود.
 همچنی��ن در س��امانه پرون��ده 
الکترونیک��ی ب��ه صورت کش��وری، 
بیمه گ��ر،  س��ازمان های  اتص��ال 
و  الکترونی��ک  داروخانه ه��ای 
مجموعه هایی از این دس��ت وجود 
دارند که باید به همه وصل ش��وند 
تا نسخه الکترونیک نوشته، تأیید و 

ارسال شود. 

سرنوشت امضای الکترونیکی در ایران
خبر

ارتباط بین بانک ها با بانکداری باز و رابط 
توسعه نرم افزار

از سال ۲۰۱۵، رابط توسعه نرم افزار باز )API( و بانکداری 
ب��از مورد توجه قرار گرفت��ه و از عنوانی کاماًل فنی در حوزه 
فناوری به بخشی مرتبط با کسب وکار بانکداری تبدیل شده 
است.  رشد ش��رکت های دیجیتالی )برای مثال گوگل، اپل، 
فیس بوک، آمازون، Salesforce و توییتر( بدون استفاده از 
قابلیت های APIها با چنین سرعتی امکان پذیر نبود. امروزه 
اس��تفاده از APIها موجب ارتباط با سایر بازیگران صنعت 
ش��ده است و کسب وکارها از  APIها به منظور ایجاد ارزش 
برای مشتریان و سود بردن از اکوسیستم استفاده می کنند. 
جنب��ش فین ت��ک و دس��تورالعمل خدم��ات پرداخ��ت  
)PSD2( برای دس��تیابی به حس��اب افراد، موجب افزایش 
س��رعت دیجیتالی شدن و رقابت شده و به مدلسازی مجدد 
خدمات مالی انجامیده است. در نتیجه این تغییرات، صنعت 
خدمات مالی به APIها و بانکداری باز عالقه مند شده است 
و این عالقه مندی تنها به بخش پرداخت محدود نمی شود. 

 در ای��ن مقال��ه، مفاهیم مرتبط ب��ا APIه��ا و دیدگاه های 
استراتژیک متفاوت به رهبران کسب وکار بانکی پیشنهاد می شود. 
در نهایت بر این باوریم که APIها و بانکداری باز می توانند شیوه 
تفکر بانک ه��ا در خص��وص دو بعد کلیدی هر کس��ب وکاری، 
 یعنی محص��ول و توزیع را تغییر دهن��د. به طورکلی APIها و 
دیجیتالی س��ازی، ام��کان توزی��ع ارزش را با اس��تفاده از یک 
اکوسیستم اشتراکی فراهم می آورند. به نظر می رسد که در آینده 
نزدیک ایجاد ارزش مشترک موجب تغییری عمده و چالشی در 
بانک ها می شود.   بانک ها با اس��تفاده از APIها و بانکداری باز 
می توانند به نوآوری و ارتباط بیش��تری با مشتریان خود دست 
پیدا کنند. آنها در نهایت با این ابزار می توانند به صنعت متصل 
شده و به بازار بزرگ تری از توسعه دهندگان حوزه فین تک ارتباط 
داش��ته باش��ند و در پایان بتوانند گامی در جهت قوانین آینده 
PSD2بردارند. از سوی دیگر در کنار ریسک هایی چون شناخته 
ش��دن و پذیرش، ریسک عدم مداخله نیز وجود دارد. مدل های 
جدید درآمدی و مش��ارکت می توانند بانک ه��ا را از بخش های 
کوچک تر یا کم سودتر بازار به زنجیره ارزش پیشین بازگردانند. 

 

اپلیکیشن ثبت فعالیت های ورزشی 
برنام��ه فعالیت ها  )Activity( نیز در واچ اوا اس 4 تغییراتی 
به خود دیده و اینک براساس تاریخچه فعالیت های ورزشی ثبت 
شده، پیش��نهادهایی به کاربر می دهد. نسخه جدید این برنامه 
عملکردی هوش��مندانه تر و س��ریع تر دارد و حاال دقیقا از لحظه 
شروع فعالیت، آنها را ثبت می کند. اپلیکیشن فعالیت ها به لطف 
الگوریت��م جدید اپل کارکرد بهت��ری دارد و تفاوت بین حرکت 
عادی و راه رفتن را با دقت بیشتری تشخیص می دهد.  امکانات 
جدید اپلیکیش��ن فعالیت ها به اینجا محدود نمی ش��ود و حاال 
می توان اطالعات مربوط به میزان فعالیت های ورزشی را با سایر 
دستگاه های ورزشی  )مثل تردمیل( به اشتراک گذاشت و سینک 
کرد. انتقال اطالعات به واس��طه چیپ NFC تعبیه شده درون 
ساعت انجام می شود و نیازی به اتصال اینترنت نخواهد داشت. 

خبر

واعظی: تخلفی برخالف قانون و عرف 
بین الملل در تعیین اپراتور دوم تلفن 

همراه رخ نداده است
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات به مناقش��ه ای که بین 
 )MTN( ش��رکت ترکیه ای ترکس��ل و ش��رکت ام . ت��ی.  ان
آفریقای جنوبی در روزهای اخیر ایجاد شده است، اشاره کرد و 
گفت: تخلف یا رعایت نکردن قانون و عرف بین الملل در تعیین 
اپراتور دوم تلفن همراه کش��ورمان رخ نداده اس��ت.   محمود 
واعظی روز سه شنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا ادامه داد: 
ترکسل ابتدا شکایتی علیه کشورمان تنظیم و به مرجع قضایی 
داد.  عضو ش��ورای عالی فضای مجازی افزود: همه بررسی ها و 
بحث ها انجام و هیچ ادله ای دال بر محکومیت کشورمان یافت 

نشد، بنابراین با پیدا نشدن ادله پرونده بسته شد. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: ش��رکت ترکس��ل 
 ب��ا پیدا نک��ردن مدرک از ایران اقدام به ش��کایت از ش��رکت
  ام ت��ی ان آفریق��ای جنوبی کرده اس��ت.  واعظی با تأکید بر 
اینکه هنگام عقد قرارداد بین ش��رکت  ام. تی. ان و اپراتور دوم 
تلفن همراه هیچ مسئولیتی نداشته است، افزود: اما با مطالعه 
پرونده ه��ا و اطالعات��ی که جمع آوری ش��د چی��زی که ایران 
را مقصر نش��ان دهد، دیده نش��د.  به گفته وی، ابتدا قرار بود 
ترکسل و یک شرکت ایرانی درباره راه اندازی اپراتور دوم اقدام 
کنند که در روند مذاکره ها توافق نهایی حاصل نشد و ترکسل 
کنار رفت.  واعظی تأکید کرد: اینکه در این بین خالف قانون و 
عرف بین الملل حرکتی انجام شده باشد، چنین چیزی نیست.  
به گزارش ایرنا، ش��رکت ترکسل ترکیه در مراجع قضایی شهر 
ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شکایتی را علیه شرکت مخابراتی 
ام. ت��ی. ان این کش��ور درباره پرونده مزای��ده راه اندازی و ارائه 
خدم��ات مخابراتی در ایران تحت نام ایرانس��ل مطرح کرده و 
خواس��تار غرامت 4.۲ میلیارد دالری ش��ده است.  خبرگزاری 
آناتولی ترکیه به تازگی با انتشار گزارشی اعالم کرد که در پی 
این ش��کایت، مراجع قضایی آفریقای جنوبی در حال بررسی 
شکایت ش��رکت ترکسل بودند که ش��رکت ام. تی. ان به این 
شکایت اعتراض کرده و در نهایت اعتراض شرکت ام. تی. ان در 

دادگاه عالی شهر ژوهانسبورگ رد شد. 
براس��اس این گزارش، با رد این اعتراض، روند بررسی پرونده 
دوباره آغاز می ش��ود.  خبرگزاری آناتولی در این گزارش مدعی 
شده است شرکت ترکسل ترکیه باوجود پیروزی در مزایده، مجوز 
فعالیت در ایران را نتوانست بگیرد و شرکت ام. تی. ان آفریقای 
جنوبی از طریق راه های غیرقانونی برنده این مزایده اعالم ش��د 
و به همین علت ش��رکت ترکسل ش��کایتی را علیه رقیب خود 
در آفریقای جنوبی مطرح کرد.  بوراک مرگن، کارش��ناس ارشد 
ارتباطات شرکت ترکسل در همین رابطه به خبرگزاری آناتولی 
گفت که در پرونده ارائه ش��ده به دادگاه عالی آفریقای جنوبی، 
ترکسل از »ایرنه چارنلی« مدیر اجرایی سابق و »فوتوما نهیلکو« 
مدیر اجرایی کنونی ام. تی. ان و سه شخصیت حقوقی وابسته به 
شرکت ام. تی. ان در دادگاه عالی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی 
شکایت کرده است.  وی افزود: روند ادامه دادرسی با ارائه اسناد از 
سوی دو طرف ادامه خواهد یافت، اما هنوز تاریخ دقیق برگزاری 

جلسه اول دادگاه مشخص نشده است. 



7 روز آینده در یک قاب
 نمایش�گاه بین المللی روشنایی و نورپردازی 

2017 - گوانگ ژو
تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96 

مکان: گوانگ ژو
 نمایش�گاه بین المللی اتوماسیون ساختمان و 

ساختمان های هوشمند 2017 - گوانگ ژو
تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96 

مکان: گوانگ ژو
 - 20172

گوانگ ژو
تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96 

مکان: گوانگ ژو
 )Duanwu Festival( جشنواره    قایق اژدها 

- چین
تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96 

مکان: چین
 نمایشگاه سیم و کابل گوانگ ژو - چین

تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96 
مکان: گوانگ ژو

 نمایشگاه برق و روشنایی گوانگ ژو - چین
تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96 

مکان: گوانگ ژو
 نمایش�گاه فناوری برق س�اختمان گوانگ ژو 

- چین
تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96 

مکان: گوانگ ژو
 نخستین همایش س�االنه شیمی و مهندسی 

شیمی ایران
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96 

مکان: کیش
 نخس�تین همایش سراسری توسعه پایدار در 

انرژی و محیط زیست
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96 

مکان: کیش
 دومی�ن کنگ�ره بین الملل�ی علوم انس�انی، 

مطالعات فرهنگی
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96 

مکان: تهران
 کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی کامپیوتر 

و علوم کامپیوتر
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96 

مکان: تهران
 نخستین همایش ملی جامع حقوق

تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96 
مکان: شیراز

مطالع�ات  بین الملل�ی  همای�ش  س�ومین   
و تحقیق�ات نوی�ن در ح�وزه عل�وم تربیت�ی و 

روانشناسی ایران
تاریخ برگزاری: 22 خرداد 96 

مکان: قم
 دومین همایش علمی پژوهش�ی کش�اورزی، 

مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96 

مکان: کرمان
 دومین همایش علمی پژوهش�ی کش�اورزی، 

مهندسی ژنتیک و گیاه پزشکی ایران
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96 

مکان: کرمان
 نخستین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و 

جوی: محیط زیست، انرژی های تجدیدپذیر
تاریخ برگزاری: 03 آبان 96 

مکان: تهران
 سمینار دکتر حلت و دکتر شیری

تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96 
مکان: تهران

 کارگاه فروش حرفه ای کرج
تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96 

مکان: کرج
 نخس�تین همای�ش بین المللی گردش�گری، 

جغرافیا و محیط زیست پاک
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96 

مکان: همدان
 روز جهانی صنایع دس�تی )June/ 10( س�ال 

96
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96 

مکان: جهان
 نمایش�گاه آرایش�گری و مدل مو ملبورن - 

استرالیا
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96 

مکان: ملبورن
 کارگاه آموزشی برند سازی شخصی

تاریخ برگزاری: 21 خرداد 96 
مکان: اصفهان

منبع: دارکوب

آیا ش��ما این جمله ه��ا را با خ��ود تکرار 
می کنی��د؟ یا به احتمال زیاد رئیس تان این 

جمله را تکرار می کند؟ 
بای��د بدانی��م مدیریت س��خت اس��ت و 
مدیر بودن نیز کاری س��خت تر می باش��د و 
س��ختی این کار زمانی آش��کار می شود که 
کسب و کارتان را خودتان شروع کرده باشید. 
مدیر بودن اس��ترس زا اس��ت؛ از آنجایی که 
ش��ما همه کارها از جمله خدمات و رهبری 
را خودتان به تنهای��ی انجام می دهید، باید 
بدانید این کار بس��یار ب��اارزش و فوق العاده 
اس��ت و ب��ه این معنی اس��ت ک��ه همانند 
مدی��ران ناشایس��ته این جم��ات را تکرار 

نمی کنید. 

1-  م�ن نباید از کارکن�ان برای انجام 
کارهای شان تشکر کنم. 

تش��کر و ستایش از کارکنان مودبانه ترین 
کاری اس��ت ک��ه یک مدیر ب��رای احترام و 
قدردان��ی از کارکنان می تواند انجام دهد. از 
دیدگاه عملکرد اجرایی س��تایش و تمجید 
دیگ��ران رفتار ه��ای مثبت آن��ان را تقویت 
می کند و باعث دیده شدن و بروز رفتار های 

مثبت بیشتر در آنها می شود. 
با این حال تمام مدیران از کارکنان خود 
انتظار دارند که کارهایش��ان را به درس��تی 
انج��ام دهن��د و وقتی آنها هم��ه چیز را به 
درس��تی انج��ام دهن��د از آنها باید تش��کر 
ش��ود زیرا این قدردانی و تشکر کار مدیران 

شایسته است. 

2- من نباید این حجم از فشار کاری 
را تحمل کنم و تحت این فشار کار کنم. 
ش��ما بای��د کار خودت��ان را به درس��تی 
انج��ام دهید. هر مدیریت��ی بین کارکنان و 
مش��تریان و س��رمایه گذاران و حتی نسبت 
به خواس��ته های خودش باید فش��ار هایی را 
تحمل کند. اگر خواس��ته های تان ش��ما را 
از تیم ت��ان دور می کن��د کارکنان تان را در 
پروژه ها و مس��ئولیت های تان درگیر کنید. 
آنه��ا از کم��ک کردن به ش��ما خوش��حال 
خواهند ش��د به خصوص اگر آنها در راه این 
کمک کردن مهارتی کسب کنند و در روند 
به دست آوردن نتیجه حضور مؤثری داشته 

باشند. 
3- من به مق�دار کافی ب�ه کارکنان 
حق�وق می ده�م نیازی ب�ه قدردانی از 

آنها ندارم. 
رهبران بزرگ به طور جدی در پی جبران 
ح��ق و حقوق کارمن��دان و قدردانی از آنها 
هس��تند. و این رفتار دائمی آنها خواهد بود 
و کارفرمای��ان بزرگ تعری��ف و تمجید را از 
توس��عه و نظارت و کمک به کارکنان برای 
رس��یدن به اهداف ش��ان به عنوان بخش��ی 
از ح��ق و حق��وق کارکنان می دانن��د. اگر 
ش��ما اینچنین فکر نمی کنی��د باید در روند 
تصمیم گیری تان برای راه اندازی کسب و کار 
جدید تجدید نظر کنید، در غیر این صورت 
هم ش��ما و هم کارکنان تان همیش��ه از هم 

ناراضی خواهید بود. 

را  آنه�ا  م�ن  وقت�ی  کارکنان�م   -4
تنها می گ�ذارم کار های بهت�ری انجام 

می دهند. 
اگر این موضوع صحت داشته باشد به این 
معنی است که ش��ما یک مشکل برای آنها 
هس��تید. کارکنان خوب نی��ازی ندارند که 
وظایف ش��ان به آنها گفته ش��ود ،بلکه فقط 
نی��از دارند بش��نوند که کاره��ا را به خوبی 
انج��ام داده اند و این مس��ئله به آنها کمک 
می کند که مهارت هایش��ان را تقویت کنند. 
هر شخصی به مقداری توجه نیاز دارد پس 
اطمینان حاصل کنید که توجهی که ش��ما 
به آنه��ا می بخش��ید تأثیر مثبت��ی خواهد 

داشت. 

5- م�ن وقت کاف�ی برای تم�ام این 
سیاست ها، برنامه ها و رفتارها ندارم. 

سیاس��ت مدیر ش��رکت می توان��د عامل 
مهمی برای صاحبان کس��ب و کار که بخش 
مهمی از مدیریت اس��ت، باشد. این شرکت 
شماست اگر فرهنگ و رفتارها در آن خوب 
نیست می توانید درست کنید. اگر سیاست 
ش��ما در مدیریت باعث هر چه بهتر ش��دن 
کاره��ا می ش��ود حتماً این رفتار را داش��ته 

باشید. 
هر مش��کلی که باعث شود کارهای تان به 
نحو احس��ن انجام نشود اهمیت قائل شوید 
و آن را حل کنید و سپس کارهای تان را به 

بهترین شکل ممکن انجام دهید

6- نمی خواه�م ب�ه کارکنانم بیش از 
اندازه اعتبار ببخشم. 

از اینکه کارکنان تان ش��ما را تحت الشعاع 
قرار دهند نترسید. هدف تان همین است که 
آنها شما را تحت الشعاع قرار دهند. رهبران 
ب��زرگ خود را ب��ا اس��تعداد های فوق العاده 
احاط��ه می کنن��د و این روندی اس��ت که 
نشان می دهد چگونه آنها به رهبرانی بزرگ 
تبدیل شده اند، پس هر چه تیم تان موفق تر 
باشد بستگی به نگاه مثبت شما به آنها دارد. 

7- نمی دان�م چ�را کارکن�ان گله و 
ش�کایت دارن�د از کاری که ب�ه اندازه 

کافی برای من خوب است. 
زمانی  که فکر می کنی��د کاری برای تان 
خوب است باید ببینید آیا نظر کارکنان تان 
نی��ز با نظر ش��ما یکی اس��ت ی��ا نه؟ پس 
بهتری��ن راه ب��رای آم��وزش و پیش��رفت 
کارکنان خود را تعیین کنید و س��پس آن 
را تحقق ببخش��ید. هر تجربه بدی باید به 
رویک��ردی مثبت تبدیل ش��ود و تجربه بد 
نباید به عنوان طرح اولیه به خدمت گرفته 

شود. 

8- اوضاع خوب نیست و نباید وقتم 
را بر ای شخص یا کاری هدر دهم. 

بعضی چیزها در کس��ب وکار وجود دارند 
که حتی حرف زدن در مورد آنها برای مان 

خوشایند نیست. 
مانند کارکنانی که ش��ما حس می کنید 
از شما خوش ش��ان نمی آید. برای این کار 
نباید آنها را اخراج کنید، بهتر است در یک 
ماق��ات به آنها بگویید م��ن فکر نمی کنم 
رابطه کاری مان آن طور که باید خوب باشد.

 من فکر می کنم این مش��کل من است. 
من واقعاً می خواهم این رابطه را بهتر کنم. 
سپس اجازه دهید او نیز صحبت کند. قطعاً 
شما مایل به شنیدن حرفایش نیستید، اما 
اج��ازه دهید حرف هایش را بگوید و ش��ما 

گوش کنید. 
در این صورت ش��ما خواهید دانست که 
موقعیت را چگون��ه کنترل و رابطه را بهتر 
کنید. باید دانس��ت که درست کردن کارها 
به ش��کلی بهتر کار مدیران بزرگ و موفق 

است. 
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سخنانی که کارفرمایان ناشایسته هر روز با خود تکرار می کنند

شاید تاکنون از خود پرسیده باشید به راستی اینترنت چقدر حجم دارد؛ برای درک و فهم جواب این سوال 
باید گفت؛ حجم اینترنت معادل ظرفیت مغز یک میلیون انس��ان اس��ت. حال با دانستن این نکته که مغز هر 
انسان ظرفیتی در حدد یک تا 10 ترابایت گنجایش دارد و با احتساب میانگین 5ترابایت گنجایش برای یک 

مغز، این عدد شامل مغز یک میلیون انسان می شود. 
در روشی دیگر اگر بخواهیم این حجم را اندازه بگیریم رقمی معادل 5میلیون ترابایت، 5میلیارد گیگابایت 

و در نهایت 5 تریلیون مگابایت را شامل خواهد شد. 
برای شبیه س��ازی این حجم به روش دیگر تصور کنید که یک ترابایت را می توان روی 212 دی وی دی یا 
 DVD ضبط کرد، پس برای ذخیره سازی کل حجم اینترنت به یک میلیارد )blue ray( ۴0 دیسک بلوری

یا 200 میلیون دیسک بلوری نیاز است. 

ساخت نخستین دستگاه کربن گیری جهان 
در سوییس

نخستین دستگاه کربن گیری تجاری جهان اکنون در سوییس 
اس��ت. اپراتورهای این دس��تگاه تاکید می کنند ک��ه برای اهداف 
تغیی��رات آب و هوای��ی نیازمن��د سیس��تم های گرفت��ن کربن و 
صرفه جویی در ایجاد کربن هستیم. نخستین دستگاه کربن گیری 
تجاری جهان شروع به مکیدن دی اکسیدکربن )CO2 (  در هوای 
اطراف خود کرد. دستگاه کربن گیری climeworks  روی وسیله 
سوزاندن زباله در زوریخ قرار گرفته است و شامل سه محفظه حمل 
توده اس��ت که هر یک از این س��ه محفظه دارای ش��ش کالکتور  
CO2 هستند. زمانی که پره ها هوا را به واسطه کالکتورها به سمت 
خود می کش��ند، فیلترهای اسفنجی  CO2 را جذب می کنند، تا 
جایی که این فیلترها کاما اش��باع می ش��وند، این فرآیند تقریبا 
دو الی س��ه ساعت طول می کش��د. سپس محفظه بسته می شود 
 و فرآین��د معکوس می ش��ود. محفظه تا 100 درجه سلس��یوس 
)212 درجه فارنهایت( گرم می شود و CO2 خالص به شکلی آزاد 
می شود که می تواند در زیر زمین دفن شود و به فرآورده های دیگر 

یا به جامد تبدیل شود. 
با توجه به  Climeworks، اگر بخواهیم میزان کربن کمتر از حد 
مجاز تعیین شده توسط توافقنامه پاریس باقی بماند، به 100هزار یا 
بیشتر از این دستگاه های کربن گیری احتیاج داریم. برای جلوگیری 
از افزایش دمای سیاره به بیش از 2 درجه سلسیوس )۳٫۶ درجه 
فارنهایت(، ما نیازمند کارهایی فراتر از کاهش تشعش��عات جهانی 

هستیم. 

حجم اینترنت معادل ظرفیت مغز یک میلیون انسان است! 
قیمت انواع بی ام و در بازار ایران

* برای مشاهده آخرین قیمت انواع خودرو به سایت فرصت امروز به آدرس forsatnet.ir  مراجعه کنید.
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مدرسه مدیریت

جدول امروز آمار امروز

اپل و شیائومی سهم یکسانی از بازار پوشیدنی  ها دارند
آمار اعام شده توسط مؤسسه ی IDC نشان می دهد که اپل و شیائومی به ترتیب با کسب 1۴.6 و 1۴.۷ درصد از بازار گجت های پوشیدنی، به 
دنبال به دست آوردن جایگاه نخست بازار هستند. نکته جالب در این آمار، سقوط فیت بیت به جایگاه سوم است؛ سهم فیت بیت نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته بیش از 10 درصد کاهش یافته است.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 801 www.forsatnet.ir

سارا کیومرثی
S. kiumarsi92@gmail. com

 فرصت امروز: موسس شرکت اپل پیش بینی کرده است که کدام شرکت در آینده محصول بزرگی ارائه می دهد. استیو 
وزنیاک که همرا استیو جابز موسس شرکت اپل بوده است، بیان می کند: ایان ماسک، بنیانگذار تسا در آستانه دستیابی 
به موفقیت در حوزه فناوری اس��ت. وزنیاک به عنوان یکی از موسس��ان شرکت اپل که نخستین کامپیوتر شرکت را به نام 
اپل I ساخته است. وزنیاک روز جمعه در مصاحبه ای در بلومبرگ خبر داد:» تنها یک شرکت وجود دارد که دستاورد های 
عالی و چشمگیری خواهد داشت که آن شرکت مال من نیست. من فکر می کنم تسا در بهترین راه خود در حال پیشرفت 
است.« همچنین در ادامه افزود: »آنها تاش های سخت و بسیاری را برای یک مسئله بسیار خطرناک در پیش گرفته اند.«

تسا به طور مستقیم با شرکت های ناکارآمد در ارتباط نیست. پروژه حفر تونل ایان ماسک در لس آنجلس اوایل سال 
جاری آغاز شد و این پروژه به خوبی با فناوری خودکار تسا در حال توسعه است. وزنیاک به این نکته اشاره کرد که اختال 
ایجاد کردن در راهی که مردم به مسافرت می روند ممکن است تأثیر عظیمی بر جهان داشته باشد. هر انسانی به حمل و نقل 

نیاز دارد. همه می دانند که تکنولوژی خودکار با موفقیت در حال تغییر زندگی مان است. 
وزنیاک و اس��تیو جابز کارکنان س��ابق HP و موسسان اپل در سال 196۷ بودند. وزنیاک در سال 1985 شرکت اپل را 
ترک کرد اما بخشی از سهام خود را در شرکت حفظ کرد که اکنون به طور تقریبی بیش از 100میلیون دالر است و درحال 

حاضر سهام اپل حدود ۷50 میلیون دالر است. 
در مصاحبه ای موسس شرکت اپل اظهار کرد: تسا از داشتن کسی مثل ایان ماسک، کسی که محصوالتی را طراحی 
می کند که اگر جای کس دیگری بود مایل به استفاده از آن بوده باشد. او هم اکنون مدیر فنی در اسپیس اکس و مدیرعامل 
و طراح محصول در تسا موتورز است. همچنین در حال توسعه و پیشرفت یک سیستم حمل و نقل با سرعت باال به نام 
هایپر لوپ است و روی پروژه هایی سرمایه گذاری می کند که قدرت تغییر دنیای اطراف مان را دارد. همچنین باید گفت او 
شخصاً در طراحی سفینه های فضایی و خودرو های برقی شرکت می کند. ایان ماسک دومین کارآفرین در سیلیکون بود 

که موفق شد سه شرکت با ارزش بیش از یک میلیارد _ پی پل، اسپیس اکس و تسا موتورز- را ایجاد کند. 
INC. com :منبع

 
مقایسه گوشی اسنشال و گلکسی اِِس 8

فرصت امروز: اندی روبین بنیانگذار اندروید، ش��رکت خود را به گوگل محول کرد و چند س��ال بعد، پس از ترک 
گوگل، با استارتاپ جدید خود تحت عنوان اسنشال بازگشت خود را اعام کرد. این شرکت هفتۀ گذشته از نخستین 
گوش��ی اسنشال خود رونمایی کرد. این گوش��ی با قاب تیتانیومی و نسخۀ جدید تراشۀ کوالکومیِ  خود به رقابت با 

گلکسی اس 8 پرداخت. در اینجا به مقایسه ابعاد مختلف این دو گوشی می پردازیم. 
صفحۀ نمایش: گلکس��ی اس 8 تلفنی با صفحه نمایش 5/8 اینچی با رزولوشن 1۴۴0* 2960 است که در حال 
حاضر بیشترین مقدار رزولوشن در بین گوشی ها است. LCD گوشی اسنشال فِلت و صفحه نمایش آن برابر با 5/۷ 
اینچ اس��ت. فاصلۀ صفحه نمایش این گوش��ی تا قاب اطراف آن تنها چند میلی متر است. به منظور طراحی متفاوت، 
دوربین جلوی این دستگاه در وسط و باالی صفحۀ نمایش آن قرار گرفته است. در صفحه نمایش هایLCD، تنوع 
رنگ کمتر و س��رعت عملکرد آن ضعیف تر اس��ت. به همین دلیل گلکس��ی اس 8 از نظر صفحه نمایش بهتر عمل 

کرده است. 
تجهیزات درونی: هر دو گوشی دارای تراشه اسنپدراگون 835 و حافظۀ رم برابر با ۴ گیگابایت می باشند. قدرت 
کارآمدِی گلکسی اس 8 بیشتر است اما سرعت مدنظر را ندارد. فضای حافظۀ داخلی اسنشال برابر با 128 گیگابایت 
که در گلکسی اس 8 تنها 6۴ گیگابایت است. در هر دو دستگاه از حافظه UFS با سرعتی باال استفاده شده است که 
در مقایسه با کارت های SD  جداشدنی سرعت بیشتری دارند. حافظۀ داخلی گوشی اسنشال اصًا قابل ارتقا نخواهد 
بود. گلکس��ی مجهز به کارت حافظه microSD اس��ت که در صورت نیاز می توان از آن اس��تفاده کرد اما س��رعت 
باالیی ندارد. گوش��ی اسنش��ال سعی کرده اس��ت تا نیاز کاربران خود را با افزایش میزان حافظۀ داخلی برطرف کند 
اما همچنان بس��یاری از کاربران، داش��تن درگاه microSD را ترجیح می دهند. تا این لحظه، مجهز بودن به تراشۀ 
اسنپدراگون که به عملکرد بهتر دستگاه کمک می کند، گوشی اسنشال را در صدر گوشی های برتر قرار داده است. 
طراحی: جنس بدنۀ گلکسی از آلومینیوم و شیشه است. اصطکاک مناسب بدنۀ این گوشی در دست نگه داشتن 
آن را آسان تر کرده است. در مقابل، جنس بدنۀ اسنشال تیتانیومی و سرامیکی است که آن را بسیار بادوام تر می کند، 

چراکه سطوح آلومینیومی در صورت افتادن و برخورد با سطوح سخت، آسیب می بیند. 
دوربین: دوربین عقب گلکس��ی برابر با 12 مگاپیکس��ل اس��ت که دوربین بس��یار خوبی اس��ت. فوکوس سریع، 
رنگ های واضح، مجهز بودن به حالت HDR و عکاس��ی در نور کم از ویژگی های دوربین این گوش��ی است. گوشی 
اسنش��ال دارای دو دوربین در عقب همراه با قوی ترین سنس��ور های موجود می باش��د. در این دوربین از دو سنسور 
منوکرومی 13 مگاپیکس��لی و سنس��ور RGB 13 مگاپیکس��لی به کار رفته اند. سنسور منوکرومی به عکاسی دقیق 
و جزئی کمک می کند. هنوز نمی توان گفت کدام گوش��ی از لحاظ دوربین بهتر عمل می کند، باید صبر کرد و دید 

که کدام بهترند.
 قیمت: گوش��ی اسنش��ال به دلیل داشتن بدنه ای سرامیکی و تیتانیومی با قیمتی باال برابر با 699 دالر راهی بازار 
خواهد ش��د. همچنین، گوش��ی های گلکسی با قیمت ۷50 دالر و گلکسی اس 8 پاس 850 دالر به فروش خواهند 

رسید. 
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پیش بینی موسس شرکت اپل

کیوسک

قیمت)تومان(مدلبرند

950,000,000بی ام و I8 فول - 2015بی ام و

1,080,000,000بی ام و I8 فول - 2016بی ام و

2۴3,000,000بی ام و 120 هاچ بک )Premium(بی ام و

253,000,000بی ام و 120 هاچ بک )Innovation(بی ام و

289,900,000بی ام و 220I کوپهبی ام و

28۴,000,000بی ام و 218 اکتیو تور 2016بی ام و

29۴,000,000بی ام و 218 اکتیو تور 201۷بی ام و

380,000,000بی ام و 328 جی تی . مدل 2016بی ام و

3۷5,000,000بی ام و ۴20 گرن کوپه ) الکچری (بی ام و

۴65,000,000بی ام و 528I فول 2016بی ام و

۴90,000,000بی ام و 528I فول 201۷بی ام و
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