
فرصت امروز: در پی حادثه  تروریس��تی چهارشنبه 
تهران، حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی روز گذشته پیام تسلیتی صادر کردند. همچنین 
مرکز اطالع رس��انی وزارت کشور در اطالعیه ای مجددا 
از رس��انه ها و مردم خواس��ت تا اخبار خ��ود را صرفاً از 
مراجع معتبر اعالم شده یعنی وزارت اطالعات و وزارت 
کش��ور دریافت کنند. مرکز اطالع رسانی ناجا نیز اعالم 
ک��رد که دو عامل مرتبط با حوادث تروریس��تی تهران 
در روانسر کرمانشاه دس��تگیر شده اند و همچنین 92 
قبضه کلت کمری از یک خودروی 405 بدون صاحب 
کشف و ضبط شده است.  همچنین صبح دیروز مراسم 
وداع با ش��هدای ترور در مجلس برگزار شد و سران سه 
قوه،  رئیس دفتر مقام معظم رهبری، فرماندهان نظامی 
و سایر مقامات کش��وری و لشکری با نثار گل به پیکر 
شهدای حوادث تروریستی روز چهارشنبه تهران ادای 
احترام کردند. مراس��م تش��ییع این ش��هدا نیز پس از 
نماز جمعه تهران برگزار ش��د و پیکر ش��هدای حوادث 
تروریستی با حضور گسترده مردم از خیابان انقالب تا 

پل کالج تشییع شد. 

این جنایات در عزم ملت ایران خللی ایجاد نمی کند
در پی حادثه  تروریستی در روز دوازدهم ماه مبارک 
رمضان در تهران، که به شهادت و زخمی شدن جمعی 
از مردم روزه دار انجامید، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 

معظم انقالب اسالمی پیام تسلیتی صادر کردند. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهبری، متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حادثه تروریس��تی روز دوازده��م ماه مبارک رمضان 
در مرقد امام راحل و در مجلس ش��ورای اس��المی که 
به ش��هادت تعدادی از عزیزان روزه دار و زخمی ش��دن 
جمع بیشتری انجامید، نش��انه آشکاری است از کینه 
و دشمنی خباثت آلود مزدوران استکبار با ملت شریف 
ایران و با هر آنچه مربوط به انقالب و نظام اس��المی و 
رهبر فقید عظیم الش��أن آن است. این گونه جنایات که 
حاک��ی از خباثت و در عین حال، حقارت مباش��ران و 
نیز آمران و مس��ببان آن است، بس��ی کوچک تر از آن 
اس��ت که در عزم ملت ای��ران خللی ایجاد کند. نتیجه 
قطع��ی اینها چیزی ج��ز افزایش نف��رت از دولت های 
آمریکا و عوامل آنان در منطقه همچون سعودی نیست. 
ملت ایران، متحد و با عزم راس��خ به پیش خواهد رفت 
ان شاءاهلل. یاد ش��هیدان این حادثه را گرامی می دارم و 
به خانواده های آنان تبریک و تس��لیت عرض می کنم و 
بهبود مجروحان و آس��یب دیدگان را از خداوند متعال 

مسألت می کنم. 
سیدعلی خامنه ای۱9 خرداد ۱۳9۶

اطالعیه وزارت کشور در خصوص 2 واقعه 
تروریستی تهران

مرکز اطالع رس��انی وزارت کشور نیز روز گذشته در 
اطالعیه ای از همه رس��انه ها و همچنین مردم خواست 
اخب��ار خود را صرفاً از مراجع معتبر اعالم ش��ده یعنی 

وزارت اطالعات و وزارت کشور دریافت کنند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کش��ور، متن 

کامل این اطالعیه بدین شرح است: 

به اطالع مردم ش��ریف و هوش��یار میهن اس��المی 
می رس��اند که به محض وقوع حادثه تروریس��تی روز 
چهارش��نبه در تهران، اش��رافیت اطالعاتی مناسبی از 
س��وی مراجع ذی صالح صورت گرفت و اطالع رس��انی 

مناسب بنا به مقتضیات امنیتی انجام شد.
 لذا از کلیه هموطنان تقاضا می ش��ود بدون توجه 
به تمامی اطالعات، اخبار و گزارش های منتشر شده 
از سوی س��ایر مراجع، صرفاً به اطالع رسانی از سوی 

وزارت اطالعات و وزارت کشور توجه داشته باشند. 
-   ب��ر اس��اس آخری��ن گزارش ه��ای دریافتی از 
مراج��ع درمانی و قضائی تاکنون ۱7 تن از هموطنان 
روزه دارمان اعم از نیروهای حفاظتی و پرسنل اداری 
و مردم عادی به ش��هادت رسیده و تعداد 52 نفر نیز 

مجروح شده اند. 
- افزایش تدریجی آمار اعالمی شهدا نیز به علت به 
شهادت رسیدن تعدادی از مجروحان عزیز در ساعات 

بعد از حادثه بود. 
- تعداد 4 تن از هموطنان عزیز در ساعات اولیه بعد 
از حادثه مفقود بودند و اطالعی از سرنوشت آنها نبود 
که مشخص شد به شهادت رسیده و در همان لحظات 

اولیه به مراکز درمانی منتقل شده بودند. 
- در جری��ان حادثه تروریس��تی روز چهارش��نبه 
نیروه��ای امنیتی و انتظامی در مح��ل وقوع حوادث 
در مرقد مطهر حضرت ام��ام خمینی )ره( و مجلس 
شورای اسالمی به چند نفر مشکوک شده و مبادرت 
به دستگیری آنها کردند که برای تحقیقات بیشتر در 
اختیار وزارت اطالعات قرار گرفته اند. هنوز ارتباط آنها 

با حادثه تروریستی مشخص نشده است. 
- تروریست ها 5 نفر بوده اند که همگی در درگیری 
توس��ط نیروهای امنیتی به سزای اعمال جنایتکارانه 

خود رسیدند. 
- از همه رس��انه ها و همچنین م��ردم عزیز تقاضا 
می ش��ود اخبار خود را صرف��اً از مراجع معتبر اعالم 
ش��ده یعنی؛ وزارت اطالعات و وزارت کشور دریافت 
کنند و از انتشار اخبار غیر مسئوالنه و بعضاً نادرست و 
گمانه زنی های شبهه افکنانه که بسیاری از آنها از سوی 
طراحان این عملیات تروریستی به منظور ایجاد فضای 
ضد امنیتی تنظیم و مننتشر شده است جدا خودداری 

نمایند. 

دستگیری دو عامل مرتبط با حوادث 
تروریستی تهران در کرمانشاه

همچنی��ن ماموران پلیس امنیت کرمانش��اه دو 
ت��ن از اف��راد مرتبط با حمالت تروریس��تی اخیر 
در تهران را در روانس��ر کرمانشاه دستگیر کردند. 
مرکز اطالع رس��انی ناجا اعالم ک��رد که دو تن از 
اف��راد مرتبط ب��ا عملیات تروریس��تی در مجلس 
ش��ورای اس��المی و حرم مطهر امام )ره( توس��ط 
مام��وران پلی��س امنیت کرمانش��اه در روانس��ر 

دستگیر شده اند. 
در ساعت 2۱ پنجشنبه شب نیز ماموران پلیس 
امنیت کرمانشاه در ثالث باباجانی موفق شدند 92 
قبضه کلت کمری را از داخل یک خودروی 405 
بالصاحب کش��ف و ضبط کنند. تاکنون جزییات 

بیشتری در این خصوص اعالم نشده است. 

اقدام تروریستی تهران، انتقام از دموکراسی 
است

رئیس جمهور در حاشیه مراسم وداع با پیکرهای شهدای 
حادثه اخیر تروریس��تی ته��ران در گفت وگوی تلویزیونی 
گفت: همواره وقتی ملت ایران پیروزی بزرگی به دس��ت 
می آورد بدخواهان به دنبال این هستند که ضربه ای به مردم 
و کشور وارد کنند.  حسن روحانی ادامه داد: حضور مردم 
در یک مشارکت فوق العاده در انتخابات ریاست جمهوری و 
شوراهای اسالمی، همه بدخواهان ما را به اعجاب واداشت 
و دوستان ما را در سراسر جهان خوشحال کرد. این اقدام 
تروریستی درواقع انتقام از دموکراسی است.  روحانی افزود: 
دموکراسی اساس فکری تروریس��ت ها را از بین می برد و 
نشان می دهد خشونت راه حل نیست، زور راه حل نیست، 
راه حل رأی مردم اس��ت؛ انتخابات و صندوق انتخابات به 
مبنای فکری خش��ونت طلبان و تروریست ها ضربه کاری 
زده اس��ت و همه حامیان آنها دنبال انتقام بودند، غافل از 
آنکه مردم ایران، مردمی مقاوم هستند و از این حوادث در 

زندگی خودشان فراوان دیده اند. 

نیروی قدس و سپاه خط قرمز ایران هستند
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی نیز در مراسم وداع 
با ش��هدای حادثه تروریستی تهران گفت: نگاه کوتاهی 
به این واقعه نش��ان می دهد که تروریس��ت ها ناتوان از 
دسترس��ی به اهداف خود یعنی صحن مطهر و مجلس 
بودند و با هدف گیری های کور، مردم و کارکنان مجلس 
را به ش��هادت رس��اندند.  علی الریجانی گف��ت: امروز 
روز س��ختی برای ملت ایران اس��ت، وداع با عزیزانی که 
مظلومانه در اقدام تروریستی روز چهارشنبه در حرم امام 
راحل و مجلس شورای اسالمی به شهادت رسیدند که به 
ارواح این ش��هدای عزیز درود می فرستیم.  وی افزود: در 
این روز همزمان به این دو مرکز مورد توجه ملت ایران، 
حمله تروریس��تی انجام ش��د؛ این موضوع نشان دهنده 
تمرکز آنها بر محورهای مردم ساالری دینی مردم ایران 
است.  وی ادامه داد: آنها تصور نکنند که اختالف نظرها 
در ایران مجال مانور شیطانی شان را فراهم می کند، سپاه 
پاسداران یک نیروی مردمی فداکار برای انقالب اسالمی 

است و نیروی قدس و سپاه خط قرمز ایران هستند. 

هدف تروریست ها صحن مجلس و نمایندگان 
بودند

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس نیز دیروز در س��خنان پیش از خطبه های نماز 
جمعه تهران گفت: با اقدام به موقع در بستن درب های 
ورودی صحن، تروریست ها نتوانستند به هدف شان که 
نمایندگان بود، برسند.  عالء الدین بروجردی ادامه داد: 
هدف تروریست ها صحن مجلس و نمایندگان شما ملت 
بزرگ ایران بود اما با هوشیاری نیروهای سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی و اق��دام بهنگام در بس��تن درب های 
ورودی، آنها به ساختمان مراجعات مردم حمله کردند. 
بروجردی درباره علت حضور طوالنی مدت تروریست ها 
در ساختمان مراجعات مردمی نمایندگان گفت: دلیلش 
حفظ جان ده ه��ا کارمندی بود ک��ه در اتاق ها حضور 
داش��تند. باید به دقت عمل می ش��د، ب��ه همین دلیل 
قدری زمان برد اما به فضل الهی هر س��ه تروریست به 

درک واصل شدند. 

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب، اطالعیه وزارت کشور، کشف 92 قبضه کلت کمری و دستگیری دو تن در کرمانشاه

آخرین خبرها از چهارشنبه خونین تهران

4

فرصت امروز: با گذش��ت چند روز از اعالم رئی��س کل بانک مرکزی برای ادغام 
بانک ها، کارشناسان توصیه می کنند که بانک مرکزی باید پیش از هر تصمیمی نسبت 
به کافی بودن منابع و خط اعتباری برای پوشش کسری های احتمالی آماده باشد، اما 
آیا با ادغام بانک ها مش��کالت بازار پولی کشور حل خواهد شد؟  پیش درآمد برنامه 

بانک مرکزی برای ادغام بانک ها به زمس��تان س��ال گذشته باز می گردد؛ 
درحالی که از شهریورماه سال گذشته بسیاری از بانک ها و... میالد با سعادت امام حسن مجتبی )ع( مبارک باد

پیدا و پنهان عبور از بحران بانکی 

کدام بانک ها آغازگر ادغام خواهند بود؟ 
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رواج پرداخت های موبایلی در ایران

 نهادهای مهم اقتصادی دولت
به »سامانه دسترسی آزاد به اطالعات« پیوسته اند

2

دولت فرمول جدید مالیات بر ساخت وساز را تصویب کرد

نیش ترمز رونق مسکن؟
فرصت امروز: هیأت دولت در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته، 
میزان و ش��یوه اخذ مالیات بر ساخت و ساز مسکن را به تصویب رساند 
که بر این اساس، سود حاصل از فروش هر  گونه ساخت و ساز واحدهای 
مس��کونی از محل نخستین فروش آن، شامل ۱5 تا 25درصد مالیات 
می ش��ود. به بیان دیگر، سازندگان مس��کن باید بین ۱5 تا 25درصد 
از س��ود خود در نخس��تین فروش واحدهای نوساز را به عنوان مالیات 

بپردازند، درحالی که پیش از این مالیات س��ازندگان مس��کن معادل 
۱0درصد از ارزش منطقه ای ملک تعیین شده بود. 

ب��ر اس��اس این مصوبه، س��ازندگان حقیق��ی اعم از انبوه س��ازان و 
خرده س��ازان  )بس��از و بفروش ها( باید رقمی معادل ۱5 تا 25درصد 
از درآمد حاصل از نخس��تین فروش واحد یا واحدهای ساخته شده را 
به دولت اختصاص دهند؛ همچنین س��ازندگان حقوقی  )شرکت های 

س��اختمانی دارای مج��وز از س��ازمان برنامه و بودج��ه( 25درصد از 
درآمد حاصل از فروش واحدهای نوس��از خود را به دولت می دهند و 
شرکت های تعاونی مسکن نیز ۱۸.75 درصد از سود ساخت و فروش 

امالک نوساز خود را به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهند کرد. 
در فرمول جدید محاس��به سود س��ازنده، هزینه زمین و 

3هزینه های جاری ساخت و ساز از قیمت نهایی فروش و...

برای افزایش تمرکز در محیط کار چه کنیم؟ 

مدرسه مدیریت

16

سرمقاله
قطر، فرصتی دیگر برای افزایش 

صادرات  صنایع  تبدیلی

فرصتی را که برای گس��ترش 
افزای��ش  و  تج��اری  تب��ادالت 
صادرات ایران ب��ه قطر در هفته 
جاری پیش آمده نمی توان مشابه 
ب��ا فرصتی ک��ه در م��ورد بازار 
روسیه پیش آمد در نظر گرفت. 
هرچند تحریم قطر توسط چهار 
کشور دیگر عربی شبیه فرصتی 
اس��ت که در م��ورد روس��یه به 
دس��ت ایران آمد اما باید در نظر 
گرفت که قطر بازار کوچک تری 
اس��ت و نیازه��ای آن متف��اوت 
با روس��یه اس��ت. غالب اقالمی 
که قطری ه��ا به آن نی��از دارند 
محصوالت صنایع تبدیلی است. 

آرد، نان  و ...

2

کاوه زرگران
رئیس کمیسیون 

کشاورزی اتاق تهران



فرصت امروز: از هفته گذشته دولت 
»س��امانه دسترس��ی آزاد به اطالعات« 
را راه ان��دازی کرده اس��ت و حاال فعاالن 
اقتصادی می توانن��د اطالعات و آمارهای 
اقتصادی را که تاکنون امکان دسترسی به 
آنها را نداشتند و البته محرمانه نیستند، 
درخواست کنند و نهادهای دولتی موظف 
هستند این اطالعات را ظرف 10 روز در 

اختیار افراد قرار دهند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه از بی��ن 
دس��تگاه های اقتصادی دولت��ی تاکنون 
وزارتخانه های اقتصادی و دارایی، تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی، نیرو، بانک مرکزی 
و س��ازمان برنامه و بودجه به »س��امانه 

دسترسی آزاد به اطالعات« پیوسته اند. 
البته عالوه بر فع��االن اقتصادی مردم 
عادی نیز می توانند از این امکان استفاده 
کنند و درخواس��ت های خ��ود را در این 
س��امانه ارائه دهن��د. اف��رادی که قصد 
استفاده از این س��امانه را دارند باید وارد 
 http: //foia. iran. gov.ir س��ایت 
شوند و بعد از ثبت نام درخواست خود را 
در این سایت پر کنند وآن  را به وزارتخانه 

مربوطه ارائه دهند. 
طبق آیین نامه اجرایی قانون انتش��ار 
و دسترس��ی آزاد ب��ه اطالع��ات، کاربر 
درخواس��ت خود را از طریق فرم مربوطه 
ک��ه ب��ه تصویب کمیس��یون انتش��ار و 
دسترسی آزاد به اطالعات رسیده است، 

تکمیل و ارس��ال می کند. دستگاه ها 10 
روز مهل��ت دارن��د اطالعات م��ورد نظر 
ش��هروندان را در اختیارشان قرار دهند و 
در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، 
شهروندان در همین سامانه، شکایت خود 
را ثبت می کنند تا از طریق کمیس��یون 
انتش��ار و دسترس��ی آزاد ب��ه اطالعات 
پیگیری ش��ود. مطابق آیین نامه اجرایی 
این قانون، تمامی پاسخ های دستگاه ها به 
شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر 
خواهد ش��د مگر اینکه ح��اوی اطالعات 

شخصی باشد. 
از س�ازمان ها  را  چ�ه اطالعات�ی 

می توان درخواست کرد؟ 
بنا به گفته  دبیر کمیس��یون انتشار و 
دسترس��ی آزاد به اطالعات، آمار رسمی، 
آیین نامه ها و ضوابط، اطالعات قراردادها، 
آیین نامه های مشارکت اشخاص در اجرای 
اختیارات سازمان، سازوکارهای شکایت 
ش��هروندان از تصمیم��ات و اقدام��ات، 
اهداف، وظایف، سیاست ها و خط مشی و 
ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد 

دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش ها 
و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، 
انواع اطالعات نگهداری شده و آیین نامه 
دسترس��ی به آنها از جمله مواردی است 
که مردم می توانند برای دسترسی به آنها 
درخواست خود را ثبت کنند. به گزارش 
سایت خبری اتاق تهران، مطابق ماده یک 
آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به 
اطالعات، تمامی دستگاه ها، سازمان ها و 
نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام 
که شامل دس��تگاه های اجرایی موضوع 

ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، 
نهادهای انقالبی، نیروهای مس��لح، قوای 
قضاییه و مقننه و مؤسس��ات شرکت ها، 
س��ازمان ها، نهادهای وابس��ته ب��ه آنها و 
بنیادها و مؤسس��اتی که زی��ر نظر مقام 
معظم رهبری اداره می شوند و همچنین 
هر مؤسس��ه، ش��رکت یا نهادی که تمام 
یا بی��ش از ۵0درصد س��هام آن متعلق 
به دولت به معن��ای عام کلمه و نه فقط 
قوه مجریه اس��ت، مکلفن��د طبق قانون، 
اطالعات درخواس��تی ش��هروندان را در 
اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات 
خصوص��ی ارائه دهن��ده خدمات عمومی 
از قبیل بانک ها هم مش��مول این قانون 
هستند. دولت اعالم کرده است راه اندازی 
این سامانه می تواند یکی از راه های مبارزه 
با فس��اد و عدم شفافیت در کشور باشد؛ 
موضوعی که در جریان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری هم یکی از خواسته های 
مهم مردمی محس��وب می ش��د و همه 
کاندیداه��ا از جمل��ه حس��ن روحان��ی، 
رئیس جمهور کش��ور وعده های��ی برای 
مبارزه با آن ارائه کرد. دبیر کمیس��یون 
انتش��ار و دسترس��ی آزاد ب��ه اطالعات 
گفته اس��ت این قانون با ایجاد شفافیت، 
اوال مانع ایجاد رانت اطالعاتی می شود و 
ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عمال 
کاهش می یابد و نیازی به دس��تگاه های 

متعدد نظارتی نخواهد بود. 

 نهادهای مهم اقتصادی دولت
به »سامانه دسترسی آزاد به اطالعات« پیوسته اند

روند رش��د منفی صنعت و معدن 
به رغم رکود ش��دید در سال 1۳۹۳ 
مثبت و به ترتی��ب این دو بخش از 
رش��د ۶.۸ و ۹.۸درص��دی برخوردار 
ش��دند. این در حال��ی بود که بخش 
صنعت در سال های 1۳۹0 تا 1۳۹۴ 
با رش��د منفی ش��ش دهم درصدی 

مواجه بود. 
به گزارش ایس��نا، براساس شواهد 
تاریخ��ی، تأثیر صنع��ت و معدن در 
تولی��د ناخال��ص داخلی به واس��طه 
نقش و مش��ارکت باالی آن در رشد 
اقتصادی همواره رو به افزایش بوده 
اس��ت. بخش صنعت در چهار س��ال 
برنام��ه پنج��م توس��عه یعن��ی طی 
س��ال های 1۳۹0 تا 1۳۹۴ از رش��د 
منفی شش دهم درصدی برخوردار 

بوده است.
 

وضعیت صنعت و معدن در 
ابتدای دولت یازدهم

 با تالش های دولت یازدهم رش��د 
منف��ی صنعت و معدن باوجود رکود 
ش��دید در س��ال 1۳۹۳ مثبت شد 
و ب��ه ترتی��ب بخش ه��ای صنعت و 
مع��دن از رش��د ۶.۸ و ۹.۸ درصدی 
برخوردار ش��دند. براس��اس گزارش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد 
۹ ماهه ابتدای س��ال 1۳۹۴ نیز در 
بخ��ش صنع��ت و معدن ب��ه ترتیب 
منفی یک و منفی دو ارزیابی ش��ده 
است. این بررس��ی ها نشان می دهد 
روند رش��د بخش صنع��ت و معدن 
در س��ال های اخیر شکاف دستیابی 
به اهداف چشم انداز 1۴0۴ را عمیق 
و اقدام هرچه سریع تر برای به دست 
آمدن رشد بیش��تر در این بخش را 

ضروری می داند. 
دولت یازدهم طی دو س��ال اخیر 
برای مقابله با رکود عمیق در اقتصاد 
و صنعت اقدامات مهمی را انجام داد. 
دول��ت در ماه های نخس��ت فعالیت 

خود در شهریور سال 1۳۹۲ با انجام 
بررسی های فش��رده دو مصوبه مهم 
برای رفع موانع رشد تولید و مواجهه 
ب��ا رک��ود عمیق��ی ک��ه واحدهای 
تولی��دی با آنها دس��ت ب��ه گریبان 
بودند، صادر کرد و بررسی های خود 
را ب��رای تدوین برنامه ه��ا و اقدامات 

میان مدت ادامه داد. 
در سال 1۳۹۳ با همکاری مجلس 
شورای اس��المی  »قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کش��ور« و »قانون الح��اق موادی به 
قان��ون تنظی��م بخش��ی از مقرارت 
مالی دولت« را به عن��وان حلقه های 
مکم��ل ضد رک��ود تصوی��ب کرد و 
آیین نامه ه��ای آن در اس��رع وق��ت 
ب��ه تصویب رس��ید. در ای��ن قوانین 
ع��الوه بر اتخاذ قوانی��ن برای بهبود 
ش��رایط، تالش ش��د زمینه تسهیل 
تسویه بدهی ها و مطالبات بنگاه های 

غیر دولتی فراهم شود. 
عالوه ب��ر آن دولت با ورود اقتصاد 
جهان��ی به وضعیت رک��ود، تقاضای 
مواد خام از اواخر س��ال 1۳۹۳ و نیز 
ضرورت افزایش فرصت خرید مردم 
اقداماتی را در دس��تور کار قرار داد. 
از جمل��ه اینک��ه دولت ت��الش خود 
را صرف تحری��ک تقاضای کاالهای 
مصرف��ی نهای��ی از جمل��ه خودرو و 

لوازم خانگی ب��رای تحریک افزایش 
تقاضای زنجیره م��واد و محصوالت 
صنای��ع واس��طه ای ک��رد و در عین 
حال سیاس��ت هایی را برای حمایت 
از صنای��ع معدن��ی و معادن کش��ور 
ب��رای مواجهه با رک��ود جهانی مواد 
معدنی نیم��ه خام و م��واد اولیه در 
داد.  مجموع��ه   ق��رار  کار  دس��تور 
تنش زدایی  ب��رای  دولت  تالش  های 
از فض��ای فعالیت ه��ای اقتصادی در 
دو مح��ور سیاس��ت خارجی و ثبات 
کش��ور  اقتص��اد  کالن   متغیره��ای 
)تورم، نرخ ارز و. . .( روند رشد منفی 
بخش صنعت را متوقف و به س��وی 
رش��د هدایت ک��رد؛ هرچن��د رکود 
شدید در تقاضای مواد و محصوالت 
واس��طه ای و اف��ت ش��دید نفت در 
ب��رای  را  مش��کالتی  س��ال 1۳۹۴ 
ت��داوم رش��د بخش های��ی از صنایع 
معدن��ی فلزی )س��نگ آهن، مس و 
فوالد( و محصوالت پتروش��یمی که 
س��هم قابل مالحظه ای در س��اختار 
صنعت��ی کش��ور دارند فراه��م کرد، 
دول��ت تصمی��م گرفت با اس��تفاده 
از ش��رایط پس��اتحریم گس��ترش و 
تعمیق صنعتی و توسعه زنجیره های 
پایین دس��تی صنایع مبتنی بر منابع 
طبیع��ی بر این مش��کالت در برنامه 
شش��م توس��عه چی��ره ش��ود. ادامه 

تس��هیالت  اعطای  این سیاس��ت ها 
ترجیح��ی خری��د کاالی ایرانی و با 
نرخ ه��ای ترجیح��ی مناس��ب برای 
خانواره��ای دارای درآمد متوس��ط 
از جمل��ه اقداماتی اس��ت که هدف 
دوگان��ه افزای��ش رف��اه خانواره��ا و 
تحری��ک تولید داخل��ی را همزمان 
ب��ا هم دنبال می کن��د. همچنین در 
جه��ت اجرای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی حمای��ت از تولید داخلی 
از سیاس��ت های محوری دولت است 
که در س��ال 1۳۹۴ با سیاست های 
دو  فرس��وده  خودروهای  جایگزینی  
هدف افزایش تولید داخلی و کاهش 

آلودگی هوا را مدنظر قرار داد. 

اقدامات صنعتی و معدنی دولت 
یازدهم

مع��دن  و  صنع��ت  ح��وزه  در 
فعالیت ه��ای مختلفی صورت گرفته 
ک��ه به ط��ور عم��ده در این راس��تا 
می ت��وان ب��ه هماهنگ��ی مدیری��ت 
تأمی��ن منابع، یاران��ه و اجرای طرح 
جایگزینی ۹0 هزار تاکسی با تأکید 
بر کالنش��هرها که تاکنون حدود ۵۷ 
هزار ثبت نام در مورد آن انجام شده 
و تکمیل پرونده و تحویل تاکسی ها 
اش��اره ک��رد. عالوه بر ای��ن تحریک 
تقاض��ای زنجی��ره خ��ودرو، اعطای 

تسهیالت خرید خودرو به خانواده ها 
ب��ه 1۲0 هزار خ��ودرو، بررس��ی و 
 تصوی��ب ط��رح تولی��د پلی اتیلین و 
پلی پروپیلن ب��ه ظرفیت 1۲0 هزار 
تن در س��ال با دانش فن��ی داخلی، 
تدوی��ن منش��ور پروژه ه��ای اقتصاد 
مقاومتی در بخ��ش صنعت و معدن 
در جه��ت ارتقای تولید ملی، تدوین 
س��ند بخش صنع��ت و معدن برنامه 
ششم توسعه و مواد مرتبط با الیحه 
احکامی م��ورد نیاز و دائمی اش��اره 
ک��رد. همچنین باید به تدوین منابع 
مالی کاهش آلودگی کالنش��هرها با 
جایگزینی موتورس��یکلت، تاکس��ی، 
وانت، اتوبوس، کامیونت و کامیون و 
نیز ساماندهی و تجمیع طرف عرضه 
و تقاض��ا در صنایع ریلی با تمرکز بر 
تأمی��ن ۲000 دس��تگاه واگن مورد 

نیاز قطار شهری اشاره کرد. 
از دیگر اقدامات انجام شده توسط 
دول��ت یازده��م در ح��وزه صنعت 
و مع��دن می ت��وان از شناس��ایی و 
رف��ع مش��کل واحده��ای متوس��ط 
تعطیل و نیمه تعطیل در اس��تان ها، 
بس��ته های سیاس��تی رکود زنجیره 
فوالد از طریق مدیریت واردات بین 
محصوالت واسطه ای و تأمین منابع 
ب��رای تقویت س��رمایه صندوق های 
حمایت��ی بخش صنع��ت و معدن به 

میزان 100 میلیون دالر نام برد. 
بهره ب��رداری از ۶۸ ش��هرک و ناحیه 
صنعتی، ایجاد ۵0تصفیه خانه فاضالب 
صنعت��ی و ۹0 ایس��تگاه آتش نش��انی، 
طراحی و عملیاتی کردن پروژه فعالیت 
۷۵00 واحد صنعتی در س��ال گذشته، 
اکتش��افات معدن��ی ب��ه می��زان 11۹ 
ه��زار کیلومتر مربع در س��ال 1۳۹۴ و 
آزادسازی 1۶ هزار محدوده بلوکه شده 
معدنی به مس��احت 1۵0 هزار کیلومتر 
مرب��ع ب��رای س��رمایه گذاری از دیگ��ر 
اقدام��ات مهم دول��ت یازدهم در بخش 

صنعت و معدن بوده است. 

دولت قصد دارد سه وزارتخانه ورزش 
وزارت  و  وشهرس��ازی  راه  جوان��ان،  و 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت را تفکیک 
کند که واکنش های مختلفی را در بین 

فعاالن بخش  خصوصی داشته است. 
در همین باره عضو هیأت نمایندگان 
اتاق ایران معتقد اس��ت: در دولت نهم 
و ده��م ادغام وزارتخانه ه��ای صنایع و 
بازرگانی نه تنها مش��کلی را حل نکرد، 
بلکه کش��ور را دچار معض��الت فراوانی 
ک��رد. آن ادغام حتی صورت قانونی هم 
نداش��ت، چراکه مجلس به دولت وقت 
مهلت شش ماهه ای داد تا شرح وظایف 
و ساختار وزارتخانه جدید را ارائه دهند 
اما متأسفانه دولت وقت کار خود را انجام 
داد و وزارتخانه ه��ا را ب��ا عنوان کوچک 

کردن دولت ادغام کرد. 
س��یدحمید حس��ینی در گفت وگو 
با مهر ادام��ه داد: تصمی��م االن دولت 
عاقالنه ترین کاری است که برای اقتصاد 
کشور می توان انجام داد. اقدام دولت در 
تفکیک وزارتخانه های ورزش و جوانان، 
وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اقدام درستی است و با 

این تفکیک ها می توان وظایف تخصصی 
را به عهده نهادهای تخصصی گذاشت. 

حسینی گفت: همان گونه که بازرگانی 
در ادغام با صنای��ع از بین رفت، بخش 
مس��کن ه��م تحت الش��عاع وزارت راه 
و ترابری ق��رار گرفت. ب��ا این تفکیک 
می توان انتظار داش��ت ه��ر بخش امور 

تخصصی خود را به عهده بگیرند. 
وی ادامه داد: تأثیر این وزارتخانه های 
تخصصی روی رش��د اقتصادی بستگی 
به عملکرد این وزارتخانه ها دارد. وزرای 
انتخابی و اختیاراتی ک��ه دولت به آنها 
می ده��د می تواند در پیش��برد اهداف 
وزارتخانه های جدید تأثیر بسزایی داشته 

باشد. 
به گفته وی، تمام کش��ورهای موفق 
و توس��عه یافته در تج��ارت خارج��ی 
وزارتخانه تخصصی داشته و دیپلماسی 
تج��اری س��اختارمندی دارن��د. ما در 
کش��ور متصدی مش��خصی برای امور 
بازرگان��ی و تج��ارت خارج��ی نداریم. 
به طور مث��ال صادرات کش��ور از زمان 
ادغ��ام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی 
تا به ام��روز از ۴0 میلیارد در نهایت به 

۴۳ میلیارد رسیده و بیشتر از آن نشده 
اس��ت. به این دلیل که متصدی واقعی 
ب��رای برنامه ریزی و توس��عه تجارت و 

بازرگانی و افزایش صادرات نداریم. 
حس��ینی با اش��اره به پیش نیازهای 
الزم ب��رای اس��تفاده از فرصت تفکیک 
وزارتخانه ها گفت: ما برای اینکه اقتصاد 
کش��ور از وضعیت فعلی خارج شود هم 
باید س��اختارهار را اص��الح کنیم و هم 
در قوانین بازنگری کنیم و در کنار این 
اقدامات در رفتاره��ای کارگزاران نظام 
و دولت ب��ا مردم نیز بای��د تجدیدنظر 
ش��ود. وی تأکید ک��رد: در حال حاضر 
دیپلماسی تجاری کشور به شدت ضعیف 
اس��ت و کش��ور نمی تواند از دیپلماسی 
تجاری خ��ود در جهت منافع اقتصادی 

استفاده کند. 
ای��ن فع��ال اقتصادی ب��ا انتق��اد از 
برخی تصمیم��ات در ح��ذف و اضافه 
وزارتخانه ها گفت: برخ��ی اقدامات اعم 
از حذف معاونت بین الملل نهاد ریاست 
اقتصادی  معاون��ت  جمهوری، ح��ذف 
وزارت ام��ور خارج��ه و ادغ��ام وزارت 
بازرگانی با وزارت صنایع در دولت قبل 

رمقی برای تجارت ایران نگذاشت. 
وی تأکید کرد: ادغام وزارت بازرگانی 
با وزارت صنایع، در اصل به حاشیه بردن 
آن بود. وقتی یک وزارتخانه بزرگ دیگر 
را بر بازرگانی مسلط می کنیم دیگر نباید 
توقع داشته باشیم صادرات و تجارت ما 
افزایش پیدا کند، واردات مدیریت شود 
و س��رمایه گذاری خارجی جذب کنیم! 

این اتفاقات نمی افتد. 
حس��نی با ذکر پیش��نهاد ب��ه دولت 
دوازدهم گفت: نخستین کاری که باید 
انجام دهیم این اس��ت که ساختارها را 
متناس��ب با وضعیت روز اقتصاد کشور 
و دنیا تغییر دهیم. پیش��نهاد بنده این 
اس��ت که احیای وزارت بازرگانی سابق 
خیلی خوش��ایند نیس��ت و باید مانند 
بس��یاری از کشورهای پیش��رفته دنیا 
وزارتخانه مسئول تجارت خارجی کشور 
راه اندازی کنی��م. در کنار این وزارتخانه 
س��ازمان توس��عه تج��ارت و س��ازمان 
سرمایه گذاری خارجی و سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری و حتی گمرک را 
به آن الحاق کنیم و تمام امور مربوط به 
تجارت خارجی، جذب سرمایه گذاری و 

روابط تجاری با دنیا را به این وزارتخانه 
بسپاریم. 

ادغ��ام  و  تفکی��ک  داد:  ادام��ه  وی 
وزارتخانه ه��ا نمی تواند نش��ان از بزرگ 
یا کوچک ش��دن بدنه دولت باش��د. ما 
می توانی��م دو وزارتخان��ه را ادغام کنیم 
اما تمام امکانات و نیروه��ا را دوباره در 
وزارتخانه جدید به کار بگیریم و بالعکس 
می توانیم یک وزارتخانه را تفکیک به دو 
وزارتخانه کنیم اما مهم این است که در 
تدوین قوانی��ن وزارتخانه جدید میزان 
تصدی گ��ری خ��ود را کاه��ش داده با 
تعام��ل با بخش  خصوصی از طریق این 

وزارتخانه ها نظارت را انجام دهد. 
این فعال اقتص��ادی تاکید کرد: االن 
زمان آن اس��ت که مجل��س و دولت از 
این تفکیک اس��تفاده کرده و در ش��رح 
وظایف این وزارتخانه های جدید سطح 
دخالت دولت را در امور کم کنند، اجازه 
استخدام نیروی جدید را از آن وزارتخانه 
جدید بگی��رد و با انتقال نیروهای مازاد 
وزارتخانه قبل به س��ایر وزارتخانه هایی 
که با ش��رح وظایف آنها تناسب داشت 

اشتغال را نیز توزیع کند. 

آنچه بر صنعت و معدن در ۴ سال اخیر گذشت
مهم ترین اقدامات صنعتی و معدنی دولت یازدهم

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد
لزوم تغییر ساختار وزارتخانه های تفکیکی متناسب با وضعیت اقتصاد

صنعت و معدن

اقتصاد کالن

بن بست توزیع یارانه نقدی در ایران
»نه« 58 درصدی مردم به یارانه 

نقدی
انتخاب��ات  در  ش��رکت کنندگان  آرای  ۵۸درص��د 
ریاس��ت جمهوری سال 1۳۹۶ به سبد نامزدی ریخت که 
وع��ده افزایش یارانه های نقدی را ن��داد و تیم اقتصادی 
آن با مردود دانس��تن روش توزیع پ��ول نقد میان افراد 
جامعه خواهان به کار بس��تن ش��یوه های اصولی افزایش 
رف��اه عموم��ی از راه اقدام��ات الزم برای افزایش رش��د 
اقتصادی و ب��اال رفتن درآمد ملی بودن��د؛ موضوعی که 
به زعم کارشناس��ان راه را برای دولت روشن کرده است 
و باید اکنون با جسارت یارانه ثروتمندان را حذف کند. 

به گزارش ایس��نا، اگرچه برای نخستین بار وعده توزیع 
پول نقدی در میان وعده های انتخاباتی یکی از نامزدهای 
نهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری مطرح شد ولی 
اج��رای آن توس��ط فرد دیگری انجام ش��د که در همان 
انتخاب��ات، نامزد ریاس��ت جمهوری بود و هش��ت س��ال 

فرصت داشت که سکان امور کشور را به دست گیرد. 
 مطرح ش��دن وع��ده توزیع یارانه  نق��دی که مبلغ آن 
۵0 هزار تومان تعیین ش��ده بود، از همان ابتدا انتقادات 
محافل کارشناس��ی را برانگیخت. عمدت��ا ناظر بر اینکه 
چنی��ن اقدامی چه تبع��ات تورمی را به اقتصاد کش��ور 
تحمی��ل خواهد کرد و ه��م از این جهت که آثار س��وء 

اجتماعی جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. 
با این حال رئیس دولت دهم، بی توجه نسبت به آنچه 
کارشناسان هشدار داده بودند، با حذف یارانه حامل های 
ان��رژی اقدام به پرداخت یارانه نقدی به آحاد جامعه کرد 
و به این ترتیب هزینه ای بیش از منابعی که دولت صرف 

یارانه های انرژی می کرد به بودجه تحمیل شد. 
توزیع یارانه در میان همه آحاد جامعه منجر به تشدید 
تورم ش��ده و نتایج دور از انتظاری مانند کاهش میل به 

انجام کار در برخی روستاها و مناطق محروم داشت. 
نکته مهم این اس��ت که منابع تامی��ن یارانه ها در این 
س��ال ها در حدود ۵0 هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده 
اس��ت، در حالی که در تمامی این سال ها بودجه عمرانی 
کشور به اندازه حتی نیمی از این میزان نیز تامین نشده 

است. 
ضم��ن اینکه ای��ن منابع اگ��ر در خدم��ت تولید قرار 
می گرفت منجر به رش��د اقتصادی بیشتری می شد و به 
خلق اش��تغال می انجامید و این در بهبود سطح درآمدی 

جامعه تاثیر بیشتری داشت.
 

تالش دولت برای حذف یارانه های نقدی
دولت یازدهم که بر س��ر کار آم��د، تیم اقتصادی این 
دولت از منتقدان سرس��خت توزی��ع یارانه های نقدی در 
می��ان آحاد جامعه بود. با این حال اقدام قاطعانه ای برای 

حذف ثروتمندان از دریافت یارانه ها نکرد.
 ب��ه غیر  از موردی که درخواس��ت انص��راف داوطلبانه 
مطرح ش��د که از آن اس��تقبال نش��د و حذف تدریجی 
بخش��ی از ثروتمندان که با روند کندی صورت گرفت و 
بعضا بخش عمده ای از حذف ش��دگان اعتراض کرده و به 

خیل یارانه بگیران بازگشتند. 
ای��ن در حالی اس��ت که وزیر اقتصاد ای��ن دولت بارها 
اعالم کرده بود که معتقد اس��ت ح��ذف یارانه ها باید از 
پایی��ن صورت بگیرد. به این معنی ک��ه یارانه همه افراد 
قطع ش��ود مگر کس��انی که واقعا نیازمن��د یارانه نقدی 
هس��تند و نمی توانند از طریق کارکردن نیازهای خود را 
تامین کنند. افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 

از این جمله اند.
 

بیم بازگشت رفتار دولت قبل
در جریان انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 1۳۹۶ بود 
که دو تن از نامزدهای این انتخابات بار دیگر پرداخت های 
یاران��ه ای را محور تبلیغات انتخاباتی وعده های خود قرار 

دادند. 
ب��ه این ترتیب که ق��ول دادند اگر م��ردم به آنها رأی 
دهند و بر س��ر کار بیایند، یارانه های افراد جامه را س��ه 
برابر خواهند ک��رد. با این تفاوت که این بار تجربه توزیع 

یارانه نقدی و تحمیل تبعات آن نیز وجود داشت. 
ای��ن بار نیز این س��خنان ب��ا واکنش ش��دید محافل 

کارشناسی اقتصادی رو به رو شد.
 آنان بار دیگر به تش��ریح چن��د باره تبعات توزیع پول 
نقد میان افراد جامعه پرداختند و با پوپولیستی خواندن 
این ش��عارها نسبت به آن اعتراض کردند. عالوه بر آنچه 
ش��رح آن رف��ت، با توجه ب��ه بدهی ۷00 ه��زار میلیارد 
تومان��ی دولت به بانک ه��ا، پیمان��کاران و . . . و کاهش 
درآمده��ای نفتی، مس��ئله ای که در موض��وع چند برابر 
کردن یارانه های نقدی مردم در جریان تبلیغات انتخابات 
دولت دوازدهم مطرح ش��د این بود ک��ه دولت به منابع 
مالی این افزایش یارانه دسترس��ی ندارد و افزایش یارانه 
عمدت��ا از طریق چند برابر ش��دن قیمت ارز، حامل های 
انرژی یا سه برابر شدن مالیات افراد جامعه قابل حصول 
اس��ت که ای��ن اقدامات نیز به منزله خ��روج پول از یک 

جیب افراد و گذاشتن آن پول به جیب دیگر آنهاست. 

نه اکثریت به سه برابر شدن یارانه
توزی��ع  یارانه های نق��دی عموما به عن��وان راهی برای 
کاه��ش نابرابری در میان آحاد جامعه مطرح می ش��ود. 
ش��یوه ای که تیم اقتصادی دولت یازده��م آن را مردود 
دانس��ته و بیان کرده اند که راه علمی کاهش نابرابری را 
اقداماتی برای رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک اقتصاد 
و افزای��ش درآمد ملی می دانن��د و معتقدند فقط از این 
راه اس��ت که رفاه عمومی افزایش یافته و سطح زندگی 

دهک های پایین درآمدی نیز افزایش می یابد. 
نتیج��ه انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری س��ال جاری که 
منتشر شد، نش��ان داد ۲۴ میلیون ایرانی اگر با دریافت 
یارانه مخالف نباش��ند، خواهان افزایش س��ه برابری آن 
نیز نیس��تند. به این ترتیب اکثریت ب��ه افزایش یارانه ها 

نه گفته بودند. 
در ای��ن ش��رایط ب��ه عقی��ده کارشناس��ان حمای��ت 
۵۸ درص��دی آرای مردم��ی از دولت می تواند پش��تیبان 
خوبی باش��د برای اینکه این دول��ت قاطعانه برای حذف 
یارانه ه��ای ثروتمندان اقدام کرده و بی��ش از این منابع 
کش��ور را صرف این کار نکن��د؛ اقدامی که گرچه ممکن 
اس��ت مخالفانی داش��ته باش��د و برخی تبعات سیاسی 
نیز برای دولت به همراه داش��ته باش��د ولی با این حال 
اس��تمرار پرداخت یارانه های نقدی و تحمیل هزینه های 
آن ب��ه کش��ور در دور دوم دول��ت روحانی که با ش��عار 
عقالنیت بر س��ر کار آمده و مدع��ی اجرای اصول علمی 
در عرصه اقتصاد است، از توجیه کمتری برخوردار است. 

سرمقاله

قطر، فرصتی دیگر برای افزایش 
صادرات صنایع تبدیلی

فرصتی را که برای گس��ترش تب��ادالت تجاری و افزایش 
ص��ادرات ایران به قطر در هفت��ه جاری پیش آمده نمی توان 
مش��ابه با فرصتی که در م��ورد بازار روس��یه پیش آمد در 
نظر گرفت. هرچند تحریم قطر توس��ط چهار کش��ور دیگر 
عربی شبیه فرصتی است که در مورد روسیه به دست ایران 
آم��د اما باید در نظر گرفت که قطر بازار کوچک تری اس��ت 
و نیازهای آن متفاوت با روس��یه اس��ت. غال��ب اقالمی که 
قطری ها به آن نیاز دارند محصوالت صنایع تبدیلی اس��ت. 
آرد، ن��ان  و آب معدنی از کاالهای موردنیاز قطری هاس��ت و 
ش��رکت های ایرانی که ظرفیت خال��ی دارند می توانند برای 
تامین نیازهای قطر پیش قدم شوند. کل واردات مواد غذایی 
کش��اورزی قطر در س��ال ۲01۵، ۳.۳ میلی��ارد دالر بوده و 
بخش��ی که از تنش با چهار کش��ور عربی امارات، عربستان، 
بحرین و مصر آس��یب دیده ۳1 درصد از این رقم است. ایران 
می تواند تامین کننده این ۳1 درصد باشد اما سوال این است 
که در فرصت روسیه چه کردیم و چطور می توانیم از فرصت 
قطر به بهترین شکل اس��تفاده کنیم تا تجربه کاستی ها در 

مورد روسیه تکرار نشود؟ 
فرص��ت حضور موثر در بازار روس��یه زمانی پیش آمد که 
مدیران دولتی م��ا تازه نفس بودند اما زمانی که عملکردها را 
بررسی می کنیم می بینیم باوجود تمایل دولتمردان، چندین 
و چند جلس��ه در سه سال گذش��ته برای ارتقای تجارت با 
روسیه برگزار شده اما همچنان سهم ایران از بازار ۲۷ میلیارد 
دالری مواد غذایی و کش��اورزی روس ه��ا، 1۵۲ میلیون دالر 
است و این سهم متعلق به کاالهایی است که از گذشته های 
دور و به طور س��نتی به روسیه صادر می شده و بیشتر شامل 
پسته و کشمش و رب گوجه فرنگی است. همین آمارها نشان 
می دهد که عملکرد ما و سیاس��ت گذاری و امور زیربنایی ما 
در صادرات بس��یار ضعیف، غیرقابل  دفاع و غیرقابل  توجیه 
اس��ت. در فرصت پیش آمده برای افزایش صادرات با قطر به 
نظر می رسد بهتر است بخش دیگری از اقتصاد کشور کار را 
پیش ببرد و چه بهتر که بار این مسئولیت را بخش خصوصی 
ب��ه عهده بگیرد. به نظر م��ن احتمال افزایش صادرات ایران 
به قطر در بخش��ی از اقالمی که چهار کش��ور تحریم کننده 
به قطر صادر می کردند بس��یار زیاد اس��ت. بهتر است دولت 
بیش��تر تمرکزش را معطوف به تسهیل صادرات کند یعنی 
درزمینه انتقال پول و حمل ونقل به صادرات محصول کمک 
کند. هرچند بازار قطر به اندازه یک دهم از بازار روس��یه هم 
برای تجار ایرانی فرص��ت ایجاد نمی کند اما به هرحال نباید 
از همی��ن فرصت هم به راحتی گذش��ت. ش��رایط سیاس��ی 
نش��ان می دهد که قطر سیاس��ت درس��تی در پیش گرفته 
ت��ا تامین  کننده های مختلف داش��ته باش��د و در تنش های 
سیاس��ی به کمبود برنخورد. اگ��ر محصوالت ما به بازار قطر 
ورود پیدا کند، این حضور مقطعی نیس��ت و می توانیم قطر 
را ب��ازار بلندمدتی برای ایران ببینی��م. محصوالت ایران در 
صنایع تبدیلی از اس��تانداردهای باالیی برخوردار است و به 
کش��ورهای همسایه ازجمله امارات،  بحرین و به کشورهای 
اروپایی هم صادر می شود. سطح استاندارد تولید مواد غذایی 
و کشاورزی در ایران مورد قبول کشورهای واردکننده است 
و ای��ران توانای��ی حضور دائمی در بازار کش��ورهای مختلف 

جهان ازجمله قطر را دارد. 
منبع: سایت خبری اتاق تهران 

پیش دستی ترکیه برای تامین نیاز 
غذایی قطر

ترک ه��ا ای��ن ب��ار ه��م ب��رای تامی��ن مواد غذای��ی قطر 
پیش دستی کردند تا همچنان فرصت سوزی های ایران مانند 
از دس��ت دادن فرصتی که اخیرا در بازار روسیه فراهم شده 
بود، ادامه یابد. به گزارش فارس، روز گذشته مقامات رسمی 
قطر اعالم کرده اند برای تامین نیاز غذایی و آب کشورش��ان 
در حال مذاکره با ایران و ترکیه هس��تند. بر این اس��اس به 
نظر می رسد ترک ها این بار هم برای تامین مواد غذایی قطر 
پیش دستی کردند و همچنان فرصت سوزی های ایران ادامه 
دارد. این فرص��ت را اما ترکیه غنیمت دانس��ته و بالفاصله 
مس��ئوالن بخش ص��ادرات و محصوالت غذایی این کش��ور 
آمادگ��ی خود را برای این تجارت اعالم کردند، در حالی که 

مسئوالن ایرانی هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده اند. 
فرصت س��وزی در اقتص��اد ایران در ارتباط با کش��ورهای 
همس��ایه س��ابقه دارد؛  زمان تحریم های روسیه هم به رغم 
چراغ سبزی که پوتین برای تجارت با ایران داد اما سستی و 
تنبلی مجموعه اقتصادی کشور یا نداشتن روحیه جنگندگی 
و رقابت باعث ش��د س��هم م��ا از تجارت روس��یه در مقابل 
ترک ها بس��یار ناچیز باش��د. تیم اقتصادی ترکیه توانست با 
انواع پیشنهادهای وسوسه انگیز و عرضه محصوالت باب میل 
روس��یه بازار آنه��ا را در اختیار بگیرد و س��هم ایران پس از 
چندین رفت وآمد بی حاص��ل گروه های اقتصادی بین ایران 
و روس��یه و گفت وگوهای طوالنی تنها منجر به اتالف وقت 
شد و س��ود حاصل از این تجارت به جیب ترکیه رفت و در 

حقیقت ایران این رقابت را در برابر ترکیه باخت. 
اکن��ون ای��ران و ترکی��ه در ی��ک رقابت تج��اری با قطر 
روبه روی هم قرار گرفته اند در حالی که مس��ئوالن کشور ما 
هیچ واکنشی نسبت به اظهارات اخیر مقامات قطری درباره 
واردات از ایران نش��ان نداده اند اما ترک ها بالفاصله آمادگی 
هم��ه جانبه خود را اعالم کردند. رئی��س اتحادیه تجارت و 
صادرکنندگان ترکیه به رویترز گفته اس��ت صادرکنندگان 
ترکیه آمادگ��ی کامل خود را برای تامی��ن نیازهای غذایی 
و آب قطری ه��ا دارند و آماده اند ت��ا هرگونه کمبودی را که 
در اثر قطع همکاری با کش��ورهای عربی ب��رای قطر ایجاد 
شده اس��ت تامین کنند. مهمت بیوککس��ی، رئیس انجمن 
صادرکنندگان ترکیه گفته اس��ت صادرکنندگان این کشور 
آماده اند تا هرگونه ش��کافی را که پس از قطع ارتباط قطر با 

کشورهای امارات، عربستان ایجاد شده است تامین کنند. 
عربس��تان، مصر، ام��ارات و بحرین روابط خ��ود را با قطر 
به دلیل آنچه ادعا می کنند این کش��ور از تروریسم حمایت 
می کند، قطع کرده ان��د و پروازهای تجاری و هوایی خود را 
نیز با این کش��ور متوقف کردند. این قطع ارتباط باعث شد 
که شرایط تجاری و تامین کاال در کشور قطر که اقتصادش 
بیش��تر وابس��ته به نفت است به مش��کل بر بخورد و حتی 
این نگرانی وجود دارد که مس��ئله صادرات گاز این کش��ور 
نی��ز به دردس��ر بیفتد. واردات غذا به این کش��ور از آنجایی 
که عربس��تان مرزهای خش��کی خود را با این کش��ور بسته 
است به مشکل خورده و هزاران کامیونی که محصوالت وارد 

می کردند سرگردان هستند. 
قطر یک کش��ور بیابانی و خش��ک اس��ت و به شدت برای 
تامین نیاز کشور به واردات محصوالت غذایی وابسته است. 

کاوه زرگران
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران
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فرص�ت ام�روز: هی��ات دول��ت در 
نشست روز چهارش��نبه هفته گذشته، 
میزان و شیوه اخذ مالیات بر ساخت و ساز 
مسکن را به تصویب رس��اند که بر این 
اساس، س��ود حاصل از فروش هر  گونه 
ساخت و س��از واحده��ای مس��کونی از 
محل نخس��تین فروش آن، ش��امل ۱۵ 
تا ۲۵درص��د مالیات می ش��ود. به بیان 
دیگر، سازندگان مس��کن باید بین ۱۵ 
تا ۲۵درصد از س��ود خود در نخس��تین 
ف��روش واحده��ای نوس��از را به عنوان 
مالی��ات بپردازند، درحالی ک��ه پیش از 
این مالیات س��ازندگان مس��کن معادل 
۱۰درص��د از ارزش منطق��ه ای مل��ک 

تعیین شده بود. 
بر اس��اس ای��ن مصوبه، س��ازندگان 
حقیقی اعم از انبوه سازان و خرده سازان  
)بساز و بفروش ها( باید رقمی معادل ۱۵ 
تا ۲۵درصد از درآمد حاصل از نخستین 
فروش واحد یا واحدهای س��اخته شده 
را به دول��ت اختصاص دهند؛ همچنین 
)ش��رکت های  حقوق��ی   س��ازندگان 
ساختمانی دارای مجوز از سازمان برنامه 
و بودجه( ۲۵درص��د از درآمد حاصل از 
فروش واحدهای نوساز خود را به دولت 
 می دهند و شرکت های تعاونی مسکن نیز 
۱۸.۷۵ درصد از س��ود ساخت و فروش 
امالک نوس��از خود را به س��ازمان امور 

مالیاتی واگذار خواهند کرد. 
در فرم��ول جدی��د محاس��به س��ود 
س��ازنده، هزین��ه زمی��ن و هزینه های 
ج��اری ساخت و س��از از قیم��ت نهایی 
فروش کس��ر می ش��ود. ای��ن در حالی 
اس��ت که در مصوبات قبلی، مالیات این 
بخ��ش به ص��ورت ۱۰درص��د از ارزش 
منطقه ای ملک تعیین ش��ده بود که بر 
این اس��اس عمال ام��کان ارزش گذاری 
آن وجود نداش��ت ام��ا در فرمول جدید 
محاس��به سود س��ازنده، هزینه زمین و 
هزینه های جاری ساخت و ساز از قیمت 
نهای��ی فروش کس��ر می ش��ود و از این 
پس مسکن س��ازان نیز مالیاتی در حد 
و اندازه س��ایر تولیدکنندگان پرداخت 
می کنند که به اجرای عدالت اجتماعی و 
جلوگیری از فرار مالیاتی نزدیک تر است. 

مالیات بر ساخت و ساز
براس��اس ای��ن مصوب��ه، ه��ر گون��ه 
ساخت و س��از مس��کن ش��امل ۱۵ ت��ا 
۲۵درصد مالیات از محل س��ود سازنده 
از نخس��تین فروش آن واحد مسکونی 

می شود. 
به گ��زارش مه��ر، ای��ن تصویب نامه 
که در راس��تای بررس��ی آیین نامه های 
اجرای��ی م��اده ۷۷ قان��ون مالیات های 
مستقیم مورد تأیید اکثر اعضای هیأت 
دولت قرار گرفت، به عنوان مبنای جدید 
دریافت مالیات از سازندگان مسکن قرار 
می گیرد. ضمن اینک��ه از این پس تنها 
واحدهایی که پروانه س��اختمانی آنها از 
ابتدای ۹۵ صادر ش��ده باش��د، مشمول 
مالیات بر ساخت مسکن قرار می گیرند، 
بنابراین سازندگانی که پروانه ساختمانی 
واحد مس��کونی م��ورد نظر را ت��ا پایان 
اس��فند ۹۴ اخذ کرده اند از شمول این 
تصویب نامه هیأت دولت خارج خواهند 

شد. 
در ادامه گزارش حاضر، به قوانینی که 
تا امروز ناظر بر موضوع مالیات بر مسکن 
و معافی��ت از مالی��ات بوده ان��د نگاهی 

خواهیم انداخت. 

مالیات بر انتقال ملک
همچنین براس��اس م��اده ۵۹ قانون 
مالیات های مستقیم، هر گونه جابه جایی 
و انتقال ملک مشمول ۵درصد مالیات بر 
ارزش معامله می شود. اما در اجرای این 
قانون، فاکتوره��ا و عوامل زیادی درگیر 
هس��تند که فاکتورهایی چون مساحت 
عرصه، مس��احت بنا، قدمت بنا یا سال 
س��اخت آن، نوع اسکلت بنا، تأسیسات 
و تجهیزات به کار رفته مانند آسانسور، 
نوع استفاده و کاربری ملک  )مسکونی، 

تجاری، اداری و...(، نوع مالکیت  )مشاع 
یا شش دانگی( بِر خیابان بودن یا نبودن 
مح��ل وقوع مل��ک و ... بخش��ی از این 

پارامترها هستند. 
ای��ن قان��ون به دلی��ل آنک��ه ارزش 
معامالتی را مش��مول مالی��ات می داند، 
بسیار ناکارآمد اس��ت؛ ارزش معامالتی 
به این معناس��ت که بر اس��اس همین 
م��اده از قان��ون مالیات های مس��تقیم، 
کمیسیونی متش��کل از س��ازمان امور 
مالیاتی، وزارتخانه های راه و شهرسازی 
و جهاد کش��اورزی، سازمان ثبت اسناد 
و امالک و شورای شهر میانگین قیمت 
روز مل��ک در هر منطقه را تعیین کرده 
و براس��اس آن مالیات ب��ر جابه جایی و 
نقل و انتقال ملک را محاس��به می کنند 
که بر این اس��اس ارزش معامالتی یک 
مل��ک گاه تا یک چهلم قیمت واقعی آن 
نازل تر اس��ت، بنابراین اگ��ر خانه ای در 
تهران ۲۰۰میلیون تومان ارزش داشته 
باش��د، ارزش معامالتی آن ممکن است 
۵ میلیون تومان تعیین شود که ۵درصد 
مالیات بر ای��ن ارزش معامالتی، رقمی 
معادل ۲۵۰ هزار تومان مالیات این نقل 

و انتقال تعیین خواهد شد. 

مالیات بر خانه های خالی
م��اده ۱۶۷ مک��رر اصالحی��ه قانون 
مالیات های مس��تقیم مصوب سال ۹۴ 
بر لزوم اخذ مالی��ات از خانه های خالی 
اصرار دارد. در پی س��اخت بیش از نیاز 
واحده��ای مس��کونی در دهه های ۸۰ 
و ۹۰، در ح��ال حاضر با معضلی به نام 
خانه ه��ای خالی مواجه هس��تیم که بر 
اساس اظهارات عباس آخوندی، وزیر راه 
و شهرسازی، در کشور سرمایه ای معادل 
۲۵۰ میلیارد دالر خانه خالی انباش��ته 
ش��ده که ارزش اف��زوده ای برای اقتصاد 

ملی ندارد. 
با این وجود و با وجود اینکه وزارت راه 
و شهرس��ازی و امور اقتصادی و دارایی 
باید س��امانه ای طراحی کرده و براساس 
آن خانه های خالی کش��ور شناس��ایی 
شوند، این سامانه هنوز راه اندازی نشده 
و بعید اس��ت این قانون در سال جاری 

به اجرا برسد. 
طبق قانون مالیات بر خانه های خالی، 
این واحدها در س��ال دوم نصف مالیات 
متعلقه، در سال سوم معادل کل مالیات 
متعلقه و در س��ال های چهارم و پس از 
آن ی��ک و نیم برابر مالی��ات متعلقه به 
آن ملک باید مالیات بدهند. با این حال 

هنوز این قانون اجرایی نشده است. 

معافیت های مالیاتی مسکن سازان 
در شهرهای کوچک

براس��اس مصوبه ای ک��ه اخیراً هیأت 
دولت در خصوص مالیات بر ساخت و ساز 
به تصویب رس��انده، ساخت و ساز واحد 
مسکونی در شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر 

معاف از مالیات است. 

معافیت مالیاتی صندوق های زمین 
و ساختمان

 ۱۴۳ م��اده  براس��اس  همچنی��ن 
نهاده��ای  و  ابزاره��ا  توس��عه  قان��ون 
مالی مص��وب س��ال ۸۷، صندوق های 
از  ثاب��ت  درآم��د  ب��ا   س��رمایه گذاری 
هر گونه مالیات شامل مالیات بر درآمد، 
مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده و ع��وارض 
ش��هرداری معاف هس��تند. بنابراین هر 
گون��ه ساخت و س��از واحد مس��کونی از 
محل صندوق های سرمایه گذاری زمین 
و ساختمان که بر پایه بازار سرمایه شکل 

می گیرند، از مالیات معاف هستند. 
ب��ه نظر می رس��د با توجه ب��ه واقعی 
شدن نرخ گذاری مالیات بر ساخت و ساز 
با ابالغ مصوبه اخیر هیأت دولت مبنی بر 
اخذ یک چهارم از سود حاصل از فروش 
واحد مسکونی نوساز از سازنده به عنوان 
مالیات، بس��یاری از سازندگان حقیقی 
و حقوقی به س��مت ایجاد و تأس��یس 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری زمین و 
س��اختمان حرکت کنند تا از ش��مول 
مالی��ات بر فروش واحدهای مس��کونی 

خود خارج شوند. 

معافیت مالیاتی نخستین سال 
خالی بودن خانه

از دیگر معافیت ه��ای مالیاتی بخش 
مس��کن، مالیات بر خانه ه��ای خالی در 
نخستین س��ال خالی بودن ملک است 
که براساس قانون، مالیات این واحدها از 

سال دوم محاسبه می شود. 

واکنش انبوه سازان و فعاالن 
ساختمانی به مصوبه دولت

فرمول جدید در میان انبوه س��ازان و 
فعاالن ساختمانی با واکنش روبه رو شد 
و در عین حال کارشناس��ان مالیاتی در 
پاس��خ به این واکنش ها دفاعیاتی مبنی 
بر تصویب آیین نامه جدید نحوه دریافت 
مالیات از س��اخت و فروش مس��کن بر 
مبن��ای عدالت مالیاتی مطرح می کنند. 
این فرمول قرار اس��ت به گونه ای اعمال 
ش��ود که س��ازندگان حقیقی در سال 
چهارم پس از ص��دور پایان کار، عماًل از 
پرداخت مالیات معاف شوند؛ به این معنا 
که شمول مقررات این ماده درخصوص 
ساخت وفروش ساختمان توسط اشخاص 
حقیقی منوط بر آن است که بیش از سه 
سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن 

نگذشته باشد. 
به عبارت دیگر سازندگان حقیقی فقط 
در س��ه سال اول بعد از صدور پایان کار 
مشمول پرداخت مالیات مطابق با فرمول 
جدید هستند؛ یعنی هر نوع سازنده ای 
غیر  از شرکت های ساختمانی و اشخاص 
حقوقی، اگر ساختمان نوساز خود را در 
جریان نخستین فروش در سال چهارم 
بع��د از صدور پایان کار ب��ه بازار عرضه 

پرداخت  از  کن��د، 
مع��اف  مالی��ات 
خواه��د ب��ود. این 
در حالی است که 
حقوقی  سازندگان 
ش��رکت های  ی��ا 
پس  س��اختمانی 

از ص��دور پای��ان کار در ه��ر زمانی  که 
س��اختمان نوس��از خ��ود را ب��ه فروش 
برس��انند، باید معادل یک چهارم از سود 
خ��ود را به عن��وان مالیات بر س��اخت و 

فروش مسکن به دولت پرداخت کنند. 
و  س��اختمانی  ش��رکت های 
س��رمایه گذاران در بازار عرضه مس��کن 
در واکن��ش ب��ه ای��ن بخ��ش از فرمول 
جدی��د دریافت مالیات از ساخت وس��از 
عنوان می کنند: معافیت بساز و بفروش ها 
از مالیات در س��ال چهارم پس  از صدور 
پای��ان کار می توان��د منجر به تش��ویق 
بس��ازوبفروش ها به احت��کار واحدهای 
ساخته شده شود. به این معنی که این 
نوع معافیت انگیزه کافی برای این گروه 
از س��ازندگان برای خودداری از فروش 
واحدهای آماده عرضه به بازار مس��کن 
دس��ت کم تا سه س��ال اول بعد از پایان 
کار محسوب می ش��ود؛ ضمن اینکه به 
اعتقاد آنها این موضوع از سوی دیگر به 
زیان »حرفه ای س��ازی« در بازار مسکن 
تمام می ش��ود؛ چرا که به جای معافیت 
ش��رکت های س��اختمانی که به صورت 
حرفه ای اقدام به ساخت وس��از می کنند 
و ترجیح می دهن��د در کوتاه ترین زمان 
ممکن برای ش��روع پروژه ه��ای جدید 
س��اختمانی واحدهای آماده شده را به 
ب��ازار عرضه کنند، معافیت س��ه س��اله 
برای بس��ازوبفروش ها و اف��راد عادی و 

غیر حرفه ای در نظر گرفته شده است. 
این در حالی اس��ت که ش��رکت های 
س��اختمانی و حرفه ای سازهای مسکن 
از هم��ان س��ال اول فروش س��اختمان 
مش��مول پرداخت مالیات ب��ه دولت با 

فرمول جدید هستند. 

اثر منفی مصوبه دولت بر رونق 
ساخت وساز

انتق��اد دومی که فعاالن س��اختمانی 
به فرم��ول جدی��د دریافت مالی��ات از 
س��اخت مس��کن و نخس��تین فروش 
واحدهای مسکونی نوساز وارد می کنند 
به »اثر منف��ی مالیات جدی��د بر رونق 
ساخت وساز« برمی گردد؛ به اعتقاد آنها 
این مالیات نه تنها در مس��یر ورود بازار 
مس��کن به خصوص بازار ساخت و س��از 
به فاز رون��ق مانع ایج��اد می کند بلکه 
می توان��د موجب دام��ن زدن دوباره به 
ش��رایط رکودی حاکم بر این بازار شود. 
فعاالن بازار س��اخت مسکن می گویند 
هم اکنون که بازار مسکن از رکود خارج 
ش��ده و آماده ورود به فاز رونق اس��ت، 
دریافت یک چهارم از سود ساخت وساز 
از سوی دولت از سازندگان تحت  عنوان 
مالی��ات می توان��د انگی��زه ورود به بازار 
عرضه را در میان س��ازندگان به ش��دت 

کاهش دهد. 

در مقاب��ل ای��ن واکنش س��ازنده ها 
به فرم��ول جدید مالیات بر س��اخت و 
نخس��تین فروش واحدهای مس��کونی 
نوس��از، کارشناس��ان مالیاتی معتقدند 
ت��ا زم��ان حاضر فع��االن س��اختمانی 
برای تولید مس��کن مالیات��ی به مراتب 
کمتر از س��ایر تولیدکنندگان در س��ایر 
بخش های اقتصادی پرداخت می کردند 
و این در حالی اس��ت که با به روز شدن 
قان��ون دریاف��ت مالیات از س��ازندگان 
مس��کن از هم اکنون »عدالت مالیاتی« 
در می��ان صاحبان مش��اغل گوناگون و 
تولیدکنندگان مختلف برقرار خواهد شد. 
نکته دومی که کارشناسان مالیاتی در 
پاس��خ به بخش دیگری از آنچه اشکال 
فرم��ول جدید عنوان می ش��ود و بر آن 
تأکی��د می کنند آن اس��ت که معافیت 
س��ازندگان حقیقی از پرداخت مالیات 
س��اخت  و فروش مسکن تا سال چهارم 
ب��رای حمایت از  »س��ازندگان مصرفی 
مسکن« وضع شده است؛ به این معنی 
که گروهی از س��ازندگان هس��تند که 
برای س��کونت خود در یک س��اختمان 
اق��دام به ساخت و س��از می کنن��د و در 
نتیجه س��ازنده ای که تا س��ه سال بعد 
از ساخت س��اختمان در آن ساختمان 
ساکن شده باشد و در سال چهارم قصد 
فروش آپارتمان خود را داش��ته باشد، از 
نظر سازمان مالیاتی »سازنده مصرفی« 
تلقی شده و چون مصرف کننده محسوب 
می شود از پرداخت مالیات معاف است. 

مصرف��ی،  س��ازنده  مقاب��ل  در 
سرمایه گذاران ساختمانی چون بالفاصله 
بعد از ساخت اقدام به فروش ساختمان 
می کنند )یعنی حداکثر در همان س��ه 
سال اول پس از پایان کار( باید به عنوان 
یک  »تولیدکننده ساختمانی« مالیات 
مص��وب را پرداخ��ت کنن��د. ای��ن نظر 
کارشناسان مالیاتی در شرایطی مطرح 
اس��ت که کارشناس��ان اقتصاد مسکن 
می گوین��د این ش��کل فرم��ول جدید 
مالیات بر ساخت مسکن می تواند منجر 
به »احتکار ساختمان های نوساز« در سه 
س��ال اول پس از صدور پایان کار شود؛ 
به این  صورت که سازندگان برای فرار از 
پرداخت مالیات آپارتمان های نوساز را در 
سال چهارم و بعد از آن برای بازار فروش 
عرضه می کنن��د. در حال  حاضر نزدیک 
به نیم میلیون واحد مس��کونی در شهر 
تهران به  صورت خالی از سکنه نگهداری 
می شوند که بخشی از آنها نوساز هستند 
و به طور نس��بی حدود یک تا دو سال از 

زمان تکمیل آنها گذشته است.
 

نکته مثبت فرمول جدید برای 
فعاالن ساختمانی

در این فرم��ول جدید، دولت با هدف 
کمک به سازنده ها، یک امتیاز مالی برای 
آنها قائل شده است. در قالب این امتیاز 
ارزش زمین پروژه های س��اختمانی در 
زمان فروش، به قیمت روز زمان فروش 
ساختمان محاس��به می شود و از درآمد 
حاصل از فروش کس��ر می شود. به این 
معنی که سود حاصل از فروش مسکن 
در فرم��ول جدی��د مالیات بر س��اخت 
و فروش، ش��امل درآمد س��ازنده بدون 
احتساب ارزش روز زمین در زمان فروش 
است. پیش تر در جریان تصویب ماده ۷۷ 
قانون مالیات های مستقیم پیشنهاد شده 
بود ارزش زمین به عنوان بخشی از قیمت 
تمام ش��ده واحدهای مسکونی، براساس 
قیمت زمان ساخت یا قیمت زمان خرید 
زمین محاسبه شود اما با این امتیاز مالی، 
فرمول جدید محاسبه سود سازنده برای 
دریافت مالیات از س��اخت و نخس��تین 
فروش واحدهای مسکونی نوساز به نفع 

سازندگان تعدیل شد. 

دولت فرمول جدید مالیات بر ساخت وساز را تصویب کرد

نیش ترمز رونق مسکن؟
تجارت

وزیران صنعت دو کشور ایران و مالزی دیدار و 
گفت وگو کردند

تجارت ۵۰۰ میلیون دالری ایران و مالزی 
 در حال��ی ک��ه حج��م تج��ارت فعل��ی ای��ران و مال��زی 
۵۰۰ میلیون دالر اعالم ش��ده اس��ت، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ایران خواستار افزایش سطح همکاری های اقتصادی 
دو طرف ش��د و پیش��نهاد ایران را به منظ��ور همکاری در 
پنج بخش نفت، گاز و پتروش��یمی، صنعت غذایی، صنعت 
الکترونی��ک و صنعت خودرو ارائه کرد.  به گزارش ایس��نا، 
محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت و 
مصطف��ی محمد، وزیر صنعت و تج��ارت بین المللی مالزی 
در دی��دار ب��ا یکدیگر ضم��ن تأکید بر لزوم توس��عه روابط 
اقتص��ادی و تجاری دو کش��ور پیش��نهاداتی را در خصوص 
افزایش همکاری های اقتص��ادی در بخش های نفتی،  گاز و 
پتروشیمی،  صنعت غذایی، صنعت الکترونیک و خودرو ارائه 
کردند تا در صورت تفاهم ش��رکت های دو کشور زمینه های 
س��رمایه گذاری مش��ترکی را آغاز کنند.  در این دیدار وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت ضمن ابراز امیدواری نس��بت به 
چشم اندازی های تصویب ش��ده در دیدار رؤسای جمهوری 
ایران و مال��زی عنوان کرد که حجم تج��اری فعلی در حد 
ظرفیت های دو کش��ور نیس��ت و باید مبادالت تجاری بین 
ایران و مالزی به بیش از رقم کنونی که معادل ۵۰۰ میلیون 
دالر اس��ت افزایش یابد که فرصت ه��ای همکاری اقتصادی 
زیادی برای دو کش��ور فراهم می آورد.   نعمت زاده در ادامه 
با اش��اره به اینکه تقویت و تس��هیل روابط بانکی از عوامل 
مهم ارتقای روابط تجاری است، خاطرنشان کرد: با تسهیل 
مس��ائل بانکی تجار و بازرگان��ان می توانند مبادالت مالی را 

انجام دهند و سرمایه گذاری دو طرف بیشتر شود. 
وی همچنی��ن از ورود س��رمایه گذاران مال��زی ب��ه ایران 
اس��تقبال و اع��الم ک��رد ک��ه ایران بع��د از متوقف ش��دن 
همکاری ه��ا به دلیل وج��ود تحریم ها، تمای��ل دارد مجددا 

روابط تجاری و اقتصادی دو کشور احیا شود. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت همچنین ب��ه توانایی های 
کش��ور در بخش نف��ت، گاز و پتروش��یمی و صنعت غذایی 
و صنعت خودرو اش��اره کرد و خواستار ساماندهی تعرفه ها 
ب��رای هموار کردن فعالیت تج��ار و بازرگانان ایران و مالزی 
شد تا این مس��ئله زمینه ساز س��رمایه گذاری های مشترک 
بی��ن دو کش��ور ش��ود. عالوه ب��ر ای��ن وی مبادل��ه و ارائه 
خدامات فنی و س��ایر بخش ها را در کنار دادوستد کاال مهم 
برش��مرد و عنوان کرد که با توجه به شکوفا نشدن ظرفیت  
هم��کاری اقتصادی ایران و مالزی باید در جهت گس��ترش 
همکاری های دو کش��ور گام برداش��ت.  همچنین مصطفی 
محم��د، وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی با اش��اره به 
اینکه هرچه سریع تر باید موانع بانکی ایران و مالزی برطرف 
شود، بیان کرد که در بخش گردشگری زمینه های مناسبی 
برای ارتقای سطح همکاری های دو کشور وجود دارد که در 
این راس��تا افزایش پروازها بین تهران و کواالالمپور در این 

امر نقش داشته است. 

با حضور وزیر امور خارجه ایران
نشست سران سازمان همکاری 

شانگهای آغاز به کار کرد
نشست س��ران کشورهای س��ازمان همکاری شانگهای با 
حض��ور هیأت جمهوری اس��المی ایران به ریاس��ت محمد 
جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز گذش��ته در آستانه 
پایتخت قزاقس��تان آغاز شد.  به گزارش ایرنا، ظریف رئیس 
هیأت جمهوری اسالمی ایران در سفر به پایتخت قزاقستان 
در نشس��ت دو روزه ش��انگهای و همچنین شرکت در آیین 
گش��ایش نمایشگاه بین المللی اکسپو ۲۰۱۷ به آستانه سفر 

کرده است. 
یکی از دس��تورهای کار این نشس��ت که آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل نیز در آن حضور دارد، موضوع عضویت 
رسمی هند و پاکستان در سازمان همکاری شانگهای است 
و همچنین روس��یه تأکی��د دارد که ایران نی��ز باید هر چه 
زودتر به این سازمان بپیوندد.  یوری اوشاکف، دستیار امور 
بین المللی رئیس جمهور روس��یه اع��الم کرد زمان عضویت 
جمهوری اس��المی ایران در س��ازمان همکاری ش��انگهای 
فرا رس��یده اس��ت.  وی در گفت وگو با خبرنگاران بیان کرد: 
بر این باوریم که اکنون همه شرایط برای عضویت ایران در 
س��ازمان همکاری شانگهای فراهم ش��ده است.  وی افزود: 
تهران سال ۲۰۰۸ درخواست عضویت در سازمان همکاری 
شانگهای را ارائه داد که تحریم های اقتصادی شورای امنیت 
مانع آن بود، ولی اکنون تحریم ها لغو شده است و باید ایران 
را به عنوان قدرت بزرگ منطقه ای به عضویت این س��ازمان 
بپذیریم.  سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز پیش 
از این اعالم کرده بود که درخواست عضویت رسمی ایران با 
)مقررات( این سازمان مطابقت کامل دارد و اظهار امیدواری 

کرد که این مسئله در نشست پیش رو بررسی شود. 

مسکن

رشد 3 برابری مسکن لوکس چگونه اتفاق افتاد؟ 
مسکن، بازار مصرف یا بازار 

سرمایه گذاری؟ 
یک کارشناس اقتصادی می گوید بازار مسکن در حال 
حاضر بازار مصرف اس��ت و نه بازار س��رمایه گذاری؛ بازار 
مسکن دیگر بازاری نخواهد بود که در آن کسی خانه ای 

بخرد و به امید گران شدن آن را نگه دارد. 
حس��ین عبده تبری��زی در گفت وگو ب��ا خبرآنالین با 
بررس��ی بازار مس��کن و اقدامات انجام ش��ده در دولت 
یازدهم بیان کرد: بازار مسکن امروز برای کسانی مناسب 
اس��ت که به قصد اجاره دادن یا مصارف ش��خصی خرید 
کنند، زیرا سرمایه گذاری در این بازار دیگر بازدهی کافی 

ندارد. 
او اضافه کرد: این بازار زمانی می تواند س��ودآور باش��د 
که خریدار بتواند بیش از س��ود بانکی در مسکن بازدهی 
کس��ب کند و تا وقتی که بانک بازدهی مناسبی می دهد 

در مسکن سفته بازی شکل نمی گیرد. 
مش��اور وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا مقایس��ه کارنامه 
دول��ت یازدهم ب��ا عملکرد دولت قبل در حوزه مس��کن 
و سیاس��ت گذاری های انجام شده، عنوان کرد: مهم ترین 
تفاوت بین دولت گذشته با دولت یازدهم در جهت گیری 
سیاست تس��هیالت بود؛ در دولت قبل رویکرد اقتصادی 
حاکم این بود که به تس��هیالت عرضه تاکید داشتند، در 
نتیجه پرداخت تسهیالت به سمت تقاضا سوق داده شد 
و ب��ه اصطالح خریداران موجب افزایش قیمت مس��کن 

شدند. 
او با بیان اینکه سیاس��ت گذاران مسکن در دولت قبل 
معتقد بودند که باید با هدف مقابله با افزایش قیمت ها در 
بخش مس��کن تسهیالت را به سمت عرضه یا سازندگان 
هدایت کرد، یادآور شد: آنها گمان می کردند که پیگیری 
این سیاست غیرتورمی اس��ت و می تواند سرمایه گذاری 
در بخش ساخت و س��از را افزایش داده و از سویی قدرت 

انتخاب مردم را باال ببرد. 
او ب��ا تأکید ب��ر اینکه البت��ه این ایده ه��ا وقتی روی 
کاغذ اس��ت می تواند قابل دفاع باش��د، متذکر شد: اما 
ای��ن ایده ها وقت��ی وارد صحنه عمل ش��د، جهش های 
قیمتی در بازار مس��کن پدید آورد، زیرا وقتی تسهیالت 
به س��ازنده داده می ش��ود که هم به لحاظ حجم و هم 
ب��ه لحاظ نرخ متفاوت بود، مش��خص اس��ت که تمایل 
به ساخت و س��از افزایش می یابد و از س��ویی بخش های 
پربازده نرخ سود بیشتری به بانک ها می پردازند. نتیجه 
این سیاس��ت و پرداخت تسهیالت به سازنده ها این شد 
که پول ها به س��مت ساخت واحدهای تجاری، اداری و 

لوکس رفت. 
عبده تبریزی گف��ت: در واقع بر اث��ر دنبال کردن این 
سیاس��ت در دولت قبل تع��داد خانه های خالی به حدی 
افزایش یافت که اکنون برآورد می شود ارزش آن با توجه 
ب��ه قیمت های میانگین حدود ۲۵۰میلیارد دالر اس��ت؛ 
یعنی ۲۵۰میلیارد دالر از سرمایه مملکت بدون کمترین 

بهره وری بدون استفاده باقی مانده است. 

رشد 3 برابری مسکن لوکس
او ب��ا یادآوری ای��ن موضوع ک��ه در آن دوره به جای 
توزیع عرضه مس��کن بین ش��هرهای مختلف یک س��وم 
ساخت و س��از مس��کونی در تهران و حجم قابل توجهی 
نیز در ش��هرهای بزرگ انجام شد، خاطرنشان کرد: این 
ساخت و س��ازها عمدتا به صورت لوک��س، گران قیمت و 
بی ارتباط ب��ا تقاضای مصرفی ص��ورت گرفت، به طوری 
که مث��اًل در تهران حجم ساخت و س��از در چهار منطقه 
اول ش��هر به س��ه برابر رس��ید، در حالی که در بسیاری 
مناط��ق تهران مثل مناطق میانی و جنوبی ش��هر تا دو 

برابر افزایش اتفاق افتاد. 
عبده تبریزی با اش��اره ب��ه اینکه در نتیج��ه این اتفاق 
نس��بت ساخت و ساز به کل موجودی مس��کن در مناطق 
ش��مالی تهران نیز بیش از سایر مناطق رشد کرد، عنوان 
کرد: همزمان متوس��ط مس��احت آپارتمان ها نیز افزایش 

یافت، لذا تعداد خانه های خالی هم افزایش یافت. 
وی ادامه داد: در واقع نرخ رش��د ساالنه ساخت مسکن 
هم در تهران و هم در کش��ور ط��ی دو دهه اخیر همواره 
بی��ش از دو واحد درصد بیش از نرخ رش��د جمعیت بوده 

است. 
او ب��ا بی��ان اینکه در س��ال های ۸۹ تا ۹۲ هر ش��خص 
س��رمایه گذار یا ش��رکتی در کن��ار فعالی��ت اصلی خود 
ساختمان س��ازی هم کرده است، عنوان کرد: وقتی حدود 
یک و نیم تا دو برابر س��ال های قبل در کالنشهرها واحد 
مسکونی ساخته می شود، این بدان معناست که دولت به 
درستی اتخاذ سیاست نکرده که در بخش مسکونی شاهد 
ساخت و ساز مازاد هستیم، البته در کنار دولت از عملکرد 

شهرداری ها هم نباید غفلت کرد. 
این کارش��ناس اقتصادی گفت: آنچه ش��هرداری تهران 
در س��ال های اخیر دنبال کرده، اعطای مجوز برای ساکن 
ش��دن ۵۰۰هزار خانوار جدید با ساخت و س��ازهای جدید 
بوده اس��ت که ب��ر این مبن��ا می تواند ی��ک میلیون نفر 

جمعیت به منطقه ۲۲ با این مجوزها اضافه شود. 
او ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه ای��ن آم��ار از نظر ملی بس��یار 
نگران کننده اس��ت، عنوان کرد: در واقع با این سیاست ها 
مناط��ق آباد گذش��ته خالی از س��کنه ش��ده و بیابان ها 
گس��ترش می یابد و مردم به س��مت قطب های جمعیتی 

خاصی مهاجرت کنند. 
عبده تبریزی تصریح کرد: س��اخت واحدهای اضافی در 
تهران بدترین چیزی اس��ت که می توانس��ته اتفاق بیفتد 
و همه این کارها به بهانه کس��ب درآمد ش��هرداری انجام 

شده است. 

سیاست های اعتدالی دولت یازدهم
مش��اور وزیر راه و شهرسازی در ادامه به عملکرد دولت 
یازدهم در سیاس��ت گذاری بخش مس��کن اش��اره کرد و 
گفت: در دولت یازدهم وزارت راه و شهرس��ازی سیاست 
تس��هیالتی را کاماًل تغییر داد، در واقع به جای پرداخت 
تس��هیالت به س��ازندگان هدایت تس��هیالت را به سمت 

مصرف کنندگان سوق داد. 
وی اضافه کرد: دولت از همان آغاز کار به دنبال توسعه 
بازار رهن بود تا ش��رایط به گونه ای باشد که مردم قادر به 
خرید خانه باش��ند. چون اگر بازار رهن ایجاد نش��ود در 
تأمین مسکن ارزان قیمت شهروندان عقب می افتیم و در 

پی آن انباشت جدیدی شکل می گیرد. 
عبده تبریزی خاطرنش��ان کرد: در چنین فضایی دوباره 
مس��کن مهر ایجاد می شود که تبعات مخربی دارد، برای 
همین باید بازار رهن به طور کامل در اقتصاد ایران مستقر 

شود. 



فرص�ت ام�روز: با گذش��ت چند 
روز از اع��ام رئیس کل بانک مرکزی 
برای ادغام بانک ها، کارشناسان توصیه 
می کنند ک��ه بانک مرکزی باید پیش 
از هر تصمیمی نس��بت به کافی بودن 
مناب��ع و خط اعتباری برای پوش��ش 
کس��ری های احتمالی آماده باشد، اما 
آیا با ادغام بانک ها مشكات بازار پولی 

کشور حل خواهد شد؟ 
پی��ش درآمد برنام��ه بانک مرکزی 
برای ادغام بانک ها به زمس��تان سال 
گذش��ته باز می گ��ردد؛ درحالی که از 
شهریورماه سال گذش��ته بسیاری از 
بانک ها به منظ��ور تدوین صورت های 
 IFRS مالی خود بر مبنای استاندارد
نماده��ای خ��ود را در بورس بس��ته 
بودند، بانک مرکزی به آنها طی چند 
مرحل��ه فرصت داد تا پ��س از تدوین 
صورت ه��ای مالی جدی��د و ارائه آن 
به ب��ورس، نمادهای خود را در بورس 
باز کنن��د. آخرین فرصت اس��فندماه 
سال گذش��ته بود؛ برخی بانک ها که 
نمادش��ان را ب��از کردن��د، زیان های 
میلی��اردی دیدند، مثل بانک ملت که 
3600 میلی��ارد تومان از س��رمایه اش 
را ب��ه محض ب��از کردن نم��ادش در 
بورس از دس��ت داد. اما برخی بانک ها 
نیز تا آخرین روزه��ا مقاومت کردند؛ 
بانک هایی که صورت های مالی شش 
ماه قبل از بسته شدن نماد آنها نشان 
می ده��د که وضعیت چن��دان خوبی 
ندارن��د و حاال بان��ک مرکزی تصمیم 
گرفته اس��ت بانک های��ی که تمكین 

نكرده اند را ادغام کند. 

نیروهای مسلح پیشگام ادغام 
بانک ها

ب��ا اعام رس��می رئی��س کل بانک 
مرکزی ب��رای آغ��از ادغ��ام بانک ها، 
خبرها حكایت از آن دارد که نیروهای 
مسلح پیشگام شده و قرار است آغازگر 
تجمیع بانک ها و موسسات مالی خود 

باشند. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، ی��ک هفته ای 
می ش��ود که ولی اهلل سیف، رئیس کل 
بانک مرکزی ایران، ایده ادغام بانک ها 

را مطرح کرده است؛ موضوعی که البته 
در گذشته هم از سوی برخی بانكداران 
مطرح ش��ده بود و آن را به عنوان یک 
نیاز فوری ب��رای نظام بانك��ی ایران، 
عنوان کرده بودند؛ اما حال، ش��نیدن 
آن از زبان باالترین مقام سیاست گذار 
در ح��وزه پولی و بانكی، طعمی دیگر 
دارد. ای��ن ولی اهلل س��یف اس��ت که 
می خواهد ب��رای نظام بانك��ی ایران، 
طرحی نو دران��دازد و کار را به نحوی 
پیش برد که شاید بحران در این بخش 

از اقتصاد ایران، راه به سامان برد. 

سیف، استارت ادغام را با چه 
جمالتی زد؟ 

رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار البته 
این اطمینان را هم به س��پرده گذاران 
و مش��تریان بانک ه��ا داده ب��ود ک��ه 
بانک شان، قدرتمندتر می شود و نه تنها 
باید نگران باش��ند، بلك��ه باید انتظار 
سیس��تمی اصولی تر در نظام بانكی را 
داشته باشند؛ اگرچه تصمیم در درجه 
اول ب��ه عهده خود آنها و س��هامداران 
بانک ها اس��ت؛ ول��ی به هرح��ال در 
مس��یری ک��ه بان��ک مرک��زی برای 
ارتباطات با جامعه بین المللی در حوزه 
بانكداری تعریف کرده اس��ت، یكی از 
ش��اخصه ها همین بانک ه��ای قوی و 

دارای پشتوانه قدرتمند مالی است. 
س��یف به صراحت اع��ام کرد که 
هدفش، استانداردس��ازی صورت های 
مالی بانک های ایرانی با استانداردهای 
روز بانك��داری دنیا اس��ت که یكی از 
شاخصه هایش، موضوع نسبت کفایت 
س��رمایه به ش��مار می رود ک��ه برای 
تامی��ن آن چند راه وج��ود دارد؛ اول 
اینكه سهامداران، سرمایه و آورده خود 
را افزایش دهند و با سهام جدیدی که 
بانک ها در بورس عرضه می کنند؛ این 
کفایت سرمایه را تامین کنند یا اینكه 
تصمیم بگیرند با یكدیگر ادغام شوند.  
رئیس ش��ورای پول و اعتب��ار به این 
نكته هم اش��اره کرد که وقتی بانک ها 
با یكدیگر ادغام می شوند، صرفه جویی 
قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد 
داش��ت، چراک��ه قیمت  تمام ش��ده و 

هزینه خدمات آنه��ا کاهش می یابد. 
از س��وی دیگر برخ��ی از هزینه های 
دیگ��ر از جمله هزینه ه��ای مربوط به 
ش��عب پایین می رود؛ چراکه وقتی دو 
بانک با یكدیگر ادغام می شوند، دیگر 
دلیلی برای وجود دو ش��عبه از آن در 
یک خیاب��ان وجود ن��دارد؛ آن گاه در 
این حالت می توانند یكی از ش��عب را 
تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه 
دهن��د.  وی ای��ن نكته را ه��م یادآور 
شد که سپرده گذاران، سرمایه گذاران 
بانک ه��ا هس��تند و بان��ک مرک��زی 
هرگ��ز اج��ازه  نخواه��د داد که منافع 
سپرده گذاران دچار مش��كل شود، از 
س��وی دیگر بانک ها در فضای رقابتی 
به هیچ عن��وان اقدامی نخواهند کرد 
که مش��تریان خود را از دست بدهند؛ 
از این رو جای نگرانی برای آنها وجود 

ندارد. 

بانکداران از ادغام می گویند
پروی��ز عقیلی کرمانی، کارش��ناس 
ارش��د ح��وزه بانك��داری و یك��ی از 
بانكداران باسابقه در رابطه با وضعیت 
کنون��ی بانک ه��ا می گوی��د: راه��كار 
مواجهه ب��ا بحران کنونی نظام بانكی، 
اجرایی کردن قواعد بازل س��ه از سوی 
بان��ک مرکزی اس��ت؛ ب��ه نحوی که 
چنانچه بازل سه اجرایی شود، بانک ها 
متوجه خواهند ش��د که چه وضعیت 
خطرناکی دارند، به این معنا که برخی 
از آنها س��رمایه منفی خواهند داشت؛ 
یعن��ی بانك��داری نمی کنن��د و مثل 
شرکت های مضاربه ای که در گذشته 
وجود داشته اند، مش��غول به فعالیت 

شده اند. 
عقیل��ی کرمانی ادامه داد: چنانچه 
واقع بینان��ه با این موض��وع برخورد 
ک��رده و در مس��یر تجدید س��اختار 
بانک ه��ا گام برداریم، بازل س��ه هر 
چه س��ریع تر بای��د اجرایی ش��ود و 
در قدم ه��ای بعدی اگر قرار اس��ت 
بانک ه��ا ادغ��ام ش��وند ی��ا تعدادی 
از آنه��ا ورشكس��ته هم ش��وند، کار 
را باید پی��ش برد؛ چراک��ه در همه 
جای دنی��ا تجدید س��اختار بانک ها 

منجر به از بین رفتن آنها ش��ده که 
البته لزوما ورشكس��ته نبودند.  وی 
خاطرنش��ان ک��رد: در ای��ن فرآیند 
تع��دادی از بانک ه��ای دنیا جمع یا 
ادغام ش��ده اند؛ پس الزم اس��ت هر 
چه س��ریع تر این قواع��د بین المللی 
را اس��تفاده کنیم و اگ��ر بانک هایی 
وضعیت مناس��بی ندارند، از گردونه 
خارج ش��وند.  این کارش��ناس ارشد 
مسائل بانكی ادامه داد: البته در این 
فرآیند س��پرده های مردم باید حفظ 
ش��ده و محفوظ بماند به نحوی که 
حت��ی یک ریال آن هم صدمه نبیند 
و اعتم��اد و تعهد م��ورد تاکید قرار 
گیرد.  در این میان، اگرچه هنوز به 
صورت رسمی، نامی از بانک هایی که 
برای ادغام در ابتدای فهرس��ت قرار 
می گیرند برده نشده است، اما منابع 
بانك��ی از پیش��گام ش��دن نیروهای 
مس��لح در پروس��ه ادغام های بانكی 
خبر می دهند. هم��ان چیزی که به 
نظر می رس��د منطقی ترین پروس��ه 
برای آغاز این فرآیند اس��ت، چراکه 
سهامداران اصلی، مشترک هستند و 
کمتر ش��اهد نزاع ها یا اختاف نظرها 
در ای��ن رابط��ه خواهیم ب��ود.  یک 
مقام مس��ئول بانك��ی در این رابطه 
ب��ه مهر می گوید: چند ماهی اس��ت 
با  بانک ه��ای مرتبط  که مذاک��رات 
نیروهای مسلح با بانک مرکزی آغاز 
ش��ده و در این ارتباط هم، توافقات 
اولیه برای انجام ای��ن ادغام صورت 

گرفته است. 
وی افزود: بانک مرکزی حساسیت 
زی��ادی روی ادغام بانک ه��ا دارد و در 
فرآیند مذاکره، همه جوانب را در نظر 
می گیرد، اما با توج��ه به اینكه ظرف 
س��ال های گذش��ته، نیروهای مسلح، 
بانک ها و موسس��ات اعتباری زیادی 
را به ثبت رس��انده و مش��غول به کار 
هستند، به نظر می رسد نسبت به سایر 
بانک ها که سهامداران متفاوتی دارند، 
با مش��كات کمتری مواجه باشند و 

ادغام در آنها، زودتر به نتیجه برسد. 
این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون 
چند بانک و موسسه اعتباری نیروهای 

مس��لح اعام آمادگی کرده اند که در 
فرآیند ادغام پیشگام شوند.

 
آغاز ادغام بانک ها از موسسات 

مالی نیروهای مسلح منطقی است
در این میان کارشناسان بانكی نیز 
بر ای��ن باورند که آغ��از ادغام بانک ها 
از موسس��ات مالی و بانک های مرتبط 
ب��ا نهادهای نظام��ی و انتظامی امری 
منطق��ی به ش��مار م��ی رود و به نظر 
می رسد این امر، می تواند تجربه مثبتی 
باشد که سایر بانک ها را هم در ورود به 

پروسه ادغام، ثابت قدم کند. 
دبیرکل  جمش��یدی،  محمدرض��ا 
کان��ون بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی 
خصوصی در رابطه با آغاز پروسه ادغام 
بانک ها از موسسات مالی و بانک های 
نیروهای مس��لح می گوی��د: صاحبان 
اصلی س��هام تع��دادی از این بانک ها 
عما مش��ترک و نهادهایی خصولتی 
هس��تند که آنها ش��اید این تدبیر را 
داش��ته باش��ند که ادغام به نفع شان 

است و می تواند به نتیجه برسد. 
وی می افزای��د: ب��رای آنه��ا فرقی 
نمی کن��د که این موسس��ات را ادغام 
کنند یا افزایش سرمایه جداگانه برای 
آنها داشته باشند، حال آنكه ادغام، این 
بانک ها را تقویت می کند؛ پس زمینه 
برای ادغام آنها که سهامداران مشترک 

دارند، فراهم تر از سایرین است. 
جمشیدی گفت: البته همین بانک ها 
و موسسات مالی هم سهامداران جزء 
و متفرقه دارند که باید این موضوع را 
بررس��ی کنند ولی به هرحال، افرادی 
می توانن��د این هماهنگ��ی را صورت 
ب��رای  دهن��د و در مجام��ع، کار را 
س��همداران توضیح دهند و آنها را به 
تصمیم واحد برسانند؛ پس زمینه برای 
بانک هایی که سهامدارانی از این قبیل 

دارند، فراهم است. 
به هرحال باید منتظ��ر ماند و دید 
که آیا ادغام بانک ها در زمان ریاس��ت 
ولی اهلل س��یف بر بانک مرکزی آن هم 
در عم��ر باقیمانده از دول��ت یازدهم، 
عملیاتی خواهد شد یا اینكه باید کار را 

در دولت دوازدهم پیگیری کرد. 

پیدا و پنهان عبور از بحران بانکی 

کدام بانک ها آغازگر ادغام خواهند بود؟  بخشودگی سود تسهیالت بانک 
کشاورزی به 917 میلیارد ریال رسید

در اج��رای مرحل��ه دوم تبص��ره 35 قان��ون بودجه و 
دس��تورالعمل اباغ��ی بانک مرکزی جمهوری اس��امی 
ایران، با گذشت 28 روز از شروع اجرای این طرح، قریب 
به 917 میلیارد ریال سود و وجه التزام تسهیات کمتر از 
25 میلیون تومان مشتریان این بانک بخشوده و 39000 
فقره پرونده بدهكاران بانک کش��اورزی تسویه و مختومه 

شد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بان��ک کش��اورزی، برابر با 
دس��تورالعمل اباغ��ی بانک مرکزی جمهوری اس��امی 
ایران، مش��تریانی که اصل بدهی آنها کمتر از 25میلیون 
تومان اس��ت، چنانچه نسبت به تسویه نقدی اصل بدهی 
خود اقدام کنند، س��ود و وجه التزام بدهی آنان بخشوده 

خواهد شد. 
ش��ایان ذکر اس��ت به دنبال اباغ این دستورالعمل، از 
تاریخ 18 اردیبهشت شعب بانک کشاورزی سراسر کشور 
پاس��خگوی مش��تریان بدهكار هس��تند و تاکنون استان 
ف��ارس با تس��ویه نزدیک به 3300فق��ره پرونده در مقام 
نخس��ت و پس از آن، اس��تان های خوزس��تان، خراسان 

رضوی و اصفهان در مقام های بعدی قرار دارند. 

اهدای جوایز برندگان مسابقه 
دانش آموزی بانک آینده

جوای��ز برندگان مس��ابقه »امید آینده« وی��ژه کودکان و 
نوجوانان دانش آموز که توس��ط بانک آینده برگزار شد، روز 

چهارشنبه هفدهم خردادماه اهدا شد. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک آینده، این بانک با هدف 
تش��ویق دانش آموزان در زمینه ترس��یم چش��م انداز آینده 
خود و تقویت طرز تلقی آینده نگری در آنها، به عنوان نس��ل 
آینده ساز کشور، نسبت به طراحی و اجرای مسابقه با عنوان 
»امی��د آینده« اقدام کرد. این مس��ابقه، در ب��ازه زمانی 15 
اس��فندماه سال گذشته تا 5 اردیبهش��ت امسال و در چهار 
حوزه متنوع ش��امل نقاش��ی و انشا نویس��ی )دوست داری 
در آینده چه کاره ش��وی؟(، عكاس��ی )شبیه آینده ات شو!( و 

طراحی )ابزار برای آینده( به مرحله اجرا درآمد. 
ب��ا توج��ه ب��ه اس��تقبال گس��ترده دانش آم��وزان از این 
مس��ابقه و از بین آثار متعدد رس��یده، پس از بررس��ی های 
کارشناس��انه و ط��ی فرآین��د داوری، در نهای��ت تعداد 96 
نف��ر از ش��رکت کنندگان، به عنوان آثار برتر انتخاب ش��ده و 
به برندگان خوش ش��انس آن، طی مراس��می، جوایز نفیسی 
شامل ش��ش دستگاه پلی استیش��ن )4( و تعداد 90 کارت 

هدیه به مبلغ 5 میلیون ریال اهدا شد. 
گفتنی اس��ت بان��ک آینده، پی��ش از این نیز نس��بت به 
طراحی حساب »سپرده قرض الحسنه پس انداز امید آینده«، 
با ه��دف حمایت های مالی مش��ترک خانواده ه��ا و بانک و 
به منظور افزایش توانمندی های آموزشی و پرورشی کودکان 

و نوجوانان کشور اقدام کرده است. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک شنبه4
20 خرداد 1396

شماره 803

بانکنامه

اعالم نرخ جدید کارمزد توسط بانک مرکزی
کدام خدمات بانکی گران شد؟ 

بانک مرکزی حداکث��ر نرخ های قابل وصول کارمزد خدمات 
بانكی شامل ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، اعتبارات و سایر 
خدم��ات را برای اجرا به ش��بكه بانكی اباغ ک��رد.  به گزارش 
»فرصت امروز«، بانک مرکزی در اباغیه ای به شبكه بانكی اعام 
کرد: پیرو بخشنامه های شماره 95.218546 مورخ 11 مهرماه 
1395 و ش��ماره 96.61123 مورخ یك��م خردادماه  1396 و با 
توجه به تكلیف قانونی مندرج در بند 4ماده 20 قانون عملیات 
بانكی بدون ربا و همچنین در اجرای مفاد بند »1« یک هزار و 
دویست و چهارمین جلسه مورخ 23 تیرماه سال 1394 شورای 
پول و اعتب��ار با موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر 
کارمزد خدمات بانكی و بازنگری ساالنه آن توسط بانک مرکزی 
جمهوری اس��امی ایران، به پیوس��ت حداکث��ر نرخ های قابل 
وصول کارمزد خدمات بانكی )ریالی( شامل ارزیابی اموال منقول 
و غیر منقول، اعتبارات و سایر خدمات برای اجرا اباغ می شود. 

کاهش قیمت طال و انواع سکه در بازار
صرافان بازار ارز و طا نرخ هر دالر آمریكا را 3.736 تومان و هر 
قطعه تمام بهار آزادی طرح جدی��د را 1.202.950 تومان تعیین 
کردند که نشان دهنده کاهش اندک قیمت دالر و همچنین کاهش 
نرخ طا و انواع س��كه در بازار اس��ت.هر یورو در ب��ازار آزاد تهران 
4.256 تومان و هر پوند نیز 4.881 تومان قیمت خورد. همچنین 
هر نیم س��كه 638.000 تومان و هر ربع س��كه 366.000 تومان 
فروخته شد. هر سكه یک گرمی 246.000 تومان خرید و فروش 

شد و هر گرم طای 18 عیار 114.660 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.736دالر آمریكا

4.256یورو اروپا

4.881پوند انگلیس

1.027درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

496.650مثقال طا

114.660هر گرم طای 18 عیار

1.177.000سكه بهار آزادی

1.202.950سكه طرح جدید

638.000نیم سكه

366.000ربع سكه

246.000سكه گرمی

نرخنــامه

دریچه



اتصال بورس های ایران و هند محقق شد

کابین��ه دول��ت هن��د روز پنجش��نبه یادداش��ت تفاه��م 
همکاری های اقتصادی میان س��ازمان های ب��ورس و اوراق 
به��ادار هند و ایران را تایید کرد. یاس��ر ف��اح، مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار در این 
رابطه عنوان کرد: این تفاهم نامه پیرو توافقی اس��ت که طی 
سفر ریاست وقت نهاد ناظر بازار سرمایه هندوستان به ایران 
حاصل ش��د. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار ادامه داد: براس��اس تفاهم نامه سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار ایران و نهاد ناظر بازار س��رمایه هند 
که در جلس��ه کابینه دولت هند ب��ا حضور»نارندرا مودی« 
نخس��ت وزیر این کشور تایید ش��د، همکاری های دو کشور 
در خصوص مس��ائل مربوط به بازار سرمایه گسترش خواهد 
یافت. یاس��ر فاح با بیان اینکه تمرکز اصلی این تفاهم نامه 
اتصال بورس های دو کشور به ویژه بورس های کاالیی است، 
عنوان کرد: به واس��طه ای��ن تفاهم نام��ه بورس های کاالی 
ای��ران و هند با همکاری دوجانبه موضوع صادرات قیر را در 
دستور کار خود قرار می دهند. مشاور رئیس سازمان بورس 
تاکی��د کرد: یک��ی از اهداف اصلی ای��ن تفاهم نامه صادرات 
قی��ر از طری��ق ب��ورس کاالی ایران به کش��ور هند اس��ت. 
پ��س از امضای این تفاهم نامه هندوس��تان به عنوان یکی از 
بزرگ ترین مش��تریان قیر ایران می تواند قیر خریداری شده 
را از طریق ب��ورس کاالی ایران با ضمانت کیفیت و تحویل 
باالتری دریافت کند. فاح در پایان با اشاره به حمایت کامل 
سفیر هندوستان از این تفاهم نامه عنوان کرد: سوراب کومار 
در بازدید از س��ازمان بورس اذعان داش��ت به طور کامل از 
تفاهم نامه سازمان بورس ایران و هند حمایت خواهد کرد و 
معتقد بود که اتصال بازارهای سرمایه هند و ایران می تواند 
برای هر دو طرف س��ودمند باش��د. نهاد ناظ��ر هند یکی از 
اعضایی اس��ت که تغییر عضویت سازمان بورس ایران را در 
آیس��کو بررس��ی می کند و این تفاهم نامه می تواند موقعیت 

بازار سرمایه ایران در آیسکو را ارتقا دهد. 

رفتار هیجانی روز چهارشنبه گذرا بود
هیج��ان ایجاد ش��ده در پی وقوع حوادث تروریس��تی در 
مجلس ش��ورای اس��امی و حرم امام راحل )ره(، ش��اخص 
بورس را منفی کرد؛ پس از انتش��ار اخبار مربوط به حوادث 
تروریس��تی، برخی فعاالن بازار س��رمایه که نگران وضعیت 
بازار ش��ده بودند، فروش س��هام را آغاز کردند که در نتیجه 
میزان عرضه افزایش یافت و شاخص، منفی شد. به گزارش 
ایرن��ا، کارشناس��ان بازار س��رمایه در مواجهه با این دس��ته 
از س��هامداران عج��ول، توصیه می کنند صبر پیش��ه کنند 
ت��ا فضای منفی ایجاد ش��ده، برطرف ش��ود و وضعیت بازار 
به حالت عادی بازگردد. ایمان مقدس��یان کارش��ناس بازار 
س��رمایه، گف��ت: علت اصلی ریزش ش��اخص ب��ورس وقوع 
حادثه تروریس��تی در تهران ب��ود. وی اضافه کرد: این هفته 
ب��ه دلیل تعطیلی دو روزه چهاردهم و پانزدهم خردادماه، با 
ب��ازاری نیمه تعطیل روبه رو بودیم که حجم معامات در آن 
پایین بود و شمار خریداران نیز کم شد. این کارشناس بازار 
س��رمایه ادامه داد: وقوع حادثه تروریستی، شوک زیادی به 
بازار بورس وارد کرد و باعث ریزش ش��د. مقدس��یان افزود: 
ریزش یکب��اره ش��اخص، موضوعی مقطعی و گذراس��ت و 
دلیل��ی برای تداوم ریزش بورس وج��ود ندارد، زیرا عملکرد 
شرکت ها مشخص بوده و امنیت نیز در کشور حکمفرماست. 
این تحلیلگر بازار س��رمایه پیش بینی کرد شاخص بورس در 
صورت مهیا بودن شرایط، مثبت شود؛ زیرا با تشکیل کابینه 
دولت دوازدهم و مشخص شدن سیاست ها، شرایط بورس به 
تدریج بهبود می یابد. مقدسیان از صنایعی که با قیمت های 
جهانی س��روکار دارند به عنوان گروه های پیشرو بازار نام برد 

که می توانند چشم انداز مثبتی داشته باشند.
 

رویداد های روز چهارشنبه تهدیدی برای 
بازار سهام نیست

کارشناس��ان بازار س��رمایه معتقدند که حمله تروریستی 
پایتخ��ت تهدیدی برای بازار س��هام نیس��ت و تنها واکنش 
هیجان��ی کوت��اه به هم��راه خواهد داش��ت. ف��رزام ابوعلی 
مدیرعام��ل کارگ��زاری کارآم��د در خص��وص رویداد های 
روز چهارش��نبه پایتخ��ت و تاثیر آن در بازار س��هام گفت: 
با توجه به حس��اس بودن بازار س��هام به چنی��ن حوادثی، 
اف��ت قیمت ه��ا دور از انتظار نبود. وی اف��زود: این تاثیرات 
کوتاه مدت اس��ت و در روزهای آتی با مش��خص شدن ابعاد 
واقعی ماجرا بازار سهام مجدد به روال عادی خود باز خواهد 
گش��ت. مهدی حیدرزاده دیگر کارش��ناس بازار سرمایه نیز 
در واکنش به حادثه تیراندازی روز چهارش��نبه در پایتخت 
و تاثیر آن در بازار س��هام عنوان کرد: حادثه روز چهارشنبه 
در تهران ممکن است که س��رمایه گذار را با نگرانی از ادامه 
افت قیمت س��هام مواجه کند، اما این هیجانات کوتاه است 
و به زودی ش��اهد عادی ش��دن روال کار بازار خواهیم بود. 
مدیرعامل کارگزاری مدبر آس��یا یادآور ش��د که سهامداران 
تحت تصمیمات زودهنگام به س��مت فروش سهم های خود 
نروند. علی متولی، دیگر کارش��ناس بازار سرمایه نیز نسبت 
به حادثه روز چهارش��نبه در تهران و اثر گذاری منفی آن بر 
بازار س��هام گفت: این حادثه تروریستی تنها در کوتاه مدت 
به بازار سیگنال منفی خواهد داد. مدیرعامل کارگزاری ملل 
بیان کرد: این مسئله و تاثیرات منفی آن موقت و کوتاه مدت 
اس��ت، بنابراین توصیه می شود که از هیجانات کاذب دوری 
و به محض مش��خص شدن ابعاد قضیه ش��اهد روال عادی 

بازار خواهیم بود.

فروشندگان عجول، متضرران فردا
در شرایط بحرانی سرمایه گذاران در قدم اول باید اخبار 
را از مناب��ع موثق پیگیری کنند، همچنین س��هامداران از 
تصمیم ه��ای عجوالنه بپرهیزند و با فروش س��هام خود را 
متضرر نکنند. مصطفی امید قائمی، نخس��تین مدیر عامل 
فرابورس ایران در خصوص حوادث روز چهارش��نبه تهران 
و تاثیر آن بر بازار س��رمایه ب��ر کوتاه بودن اثر هیجانی آن 
تاکید کرد و به س��نا، گفت: س��رمایه گذاران بازار سرمایه 
بارها ش��اهد تاثیر هیجان��ی مثبت یا منفی ریس��ک های 
سیاس��ی، اقتصادی ی��ا به عبارتی ریس��ک های ذاتی بازار 
بوده اند و می دانند اثر چنین اتفاق هایی کوتاه مدت اس��ت. 
وی به بررس��ی برخی از اتفاق هایی ک��ه باعث ریزش های 
س��نگین در بازار ش��ده بود اش��اره کرد و گفت: بارها در 
بازار سرمایه شاهد ریزش های هیجانی به دلیل اتفاق های 
کوتاه م��دت بوده ایم ک��ه پس از فروکش ک��ردن هیجان، 
بازن��دگان این جریان فروش��ندگان س��هام بودند. وی به 
اتفاق هایی چون برنده ش��دن ترام��پ در انتخابات آمریکا، 
بازگشایی نمادهای بانکی پس از توقف های طوالنی مدت و 
افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها اشاره کرد و گفت: برخی 
از این اتفاق ها به درون بورس و برخی مربوط به اتفاق های 
بیرونی بودند ولی همه آنها فضای هیجانی ریزش��ی را در 
بازار ایجاد کردند و باعث افت ش��اخص ها شدند اما بسیار 
کوتاه مدت بودند و در مدت زمان کوتاهی بازار به ش��رایط 
ع��ادی خود بازگش��ت. وی با تاکید بر اینک��ه تاثیر منفی 
وقایع روز چهارش��نبه بر بازار سرمایه نیز کوتاه مدت است، 
افزود: سرمایه گذاران هوش��یار باشند و تحت تاثیر فضای 
هیجانی قرار نگیرن��د. مدیرعامل گروه مالی مهر آیندگان 
با تاکید بر اینکه در شرایط بحرانی سرمایه گذاران در قدم 
اول باید اخبار را از منابع قابل اعتماد پیگیری کنند، افزود: 
سرمایه گذاران از تصمیم های عجوالنه بپرهیزند و با فروش 
س��هام خود را متض��رر نکنند. وی با تاکید ب��ر اینکه باید 
روی اتفاق های روز چهارش��نبه برآورد و بررسی های الزم 
انج��ام ش��ود و نباید عجوالنه اقدام به فروش س��هام کرد، 
اظهار داش��ت: باید ابعاد این قضیه بررس��ی ش��ود معموال 
تاثی��ر چنین اتفاق هایی بر بازار س��رمایه بس��یار زودگذر 
اس��ت. نخس��تین مدیرعامل فرابورس ایران به سهامداران 
توصیه کرد در صف های فروش قرار نگیرید چراکه به طور 
قطع فروشندگان عجول، متضرران فردا خواهند بود. امید 
قائمی با اش��اره به اینکه همیشه کارشناسان بازار سرمایه 
تاکید کرده اند ک��ه تصمیم گیری در فضای هیجانی باعث 
ضرر و زیان سرمایه گذاران می شود، افزود: تاثیر اتفاق های 
روز چهارش��نبه به زودی از بازار برچیده می ش��ود و روند 
معامات به حالت ع��ادی خود بازمی گردد. وی در خاتمه 
دوباره به س��هامداران توصیه کرد اس��یر صف های فروش 
هیجانی نش��وند و با صبوری و نگاه بلند مدت س��هامداری 

کنند تا برنده باشند. 

عبور از رفتارهای هیجانی با حمایت 
حقوقی ها

مدیرعامل ش��رکت مش��اور س��رمایه گذاری آوای آگاه، 
پیامده��ای حوادث تروریس��تی اخیر در کش��ور را بر بازار 
س��رمایه گذرا و کوتاه مدت دانس��ت و گفت: با فرونشستن 
غبارها در حواش��ی این اتفاقات، آرام��ش به بازار برخواهد 
گش��ت. مه��دی طحان��ی در گف��ت و گ��و با س��نا، اثرات 
کوتاه م��دت حوادث تروریس��تی بر ب��ازار را طبیعی خواند 
و گف��ت: در همه جای دنی��ا وقتی حوادث تروریس��تی و 
دیگ��ر ناامنی ها رخ می دهد، با توجه ب��ه اینکه در لحظات 
اولی��ه، ابعاد و پیامدهای آن مش��خص نیس��ت و از طرفی 
سرمایه هم بسیار ترسو است فعاالن بازارها سعی می کنند 
دارایی های خود را به نقد ش��ونده ترین حالت ممکن تبدیل 
کنند. وی با اشاره به قدرت نقدشوندگی باالی سهام افزود: 
برخی س��هامداران با اس��تفاده از این ویژگی بازار س��هام، 
در رفت��اری هیجانی اق��دام به فروش برخ��ی دارایی هایی 
خ��ود کردند که ای��ن کار افت موقتی ش��اخص را رقم زد. 
مدیرعامل شرکت مشاور س��رمایه گذاری آوای آگاه افزود: 
ام��ا نکته ای که در ح��ال حاضر وجود دارد این اس��ت که 
بع��د از این حادث��ه خیلی ها منتظر بودن��د ببینند واکنش 
دالر در بازاره��ا ب��ه چه صورتی خواهد ب��ود که تا اینجای 
کار معل��وم ش��د دالر واکنش خیلی خاصی نداش��ته و در 
منطقه آرامش قرار گرفته اس��ت. طحانی ادامه داد: چنین 
حوادث��ی در بازار عرضه ما از نظر اقتصادی مدیریت ش��ده 
است؛ یعنی نتوانسته بر اقتصاد ایران در قسمت ارزی تاثیر 
منف��ی جدی بگذارد؛ با این ح��ال، ادامه این روند در دیگر 
بازارها به ویژه در بازار س��رمایه بسیار مهم است. وی افزود: 
به نظر می رسد می شود در این مرحله با یک تاش و همت 
جمعی از ب��ازار صیانت کرد. در واقع در درجه اول بزرگان 
ب��ازار، دولتی ه��ا و حقوقی ها باید از بازار س��رمایه حمایت 
کنند و از ریزش بیشتر قیمت ها که با هیجان مردم همراه 
ب��وده، در روزهای آتی جلوگیری کنند. طبیعی اس��ت که 
بعد از فرونشس��تن غبارها، س��رمایه گذاران حقیقی نیز که 
سرمایه های کوچک تری دارند بهتر می توانند بنشینند و با 

تعقل بیشتر از دارایی های خود محافظت کنند. 

عرضه۱۰۰درصدی جوجه یک روزه در 
بورس کاال

رئیس انجمن جوج��ه یک روزه با بیان اینکه تا ۱۰تیر ماه 
۲۰ درصد جوجه یک روزه تولید اعضای این انجمن در بورس 
کاال عرضه خواهد ش��د، گفت: به مرور کل تولید این انجمن 
برای تنظیم بازار مرغ در بورس عرضه می ش��ود. به گزارش 
مهر، س��عید اصغری فرد افزود: به مرور کل تولید این انجمن 
برای تنظیم بازار مرغ در بورس عرضه می ش��ود. وی تاکید 
کرد: هدف انجمن، ورود و معامله کل جوجه یک روزه کشور 
در بورس کاالی ایران اس��ت ضمن اینکه در س��ال گذشته 
۷۹۰ ه��زار قطعه جوج��ه یک روزه در ب��ورس کاال عرضه و 
معامله ش��د. وی با اشاره به اینکه عمده ترین مشکل انجمن 
جوج��ه ی��ک روزه با نهادهای نظارتی اس��ت، گف��ت: زمانی 
که قیم��ت جوجه و م��رغ افزایش پیدا می کن��د، نهادهای 
نظارتی کمکی به انجمن نمی کنند. این در ش��رایطی است 
ک��ه عرض��ه جوجه ی��ک روزه در بورس کاال، ای��ن کاال را از 
ش��مول قیمت گذاری خارج می کند، از س��وی دیگر انجمن 
جوجه یک روزه اصرار دارد که ش��فافیت در این بازار حاکم 
و تقاضا با روش های مدرن و کارآمد مدیریت ش��ود. به گفته 
اصغری ف��رد، عاوه بر مکانیزم های کش��ف قیمت در بورس 

کاال، بازار جوجه یک روزه نیاز به رقابت تولیدکننده دارد. 
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در س��ه روز کاری هفته گذش��ته ش��اخص 
کل ب��ازده نقدی و قیمت��ی بورس تهران ۷۷5 
واحد افت ک��رد و از میانه های کانال 8۰ هزار 
واح��دی تا عدد ۷۹ هزار و ۷58 واحدی پایین 
آمد. در عین حال در س��ه روز کاری گذش��ته 
فش��ار عرضه در بس��یاری از گروه ها باعث شد 
قیمت های تابلو شرایط کاهشی را تجربه کند. 
در آخری��ن روز معام��ات تاالر شیش��ه ای در 
هفته ای که گذشت برخی س��هامداران نگران 
از حوادث تروریس��تی تهران اق��دام به فروش 
س��هام خود کرده و در این روز اکثر س��هم ها 
رون��د رو به کاهش در قیمت پایانی را پش��ت 
سر گذاشتند. از س��وی دیگر برگزاری مجامع 
از جانب برخی ش��رکت ها باعث ش��د که تاالر 
شیش��ه ای بورس ته��ران روند کاهش��ی را در 
هفته گذشته طی کند. همچنین بازار سهام در 
هفته ای که گذشت دو روز تعطیل بود و همین 
مس��ئله باعث ش��د در روزهای کاری هم بازار 
کم حجمی را ش��اهد باشیم. صنعت الستیک و 
پاس��تیک که در هفته ه��ای اخیر مورد توجه 
فعاالن بازار سهام قرار گرفته است با در اختیار 
داش��تن ۱۰ درصد ب��ازار در این هفته پیش��رو 
ب��ود و محصوالت ش��یمیایی ۹ درصد و فلزات 
اساس��ی 8 درصد بازار را در اختیار داشته است 
و به نوعی این س��ه صنع��ت ۲۷ درصد گردش 
معامات را در هفته گذشته در اختیار داشتند. 
پس از گذر از دوره هیجانی موجود پیش بینی 
می شود در صورت مشخص شدن سیاست های 

اقتص��ادی جدید دولت، روزه��ای متعادلی در 
انتظار بازار سهام باشد.

 
افزایش 3.3 درصدی شاخص کل از ابتدای 

سال
از ابتدای امس��ال تاکن��ون در مدت 4۹ روز 
معامات��ی تعداد 56 میلی��ارد و 64۹ میلیون 
س��هم و حق تقدم ب��ه ارزش ۱43 هزار و 3۷5 
میلیارد ریال در 3 میلیون و ۲۱6 هزار و ۲۹۱ 
دفعه مورد معامله قرار گرفته اس��ت. همچنین 
بررس��ی معامات بازار س��هام به تفکیک بازار 
نش��ان می دهد در ای��ن م��دت 34 میلیارد و 
۲8۱ میلیون س��هم به ارزش ۷۷ هزار و ۲36 
میلی��ارد ریال در یک میلی��ون و 434 هزار و 
۲8۷ نوب��ت در ب��ازار اول؛ ۲۰ میلیارد و ۷6۲ 
میلیون س��هم به ارزش 48 هزار و ۹۲ میلیارد 
ریال در یک میلیون و ۷6۹ هزار و ۹۷ نوبت در 
بازار دوم؛ ۱6 میلیون س��هم به ارزش ۱643۱ 
میلیارد ری��ال در 4۰4۲ نوبت در بازار بدهی؛ 
۱44۲ میلی��ون س��هم ب��ه ارزش ۱۲ میلیارد 
ری��ال در ۷3۲ نوب��ت در بازار مش��تقه و ۱4۷ 
میلی��ون واحد از صندوق های س��رمایه گذاری 
قابل معامله در ب��ورس تهران به ارزش ۱6۰4 
میلیارد ریال در 8۱33 نوبت مورد معامله قرار 
گرفته اس��ت. ش��اخص کل نیز ک��ه معامات 
امسال بورس را از ارتفاع ۷۷ هزار و ۲3۰ واحد 
آغاز کرده اس��ت تاکنون با ۲5۲۹ واحد رشد، 
افزای��ش 3.3 درصدی را ثبت کرده و به ارتفاع 

۷۹ هزار و ۷58 واحد رس��یده اس��ت. شاخص 
ب��ازار اول نی��ز در ای��ن مدت ب��ا 6۰8 واحد و 
شاخص بازار دوم با ۱۲۰۱۰ واحد رشد مواجه 

شده اند.
 

بازدهی 3 درصدی آیفکس از آغاز سال
روز  س��ه  در  ای��ران  فراب��ورس  بازاره��ای 
معامات��ی هفته منته��ی ب��ه ۱۹ خردادماه، 
میزب��ان دادوس��تد ۹۷۷ میلی��ون ورق��ه ب��ه 
ارزش 4 ه��زار و 65۰ میلی��ارد ری��ال بودند. 
در بازارهای اول و دوم 5۱5 میلیون س��هم به 
ارزش ۹۰6 میلیارد ریال مورد دادوس��تد قرار 
گرفت که نش��ان می دهد ای��ن دو بازار بیش 
از نیم��ی از حجم مب��ادالت کل هفته جاری 
را ب��ه خود اختص��اص داده اند. در همین حال 
در بازاره��ای پای��ه الف، پای��ه ب و پایه ج نیز 
45۰ میلیون سهم به ارزش 6۱۰ میلیارد ریال 
دست به دست شد که این حجم از دادوستدها 
در 3۹ هزار نوبت معاماتی نقل وانتقال یافت. 
در ادام��ه رص��د ب��ازار ابزارهای نوی��ن مالی 
حاکی از جابه جایی 45۰ میلیون ورقه اس��ت 
که ارزش��ی مع��ادل 3 ه��زار و ۱۲4 میلیارد 
ری��ال را رق��م زد. در این می��ان اوراق بدهی، 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری قاب��ل معامله و 
اوراق گواهی تسهیات مسکن در جایگاه های 
اول تا س��وم به لحاظ بیش��ترین میزان حجم 
و ارزش مبادالت��ی بازار ابزاره��ای نوین مالی 
ق��رار گرفتند.به این ترتیب تابلوی تس��هیات 

مسکن میزبان دادوستد ۲ هزار ورقه به ارزش 
 ۱۷5 میلیارد ریال ب��ود. همچنین جابه جایی 
۷ میلی��ون ورقه به ارزش 86 میلیارد ریال نیز 
 ETF نتیجه معامات صورت گرفته در تابلوی
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله بود. 
در همی��ن حال ۲ میلی��ون و ۹۰۰ هزار ورقه 
بده��ی به ارزش ۲ ه��زار و 863 میلیارد ریال 
خریدوفروش ش��د. ارزش معامات خرد بازار 
س��هام )ش��امل معامات بازارهای اول، دوم، 
 )SME پای��ه، اختیار معامل��ه خریدوفروش و
و اختی��ار س��هام در ای��ن هفته ب��ه یک هزار 
و 5۰۷ میلیارد ریال رس��ید ک��ه گروه فلزات 
اساسی با در اختیار گرفتن 3۰۰ میلیارد ریال 
و س��هم ۲۰ درص��دی از ارزش کل در جایگاه 
نخس��ت ایس��تاد. در همین ح��ال گروه های 
محصوالت ش��یمیایی؛ انبوه س��ازی، اماک و 
مس��تغات؛ حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات 
و س��رمایه گذاری ها نیز به ترتیب با سهم ۱۱، 
۹، ۷ و 5 درص��دی از ارزش کل معامات خرد 
بازار س��هام و اختیار سهام، جایگاه های دوم تا 
پنجم را به خود اختصاص دادند. گفتنی است 
در بین س��ه روز معاماتی هفته گذشته، روز 
سه ش��نبه ۱6 خردادماه شاهد بیشترین حجم 
و ارزش مبادالتی بودیم. در نهایت و در پایان 
معامات هفته گذشته، شاخص کل فرابورس 
ایران در ارتفاع ۹۰۱ واحدی ایس��تاد و به این 
ترتی��ب بازدهی آن از ابتدای س��ال به حدود 

3 درصد رسید. 

پیشروی صنعت الستیک و پالستیک ادامه یافت

بازار سهام در انتظار روزهای متعادل

مرک��ز پژوهش، توس��عه و مطالعات اس��امی 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، در گزارش��ی 
شاخص های کلیدی بازار س��رمایه را اعام کرد. 
شاخص های اعام ش��ده، نمایانگر وضعیت بازار 
سرمایه در چهار س��ال اخیر است. سرفصل های 
این گزارش که م��واردی همچون تأمین مالی از 
طریق بازار سرمایه، اندازه بازار، ارزش معامات، 
ضریب نفوذ بازار س��رمایه، توس��عه بازار سرمایه 
حرفه ای، سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه 
و ارزش معام��ات بورس های کاالیی را ش��امل 

می شود، به این شرح است: 
تأمین مالی از طریق بازار س�رمایه: تأمین 
مال��ی از رقم ۱43 هزار میلیارد ریال طی س��ال 
۱3۹۱، ب��ه ۱۲۲۰ هزار میلیارد ریال طی س��ال 
۱3۹5 رس��یده ک��ه بیانگر رش��د ۷5۰درصدی 
اس��ت. انتشار انواع ابزارهای مالی جدید از جمله 
اوراق اج��اره، مرابح��ه و اس��ناد خزانه اس��امی 
دولت��ی و همچنین افزای��ش ارزش صندوق های 

سرمایه گذاری از طریق جذب منابع تأمین مالی 
باعث این رش��د شده اس��ت. ارزش تأمین مالی 
از طریق بازار س��رمایه س��االنه به طور متوس��ط 

۷۰درصد رشد داشته است. 
اندازه ب�ازار: اندازه  )ارزش( ب��ازار از ۲4۲۰ 
ه��زار میلی��ارد ریال در ابتدای س��ال ۱3۹۲، به 
4۹۰8 هزار میلیارد ریال در پایان س��ال ۱3۹5 
رس��یده اس��ت که بیانگر ۱۰3درصد رشد است. 
این شاخص حاصل جمع ارزش بازار سهام، اوراق 
صکوک و اوراق مش��تقه است که از حاصلضرب 
قیم��ت ورق به��ادار در تعداد اوراق منتش��ره به 
دس��ت می آید. بیش��ترین افزایش در اندازه بازار 
مربوط به ارزش س��هام پذیرفته ش��ده در بورس 
تهران و فرابورس ایران اس��ت. متوس��ط رش��د 
س��االنه ارزش بازار از ابتدای سال ۹۲ تا انتهای 

سال ۹5 نیز ۱۹درصد است. 
 ارزش معام�الت: ارزش معامات  )س��هام، 
اوراق و مشتقه( در بورس تهران، فرابورس ایران، 

ب��ورس کاال و بورس ان��رژی از مقدار ۱۰۹6هزار 
میلی��ارد ریال طی س��ال ۹۱ به مق��دار ۱۹۰۲ 
هزار میلیارد ریال طی س��ال ۹5 رس��یده است 
که رش��دی ۷4درصدی را نشان می دهد. ارزش 
معامات س��االنه به طور متوسط ۱5درصد رشد 

داشته است. 
ضریب نفوذ بازار س�رمایه: این شاخص که 
از مجم��وع تع��داد کدهای س��هامداری و تعداد 
س��رمایه گذاری صندوق ها  واحده��ای  صاحبان 
به دس��ت می آید، از قریب ب��ه 6.5 میلیون نفر 
در ابتدای س��ال ۱3۹۲ به بی��ش از ۱۱ میلیون 
نفر تا پایان فروردین ماه س��ال ۱3۹6 رس��یده و 
نمایانگر رشد ۷5درصدی است. ضریب نفوذ بازار 
سرمایه س��االنه به طور متوس��ط ۱5درصد رشد 

داشته است.
 توس�عه بازار س�رمایه حرفه ای: نهادهای 
مالی از جمله زیرس��اخت های بسیار مهم توسعه 
بازار سرمایه محسوب می شوند که براساس ماده 

۲8 قان��ون بازار اوراق بهادار جمهوری اس��امی 
ایران مصوب آذرماه سال ۱384 مجلس شورای 
اسامی، تأسیس آنها منوط به ثبت نزد سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار اس��ت و فعالیت آنها تحت 
نظارت این س��ازمان صورت می پذیرد. تعداد این 
نهادها از ۲۹۹ ش��رکت در پایان سال ۱3۹۱، به 
488 ش��رکت در اسفندماه س��ال ۱3۹5 رسیده 

است و رشدی 6۲درصدی داشته است.
 س�رمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه: 
سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور در 
ابتدای سال ۱3۹۲ حدود 8۷8 میلیارد ریال بوده 
که این رقم در پایان سال ۱3۹5 با ۱3۲8درصد 
رشد به ۱۲538 میلیارد ریال رسیده است. تعداد 
کدهای سرمایه گذاران خارجی 858 کد است که 
56۲ کد مربوط به سرمایه گذاران حقیقی و ۲۹6 
کد مربوط به سرمایه گذاران حقوقی است. تعداد 
کدهای سهامداری خارجی در بورس انرژی ۱5۰ 

کد است. 

ش��اخص ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در 
هفته ای که گذش��ت با ۰.۱ دهم درصد افت 
از رقم 8۰.5۱3 به رقم ۷۹.۷5۹ رس��ید. به 
گزارش کان��ون کارگزاران، بهن��ام بهزادفر، 
مدیر امور اعضای کانون کارگزاران و مدرس 
دانشگاه ضمن بیان مطلب فوق گفت: بخش 
عمده ای از افت بورس در این هفته به دلیل 

حوادث روز چهارشنبه گذشته بود.
 در واق��ع ای��ن روز منفی تری��ن روز ب��ازار 
س��رمایه در س��ال جاری ب��وده ک��ه در آن 
ش��اخص های ب��ازار س��رمایه منفی ش��دند. 
این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد: در یک سال 
گذش��ته اتفاقات��ی مانند کاه��ش و افزایش 

قیم��ت جهانی نفت، بازگش��ایی نماد ها پس 
از توق��ف طوالن��ی مدت، موض��وع ترامپ در 
انتخابات آمریکا، بازگش��ایی نمادهای بانکی، 
ورود به فصل مجامع شرکت ها، ورود به فصل 
تسویه اعتباری کارگزاران، ایجاد تغییراتی در 
صندوق های س��رمایه گذاری ب��ا درآمد ثابت، 
انتخابات ریاست جمهوری ایران و... مواردی 
بودند که موجب تحت تأثیر قرار دادن کلیت 
بازار س��رمایه ش��دند اما به ج��ز عامل نفت 
تقریباً اکثر موارد تأثیرات هیجانی کوتاه مدت 
محسوب می شوند. وی در این خصوص ادامه 
داد: باید علت تأثیر این اخبار بر بازار سرمایه 
در س��ال های گذشته را مورد بررسی قرار داد 

تا رفتارهای هیجان��ی از واکنش های بنیادی 
متمایز ش��وند. به گفته بهن��ام بهزادفر، بروز 
رفتاره��ای هیجان��ی در پی انتش��ار خبر روز 
چهارش��نبه اثرات کوتاه مدت و زودگذری بر 
معامات بازار سرمایه دارد. مدیر امور اعضای 
کانون کارگزاران در تحلیل آینده بازار سرمایه 
گفت: در پیش بینی وضعیت بازار سرمایه در 
ب��ازه زمان��ی کوتاه مدت و میان م��دت انتظار 
م��ی رود در کوتاه مدت افت روز چهارش��نبه 
بازار س��رمایه جبران شود و در میان مدت هم 
در فصل مجامع که تا پایان تیرماه ادامه دارد، 

بازار حرکت شارپ نزولی نداشته باشد. 
وی افزود: محرک های رشد بازار سرمایه در 

حال حاضر، کاهش نرخ س��ود بانکی، افزایش 
نرخ رشد اقتصادی کشور، افزایش معقول نرخ 
ارز و گزارشات مثبت شرکت ها می تواند باشد 
و پیش بینی می ش��ود تغییرات آرامی داشته 
باش��ند و این فرآیند برای رون��د میان مدت 

بازار سرمایه نیز صادق خواهد بود.
 این اس��تاد دانشگاه در پایان با بیان اینکه 
پیش بینی می ش��ود معامات در هفته پیش 
رو ب��ا آرامش و تع��ادل انجام ش��ود، تأکید 
کرد: هیجان زدگی آفت بازار س��رمایه است 
و بر این اساس در شرایط بحرانی الزم است 
سهامداران خبرها را از منابع موثق پیگیری 
کنند و عجوالنه اقدام به فروش سهام نکنند. 

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس اعالم کرد

شاخص های کلیدی بازار سرمایه از سال 92 تا 96

بررسی وضعیت بازار سرمایه در هفته ای که گذشت و پیش بینی آینده بازار

خبر

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهام

بورس کاال
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تبریلز – اسلد فلاح: پوس��تر 
اولین جشنواره فیلم تبریز با حضور 
ارش��اد  و  اداره فرهن��گ  مدی��رکل 
اس��امی آذربایجان ش��رقی، رئیس 
انجم��ن س��ینماگران اس��تان، دبیر 
جش��نواره و جمعی از اصحاب رسانه 

استان، رونمایی شد.
ب��ه گزارش خبرنگار م��ا در تبریز، 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��امی 
آذربایج��ان ش��رقی، در این جلس��ه 
برگ��زاری  ش��اهد  تبری��ز  گف��ت: 
جش��نواره  قبیل  از  جش��نواره هایی 
وحدت و رحمت در تاریخ س��ینمای 
خ��ود بوده اس��ت، ه��دف برگزاری 
این جش��نواره ت��داوم و ش��کوفایی 
استعدادهای هنری هنرمندان بومی 

خواهد بود.
دکت��ر محم��د محمدپور ب��ا بیان 
اولین جش��نواره  برگ��زاری  اینک��ه 
فیل��م تبریز نوعی توفی��ق در حوزه 
سینمایی اس��تان است، توضیح داد: 
برگزاری اولین جشنواره فیلم تبریز 
نوع��ی توفی��ق در حوزه س��ینمایی 
استان بوده و به ثمر نشستن زحمات 
تمامی س��ینماگران اس��تان در این 
جش��نواره جلوه گر خواهد ش��د.وی 
ادامه داد: این جشنواره در نخستین 
روی��داد خ��ود در بخش ه��ای فیلم 
کوتاه، داس��تانی، مستند و انیمیشن 

در سطح اس��تانی برگزار خواهد شد 
و امیدواریم در آینده شاهد برگزاری 
این جش��نواره در س��طح ملی و در 
فضای رقابتی گسترده تر برگزار شود 
و فیلم های بلند را نیز در بخش های 
اداره  دهد.مدی��رکل  ج��ای  خ��ود 
فرهنگ و ارش��اد اسامی آذربایجان 
ش��رقی با اش��اره به ظرفی��ت های 
باالی هنرمندان سینماگر در استان، 
اظهار کرد: وجود جش��نواره هایی از 
ای��ن قبیل، تعامل بین س��ینماگران 
داخل��ی و خارج��ی را فراهم خواهد 
ساخت، همچنین رغبت سینماگران 
را برای فیلم س��ازی افزوده و فضای 
رقابتی س��ازنده ای را خواهد ساخت 
ت��ا تمامی فعاالن ای��ن عرصه با هم  
همدلی و هم��کاری کرده و کیفیت 

جشنواره را باال ببرند.

وی ب��ا اش��اره به دس��تاورد اصغر 
ب��رادران ارک در  ن��ژاد و  یوس��فی 
جش��نواره های بی��ن المللی فجر و 
ک��ن، گفت: این دس��تاوردها اعتماد 
ب��ه نفس را به س��ینماگران اس��تان 
تمام��ی  از  رو  ای��ن  از  بازگردان��د، 
س��ینماگران اس��تان که مستقر در 
تبریز یا س��ایر ش��هر ها هستند در 
این جش��نواره  برگ��زاری  راس��تای 

دعوت می کنیم.
دکتر محمدپور در پایان س��خنان 
خود، با اش��اره به سیاست های اداره 
کل فرهنگ و ارش��اد اسامی مبنی 
ب��ر واگذاری فعالیت ه��ای فرهنگی 
و هنری به بخ��ش های غیر دولتی، 
بیان ک��رد: حمایت از تش��کل های 
فرهنگ��ی و هن��ری از جمل��ه فیلم 
و س��ینما و تقوی��ت آن��ان از جمله 

سیاس��ت ه��ای اداره کل فرهن��گ 
و ارش��اد اس��امی ب��وده و واگذاری 
این تش��کل ها به بخ��ش خصوصی 
از محوریت های اصلی آن اس��ت تا 
انگیزه و اس��تعداد های نوظهوری را 

شاهد باشیم.
عل��ی اکبر افتخ��ار، رئیس انجمن 
س��ینماگران آذربایجان ش��رقی در 
این مراس��م، بیان کرد: سطح و رشد 
سینما در هر منطقه نشانگر بالندگی 
فرهنگی آن منطقه اس��ت و هر چه 
این صنعت رشد یابد، خبر از پویایی 
فرهن��گ و هنرمن��دان آن منطق��ه 
می ده��د.وی ادام��ه داد: نخس��تین 
جش��نواره فیل��م تبریز ب��ا همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��امی 
از ١٠ الی ١٣ م��رداد برگزار خواهد 
ش��د و امید آن داریم این جشنواره  
آبرومن��د و در ش��ان  ش��هر تبریز و 

استان برگزار شود.
گس��ترش  کرد:  اظه��ار  افتخ��ار، 
ظرفیت های س��ینمایی در اس��تان 
و ایج��اد مح��ل رقابت س��الم برای 
س��ینماگران، برگ��زاری کارگاه های 
آموزش��ی از جمله اه��داف برگزاری 

این جشنواره است.
وی در پایان سخنان خود با اشاره 
به اینکه موضوع این جش��نواره برای 
بود،تاکید  آزاد خواه��د  هنرمن��دان 

ک��رد: در این جش��نواره هنرمندان 
از لح��اظ انتخاب موضوع بس��ته به 
سلیقه خود عمل خواهند کرد، البته 
ویژگی مهمی که در این جش��نواره 
به چش��م می خورد بخ��ش ویژه ای 
اس��ت که هنرمن��دان می توانند در 
این موضوعات نیز آثار خود را ارسال 
کنن��د، از جمل��ه این م��وارد، تبریز 
در گ��ذر تاری��خ و فرهن��گ، اقتصاد 
مقاومتی، جلوه های گردش��گری در 
منطقه آزاد ارس و اهدای عضو است.
امی��ر مرتض��وی، دبیر نخس��تین 
جش��نواره فیل��م تبریز نی��ز در این 
مراس��م با اش��اره به اینکه برگزاری 
در  و  خواه��د  روز  س��ه  جش��نواره 
طول این روزه��ا برنامه های جنبی 
مختلفی ب��رای هنرمن��دان در نظر 
گرفته ش��ده است، بیان کرد: پخش 
١٢ الی ١٥ س��اعت فیلم در سینما 
ناج��ی، برگزاری نشس��ت تخصصی 
آسیب شناسی فیلم کوتاه در استان 
و برگ��زاری س��ه کارگاه تخصصی و 
بهره مندی از اس��اتید فعال در این 
حوزه از جمله بخش های جنبی این 
جش��نواره خواهد ب��ود.در پایان این 
مراسم، از پوستر نخستین جشنواره 
فیل��م تبریز توس��ط مدی��رکل اداره 
فرهنگ و ارش��اد اسامی آذربایجان 

شرقی رونمایی شد.

تبریلز – لیا پاشلائی: مدی��رکل پدافند 
غیرعامل استان و مدیرعامل و رئیس کارگروه 
تخصصی انرژی و آب پدافند غیرعامل اس��تان 
از مهن��دس ایمانلو، مدیرعامل ش��رکت آب و 

فاضاب استان قدردانی کرد.
به گ��زارش خبرنگار ما در تبری��ز، مدیرکل 

پدافند غیرعامل اس��تان و مدیرعامل و رئیس 
کارگروه تخصصی انرژی و آب پدافند غیرعامل 
اس��تان آذربایجان ش��رقی به طور مش��ترک با 
ارسال لوح از مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان به واسطه همکاری و مشارکت ارزشمند 
مهندس ایمانل��و در خصوص اقدامات موثر در 
جهت پیشبرد سیاست ها، اهداف و برنامه های 
کارگروه تخصصی انرژی و آب پدافند غیرعامل 

استان، تشکر و قدردانی کردند.
در قسمتی از این لوح آمده است :

»جن��اب آقای علیرض��ا ایمانل��و، مدیرعامل 
محترم شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی

سام علیکم، فتح قله های رفیع سربلندی  و 
 ع��زت، مره��ون هم��ت و ت��اش انس��انهای 
وارس��ته ای  اس��ت که با اتکال به پروردگار و 

بهره گیری از تعهد و تخصص، آزادگی و همت 
را در سرلوحه خود قرار داده اند.

بدینوس��یله در س��ال »  اقتص��اد مقاومتی، 
تولید  -  اشتغال  « از جنابعالی که با همت و 
تاش خود زمینه س��از اقدامات موثر در جهت 
پیش��برد سیاس��ت ها، اه��داف و برنامه های 
کارگروه تخصصی انرژی و آب پدافند غیرعامل 
اس��تان گردیده اید، تقدیر و تشکر می نماییم 
و در جه��ت قدردان��ی و ارج نهادن به زحمات 
ارزشمند ش��ما، این لوح به رسم یادبود تقدیم 

می گردد. 
- افش��ین روشن میانی، مدیرعامل و رئیس 
کارگروه تخصصی انرژی و آب پدافند غیرعامل  
- س��ردار احمد جهانس��ری، مدی��رکل پدافند 

غیرعامل استان.

تبریلز – ماهان فلاح: در ارزیابی مصرف 
انرژی برق س��ال گذشته دستگاه های اجرایی 
اس��تان آذربایجان ش��رقی، منطقه 8 عملیات 
انتق��ال گاز در زمره س��ازمان های صرفه جو و 
طرح های تشویقی ش��رکت های تابعه وزارت 

نیرو قرار گرفت.
به گ��زارش خبرنگار ما در تبری��ز به نقل از 
رواب��ط عمومي منطقه 8 عملی��ات انتقال گاز 
ایران، مهندس یداله بایب��وردی، مدیر منطقه 
8 عملیات انتقال گاز ب��ا اعام این خبر گفت: 
با مش��ارکت همکاران، این تاسیس��ات و سایر 
 TOU واحده��اي عملیاتي منطقه 8 در طرح
اصاح س��اعات تعرفه زمان اس��تفاده از انرژي 
برق که یکي از طرح هاي مش��ارکتي ش��رکت 

برق منطقه اي آذربایجان مي باشد، سود صرفه 
جویی قابل ماحظه اي براي منطقه رقم خورد.

مهندس بایبوردی، سود حاصله از مشارکت در 
طرح فوق را در تابس��تان سال گذشته بالغ بر 
٢ میلی��ارد و 7٣4 میلیون ری��ال اعام کرد و 
افزود: مشارکت در طرح هاي تشویقي مدیریت 
مصرف ش��رکت هاي تابعه وزارت نیرو، نه تنها 
خللي در اس��تمرار پایداري انتقال گاز نداشته 
بلکه بازگش��ت س��رمایه قابل توجه��ي را نیز 

متوجه منطقه کرده است.
مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز با اشاره به 
اینکه بهره وري انرژي متاثر از تکنولوژي است، 
اظهار داشت: مشارکت مستمر در کاهش پیك 
بار مصرف یکي از راهکارهاي اساسي در تقویت 

اقتصاد ملي بوده  و استفاده از تکنولوژي جدید 
و به روز، زمین��ه را براي کاهش مصرف انرژي 

هموار مي نماید.
به ج��اي  توربوکمپرس��ور  از  اس��تفاده  وي 
الکتروکمپرس��ور در تاسیس��ات تقویت فش��ار 
گاز تبری��ز و تغییر زمان پیك مصرف را جمله 
اقدامات ص��ورت پذیرفته این منطقه در جهت 

کاه��ش پیك بار مصرف ان��رژي برق در طول 
تابس��تان شمرد و تصریح کرد: منابع طبیعی و 
انرژی از نعمت های خدادادی اس��ت که عاوه 
بر گردش چرخ هاي اقتصادي، نقش بس��زایي 
در توس��عه صنعتي، تامین رفاه اجتماعي مردم 
و ارزآوری دارن��د که اتخ��اذ راهکارهاي بهینه 
س��ازي مصرف ان��رژي بیش از پی��ش باید در 

اولویت های جامعه قرار گیرد.
مهن��دس بایب��وردی خاطرنش��ان ک��رد: در 
راستای طرح مشارکتی و تدابیر اتخاذ شده در 
جهت کاهش مصرف انرژی و همچنین تعامل 
با س��ازمانهای همسو، منطقه 8 عملیات انتقال 
گاز موفق ش��د لوح )کاپ( تقدیر را در ویترین 

افتخارات خود قرار دهد.

رشلت- زینب قلیپور- جمش��ید ظهیری 
مدیرعامل ش��رکت گاز استان گیان از اجرای 
8٠ کیلومت��ر عملیات ش��بکه گ��ذاری گاز در 
فروردین و اردیبهشت امسال خبر داد. ظهیری 
 اع��ام داش��ت: از این می��زان ش��بکه گذاری 
7٥ کیلومتر در بیش از ١٣٠ روس��تای استان 

ص��ورت پذیرفته و مابقی آن در ش��هرها و در 
قالب حفرات خالی انجام ش��ده است.وی بیان 
نمود: هم اکنون شبکه و انشعابات گاز همانند 
مویرگ در تمامی نقاط اس��تان گسترش یافته 
و مجم��وع می��زان ش��بکه گذاری در اس��تان 
ب��ه نزدیك ٢٠ هزار کیلومتر رس��یده اس��ت.

مدیرعامل ش��رکت گاز استان گیان در پایان 
گفت: امید اس��ت با اتمام عملیات گازرس��انی 
به روس��تاهای در حال اج��را در قالب فاز دوم 
بند »ق« تا پایان سال جاری، تمام روستاهای 
باالی ٢٠ خانوار اس��تان که امکان گازرس��انی 

دارند از نعمت گاز بهره مند شوند.

 بندرعباس-خبرنلگار فرصلت املروز- مدی��ر کل راه��داري و 
حمل و نقل جاده اي هرمزگان گفت : تاش ش��بانه روزی فعاالن حوزه 
حمل و نقل اس��تان موجب ش��د تا هرمزگان از بین ٣٢ مرز فعال کشور 
در جایگاه نخس��ت ترانزیت کاال قرار گیرد.به گزارش روابط عمومي اداره 
کل راه��داری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان، علیرضا مجرد افزود : در 
دو ماهه نخس��ت سال ١٣96 بندرش��هید رجایي  با کسب ٣٥ درصد از 
مجموع ترانزیت کااله��ای ورودی ، مهمترین و فعال ترین مرز ترانزیتی 
در کشور بود.وی اضافه کرد : در این مدت پانصدهزار و نهصدوهفتاد و نه 

)٥٠٠979( تن کاال از طریق بندرعباس به دیگر مرزهای کشور ترانزیت 
ش��ده است.مجرد بیش��ترین کاالهای ترانزیتی از مرز بندرعباس را مواد 
سوختی ، انواع ترکیبات شیمیایی ، کاالهای ساختمانی ، لوازم خانگی و 
انواع پنبه برشمرد.مجرد  همچنین مرزهای پرویزخان ، بازرگان و شهید 
باهن��ر  را دیگر مرزهایی نام برد که در جایگاه های بعدی ترانزیت ورود 
کاال به کشور قرار دارند و 7١ درصد از حجم کل ترانزیت کاال در کشور 
از طریق مرزهای نام برده شده صورت می گیرد و تنها ٢9 درصد متعلق 

به سایر مرزهای کشور است.

بوشهر- خبرنگار فرصت 
امروز- رئیس روابط عمومی 
مجتم��ع گاز پ��ارس جنوبی 
ویژه برنامه های مجتمع را در 
ماه مبارک رمضان را تشریح 

نمود.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت مجتم��ع گاز پارس جنوبی، 
حس��ن نوروزی رئیس روابط عمومی مجتم��ع، ضمن تبریك به 
مناس��بت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در جهت 
بهره گیری هرچه بیش��تر کارکن��ان از برکات ماه مبارک رمضان 
برنامه ه��ای مختل��ف فرهنگ��ی و قرآنی در مجتم��ع گاز پارس 

جنوبی برگزار می گردد.
وی در ادامه افزود: مراس��م جزء خوان��ی کام نورانی خدا در 

تمامی نمازخانه  پاالیش��گاه های مجتمع و ستاد بعد از اقامه  نماز 
جماعت ظهر و عصر با حضور کارکنان برگزار می شود.

ن��وروزی عنوان داش��ت: همزمان با آغاز م��اه مبارک رمضان، 
حضور مبلغان دینی حجت الس��ام ناظری در نمازخانه س��تاد و 
اس��تراحتگاه ش��یرینو و با اجرای برنامه پرسش و پاسخ و دیدار 
حض��وری با کارکنان و حضور مبلغه دین��ی خانم آزادچهر ویژه 
بانوان و دیدار حضوری با بانوان ش��اغل در مجتمع و پاسخگویی 
به مسائل و امور خانواده از برنامه های محوری ماه رمضان امسال 

در مجتمع گازی پارس جنوبی می باشد.
این مقام مس��ئول در ادامه گفت: توزیع یك هزار جلد دفترچه 
وی��ژه ماه رمضان در تمامی پاالیش��گاه های مجتمع که ش��امل 
ادعیه ه��ای م��اه رمضان، اوقات ش��رعی شهرس��تان های جم و 

عسلویه و.... از برنامه های فرهنگی در این ماه می باشد.

ن��وروزی تصریح نم��ود: تهیه و توزیع یك ه��زار جلد کتاب و 
اج��رای مس��ابقه ٣٠ پی��ام ب��رای ٣٠ روز از دیگ��ر برنامه های 

پیش بینی شده برای این ایام میمون و مبارک می باشد.
این مقام مس��ئول اضافه کرد: وی��ژه برنامه ی میاد کریم اهل 
بیت امام حس��ن مجتبی علیه السام همراه با مشارکت در طرح 
اک��رام ایتام و برنامه های لیالی قدر و مراس��م محوری ش��هادت 
م��والی متقی��ان امام علی ب��ن ابی طالب علیه الس��ام از دیگر 
برنامه ه��ای برنامه ریزی ش��ده برای این ماه عزیز اس��ت. رئیس 
رواب��ط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی در پایان خاطرنش��ان 
نم��ود: حض��ور در راهپیمای��ی روز جهان��ی قدس و مش��ارکت 
حداکث��ری کارکن��ان جبهه ی اقتصادی کش��ور در با ش��کوه تر 
برگزار شدن این مراسم و برگزاری نماز عید سعید فطر از دیگر 

برنامه های تدارک دیده شده در ماه مبارک رمضان می باشد.

دکتر محمدپور : برگزاری اولین جشنواره فیلم تبریز نوعی توفیق در حوزه سینمای استان است

حمایت از تشکل های فرهنگی و هنری از جمله سیاست های اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی است

از سوی مدیرکل پدافند غیرعامل استان و رئیس کارگروه تخصص انرژی و آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفت

در ارزیابی مصرف انرژی برق

منطقه 8 عملیات انتقال گاز در زمره سازمان های صرفه جو قرار گرفت

مدیرعامل شرکت گاز استان گیان:

در دو ماهه اول امسال 80 کیلومتر شبکه گذاری در استان انجام شده است

فعال ترین مرز ترانزیت ورود کاالي کشور بندرعباس معرفي شد

رئیس روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی تشریح کرد:

برگزاری نشست های تخصصی و مسابقات قرآنی ویژه  ماه مبارک رمضان

اخبار

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد
شرکت گاز آذربایجان شرقی 67 مانور 

در سال 95 برگزار کرد
تبریز – ماهلان فاح: به 
منظ��ور حف��ظ آمادگی های 
الزم در براب��ر حوادث، مقابله 
ب��ا بحرانه��ا، رعایت مس��ائل 
ایمنی و پیش��گیری و کاهش 
ح��وادث احتمال��ی 67 مانور 
در س��ال گذش��ته در س��طح 
آذربایجان  استان  گاز  شرکت 

ش��رقی برگزار ش��ده اس��ت.به گزارش خبرنگار ما در تبریز 
ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان، مدیرعامل 
ش��رکت گاز آذربایجان ش��رقی با اعام این مطلب گفت: با 
توجه به ماهیت خطیر گازرس��انی پایدار و مطمئن، اهمیت 
رعایت مس��ائل ایمنی در جهت پیشگیری و کاهش حوادث 
احتمالی و در راستای مقابله با بحرانها و تهدیدات احتمالی 
و حفظ آمادگی نیروها 67 مانور در سطح شرکت گاز استان 
آذربایجان ش��رقی برگزار شده است. مهندس ولی اله دینی 
در زمین��ه اهداف برگ��زاری مانورها، اضافه ک��رد: باالبردن 
س��طح آگاهی و آمادگی کارکنان امدادی و عملیاتی و سایر 
کارکنان، افزایش س��رعت عم��ل، هماهنگی ب��ا واحدهای 
درون و ب��رون س��ازمانی، شناس��ایی نقاط ضع��ف و قوت و 
 انج��ام اقدامات اصاح��ی در خصوص رفع نق��اط ضعف از 
مهم ترین اهداف برگزاری این مانورها است. وی در خصوص 
 HSE ض��رورت برگزاری مانورهای آمادگی از س��وی واحد
اظهار داشت: شناسایی بحران ها، اولویت بندی و مهار آنها و 
ارتقای س��طح آمادگی و توانایی کارکنان بخصوص نیروهای 
عملیات��ی و امدادی  و حصول از اقدام به موقع در حوادث و 
بحران ها و تحلیل و ارزیابی در کنترل بهتر بحرانها و بهبود 
عملکرد و کارایی نیروها بس��یار موثر اس��ت و باید به صورت 
مدون انجام گیرد.وی اظهار داش��ت: از تعداد 67 مورد مانور 
٥7 مانور ب��ا اطاع  قبلی و ١٠ مانور بدون اطاع  قبلی در 
مناطق و شهرستان ها به اجرا در آمده است.وی در خصوص 
انواع مانورهای برگزار ش��ده، افزود: مانورهای برگزار ش��ده 
در س��ال 9٥ عمدتاً اختصاصی و عموم��ی بوده و مانورهای 
اختصاصی در خصوص افت فش��ار، برخ��ورد بیل مکانیکی 
 ب��ا تأسیس��ات و ش��بکه گاز، آتش س��وزی در ایس��تگاه ها، 
یخ زدگی ش��بکه، ریزش مرکاپتان برگزار شده و مانورهای 
عمومی که در برگیرنده تمامی کارکنان می باش��د می توان 
به اجرای مانور زلزله و آتش سوزی اشاره کرد.وی در خاتمه 
ب��ا تأکید بر انجام تمرینات و تداوم اجرای مانورها در س��ال 
جاری گفت: در س��ال جاری عاوه بر اجرای مانوردر سطوح 
مختلف برای اولین بار مانور دور میزی برای مدیران، روسای  

ستادی، عملیاتی، نواحی و واحدها برگزار خواهد شد.

غبارروبی و عطرافشانی نمازخانه های 
 شرکت نفت گلستان درآستانه ماه 

پرخیر و برکت رمضان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در آستانه فرا رسیدن 
م��اه پر خیر و برکت رمضان و به منظور ارج نهادن به ماه پر 
فضیل��ت مهمانی خدا با هماهنگی ش��ورای فرهنگی و اقامه 
نماز ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان 
آیی��ن غبار روبی و عطر افش��انی نمازخانه های ش��رکت با 
حضور جمع��ی از کارکنان و نمازگزاران برگ��زار گردید .به 
گزارش روابط عمومی در این حرکت معنوی که  همه ساله 
 در پای��ان ماه ش��عبان المعظم و در آس��تانه ماه ضیافت اهلل 
برگزار می گردد ، کارکنان ش��رکت نفت منطقه گلستان با  
برگزاری آیین غبار روبی و تنظیف نماز خانه های شرکت به 
استقبال این ماه معنوی و پر خیر و برکت رفته و فضای دل 
انگیز و با طراوت نماز خانه ها را برای  انجام فرایض عبادی و 
دینی  در ماه مبارک رمضان  تنظیف و عطر آگین می کنند.

معاونت امور اجتماعی بهزیستی مازندران : 
ساالنه ۱5 درصد زنان سرپرست خانوار 

بازتوان می شوند
سلاری – دهقلان : دکتر پ��ور فاطمی 
مع��اون امور اجتماعی اداره کل بهزیس��تی 
مازن��دران طی  گزارش��ی گف��ت : بیش از 
١٣ هزار زنان سرپرس��ت خانوار در استان  
تحت پوشش سازمان بهزیستی می باشند، 

ک��ه از این تع��داد 6 ه��زار و ١8  زن سرپرس��ت خانوار تحت 
پوش��ش  خدمات مستمر س��ازمان بوده و کمك هزینه زندگی 
دریاف��ت می کنن��د  و قری��ب به 7 هزارو ٢87  زن سرپرس��ت 
خان��واراز خدمات حمایتی غیر مس��تمر برخوردار هس��تند.به 
گ��زارش خبرن��گار مازندران ، معاون امور اجتماعی بهزیس��تی 
 مازن��دران اظه��ار داش��ت : در دول��ت تدبی��ر و امید از س��ال 
96 بنا بر دس��تورالعمل جدید، مستمری مددجویان بهزیستی 
افزایش ٥/٣  برابری داش��ت که برای خانوارهای یك نفره مبلغ 
١48 هزار تومان و ب��رای خانواره های ٥ نفر به باال مبلغ 46٥ 
هزار تومان مس��تمری به حساب شان واریز می شود. دکتر پور 
فاطمی با اش��اره به اینکه آمار زنان سرپرس��ت خانوار ناشی از 
طاق در چند سال گذشته افزایش یافت افزود : طبق تحقیقات 
انجام شده در استان 4٢ در صد از زنان سرپرست خانوار تحت 
پوشش بهزیستی ناشی از طاق می باشد. معاون امور اجتماعی 
بهزیس��تی مازندران با بیان اینکه تمامی زنان سرپرست خانوار 
حتی آنان که در پش��ت نوبت مس��تمری قرار دارن��د، از بیمه 
س��امت ایرانیان برخوردار هس��تند گفت : تعداد ٢هزار و 86 
نفر از این زن سرپرس��ت خانواراز بیمه شدگان تامین اجتماعی 
می باش��ند که تا پنج س��ال دیگر بازنشس��ته خواهند شد و از 

مستمری بازنشستگی برخوردار خواهند شد.
  وی اف��زود: س��ازمان بهزیس��تی تاش می کن��د با آموزش 
حرف��ه آم��وزی از طریق س��ازمان فن��ی و حرفه ای��ی زمینه 
را ب��رای  اش��تغال زای��ی  آنان فراه��م کند که تا ب��ا پرداخت 
تس��هیات 4 درصدی خود اشتغالی از ٥ میلیون تا ١٥ میلیون 
توم��ان  به زن��ان سرپرس��ت خانوار انه��ا را از نظ��ر اقتصادی 
توانمن��د س��ازد و از چرخه مس��تمری خارج کن��د . دکتر پور 
فاطم��ی از اقدامات دیگر س��ازمان بهزیس��تی ب��رای توانمند 
س��ازی خانوارهای تحت پوش��ش را راه اندازی  گ��روه همیار 
مط��رح کرد و اف��زود :گروه همیار متش��کل از ٣ ت��ا ١4نفر از 
زنان سرپرس��ت خانوار هستند که در راس��تای توانمند سازی 
 اقتص��ادی ، اجتماع��ی ، فرهنگ��ی در زمین��ه های��ی همچون 
کافی نت ،دفتر پیشخوان ،آشپزی ، هنر های دستی ، سفالگری 
و... مشغول به فعالیت هستند. دکتر پور فاطمی در پایان گفت: 
زنان س��ر پرس��ت خانوار قشر آس��یب پذیر جامعه هستند چرا 
که نظر وضعیت اقتصادی 4٣ درصد زنان سرپرس��ت خانوار در 

دودهك پایین در امدی جامعه قرار دارند .

اخبار

مدیرکل بنیاد مسکن انقاب اسامی استان آذربایجان شرقی:
هدف ازتشکیل کانون بازنشستگان 

تقویت روحی وهمدلی بازنشستگان است

تبریلز – ماهلان فلاح: جلس��ه کانون بازنشس��تگان 
بنیاد مس��کن انقاب اس��امی اس��تان با حض��ور مهنس 
باباپور، مدیرکل بنیاد مس��کن انقاب اس��امی اس��تان و 
باغبان، رئیس کانون بازنشس��تگان بنیاد مس��کن استان و 
با اکثریت اعضا برگزار ش��د.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
در ابتدای این جلس��ه باغبان، رئیس کانون بازنشس��تگان 
بنیاد مس��کن اس��تان طی گزارشی از مس��ائل و مشکات 
بازنشستگان اس��تان به حضار ارائه  کرد.در ادامه مهندس 
باباپور، مدیرکل بنیاد مس��کن انقاب اسامی استان گفت: 
قطع رابطه بازنشس��تگان با بنیاد مس��کن برای افرادی که 
فعال بوده وهس��تند بسیار س��خت است و بهترین هدف از 
 تش��کیل این جلس��ه تقویت روحی وهمدلی بازنشس��تگان 
می باش��د.وی اظه��ار کرد: با توجه ب��ه تجربیات  و درایت 
شما بازنشستگان که بزرگترین سرمایه خود را درسی سال 
کار ب��ا صداقت صرف خدمت به مردم کرده اید و لذا وظیفه 
ما این اس��ت که مطالبات  و درخواس��ت های شما را بهتر 
و مناس��ب تر و به صورت تشکیاتی حل و رسیدگی کنیم.

مهندس باباپور یادآور ش��د: کارکنان بازنشس��ته و قدیمی 
در ط��ول خدمت خود ب��ا کمترین امکانات و حقوق و مزایا 
و دور از خانواده، بویژه در زمان هش��ت سال دفاع مقدس، 
در بازس��ازی مناطق محروم و سانحه دیده زحمات زیادی 
متحمل ش��دند و در این راس��تا تجارب ارزنده ای بدس��ت 
آوردن��د لذا از این تجارب باید بهره مند ش��ویم و در حفظ 

این س��رمایه ها همواره باید تاش کنیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی :
 اکران تصاویر مفهومی سبک زندگی 

قرآنی 
امروز:  ارومیله- خبرنگار فرصلت 
حج��ت االس��ام جوانبخ��ت از اک��ران 
طرح های مفهومی س��بك زندگی قرآنی 
برگرفت��ه از پیام ه��ای آی��ات قرآن��ی در 
اس��تان خب��ر داد. وی اظهار داش��ت: به 
همت ش��هرداری تهران و مرکز امور قرآنی س��ازمان اوقاف 
و ام��ور خیریه، نکات وپیام های  زیبایی از قرآن جهت درج 
در تابلوها و تبلیغات شهری استخراج شده است  که بخشی 
از آنه��ا  در افتتاحی��ه کمپی��ن تبلیغات فرهنگ��ی با عنوان 
س��بك زندگی قرآنی به مردم معرفی ش��دند.حجت االسام 
جوانبخت  خاطرنش��ان کرد: یکی از اهداف سازمان اوقاف و 
امور خیریه این اس��ت که از  فضاهای کشور برای تبدیل به 
س��بك زندگی قرآنی و اسامی استفاده  کند، ضمن اینکه  
ای��ن امر یکی از مطالبات مقام معظ��م رهبری و لزوم تغییر 
س��بك زندگی مردم به زندگی اس��امی و قرآنی است.این 
مسئول با اشاره به نقش قرآن در جامعه، یادآور شد: تکلیف 
ما ایجاد و اس��تمرار فضای اسامی و قرآنی است و به همین 
جهت می کوشیم آثاری از سبك زندگی قرآنی و اهل بیت)ع(  
را جهت مش��اهده همگان در س��طح اس��تان داشته باشیم.
جوانبخت با بیان اینک��ه بیش از ٢٠٠ عنوان طرح مفهومی 
س��بك زندگی قرآنی و اس��امی در قالب های  بسیار زیبا و 
متن��وع طراحی و دراختیار این مجموعه قرار گرفته اس��ت، 
گفت:  در نظر داریم تا این فضای معنوی پس از ماه مبارک 
نیز اس��تمرار داشته باشد.وی با اشاره به بهره گیری از تمام 
ظرفیت و پتانس��یل موجود در اس��تان جهت اکران تصاویر 
مفهومی خاطرنش��ان کرد: در چند روز گذش��ته مکاتباتی با 
دستگاه های دولتی ازجمله اس��تانداری، شهرداری، نیروی 
انتظامی استان در خصوص بهره مندی از تمام ظرفیت های 
موجود به عمل آمده است تا با استفاده از آن بتوانیم فضای 

مناسبی جهت ارائه مطالب در اختیار داشته باشیم.
 

برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام 
خمینی )ره( در مخابرات منطقه گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مراس��م سالگرد ارتحال 
امام خمینی )ره ( در مخابرات منطقه گلس��تان برگزار شد.در 
این مراس��م که با حضور مهندس ش��همرادی، مدیر مخابرات 
منطقه گلس��تان و کارکنان برگزار شد ابتدا وی  ضمن تشریح 
ابع��اد مختلف ش��خصیت امام راحل )ره ( ، ش��خصیت وی را 
ب��ی نظیر و کارهای انجام ش��ده ایش��ان را مان��دگار توصیف 
نمودن��د. مدیر مخابرات منطقه گلس��تان دس��تاوردهای مهم 
انقاب اس��امی همچون امنیت کش��ورمان ای��ران را مرهون 
رهب��ری مدبرانه ام��ام خمینی )ره ( دانس��ته و گف��ت : باید 
ق��در نظام جمهوری اس��امی را دانس��ته و درس��ایه رهبری 
 خلف برحق و شایس��ته ایش��ان حضرت آی��ت اهلل خامنه ای

 )مدظله العالی ( در حفظ نظام و انقاب اسامی ایران تاش 
نماییم. مهندس شهمرادی با اشاره به تاکید امام راحل)ره (در 
خدمت رس��انی به مردم به عنوان وظیفه اولیه مسئوالن نظام 
افزود: مخابرات به عنوان یك س��ازمان خدمت رسان  موظف 
است درراه جلب رضایت مش��تریان بهترین خدمات ارتباطی 
را به آنان ارائه دهد. وی با اش��اره به برگ��زاری موفقیت آمیز 
انتخابات الکترونیکی دراس��تان گف��ت: تاش در جهت تامین 
زیرس��اختهای الزم ب��رای ارائه خدمات تم��ام الکترونیك در 
استان باید بیشتراز گذش��ته ادامه یابد و با پیشرفت و توسعه 
تکنولوژیه��ای روز دنیا خدمات نوین در س��بد محصوالت ما 
قرار گیرد.این مراس��م ب��ا مداحی یکی از مداح��ان اهل بیت 

وسوگواری در سالگرد ارتحال امام خمینی )ره ( پایان یافت.
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در حالی مسئوالن اعالم کرده اند که در سال 
۹۶ تولید خودرو در کشورمان ۹درصد افزایش 
پیدا کرده که اخبار حاکی از آن اس��ت که این 
تولی��دات همراه با هیچ گون��ه افزایش کیفیتی 

نبوده است.
  اخیرا امیرحسین قناتی، سخنگوی شورای 
سیاس��ت گذاری خودرو گفته اس��ت که بیش 
از ۲۳۳ هزار دس��تگاه انواع خ��ودرو از ابتدای 
امسال تا ۱۵خردادماه در کشور تولید شده که 
در مقایس��ه با مدت مش��ابه پارسال ۹.۸ درصد 

افزایش یافته است. 
گفتنی اس��ت دلیل این افزای��ش تولیدات، 
حمای��ت بیش از ان��دازه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و شخص وزیر از خودروسازان داخلی 
است. در حالی این حمایت ها صورت می گیرد 
ک��ه هیچ گون��ه س��خت گیری برای ب��اال بردن 
س��طح کیفی خودروها مشاهده نمی شود. این 
موضوع تا آنجا پیش رفته که بارها سازمان های 
مربوطه خصوصا وزارت صنعت از اعالم س��طح 
کیفی خودروها در رس��انه ها برای اطالع عموم 

خودداری کرده اند. 
اگرچه ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد 
ای��ران به صورت ادواری کیفی��ت خودروهای در 
ح��ال تولید و مونتاژ در خودروس��ازان داخلی را 
ارزیاب��ی ک��رده و ماهانه گزارش کام��ل ارزیابی 
کیفیت این محصوالت را به وزارت صنعت، معدن 

و تجارت ارسال می کند و این گزارش برای اطالع 
افکار عمومی در اختیار رسانه ها نیز قرار می گیرد، 
اما نکته حائز اهمیت این است که نسخه  سانسور 
شده و محدودی از این گزارش در اختیار رسانه ها 
قرار می گیرد و برخی ش��اخص های مهم مربوط 
به ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی در گزارش 

عمومی منتشره، دیده نمی شود. 
البته اگرچه تولید خودرو در کشور نسبت به 
سال گذشته در مدت مشخص ۹ درصد افزایش 
یافت��ه، اما آنچه بای��د مورد توجه ق��رار گیرد 
میزان اس��تقبال مردم از این محصوالت است. 
در ابتدای سال جاری، تولید ۱۰ مدل خودروی 
داخلی به دلیل عدم اقبال در بازارهای داخلی 
متوقف شده است. این تولیدات شامل سه مدل 
اتوب��وس، پنج مدل وان��ت و دو مدل خودروی 
س��واری می ش��ود که تولید آنها ب��ه عدد صفر 

رسیده است. 
بنابرای��ن وضعیت س��طح کیف��ی خودروها 
به ش��دت دچار ضعف شده است. به طوری که 
اوایل ماه س��ال جاری بود که رئیس س��ازمان 
مل��ی اس��تاندارد پیش بینی کرد ت��ا پایان دی 
ماه س��ال ۱۳۹۷ خط تولید چه��ار خودرو که 
نمی توانند استانداردهای خودرویی را از ۵۲ به 
۸۳ م��ورد ارتقا و پلتف��رم جدید را مدنظر قرار 

دهند، متوقف شود. 
ام��ا در حال��ی نعم��ت زاده، وزی��ر صنع��ت 

همچن��ان از خودروس��ازان داخل��ی حمای��ت 
 می کن��د ک��ه این حمای��ت همچ��ون حکایت 
»دوس��تی خاله خرس��ه« اس��ت که به تولید 
داخلی کش��ور لطمه می زند و سرمایه های این 
کش��ور را به باد خواهد داد. س��والی که در این 
میان ذهن بسیاری را به خود مشغول می سازد 
این اس��ت که ب��ا توجه به رکود س��طح کیفی 
خودروه��ای س��اخت داخل چرا اج��ازه تولید 

بیشتر به خودروسازان داخلی داده می شود؟ 
هم��ه اینه��ا در حال��ی اتف��اق می افت��د که 
خودروسازان داخلی به سطح قیمت ها اعتراض 
دارن��د و تخلفات��ی در این زمین��ه نیز به وقوع 
پیوس��ته است. این موضوع موجب شده قیمت 
خ��ودرو در کش��ور غیر واقع��ی باش��د و تنه��ا 
مصرف کنندگان از این موضوع متضرر خواهند 
ش��د. در این خص��وص اخیراً رئی��س اتحادیه 
فروش��ندگان خودرو در انتقاد به خودروسازان 
داخلی گفته است: امروز عملکرد خودروسازان 

بیشتر شبیه بانکداری است تا تولید خودرو! 
 به صورتی که خودروس��ازان با پرداخت سود 
مش��ارکت ۲۲ ت��ا ۳۳ درصدی به م��ردم دیگر 
قادر به نص��ب قطعات باکیفی��ت در خودروها 
نیس��تند، بنابراین سطح کیفی خودرو به شدت 
افت می کند. این در حالی  است که از سال های 
گذش��ته تا به امروز هیچ گونه افزایش کیفیتی 
در خودروه��ای داخل��ی به چش��م نمی خورد. 

در ای��ن بی��ن، به گفت��ه کارشناس��ان، برخی 
از خودروه��ای تولی��د داخ��ل کش��ور در بازار 
بین المللی از رده خارج محس��وب می ش��وند. 
براساس آخرین گزارش منتشر شده از وضعیت 
کیفی خودروهای س��واری تولیدی؛ در آذر ماه 
س��ال گذش��ته، مش��خص ش��ده که ۱۱ مدل 
س��واری در حال تولید در خودروسازان داخلی 
در پایین ترین س��طوح کیفیت قرار داش��ته و 
تنها یک س��تاره از پنج ستاره کیفی را دریافت 
کرده اند. این خودروها شامل سایپا ۱۱۱، سایپا 
۱۳۲، س��ایپا ۱۳۱، تیبا، تیبا هاچ بک، ام وی ام
S 110، پژو پارس، س��مند، پ��ژو ۴۰۵، لیفان 
X60 و ام وی ام ۵۵۰ می شود. ضمن اینکه در 
خص��وص خودروهای چین��ی، موتمنی رئیس 
اتحادیه خودرو بارها گفته است که خودروهای 
چین��ی از پایین ترین س��طح کیفیت برخوردار 
هستند به صورتی  که فروشندگان حاضرند این 
خودروه��ای بی کیفیت را زی��ر قیمت به مردم 
بفروشند. حاال عدم کیفیت خودروهای داخلی 
و همزمان افزایش تولید آن احس��اس خطری 
را ب��ه وجود می آورد و آتش��ی را ب��ه پا خواهد 
س��اخت که دود آن تنها در چش��م خریداران 
خ��ودروی داخلی خواهد رف��ت، بنابراین الزم 
اس��ت مس��ئوالن ذی ربط به این دو اتفاق نگاه 
ویژه ای داش��ته باش��ند و تنها به سود شخصی 

بسنده نکنند. 

اردیبهش��ت ماه امس��ال تولید شش مدل وانت در خودروس��ازان داخلی متوقف شد.  در این 
مدت تولید وانت آریسان ایران خودرو با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۱۶۲ دستگاه در 
اردیبهش��ت ماه س��ال گذشته به صفر کاهش یافت.  تولید وانت وینگل دوکابین دو دیفرانسیل 
شرکت سازه های خودرو دیار نیز متوقف شده و از ۶۱ دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به صفر 
رسید.  اردیبهشت ماه امسال تولید وانت دیزل Z28ND شرکت زامیاد نیز ۱۰۰ درصد کاهش 

یافته و از ۶۹۱ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت. 

تولید وانت مزدا دوکابین دوگانه س��وز گروه بهمن نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از 
یک دستگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به صفر رسید. 

در این مدت تولید مینی وانت کارو دیگر محصول گروه بهمن نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و 
از یک دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت. 

تولید وانت کارا گروه بهمن نیز متوقف ش��ده و از ۶۶۹ دس��تگاه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به 
صفر رسید. 

 افزایش ۹ درصدی تولید
 بدون افزایش کیفیت

بازار خودروی ای��ران همزمان با ماه رمضان 
ب��ه رکودی عمیق تر فرورفت��ه و در نتیجه آن، 
قیم��ت برخی محص��والت کاهش پی��دا کرده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که به  نظر می رسد 
رک��ود فعلی تا پایان ماه رمض��ان ادامه خواهد 
داش��ت و بسیار بعید اس��ت خریدوفروش طی 
دو س��ه هفته پیش رو رونق بگی��رد؛  رکودی 
ک��ه هم اکنون در بازار خودروی کش��ور خیمه 
 زده، اگرچه در ت��داوم رکود کلی )فصلی( بازار 
بوده و معموالً هر س��اله در ای��ن مقطع زمانی 
رخ می ده��د، ولی با این حال فرا  رس��یدن ماه 
رمضان نیز در تش��دید آن مؤثر بوده اس��ت. با 
این حال به نظر می رسد با پایان ماه رمضان که 
اتفاقا مصادف است با آغاز تعطیالت تابستانی، 

رونقی نسبی به بازار خودروی کشور بازگردد. 
معم��والً مش��تریان در اوایل تابس��تان، مراجعه 
بیش��تری به ب��ازار خ��ودرو دارند و ای��ن موضوع 
سبب بازگشت رونقی البته نسبی به خریدوفروش 
خودروها می ش��ود. به گفته برخی کارشناسان، در 
حال حاضر با توجه به اینکه بس��یاری از مشتریان 
خرید خود را به  طور مستقیم از نمایندگی ها انجام 
می دهند، بازار آزاد دیگر مانند گذشته رونق چندانی 
ن��دارد. به  عبارت بهت��ر از آنجا که قیمت خودروها 
باال و نقدینگی مشتریان کاهش یافته، آنها ترجیح 
می دهن��د به صورت اعتباری و قس��طی و از ناحیه 

نمایندگی های خودروسازان اقدام به خرید کنند. 

کاهش قیمت چند خودرو
به ب��ازار برویم و ببینی��م اوضاع قیمت ها در 
هفت��ه جاری به  چه ش��کل ب��وده و چه افت و 

خیزی در نم��ودار قیمتی خودروه��ا رخ داده 
اس��ت. آن طور که فعاالن بازار عنوان می کنند، 
در ح��ال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمتی برابر 
با ۳۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خریدوفروش 
می شود که نش��ان از کاهش قیمت ۲۰۰ هزار 

تومان��ی این محصول در هفت��ه جاری دارد. از 
س��وی دیگر م��دل صندوقدار ای��ن خودرو نیز  
هم اکن��ون ۳۹ میلی��ون توم��ان خریدوفروش 

می شود.
 پژو ۲۰۶ مدلی دیگر به نام تیپ ۲ نیز دارد 

ک��ه این محصول بدون تغییر قیمتی خاص در 
هفت��ه جاری، ۳۳ میلی��ون و ۵۰۰ هزار تومان 
ب��ه فروش می رود. همچنی��ن پژو ۲۰۷ نیز که 
فع��اًل تنها در م��دل دنده ای روانه بازار ش��ده، 
۴۲ میلیون و ۸۰۰ ه��زار تومان خریدوفروش 
می ش��ود. نکته عجیب در مورد ۲۰۷ اینکه نام 
این محصول نه در لیس��ت خودروهای تولیدی 
کشور به چشم می خورد و نه در گزارش کیفی. 
ام��ا آنطور که فعاالن ب��ازار روایت می کنند، 
در حال حاضر پراید م��دل ۱۳۱ نیز که تغییر 
خاص��ی در قیمت آن طی هفت��ه جاری ایجاد 
نش��ده، قیمتی برابر با ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان دارد و م��دل ۱۱۱  )پراید هاچ بک( نیز 
۲۱ میلیون و ۸۰۰ ه��زار تومان خریدوفروش 
می ش��ود. از بازار تیبا هم خبر می رسد که این 
محص��ول در ح��ال حاضر قیمت��ی برابر با ۲۵ 
میلی��ون و ۴۰۰ هزار تومان دارد و این موضوع 
نش��ان می دهد خودروی موردنظر تغییر قیمت 
خاصی را در هفته جاری تجربه نکرده اس��ت. 
تثبی��ت قیمت پراید و تیبا در حالی اس��ت که 
تندر-۹۰ ها هفته ای آرام را به انتها رس��انده و 

تغییر قیمت خاصی را تجربه نکرده اند. 
به گفته نمایش��گاه داران خودروی پایتخت، 
در ح��ال حاض��ر تن��در-۹۰ م��دل E2 پارس 
خ��ودرو قیمتی برابر با ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان دارد و این در حالی است که مدل ایران 
خودرویی آن حدود یک میلیون تومان ارزان تر 
به دست مش��تریان می رسد. هر دو خودرو در 
مقایسه با هفته گذشته تغییر قیمت خاصی را 

به خود ندیده اند. 

بی رمقی بازار خودرو در ماه رمضان

تولید ۶ وانت متوقف شد

خبر

کیا موتورز رقیب تویوتا CH-R و 
نیسان جوک را روانه بازار می کند 

کیا به شکل کاماًل رسمی از طرح شاسی بلند ساب کامپکت 
جدی��د خود به نام »اس��تونیک« رونمایی ک��رد. این تصویر 
نخس��تین طرح شرکتی کیا از استونیک است که در آستانه 

نیمه دوم سال جاری از سوی کیا معرفی می شود. 
این رن��در کیا رقیب اصلی تویوتا CH-R و نیس��ان جوک 
محسوب می شود و با یک خط خوب متقاطع و سطح حجاری 
ش��ده و قوس های عضالنی در چرخ ها زیبا به نظر می رس��د. از 
دیگر سو به نظر می رسد، یکی از اهداف کیا از انتشار این رندر 
رقابت با ش��رکت والدش هیوندای است که اخیراً تیزرهایی از 
مدل جدیدی به نام کونا را ارائه کرده اس��ت.  معموالً خودروها 
در چنین فوتو تیزرهایی کمتر جذاب به نظر می رس��ند، اما در 
مورد این خودرو اوضاع کمی متفاوت است. اگر باور نمی کنید، 
کافی اس��ت خود را پشت فرمان چنین SUV تصور کنید. در 
حالی که تصویری از کابین این خودرو منتشر نشده کیا اعالم 
کرده که فضای داخلی این SUV کامپکت در هماهنگی نمای 
خارجی برای بخش اروپایی طراحی شده است. خطوط صاف، 
سطوح نرم و طراحی هندسی از جمله ویژگی های فضای داخلی 
این خودرو است. در این کراس اوور می توان زبان طراحی جدید 
کیا را به وضوح مشاهده کرد. کیا تالش کرده فضای مورد نظر 
برای سرنشینان را به حداکثر برساند. پیش بینی می شود برای 
رقابت با نیس��ان جوک ی��ا CHR تویوتا، این خودروی کیا در 
مدل تولیدی به طیف وس��یعی از امکانات ویژه مجهز شود. از 
طرفی یکی دیگر از گزینه های این خودرو شخصی س��ازی آن 
در فضای داخلی و خارجی است. انتظار می رود این خودرو نیز 
مانند مدل خواهرش یعنی کونا با یک موتور ۱.۴ لیتری بنزینی 
یا یک مدل ۱.۶ لیتری دیزلی ارائه شود. هنوز در خصوص این 
موضوع که آیا کیا قصد دارد این خودرو را با قابلیت محرک تمام 

چرخ ارائه دهد نیز اطالعات چندانی در دست نیست. 

بررسی طرح بیمه یک ماهه خودروهای 
صفرکیلومتر

طرح بیمه نامه یک ماه��ه خودروهای صفرکیلومتر به محض 
ش��ماره گذاری، در دستور کار ش��رکت های بیمه قرار گرفت. در 
جلسه اخیر کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران ایران نحوه 
صدور بیمه نامه ش��خص ثالث خودروهای صفرکیلومتر توس��ط 
ش��رکت بیمه ایران و نحوه تعامل این ش��رکت به عنوان راهبر با 
س��ایر شرکت های بیمه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این 
جلس��ه همچنین مقرر ش��د طرحی به عنوان مکمل طرح فوق 
تدوین و به ش��ورای عمومی سندیکا پیش��نهاد شود. بنا به این 
طرح تمام خودروهای صفرکیلومتر به محض شماره گذاری برای 
مدت یک ماه تحت پوش��ش بیمه شخص ثالث قرار می گیرند. 
این اقدام باعث می ش��ود خریداران خودرو فرصت داشته باشند 
ب��ه ش��رکت های بیمه مورد نظ��ر مراجعه و بیمه نامه ش��خص 
ثالث یک س��اله خریداری کنند. گفتنی است ساماندهی نحوه 
بیمه خودروهای صفرکیلومتر طی س��ه ماه گذشته با همکاری 
سندیکای بیمه گران ایران و بیمه مرکزی در دستور کار قرار دارد. 

تجمیع و یکسان سازی فعالیت 
تجاری سازها

جدیدترین ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو با حضور وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تجارت، معاون��ان مربوطه، مدی��ران عامل 
ش��رکت های ب��زرگ خودروس��ازی و دبی��ران انجمن ه��ای 
خودروسازان و قطعه س��ازان برگزار شد. مشاور خودرویی وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت در گفت وگو با خبر خ��ودرو اظهار 
داش��ت: تجمیع و یکسان س��ازی فعالیت برخی از شرکت های 
خودروس��ازی در حوزه س��اخت موتور و گیربکس و اکس��ل و 
اس��تفاده از پتانس��یل های داخلی در ش��رکت هایی مثل ایدم، 
چرخش��گر، محور سازان و شاسی س��از مهم ترین موضوع مورد 
بحث دومین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو در سال ۹۶ 
بود. س��عید مدنی افزود: در واقع با این اقدام و یکسان س��ازی 
فعالی��ت، ش��اهد کاهش تن��وع تیراژه��ای موج��ود در حوزه 
خودروهای سنگین خواهیم بود. وی تصریح کرد: بر این اساس 
مقرر شد کارگروه هایی با حضور اعضای شرکت های خودروساز 
در حوزه تجاری توس��ط وزارت صنعت و معدن و نظارت کلی 
وزارتخانه تش��کیل و در خصوص تجمیع و یکسان سازی حوزه 
فعالیت تولید محصوالتی مانند کامیون، کامیونت، کش��نده و 
اتوبوس این موضوع مورد بررس��ی کارشناسی اعضا قرار گیرد. 
مش��اور وزیر صنعت و معدن با اش��اره به مزی��ت این اقدام در 
حوزه تولید خودروهای تجاری در کشور، اظهار داشت: هنگامی 
که تنوع محصوالت در حوزه تولید خودروهای تجاری افزایش 
می یابد داخلی سازی این محصوالت به دلیل تیراژ پایین عماًل 
توجیه اقتصادی نخواهد داشت، بنابراین زمانی که مشابه سازی 
صورت می گیرد و از یک موتور در چند مدل خودروی مختلف 
اس��تفاده شود تیراژ تولید باال رفته و برای داخلی سازی توجیه 

اقتصادی خواهد داشت. 

واردات قطعات خارجی، زمینه ساز ایجاد 
الگوهای جدید تولید است

یک فعال صنعت قطعه سازی کشور در خصوص تأثیر واردات 
قطعات در داخلی س��ازی گف��ت: واردات قطعاتی که در داخل 
کشور تولید ندارند، جزو موانع داخلی سازی محسوب نمی شوند 
بنابراین این قطعات می توانند به عنوان محصوالت مکمل تولید 
داخل مورد اس��تفاده مصرف کنندگان ق��رار گیرند. محمد رضا 
نجفی منش افزود: واردات قطعات خارجی می تواند زمینه س��از 
ایجاد الگوهای جدید تولید برای تولیدکنندگان داخلی ش��ود 
و توجه بیش��تر سرمایه گذاران روی س��اخت این قطعات را در 
پی داشته باشد چرا که تولید این گونه محصوالت ارزش افزوده 
بس��یاری برای کش��ور به همراه خواهد داش��ت. وی در ادامه 
تصریح کرد: با توجه به ش��عار امسال که تولید و اشتغال است، 
قطعه سازان باید توجه بیشتری به مبحث اشتغال زایی و افزایش 
توان تولید قطعات باالخص قطعاتی که وارداتی هستند داشته 
باش��ند و از طریق انتقال تکنولوژی زمینه های س��اخت آنها را 
فراهم کنند. وی با اشاره به لزوم بازنگری در روند داخلی سازی 
قطع��ات اظهار داش��ت: روند داخلی س��ازی قطع��ات نیازمند 
 بازنگری اس��ت و با انعقاد قرارداد با طرف های خارجی و ایجاد 
جوینت ونچرهای جدید می توان به توان تولید قطعات با کیفیت 
از طریق انتقال فناوری و دانش تولید دست یافت. نجفی منش 
در پایان با اش��اره به تأثیر ادغام قطعه س��ازان کوچک در رشد 
صنعت قطعه س��ازی اذعان داش��ت: البته ادغام قطعه س��ازان 
کوچک نیز نقش مؤثری در رش��د و پیشرفت توان قطعه سازان 
داخلی دارد و نباید از آن غافل شد چرا که با این اقدام تحول در 
رویه تولید صنعت قطعه سازی کشور محقق خواهد شد و بهبود 

وضعیت تولید را در پی دارد. 
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 بیش از 172 هزار دستگاه خودرو در
 2 ماهه نخست امسال تولید شد

شمار خودروهای تولیدی در مدت دو ماهه نخست امسال 
ب��ه ۱۷۲ هزار و ۳۳ دس��تگاه رس��ید که س��هم خودروهای 
س��واری بیش از ۹۴ درصد اس��ت.  براس��اس سند راهبردی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، امسال باید شمار خودروهای 
س��بک تولیدی  )س��واری و وانت( به ی��ک میلیون و ۷۵۰ 
هزار دس��تگاه برسد.  در هدف چش��م انداز ۱۴۰۴ نیز تولید 
۳میلیون دس��تگاه پیش بینی شده اس��ت.  در همین پیوند 
به گزارش چهارش��نبه شبکه اطالع رس��انی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت، در دو ماهه نخس��ت امس��ال ۱۶۲ هزار و 
۵۱۶ دس��تگاه خودروی سواری تولید شد که ۷هزار و ۶۶۷ 
دستگاه وانت، یک هزار و ۴۷۶ دستگاه کامیون، ۱۶۲دستگاه 

اتوبوس و ۱۱۶ دستگاه مینی بوس در این فهرست بود. 
بر مبنای س��ند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
انتظار می رود امس��ال ۴۳ هزار دس��تگاه خ��ودروی تجاری 
)اتوب��وس، مینی بوس و کامیون( به تولید برس��د که در افق 
چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی به ۱۲۰ هزار دستگاه پیش بینی 
شده است.  سهم اردیبهشت ماه در تولید انواع خودرو ۱۰۳ 
هزار و ۹۵۴ دس��تگاه بود که ۹۷ هزار و ۹۴۲ دس��تگاه آنها 
سواری اس��ت.  در این ماه ۴هزار و ۷۶۰ دستگاه وانت، یک 
هزار و ش��ش دس��تگاه کامیون، ۹۹ دس��تگاه اتوبوس و ۶۹ 
دس��تگاه مینی بوس تولید شد.  پارسال ش��مار خودروهای 
تولیدی یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۱۲۳ دس��تگاه اعالم شد 
که نسبت به عملکرد س��ال پیش از آن رشد ۳۸ درصدی را 
ثبت کرد.  به گزارش ایرنا، براس��اس س��ند راهبردی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قرار اس��ت تا سال ۱۴۰۴ یک سوم 

خودروهای تولیدی کشور راهی بازارهای صادراتی شود. 
ق��رار بود در س��ال ۱۳۹۴ تولید خودرو در کش��ور به یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه برسد، اما با توجه به شرایط مالی 
خودروسازان و تحوالت بین المللی ۹۷۶ هزار و ۸۳۶ دستگاه 
انواع خودرو تولید ش��د.  وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
سند راهبردی خود میزان فروش امسال خودروسازان کشور 
را ۲۰ میلیارد دالر )خ��ودرو و قطعات( پیش بینی کرده که 
در افق ۱۴۰۴ دستیابی به رقم ۵۰ میلیارد دالر مورد انتظار 
اس��ت.  همچنین ارزش صادرات خودرو امسال ۲ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون دالر برآورد می ش��ود و ارزش قطعات صادراتی 
خ��ودرو نیز به ۹۰۰ میلیون دالر می رس��د.  قرار اس��ت در 
افق چش��م انداز، ارزش خودروی صادراتی کش��ورمان به ۱۵ 
میلیارد دالر برس��د و س��هم قطعه س��ازی خ��ودرو نیز به ۶ 

میلیارد دالر بالغ شود. 

خودروساز می خواهد به هر طریقی 
خودرو بفروشد! 

تمام برندهای معروف جهانی ابتدا برای محصول جدید خود 
بازاریابی می کنند و س��پس دست به فروش می زنند، اما در 
ایران دوس��تان تنها می خواهند بفروش��ند و راه دستیابی به 

این هدف نیز برای شان مهم نیست. 
به گزارش پدال نیوز، حس��ین شاکری محقق و کارشناس 
بازاریابی در گفت وگو با پرش��ین خودرو در مورد مش��کالت 
صنعت خودروس��ازی ایران گفت: صنعت خ��ودرو در ایران 
دارای گپ های بسیاری اس��ت که بنده در مورد کمبودها و 
فاصله ه��ای بخش فروش و بازاریابی آن تحقیقات بس��یاری 
ک��رده ام که برخ��ی از نتایج آن در همایش خودروی س��ال 
گذش��ته منتش��ر ش��د.   وی ادام��ه داد: در اص��ل، صنعت 
خودروی ایران در حوزه بازاریابی بسیار تازه کار است و هنوز 
برای اینکه بتواند به اهداف خود برس��د راه بس��یاری را باید 
بپیماید.   ش��اکری بزرگ ترین چال��ش این روزهای صنعت 
و صنعت خودروس��ازی کش��ور را برندینگ دانست و افزود: 
اگر بتوانیم در برند س��ازی و معرفی محصول مان خوب عمل 
کنیم، بی ش��ک اتفاقات خوبی خواهد افتاد و نخستین تغییر 

نیز در وفاداری بیشتر مشتریان نمایان می شود. 
 این محقق حوزه بازاریابی تأکید کرد: مشتری باید آنقدر 
از خودروساز، انرژی و خدمات مثبت دریافت کند که به این 
راحتی برند خودروی خود را تغییر نداده و به مشتری وفادار 
برندهای داخلی تبدیل ش��ود.   وی با انتقاد از مدیران ارشد 
فع��ال در صنایع به دلیل قبول نکردن تغییرات در مجموعه 
و رفتار خود، اظهار داشت: تا زمانی که مدیران میانی و ارشد 
اعتقاد قلبی به برخی از تغییرات نداش��ته باش��ند، کار پیش 
نم��ی رود و تنها به برگزاری همایش، س��مینار و ارائه مقاله 
اکتفا خواهد ش��د و دیگر هیچ.  شاکری تصریح کرد: اگر در 
سازمان ها و صنایع ما بازاریابی به معنای واقعی شکل گیرد، 
ف��روش خود به خود به وجود خواهد آمد اما مش��کل فعلی 
ما این اس��ت که ابتدا می فروشیم و س��پس بازاریابی انجام 

می دهیم و این روند در کل دنیا برعکس اتفاق می افتد. 
 وی خاطرنش��ان کرد: وقتی اول ب��رای محصول بازاریابی 
مناس��ب رخ دهد، خود این روند فروش و توسعه حضور در 

بازار را به همراه خواهد داشت. 

دولت دوازدهم باید برای تأمین نقدینگی 
کاری کند

برای اینکه چرخه تولید در صنعت قطعه سازی به حرکت 
خ��ود ادامه دهد، باید س��رمایه گذاری های جدید رخ داده و 
از ورود کاالهای مش��ابه به کش��ور جلوگیری ش��ود. مازیار 
بیگلو در مورد انتظارات بخش قطعه س��ازی کش��ور از دولت 
دوازدهم گفت: قطعه س��ازان چند مش��کل عم��ده دارند که 
ب��رای رفع آنها ای��ن انتظار را داریم ک��ه در دولت دوازدهم 
قدم های مهمی برداشته شود. وی ادامه داد: نخستین اتفاقی 
که باید س��اماندهی آن رخ دهد، واردات کاالهای مش��ابه با 
تولیدات داخلی است که انتظار داریم در دولت جدید حجم 
واردات این محصوالت کمتر ش��ود. بیگلو خاطرنش��ان کرد: 
م��ا بحثی را دنبال می کنیم به نام مهر عدم س��اخت داخل، 
که س��ابق بر این هم اجرایی شده بود و انجمن قطعه سازان 
فکر می کند با اصالح تعرفه و اس��تفاده از مهر عدم س��اخت 
داخل بتواند هم قیمت تولید را برای قطعه ساز ایرانی کاهش 
دهد و هم کاالهای مشابه تولیدات ایرانی با قیمت بیشتری 
به کشور وارد ش��ود. وی ضمن انتقاد به تعلق گرفتن تعرفه 
ترجیحی به برخی از قطعات وارد ش��ده گفت: اگر این تعرفه 
قط��ع و تعرفه واردات افزایش پیدا کند، به دلیل نبود صرفه 
اقتص��ادی ب��رای واردات، به مرور زمان این کاالها از س��بد 
وارداتی ها حذف خواهند شد. دبیر انجمن قطعه سازان ایران 
تصریح کرد: تأمین نقدینگی قطعه س��ازان دومین مش��کلی 
است که از دولت جدید تقاضا داریم برای رفع آن ورود کند. 
وی اف��زود: ما تولی��د می کنیم اما پ��ول محصول تولیدی 
خود را به هزاران دلیل ریز و درش��ت در زمان مقرر دریافت 
نکرده و در حال حاضر حجم زیادی از بدهی خودروسازان به 

قطعه سازان از سال های گذشته باقی مانده است. 
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 غالمعلی خوش��رو، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل در نامه ای خطاب به دبیرکل س��ازمان ملل و ش��ورای 
امنیت خواس��تار توجه این س��ازمان به واقعه تروریستی در 
تهران و انگیزه ها و تبانی های عامل این حمالت شد. در این 
نامه آمده اس��ت: در کمال تاسف کس��انی که همواره منشا 
ای��ن ایدئولوژی افراطی بوده اند، اخیرا ب��ا انعقاد قراردادهای 
بی سابقه تاریخی، چراغ سبز و مشوق هایی را دریافت کرده اند 
و تصادفی نیس��ت که درست بعد از این معامله، وضعیت در 
منطقه بدتر ش��ده، یعنی اختالفات کشورها افزایش یافته و 
حمالت تروریستی چند برابر شده است. وی افزود: حمالت 
تروریستی تهران در حالی اتفاق افتاد که وزیر دفاع عربستان 
در تاریخ 12 اردیبهش��ت 1396 ضمن رد گفت وگو با ایران، 
در تهدی��دی تمام عی��ار تأکید کرده بود ک��ه »ما خواهیم 
کوش��ید که جنگ را به زمین آنها یعنی داخل ایران ببریم« 

و عالوه بر این تعجب آور نبود که وزیر امور خارجه س��عودی 
س��اعاتی قبل از این حمله گفته بود ک��ه »ایران باید تنبیه 
شود«. خوشرو تصریح کرد: اینجانب در نامه قبلی خود که در 
14 اردیبهشت 1396 به شورای امنیت ارسال کردم، نسبت 
به سیاس��ت های غیرمس��ئوالنه، تحریک آمیز و بدخواهانه 
عربستان سعودی در حمایت و تأمین مالی گروه های افراطی 
و ماجراجویی های کوته نظرانه و شکست خورده این کشور در 
منطقه هش��دار داده بودم، اقداماتی که در تناقض آشکار با 
اهداف و اصول منش��ور ملل متحد اس��ت. وی افزود: در پی 
حمالت تروریستی در روز 17 خرداد، از جامعه بین المللی و 
به ویژه شورای امنیت می خواهم که با جدیت، چنین رهیافت 
خطرناکی در قبال امنیت منطقه و نتایج هولناک آن را مورد 
توج��ه قرار دهد و در مقابله با افراطی گری خش��ونت آمیز از 

هیچ اقدامی فروگذار نکند. 

ایران خواستار توجه شورای امنیت به عوامل تروریستی در تهران شد

  بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران ب�ا محکوم کردن حمالت 
تروریستی در استان های کربال و بابل در 
عراق گفت: زوال و شکس�ت تروریسم 

تکفیری قطعی است. 
 ابراهی�م رحیم پ�ور، مع�اون وزیر امور 
خارجه کش�ورمان در گفت وگو با روزنامه 
گلوبال تایم�ز چین تأکید ک�رد که دولت 
ایران به ریاست حس�ن روحانی، به دنبال 
تعامل صلح آمیز با همه کشورهای دنیاست.  

زیگم�ار گابریل وزیر امور خارجه آلم�ان روز جمعه در دیدار با همتای 
قطری خود در برلین بر لزوم لغو محاصره کشور قطر توسط چند کشور 

عربی حوزه خلیج فارس و گفت وگو برای حل بحران تاکید کرد .

تیتر اخبار

قانون س��فر بدون روادید ایرانیان و اتباع 17 کش��ور دیگر 
)از 10 م��رداد( به محدوده خاور دور روس��یه تصویب و برای 
اجرا به دولت این کش��ور ابالغ ش��د. به گزارش ایرنا، مطابق 
قانون جدید، ش��هروندان ایران و 17 کش��ور دیگر حق دارند 
از اول م��اه اوت )10 م��رداد( بدون دریاف��ت روادید از طریق 
بندر والدی و اس��توک واقع در ساحل دریای ژاپن به مناطق 
خاور دور روس��یه سفر کنند. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
خارجه روسیه گفت که شهروندان 18 کشور می توانند تا چهار 
روز پیش از س��فر مش��خصات خود را در فرم مخصوصی در 
س��ایت ویژه این وزارتخانه درج کنن��د. وی افزود: افرادی که 

ای��ن فرم را پر می کنند، دیگر نی��ازی به دریافت روادید برای 
سفر به مناطق خاور دور روسیه را ندارند. به گزارش ایتارتاس، 
مدودوف گفت: در روزهای اخیر فهرست کشورهای مشمول 
تس��هیالت روادید تأیید شد و گردش��گران و کارفرمایان این 
کشورها نیازی به مراحل دریافت ویزا ندارند. اتباع این کشورها 
کافی اس��ت اطالعات خود را در پایگاه اینترنتی ویژه ای ثبت 
کنند. خاور دور روس��یه منطقه گسترده ای شامل 9 استان با 
وسعت 6میلیون و 169 هزار و300 کیلومترمربع می شود که 
36 درصد مساحت این کشور را تشکیل می دهد. جمعیت این 

منطقه نیز حدود 6میلیون و 300 هزار نفر است. 

قانون سفر بی روادید ایرانیان به خاور دور روسیه تصویب شد

  س�هیال جلودارزاده، نماینده مردم 

ته�ران در مجل�س گف�ت: بان�وان به 
خاط�ر ظراف�ت در کار بهتر می توانند 
در ش�هرداری به ویژه در مسائل مالی 

مدیریت کنند. 
 معصوم�ه ابت�کار، رئیس س�ازمان 
حفاظت محیط زیس�ت ای�ران گفت: 
دول�ت آمریکا با خ�روج از توافق نامه 
تغییرات اقلیمی پاریس خود را منزوی 

کرد. 

مازیار حسینی، معاون حمل و نقل و ترافیک ش�هرداری تهران گفت: روز 
20 خرداد، 22 کیلومتر از خط ۷ مترو افتتاح و بر این اساس ایستگاه های 
بسیج، میدان محمدیه، بریانک، کمیل، نواب صفوی، دانشگاه تربیت مدرس 

و میدان صنعت مورد بهره برداری قرار می گیرد. 

تیتر اخبار

با تصمیم شورای صنفی نمایش فیلم سینمایی  »زیر سقف 
دودی« از روز چهارشنبه 17 خردادماه در سینماهای تهران 
و شهرستان اکران شد. این فیلم تنها در تهران ظرف دو روز 
به 80میلیون تومان رسید و پیش بینی می شود روند خوبی 
را طی کن��د، زیرا روز اول اکران فیلم با حادثه تروریس��تی 
تهران مواجه بود. ب��ه گزارش فارس، همچنین فروش فیلم 
»نهنگ عنبر سلکش��ن رویا« به 12 میلیارد و 100 میلیون 
تومان رس��ید. فیلم سینمایی »برادرم خسرو« نیز به فروش 
یک میلیارد و350 میلیون تومان دست یافت. در عین حال 
فیلم س��ینمایی  »ویالیی ها« به فروش 590 میلیون تومان 
رس��ید. این فیلم در تهران 470 میلیون و در شهرستان به 

120 میلیون تومان دس��ت یافت. فیلم سینمایی  »آشوب« 
ه��م در تهران ب��ه فروش 243 میلیون و در شهرس��تان به 
130 میلی��ون تومان رس��ید که در کل ف��روش فیلم 373 
میلیون تومان شد. فیلم »گشت 2« همچنان در تعدادی از 
سالن های تهران و شهرستان اکران است و فروش فیلم به 19 
میلیارد و 850 میلیون تومان رسید. فیلم »خوب بد جلف« 
نیز به فروش 16 میلیارد و 160میلیون تومان دس��ت یافت. 
براساس سیس��تم مکانیزه، فیلم »تیک آف« به فروش یک 
میلیارد و 60 میلیون و 746 هزار تومان، فیلم  »دو عروس« 
به فروش 32میلیون و 293 هزار تومان و »امتحان نهایی« به 

فروش 401 میلیون و 475 هزار تومان رسیدند. 

آخرین آمار فروش فیلم های اکران سینماها
 »نهنگ عنبر2« از 12 میلیارد عبور کرد

  چهارمین جش�نواره فیل�م »صلح و 
دوستی ایران و هیروش�یما« 15 مرداد 
ماه سال جاری  )شش�م اوت( با نمایش 
آثار چند کارگردان س�ینمای ایران در 

شهر هیروشیما برگزار می شود. 
 نمای�ش  »س�وء تفاهم« نوش�ته آلبر 
کامو به کارگردانی جواد موالنیا به زبان 

فرانسوی در تئاتر باران اجرا می شود. 
فیلم سینمایی »نفس« از س�اخته های نرگس آبیار جایزه بهترین 

فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره زوریخ سوئیس را دریافت کرد. 

تیتر اخبار

برد ایران برابر تیم ملی فوتبال ازبکس��تان در بازی 
این هفته، ایران را به عن��وان دومین تیم جام جهانی، 
مس��افر روس��یه 2018 می کند. به گ��زارش »ورزش 
س��ه«، تیم ملی برزیل دو ماه قب��ل در پی باخت های 
غیر منتظ��ره تیم ه��ای اروگوئه و آرژانتی��ن، به عنوان 
نخستین تیم، به جام جهانی صعود کرده و حاال نوبت 
ایران اس��ت که با یک برد، دومین تیم باشد، هر چند 
ایران با یک مس��اوی هم صعود خود را تقریبا مسجل 
خواه��د کرد، اما ب��رد روز 22 خ��رداد، ایران را ضمن 
رس��اندن به امتیاز 20، ب��ا جلوه هایی ت��ازه از قدرت 
آش��نا خواهد کرد. فوتبال م��ا در بازی های دوره اخیر 
مقدماتی جام جهانی تا به اینجا 15 بازی انجام داده و 

با عملکردی فوق العاده 11برد و4 مساوی گرفته و در 
صورت برد برابر تیم ملی فوتبال ازبکس��تان با 12برد 
و4 مس��اوی و40 امتی��از در 15 ب��ازی، به عنوان تیم 
برتر آس��یا به جام جهانی خواه��د رفت. در عین حال 
دو مهاجم حاضر در اردوی تیم ملی با بیش��تر کردن 
تمرینات خود به دنبال این هس��تند تا بازهم در دیدار 
برابر ازبکستان در ترکیب ثابت به میدان بروند. سردار 
آزمون و کریم انصاری فرد در دیدار تدارکاتی تیم ملی 
براب��ر مونته نگرو، از ابت��دا در ترکیب تیم ملی حاضر 
بودند و توانس��تند بازی هماهنگی به نمایش بگذارند؛ 
دیداری که سردار آزمون موفق شد دو بار گلزنی کند 

و مقدمات پیروزی تیم ملی را فراهم سازد. 

اعتبار فوتبال ایران، دوشنبه جهانی می شود

ه��لن�دی  مع��تب�ر  مج���ل�ه    
روز   Voetbal International
گذشته لیونل مسی را به عنوان بهترین 

فوتبالیست همه دوران برگزید. 
فص�ل  پدی�ده  قائ�دی،  مه�دی   
گذش�ته لی�گ ی�ک و س�تاره تیم 
فوتبال ایرانجوان بوش�هر برای عقد 
قرارداد سه س�اله با استقالل تهران 

به توافق رسید. 
 عبداهلل ویس�ی، س�رمربی سابق 
استقالل خوزستان که با این تیم به 
قهرمانی لیگ پانزدهم رس�یده بود، 
مجددا عهده دار این مسؤولیت شد. 

پریسا براتچی ملی  پوش تیراندازی با کمان ایران در رشته کامپوند 
امروز برای کسب مدال برنز جام جهانی ترکیه به میدان می رود. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی انگلیس مشخص کرد که حزب حاکم محافظه کار به رهبری ترزا می، نخست وزیر این کشور اکثریت پارلمانی خود را از دست داد و در پارلمان جدید هیچ 
حزبی اکثریت را به دست نیاورد. به گزارش ایسنا، صبح پنجشنبه رای گیری به منظور انتخاب 650 نماینده مجلس عوام پارلمان بریتانیا آغاز شد و نتایج شمارش آرا نشان داد که حزب حاکم 
محافظه کار نخواهد توانس�ت به 326 کرس�ی الزم برای برخورداری از اکثریت در پارلمان دس�ت یابد. از لحاظ کس�ب آرا، حزب محافظه کار ۴2.۴ درصد و حزب کارگر ۴0 درصد آرا را به خود 
اختصاص داده اند. نتیجه این انتخابات ابهاماتی را در مورد آینده پدید آورده اس�ت. با از دس�ت رفتن اکثریت حزب محافظه کار در پارلمان و ناکافی بودن تعداد کرس�ی های حزب کارگر، هیچ 
حزبی به تنهایی از اکثریت پارلمانی برخوردار نیست و در نتیجه، تنها راه باقی مانده تشکیل دولت اقلیتی یا یک دولت ائتالفی، احتماال به رهبری حزب محافظه کار است. در صورت تشکیل 
دولت اقلیت، این دولت باید مورد به مورد خواس�تار حمایت از لوایح آن در مجلس ش�ود. با توجه به تأکید ترزا می به لزوم حمایت گس�ترده مردم برای موفقیت در مذاکرات برگزیت، مشخص 
نیس�ت که آیا دولت آینده دوامی خواهد داش�ت یا اینکه برگزاری انتخابات دیگری در آینده نزدیک ضرورت خواهد یافت. در همه پرس�ی برگزیت در تابس�تان سال گذشته، 51.89درصد از 

رأی دهندگان به خروج و ۴8.11 درصد به ادامه عضویت رأی دادند. 
 

وزارت اطالعات در اطالعیه ای جدید از دس��تگیری 41 
نفر از عناصر گروهک وهابی داعش در کش��ور خبر داد. 
وزارت اطالعا ت با اعالم این خبر در اطالعیه خود تصریح 
کرده اس��ت: در پی سلسله عملیات پیچیده اطالعاتی و 
با همکاری خانواده برخی تروریس��ت ها در اس��تان های 
کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و تهران، 41 نفر از 

عناصر گروهک وهابی داعش متشکل از تیم های عملیاتی 
و همچنین س��رپل های ارتباط��ی و تدارکاتی به همراه 
مقادیری اسناد و مدارک و تجهیزات عملیات تروریستی 
قبل از هرگونه اقدام شناس��ایی و دستگیر شدند. در این 
اطالعیه آمده اس��ت: وزارت اطالعات کمال سپاسگزاری 
را از هوش��یاری هموطن��ان و اقدام به موق��ع خانواده ها 

در احس��اس مسئولیت نس��بت به امنیت ملی و نجات 
فرزندان شان دارد. به گزارش ایرنا، پیکر پاک شهدای ترور 
روز جمعه بعد از نماز جمعه تهران با حضور چندصدهزار 
نف��ری مردم روزه دار از مقابل دانش��گاه تهران تا خیابان 
حافظ تشییع و به بهشت زهرا )س( منتقل شد، همچنین 
صبح روز جمعه آیین وداع با ش��هدای حادثه تروریستی 

تهران با حضور سران سه قوه دکتر حسن روحانی رئیس 
جمهوری، علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 
و آی��ت اهلل ص��ادق آملی الریجانی رئی��س قوه قضاییه و 
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسالمی، جمعی از 
وزیران، مس��ئوالن لشکری و کشوری و خانواده شهدای 

ترور در محل مجلس شورای اسالمی برگزار شد. 

س��ند چشم انداز 20 ساله کشور برای س��ال 1404 برنامه هایی را برای توسعه 
گردشگری ارائه کرده است. در این سند سهم ایران از شمار گردشگران جهانی 
از 9 صدم درصد در س��ال 83 به 5/1 درصد در س��ال 1404 به عنوان س��ال 
پایانی چشم انداز 20ساله آینده می بایست افزایش یابد یعنی حدود 20 میلیون 
نفر گردش��گر. سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی نیز از 7 صدم درصد در 
س��ال 83 به 2درصد در س��ال 1404 می بایست رشد کند به گونه ای که ایران 
می بایست در سال 1404 ساالنه نزدیک به 25 میلیارد دالر از محل گردشگر 
ورودی درآمد کس��ب کند. ب��ه گزارش مهر، این تصویری اس��ت که در طول 
چهار برنامه چشم انداز با در نظر گرفتن حدود 700 هزار نفر رقم پایه گردشگر 
 ورودی به ایران در سال 1383 برای ایران ترسیم شده است. مرتضی رحمانی، 
موحد، معاون گردش��گری کش��ور، با تأکید بر اینکه روند صنعت گردشگری 

در کش��ور امیدوارکننده است در یک نشس��ت خبری گفت: درآمد حاصل از 
گردش��گری بین س��ال های 92 تا 95، بیش از 32 میلیارد دالر بوده و در این 
مدت 19میلیون و 900هزار نفر گردشگر خارجی وارد کشور شده اند. این میزان 
درآمد با محاسبه تمام امکانات اعم از حمل ونقل، سوغات و سایر خدماتی است 
که در کشور به گردشگران خارجی عرضه می شود. رحمانی موحد تصریح کرد: 
برای جمع بندی درآمد حاصل از صنعت گردشگری دو پایه آماری داریم. همه 
دنیا براساس یک تعریف ثابت از گردشگری آمار خود را اعالم می کنند. بنابر نظر 
سازمان جهانی جهانگردی، کسی که بیش از 24 ساعت در کشوری بماند، شغل 
نداشته و کسب وکاری نداشته باشد، گردشگر است و براساس همین چارچوب 
میزان مخارج هر گردش��گر در غرب آس��یا بین 1520 تا 1750 دالر است. ما 
میانگی��ن این مقدار را درنظر می گیریم و با 1650 دالر، درآمد حاصل از ورود 

گردشگران خارجی به کشور را محاسبه می کنیم. در سال 92، 4میلیون و 800 
هزار نفر، در س��ال 93 حدود 5میلیون و 100 هزار نفر و در س��ال 94 حدود 
5 میلیون و 250 هزار نفر به ایران آمدند و در س��ال 95 نیز این آمار با رش��د 
حدود 300 هزار نفری مواجه بوده اس��ت. پیش از این در دولت دهم رشد این 
آمار جهشی و زیاد نبود، به نحوی که طی سال های 88 تا 91 به ترتیب حدود 
2میلی��ون و 276 هزار و 575 نفر، 3میلیون و 121 هزار و 282 نفر، 3میلیون 
و 200 هزار نفر و 3میلیون و 729 هزار نفر به ایران آمده اند. پیرو این موضوع 
احمد زبیری، از کارشناس��ان گردش��گری و آمار گفت: سیاست با گردشگری 
یک کشور عجین است حتی اگر بر سر این موضوع اصرار کنیم که نمی توانیم 
گردش��گری را سیاس��ی بدانیم اما اتفاقات بین المللی و سیاسی در گردشگری 

کشور بسیار تأثیرگذار است، همانطور که برجام بر تعداد گردشگران افزود. 

س��ومین جمعه از ماه خرداد ب��ا 17 افتتاحیه و ادامه 
برگزاری 28 نمایش��گاه همراه خواهد بود. هفته ای که به 
نسبت گذشته با دس��ت پرتری به استقبال عالقه مندان 
می رود، اما همچنان در مقایسه با ماه های گذشته با تعداد 
بسیار پایینی از افتتاحیه ها همراه است. همزمانی خرداد 
با ماه رمضان در زمینه کاهش تعداد نمایشگاه ها بی تأثیر 
نبوده اس��ت، البته بعضی از گالری ها هم از افطار تا سحر 
میزبان مخاطبان خود خواهند بود، در این ایام نمایشگاه 
قرآن با میزبانی از 340 اثر تجسمی به یکی از بزرگ ترین 
گالری های تهران تبدیل شده است و پذیرای عالقه مندان 
خواهد بود. به گزارش خبر آنالین، به مناسبت ماه مبارک 
رمضان نمایشگاه عکسی از ژوزف پولروس، هنرمند اتریشی 
و گروهی از هنرمندان ایرانی در موزه هنرهای دینی امام 
عل��ی)ع( به نمایش درآمده اس��ت. در این هفته ش��اهد 
هنرهای نقاشی، عکاسی، مجسمه سازی، تصویرسازی و 
چاپ هس��تیم و هنر نقاش��ی طبق روال گذشته با تعداد 
افتتاحیه های بیشتری به استقبال مخاطبان خود می رود. 
این هفته همچنین شاهد برگزاری نمایشگاه آثار نیکالس 
گلدباخ، عکاس باس��ابقه آلمانی خواهی��م بود. در ادامه با 
هنرمندان، آثارشان و جزییات برگزاری نمایشگاه  هایی که 

این جمعه افتتاح می شوند، بیشتر آشنا خواهید شد. 
گال�ری ایوان: ای��ن گالری در جدیدترین نمایش��گاه 
خود میزبان آثار نقاش��ی تعدادی از هنرمندان ش��ناخته 
ش��ده ایرانی است. این نمایشگاه که  »بی مرزی« نام دارد 
با نمایش آثاری از هنرمندان نام آش��نا در حیطه نقاشی 
انتزاعی افتتاح شد. در این نمایشگاه آثاری از غالمحسین 
نامی، محمدابراهیم جعفری، فریده الش��ایی، پری یوش 
گنجی، یعق��وب امدادیان، های��ده زرین بال، عبدالحمید 
پازوکی، مریم سالور، ژیال کامیاب، حسین ماهر، مصطفی 
دش��تی، ساس��ان نصیری و مصطفی دره باغی به انتخاب 
پ�رهام دیده ور به نمایش درمی آید. نمایشگاه  »بی مرزی« 
تا دوم تیر برقرار اس��ت. عالقه مندان می توانند هر روز به 

جز شنبه ها از ساعت 16 تا 20 از این آثار دیدن کنند. 
گال�ری دارگون: نمایشگاه چاپ و نقاشی های سپیده 

صیاد دریابخش جمعه نوزدهم خردادماه افتتاح می شود. 
در این نمایش��گاه که »پوست انداختن« نام دارد، سپیده 
صیاد دریابخش 31 اثر خود را به نمایش درمی آورد. این 
نمایشگاه تا بیست و چهارم خردادماه از ساعت 17 تا 21 

میزبان عالقه مندان به هنرهای تجسمی است. 
گالری ژس: نمایشگاه گروهی نقاشی های هنرمندان 
متولدین دهه 40 با عنوان »اصل و نسل« از 19 خرداد به 

نمایش درآمده است.
 عالقه مندان می توانند تا 4 تیر ماه از افطار تا س��حر از 

این نمایشگاه دیدن کنند. 
گالری ژینوس: نمایش��گاه گروهی نقاشی، مجسمه، 

عک��س با عن��وان »تامل« که ش��قایق احمدی��ان آن را 
جمع آوری کرده است، تا 23 خرداد به نمایش در می آید. 
گالری س�ایه: نمایش��گاه گروهی نقاش��ی ب��ا عنوان  
»س��ایه ها جلد 7« ب��ا ارائه آثاری از جواد وطن دوس��ت 
علمداری، زهرا بیات، سودابه ذوالفقاری، سها عابددوست، 
سیامک خاکس��ار، س��میرا البرزکوه، طلیعه مجدآبادی، 
کتایون وطنی، کتایون افروز، نگار مقیمی دهکردی، مریم 
کی احمدی، یاسمین شیرنگی، االهه فرجاد، رزیتا صراف 

و یسنا عسکری تا 31 خرداد ماه برپا می شود. 
گالری سهراب: نمایشگاه نقاشی های بهزاد جماعتی 

ثمرین با عنوان »هوروک« 30 خرداد برگزار می شود. 

گالری سیحون: »نادیده های مهدی سحابی« عنوان 
نمایشگاه نقاشی استاد مهدی س��حابی است که در روز 
جمعه 19 خرداد ماه افتتاح ش��د. این نمایش��گاه تا 31 

خرداد ادامه خواهد داشت. 
گالری فرمانفرما: نمایش��گاه مجسمه های حمیدرضا 
عینی با عنوان »در خیال یک رنگ« تا دوم تیر برپاست. 
س��اعات بازدید از نمایشگاه از 11 تا 19 هر روز هفته جز 

دوشنبه هاست. 
گالری ماه: نمایشگاه نقاشی های یاسمن خورسندی تا 

30 خرداد برگزار می شود. 
گالری نگر: فرشته نظریان نقاشی های خود را با عنوان 
»این گل های زنانه« تا 23 خرداد به نمایش در می آورد. 

گالری نیاوران دو: عکس های داریوش محمد خانی تا 
چهارم تیر به نمایش در می آید. این نمایشگاه  »نور زمین 

و آسمان ها« نام دارد. 
گالری ویس�تا: نمایشگاه نقاش��ی های سارای قاضی 

اسدالهی با عنوان جاماندن تا 29 خرداد برپا می شود. 
گالری هپتا: این گالری مجموعه ای از آثار ترانه مصدق 
را به نمایش می گذارد. این نمایش��گاه تا چهارش��نبه 31 
خرداد )به غیر از پنجشنبه ها و تعطیالت رسمی( از ساعت 

11 تا 20 برپاست. 
گالری هفت ثمر: نمایش��گاه انفرادی نقاشی سوگند 

طباطبایی تا 24 خرداد برگزار می شود. 
خان�ه هنرمندان ای�ران: پنجمین دوره نمایش��گاه 
مهمانی هنر با موضوع تصویرس��ازی داس��تان های کهن 
ایرانی و دینی با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، انتشارات نظر و انتشارات منادی تربیت جمعه 
19 خردادم��اه افتتاح ش��د. در این نمایش��گاه آثار 170 

تصویرگر به نمایش درمی آید. 
گالری خط سفید: نمایشگاه گروهی نقاشی و مجسمه 

با عنوان »کنش« تا 29 خردادماه ادامه دارد. 
مؤسس�ه کاف: نمایشگاه آثار عکاس��ی و ویدئوآرت 
نیکالس گلدباخ، اش��تفانی کالس و مسیح مستاجران با 

عنوان »پوسته« تا نهم تیرماه برگزار می شود. 

دستگیری ۴1 نفر از عناصر گروهک وهابی داعش در کشور

چگونه آمار گردشگران خارجی ایران به 20 میلیون نفر رسید؟ 

 حضور پررنگ هنرمندان در گالری های تهران

درآمد ارزی در سال های پایانی برنامه به میلیارد دالر تعداد گردشگران در سال های پایانی برنامه به میلیون نفر سال های برنامه

 5/1 6/2 برنامه چهارم )84-88(

5/4 5/6 برنامه پنجم )89-93(

10 13 برنامه ششم )94-98(

25   20 برنامه هفتم )99-1403(
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نگاهی به کسب وکار خانگی زنان در اینستاگرام
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بازاریابی و فروش

 چند نکته
 برای طراحی
یک لوگوی 

تاثیرگذار

 اگرچه در حال حاضر ایاالت متحده  یکی از بزرگ ترین بازارهای گوش��ی هوش��مند در دنیا محس��وب 
می شود، اما براساس پیش بینی  موسسه Statistica، به زودی هند از این کشور پیشی خواهد گرفت. 

به گزارش زومیت موسس��ه تحقیقاتی Statistica در گزارش اخیر خود با تقس��یم آمار فروش گوش��ی  
هوشمند براساس منطقه جغرافیایی طی سه سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، به این نتیجه رسیده است که کشورهای 
چین و هندوستان در حال دستیابی به جایگاه های اول و دوم در جداول فروش منطقه ای هستند. براساس 
گ��زارش این موسس��ه ، در حال حاضر چین و آمریکا به  ترتیب ب��ا ۳۱ و ۱۶.۷ درصد در جایگاه های اول و 

دوم هستند. 
 در ح��ال حاض��ر ۲۲۰ میلیون نفر از جمعیت ایاالت متحده، مالک یک گوش��ی هوش��مند هس��تند اما 
پیش بینی می شود هند تا سال ۲۰۱۹ با عبور از این رقم، ۱۵ درصد از بازار گوشی هوشمند کل دنیا را در 
اختیار داشته باشد. انتظار می رود سهم آمریکا از بازار جهانی روی ۱۰درصد ثابت باقی بماند و برزیل با در 

اختیار داشتن ۴ درصد از این بازار، با فاصله در جایگاه چهارم قرار بگیرد. 
ش��اید این آمار و افراد برای بس��یاری از افراد نامفهوم و ش��گفت انگیز به  نظر برسد، اما برای آن دسته از 
افرادی که طی سال های اخیر بازار گوشی  هوشمند را زیر نظر داشته اند، شنیدن چنین خبری تعجب برانگیز 
نخواهد بود. کمپانی هایی مانند گوگل و اپل برای سود بردن از بازارهای چین و هند، تاکنون استراتژی های 

زیادی مانند پروژه Android Go یا فروش آیفون های کارکرده در هندوستان در پیش گرفته اند. 
پیش بینی می شود عرضه جهانی گوشی  هوشمند تا سال ۲۰۱۹ به ۲ میلیارد دستگاه برسد، به طوری که 

حداقل نیمی از این تعداد، به بازار چین اختصاص خواهد داشت. 

ش��اید بارها در س��طح خیابان های تهران با بیلبورد »رکاب میده« روبه رو ش��ده بودید. این کمپین 
در ف��از جدی��د خود به ارائ��ه تبلیغات دیگری روی آورده که برای بررس��ی بهت��ر آن گفت و گویی را با 
احس��ان خواجوی، کارشناس دیجیتال مارکتینگ و تحلیلگر کسب و کارهای اینترنتی داشته ایم.  رکاب، 
اپلیکیشنی برای خریدوفروش وسایل نقلیه است که اخیرا توسط شرکت »اکسون ویژن« توسعه داده...

س��افت بانک س��اعاتی پی��ش اعالم کرد که بازوی توس��عه دهنده روب��ات کمپانی آلفابت با نام بوس��تون 
داینامیکس را تصاحب کرده است. 

کمپانی ژاپنی سافت بانک دیروز اعالم کرد که دو زیرمجموعه آلفابت را که در زمینه توسعه روبات فعالیت 
می کنند، تصاحب کرده است. براساس اطالعات ارائه شده، این دو کمپانی زیرمجموعه آلفابت زیر نظر بخش 

هوش مصنوعی سافت بانک به ادامه فعالیت خود خواهند پرداخت. 
دو کمپانی مورد نظر شامل Boston Dyanmics آمریکایی و Schaft ژاپنی هستند و هر دو در حوزه 
توس��عه روبات های انس��ان نمایی فعالیت می کنند که حرکات و فعالیت های انسانی را شبیه سازی می کنند. 
پس از انتش��ار اخبار مربوط به تصاحب این دو کمپانی فعال در حوزه روباتیک، ارزش س��هام س��افت بانک 

۷.۹ درصد افزایش پیدا کرد که در ۱۷ سال اخیر بیشترین میزان خود بوده است. 
ماسایوشی سان، مدیر  گروه سافت بانک در مورد تصاحب این دو کمپانی چنین اظهار نظر کرده است: 

روبات های هوشمند اصلی ترین محرک انقالب بعدی در زمینه اطالعات خواهند بود و بدون شک بوستون 
داینامیک��س و تیم توس��عه دهندگانی که در این کمپان��ی فعالیت می کنند، از جمل��ه پیش قراوالن حوزه 
روباتیک و توس��عه روبات های پیشرفته هستند.  سافت بانک اخیرا فعالیت خود در حوزه تصاحب کمپانی ها 
و اس��تارتاپ های مختلف را به منظور تقویت بخش تحقیق و توس��عه آغاز کرده است؛ به طوری که بوستون 
داینامیکس را باید تنها یکی از کمپانی هایی خواند که این غول ژاپنی از آِن خود کرده است. سافت بانک از 
بودجه ای ۹۳ میلیارد دالری بهره می برد که بزرگ ترین بودجه در نظر گرفته  ش��ده توسط بخش خصوصی 

برای سرمایه گذاری در استارتاپ ها و کمپانی های نوپا است. 

پ��س از ماه ه��ا گمانه زنی، باالخره یاهو و ورایزن بر س��ر رقم ۴.۴8 میلیارد دالری به توافق رس��یدند. با 
دریافت این رقم، س��هامداران یاهو، این ش��رکت را در اختیار ورایزن قرار می دهند، قراردادی که قرار است 

سه شنبه هفته آینده نهایی شود. 
به گزارش دیجیاتو پس از نهایی ش��دن قرارداد، یاهو و AOL  )یکی از بخش های ش��رکت ورایزن( به 
ش��کل مجموعه ای واحد تحت نام Oath در خواهند آمد. گفته ش��ده که پس از پیوستن یاهو به ورایزن، 

قرار است ۲۱۰۰ کارمند AOL از کار برکنار شوند. 
ماریس��ا میر که مالک بخش بزرگی از س��هام یاهو به ارزش فعلی ۱8۶ میلیون دالر اس��ت، پس از نهایی 
شدن خرید شرکت توسط ورایزن از سمت مدیرعاملی کنار خواهد رفت و تیم آرمسترانگ، مدیرعامل فعلی 

AOL جای وی را در مجموعه Oath خواهد گرفت. 
رقم پیشنهادی برای خرید یاهو پس از افشای هک سال های گذشته و لو رفتن اطالعات میلیون ها کاربر 
۳۵۰ میلی��ون دالر کاه��ش یافت و به ۴.۴8 میلیارد دالر رس��ید. با اعالم این خبر، ارزش س��هام یاهو 8.۵ 

درصد افزایش یافت. 
یاهو ماهانه ۲۰۰میلیون بازدیدکننده دارد که فضای مناسبی برای تبلیغات را در اختیار ورایزن می گذارد. 
خود ورایزن نیز بیش از ۱۰۰ میلیون مش��ترک داشته و سرویس های تحت نظر AOL مانند وبسایت های 
ت��ک کرانچ و انگجت نیز که ورایزن در س��ال ۲۰۱۵ با رقم ۴.۴ میلی��ارد دالر آن را خریداری کرد، حدودا 

۱۵۰ میلیون کاربر ماهانه دارند. 
 Business Insider  :منبع

خرید یاهو توسط ورایزن تأیید شد؛ بیش از 2000 نفر اخراج می شوند سافت بانک، بوستون داینامیکس را از آلفابت خرید چین و هند؛ بزرگ ترین بازارهای گوشی هوشمند تا سال 201۹
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 مادامی که مدیر با استراتژی 
خود کاری را آغاز کند به نظر 

می رسد همه چیز سد راه اوست. 

رالف والدو امرسون

خودروی هوشمند سوئدی »InMotion« را باید یک اتاق نشیمن متحرک و خودران در نظر 
گرفت که تالش دارد برای سرنشینان خود راحتی را در کنار زیبایی به ارمغان بیاورد.

حدود دو ماه قبل به طور رس�می پایان عمر خودروسازی باسابقه »ساب« )Saab( به عنوان 
 »NEVS« برند دوم تولید اتومبیل در کشور سوئد اعالم شد و سپس از خاکستر آن برند جدید
مخف�ف National Electric Vehicle Sweden یا خودروی الکتریکی ملی س�وئدی متولد 

شد.
حال این ش�رکت نوپا با اولین خودروی مفهومی خود InMotion قصد دارد تعریفی تازه از 

یک اتومبیل خودران را به معرض نمایش بگذارد.
 



ش��اید بارها در سطح خیابان های تهران با بیلبورد »رکاب 
میده« روبه رو ش��ده بودید. این کمپی��ن در فاز جدید خود 
به ارائ��ه تبلیغات دیگری روی آورده که برای بررس��ی بهتر 
آن گفت و گویی را با احس��ان خواجوی، کارشناس دیجیتال 

مارکتینگ و تحلیلگر کسب و کارهای اینترنتی داشته ایم. 
رکاب، اپلیکیش��نی برای خریدوفروش وسایل نقلیه است 
که اخیرا توس��ط شرکت »اکسون ویژن« توسعه داده شده و 

روانه بازار داغ اپلیکیشن ها شده است. 

رکاب چیست؟ 
احسان خواجوی، کارشناس دیجیتال مارکتینگ و تحلیلگر 
کسب و کارهای اینترنتی در رابطه با تبلیغات محیطی رکاب 
به »فرصت امروز« می گوید: در واقع رکاب هم سامانه آگهی 
خریدوف��روش خودرو و هم مرجع آموزش��ی-خبری خودرو 
اس��ت که در رونمایی رسمی در سطح شهر تهران، محتوای 
آموزش��ی-خبری آن بسیار کامل و باکیفیت ارائه شده بود و 

روزانه هم آگهی های متعددی در آن منتشر می شد.
 ای��ن نکت��ه بس��یار مهم��ی در تبلیغات کس��ب و کارهای 
اینترنتی اس��ت؛ اینکه مخاطب در نخستین برخورد خود با 
وب س��ایت یا اپلیکیشن، اصطالحا محتوای نطفه را مشاهده 

کرده و به سامانه و خدمات آن عالقه مند شود.
 ذکر این نکته حائز اهمیت است که رکاب، زمانی تبلیغات 
گس��ترده محیطی خ��ود را آغاز کرد که س��امانه آن از نظر 

محتوا در شرایط نسبتا خوبی قرار داشت. 
وی در رابطه با هدف کمپین اخیر این اپلیکیشن می افزاید: 
ب��ه نظر می رس��د رکاب به دنبال موفقیت و بازدهی س��ریع 
اس��ت که این امر با توجه به سامانه های مشابه و باسابقه ای 
که در امر آگهی های اینترنتی خودرو فعالیت می کنند امری 

معقول به نظر می رسد.
 ش��کی نیست که رکاب سعی دارد تنها بازار وسیع تهران 

– ک��ه می تواند موفقیت هر کس��ب و کار اینترنتی را تضمین 
کن��د – را در ف��از اول هدف ق��رار دهد؛ در واق��ع به جای 
تبلیغات گس��ترده ATL، بودج��ه و تمرکز خود را به تهران 
معطوف کرده تا به واسطه قدرت این بازار، در ابتدا جای پای 
خود را در حوزه بازار آنالین خودرو محکم کرده و س��پس با 
هزینه، زحمت و زمان نسبتا کمتری به طور طبیعی به سایر 

استان ها هم سرایت کند. 

 محتوای گرافیکی و کمیک وار طرح
این کارش��ناس در رابطه با نحوه اجرای این کمپین ادامه 
می دهد: سواالت و ابهامات زیادی در مورد گرافیک تبلیغاتی 
رکاب مطرح شده اس��ت که به زعم من، این مدل گرافیکی 
ب��رای بیلبورده��ای تهران و ایران اثربخش��ی زی��ادی دارد. 
محت��وای گرافیکی و کمیک وار آن ب��ه راحتی نگاه مخاطب 
را ب��ه خ��ود جلب کرده و به دلیل متن کوت��اه و انتقال پیام 
سریع، نام و ماهیت رکاب را در ذهن مخاطب ثبت می کند. 
ام��ا همان ط��ور که گفته ش��د واح��د مارکتین��گ رکاب، 
تبلیغات پر هزینه بیلبوردی را در دستور کار خود قرار داده، 
در صورت��ی که با چنین بودجه ای امکان تبلیغات گس��ترده 
اینترنت��ی هدفمند ب��رای کاربران اینترن��ت تهرانی )و حتی 

ایرانی( بسیار پربازده تر بود.
 اما با نگاهی از دور، می توان چنین پنداش��ت که س��بک 
کاری رکاب، متف��اوت ب��ا رویه های روتین کس��ب و کارهای 
اینترنت��ی مخصوصا ب��رای بازار خودرو در نظر گرفته ش��ده 

است. 
مص��داق ای��ن بح��ث، طراحی فن��ی و گرافیکی س��امانه، 
اس��تراتژی محتوایی جامع آن و حتی نام و امکانات س��امانه 
اس��ت که با تبلیغات پرهزینه و وس��یع بیلبوردی، قدرت نام 
برن��د خود را در مدتی کوتاه به رخ همگان کش��ید، چرا که 
تنها می توان سامانه »شیپور« را نام برد که روی بیلبوردهای 
تهران جوالن داده و رکاب نیز در نوع خود هم ردیف ش��یپور 

در این مدل تبلیغات قرار گرفته است. 

البت��ه باید منتظر بود و دید که چ��ه موقع رکاب که یک 
کس��ب و کاری اینترنتی است خود را در رس��انه های آنالین 

معرفی خواهد کرد. 

بانوان نیز مخاطب این کمپین هستند
خواجوی در رابطه با مخاطبان هدف این کمپین می گوید: 
در طراح��ی این بیلبورده��ا، هم از کاراکتر خان��م و هم آقا 

استفاده شده است.
 اس��تفاده از کاراکتر آقا ب��رای خریدوفروش خودرو امری 
معقول ب��وده که مخاطب نی��ز به دیدن ای��ن کاراکتر روی 

بیلبوردهای سطح شهر عادت دارد. 
اما چالش��ی بودن این بیلبوردها زمانی مش��خص می شود 
ک��ه از کاراکت��ر خانم ب��رای خریدوفروش خودرو اس��تفاده 
شده اس��ت. در واقع، هم حضور این کاراکتر روی بیلبوردها 
کمتر دیده ش��ده و هم در بازاری ک��ه عمدتا آقایان تصمیم 
گیرندگان و مجریان آن هس��تند ارائه تصویری مس��تقل از 
خانم ها برای این امر می تواند به طور مس��تقیم بانوان را نیز 
مخاط��ب قرار ده��د و در مقابل آقایان را برای س��ر زدن به 

سایت رکاب برای زدودن ابهامات تحریک کند.
 در واق��ع نوعی چالش س��اده در ای��ده این کمپین مطرح 
ش��ده که شاید بازدهی چشمگیری نداشته باشد اما قطعا به 

موفقیت کمپین کمک خواهد کرد. 

لزوم تبلیغات گسترده تر
وی در رابط��ه با نقاط ق��وت و ضعف این کمپین می گوید: 
اگ��ر از قدرت نمایی و گرافیک متمایز کمپین به عنوان نقطه 
ق��وت کمپین صرف نظر کنی��م، در مقابل این مزیت رقابتی، 
ی��ک ضعف ش��دید به چش��م می خ��ورد. ماهی��ت تبلیغات 
بیلبوردی به گونه ای اس��ت که مخاط��ب در حال رانندگی یا 
بیلبورد را نمی بیند ی��ا با بخش اندکی از حواس خود به آن 
توجه کرده و س��پس آن را فراموش می کند. این فراموش��ی 
زمان��ی از بین م��ی رود ک��ه در فاصله های زمان��ی کم، این 

تبلیغات به طور مرتب مش��اهده ش��ود ت��ا در ذهن بیننده 
ثبت ش��ده و مورد س��وال قرار گیرد. به طور مثال، ش��یپور 
نامی ش��ناخته شده است؛ همه می دانیم شیپور چیست، چه 
کاری انجام می دهد و چگونه می توان از آن استفاده کرد اما 
رکاب به عنوان س��امانه ای جدید نیاز داشت در کنار تبلیغات 
بیلبوردی، س��هولت دسترسی بسیار بیش��تری را در اختیار 

مخاطبان خود قرار دهد. 
در واق��ع رکاب همزم��ان با تبلیغات بیلب��وردی خود باید 
تبلیغات اینترنتی را نیز ب��رای کاربران اینترنت تهران انجام 
می داد و در محیط شبکه های اجتماعی و رسانه های عمومی 
آنالین – که مخاطب با فراغ خاطر در آنها به گش��ت و گذار 
می پردازد – در ذهن مخاطب رس��وخ می کرد تا آنها بتوانند 
کنج��کاوی ناش��ی از تبلیغ��ات محیط��ی دیده ش��ده را در 

وب سایت یا اپلیکیشن آن برطرف کنند. 

چالش اصلی چیست؟ 
خواج��وی در ارزیابی کلی خود از ای��ن کمپین می گوید: 
چال��ش اصل��ی رکاب، نه در معرفی خود بلک��ه در نگهداری 

مخاطب خود است. 
رکاب باید در نظر داش��ته باش��د زمانی ک��ه آگهی خودرو 
در س��امانه هایی نظیر باما یا دیوار ثبت می ش��ود، نخستین 
تماس خریداران در مدت زمان کمی انجام می ش��ود. همین 
امر سبب شده که خود به خود رکاب با این سامانه ها مقایسه 

شده و در نهایت، بازدهی آنها انتخاب شود. 
ختم کالم آنکه دیده شدن و جذب کاربر به واسطه تبلیغات 
پر هزینه بسیار س��اده است اما چالش اصلی کسب و کارهای 
اینترنت��ی، نه در دیده ش��دن بلکه در حفظ و وفادارس��ازی 
کاربران و مشتریان خود است که قطعا به زودی رکاب با این 
چالش مواجه خواهد شد؛ در آن هنگام باید انتخاب کند که 
یا مجددا تبلیغات پر هزینه را در دس��تور کار خود قرار دهد 
و وارد یک س��یکل پرهزینه شود یا اس��تراتژی وفادارسازی 

مشتری را در بازار اشباع شده خودرو انتخاب کند. 

بررسی تبلیغات محیطی رکاب در گفت و گو با احسان خواجوی

حفظ و وفادارسازی کاربران،  چالش اصلی تبلیغات
ایده های طالیی

IKEA، برندی به سادگی یک دنیا

IKEA  در سال 1943 هنگامی که جنگ دوم جهانی 
در پایان راه خود بود، پا به عرصه کس��ب وکار گذاش��ت. 
ابتدا این غول تولید لوازم خانگی در حد یک اس��تارتاپ 
س��اده بود. به عب��ارت بهتر، س��ال ها زمان ب��رد تا ایده 
این ش��رکت به گونه ای که اکنون در ذه��ن داریم، پا به 

خانه های بسیاری از مردم دنیا گذارد. 
برخی از تولیدات ابتدایی این ش��رکت لوازمی از قبیل 
مبلم��ان و تولیدات غذایی بود. این برند س��وئدی برای 
رس��یدن به جایگاه کنونی خود از پنج مرحله کسب وکار 
عبور کرده است. بسیاری از تحلیلگران با توجه به تجربه 
IKEA برای تمامی کس��ب وکارها طرحی مشابه را ارائه 
داده اند. این سلسله مراتب به ترتیب با ثبت امتیاز شروع 
می ش��ود. این امر به معنای اقدام به تأس��یس شرکت و 

تبدیل استارتاپ به یک ایده اجرایی است.
 پس از این گام نوبت به شروع فعالیت در محدوده کوچک 
اس��ت. توسعه کسب وکار ما را وارد مرحله سوم خواهد کرد. 
در پایان نیز اقدام برای ثبت انحصاری محصوالت و خدمات 
و در نهایت حفاظت از اعتبار و ش��هرت برند مطرح می شود. 
شاید در نگاه اول این فرآیند بسیار ایده آل به نظر برسد، در 
این صورت IKEA پرچمدار کسب وکار ایده آلیستی است. 

نحوه خدمت رسانی غول لوازم خانگی سوئدی در نوع خود 
خالقانه است. این ایده حاصل ترکیب فضای انبار با ویترین 
فروش است. به عبارت دقیق، مشتریان در خانه های طراحی 

شده قدم زده و تولیدات شرکت را مشاهده خواهند کرد.
 به عن��وان نمونه هنگام��ی که یک مش��تری قصد خرید 
لوازم آش��پزخانه را داش��ته باشد، در آش��پزخانه نمایندگی 
IKEA  ق��دم خواهد زد و محصوالت را مش��اهده می کند. 
نح��وه چیدمان خانه ه��ای نمونه ای ک��ه در نمایندگی های 
شرکت وجود دارد، دقیقا مانند سبک زندگی و وسایل مورد 
اس��تفاده بومی هر منطقه است. این نکته سبب تمایز نحوه 
چیدمان نمایندگی های مختلف شرکت در شهرهای مختلف 

خواهد شد. 
مش��تریان اصل��ی IKEA زوج ه��ای ج��وان و کم درآمد 
هس��تند. همچنی��ن کارآفرین��ان و صاحبان کس��ب وکاری 
ک��ه دفاتر کوچکی دارند نیز محص��والت مخصوص به خود 
را در فروش��گاه های این ش��رکت پیدا خواهن��د کرد. با این 
تفاس��یر نباید به دنبال محص��والت لوکس و گران قیمت در 

فروشگاه های این شرکت بود. 
IKEA  در ح��ال حاضر 298 ش��عبه در 36 کش��ور 
مختل��ف دارد. داس��تان موفقی��ت این ش��رکت به طرز 
عجیب��ی غیرقابل باور اس��ت. ایده اصل��ی تولیدات این 
ش��رکت ب��ر مبنای ارائ��ه کاال با قیمت پایین اس��ت. به 
این ترتیب مش��تریان به راحتی پس از مدتی اس��تفاده 
از محص��والت آن را با تولی��دات جدیدتر عوض خواهند 
ک��رد. اگر قرار ب��ود قیمت محصوالت ش��رکت به اندازه 
تولیدی های لوکس باشد، ایده تعویض محصوالت کهنه 

با مدل های جدید چندان موفقیتی را کسب نمی کرد. 
تولیدات IKEA به رغم هماهنگی با س��بک زندگی مردم 
نواحی مختلف، دربردارنده فرهنگ بومی س��وئد نیز هست. 
اینگوار کامپارد هنگام تأس��یس این ش��رکت شعار برندش 
را این گون��ه بیان کرد: »تولید لوازمی ب��رای خانواده هایی با 
درآمد معمولی تا خانه های خود را مانند پادش��اهان تزیین 
کنند«. ش��اید به همین علت اس��ت که امروزه بس��یاری از 
افراد که در دایره مش��تریان هدف شرکت کامپارد نیستند، 
  IKEA محصوالتش را خریداری می کنند. بیش��ترین نفوذ
در ب��ازار بلغارس��تان، رومانی و از همه مهم ت��ر آلمان قابل 
مش��اهده اس��ت. حضور طوالنی مدت این برند در بازارهای 
ژرمن ها باعث ش��ده محصوالت این برن��د جزئی از فرهنگ 

خانواده های آلمانی شود. 
مهم تری��ن ای��ده ای که این ش��رکت در س��ال های اخیر 
آن را دنبال می کند، توس��عه کس��ب وکار س��بز )حمایت از 

محیط زیست( است. 
ب��ر ای��ن اس��اس اس��تفاده از انرژی ه��ای پ��اک در همه 
تولیدی های IKEA مدنظر قرار گرفته و زباله های ش��رکت 
نیز به صورت کاماًل بهداش��تی دفع می ش��وند. اگرچه انجام 
ای��ن پروژه هزینه بس��یار زیادی را برای این غول س��وئدی 
به همراه داش��ته اس��ت، با ای��ن حال در زمین��ه تبلیغات و 
بازاریاب��ی امتیاز ویژه ای به ارمغان آورده اس��ت. اگر نگاهی 
به آگهی های چند س��ال اخیر این برند بیندازیم، کسب وکار 
س��بز یکی از محوری تری��ن ایده ه��ای تبلیغاتی IKEA را 

تشکیل داده است.
 همچنین حمای��ت از حقوق زنان یکی دیگر از طرح های 
جاه طلبانه اینگوار کامپارد اس��ت. در حال حاضر براس��اس 
ایده مذکور حدود 40درصد کارکنان شرکت را زنان تشکیل 
می دهند. این امر س��بب اس��تقبال گروه های حامی حقوق 

بانوان از محصوالت این شرکت شده است. 
به عن��وان نکته پایان��ی در مورد IKEA بای��د به ماهیت 
محصوالت، طراحی و فعالیت های بازاریابی آن اش��اره کنیم. 
اصل اساسی همه این موارد یک نکته ظریف است: سادگی. 
در همه مراحل پیدایش و توسعه کسب وکار IKEA سادگی 
حرف اول را می زند. رویه عملی این ش��رکت و اینگوار نشان 
داده اس��ت که در IKEA  جایی برای طراحانی با ایده های 
لوکس و گران قیمت وجود ندارد. س��ادگی عاملی اس��ت که 
بسیاری از کس��ب وکارهای نوین نیازمند توجه جدی به آن 

هستند. 

پرسش هایی برای پیشرفت
- همانط��ور که در قس��مت قبل بیان ش��د، س��ادگی 
اصل اساس��ی محصوالت IKEA است. بر همین اساس 
پرس��ش اصلی در ایده حاضر به این ترتیب است: تا چه 
حد در توس��عه کسب وکارتان روی الگوهای ساده تمرکز 

کرده اید؟ 
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آگهی: نخ دندان Reach_ شعار: پیدا می  کند چیزهایی را که مسواک در پیدا کردن آن ناتوان است.

ایستگاه تبلیغات

 زمین 70 جریبی، بیلبورد غول پیکر
 و تبلیغ گوشت طبیعی

 ی��ک ش��رکت کانادای��ی تولید کنن��ده گوش��ت ب��ه ن��ام 
»Greenfield Natural Food« در قالب یک شاهکار تبلیغاتی 
و با هدف اطالع رس��انی درباره منب��ع طبیعی محصوالت خود، 
مرغزاری 700 جریبی را به یک بیلبورد سبز و حافظ محیط زیست 
تبدیل کرد. به گزارش  ام بی ای نیوز، این کمپین، محصول آژانس 
تبلیغاتی »Havas« کانادا، به منظور تأکید روی منشأ حیوانی و 
 دام های پرورش یافته به شیوه ای طبیعی تر از بقیه، بدون استفاده از 
هر گونه آنتی بیوتیک یا هورمون، نام خ��ود را روی مزرعه ای در 
ایالت »مانیتوبا« این کشور حک کرد. فقط با هدف تضمین منبع 
زیس��ت محیطی محصوالت خود، Greenfield  حتی اقدام به 
خرید اعتبارات جبران کربن در راس��تای ح��ذف آثار حرکت و 
فرود هواپیما های بدون سرنشین و هلیکوپتر های مورد نیاز روی 
این مزرعه به منظور ضب��ط ویدئو ها و آگهی های بازرگانی کرد. 
فیلم این شاهکار تبلیغاتی ضمن انتشار در کانال های اجتماعی 
و دیجیتال شامل حمایت یک سری فعالیت های کمکی خارج از 
فضای خانه نیز خواهد شد. اکران این آگهی تبلیغاتی در ماه آوریل 
در کانادا و در اواسط ماه مه با تالش فراوان در فلوریدا و شیکاگو 

صورت می گیرد. 

لیال شیرزاد
Leilashirzad69@gmail.com

ترجمه: علی آل  علی
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به ش��رکت ها و محصوالت��ی فکر کنید که از 
پنج س��ال گذشته اس��م آنها را زیاد می شنوید 
ی��ا از آنه��ا اس��تفاده می کنید. آیا ش��ما پنج 
سال پیش اینستاگرام داش��تید؟ آیا پنج سال 
پی��ش دوربین های GoPro را می ش��ناختید 
ی��ا می دانس��تید چ��ه قابلیت های��ی دارن��د؟ 
تکنولوژی هایی مانند Snapchat، FitBit و 

Tinder چطور؟ 
این نرم افزارها تا حدی نمونه هایی هس��تند 
که در قالب تکنول��وژی روز به وجود می آیند، 
اما تنها تعداد کم��ی از محصوالتی که در این 
چند س��ال به بازار عرضه ش��ده اند توانس��تند 
در س��ال های اخی��ر تأثیری ب��ر فرهنگ عامه 
و جهان داش��ته باشند. هر س��اله، شرکت های 
بیش��تری ش��کل می گیرند ک��ه محصوالت و 
خدماتی را تولید می کنند که به ش��کل گیری 
زندگی ما کمک می کند. این شرکت ها با تولید 
تکنولوژی ه��ای فوق الذکر و با ایجاد خالقیت و 

نوآوری در جهان زندگی ما را بهتر می کنند. 
ش��اید بتوان گف��ت برخ��ی از بزرگ ترین و 
بهتری��ن اختراع��ات و نوآوری های هزار س��ال 
اخیر در س��ال ج��اری رونمایی خواهند ش��د. 
این امر ش��اید کم��ی بعید به نظر برس��د، اما 
باالخره که این اتفاق می افتد، درس��ت است؟ 
پس چرا امس��ال سال این اتفاقات نباشد؟ این 
احتمال وجود دارد که ش��رکت ها امسال بیش 
از هر زمان دیگری همچنان به پیش��رفت های 
پیشگامانه خود در زمینه های زیاد ادامه دهند. 
شرکت هایی که در ادامه به آنها می پردازیم، به 
احتمال زیاد بیش��تر از سایر کمپانی ها در این 

زمینه موفق و چشمگیر خواهند بود. 

گوگل
صادقانه باید گفت ک��ه نبود گوگل در صدر 
لیس��ت کمپانی هایی که این س��یاره را تغییر 
می دهند، مضحک است. شاید گوگل حتی در 
حال حاضر نیز کارهای بسیار زیادی، بیشتر از 
آنچ��ه تصور می کنید، برای جه��ان انجام داده 
اس��ت، اما در عی��ن حال مطمئن باش��ید این 
ابرش��رکت به این زودی ها دس��ت از پیشرفت 

بر نمی دارد. 
کمپانی گوگل نه فقط با موتور جست و جوگر 
اینترنت��ی خ��ود، بلک��ه به ط��ور کل��ی دنیای 
تکنول��وژی را به گونه ای تغییر داد که ما امروزه 
می بینیم. ای��ن کمپانی همچنین در آینده نیز 
به مس��یر خود ادامه و کارهای خیلی بیشتری 

انجام می دهد. 
خیلی س��خت اس��ت که دقیقا بت��وان گفت 
گوگل در سال آینده یا حتی در طول 10سال 
نتایجی که می خواهد بس��یار س��ریع است. ما 
به ط��ور کلی از تمام محص��والت و جنبه هایی 
ک��ه چهره کلی تکنول��وژی و اینترنت را تغییر 
داده اس��ت، لذت می بریم. از همی��ن رو قطعاً 
ب��ا هر چی��ز تازه ای که تولید ش��ود مش��کلی 
 نداریم. ب��ا وجود نرم افزاره��ای خدماتی مانند

 ،Google Translate و Google Earth 
جهان همواره در حال کوچک شدن است و در 

عین حال هر روز نیز تغییر می کند. 

 
GSK

و  توس��عه یافته  کش��ورهای  در  ماالری��ا 
کش��ورهایی ک��ه از لحاظ پزش��کی پیش��گام 
هستند، وجود ندارد. آخرین باری که شنیدید 
کس��ی در ایاالت متح��ده آمریکا ب��ه بیماری 
ماالریا دچار ش��د یا در انگلس��تان توسط یک 
پش��ه آلوده گزیده ش��د، کی بود؟ اما بسیاری 
از کش��ورهای جهان س��وم و در حال توس��عه 
هنوز هم درگیر این بیماری مرگ بار هس��تند 
و ساالنه حدود نیم میلیون نفر به دلیل ابتال به 

این بیماری کشته می شوند. 
کمپانی GSK به مدت 30 سال روی ساخت 
و توسعه واکسنی برای این بیماری مهلک کار 
ک��رد؛ بیماری ای که هر س��اله بی��ش از ۲00 
میلیون نفر را در سراس��ر جهان آلوده می کند. 
این دارو اواس��ط سال ۲01۵ با میزان موفقیت 
بس��یار باال ب��رای جلوگیری از م��وارد ابتال به 

ماالریا در کودکان م��ورد تأیید آژانس دارویی 
اروپا  )EMA( قرار گرفت. این واکسن شانس 
ابتال به این بیماری را تا ۴0 درصد کاهش داد. 
تأثیرات اس��تفاده از این واکسن تا سال ها باقی 
می ماند، اما کمپانی GSK در این نقطه دست 
از تالش بر نمی دارد. این ش��رکت داروس��ازی 
همچنین به دنبال درمانی برای کاهش بیماری 

ایدز در آینده است. 
 

وودافون-سافاریکام
همه شرکت ها نمی توانند مدعی شوند که به 
معنای واقعی کلم��ه، وجهه یک ملت را تغییر 
داده اند، ام��ا این دو ش��رکت می توانند چنین 
 )Vodafone(  ادعایی داشته باشند. وودافون
و س��افاریکام  )Safaricom( ک��ه به ترتیب 
در انگلس��تان و کنیا مس��تقر هس��تند، برنامه 
هم��کاری خود در زمینه ارتباطات تلفن همراه 

را از سال ۲00۷ آغاز کردند. 
ایده ای که پش��ت این س��رویس نهفته است 
M-Pesa نام دارد که به افراد بدون حس��اب 
بانک��ی اجازه می ده��د از طریق ای��ن نرم افزار 
تج��ارت ارز کنند. این نرم اف��زار همچنین این 
ام��کان را فراهم می کند که صورتحس��اب تان 
را اینترنت��ی پرداخ��ت ی��ا بدون چاپ رس��ید 
ب��ه دارایی ت��ان رس��یدگی کنید. ای��ن امر در 
جهان در حال توس��عه مفید به نظر می رس��د  
 بیش��تر ش��بیه برنامه هایی مانن��د PayPal و 
 Samsung Pay اس��ت اما جاذبه واقعی این 
نوع تکنولوژی که در جهان س��وم و مناطق در 
حال توس��عه در حال اجراس��ت، ت��ا زمانی که 
کاماًل موفق نشود مورد پذیرش قرار نمی گیرد. 
در کش��وری مانند کنیا که مردم بیش��تر از 
پرکردن حس��اب بانکی ش��ان به دنب��ال تلفن 
هم��راه ارزان هس��تند، ۴۲ درص��د تولی��دات 
ناخالص داخلی کل کشور از طریق این نرم افزار 
خدماتی م��ورد معامله قرار می گیرد. این گونه 
از نوآوری ها به احتمال زیاد در سراس��ر جهان 

توسعه می یابد. 
 

تویوتا
ش��اید بعضی از ش��ما خودروه��ای تویوتا را 
رانده یا حداقل سوارشان شده باشید. حتی اگر 
این طور هم نباشد، امکان ندارد تا به حال یکی 
از خودروهای س��اخت این کمپان��ی را ندیده 

باشید. 
یک��ی از خودروه��ای معروف ای��ن کمپانی 
تویوتا پریوس  )Toyota Prius( اس��ت که 
به دلیل داشتن خالقیت در ساختش به عنوان 
نخستین خودروی واقعاً موفق هیبریدی بسیار 
ش��ناخته شده است. این خودرو با هدف کمک 
به کاه��ش تولید گازهای گلخانه ای در صنعت 
خودرو تولید ش��ده اس��ت. این ایده به ش��یوه 
غیرقابل باوری موجب ش��د که امروزه ساخت 
 )Green Car(  و تولید خودروهای س��بزی
که کمترین آسیب را به محیط زیست می زنند 
بس��یار متداول ش��ود. تویوتا در ح��ال حاضر 
قص��د دارد همی��ن کار را دوب��اره انجام دهد. 
این خودروس��از در ماه س��پتامبر سال ۲01۵ 
خط تولید تویوتا میرای  )Toyota Mirai( را 
راه اندازی کرد. این کمپانی با ساخت خودروی 
مذکور توانست تولیدکننده نخستین خودرویی 
باش��د که با سلول س��وختی کار می کند و این 

خودرو را به تولید انبوه رساند. 
ای��ن خ��ودرو به معن��ای واقعی کلم��ه  )به 
ج��ای دود( فق��ط آب از خود خ��ارج می کند. 
در چن��د س��ال آین��ده، تأثی��ری ک��ه میرای  
)Mirai( ب��ر جهان خواهد داش��ت درس��ت 
 مش��ابه تأثیری خواهد بود ک��ه تویوتا پریوس  

)Toyota Prius(  داشت. 

استارباکس
بل��ه، بس��یاری از اف��راد در سرتاس��ر جهان 
ب��ا نوش��یدن دس��رها و قهوه های خوش��مزه 
اس��تارباکس   )Starbucks( صب��ح خود را 
آغ��از می کنند، ام��ا عرضه قهوه و دس��ر تمام 
کاری نیس��ت که این کمپان��ی انجام می دهد. 
حقیقتاً اس��تارباکس پدیده ای جهانی است که 

در سراسر جهان ۲0 هزار فروشگاه دارد. 
البته با چنین گس��تردگی ای که این شرکت 
دارد، تصورش سخت است که تمام محصوالتی 
ک��ه این کمپان��ی عرضه می کند به ش��یوه ای 
درس��ت و با اس��تفاده از بهترین مواد و نیروی 
کاری به دس��ت آم��ده که حرف��ه ای و خوش  
برخورد هس��تند زیرا هنگامی که کسب و کاری 
گس��ترش می یابد اما در عین حال می خواهد 
ک��ه هزینه های��ش را پایین نگه دارد، مش��کل 
اس��تفاده از م��واد غیربهداش��تی و ناس��الم و 
همچنین کارمندان همیشه خسته و بی حوصله 

نیز کم کم پدیدار می شود. 
اما اس��تارباکس تاکنون به این ش��یوه عمل 
کرده و همیش��ه تالش کرده عملکرد صحیحی 
داشته باش��د که مورد قبول عموم مردم است. 
ای��ن کمپان��ی ب��زرگ تقریب��اً 100 درصد از 
قهوه های خود را به ش��یوه ای کاماًل مطمئن و 

طبیعی تأمین می کند. 
قه��وه ای  م��زارع  در  مرتب��ا  اس��تارباکس 
س��رمایه گذاری می کن��د ک��ه دانه ه��ای قهوه 
مصرف��ی آنه��ا را تأمین می کن��د. این کمپانی 
تا س��ال ۲0۲0 حدود ۵0 میلی��ون دالر روی 
این مزارع سرمایه گذاری کرده است. این شیوه 
از تعهد به تجارت اخالقی تغییر تازه ای اس��ت 
که اس��تارباکس مطمئناً در سال های آینده به 

توسعه این روند ادامه خواهد داد. 
 

نوونوردیسک
بخش��یدن  ش��فا  از  بیش��تر  چی��زی  چ��ه 
 جه��ان را تغیی��ر می ده��د؟ ن��وو نوردیس��ک 
 )Novo Nordisk(، تولیدکننده دانمارکی 
داروس��ت ک��ه در اواس��ط دهه ۹0 ش��روع به 
پیگی��ری ای��ده ای کرد ک��ه تا حد زی��ادی به 
پیشگیری ش��یوع دیابت در کشور چین کمک 
می کرد. تع��داد افراد دیابت��ی در چین تقریباً 
100میلیون نفر بود. اما ش��اید بپرسیدکه این 
ش��رکت داروس��ازی چگونه ب��ه کاهش دیابت 
در چی��ن کمک کرد؟ ای��ن کمپانی با آموزش 
عمومی مردم چین و حتی پزش��کان در مورد 
نح��وه درمان بهت��ر این بیم��اری و همچنین 
ساخت انس��ولین تولید داخل بیشتری که در 
دس��ترس عموم نیز قرار داشت، توانست جان 
اف��راد زیادی را در این کش��ور نجات دهد. نوو 
ب��ا پیاده س��ازی این ایده در چی��ن که یکی از 
قدرت های جهانی اس��ت، نشان داد آنچه را که  
برای تغییر مؤثر جهان الزم اس��ت  )یا حداقل 
بخش��ی از آن( داراست و به این کار خود ادامه 

خواهد داد. 
 

انل
مناب��ع تجدیدپذی��ر و انرژی پ��اک در حال 
حاضر دو تا از موضوعات داغ دنیای خالقیت و 
نوآوری هس��تند. در عصر و زمانه ای که در آن 
بحث های زیادی از گرم ش��دن زمین، انتش��ار 
گازه��ای س��می و حفاظت از محیط زیس��ت 
وجود دارد، تنها افرادی که می توانند اس��تفاده 
از تمیزتری��ن انرژی ها را مه��ار و کنترل کنند 
کس��انی هس��تند که حکومت می کنند و البته 

جهان را تغییر می دهند. 
اگر نام انل  )Enel( را نشنیده اید، حق دارید. 
ان��ل تولیدکنن��ده و توزیع کنن��ده چندملیتی 
ایتالیایی برق و گاز اس��ت. این ش��رکت انرژی 
ب��ا وجود 3۸ درصد انرژی اس��تخراجی خود از 
منابع تجدیدپذیر در س��ال ۲01۴، به نوعی در 
می��دان رقابت برای اس��تقرار پایگاهی در بازار 
انرژی پاک پیشتاز اس��ت. انل با فکر کردن به 
آین��ده ای نه چن��دان دور، می خواهد تا س��ال 
۲0۵0 سوخت هایش را عاری از هرگونه کربنی 

کند. 
 

والمارت
والم��ارت  )Walmart(، به عن��وان یکی از 
بزرگ ترین و شناخته ش��ده ترین مراکز خرید 
جهان و البته قطع��اً بزرگ ترین و معروف ترین 
مرکز خرید آمریکا، بدون شک یکی از مدعیان 
اصلی این لیس��ت اس��ت که تقریباً به صورت 
مداوم در مس��یر نوآوری و ارائه خدمات جدید 

قدم بر می دارد. این کمپانی نه تنها محصوالتش 
را با قیمت پایینی می فروش��د، بلکه همچنین 
محصوالت ارگانیکی را تولید می کند که نسبت 
به محصوالت مش��ابه غیرارگانیک حتی قیمت 

بیشتری هم ندارند. 
برای مثال، والمارت مواد شوینده لباس هایی 
را تحت عن��وان Purex PowerShot تولید 
کرد که به گونه ای طراحی ش��ده اند که نسبت 
به انواع دیگر مواد شوینده آب کمتری مصرف 
می کنند. با وجود اینکه این روش تازه اس��ت، 
اما محصوالتی که توس��ط ای��ن کمپانی عرضه 
می ش��ود، 30درص��د کارآمدت��ر و ۵0 درصد 
مؤثرتر از رقبای دیگر خود هس��تند و در عین 

حال با آنها هم قیمت هستند.
 این کارآم��دی اجناس چیزی اس��ت برای 
صرفه جویی در مصرف برق و همچنین بازیافت 
کاال. ب��دون تردی��د والمارت در حال تش��کیل 

جنبش هایی در جهان تجارت است. 

کیکاستارتر
شاید این نام برای شما خیلی آشنا نباشد اما 
این موضوع دال بر این نیست که کیک استارتر  
)KickStarter( کمپانی بزرگی نباش��د! این 
کمپانی یک شرکت عام المنفعه آمریکایی است 

که در بروکلین نیویورک مستقر است.
 ای��ن ش��رکت روی پروژه ه��ای خالقانه در 
زمینه ه��ای مختلف��ی مانند فیلم، موس��یقی، 
ب��ازی کامپیوتری و... س��رمایه گذاری می کند. 
شیوه س��رمایه گذاری این ش��رکت نیز به این 
صورت اس��ت که مردم پول هایی را به آن اهدا 
می کنند که صرف شکل گیری محصول، رویداد 

یا پدیده ای نو شود.
 سایت کیک استارتر محبوب ترین سایت برای 
انجام آنالین این کارهاس��ت. سرمایه گذاری در 
کل به پدیده بس��یار عظیمی تبدیل شده است 
و به این ترتیب ش��یوه تفکر اخیر کلیه صنایع 

تجاری را نیز تغییر داده است. 
با این ح��ال کیک اس��تارتر، به خصوص در 
دنیای هنر، عامل بالق��وه پنهانی برای افزایش 
پروژه های سرمایه گذاری معامالتی بزرگ بوده 
است. کیک اس��تارتر، به طور کل تا اواخر سال 
۲01۵ ب��ه ح��دود 10 میلیون نفر در سراس��ر 
جه��ان کمک کرد که بتوانند تقریباً 100 هزار 

پروژه را به پایان برسانند.
 روش��ی که کیک اس��تارتر در کمک به افراد 
ب��رای پیش��برد پروژه های ش��ان دارد، مطمئناً 
ادامه پیدا خواهدکرد و تا س��ال آینده زندگی 

بسیاری دیگر را نیز تغییر خواهدداد. 
 

مسترکارت
شاید تصور این موضوع سخت باشد که یک 
ش��رکت کارت های اعتب��اری را بتوان به عنوان 

شرکتی خوب شناخت. 
ام��ا یادت��ان باش��د ای��ن لیس��ت در مورد 
شرکت هایی است که جهان را تغییر می دهند، 
ن��ه اینکه الزام��ا آن را به مکان��ی بهتر تبدیل 

کنند.
 )Master Card(  با این حال، مسترکارت 
در انج��ام هر دو کار موفق اس��ت و به احتمال 
زیاد تا سال آینده نیز به همین روند خود ادامه 

خواهدداد. 
به این مثال توجه کنید: این ش��رکت کارت 
اعتباری در چند س��ال گذش��ته به همکاری با 
دول��ت آفریق��ای جنوبی موافقت ک��رد. برنامه 
همکاری این شرکت با آفریقای جنوبی به این 
ص��ورت بود که دولت مزای��ای اجتماعی بیش 
از 10 میلی��ون نفر را در ای��ن کارت های بانکی 
توزیع می ک��رد. به این ترتیب ج��رم تقلب به 
میزان قابل توجهی در این کشور کاهش یافت 
و کشور آفریقای جنوبی توانست تنها در طول 
دو سال بیش از ۲۵0 میلیون دالر از دارایی اش 

را ذخیره کند. 
اگر کمپانی مس��ترکارت تنها در طول چند 
س��ال توانست چنین کاری را انجام دهد، دیگر 
تصور کنید در چند سال آینده چه کارهایی را 

انجام خواهد داد! 
khalaghiyat:منبع
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ش��ما تنها یک ش��انس دارید تا با لوگوی خ��ود دیگران را تحت 
تاثیر قرار دهید، بنابراین با داش��تن یک طراحی مناسب و اصولی، 
شانس خود را چند برابر کنید. راه اندازی یک کسب و کار جدید تنها 
به ارائه محصوالت بدون نقص محدود نمی شود. اگر قصد دارید یک 
کسب و کار موفق در بازار داشته باشید باید روی بازاریابی برند خود 
نیز کار کنید. این روزها و با وجود امکانات جدید ساختن وب سایت 
بسیار ساده شده است، اما باید به یاد داشته باشید که بازاریابی برند 
با داشتن نام و لوگوی مناسب آغاز می شود. مطالعه انجام شده نشان 
می دهد لوگوهایی که از طراحی خوبی برخوردار هستند، 13درصد 
بیش��تر توجه مشتری ها را جلب می کنند، ۷درصد بیشتر آنها را به 
یک برند عالقه مند می کنند و ۶درصد شانس معرفی شدن شرکت 
به عنوان یک برند خاص در یک زمینه مشخص را افزایش می دهند. 
درواقع یک لوگوی مناسب و به یاد ماندنی باعث ایجاد رابطه خوبی 
میان شرکت شما و مشتری های تان می شود و شانس درگیر شدن 
آنها با برند ش��ما را افزایش می دهد. در این مقاله زومیت به بررسی 
نکته هایی پرداخته ش��ده اس��ت که در طراحی یک لوگوی موثر و 

ماندگار به شما کمک می کنند.
 

1-بایدقویومتعادلباشد
 IBM یک لوگو می تواند فقط از متن تش��کیل شده باشد مانند
یا اینکه یک س��مبل گرافیکی باشد مانند لوگوی نایک یا شامل هر 
دو مورد باش��د. درواقع لوگو باید بازتابی از ش��رکت شما، قلب، روح 
و ش��خصیت آن باش��د. برای طراحی چنین لوگویی باید مخاطبان 
و محصوالت یا خدمات خود را همیش��ه در ذهن داش��ته باش��ید. 
لوگوهای��ی که ظاهری قوی دارند و متعادل هس��تند، تاثیر بهتری 
روی مخاطبان خواهند گذاش��ت زیرا خواندن آنها س��اده بوده و در 
یک محیط ش��لوغ مانند مراکز خرید تاثیر مثبت تری روی دیگران 

خواهند گذاشت. 

2-بایدسادهباشد
سادگی کلید موفقیت اس��ت. چاپ و تکثیر یک لوگوی پیچیده 
سخت است و ممکن است شنوندگان متوجه نکته آن نشوند. اغلب 
ش��رکت هایی که موفق هس��تند مانند اپل، فیس بوک و مک دونالد 

لوگوی ساده ای دارند. 

۳-بایدبهیادماندنیباشد
نیازی نیس��ت لوگوی شما تعریف دقیقی از کسب و کارتان باشد. 
به عنوان مثال شرکت های خودروسازی از عالمت ماشین در لوگوی 
خود استفاده نمی کنند. اگر قصد استفاده از آیکون ها برای طراحی 
لوگوی خود را دارید باید به دنبال تصاویری باش��ید که حتی بدون 
نوشتن نام شرکت با مخاطبان تان رابطه برقرار کند. در این صورت 
می توانید از این آیکون به تنهایی در بسته بندی و برچسب  محصوالت 

استفاده کنید. 

۴-بایدانعطافپذیرباشد
یک لوگوی مناس��ب باید از روی یک بیلبورد تبلیغاتی در فاصله 
چن��د کیلومتری یا یک کارت ویزیت با ابعاد چند س��انتی متر قابل 
شناسایی باشد. همچنین باید روی بروشورها، تیشرت های تبلیغاتی 
و دیگر محصوالت بازاریابی نمای خوبی داش��ته باشد. یک لوگوی 
خ��وب باید ظاهری خوب با رنگ های مختلف داش��ته باش��د و در 
پیش زمینه های تیره، روشن یا حتی رنگی رنگی مناسب به نظر برسد.

۵-ازرنگهایمناسباستفادهکنید
اگر می خواهید لوگوی رنگی داش��ته باش��ید باید روان شناس��ی 
رنگ ها را در طراحی آن مدنظر داش��ته باش��ید. به این دقت کنید 
که آیا رنگ های شما احساس قدرت را به مخاطبان منتقل می کنند 
ی��ا اینکه باع��ث حواس پرتی می ش��وند. به عنوان مث��ال رنگ آبی 
نش��ان دهنده اعتماد، وفاداری و طراوت است. اگر دقت کرده باشید 
متوجه می شوید که رنگ آبی در سیستم های مالی و بانکداری بیشتر 
مورد استفاده قرار می گیرد. رنگ سبز نمایانگر زندگی، طبیعت، پاکی 
و حتی نشان دهنده محصوالت ارگانیک است. همچنین سعی کنید 
رنگ های��ی را انتخاب کنید که روی پیش زمینه س��فید و مش��کی 
خودش��ان را بهتر نش��ان دهند زیرا لوگوها معموال روی کاغذهای 

سفید یا مشکی چاپ می شوند. 

۶-لوگونبایدبهزمانوابستهباشد
اس��تفاده کردن از ترنده��ا یا چیزهایی ک��ه در مقطعی از زمان 
مورد توجه قرار می گیرند خوب اس��ت اما با گذشت زمان از میزان 
محبوبیت آنها کاس��ته می ش��ود. یک لوگوی خ��وب نباید به زمان 
وابستگی داشته باش��د. هرچقدر وابستگی یک لوگو به زمان کمتر 

باشد ماندگاری آن در ذهن مردم بیشتر خواهد بود. 

۷-بایدخاصباشد
با متنوع ش��دن فونت ها و میلیون ها رنگی که از ترکیب شدن با 
یکدیگر به دس��ت می آیند، طراحی یک لوگوی خاص زمانبر بوده و 
به صبوری احتیاج دارد. لوگوی شما باید به گونه ای طراحی شود که 
جای��گاه خودش را در میان دیگر لوگوهای محبوب پیدا کند. هرگز 
از لوگوهای شناخته شده مانند نایک در طراحی های خود استفاده 
نکنید. دیدن یک لوگوی جهانی و معروف باعث از بین رفتن اعتماد 

مشتری ها به برند شما می شود. 

۸-بایدتایپوگرافیقویداشتهباشد
تایپوگراف��ی یا حروفچینی در طراحی لوگو بس��یار مهم اس��ت. 
فونت های انگلیس��ی قدیمی مظهر قدرت هس��تند اما خواندن آنها 
دش��وار است؛ مخصوصا زمانی که در ابعاد کوچک نوشته می شوند. 
فونت های San-serif تمیز بوده و احساس باز بودن و جذابیت را به 
مخاطبان منتقل می کنند. استفاده از تایپوگرافی های مناسب نیازمند 
مهارت است، بنابراین فونت هایی را انتخاب کنید که پیام برند شما 

را بهتر به مشتری ها منتقل می کنند.
 

۹-بایدمعنیبرندشماراداشتهباشد
لوگوی شما باید پیام برندتان را بازگو کند. برندهای معروف دنیا به 
دلیل لوگوی شان محبوب نشده اند بلکه لوگوها به دلیل پیامی که به 
مخاطبان منتقل می کنند مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین قبل از 
طراحی لوگو به این موضوع توجه کنید و نظر دیگران را نیز در این 
رابطه جویا ش��وید. گاهی اوقات دیگران متوجه نکته هایی می شوند 
که هرگز به ذهن ش��ما خطور نکرده اند، البته بسیاری از شرکت ها 
میلیون ها دالر برای تبلیغات خود هزینه کرده اند تا توانسته اند به این 

میزان محبوبیت در سطح جهانی برسند. 

1۰-بایدازطراحیوکتوراستفادهکنید
چه طراحی لوگوی خود را به دوس��ت تان س��پرده باشد یا برای 
انجام این کار طراحان حرفه ای را استخدام کرده باشید، باید از آنها 
بخواهید لوگوی شما را به صورت وکتور طراحی کنند. وکتور دیزاین 
نوعی طراحی است که توسط نرم افزارهای فتوشاپ یا ایالستریتور و 
توسط بردار و دیگر اشکال ریاضی انجام می شود. چنین طراحی هایی 
در آینده دست شما را برای اعمال تغییرات کوچک در اندازه و مدل 

طراحی باز می گذارند. 

تکنیکایجادارزشروانیبرای
محصولچیست؟

اغلب برندها و تولیدکنندگان محصول درصدد هس��تند 
ک��ه بتوانن��د نظر مثب��ت مش��تریان و بازار را به س��مت 

محصوالت و برند خود به کمک بازاریابی جلب کنند. 
در واقع زمانی که به دنبال جلب توجه، نظر و تمایل افراد 
به سمت برند یا محصول خود هستیم، به این می اندیشیم 
که چگونه می توانیم محصول خود را محبوبیت ببخشیم؟ 
محبوبیت، اش��اره به همان ایج��اد ارزش عاطفی و روانی 
ب��رای برنده��ا و محص��والت دارد. زمانی ک��ه محصول یا 
برندی در بازار ش��ناخته شده نیست و افراد با چگونگی و 
میزان کیفیت آن آش��نایی ندارند و نمی دانند که شرکت 
عرضه کننده این محصول تا چه حد نس��بت به مش��تریان 
خود تعهد دارد، تنها توس��ط تبلیغات است که این مسیر 
ش��ناخت و کس��ب اطالع��ات هم��وار می ش��ود، بنابراین 
نخس��تین گام در مسیر ایجاد ارزش روانی توسط تبلیغات 
امکان پذیر اس��ت. به همین دلیل اس��ت ک��ه تبلیغات در 
کس��ب و کارها جایگاه مهم و قابل توجهی دارد. برای اینکه 
محبوبی��ت برند یا محصولی را توس��ط تبلیغات باال ببریم 
الزم است برنامه یا آگهی تبلیغاتی ای که استفاده می کنیم 
بتواند میزان محبوبی��ت برند یا محصول را باال ببرد. یکی 
از مواردی ک��ه می تواند ارزش روانی محصولی را از طریق 

تبلیغات باال ببرد، ایجاد رغبت در مخاطبان است. 

باالبردنرغبتوتمایلدرمشتریانبهعنوان
هدفبازاریابی

اگر قصد داریم ب��رای مخاطبان و افرادی که در معرض 
پیام های تبلیغاتی ما ق��رار می گیرند، رغبت و تمایل الزم 
جهت ارتباط و خرید محصوالت ایجاد ش��ود، الزم اس��ت 
در مت��ن آگهی تبلیغات��ی از پیام ها و اطالعاتی اس��تفاده 
کنیم که بتواند مخاطبان و مشتریان را برای ایجاد ارتباط 
تشویق کند. شاید بتوان نقش ایجاد ارزش عاطفی و روانی 
را از طریق مثالی که ممکن اس��ت برای ش��ما بارها اتفاق 
افتاده باش��د بهتر توضیح داد. به عن��وان مثال فرض کنید 
سال هاس��ت از ش��امپوی ش��رکت یا برند ویژه ای استفاده 
می کنید و به دلیل کیفیت مطلوب محصول، کاماًل نسبت 
به خرید آن وفادار ش��ده اید. در این شرایط، حتی اگر شما 
چند باری هم تصمیم گرفته باشید که از برندهای دیگر به 
دلیل ایجاد تنوع یا حس کنجکاوی استفاده کنید ولی باز 
هم تردید نسبت به اینکه ممکن است از مزایای برند فعلی 
که اس��تفاده می کنید محروم شوید شما را به ادامه خرید 
و وفاداری نسبت به برند وا می دارد، ولی ممکن است شما 
به یکباره با تبلیغی مواجه ش��وید که در آن ش��امپویی را 
تبلی��غ می کنند که عالوه بر قدرت تمیزکنندگی و تقویت 
کنندگی موها، موجب رش��د مجدد موهای از دست رفته 

شما نیز می شود. 
بنابراین به دلیل ب��ار عاطفی، رغبت و کنجکاوی ای که 
در شما ایجاد شده اس��ت، احتمال خرید شما از این برند 
جدی��د را باال می برد. این مثال اهمیت قدرت ایجاد رغبت 
و باال بردن ارزش روانی توسط تبلیغات را به کمک مشاور 
فروش نش��ان می دهد. نکته مهمی که همیشه باید مدنظر 
قرار داد این اس��ت ک��ه هیچ گاه از پیام ه��ای غیر واقعی و 
اطالعات نادرس��ت اس��تفاده نش��ود ول��ی می توانید متن 
پیام ه��ای خ��ود را به نح��وی طراحی کنید ک��ه در متن 
تبلیغات��ی آن عالوه ب��ر اینکه به ویژگی ه��ای محصوالت 
ی��ا برند خود اش��اره می کنید بتوانید ح��س کنجکاوی و 
رغب��ت را نیز در مخاطبان ایج��اد کنید و از این طریق به 
هدف خ��ود از تبلیغات که باال بردن رغبت و ارزش روانی 
محصول تان اس��ت برسید. عوامل متعدد دیگری نیز وجود 
دارند که منجر به باال بردن ارزش روانی برند می شوند ولی 

در اینجا تنها به عامل تبلیغات و نقش آن پرداخته شد. 
qmpmarketing:منبع

روشهایبازاریابیصنایعدستیدر
ایرانوجهان

بازاریاب��ی صنایع دس��تی مانن��د بازاریاب��ی خدم��ات یا 
بازاریابی آثار هنری دارای چارچوب هایی اس��ت که توجه 
به آنها از جمله الزامات تجاری س��ازی بازاریابی به ش��مار 

می رود. 
بازاریاب��ی صنایع دس��تی اگ��ر به صورت اصول��ی انجام 
ش��ود باید تمام��ی فرآیندها و مراحل بازاریابی را س��پری 
کند. مراحل بازاریابی عبارت اس��ت از تحقیقات بازاریابی، 
بخش بن��دی بازار ه��ا بر حس��ب تقاضا یا درآمد یا س��ایر 
شاخص های مهم و در نهایت هدف گذاری بازار ها و سپس 
اس��تفاده از ابزارهای بازاریابی جهت برنامه ریزی بازاریابی 
به منظور جایگاه س��ازی ی��ا جایگاه یابی در بازار مورد نظر. 
و در نهای��ت آخرین مرحله ارزیاب��ی برنامه  های بازاریابی 

صنایع دستی است. 

تحقیقاتبازارصنایعدستی
تحقیقات بازار صنایع دس��تی یعنی شناخت سلیقه بازار 
ه��دف و یا شناس��ایی بازارهای هدفی که صنایع دس��تی 
ش��ما را می پس��ندند. در تحقیقات بازار صنایع دس��تی از 
روش های کیفی بیش از س��ایر روش ها استفاده می کنیم. 
یعنی اگ��ر بخواهیم عملیاتی صحبت کنیم، اول تحقیقات 
ب��ازار کتابخانه ای را ب��ه کمک اینترنت و جس��ت وجو در 
سایت هایی مانند گوگل آغاز کرده و از سایر صنایع دستی 
موجود در بازار هدف مان اطالعات الزم را کسب می کنیم و 
سپس وارد بخش دوم تحقیقات بازار یعنی تحقیقات بازار 
کیفی می شویم. این تحقیقات در قالب مشاهده آثار هنری 
و صنایع دستی موجود در بازار هدف آغاز شده و سپس با 
مصاحبه با س��ایر هنرمندان که صنایع دستی آنها در بازار 
هدف موجود اس��ت و در گذش��ته بازاریابی صنایع دستی 
خود را در بازار ه��دف انجام داده اند، ادامه می یابد. فرد یا 
افرادی که تحقیقات بازار صنایع دس��تی را انجام می دهند 
باید اطالعات کافی در مورد صنایع دس��تی و مش��کالت و 
محدودیت های آن داشته باشند. اگر تحقیقات بازار صنایع 
دستی به درس��تی صورت پذیرد، کمک زیادی در مراحل 

بعد به شما خواهد کرد. 

تستبازارجهتبازاریابیصنایعدستی
تس��ت ب��ازار به  منزل��ه آزمای��ش ورود به ب��ازار قبل از 
س��رمایه گذاری های انبوه است. تس��ت بازار بدین ترتیب 
اس��ت که فردی که ب��رای بازاریابی م��ی رود، نمونه ای از 
صنایع دس��تی را به همراه خود داش��ته باشد و نمونه های 
آن را جهت سفارش آزمون کند. تست بازار نظر مخاطبان 
ش��ما را تا حدود ۸0 درصد روشن می کند. اگر بازاریابی را 
نیز درس��ت انجام داده باش��ید، این درصد در مورد تست 
بازار نیز افزایش می یابد. س��ایر موارد بازاریابی آثار هنری 

مانند بازاریابی نقاشی هم بدین ترتیب است. 

کلیدتکنیک

INCمنبع
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برای مطالعه 709 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: حفظ روحی��ه در زمانی که هم��ه کارها خوب 
پیش می رود بس��یار آس��ان اس��ت، اما هنگامی که فش��ار 
کاری زی��اد باش��د و خصوصا اینکه کار اس��ترس زا باش��د 
حفظ روحیه کار آس��انی نیست و این بستگی به رفتارهای 
مثبت و قدردانی های مدیر دارد. مدیران شایس��ته همواره 

تالش می کنند روی کار تمرکز داش��ته باشند و کارها را به 
بهترین نحو پیش ببرن��د. تا زمانی که کارکنان را به عنوان 
بخش��ی از راه حل تصور کنید مسئله سریع تر حل خواهد 
شد و همکاری ها در سطح باال باقی می ماند. رهبران خوب 
همیشه به گونه ای عمل می کنند که خندان بمانند. شما با 
روحیه ش��اد و مثبت خود می توانی��د اعتماد به نفس را در 
افراد دیگر نیز ایجاد کنید که این در پیش��برد کارها بسیار 

موثر خواهد بود. س��عی کنید همیشه کارهای خوب آنها را 
شناسایی و منعکس کنید. 

همچنین تش��کر کردن از افراد بابت عملکرد خوب شان 
موجب رضایت خاطر آنها ش��ده و باعث می شود تنش های 
کار را فرام��وش کنند، بنابراین س��عی کنید روحیه خود را 
ب��ه طور مثبت ارتقا دهید تا تاثیر متقابل آن را در دفتار و 

عملکرد کارکنان تان نیز ببینید. 

تمرکز حواس

س�وال: مدیریت ش�رکتی را بر عهده دارم و فش�ار کاری باالیی داریم به طوری که کارکنانم معموال تمرکز زیادی بر کارشان ندارند. چگونه 
می توانم آنها را به تمرکز حواس وادار کنم به طوری که به آنها بر نخورد؟  کلینیک کسب و کار

 آشنایی با تجارب رهبران موفق 
کسب وکار می تواند به شما کمک 
کن��د که در مواجهه با مش��کالت، 

دید روشن تری داشته باشید. 
تجارت ها، ایده های کس��ب وکار، 
باه��م  موفقیت ه��ا  و  شکس��ت ها 
متفاوت  هس��تند؛ به همین دلیل 
هرگز نمی توان یک س��ری اصول 
کل��ی را به عن��وان قوانین عمومی 
موفقیت در کسب وکار و اجتناب از 
شکست تدوین کرد. هر کارآفرین 
بای��د آزمون وخطاه��ای بس��یاری 
را ش��خصا تجرب��ه کند و ش��رایط 
مختلفی را پش��ت س��ر بگذارد تا 
بتوان��د ش��رکت خ��ود را ب��ه یک 

موفقیت باثبات برساند. 
بااین حال ش��ما در این راه تنها 
نیس��تید. درس های��ی که س��ایر 
رهبران موفق از تجربیات خود به 
دست آورده اند، حتی اگر قاعده ای 
تضمینی برای پیشرفت کسب وکار 
ش��ما محسوب نش��وند، می توانند 

ایده بخش راه شما باشند. 
در ای��ن مقاله، پنج درس مهمی 
را ک��ه کارآفرین��ان برای س��اخت 
کس��ب وکار بهتر، مفید می دانند با 

شما مرور می کنیم. 
 

1- شبیه نوجوانان فکر کنید
به رفتار خواهر و برادر کوچک تر 
خود فکر کنید. ویلیام واندربلومن، 
مؤس��س و مدیرعام��ل مؤسس��ه 
تحقیقات��ی واندربلوم��ن می گوید 
نوجوانان مش��تاق هس��تند هرچه 
را می خواهن��د ب��ه دس��ت آورند. 
ب��ه همین دلی��ل به ش��رایط زود 
واکن��ش می دهند و در مس��یری 
حرک��ت می کنند که در راس��تای 

مطالبات شان باشد. 
در  را  عالیق ش��ان  نوجوان��ان 
اینترن��ت پیگی��ری می کنند و اگر 
راه حل  بربخورن��د،  مش��کلی  ب��ه 
آن را جس��تجو می کنند. درس��ی 
ک��ه کارآفرین��ان از ای��ن س��بک  
رفت��اری می گیرند این اس��ت که 
یادگیری س��ریعی داشته باشند و 
با تیزهوش��ی، راه حل های سریعی 
ب��رای موقعیت ه��ای پیچیده پیدا 

کنند. 

به ع��الوه نوجوان��ان اجتماع��ی 
هستند؛ نسلی هستند که بیشترین 
ارتباط را نه تنها با دوستان ش��ان، 
بلکه با س��ایر مردمی دارند که به 
هر نحوی در حیطه مس��ائل مورد 
نیازش��ان قرار می گیرند. درس��ت 
مانند نوجوانان، مردم دوست دارند 
تولیدکننده چه  بدانند شرکت تان 
محص��والت و خدمات��ی اس��ت و 
دوس��ت دارند ب��ا ش��ما – چه از 
طریق ش��بکه های اجتماعی و چه 
در فضای وب س��ایت ش��ما - وارد 

تعامل شوند. 
به طورکل��ی رفت��ار نوجوانان به 
ش��ما یاد می دهد چطور به آسانی 
خودت��ان را ب��ا تغییرات س��ازگار 
کنی��د، همچنین می توانید متوجه 
شوید که نسل آینده مصرف کننده 
چه نیازهایی دارد و از چه خدماتی 

استقبال می کند. 

2- اگر به مس�یر خود ادامه 
دهی�د، آنچه را که الزم اس�ت 

یاد می گیرید
درس��ت است که در حال حاضر 
کالس ه��ای آموزش��ی مدیری��ت 
بازرگانی در تمامی دانش��گاه های 
علوم انسانی وجود دارند و به عالوه 
منابع بسیاری به صورت آنالین در 
دسترس هستند، ولی هیچ کدام از 
این دوره ها قابل مقایس��ه با چیزی 

که در عمل یاد می گیرید نیست. 
 ممکن اس��ت ب��ه خاطر عجله 
و س��هل انگاری اف��راد اش��تباه را 
زیاد  اولویت های  کنید،  استخدام 
و مختلف��ی برای ش��رکت اعالم 
کنید یا اینکه بخواهید مسئولیت 
هم��ه کارها را خودت��ان به عهده 
بگیرید. ممکن است از شکست ها 
به شدت وحشت زده شوید. هر چه 
زودتر اشتباهات تان را بپذیرید و 
مسئولیت آنها را به عهده بگیرید 
و از آنه��ا به عن��وان تجارب ت��ان 
درس بگیرید، کارآفرین قوی تری 
خواهی��د ش��د. یک��ی از بهترین 
مثال های صحت این مسئله، جان 
رمپتون است. وقتی جان رمپتون 
ش��رکت Due را تأس��یس کرد، 
فک��ر می ک��رد فقط ی��ک پلتفرم 
ب��رای زمان بن��دی و برنامه ریزی 
کارمندان آزاد کار باش��د، ولی او 
مانن��د نوجوانان س��ریعا نیازهای 
جامع��ه را ش��ناخت و پ��ا در راه 
آنالی��ن،  پرداخت ه��ای  توس��عه 
کیف پ��ول دیجیتال و رمزنگاری 
شده گذاشت. مسلما نمی توانست 
یک ش��به هم��ه رونده��ای پولی 
و مال��ی را ی��اد بگی��رد، ول��ی با 
اش��تیاقش ب��ه ادامه مس��یر، به  
مرور زم��ان در تمام این زمینه ها 
دان��ش الزم را کس��ب کرد و یک 
تیم کاری مورد اعتماد اس��تخدام 

کرد تا در تولید محتوا به او کمک 
کنند. 

ب�ا  مح�وری  مش�تری   -۳  
کارمندمحوری آغاز می شود

م��ا در دنی��ای مش��تری محور 
زندگ��ی می کنیم. اغل��ب به قدری 
بر مشتریان مان متمرکز می شویم 
ک��ه فرام��وش می کنی��م باید اول 
متوجه کارمندان مان باش��یم. اگر 
کارمندان مان نباش��ند چه کس��ی 
قرار اس��ت مش��تریان را راضی و 
خش��نود نگ��ه دارد؟ بهتری��ن راه 
برای راضی نگه داش��تن مشتریان، 
پایه گ��ذاری ی��ک فرهن��گ خوب 

برای شرکت است. 
به ح��رف کارمندان ت��ان گوش 
دهید ت��ا اگر خواس��ته منطقی و 
بجایی دارن��د، آن  را برآورده کنید 
و اگ��ر پرس��ش دارن��د، با پاس��خ 
خ��ود ابهامی در ذهن ش��ان باقی 
کارمندی مشکل ساز  اگر  نگذارید. 
اس��ت و نمی ت��وان او را با اهداف 
شرکت سازگار کرد، به دنبال فرد 
جایگزینی بگردید که مناسب این 

سمت شغلی باشد. 
کارمن��دان را تش��ویق کنید به 
شما بازخورد بدهند، ولی همزمان 
از آنه��ا بخواهید که اگ��ر راه حلی 
برای مش��کالت فعلی به ذهن شان 

می رسد، آن را هم بیان کنند. 
خاط��ر  ب��ه  را  کارمن��دان 

انتقادات ش��ان مج��ازات نکنید. با 
به طور جداگانه  کارمندان  تک تک 
مالق��ات کنی��د تا هیچ مش��کل و 
کمب��ودی را از قل��م نیندازی��د. با 
آنها به بحث و گفت وگو بنش��ینید 
و به پیشنهاد های شان توجه کنید. 
اگر در برابر آنها اش��تباهی کردید، 

اشتباه تان را بپذیرید. 

۴- هرچه ش�فاف تر باش�ید، 
نتیجه بهتری خواهید گرفت

وقتی با خودتان، کارمندان تان و 
سهامداران شرکت صادق نیستید، 
انتظار نداش��ته باش��ید که بتوانید 
هر شرایط سختی را تحت کنترل 
درآورید.  انکار شرایط بد، فقط شما 
را عمیق تر در مرداب آن فرومی برد و 
یک روز چشم باز می کنید و می بینید 
کسب وکارتان کامال نابود شده است. 
اگر با صداقت و شفافیت مشکالت را با 
کارمندان و سرمایه گذاران شرکت در 
میان بگذارید، ممکن است با همفکری 
بتوانید راه  حلی برای موانع موجود پیدا 

کنید. 
پی��ش از هر چیز، پیش خودتان 
تصدی��ق کنی��د ک��ه به دردس��ر 
افتاده اید و به کمک احتیاج دارید.

 
۵- خودت�ان را زی�اد جدی 

نگیرید 
همه ما گاهی اش��تباه می کنیم. 
همه ما گاهی می لغزیم و س��قوط 
می کنی��م. خیلی اوق��ات خودمان 
را ه��م گ��ول می زنی��م. نگذارید 
این مس��ائل ش��ما را ناامید کند و 
تمرکزتان را از تولید یک محصول 
عالی منحرف کند. ش��ما باید یاد 
بگیری��د به خودتان لبخند بزنید و 
زیاد س��خت نگیرید ت��ا بتوانید به 
حرکت تان ادامه دهید. در متن هر 
سختی بخندید، این برای سالمت 
روح، ذه��ن و بدن ت��ان هم مفید 
است. همانطور که ریچارد برانسون 
گفته است »طنز، بخش مهمی از 
پروسه ساختن کس��ب وکار است. 
زی��اد خودتان را ج��دی نگیرید و 
حس ش��وخ طبعی خود را همیشه 

حفظ کنید.« 
منبع : زومیت 

۵ درس مهم برای ساختن یک کسب و کار بهتر

کلید

به لطف کسب و کار اینترنتی و تجارت الکترونیک
کسب و کارتان را همین هفته راه اندازی کنید

ش��روع یک کس��ب و کار لزوما یک فرآیند طوالنی نیس��ت. اگر 
به ش��ما بگویم در همین هفته می توانید ب��رای راه اندازی تجارت 
الکترونیک اقدام کنید، فکر می کنید دیوانه شده ام؟ خوب، بله شما 

می توانید چنین کاری انجام دهید! 
به گزارش س��ایت بازده به نق��ل از entrepreneur، به لطف 
اینترنت، هیچ مانعی بر سر راه شما قرار ندارد که در کمتر از یک 
هفته کسب و کاری راه بیندازید. فکر نکنید که فقط حرف می زنم، 
ن��ه! من خودم این راه را رفته ام! تج��ارت الکترونیک خودم بارش 
فکری بود که در ایام تعطیالت در هاوایی به ذهنم رسید و در مدت 
یک هفته پس از بازگشتم به خانه، آن را عملی کردم.  اگر شما هم 
می خواهید چنین کاری انجام دهید، این هشت گام را دنبال کنید و 

راه اندازی تجارت الکترونیک را در برنامه تان قرار بدهید. 
1- یک محصول بالقوه را شناسایی کنید

وقتی می خواهید تصمیم بگیرید چه محصولی ارائه کنید، باید 
چندی��ن چیز را درنظر بگیری��د. می خواهید چیزی پیدا کنید که 
تقاضایی جهانی داش��ته ، بازار حاش��یه ای خوبی داشته باشد و به 
راحتی قابلیت انبار کردن و ارس��ال داش��ته باشد.  شما می توانید 
 Google Trernds، eBay Top از منابع و مراجع��ی مانن��د
Products و Amazon Best Sellers برای شناسایی بهترین 
محصوالت اس��تفاده کنید. به عنوان مثال، fidget spinners در 
حال حاضر پرفروش ترین محصولی است که هر روز وب سایت های 
فروش بیش��تری از آن س��ربرمی آورند. هرچه یک نگرش را زودتر 
شناسایی کنید، شانس بهتری برای موفقیت کسب و کار آنالین تان 

خواهید داشت. 
چیزی را انتخاب کنید که به آن عالقه دارید، چرا که اگر بخواهید 
راه اندازی تجارت الکترونیک موفقی داشته  باشید مجبورید زمان و 
انرژی زیادی صرف آن کنید. هرچه مشتاق تر باشید، راحت تر پیش 

خواهد رفت. 
2- برای تولید کننده حد و مرز بگذارید 

ممکن است ایده بسیار خوبی داشته  باشید و ترافیک وب سایت 
خوب��ی ه��م در اختیارتان باش��د، ولی اگ��ر تولیدکنن��ده نتواند 
تقاضاهای ت��ان را برآورده کند، ب��ه زودی از گردونه خارج خواهید 
شد. ارتباطات کلید موفقیت است، به ویژه اگر با سازنده ای خارجی 
قرارداد می بندید که از طریق مرجعی مانند Alibaba با آن آشنا 

شده اید. 
وقت��ی برای ایده کس��ب و کاری خودم ب��ا تولیدکنندگان بالقوه 
مصاحبه می کردم، با ۱۲ ش��رکت ش��روع کردم. در پرس��ش های 
مقدماتی، س��واالت بس��یار دقیقی از هر یک از آنها می پرس��یدم. 
اگر آنها نمی توانس��تند به تمام این سواالت پاسخ دهند، به صورت 

خودکار از فهرست حذف می شدند. 
در نهایت ش��ش شرکت باقی ماندند که برای مصاحبه دقیق تر 
دعوت ش��دند. در این مرحله تنها ب��ر هزینه متمرکز نبودم، بلکه 
از نظ��ر من ارتباطات از همه چیز مهم تر ب��ود. درنتیجه، اکنون به 

شرکتی که با آن قرارداد بستم صددرصد اعتماد دارم. 
 ۳- برای برندتان اس�م انتخاب کنید و حضور آنالین تان را 

تضمین کنید 
نه تنها الزم اس��ت اس��م برندتان برای مخاطب��ان به یاد ماندنی 
و جذاب باش��د، بلکه الزم اس��ت در قالب اس��م دامنه و گروه های 
ش��بکه های اجتماعی نیز در دس��ترس باشد. پیش��نهاد می کنم 
همیشه به دنبال نسخه com. باشید، حتی اگر مجبور باشید مبلغی 

برای داشتنش پرداخت کنید. 
۴- وب سایت خودتان را ایجاد کنید 

قبال یک قالب وب سایت و یک طرح لوگو داشتم، در طول پرواز 
از هاوای��ی ب��ه خانه آن را کش��یده بودم. پ��س آن را برای یکی از 
دوس��تانم که به صورت پاره وقت طراحی انجام می داد فرس��تادم و 

ظرف مدت دو روز به طرح و قالب نهایی رسیدیم. 
تصمی��م گرفت��م از وردپ��رس و ووکامرس اس��تفاده کنم، ولی 
گزینه ه��ای دیگری نی��ز در اختیار اس��ت. Shopify یک گزینه 
عالی برای آنهایی اس��ت که دان��ش تخصصی یا بودجه ایجاد یک 
وب س��ایت معمولی را ندارند. ش��ما در این وب س��ایت به تم های 
مختلفی دسترسی دارید که در راه اندازی هرچه سریع تر وب سایت 
 Big Commerce .با حداقل دانش فنی به شما کمک می کنند
و LemonStand گزینه های بیش��تر plug and playy را در 

اختیارتان قرار می دهند. 
۵- روال کاری و نحوه ارسال کاالها را مشخص کنید 

الزم است تصمیم بگیرید آیا می خواهید فرآیند سفارش و ارسال 
را در خان��ه انجام دهی��د یا نه، این تصمیم ب��ه نوع محصولی که 
می فروشید نیز بستگی دارد. برخی موقعیت ها مستلزم یک مدل 
کس��ب و کاری دراپ شیپینگ اس��ت )یک روش مدیریت زنجیره 
تامین است که خرده فروش موجودی کاال را در انبار نگه نمی دارد 
و درعوض س��فارش مشتریان و جزییات حمل و نقل محصول را به 
س��ازنده یا عم��ده فروش یا حتی به خرده ف��روش دیگری انتقال 
می دهد تا محصول به صورت مستقیم برای مشتری ارسال شود(، 
در این موقعیت، شما صرفا در نقش سفارش گیرنده عمل می کنید 

و یک شخص ثالث )یا سازنده( کارها را برعهده می گیرد. 
اگر اقالم کوچک، مانند قاب موبایل، می فروشید، پس نگهداری 
در منزل آسان تر است. برای حمل و نقل کاالها و ارسال محصول تان 
باید با ش��رکتی قرارداد ببندید که هم برای مرسوالت کدپیگیری 
اختصاص دهد و هم اینکه در تحویل بسته ها سرعت عمل داشته 

 باشد. 
۶- اهداف درآمدی داشته  باشید 

نمی توانید چشم بسته وارد این کار شود، باید کامال اعداد و ارقام 
کارتان را بدانید. هزینه محصول تان به ازای هر واحد، باری تحویل 
درب منزل تان چقدر است؟ هزینه حمل و نقل محصول و رساندن 

آن به دست مشتری، چقدر است؟ 
من اهداف درآمدی مشخصی برای خودم دارم، حتی ارقام روزانه 
را نیز مشخص کرده ام. محصول ما تاریخ انقضا دارد، پس برآوردن 
اهداف به این معنی است که محصوالت تاریخ مصرف گذشته روی 

دست مان نمی ماند. 
7- یک طرح بازاریابی بنویسید 

شما یک محصول و یک وب سایت در اختیار دارید، حال وقت آن 
رسیده است که محصول تان را به مشتریان مشتاق تان عرضه کنید. 
اگ��ر می خواهید فروش تان را فورا ش��روع کنی��د، یک کمپین 
تبلیغاتی در فیس بوک راه اندازی کنید که اینستاگرام را نیز پوشش 
دهد. همچنین می توانید بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار )در این 
روش بازاریاب��ی به جای هدف گذاری بر ی��ک جامعه هدف بزرگ 
با اس��تفاده از اش��خاص موثر هدف را به جوامع کوچک تر محدود 
می کنند.( برای تبدیل مشتریان بالقوه به مشتریان بالفعل استفاده 
کنید. طرح بازاریابی و تبلیغاتی تان باید برنامه های بلندمدتی مانند 
سئو را نیز در خود جای دهد، ولی باید بر توسعه فروش و افزایش 

درآمدتان به صورت فوری نیز متمرکز شوید. 
۸- فروشگاه آنالین تان را راه اندازی کنید 

مهم ترین توصیه ای که در این زمینه می توانم به شما بدهم این 
اس��ت: وقتی زمان را مناس��ب دیدید، معطل نکنید و سایت تان را 
راه بیندازید. بدانید که هیچ وقت زمان ایده آل فرا نمی رس��د. اجازه 
ندهید ترس و بهانه های واهی سد راه تان شوند. اگر وب سایت تان را 
راه اندازی نکنید هیچ وقت نخواهید دانست آیا کسب و کار آنالین تان 

ماندنی است یا نه. 

کارتابل

نوآوری را در شرکت تان تقویت کنید

هنگامی که بحث نوآوری پیش می آید، بس��یاری از افراد 
پیش��رفت های ح��وزه کامپیوت��ر را مدنظر ق��رار می دهند. 
ب��ا این حال نکت��ه ای که باید به آن توجه ک��رد، نوآوری به 
معنای فراتر و کلی کلمه اس��ت. به این ترتیب دیگر تنها به 
پیش��رفت های حوزه IT ن��وآوری نخواهیم گفت. همچنین 
اص��ل دیگری که در مورد نوآوری باید مدنظر داش��ت، عدم 
اختص��اص آن ب��ه کارهای بزرگ اس��ت. به عبارت س��اده، 
بسیاری از افراد تنها فعالیت هایی را نوآوری قلمداد می کنند 

که تغییری شگرف در نظم کنونی پدید آورند. 
ن��کات ف��وق را به ای��ن دلیل ذکر ک��ردم تا ب��ا ذهنیتی 
نس��بتا متفاوت وارد بحث وسوس��ه کننده نوآوری در عرصه 
کسب وکار شویم. در ادامه به بررسی این موضوع از نقطه نظر 

کارشناسان بزرگ و مدیران موفق خواهیم پرداخت. 

ایده
ویرلپ��ول امورزه، بزرگ ترین برند تولی��د لوازم خانگی در 
سراسر جهان اس��ت. در این بحث ابتدا به نوآوری جسورانه 
مدیرعامل اسبق این برند در سال ۱999 خواهیم پرداخت. 
دیوید ویتوام شخصی است که در آن دوره زمانی مدیریت 
و رهبری برند ویرلپول را بر عهده داش��ت. دیوید براس��اس 
تحلیل ش��رایط و موقعیت برند خ��ود در بازار به این نتیجه 
رسید که دیگر نمی توان با تکیه بر پروژه های عظیم موفقیت 
ویرلپول را تضمین کرد. در واقع مشکل اصلی ویتوام تأمین 
بودجه مالی سنگین چنین پروژه هایی بود. بر همین اساس 
وی تصمی��م گرف��ت طرح های بزرگ را کنار گذاش��ته و به 
ایده ه��ای کوچک، کارب��ردی و نیازمند هزین��ه اندک روی 
بی��اورد. نکته ای که باید در اینجا به آن اش��اره کرد، تفاوت 
تضمین س��ود این دو نوع پروژه اس��ت. در پروژه های بزرگ 
به طور معمول س��ودی اندک ولی تضمین ش��ده به دس��ت 
می آید. با این حال در ایده های کوچک هزینه کمتر اس��ت 

اما ریسک کسب سود بیشتر خواهد بود. 

باتوج�ه به طرح دیوید، وی ش�رایط گذار از ش�یوه 
قدیمی را در سه مرحله پیش بینی کرده بود: 

 »I-Mentor« ۱- در گام نخس��ت افرادی تحت عنوان
در ش��رکت مس��ئولیت جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای 
پایه ریزی ایده های کوچ��ک و کم هزینه را بر عهده گرفتند. 
ای��ن اف��راد همانطور ک��ه قاب��ل پیش بینی اس��ت، وظیفه 
گش��ت وگذار در بخش ه��ای مختلف ش��رکت ویرلپول را بر 
عهده داشتند. همچنین براس��اس صحبت های ویتوام، این 
اف��راد وظیفه جلوگیری از طراح��ی ایده های پرهزینه را نیز 
عهده دار بودند. به این ترتی��ب تا حدود زیادی جلوی خلق 

ایده های گران قیمت گرفته شد. 
۲- در مرحله بعد ش��رکت به ۲۲000 نفر از کارمندانش 
ماموریت داد به دنب��ال ایده های کوچک و تأثیرگذار بروند. 
ای��ن ایده در هر دو بخش فروش خارجی و مدیریت داخلی 
)علوم اداری( تنظیم ش��ده بود و انتخاب میان آنها بر عهده 
کارمندان قرار داش��ت. الزم به ذکر اس��ت که ایده های برتر 
توس��ط هیأت مدیره تشویق شده و جایزه نقدی به طراح آن 
تعل��ق می گرفت. بر همین اس��اس و با تالش های ش��رکت، 
ارزش ایده ه��ای کارمن��دان از 350 میلیون دالر در ابتدای 

کار به 3 میلیارد دالر در سال ۲006 رسید. 
3- نانسی اسنایدر فردی است که دیوید به منظور نظارت 
بر جریان گذار از ش��یوه قدیمی منصوب کرد. اگر بخواهیم 
منصفانه قضاوت کنیم، ویتوام بخش بزرگی از موفقیت خود 
را مدیون حضور اسنایدر در کنار خود است. بر همین اساس 
می توان به نقش تأثیرگذار معاونان در کس��ب موفقیت این 

برند اشاره کرد. 
همانطور که اش��اره ش��د، اس��نایدر نقش غیرقابل انکاری 
در کسب موفقیت ویرلپول داش��ت. در ادامه قصد داریم به 
منظور درک بهتر موضوع، بخشی از سخنان اسنایدر را مورد 
بررسی قرار دهیم.»نکته مهم در مورد تقویت نوآوری، توجه 
به گس��تردگی آن اس��ت. در واقع نوآوری باید توسط همه 
افراد درگیر با شرکت پذیرفته شود، همچنین مشتریان نیز 
باید درباره ماهیت این نوآوری و تغییرات آگاهی به دس��ت 
آورند. مورد اخیر عمدتا در حیطه مسئولیت شبکه بازاریابی 
و تبلیغات برندها اس��ت. باتوجه به نکات ذکر شده، ویرلپول 
همه کارمندان و مشتریان را در جریان ماجرای نوآوری اش 
ق��رار داد. هنگامی ک��ه چنین امری صورت گیرد، س��رعت 
پیشرفت پروژه نوآوری به طور غیرقابل باوری افزایش خواهد 
یاف��ت. در این هنگام دیگر نیاز نیس��ت حساس��یت زیادی 
نسبت به سرعت پروژه ها به خرج دهید؛ دستی نامرئی همه 

امور را به پیش خواهد برد.«
اگرچه تجربه موفق برند ویرلپول و مدیر برجسته اش را از نظر 
گذراندیم، با این حال نباید نسبت به دیدگاه نویسندگان مطرح 
حوزه مدیریت و رهبری تجاری بی توجه باشیم. مایک سوتن و 
کریس وست نوش��ته جالبی را در مورد اهمیت تقویت دیدگاه 
و ذهنیت کارآفرینانه در سازمان ها بیان کرده اند: »شرکت های 
بزرگ به طور معمول در امر نوآوری شکست خواهند خورد. این 
امر به دلیل نادانی یا حماقت ش��ان نیس��ت، بلکه علت اصلی را 
باید در هوشمندی آنها جس��ت. به عبارت ساده، این برندهای 
غول آس��ا هرچه در کسب وکارش��ان پیش��رفت می کنند، بهتر 
نسبت به منابع کسب سود راحت تر آگاه خواهند شد. بر همین 
اس��اس دیگر تمایلی به تغییر و نوآوری نش��ان نمی دهند، زیرا 
منابع کس��ب سود آس��ان را یافته اند. در همین زمان است که 
یک برند رقیب با تحمل هزینه دشوار تغییر و نوآوری، برای این 

شرکت های ایستا مشکل آفرین خواهند شد.«

آنچه در عمل باید انجام دهید
- به طور معمول ش��رکت ها امکانات الزم برای خلق ایده های 
نوآوران��ه را در اختیار افراد محدودی ق��رار می دهند. بر همین 
اساس توصیه من وسعت دادن به طیف دریافت کننده امکانات 
اس��ت. در واق��ع نباید میان کارمندان فرقی گذاش��ت. ش��اید 
یک ایده جالب به ذهن کس��ی برس��د که حت��ی فکرش را هم 

نمی کنید. 
- نوآوری نیاز به اطالعات و امکانات مناس��ب دارد. بر همین 
اس��اس اگر واقعا به دنبال تقویت نوآوری در برندتان هس��تید، 

امکانات و اطالعات موردنیاز را مهیا سازید. 
- یک برنامه مناسب برای تقویت نوآوری باید همه کارمندان 
را پوش��ش دهد. به این ترتیب دیگر نی��ازی به صرف هزینه و 
زمان زیاد به منظور آموزش کارمندان نیس��ت. به عبارت ساده، 
در این شرایط هر کارمندی ناخودآگاه با پروژه نوآورانه شرکت 

هماهنگ خواهد شد. 
- ط��رح  نوآوری ت��ان را تنه��ا محدود به ی��ک بخش خاص 
نکنید. هیچ بخش��ی مزیت آش��کاری نس��بت به سایرین ندارد 
که بخواهیم براس��اس آن بخش هایی را از مشارکت در جریان 

نوآوری محروم سازیم. 

ترجمه: علی آل  علی



تبعیض جنسیتی قائل شدن در کسب و کار عالوه 
بر تحت تاثیر قرار دادن فرهنگ شرکت، ممکن است 
آن را دچار شکس��ت نیز بکند. فراهم کردن محیط 
کاری مناس��ب و ظرفیت سازی یکی از راه های مهم 
تش��ویق و افزایش حضور زنان در کسب و کار است. 
توج��ه به این نکته ضروری اس��ت که اولویت بندی 
برای حض��ور زنان در موقعیت ه��ای مختلف کامال 
منطقی است زیرا خانم ها به دلیل روحیه لطیفی که 
دارند بهتر است در بخش های مناسب با روحیه خود 
مشغول کار ش��وند. اما اگر به عنوان یک کسب و کار 
ام��روزی دوس��ت داری��د در جنبه ه��ای مختل��ف 
کسب و کارتان موفق شوید، با رعایت چند نکته ساده 
می توانید عالوه بر افزایش حضور زنان در کسب و کار، 
موقعیت کس��ب و کار خود را نی��ز تثبیت کنید زیرا 
حضور زنان در کس��ب و کار امروزه یکی از مهم ترین 

نکاتی است که نباید از آن چشم پوشی کرد. 

پرداخت های مساوی
متاسفانه یکی از عواملی که سبب حضور کمرنگ 
زنان در کس��ب و کار می ش��ود، پرداخ��ت ناعادالنه 
صاحبان کس��ب و کار به آنهاس��ت. نکته مهمی که 
سازمان ها و کسب و کارهای امروزی باید به آن توجه 
کنند پرداخت مس��اوی به نیروی کار زن و مرد در 
ازای س��اعت کاری یکس��ان اس��ت. همان گونه که 
می دانید امروزه خانم ها نیز ش��انه به شانه مردان در 

فضاهای کسب و کاری حضور دارند و با ارائه ایده های 
جدی��د و ناب کمک زیادی به رش��د کس��ب و کارها 
می کنند، بنابراین پرداخت مساوی عالوه بر رعایت 

عدالت باعث پر و بال دادن به آنها نیز می شود.
 

بررسی میزان سختی کار
بس��یاری از کارآفرینان توج��ه چندانی به میزان 
س��ختی کار برای کارکنان خ��ود نمی کنند. از نظر 
آنها س��اعت کاری و پرداخت ب��ه موقع برای جلب 
رضایت کارمندان کافی اس��ت اما حقیقت این است 
که توجه به میزان سختی کار و در نظر گرفتن مزایا 
برای کارکن��ان مهم ترین عامل موثر در تعهد کاری 
و رضایت از ش��غل کارکنان است. با توجه به اینکه 
معموال خانم ها زیاد اهل اعتراض نیستند، در صورت 
ناعادالنه بودن کار آن را ترک می کنند. بنابراین یک 
مدیر موفق کسی است که با بررسی عواملی که باعث 
ترک کار کارکنان می شود و در نظر گرفتن سختی 
کار میزان حضور زنان در کسب و کار را افزایش دهد. 

حفظ شغل زنان پس از مرخصی زایمان
یکی از عواملی که س��بب کمرنگ ش��دن حضور 
زنان در کس��ب و کار می ش��ود از دست دادن جایگاه 
ش��غلی پس از مرخصی زایمان است. به یاد داشته 
باش��ید که اگر جایگاه شغلی کارمند خود را به فرد 
دیگری بدهید، پس از اتمام مرخصی زایمان این فرد 

ممکن اس��ت در یکی از کسب و کارهای رقیب شما 
اس��تخدام شود. در حالت کلی این تفکر که خانم ها 
پس از اینکه صاحب فرزند شوند از کسب و کار فاصله 
می گیرند، تفکر غلطی اس��ت، بنابرای��ن فردی که 
به عنوان یک مدیر امروزی فعالیت می کند باید این 
تفکر را در خود ریشه کن کند. پس فراموش نکنید 
زمانی که از تیم های ترکیبی استفاده کنید بیشترین 

بازده تیم خود را تجربه خواهید کرد. 

توجه به نظرات آنها در بحث ها و جلسات
یکی از دالیلی که س��بب کاهش حضور زنان در 
کسب و کار می ش��ود، عدم توجه به نظرات آنهاست، 
زیرا معموال خانم ها در محیط کاری اعتراض زیادی 
نمی کنند ولی اگر احس��اس کنند که نادیده گرفته 

می شوند، کار خود را ترک می کنند. 
ای��ن ت��رک کار می تواند ت��اوان س��نگینی برای 
صاحبان کسب و کار داش��ته باشد. بنابراین به عنوان 
یک مدیر موفق بهتر است حضور خانم ها در جلسات 
ایده پ��ردازی و نظرس��نجی را پررنگ ت��ر کرده و به 
نظرات و پیشنهادهای آنها توجه کافی داشته باشید. 

روی انتخاب بهترین فرد تمرکز کنید
آنچه سازمان های امروزی را از سازمان های قدیمی 
متمایز می کند، انتخاب افراد با مهارت بدون تبعیض 
جنسیتی اس��ت. حضور زنان در کسب و کار یکی از 
مزیت های فوق العاده برای کس��ب و کارهای امروزی 
اس��ت زیرا وجود خانم ها در کسب و کار سبب ایجاد 

تعادل و تلطیف در کار می شود. 
تحقیق��ات انجام ش��ده حاک��ی از آن اس��ت که 
تیم های ترکیبی موفقیت بیشتری نسبت به تیم های 
تک جنس��یتی کس��ب می کنند. از ای��ن رو تمرکز 
روی انتخ��اب بهترین فرد برای هر تخصص یکی از 
مهم ترین مسائلی است که باید مدیران به آن توجه 

کنند. 

کنار گذاشتن تعصب
خانم ه��ا اگر در محیط کاری خ��ود آرامش کافی 
نداش��ته باش��ند حاضر به ادام��ه آن نخواهند بود. 
بنابراین برای افزایش حضور زنان در کسب و کار خود 
بهتر اس��ت تعصبات خشک و بیجا را فراموش کرده 
و محی��ط کاری امن و صمیمی برای کارکنان خود 

ایجاد کنید. 
خانم ها معم��وال در محیط ه��ای کاری صمیمی 
و دوستانه بیش��تر از محیط های خشک و متعصب 
رشد می کنند. توجه به نیازهای کارکنان و در اولویت 
قرار دادن موفقیت سازمان از جمله عواملی است که 
می تواند به رشد و توسعه کسب و کار شما کمک کند. 

ایجاد تغییر
توجه به انتقادهای سازنده و ایجاد تغییر می تواند 
گام موثری برای موفقیت یک کس��ب و کار باشد. 
ایجاد تغییرات س��ازنده و توجه به انتقادهای وارد 
ش��ده یکی از ویژگی های ض��روری مدیران موفق 
اس��ت. با توجه به اینکه خانم ها بیش��تر از آقایان 
تغییر را عامل پیش��رفت می دانند، ایجاد تغییرات 
مورد نیاز در س��ازمان سبب تشویق شدن آنها به 
حضور در کسب و کار می شود. افزایش حضور زنان 
در محیط کاری نیز خبر خوبی برای کس��ب و کار 

شما خواهد بود. 

 راه هایی برای افزایش حضور زنان در کسب و کار
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مادرها و مادربزرگ های ایرانی همیش��ه به خانه داری و داشتن انواع 
هنرها ش��هره بوده اند، از آشپزی و  پهن کردن سفره های رنگین برای 
خان��واده و مهمانی ها گرفته تا خیاطی و نون��وار کردن رخت و لباس 
همسر و بچه ها. در واقع، زنان غالباً هنر خود را به اعضای خانواده ارائه 
می دادند و کمتر زنی پیدا می ش��د که از این راه کس��ب درآمد کند و 
لباس ها و مواد غذایی و س��ایر هنرهای خود را به دیگران بفروش��د. به 
گ��زارش مهرخانه،  یکی از راه هایی که زن��ان و به ویژه زنان خانه دار در 
س��ال های اخیر برای کسب درآمد پیدا کردند، عرضه هنرهای خانگی 
خود بود که در ابتدا جامعه پیرامونی آنها را شامل می شد اما به تدریج 
با ظهور تکنولوژی های نوین و به ویژه اینترنت، زنان راه های دیگری هم 
برای عرضه محصوالت خود پیدا کردند.  با ظهور شبکه های اجتماعی 
و به وی��ژه رون��ق گرفتن اینس��تاگرام به عنوان یک ش��بکه  اجتماعی 
عکس محور بود که زنان توانستند عکس هایی از هنرهای خود منتشر 
و در سراسر کشور مشتری هایی برای خود دست و پا کنند. این اتفاق 
باعث ش��د بس��یاری از زنان خانه دار به تولیدات خانگی روی بیاورند و 
ب��رای عرضه و فروش محصوالت خود از اینس��تاگرام کمک بگیرند و 
به این ترتیب، واس��طه ها را نیز از میان بردارن��د. با نگاهی اجمالی به 
کسب وکار خانگی زنان در اینستاگرام می توان دریافت که آنها بیشتر در 
حوزه هنرهای آشپزی و شیرینی پزی، زیورآالت و بدلیجات، بافتنی و 
قالب بافی، تزیینات نمدی، خیاطی، عروسک سازی و تزیینات کاغذی 

فعالیت می کنند.

آشپزی و شیرینی پزی
زنانی که در این حوزه فعالی��ت می کنند، معموالً فالوئرهای زیادی 
دارند و عکس هایی از خوراکی های مختلف در پیج خود قرار می دهند 
که خود این عکس ها می توانند مش��تری های زیادی جذب کنند. این 
زنان معموالً در پیوی پیج، ش��ماره تلف��ن و آدرس تلگرام خود را قرار 
داده اند تا مش��تری ها بتوانند از این طریق سفارش  بدهند. با توجه به 
اینکه فس��ت  فودها بازار غذایی ایران را به دست گرفته اند، غالب زنانی 
که در منزل فعالیت دارند برای تبلیغ دستپخت خود از عبارت »غذای 
خانگی« استفاده می کنند و برای مهمانی های مختلف مشتری ها غذا یا 
شیرینی و کیک می پزند. این زنان در بعضی از پست های خود دستور 

پخت انواع غذاها را هم ارائه می کنند.

 زیورآالت و بدلیجات
یکی از هنرهای بس��یار پرطرفدار بین زن��ان زیورآالت بدل از قبیل 
دس��تبند، انگشتر، گوش��واره و... است. بس��یاری از زنان از این عالقه 
بهره برده و به س��اخت این قبیل زی��ورآالت روی آورده اند زیرا هزینه 
و امکانات کمی برای این هنر نیاز اس��ت و می توان در اتاق شخصی و 
بدون ایجاد هیچ مزاحمتی برای س��ایر اعضای خانواده، به راحتی این 
کار را انجام داد. به همین دلیل بازار ساخت و عرضه این محصوالت در 

اینستاگرام بسیار پررونق است.
 

 بافتنی و قالب بافی
بافتنی و قالب بافی مانند آش��پزی، هنرهایی هستند که از مادرها و 
مادربزرگ ها به ما رس��یده و س��ابقه آن در نسل های گذشته ما وجود 
دارد. به همین دلیل بس��یاری از زنان و دختران ایرانی در هر س��ن و 
سالی که باشند، کم یا زیاد با این هنر آشنا هستند. زمستان فصل رونق 
بافتنی اس��ت و زنانی که به بافت مدل ها و طراح های مختلف مس��لط 
هس��تند و می توانند در این زمینه نوآوری داش��ته باشند، اینستاگرام 
را به عن��وان محلی برای ف��روش محصوالت خود انتخ��اب کرده اند و 
عکس های متنوعی از کارهای خود را به مخاطب ارائه می دهند. خوبی 
کار بافتنی و قالب بافی این اس��ت که نیاز به اب��زار کار ویژه ای ندارد و 
داش��تن کامواهای متنوع و میل و قالب برای این کار کفایت می کند. 
از طرف دیگر، این کار در هر جایی از منزل قابل انجام اس��ت و نیاز به 
م��کان ویژه ای ندارد و مزاحمتی هم برای س��ایر اعضای خانواده ایجاد 
نمی کند. به همین دلیل این کار در بین زنان محبوبیت زیادی دارد و 
پیج های متنوع و زیادی را می توان در اینستاگرام پیدا کرد که به عرضه 

این محصوالت مشغول هستند.
 

خیاطی
در نس��ل های گذش��ته، یکی از ویژگی های اصلی یک زن خانه دار و 
کدبانو، بلد بودن خیاطی و وارد بودن به فوت و فن این هنر بود. هرچند 
این ویژگی در زنان امروزی کمتر از گذشته است و به دلیل سختی های 
کار خیاطی و وفور لباس های آماده و متنوع در بازار، تمایل به این کار 
بین زنان کاهش یافته اما هنوز هم زنانی هس��تند که با عشق و عالقه 
در خانه خیاطی می کنند و از طریق اینستاگرام محصوالت خود را به 
فروش می رسانند یا به آموزش خیاطی و ارائه الگوهای خود می پردازند.

  تزیینات نمدی
تزیینات نمدی یکی از کارهای ظریفی اس��ت که چند س��ال است 
در کش��ور ما رواج پیدا کرده و ش��امل محصوالت مختلفی مانند انواع 
جاس��وییچی، عروسک، گیفت، تزیینات اتاق بچه و... می شود. نوآوری  
و خالقیت در این کار حرف اول را می زند و کس��انی که می توانند این 
فاکتورها را رعایت کنند، مشتری های زیادی دارند. پیج های متعددی 
هم در اینس��تاگرام وجود دارد که غالباً توس��ط دخت��ران جوان اداره 

می شوند و به عرضه محصوالت و تزیینات نمدی می پردازند.

 عروسک سازی
عروسک همیشه وسیله ای برای بازی بچه ها به حساب می آمده، اما 
در س��ال های اخیر تغییراتی در استفاده از عروسک صورت گرفته و با 
ورود عروسک های متنوع و فانتزی به بازار، بزرگ ترها و به ویژه زنان نیز 

عالق��ه زیادی به خرید عروس��ک برای خودش��ان یا هدی��ه دادن به 
یکدیگر دارند. با نگاهی به پیج های زنانی که در اینس��تاگرام در زمینه 
عروسک سازی فعالیت می کنند، می توان دریافت که کار آنها بیشتر در 
زمینه تولید عروسک های پارچه ای یا پولیشی است که امکان تولید آنها 

در منزل راحت تر است.

تزیینات کاغذی و کادویی
یک��ی از کارهایی که زن��ان می توانند به راحتی، ب��ا هزینه کم و به 
خرج دادن اندکی ذوق و سلیقه و خالقیت در خانه انجام دهند، تولید 
تزیینات کاغذی مانند کارت تبریک، ساک دستی، پاکت، جعبه کادویی 
و... است؛ کاری که بسیاری از زنان انجام می دهند و این محصوالت را 

در اینستاگرام به فروش می رسانند.
 برای آگاهی از کم و کیف فعالیت هایی که زنان در حوزه کسب وکار 
خانگی در اینستاگرام انجام می دهند با چند تن از آنها گفت وگو داشتیم.

خبرنگاری با طعم ترنج
سمانه مهدوی یکی از دخترانی است که زیورآالتی مانند گردنبند، 
دستبند، گوشواره، انگشتر و گیره روسری تولید می کند و در اینستاگرام 
به فروش می رس��اند. او در محصوالت خود از طرح های س��نتی ایرانی 
مانند بته جقه استفاده می کند و نام »ترنج« را برای برند خود انتخاب 

کرده است.
س��مانه ک��ه تحصی��الت آکادمیک خ��ود را در رش��ته خبرنگاری 
می گذراند، چند س��الی می شود کار خود را ش��روع کرده و در این باره 
به مهرخانه می گوید: ابتدا کار را به صورت تفریحی شروع کردم. وقتی 
وارد دانشگاه و رشته خبرنگاری شدم، روزهایی در هفته کالس نداشتم 

اما نمی شد سر کار ثابت بروم.
 دوست داشتم کاری داشته باشم که زمان آن دست خودم باشد و در 
وقت های آزادم بتوانم آن کار را انجام دهم. از آنجایی که قباًل کار هنری 
انج��ام داده بودم و از کودکی به کارهای هنری عالقه داش��تم، س��راغ 
زیورآالت رفتم. ضمن اینکه می توانستم این کار را با سرمایه دانشجویی 
و اندکی که داشتم، شروع کنم.خالق برند ترنج در مورد جذب مشتری 
می گوید: مش��تری های اولیه دانش��جوها و دوس��تان خودم بودند که 
کیفیت،  قیمت و طرح ها را می پسندیدند سپس به دوستان دیگرشان 
معرفی می کردند. آنچه باعث موفقیت من شد، قیمت تمام شده معقول 
کارها، خالقیت و ارتباط با دیگر مشتریان بود که برایم مشتریان دیگری 
به همراه داش��ت؛ در حقیقت فروش به صورت شبکه ای گسترده شد. 
همچنین روی فروش اینترنتی تأکید داش��تم و از طریق ش��بکه های 
مجازی کارهایم را فروختم. سمانه معتقد است این کار برای زنانی که 
به هر دلیلی نمی خواهند یا نمی توانند خارج از خانه کار کنند، بس��یار 
خوب است. چون هم به دلیل ارتباط داشتن با مخاطب و یادگیری کار 

هنری افسرده نمی شوند، هم می توانند از این راه کسب درآمد کنند.

 
از IT تا قالب بافی

مریم عاقبتی یکی دیگر از زنانی است که  به کسب وکار خانگی روی 
 IT آورده است. او با وجود داشتن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته
و به قول خودش شاگرد اول بودن در دانشگاه، راه دیگری را در زندگی 
انتخاب کرده است. مریم که 35 دارد و ساکن قزوین است، این روزها 
به جای سر و کله زدن با کامپیوتر و معادالت ریاضی، سراغ قالب بافی 
رفته و این کار را به صورت جدی ادامه می دهد؛ به  طوری  که حتی آن 

را به محلی برای کسب درآمد تبدیل کرده است.
مریم درباره تفاوت رشته تحصیلی و کاری که االن مشغول انجام آن 
است، به مهرخانه می گوید: عجیب به نظر می آید که کارم با تحصیالتم 
تا این اندازه متفاوت باشد. شاید خودم هم فکر نمی کردم که نتیجه آن 

همه درس خواندن و شاگرد اول بودن قالب بافی باشد. 
البته اصاًل پش��یمان نیستم چون همیشه رشته تحصیلی ترجیح یا 
عالقه آدم نیست. من هم بعد از اتمام تحصیالتم به دنبال عالقه ام رفتم. 
البته باید یادآور شوم که متأهل و بچه دار بودن هم در انتخاب این کار 
بی تأثیر نبود. چون داخل خانه با آرامش بیش��تری هم به قالب بافی و 

هم به کارهای منزل و پسرم می رسم.
او اوایل بیش��تر به دلیل عالقه و برای پرشدن وقتش سراغ بافتنی و 
قالب بافی برای خودش، خانواده و دوستان رفته، اما وقتی تشویق های 
اطرافیان را ش��نیده به این فکر افتاده که شاید بتواند از این راه کسب 

درآمد کند و به همین دلیل به اینستاگرام روی آورده است.
مریم درباره طرح ها و کارهای خود می گوید: تقریباً کار پوشاک انجام 
نمی دهم و عالقه و ترجیحم بیشتر لوازم و تزیینات منزل مثل روتختی، 
رومیزی، پادری، زیرلیوانی و... است. مشتری هایم هم در طول یک ماه 

عدد مشخصی ندارند و ثابت نیستند. 
گاهی یک ماه اصاًل مش��تری ندارم اما ممکن اس��ت یک ماه دیگر 
ازدح��ام کار زیاد ش��ود؛ به  طوری  که به دلیل کمب��ود وقت برخی از 
مشتری ها را از دست می دهم چون اکثر مشتری ها خیلی عجله دارند 
و دوس��ت دارند کاری که سفارش می دهند خیلی سریع به دست شان 
برس��د، اما وقتی چند سفارش داشته باشم و قرار باشد کار با تأخیر به 

دست شان برسد، کاًل منصرف می شوند. 
به  طور کلی، به خاطر نوع کار، طبیعتاً در فصل س��رما سفارش های 
بیش��تری دارم.این هنرمند در رابطه با زمانی که برای کار خود صرف 
می کند، می گوید: بستگی به حجم سفارش ها دارد. البته، سعی می کنم 
هر س��فارش در کمترین زمان ممکن آماده شود و وقتی یک سفارش 
می گیرم تقریباً تمام وقتم را برای انجام آن می گذارم. بس��تر کارم هم 
در اینستاگرام و تلگرام است و مشتری های مجازی از این طریق با کار 
من آشنا می شوند و سفارش می دهند. سفارش ها را هم از طریق پست، 
باربری ترمینال و تیپاکس ارسال می کنم. هزینه ارسال سفارش هم با 

مشتری است.

نگاهی به کسب وکار خانگی زنان در اینستاگرام

فضای مجازی و مجال ظهور کسب و کارهای خرد
خبر

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی: 
مدیران منابع انسانی سازمان ها در 
توسعه تولید و اشتغال می توانند 

نقش موثری ایفا کنند

به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان مدیریت صنعتی، 
نوزدهمی��ن همای��ش عرصه یادگی��ری 21 و 22 تیرماه 
با حضور مدیران منابع انس��انی کش��ور در »هتل باری« 
ارومی��ه ب��ا موضوع »تج��ارب مدیران منابع انس��انی در 

توسعه تولید و اشتغال« برگزار می شود. 
در همین ارتب��اط، دکتر محمدعل��ی محمدی درباره 
نقش مدیران منابع انس��انی س��ازمان ها در توسعه تولید 
و اش��تغال، اظهار داش��ت: مهم اس��ت که ما حقیقتی را 
بپذیریم و آن نقش و س��هم انس��ان در تولید اس��ت؛ به 
عبارتی انس��ان نق��ش کلیدی و اساس��ی در بین عوامل 
تولی��د دارد و بقیه عوامل تولید، تحت کنترل و مدیریت 

انسان هستند. 
وی تاکید کرد: حتی پیش��رفته ترین فناوری ها که بعد 
سرمایه عوامل تولید را شامل می شود، باز هم در خدمت 
قابلیت، خالقیت، درایت و کار انس��ان قرار می گیرند، لذا 
بدون تردید برای آنکه بتوانیم به توس��عه تولید دس��ت 
یابیم، به انس��ان های توس��عه یافته نیاز داریم، به عبارتی 

انسان توسعه یافته به معنای بهره وری بیشتر است. 
مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد: 
برای توسعه و افزایش تولید دو راه وجود دارد؛ استفاده از 
منابع و امکانات بیشتر و استفاده بهتر از منابع و امکانات 
موجود. یکی از منابع اساس��ی و کلیدی تولید، انسان ها 
هس��تند، لذا بهره وری انس��ان ها در توس��عه تولید نقش 

مهمی دارد. 
وی درباره نقش مدیران منابع انسانی در توسعه تولید 
و اش��تغال اظهار داش��ت: مدیران منابع انس��انی از چند 
بعد روی بهره وری انس��ان ها موثر هس��تند؛ اول توسعه 
توانمندی ه��ا و قابلیت های آنها. هر قدر انس��ان ها دانش 
و مهارت ش��ان افزایش یابد، در به��ره وری کار آنها موثر 

خواهد بود. بحث دوم انگیزه انسان هاست. 
مدیران منابع انس��انی در مدیریت انگیزش انسان ها و 
ترغیب و هدایت آنها به فعالیت های درست نقش اساسی 

و کلیدی دارند. 
 دکتر محمدی تش��ریح کرد: یکی از بحث های بسیار 
مهم در توسعه انسان ها، توسعه دیدگاه و نگرش انسان ها 
نس��بت به کار و محیط کار و بحث وجدان کاری اس��ت. 
مدیران مناب��ع انس��انی می توانند تم��ام فعالیت ها را با 
درایت و هوش��مندی و ابتکار، طوری نظارت و مدیریت 
کنند که انس��ان ها از ابع��اد مختلفی که گفته ش��د، به 

بهره وری بیشتر برسند. 
وی افزود: به هرحال وقتی به بهره وری و بازدهی انسان 
نگاه می کنید، در تولید یک دسته از عوامل، عوامل درون 
ف��ردی موثر بر بهره وری هس��تند و دس��ته دیگر عوامل 
برون فردی. مدیران منابع انس��انی به ش��دت در عوامل 
درون فردی موث��ر بر بهره وری نقش دارند؛ عواملی مثل 
باوره��ا و ارزش ها و عالقه افراد در انجام کار و توانمندی 
آنها از لحاظ دانش و مهارت و نگرش آنها نس��بت به کار. 

اینکه نگرش مثبت باشد یا منفی، بسیار مهم است. 
مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت صنعتی اظهار داش��ت: 
عوامل بیرون فردی هم طبیعتا موثر هستند مثل سبک 
مدیری��ت، فناوری، فرهنگ س��ازمانی، ن��وع محصول و 
خدماتی ک��ه تولید می کنند، اما آنچه می ش��ود با دقت 
گفت این اس��ت که منابع انس��انی، به ویژه عوامل درون 
فردی بر توس��عه تولید اثرگذاری بس��یار زی��ادی دارند. 
یعن��ی اگ��ر بخواهیم تولید بیش��تری داش��ته باش��یم، 
بهتر اس��ت روی توسعه منابع انس��انی در ابعاد مختلف 
س��رمایه گذاری کنیم یعنی با توج��ه به بهره وری نیروی 
انسانی و افزایش بهره وری کل به بازدهی و تولید بیشتر 

برسیم. 
 دکتر محمدی افزود: اما در بعد اشتغال که بعد بسیار 
مهمی اس��ت دو نوع رویکرد می توانیم داش��ته باش��یم؛ 
اول اینکه مدیران منابع انس��انی در جذب افراد شایسته 
می توانند موثر باش��ند، به عبارتی هرچقدر نظام های ما 
شایسته گزینی بهتری داشته باشند به جامعه این پیام را 
می دهند که جوانان باید روی توانمندی ها و قابلیت های 
خود کار کنند تا بتوانند برای همکاری در یک س��ازمان 
انتخ��اب ش��وند و این بهترین راه اس��ت که ب��ه جوانان 
بگوییم اگر می خواهید شایستگی حضور در یک سیستم 
تولی��د و یک س��ازمان را پیدا کنید بهتر اس��ت که روی 

توسعه خود و قابلیت های تان کار کنید. 
ای��ن نظام تحت کنترل مدیران منابع انس��انی اس��ت، 
ل��ذا در بحث ج��ذب و در بح��ث ادامه هم��کاری افراد 
جدید االس��تخدام، اگر مدیران منابع انس��انی به توسعه 
توانمندی افراد توجه کنند و انسان ها شایسته و متناسب 
آن شغلی شوند که برای شان در نظر گرفته شده، طبیعتا 
شغل ش��ان حفظ می ش��ود و در جایگاه شغلی خود باقی 

می مانند و اشتغال تداوم پیدا می کند.
 افرادی هم که در یک سازمان کار می کنند، هر چقدر 
روی توس��عه آنه��ا کار کنیم، در زنجی��ره ارزش آفرینی 
سازمان نقش موثرتری ایفا می کنند و می توانند پست و 

جایگاه سازمانی خود را حفظ کنند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: اگر مدیریت منابع انس��انی به 
شکوفاس��ازی انس��ان ها و توانمندی ها و قابلیت های آنها 
در یک س��ازمان کمک کرده و سبب شود پتانسیل های 
افراد به منصه ظهور برس��د، این انسان ها بازی برد – برد 
را شروع کرده اند، به عبارتی هم برای سازمان در زنجیره 
ارزش آفرین��ی و تولید نقش موثرتری دارا خواهند بود و 
هم حاشیه امنیت شغلی برای خودشان ایجاد کرده اند و 
می توانند به کارشان نگاه بلندمدت داشته باشند. مدیران 

منابع انسانی در این دو بعد موثر هستند. 
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فعالیت آزمایشی سامانه انتشار و 
دسترسی آزاد به اطالعات

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات با راه اندازی یک 
س��امانه آزمایشی پس از هفت س��ال اجرایی شده، اما هنوز 

هفت وزارتخانه دولتی به این سامانه متصل نشده اند. 
سامانه انتش��ار و دسترس��ی آزاد به اطالعات در راستای 
اجرایی شدن قانون مربوطه به صورت آزمایشی از خردادماه 
آغ��از به کار کرده اس��ت.  ب��ه گفته حس��ین انتظامی دبیر 
کمیس��یون انتش��ار و دسترس��ی آزاد، اگرچه پیش از ابالغ 
آخری��ن آیین نام��ه ای��ن قان��ون، جهت گی��ری پورتال های 
دس��تگاه ها به سمت انتش��ار اطالعات تغییر کرده است، اما 
پذیرش درخواس��ت  »دسترس��ی به اطالعات« عمال پس از 
این شروع می شود و قرار است به زودی توسط وزرای ارشاد 

و ارتباطات رسما رونمایی  شود. 
طبق اطالعات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، 
هم اکنون وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی، وزارت آموزش و پرورش، س��ازمان 
انرژی اتمی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، معاونت 
امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری، وزارت کشور، وزارت 
امور خارج��ه، وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات، وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی، س��ازمان حفاظت 
محیط زیست، بنیاد ش��هید و امور ایثارگران، معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
نیرو، وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی، س��ازمان های متصل 
به این س��امانه هس��تند.  گرچه دولت اج��رای این قانون را 
دستاورد بزرگی در مسیر ش��فافیت تلقی می کند، اما هنوز 
ج��ای وزارت نف��ت، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، 
وزارت دفاع و وزارت راه و شهرس��ازی در میان سازمان های 

متصل به سامانه خالی است. 
حس��ین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد 
ب��ه اطالعات پیش از این گفته بود: طبعا دس��تگاه هایی که 
نام شان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است 
که هنوز به این س��امانه  نپیوسته اند. دبیرخانه هم اصراری 
ندارد که بیش از این پیگیری کند، بلکه معتقدیم فشار افکار 
عمومی و پیگیری رسانه ها بهترین ساز و کار برای پیوستن 
همه دستگاه های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود. 

مطاب��ق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون دسترس��ی آزاد به 
اطالعات، تمامی دس��تگاه  ها، س��ازمان ها و نهادهای وابسته 
به حکومت به معنای عام که ش��امل دس��تگاه های اجرایی 
موض��وع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کش��وری، نهادهای 
انقالبی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و موسسات، 
ش��رکت ها، سازمان ها، نهادهای وابس��ته به آنها و بنیادها و 
موسس��اتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می ش��وند 
و همچنین هر موسسه، ش��رکت یا نهادی که تمام یا بیش 
از 50 درصد س��هام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه 
و نه فقط قوه مجریه اس��ت، مکلفند طب��ق قانون، اطالعات 
درخواستی ش��هروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین 
موسس��ات خصوصی ارائه دهنده خدم��ات عمومی از قبیل 

بانک ها هم مشمول این قانون هستند. 
قانون دسترس��ی آزاد به اطالعات حاال پس از هفت سال 
عملیاتی ش��ده اس��ت. الیحه این قانون در س��ال 1383 به 
مجلس رفت و در س��ال 88 به تصویب رس��ید، اکنون این 
قانون با راه اندازی س��امانه آزمایش��ی وارد فاز اجرایی شده 
است، اما موفقیت و عملیاتی شدن واقعی این سامانه در گرو 
اتصال تمامی سازمان های دارای اطالعات به سامانه است. 

فرصت طالیی برای بازی سازان داخلی
مش��اور امور بین المل��ل بنیاد مل��ی بازی ه��ای رایانه ای 
تعام��ل  ب��رای  فرصت��ی  را   TGC بین الملل��ی  همای��ش 
بازی س��ازهای داخلی با صنعت بازی س��ازی دنیا می داند و 
معتقد اس��ت این رویداد به بازی سازهای داخلی این امکان 
را می دهد که با استانداردهای نشر در بازار بین المللی آشنا 
ش��وند و محصوالت خود را به مارکت های جهانی و صادرات 

نزدیک تر کنند. 
مهرداد آش��تیانی در گفت وگو با ایس��نا، رویداد TGC را 
پ��ل ارتباطی بین بازی س��ازی خاورمیان��ه  و ایران و صنعت 
بازی س��ازی دنی��ا دانس��ت و گف��ت: بنیاد مل��ی بازی های 
 Tehran Game یا TGC یارانه ای همایش بین الملل��ی
Conventionرا ب��ا ی��ک هدف برگزار می کن��د و آن این 

است که برای نخس��تین بار یک تعامل بین المللی گسترده 
بین بازی سازهای داخلی و بازی سازهای تراز اول بین المللی 
ایجاد کن��د. این کار ب��ه جذب س��رمایه گذاری، حرکت به 
سمت همکاری های مش��ترک، ایجاد فضا برای محیط های 
کس��ب و کار ش��رکت ها و نش��ر بازی های ایران��ی در خارج 
کمک می کن��د.  وی به عنوان مدیر پروژه TGC با اش��اره 
به فضای کس��ب و کار یا Business Area به عنوان بخشی 
دیگر از رویداد بیان کرد: بدین ترتیب خریداران یا ناش��ران 
بین المللی با هدف کمک به نش��ر محصوالت ایرانی در بازار 
بین المللی حض��ور می یابند و می توانند ب��ه ما کمک کنند 
صادرات ب��ازی و همین طور جذب س��رمایه گذاری خارجی 
داش��ته باش��یم. این نخس��تین بار اس��ت که ما یک پنل با 
هدف فرصت های س��رمایه گذاری تحت ب��ازی داریم، بدین 
ترتیب چندین سرمایه گذار بزرگ کشور با چند سرمایه گذار 
خارجی درباره فرصت های سرمایه گذاری بازدید به خصوص 

در ایران به گفت وگو و اشتراک تجربه می پردازند. 
مش��اور امور بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای با بیان 
اینکه یک��ی از بزرگ ترین چالش های بازی س��ازان ایرانی این 
اس��ت که نمی دانند بازی شان باید چه شاخصه ای داشته باشد 
که مناسب نشر بین المللی باش��د و اصطالحا ناشران خارجی 
به دنبال چطور بازی هایی هس��تند، افزود: ما دیگر به مارکت 
به عنوان مارک��ت داخل و خارج نگاه نمی کنیم. این مارکت به 
مرور به یک مارکت پیوسته تبدیل می شود که مارکت ایران هم 
بخشی از آن است. بازی سازهای ما نیز به مرور با نگاه به مارکت 

بین المللی بازی می سازند که ایران هم بخشی از آن است. 

تا پنج سال دیگر، پهنای باند مصرفی اینترنت 
برای محتویات ویدئویی سه برابر می شود

بناب��ر پیش بین��ی ت��ازه کمپانی سیس��کو ک��ه در فروش 
تجهیزات ش��بکه تخصص دارد، محتویات ویدئویی تا س��ال 
2021 می��الدی 82 درص��د از ترافیک اینترن��ت را به خود 
اختص��اص خواهن��د داد. در س��ال 2016، ای��ن محتویات 
ویدئوی��ی 73 درصد از ترافی��ک کل اینترن��ت را در اختیار 

داشتند. 
این پیش بین��ی از آن جهت منطقی به نظر می رس��د که 
مردم حاال نه تنها محتویات ویدئویی آنالین بیش��تری تماشا 
می کنند، بلک��ه کیفیت ویدئوها نیز افزایش یافته که پهنای 
باند بیشتری مصرف می کند. از طرف دیگر، روز به روز افراد 
بیش��تری س��رویس های تلویزیونی را به خاطر سرویس های 
آنالی��ن مانند آمازون، هولو، نت فیلیک��س و... رها می کنند 
و ای��ن اف��راد، مص��رف پهنای باندی ت��ا دو برابر بیش��تر از 

تماشاکنندگان سنتی تلویزیون دارند. 

محتویات ویدئویی زنده، قرار اس��ت س��ریع ترین رش��د را 
میان سایر محتویات داش��ته باشد که می توان این امر را به 
لطف فیس بوک الیو، مخابره زنده رویدادهای ورزشی توسط 
 ،AT&T توییت��ر و دیگ��ر محتوی��ات کمپانی های��ی مانند

یوتوب و هولو تلقی کرد. 
در نهای��ت انتظ��ار می رود ک��ه تا س��ال 2021 میالدی، 
ترافیک ویدئوهای زنده با رس��یدن به 25 اگزابایت  )معادل 
25 میلیارد گیگابایت( نزدی��ک به 13 درصد از ترافیک کل 
ویدئوها را به خود اختصاص دهد که به مراتب از س��هم 1.6 
اگزابایتی و 3 درصدی آن از ترافیک ویدئویی س��ال گذشته 

میالدی بیشتر است. 

 انتشار نخستین تصویر رسمی از
 وان پالس 5؛ رونمایی رسمی، 30 خرداد ماه

موبای��ل  از  کیفی��ت  ب��ا  تصوی��ری  پی��ش،  روز   چن��د 
وان پ��الس 5 در فضای مجازی منتش��ر ش��د ک��ه دوربین 
دوگانه، دکمه قطع صدا و طراحی کلی نیمه باالیی دستگاه 
را ب��ه تصویر می کش��ید. اما این تنها تصویر افش��ا ش��ده از 
وان پ��الس 5 نب��ود و طی ی��ک ماه اخیر، ش��اهد تصاویر و 
گزارش های مختلف و حتی نمونه تصاویر به ثبت رس��یده با 
دوربین دوگانه وان پالس 5 بوده ایم.  حاال کمپانی وان پالس 
پس از مشاهده حجم عظیم خبرهای افشایی -برخالف سایر 
کمپانی ها که به گونه ای رفتار می کنند انگار هیچ چیز افش��ا 
نش��ده- تصمیم گرفته خود دس��ت به کار ش��ود و با انتشار 
اطالعات رسمی، از انتشار اطالعات غیررسمی و تایید نشده 

جلوگیری کند. 
وان پالس در صفحه رسمی گوگل پالس خود تصویری از 
موبایل وان پالس 5 منتشر کرده و عبارت  »دوربین دوگانه، 
تصاوی��ر واضح تر« را زیر آن درج کرده اس��ت. همان طور که 
می ت��وان دید، تاریخ 20 ژوئن  )30 خرداد ماه( نیز در بخش 
پایینی تصویر قرار گرفته که قطعا به زمان رونمایی دستگاه 
اشاره دارد.  حاال که چینی ها تصویری رسمی از طراحی وان 
پالس 5 منتش��ر کرده اند، این س��وال برای مان پیش می آید 
که آیا کمپانی وان پالس قصد داشته تا این حد زودهنگام از 
ش��کل و شمایل وان پالس 5 رونمایی کنند یا اینکه افشای 

خبرهای گوناگون آنها را به این کار ترغیب کرده؟ 

WWDC 2017؛ تغییر تعرفه های 
فضای ذخیره سازی ابری اپل

کارب��ران خدمات ابری اپ��ل می توانند تصاوی��ر، ویدئوها، 
اسناد، موس��یقی ها، برنامه ها، پش��تیبان های گرفته شده و 
بس��یاری موارد دیگ��ر را با گرفتن اش��تراک، در آن ذخیره 
کنند. اپل در زمان برگزاری نشست ساالنه خود تعرفه های 
جدی��دی اش��تراک فضای ذخیره س��ازی اب��ری آی. کلود  
)iCloud( را اعالم کرد. براس��اس تعرفه های ش��رح داده 
ش��ده هزینه اش��تراک فضای ذخیره س��ازی دوترابایتی از 
هم اکنون از 19.99 به 9.99 دالر کاهش پیدا کرده اس��ت. 
همچنی��ن افرادی که تا پیش از پنج ژوئن اقدام به دریافت 
اش��تراک یک ترابایتی کرده اند، فضای در دسترس آنها به 
صورت خ��ودکار دو برابر افزایش خواه��د یافت. همچنین 
اعالم ش��د اش��تراک حجم ه��ای 50 و 200 گیگابایت نیز 
به ترتی��ب هزین��ه ای 0.99 و 2.99 دالری در ماه را برای 
مصرف کنندگان در پی خواهد داش��ت. با وجود این فضای 
قابل استفاده کاربران خدمات رایگان آی. کلود بدون تغییر 

و پنج گیگابایت باقی مانده است. 
 اپل همچنین از قابلیت جدیدی به نام  »فمیلی شیرینگ«  
)Family Sharing( رونمای��ی کرد که از پاییز 2017 در 
 macOS High(  11 و  های سیرا iOS دسترس کاربران
Sierra( قرار خواهد گرفت. فمیلی شیرینگ با هدف کاهش 
هزینه خانواده ها ایجاد شده است و براساس آن افرادی که از 
خدمات 0.2، 0.5 یا دو ترابایتی اس��تفاده می کنند، خواهند 
توانس��ت فضای آی. کلود در دسترس خود را با تمام اعضای 

خانواده به اشتراک بگذارند. 
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هرچند سرعت گسترش استفاده 
از ابزاره��ای پرداخ��ت موبایلی در 
ایران با وجود رش��د روزافزون این 
ابزاره��ا در جهان مطلوب نیس��ت، 
اما به نظر می رس��د سال 96 نقطه 
ش��روع یک حرکت پرشتاب در این 

حوزه باشد. 
ب��ا  م��ردم  آش��نایی  از  پ��س 
اپلیکیش��ن هایی همچ��ون آپ که 
ط��ی یک��ی دو س��ال گذش��ته با 
تبلیغ��ات خ��وب و سیاس��ت های 
بازاریاب��ی صحیح ص��ورت گرفت، 
امس��ال گام دیگری نیز در راستای 
رش��د پرداخت ه��ای موبایل��ی در 

کشور برداشته شد. 
23 اردیبهش��ت ماه س��ال جاری 
بان��ک مرک��زی طی یک مراس��م 
رس��می در نمایش��گاه بین الملل��ی 
کت��اب روش پرداخ��ت الکترونیک 
موس��وم به NFC را رونمایی کرد. 
NFC خدمت نوین بانکی در ایران 
است. در این خدمت جدید، فرآیند 
کشیده شدن کارت بانکی با نزدیک 

شدن تلفن یا س��اعت هوشمند به 
پایانه فروش  )POS( شبیه س��ازی 
می ش��ود. به تعبیری دیگ��ر، برای 
پرداخت با استفاده از ابزار هوشمند 
تنها کافی است ابزار هوشمند خود 
یا همان گوش��ی تلف��ن همراه را به 
پایانه فروش یا دس��تگاه خودپرداز 
نزدیک ک��رد و پرداخ��ت خرید را 

انجام داد. 
در دنی��ای فناوری های پرداخت 
NFC ش��یوه جدی��دی  آنالی��ن، 
نبوده و مدت هاس��ت در بس��یاری 
از کش��ورهای دنیا متداول است و 
کشورها درصدد این هستند بهبود 
رش��د اقتص��ادی، توس��عه خدمات 
پرداخت ب��ا بهبود اقدامات امنیتی، 
ابت��کارات صنعت��ی و مش��وق های 
دولتی برای پرداخت های دیجیتالی 
در بازارهای در حال توسعه خدمات 
پرداخت نظام بانکی خود را رش��د 
دهند. به ه��ر حال، رونمایی از این 
ش��یوه، مجال خوبی برای توس��عه 
ش��یوه های پرداخ��ت در سیس��تم 

بانکی کشور است، چرا که با وجود 
معرفی شیوه های نوین پرداخت در 
جهان، پرداخت از طریق کارت های 
بانک��ی متداول ترین ی��ا به تعبیری 
تنها شیوه پرداخت در کشور است. 
براس��اس آمار ش��اپرک تا پایان 
سال 95 بیش از 420 میلیون انواع 
کارت بانک��ی از جمل��ه برداش��ت، 
اعتب��اری، کارت خری��د )هدی��ه( و 
پول الکترونیک صادر ش��ده است. 
به عب��ارت دیگ��ر، در طول س��ال 
95، نزدیک ب��ه 88 میلیون کارت 
بانکی صادر شده است، یعنی برای 
ه��ر ایران��ی باالی 14 س��ال به طور 
میانگی��ن 14.5 کارت صادر ش��ده 
اس��ت. ضع��ف سیس��تم بانکداری 
الکترونیکی باعث ش��ده شیوه های 
پرداخت در کش��ور م��ا تاکنون به 
هم��ان پرداخ��ت از طریق کارت ها 

خالصه شود. 
البته به نظر می رسد زیرساخت ها 
روش  ای��ن  از  اس��تفاده  ب��رای 
و  بانک��ی  سیس��تم  ارتباط��ات  و 

اپراتوره��ای تلفن هم��راه هنوز در 
ابت��دای راه ق��رار دارد. در همی��ن 
زمین��ه چن��دی پی��ش مدیرعامل 
ش��رکت ش��اپرک از آغ��از عملیات 
س��اماندهی پرداخت ه��ای موبایلی 
در کش��ور خب��ر داده و گفته بود با 
توجه ب��ه نیازهای مطرح ش��ده از 
س��وی ب��ازار پرداخ��ت الکترونیک 
و  الزام��ات  تعیی��ن  درخص��وص 
تکنول��وژی  از  اس��تفاده  مق��ررات 
درون  پرداخت ه��ای  و   NFC
بررس��ی های  برنامه ای، مطالعات و 
فراوان��ی روی این نوع پرداخت های 
موبایلی ص��ورت پذیرفته اس��ت و 
ب��ه زودی الزامات این ح��وزه ابالغ 

خواهد شد. 
وی اف��زود: البت��ه ب��ا توج��ه به 
محدودیت هایی که برای استفاده از 
 )Secure element(  حافظه امن
برخ��ی برنده��ای تلفن هم��راه در 
ایران وجود دارد، مش��غول بررسی 
و جمع بن��دی راهکارهای جایگزین 
ب��رای انج��ام ام��ن پرداخت ه��ای 

موبایلی در کشور هستیم. 
قادری در ادامه با اش��اره به آمار 
س��ازمان فن��اوری اطالع��ات ایران 
درخصوص وجود حدود 40 میلیون 
تلف��ن همراه هوش��مند در کش��ور 
و نقش اساس��ی تلفن ه��ای همراه 
هوش��مند در آین��ده پرداخت های 
الکترونی��ک، ابراز امی��دواری کرده 
ب��ود ک��ه رون��د توس��عه پرداخت 
الکترونیک در کشور همچنان ادامه 

داشته باشد. 
هر چند در ح��ال حاضر ایران از 
نظ��ر پرداخت موبایل��ی در جایگاه 
مناس��بی در جهان قرار ن��دارد اما 
آش��نایی و هم پایی مشتری ایرانی 
ب��ا تکنولوژی ه��ای موبایلی، تمایل 
به اس��تفاده از نوآوری های جذاب، 
ضریب نف��وذ موبای��ل و اینترنت و 
تعداد باالی مش��ترکان به خصوص 
در شهرهای بزرگ از عوامل محرک 
این روند در ایران هستند که آینده 
روش��نی را برای این حوزه ترسیم 

می کنند. 

رواج پرداخت های موبایلی در ایران

محققان کشور در راستای توسعه 
استارتاپ های نوین این بار خدماتی 
را بر بس��تر فناوری اطالعات عرضه 
کردن��د که ع��الوه بر انج��ام برخی 
از ام��ور من��ازل، خدمات��ی را برای 
جابه جای��ی بارهای باالی چهارتن را 

ارائه خواهد داد. 
دکترحامد تاج الدین، مجری طرح 
با اش��اره به جزییات این اس��تارتاپ 
گفت: در این کسب و کار ما خدماتی 
را ب��ر بس��تر فن��اوری اطالع��ات با 
عن��وان  »آچار فرانس��ه« به منظور 
ارائ��ه خدم��ات مختلف ب��ه منازل 

پیاده سازی کردیم. 
وی با اش��اره به ارائه این خدمات، 
اظهار ک��رد: برای این منظور افراد با 
ورود به سامانه ما اقدام به ثبت نام و 
ثبت سفارش در آن می کنند و ما با 
ارائه این سفارشات به افراد متخصص 
که به آنها  »آچار فرانسه « می گوییم 
ارائه  سفارش��ات  براس��اس  خدمات 

خواهد شد. 
تاج الدینی با بی��ان اینکه خدمات 
ما در هشت دسته پذیرایی، مراقبت 
و نگهداری، نظافت، تعمیرات منزل، 
اثاث،  جابه جای��ی  منزل،  بازس��اری 
باغبان��ی و خدم��ات رایان��ه ای ارائه 
می ش��ود، خاطر نش��ان ک��رد: پس 
از ثبت س��فارش از س��وی کاربران، 
سفارش��ات به ص��ورت اتوماتیک به  

»آچار« ها ارسال می شود و به محض 
تایید، پیامکی به فرد سفارش دهنده 

ارسال خواهد شد. 

مجری طرح با بیان اینکه در حال 
حاض��ر این خدمات در ته��ران ارائه 
می ش��ود، یادآور ش��د: نرم افزار این 

خدمات برای سیستم عامل اندروید 
آماده ش��ده و برای سیس��تم عامل 

IOS در حال بارگذاری است. 

ای��ن  دوم  خدم��ات  تاج الدین��ی 
اس��تارتاپ را پلتفرمی دانس��ت که 
دو س��مت بازار یعنی تولیدکنندگان 
کاال و صاحب��ان کارخانه با دارندگان 
خودروهای س��نگین چ��ون خاور و 

تریلی با یکدیگر متصل می کند. 
ای��ن محقق با بی��ان اینکه در این 
خدم��ت باره��ای بی��ش از چهار تن 
جابه جا می ش��وند، اضافه کرد: برای 
این منظور افراد در س��امانه ثبت نام 
می کنن��د. اپراتور با ف��رد یا کارخانه 
تماس می گیرد و بعد از تایید نهایی، 
س��فارش وی ثب��ت و قیمت گذاری 

خواهد شد. 
تاج الدین��ی ادام��ه داد: به منظور 
توسعه این کسب و کار شبکه بزرگی 
از رانن��دگان خودروه��ای س��نگین 
ایج��اد ش��ده و در ح��ال توس��عه و 

گسترش است. 
مجری طرح با تاکید بر اینکه این 
خدم��ات مجهز به سیس��تم ردیابی 
اس��ت، گفت: از این طریق می توانیم 
در ه��ر زمانی اعالم کنیم که خودرو 
در چ��ه مکان��ی ق��راردارد و از چ��ه 

مسیرهایی عبور کرده است. 
به گزارش ایس��نا، این استارتاپ از 
س��وی حامد تاج الدین��ی از محققان 
ایران��ی مقیم خ��ارج که به کش��ور 
بازگش��ته اس��ت، پیاده س��ازی شده 

است. 

ارائه خدمات مختلف به منازل تنها با چند کلیک

خبر خبر

گزارشی جدید نشان می دهد سامسونگ اطالعات فعالیت های کاربران خود در فضای آنالین 
را رص��د می کند. این فناوری قابلیت ردیابی ایمیل های ش��خصی کاربر را نیز دارد.  به گزارش 
مهر، گزارش��ی جدید نش��ان می دهد تلفن های ساخت شرکت سامس��ونگ با استفاده از روش 
beaconing از کاربران خود جاسوسی می کند.  این فناوری تمام آنچه را که کاربر در فضای 
آنالین می خواند و تماش��ا می کند  )از جمله ایمیل های ش��خصی( را رصد می کند.  با توجه به 
این یافته جدید، گروه Open Rights  Group از سامس��ونگ خواس��ته از این فناوری در 
تلفن های خود اس��تفاده نکند.  یک beacon در صفحات وب س��ایت یا تبلیغات آنالین پنهان 

می شود. این فناوری با هشدار به سیستم تلفن همراه وضعیت  »جاسوسی« را در دستگاه فعال 
می کند.   جیم کیالک مدیر Open Right Group این خبر را افشا کرده است.  البته این 
فناوری در بخش سیاس��ت های حریم خصوصی شرکت توضیح داده شده است. سامسونگ در 
این بخش می نویس��د: از فناوری برای مقاصد مختلف از جمله تحلیل شیوه استفاده کاربران از 

موبایل استفاده می شود. 
این گزارش پس از آن منتش��ر شد که گوگل نیز تعداد زیادی از اپلیکیشن های اندروید را به 

دلیل استفاده از beacon ممنوع کرد. 

سامسونگ از کاربران خود جاسوسی می کند! 



آی��ا نمی توانی��د در مح��ل کارتان تمرکز داش��ته باش��ید؟ 
تحقیقات نش��ان می دهند یافتن عوامل بر ه��م زننده تمرکز 
آس��ان نیست. عدم تمرکز در محیط کار به مشکالت مختلفی 
منجر می ش��ود، به همین دلیل باید بر این مشکل غلبه کنیم. 
این مقاله یک فرصت مناس��ب برای آگاهی از مس��ائلی را که 
باعث حواس پرتی تان می ش��ود ارائه می دهد. اینترنت به عنوان 
موضوعی که تمرکز را به هم می ریزد ش��ناخته ش��ده اس��ت 
و یک س��وم از ح��واس کارکنان را پرت می کن��د، اما اینترنت 
تنه��ا مس��ئله و همچنی��ن بزرگ تری��ن موضوع ب��رای عدم 
حواس پرتی تان نیس��ت. مقاله اخیر وال استریت ژورنال به نقل 
از یافته های پژوهش نشان می دهد که چگونه حواس پرتی های 
بصری و حرکاتی که جلوی چشمان تان می بینید تمرکزتان را 
به هم می ریزد و در نتیجه توانایی ما برای فکر کردن تحلیلی 
و خالقان��ه را از بین می برند.  در اینجا چهار روش وجود دارد 
که ش��ما می توانید برای کاهش حواس پرتی بصری و افزایش 

تفکر خالقانه در فضای کار خود به کار بگیرید. 

1-زمانی که نیاز به تمرکز دارید به محل هایی که رنگ 
تیره دارند پناه ببرید 

 همان ط��ور که می دانید فضا های روش��ن دعوت کننده اند و 
ارتباط��ات را افزایش می دهند، ام��ا در واقع باعث حواس پرتی 
بصری می شوند. رنگ های روشن برای چشم وسوسه کننده اند 
و نادیده گرفتن اثر آنها غیر قابل انکار اس��ت. در یک ش��رکت 
فناوری بازاریابی در نیویورک از روش��نایی ها و موارد مختلفی 
برای تغیی��ر نور محیط ه��ای مختلف برای تمرک��ز و کارایی 
بیش��تر کارمندان اس��تفاده شده اس��ت. بهتر است به رنگ و 
دکوراسیون مکان هایی که در آنها ازدحام جمعیت وجود دارد 
ی��ا مکانی که ش��ما در آن به تمرکز می پردازید بیش��تر دقت 
کنید. برای دکوراسیون محیط کار از مواد طبیعی مانند چوب 
و س��یمان اس��تفاده کنید. این دکور برای حفظ تمرکز بصری 

بسیارثاثیرگذار اس��ت و باعث می شود مغز به کار خود نسبت 
به اطرافش تمرکز بیشتری داشته باشد. 

2- برای مدیریت سروصدا بهتر است در اتاق خودتان 
باشید تا حواس تان پرت نشود 

ب��ا توجه به یافته ه��ای کارشناس��ان، افراد بال��غ می توانند 
موضوع��ات و مواردی را که باعث می ش��ود حواس ش��ان پرت 
ش��ود مدیری��ت کنند. برای مثال همیش��ه در محل کار یا هر 
جای دیگری افرادی هس��تند که حواس تان را پرت کنند این 
اف��راد به طور دائم در حال س��خن گفتن با دیگران یا س��وال 
پرس��یدن هستند و با سکوت آشنایی ندارند، طبیعتا به دور از 
ادب اس��ت که بخواهید آنها حرف نزنند پس بهتر اس��ت یک 
جفت هدفون برای کم ش��دن سروصدا استفاده کنید، یا بهتر 
اس��ت در محیط کاری برای کاهش س��روصدا، درب اتاق تان 
را ببندید. زیرا س��روصدای اف��رادی را که در راهرو رفت وآمد 
می کنند نخواهید ش��نید و کسانی که کار ضروری ندارند نیز 
مزاحم شما نخواهند ش��د و این کار به شدت تمرکزتان را باال 
می برد. همچنین، داشتن چشم بند در فضای کاری برای مثال 
می تواند از مس��ائل بصری که باعث حواس پرتی و عدم تمرکز 

می شود جلوگیری به عمل آورد. 

3- برای کار فردی و مشترک فضای فیزیکی جداگانه 
داشته باشید 

ب��ا توجه ب��ه یافته ه��ای یک عصب ش��ناس در دانش��گاه 
پرینس��تون، حرکت ها در دید محیطی )جلوی چش��مان مان( 
باع��ث حواس پرتی و عدم تمرکز می ش��ود و قدرت مغز ما را 
برای تفکر خالقانه کم می کنند، همچنین افراد را در س��طوح 
مختلف تح��ت تاثیر قرار می دهد. برای اکث��ر افراد تمرکز در 
شرکت های ش��لوغ غیر ممکن است، حتی اگر شما خیلی دیر 
تح��ت ثاثیر ح��رکات مقابل تان قرار بگیرید. یک��ی از راه های 
کاهش ح��رکات غیر قاب��ل پیش بینی تغییر جه��ت میز خود 
اس��ت، به طوری که دور از مسیر رفت وآمد و حتی دید سایر 

افراد باش��ید و با پش��ت کردن و مایل بودن به سمت میزتان 
ش��ما ارتباطات بصری را از خ��ود دور می کنید. کارکنان بهتر 
است که روبه روی همدیگر نباشند و هر کدام شان نزدیک میز 
کار خود و در مقابل کامپیوتر خودش��ان ق��رار بگیرند و برای 
کار های��ی که به مش��ارکت نیاز دارد دور میز مش��ترکی جمع 
شوند و لحظات مشترکی برای نظریه یا ایده های مشترک شان 

داشته باشند. 

4- فشار های عصبی باعث کاهش تمرکز می شود 
 استرس و فشار های کاری تا حد زیادی بر کیفیت کار و تمرکز 
کردن تاثیر گذار اس��ت. در یک آزمایش با کارکنان یک ش��رکت 
چینی محقق��ان تیم هایی را که تحت نظارت سرپرستان ش��ان 
نبودن��د، 10 تا 15درصد س��ازنده تر مش��اهده کردند. دلیل این 
مسئله این است که هنگامی که نظارتی روی آنها نبود این تیم ها 
احساس راحت تری برای انجام دادن ایده های جدیدشان داشتند 
و به دور از اس��ترس و فشار کارفرما به تمرکز می پرداختند. پس 
زمانی که احس��اس کنیم که کس��ی ما را تحت نظر دارد از نظر 
عصبی در حالت نرمال به سر نمی بریم که این موضوع باعث تاثیر 

منفی روی توانمندی های مان می شود. 

5- میز کارتان را همیشه مرتب کنید 
همان طور که محیط ش��لوغ و پر س��روصدا تمرکز را به هم 
می ری��زد میز نامرتب و بهم ریخته نیز باعث اختالل در تمرکز 
می ش��ود. پس س��عی کنید هرروز قبل از ت��رک محل کارتان 
میزت��ان را برای روز بعد مرتب کنید. یکی از راه های دیگر که 
به ش��ما در تمرکز کردن کمک می کند این اس��ت که اطراف 

محیط و میز خود گیاهانی را به ردیف قرار دهید. 
ب��ا رعای��ت این م��وارد می توانید تمرکز خ��ود را در محیط 
کار افزای��ش دهی��د و همچنین باید بدانید ک��ه عوامل بر هم 
زننده تمرکز در برخی مواقع مفید است، زیرا به مغزتان اجازه 

استراحت کردن می دهند. 
inc :منبع

برای افزایش تمرکز در محیط کار چه کنیم؟ 

مدرسه مدیریت

مالک علی بابا یک روزه ۲.۸ میلیارد دالر ثروتمندتر شد

j7 و j5 و j3 مقایسه گلکسی
فرص�ت امروز: در روز س��ه ش��نبه، سامس��ونگ اعالم 
کرد: گلکس��ی j3 و j5 و j7 )2017( آخرین مدل j اضافه 
 شده به بازار هس��تند. تولید کننده لوازم الکتریکی مصرفی 
کره جنوبی نیز اعالم کرد که هر س��ه دس��تگاه برای خرید 
 j3 در ماه ه��ای آینده در دس��ترس خواهند بود. گلکس��ی
)2017( قرار اس��ت در ماه اوت و گلگس��ی j5 )2017(در 
 j7 اروپا در این ماه راه اندازی ش��وند، در حالی که گلکسی
)2017( در م��اه جوالی تنها برای برخی نقاط برنامه ریزی 
ش��ده اس��ت. قیمت گذاری این س��ه گوش��ی هوشمند در 
کش��ور های مختلف متفاوت اس��ت. مش��خصات این س��ه 
 j دس��تگاه هوش��مند با آنچه که قبال در مورد س��ری های

گزارش شده است یکسان است. 
گلکس��ی j3 )2017(دارای صفحه نمایش TFT، پنج 
اینچی با رزولوشن 1280 در 720 پیکسل است و دارای 
ق��درت سیس��تمی 1.4 گیگاهرتز چهار هس��ته ای روی 
چیپ )SOC( همرا ب��ا دو گیگابایت رم و 16 گیگابایت 
حافظه داخلی اس��ت که قابل افزایش تا 256 گیگابایت 
از طری��ق اس��الت کارت حافظه میکرو اس دی اس��ت. 
این دس��تگاه دارای یک دوربین اصلی13 مگاپیکس��لی 
و یک سنس��ور پنج مگاپیکس��لی در جلو است و توسط 
یک باتری 2400mAh طراحی ش��ده اس��ت. گلکسی 
j3 )2017( دارای اندروی��د هف��ت اس��ت و همچنی��ن 
دارای مجموع��ه نرم اف��زاری اختصاصی سامس��ونگ نیز 
 اس��ت. گلکس��ی j5 )2017( دارای یک پنل 5.2 اینچی

 super AMOLED با همان وضوح و پردازنده ای که 
فرکانس حداکثر س��رعت آن 1.6 گیگاهرتز است و رم و 
فضای ذخیره س��ازی آن با گلکس��ی J3 )2017( یکسان 
اس��ت. باتری این مدل از گلکس��ی تا حدودی بزرگ تر با 
ظرفیت mAh 3000 است که عضو گران ترین محصول 
از خانواده گلکس��ی است. گلکسی J7 )2017( با صفحه 
نمای��ش 5.4 اینچ��ی از ن��وع super AMOLED با 
رزولوش��ن 1920و 1080 پیکل و دارای س��ه گیگابایت 
رم و دو سنس��ور 13مگاپیکس��لی در قاب پشت گوشی 
است. این دستگاه دارای یک باتری mAh 3600 است 
و از نظر س��خت افزاری باj5 )2017( یکس��ان است و هر 
سه گوشی عالوه بر عملکرد باتری بسیار باال، دارای بدنه 

فلزی و دکمه لمس اصلی فیزیکی هستند. 
Android headline :منبع

اپل ، مک بوک ایر را به روز رسانی کرده 
است 

 فرصت امروز: در روز دوش��نبه، اپل کنفرانس توسعه 
س��االنه خ��ود را برگ��زار ک��رد و از یک��ی از عجیب ترین 
اطالعیه های خود که به روز رس��انی لپ تاپ مک بوک ایر 
اس��ت، خبر داد. همچنین اعالم کرد ک��ه این یک تغییر 
جزئی اس��ت. مک بوک های اپل، ش��امل س��ه مدل اصلی 
هس��تند. مک بوک، مک بوک ای��ر و مک بوک پرو. تفاوت 
ای��ن مدل ها در ان��دازه وزن و کارایی و قدرت آنهاس��ت. 
مک ب��وک ای��ر ک��ه دارای پردازن��ده 1.6 گیگاهرتز بود، 
اکن��ون با پردازن��ده 1.8 گیگاهرتز ش��روع به کار خواهد 
کرد و این بدان معناس��ت که س��ری جدید لپ تاپ های 
مک بوک ایر دارای س��رعت بیش��تری نسبت به قبل است 
و ای��ن پردازن��ده از نس��ل پنجم اپ��ل به عن��وان برادول 
 شناخته شده اس��ت و ما در حال حاضر روی نسل هفتم

 kaby lake هستیم. kaby lake برشی عظیم از نسل 
تراش��ه sky lake نیست اما سریع تر ، قوی تر و کارآمد تر 
از عم��ر بات��ری ای اس��ت ک��ه در مک بوک ایر اس��تفاده 
می شود. به روز رسانی مک بوک ایر به همین خاطر است و 
لپ تاپ های مک بوک ایر که در هفته آینده تولید می شود 

دارای تراشه های جدید است. 
BUSSINESS INSIDER :منبع

شرکت اپل از قابلیت جدید ان اف سی با 
کاربرد جدید خبر داد

فرص�ت امروز: دی��روز، اپ��ل از IOS11 و قابلیت های 
جدی��د آن ب��رای صاحبان  آی پد و  آی ف��ون رونمایی کرد. 
چیزی که پیش از این راجع به آن سخن گفته نشده است 
قابلیت »هس��ته ان اف سی« در این سیس��تم عامل بود که 
می تواند عالوه بر خدمات پرداخت، ش��اخصه های ارتباطی 

نزدیک را بهبود بخشیده است. 
 IOSان اف سی در حال حاضر تنها خدمات پرداخت را در

پشتیبانی می کند. 
طبق مس��ائلی که تاکنون وجود داشته است، ان اف سی 
تنه��ا خدم��ات پرداخ��ت را از طری��ق گوش��ی همراه و 
دس��تگاه مربوطه پش��تیبانی می کند. زیرا اپل تراشه ها را 
برای جای گیری محدود کرده اس��ت. در هسته ان اف سی 
جدی��د اپل به نفر س��وم اج��ازه اس��تفاده های متفاوت و 
بهبود بخش��یدن آن را در سیستم و برنامه های کاربردی 
می ده��د. برای مثال قابلیت جدید به ش��ما این امکان را 
می دهد که بدانید محصول مورد نظر کجا و توس��ط کدام 
شرکت ساخته شده اس��ت و تمام اطالعات جانبی آن را 
در اختیارتان می گذارد. این قابلیت فراتر از محصور شدن 
با حجم انبوهی از تبلیغات است. شما این امکان را دارید 
که با اختیار خود همانند ش��بکه بلوتوثی به شبکه وصل 
شوید و اطالعات مورد نیاز را پیدا کنید. این تراشه جدید 
قابلیت اتصال به دس��تگاه های ش��رکت اپ��ل و در برخی 
موارد اندروید را داراست و همچنین تراشه جدید قابلیت 
تبدیل گوش��ی همراه به یک کیف پول مجهز را به ش��ما 
می ده��د و با نص��ب برنامه های کارب��ردی نظیر مدیریت 
اطالعات و تبدیل ارز و... موبایل ش��ما را به کیف پول تان 
تغییر می دهد. اگ��ر اپل بتواند این تغییرات را با موفقیت 
اداره و پش��تیبانی کند ان اف س��ی قابلیت وسیعی در این 

سیستم اجرا خواهد کرد. 
 The verge :منبع

کیوسک

آمار روز
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7 روز آینده در یک قاب
 س��ومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در 

حوزه علوم تربیتی و روان شناسی ایران
تاریخ برگزاری: 22 خرداد 96 

مکان: قم
 مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 آسیا مرحله 

نهایی گروه A/ سوریه - چین
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96 

مکان: آسیا
 مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 آسیا مرحله 

نهایی گروه A/ قطر -کره جنوبی
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96 

مکان: آسیا
 مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 آسیا مرحله 

نهایی گروه A/ ایران -ازبکستان
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96 

مکان: آسیا
 مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 آسیا مرحله 

نهایی گروه B/ تایلند - امارات
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96 

مکان: آسیا
 مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2018 آسیا مرحله 

نهایی گروه B/ عراق - ژاپن
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96 

مکان: آسیا
 دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک 

و گیاه پزشکی ایران
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96 

مکان: کرمان
 نمایشگاه فلز و متالورژی شانگهای - چین

تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96 
مکان: شانگهای

 نمایشگاه اتوماسیون صنعتی آسیا )AIAE( - چین
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96 

مکان: پکن
 دومین همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک 

و گیاه پزشکی ایران
تاریخ برگزاری: 23 خرداد 96 

مکان: کرمان
 نهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

تاریخ برگزاری: 24 خرداد 96 
مکان: کرمان

 نمایشگاه دکوراسیون داخلی توکیو - ژاپن
تاریخ برگزاری: 24 خرداد 96 

مکان: توکیو
 کنفرانس اثربخش��ی منب��ع کنترل بر قصد تغییر ش��غل 

کولبران
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96 

مکان: تهران
 چهارمی��ن کنفران��س بین المللی یافته ه��ای نوین علوم و 

تکنولوژی
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96 

مکان: قم
 نخستین کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی در علوم، 

مهندسی و فناوری های دانشگاهی - صنعتی
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96 

مکان: شیراز
 همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی

تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96 
مکان: تهران

استراتژی بازاریابی هنر

چارچوبی مناس��ب برای مدیران س��ازمان ها و مجموعه های 
هنری جهت تدوین و اجرای برنامه بازاریابی

تألیف: دکتر مهدی خادمی و شاهین پریخانی
سال چاپ: زمستان 1395

قیمت: 16000 تومان
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 150
نوبت چاپ: اول

ناشر : سیته
دس��تاوردهای فعالیت های هنری ما )اعم از آثار هنری تجسمی 
و نمایش��ی یا هر نوع خالقیت و آفرینش هنری دیگر( بدون ارائه 
به مخاطب یا مصرف کنن��ده نمی تواند مطلوبیت یابد و در نتیجه 
از گس��ترش و توس��عه بازمی ماند. صاحب نظران بازاریابی به شدت 
معتقدند بازاریابی هنر باید مرزها و نقاط اشتراک خود را با مبانی 
عام بازاریابی تجاری بشناس��د. ای��ده اصلی بازاریابی »تطابق میان 
قابلیت های شرکت و خواس��ته های مشتریان به منظور دستیابی 
به اهداف هر دو طرف مبادله« اس��ت. یکی از تفاوت های بازاریابی 
متعارف و بازاریابی هنر در این است که بازاریابی متعارف یا تجاری 
به تقاضای بازار واکنش نش��ان می دهد، درحالی که بازاریابی هنر، 
تمرک��ز خ��ود را بیش و پیش از رفتار ب��ازار، بر اثر هنری هنرمند 
ق��رار می دهد. با این وجود، هیچ گونه تضاد اساس��ی میان تأکید 
هنر بر »اصالت اثر« و تأکید بازاریابی در »شروع کردن از مشتری« 
وجود ندارد. کتاب استراتژی بازاریابی هنر سعی می کند چارچوب 
مناسبی را برای مدیران سازمان ها و مجموعه های هنری به منظور 
تدوی��ن و اجرای برنامه بازاریاب��ی فراهم کند. فصل اول این کتاب 
مروری است بر مفهوم هنر، اقتصاد هنر، جایگاه مخاطب و بازیگران 
اصلی این بازار. فصل دوم به بازبینی چشم انداز و مأموریت و بررسی 
محیط داخلی و خارجی و کاربرد مدل STP در بازار هنر می پردازد. 
در فصل سوم تدوین استراتژی های بازاریابی و استراتژی های برند، 
قیمت گ��ذاری و ارتباط��ات در بازار هنر به بحث گذاش��ته ش��ده 
اس��ت. در فصل چهارم که فصل پایانی است اجرا، ارزیابی و پایش 
استراتژی های بازاریابی به اختصار تشریح شده اند. در انتهای کتاب 
نیز نقشه راه استراتژی بازاریابی هنر به صورت راهنمایی گام به گام 

برای تدوین استراتژی بازاریابی هنر آورده شده است. 

معرفی کتاب

رویداد

25 میلیارد عدد نان

آیا می دانید مردم ایران بیش��ترین تع��داد نان را در دنیا 
مصرف می کنند؟

م��ردم ما پرمصرف ترین مردم جه��ان در مصرف گندم و 
نان هستند و با سرانه 160 کیلوگرم باالترین مصرف سرانه 
نان را در جهان دارا هس��تیم. الزم به توضیح اس��ت. میزان 

تولید نان در ایران 25 میلیارد عدد است.

منطقه سرانه مصرف سالیانه نان )کیلوگرم( نسبت

ایران 160 ایران 6 برابر جهان 
جهان 25

سارا کیومرثی
s. kiumarsi@gmail. com

آیا می دانید چه کش�ورهایی بیشترین 
تعداد میلیاردره�ای دنیا را در خود جای 
داده اند؟ آمریکا با اختالف بس�یار زیاد با 
رتبه دوم جدول با 269 میلیاردر در راس 
ق�رار دارد. بعد از آن ژاپ�ن با 29 و آلمان 
ب�ا 28 میلیاردر در رتبه های دوم و س�وم 

قرار دارند.

 میلیاردرهای دنیا
در چه کشورهایی 

زندگی می کنند؟

جدول امروز

خال��ص دارایی های جک ما، رئیس ش��رکت خرده فروش��ی 
علی باب��ای چین طی ی��ک روز 2.8 میلیارد دالر افزایش یافت. 
وی اکن��ون ثروتمندترین ف��رد در آس��یا و چهاردهمین فرد 

ثروتمند جهان است. 
ب��ه گزارش بلومبرگ، با وجود کند ش��دن رش��د اقتصادی 
چین، بعد از آنکه شرکت علی بابا پیش بینی ای باالتر از برآورد 

همه تحلیلگران از میزان رش��د فروش خود ارائه کرد، خالص 
دارایی ه��ای جک ما، رئیس این ش��رکت در طی یک روز 2.8 

میلیارد دالر افزایش یافت. 
مای 52 ساله براساس شاخص میلیاردهای بلومبرگ، اکنون 
ثروتمندترین فرد در آس��یا و چهاردهمین فرد ثروتمند جهان 
اس��ت. رقم خالص دارایی های وی در س��ال جاری میالدی با 

8.5 میلیارد دالر افزایش به 41.8 میلیارد دالر رسیده است. 
این افزایش اخیر پس از آن رخ داد که بزرگ ترین ش��رکت 
تجارت الکترونیک چین )علی باب��ا( پیش بینی کرد که میزان 
رشد درآمدهایش در سال منتهی به ماه مارس 45 تا 49 درصد 
رش��د خواهد داشت. پس از اعالم این پیش بینی، ارزش سهام 

شرکت علی بابا با 13 درصد رشد به رقمی بی سابقه رسید. 
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