
اجالس FATF از 18 تا 23 ماه ژوئن سال جاری 
برابر با 28 خرداد تا 2 تیرماه در والنس��یای اس��پانیا 
برگزار خواهد ش��د. با توجه به اینکه در این نشس��ت 
مهلت 12ماه��ه ایران جهت اج��رای برنامه عمل به 
پایان خواهد رسید، تصمیم این اجالس برای ایران از 

اهمیت باالیی برخوردار است. 
به گ��زارش خبرآنالین، FATF  در نشس��ت ماه 
ژوئن سال گذشته در قبال انجام برنامه عمل از سوی 
ایران، اقدام��ات تقابلی را به م��دت 12ماه به تعلیق 
درآورد. مهم ترین اقدامات تقابلی به این شرح است: 
گزارش ده��ی  مکانیس��م  به کارگی��ری  ل��زوم    -
سیستماتیک از معامالت مالی کشور هدف  )کشوری 

که در معرض اقدامات تقابلی قرار گرفته است(
-  خودداری از افتتاح شعبه یا نمایندگی 
بانک های خارجی در کشور هدف یا افتتاح 
ش��عبه و نمایندگی بانک های کشور هدف 

در خارج 
-  مح��دود ک��ردن رواب��ط تج��اری و 
معامالت مالی با کش��ور هدف و اش��خاص 

در آن کشور. 
-  موسس��ات مال��ی می بایس��ت روابط 
کارگزاری خود با موسس��ات مالی کش��ور 
ه��دف را مورد تجدی��د نظر ق��رار داده یا 
اصالح کنند و در صورت نیاز خاتمه دهند. 

نشست آتی FATF در اسپانیا
با نشس��ت آتی ای��ن کارگ��روه مالی در 
والنس��یای اس��پانیا، مهلت 12 ماهه ایران 
پای��ان خواهد یاف��ت. لذا تصمی��م مهمی 
که در این نشس��ت اتخاذ خواهد ش��د در 
خصوص ادام��ه تعلیق اقدام��ات تقابلی یا 
بازگش��ت اقدامات تقابلی علیه ایران است. 
در این نشس��ت موض��وع خروج ای��ران از 

فهرس��ت س��یاه، مطرح نیس��ت. این امر تنها پس از 
اجرای موفقیت آمیز برنامه عمل مطرح خواهد شد. 

نگاهی به اسناد FATF و درک مفاهیم موجود در 
این کارگروه ویژه مالی ما را در درک تصمیمات آتی 

این کارگروه یاری خواهد داد. 
در این چارچوب به اس��ناد عمومی FATF نگاهی 
می اندازیم. کارگروه ویژه اقدام مالی دو سند عمومی 

دارد. 
س��ند عمومی اول، بیانیه عمومی اس��ت  )فهرست 
س��یاه( ک��ه در آن کش��ورهای پرمخاط��ره به دلیل 
کاستی های اس��تراتژیک در رژیم مبارزه با پولشویی 

و تأمین مالی تروریسم در دو دسته قرار می گیرند. 
در دسته اول کشورهایی قرار دارند که نظام بانکی 
جهان علی��ه آنها اقدامات تقابلی اعمال خواهند کرد. 

اکنون کره شمالی در این دسته قرار دارد. 
دسته دوم کشورهایی هستند که بانک های جهان 
در روابط بانکی خود با این کش��ورها، روند شناسایی 
 Enhanced Customer(  تش��دید شده مشتری
Due Diligence(  را اعمال می کنند. ایران در این 

دسته از بیانیه عمومی قرار دارد. 
س��ند عمومی دوم تحت عن��وان  »بهبود پایبندی 
ب��ه رژیم جهانی مب��ارزه با پولش��ویی و تأمین مالی 

تروریسم« اس��ت. در این سند کشورهایی قرار دارند 
ک��ه متعهد به اجرای یک برنامه عمل بوده و آن را تا 
حدود قابل قبول��ی اجرا کرده ولی هنوز رژیم مبارزه 
با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم این کشور مورد 

ارزیابی قرار نگرفته اند. 
توضیح اینکه علیه این دسته از کشورها هیچ اقدام 
خاصی توصیه نمی ش��ود و صرفاً از کشورهای جهان 
درخواست می شود که کاستی های استراتژیک آنها را 
در رژیم مبارزه با پولش��ویی و مب��ارزه با تأمین مالی 

تروریسم مورد شناسایی قرار دهند. 
در آخرین نشس��ت FATF در اکتبر سال گذشته 
میالدی هشت کشور افغانس��تان، بوسنی هرزگوین، 
عراق، الئوس، س��وریه، اوگاندا، وانواتو و یمن در این 

گروه قرار داش��تند. با توجه به متفاوت بودن شرایط 
کش��ورهای مختلف، به طور طبیعی چالش های بانکی 
آنها نیز متفاوت خواهد بود. مهم ترین درخواست های 

مشترک از این کشورها به این شرح بود: 
1 - جرم انگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم: 
جرم انگاری پولشویی می بایست براساس کنوانسیون 
پالرمو مصوب سال 2000 و جرم انگاری تأمین مالی 
تروریس��م می بایس��ت منطبق بر کنوانسیون تأمین 
مالی تروریسم مصوب سال 1999 صورت گیرد. این 
دو کنوانس��یون در مجلس ش��ورای اسالمی تصویب 
نش��ده اند. ل��ذا در قوانین داخلی جمهوری اس��المی 
ایران جرم انگاری پولیش��ویی و تأمین مالی تروریسم 

منطبق بر کنوانسیون های بین المللی نیست. 
2- ایج��اد چارچ��وب قانون��ی و مقررات��ی ب��رای 
شناسایی و مس��دود کردن اموال تروریست ها: طبق 
توصیه های اف ای تی اف، شناس��ایی و مس��دود کردن 
اموال تروریست ها می بایس��ت هر اقدامی تروریستی 
را که در خارج از مرزهای ایران صورت گرفته باش��د 
دربرگی��رد. ایجاد این چارچ��وب قانونی نیازمند طی 
ش��دن فرآیندهای الزم در مجلس ش��ورای اسالمی 

است. 
3-  اعمال نظارت ب��ر بخش مالی: طبق توصیه ها، 

یادداشت های تفس��یری و نیز راهنمای اف ای تی اف، 
نظ��ارت و اجرا از تعاریف مش��خص برخوردار بوده و 

می بایست منطبق بر موارد زیر باشد: 
- رویکرد مبتنی بر ریسک 

- مدیری��ت ریس��ک مربوط به پولش��ویی و تأمین 
مالی تروریسم کمیته باسل 

- اصول بنیادین کمیته باسل پیرامون نظارت مؤثر 
بانکی 

-  اصول بنیادین مربوط به مقررات اوراق بهادار. 
ای��ن م��وارد از جمل��ه اس��تقالل بازرس��ی و ارائه 
حمایت ه��ای قانون��ی از بازرس��ان، تعیی��ن مجازات 
مناس��ب برای عدم پایبندی ی��ا ایجاد نهادهای الزم، 

نیازمند قانونگذاری است. 
کشوری که اجرای برنامه عمل را به 

پایان رسانده و در وضعیت عادی قرار 
گرفته است

طبق دومین س��ند عمومی FATF در 
اکتبر 2016 کش��ور گویان اج��رای برنامه 
عم��ل خ��ود را به پای��ان ب��رده و دیگر در 
مع��رض فرآیند پایبندی ب��ه رژیم جهانی 
مبارزه با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم 
نیس��ت. در خصوص این کشور تأکید شده 
ک��ه از پیش��رفت قابل مالحظ��ه در بهبود 
رژی��م مبارزه ب��ا پولش��ویی و تأمین مالی 
تروریس��م برخوردار بوده، چارچوب قانونی 
 Framework Legal and(  و مقرراتی
Regulatory(  ب��رای اج��رای تعه��دات 
خ��ود در چارچوب برنام��ه عمل برای رفع 
کاس��تی های اس��تراتژیک در رژیم مبارزه 
ب��ا پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م که 
FATF مورد شناس��ایی ق��رار داده، ایجاد 
کرده اس��ت. به عبارت دیگ��ر برای خروج از 
فهرست سیاه، کشورها می بایست چارچوب 
قانون��ی و مقررات��ی الزم را برای رفع کاس��تی هایی که 
FATF مورد شناس��ایی قرار داده، ایجاد کنند. این امر 
نیازمند هماهنگی قوای مجریه، مقننه و قضاییه به ویژه 
در خص��وص تصوی��ب قوانین و ایجاد بس��ترهای الزم 

حقوقی است. 
ارزیابی

به گزارش صندوق بین المللی پول، ایران نسبت به 
ایج��اد واحد اطالعات مال��ی در بانک های خود اقدام 
ک��رده و طبق اخبار منتش��ره در مطبوعات برای ارز 
نقدی همراه مس��افر، مقرارتی وضع ش��ده و گام های 
مثبتی ب��رای اج��رای برنامه عمل برداش��ته ش��ده 
اس��ت. در همین حال با توجه به اینکه در یک س��ال 
گذشته هیچ قانونی در مجلس شورای اسالمی جهت 
انطباق نظام بانکی با استانداردهای FATF و ایجاد 
چارچ��وب قانونی و مقرراتی برای رفع کاس��تی های 
مورد شناس��ایی ای��ن کارگروه مالی ص��ورت نگرفته 
اس��ت، به نظر می رسد که تغییر جدی در وضع ایران 
نزد این کارگروه ویژه مالی صورت نگیرد.  لذا تا پایان 
اجرای برنامه عمل، احتمال خروج ایران از فهرس��ت 
س��یاه منتفی ب��وده و در صورت عدم پیش��رفت در 
اجرای برنامه عمل، احتمال بازگشت اقدامات تقابلی 

را نباید دست کم گرفت. 

ادامه تعلیق یا بازگشت اقدامات تقابلی FATF علیه ایران؟ 
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قرارداد خرید 30 فروند هواپیمای بویینگ 737 بین شرکت هواپیمایی آسمان و 

شرکت هواپیماسازی بویینگ روز گذشته در تهران امضا شد.  به گزارش 
»فرصت امروز« این قرارداد به امضای حسین عالیی، مدیرعامل...

براساس تفاهم نامه بین آسمان و بویینگ
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خودروسازان به مجلس می روند

اولویت های تامین مالی سال 1396 از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابالغ شد

نقشه راه تامین مالی 30 هزار میلیاردی 
بنگاه های اقتصادی

 »فرصت امروز« کاستی های قانون پیش فروش ساختمان و شیوه جدید اخذ مالیات بر مسکن را بررسی می کند

طرح هایی برای رونق یا رکود؟
فرصت امروز: دولت در روزها و هفته های اخیر سیاست گذاری های 
جدی��دی درب��اره بازار مس��کن در پی��ش گرفته اس��ت. از جمله این 
سیاس��ت گذاری ها در نشست چهارش��نبه هفته گذشته هیات دولت 
بوده است که سازندگان واحدهای مسکونی مکلف شدند تا بین 1۵ تا 
2۵ درصد از سود حاصل از نخستین فروش واحدهای نوساز را به عنوان 
مالیات به دولت پرداخت کنند. این تصویب نامه که در راستای بررسی 
آیین نامه های اجرایی ماده 77 قانون مالیات های مس��تقیم مورد تایید 

اکثر اعضای هیات دولت قرار گرف��ت، به عنوان مبنای جدید دریافت 
مالیات از س��ازندگان مس��کن قرار می گیرد. اما جدا از چند و چون این 
مصوبه و تاثیری که این مصوبه بر بازار مس��کن خواهد گذاشت، قانون 
پیش ف��روش س��اختمان نیز از جمله موارد دیگری اس��ت که در بوته 
نقد کارشناس��ان و فعاالن س��اختمانی قرار گرفته اس��ت. در گزارش 
حاض��ر، به نقاط ضعف و کاس��تی های مصوبه جدید دولت درباره اخذ 
مالیات بر درآمد از س��ازندگان مس��کن و همچنین قانون پیش فروش 

س��اختمان پرداخته شده است.  براس��اس مصوبه هیات دولت، درآمد 
حاصل از ساخت وس��ازهای مسکونی مشمول 1۵ تا 2۵ درصد مالیات 
بر درآمد خواهد ش��د که ب��ه اعتقاد بیت اهلل س��تاریان، اقتصاددان و 
کارشناس حوزه مسکن، ناشی از یک ارزیابی نادرست از وضعیت بازار 
مسکن است و تبعات آن در دوره رونق بروز خواهد کرد.  هیات دولت 

در هفته گذش��ته مصوبه ای برای اخ��ذ مالیات بر درآمد از 
3سازندگان مسکن داشت که براساس آن سازندگان انبوه...

 آمازون و علی بابا
در رأس تجارت الکترونیک

دیجیتـال
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سرمقاله
مدار صفر درجه؛ حاشیه ای بر 

الیحه تفکیک وزارتخانه ها

روز چهارشنبه هفته گذشته 
مجل��س  پرهیاه��وی  روز  در 
شورای اسالمی، خبر مهمی نیز 
از میان اخبار حادثه تروریستی 
به گوش رس��ید و آن، ارس��ال 
از  بخش��ی  »اص��الح  الیح��ه 
)تفکی��ک  دول��ت«  س��اختار 
وزارتخانه ه��ا( با قید دو فوریت 
به مجلس ش��ورای اس��المی از 

سوی دولت بود. 
در مقدم��ه توجیه��ی الیحه 
»اص��الح بخش��ی از س��اختار 
دول��ت« ب��ا تاکید ب��ر ضرورت 
نظ��ام  اص��الح  و  بهس��ازی 
و  تش��کیالت  ابع��اد  در  اداری 

سازماندهی و ...
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وزیر نیرو گف��ت: به دلیل افزایش 
دم��ای ه��وا در برخ��ی ش��هرهای 
کش��ور، پیک مصرف برق با افزایش 
۱۰ درصدی نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته روبه رو بوده اس��ت، 
بنابراین از مردم می خواهیم همچون 
سال های گذشته با مدیریت مصرف 
برق، وزارت نیرو را در خدمات رسانی 

بهتر یاری کنند. 
به گزارش »فرصت امروز«، حمید 
چیت چیان روز گذش��ته در حاشیه 
آیی��ن بهره ب��رداری از تصفیه خان��ه 
فاض��اب ش��هر پردی��س در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به اینکه تامین 
منابع مالی ب��رای پروژه های صنعت 
آب و ب��رق از مهم ترین اولویت های 
وزارت نیرو در دولت دوازدهم است، 
اف��زود: فناوری ه��ای صنع��ت آب و 
برق، ش��رکت های سازنده تجهیزات، 
صاح��ب  مش��اوران  و  پیمان��کاران 
صاحی��ت و دان��ش فن��ی الزم در 
کش��ور موجود اس��ت و تامین منابع 
مالی می تواند جهش��ی را در صنعت 

آب و برق کشور به ارمغان بیاورد. 
چیت چی��ان در خص��وص گذر از 
پیک مصرف تابستان تصریح کرد: از 
پیک سال گذشته تا امسال حدود ۲ 
هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار 
ش��ده و در کنار آن برنامه ریزی های 
گس��ترده ای ب��رای مدیری��ت بار و 
مدیری��ت مص��رف انج��ام ش��ده تا 
در چن��د روزی ک��ه احتم��ال وقوع 
پیک بیشتر اس��ت، بتوانیم مصارف 
صنعت��ی، کش��اورزی و عمومی برق 
را کاهش دهیم و خطر خاموش��ی را 

پشت سر بگذاریم. 
وزیر نی��رو ادامه داد: صنعت آب و 
برق دارای این امکان است که برای 
انجام تم��ام فعالیت های خ��ود اتکا 
ب��ه منابع دولتی را به صفر برس��اند 
به ش��رط آنک��ه هزینه خدم��ات از 

مش��ترکان دریافت شود و در دولت 
دوازده��م به س��مت واقعی ش��دن 

قیمت ها پیش برویم. 
چیت چی��ان افزود: دول��ت تا چه 
زمانی می خواهد متکی به درآمدهای 
ناشی از فروش نفت و منابع طبیعی 
باش��د و ب��ا ف��روش آنها نی��روگاه، 
تصفیه خانه و زیرساخت های دیگر را 
بسازد. باید از منابع بخش خصوصی 

استفاده بیشتری شود. 
وی تصریح کرد: اگر این مس��ئله 
را بپذیریم ک��ه وزارت نیرو می تواند 
هزینه های خ��ود را از طریق فروش 
منطقی آب و برق تامین کند، قطعا 
می ت��وان مناب��ع زیادی را از س��وی 
بخ��ش خصوصی داخل��ی و خارجی 

جذب کرد. 
وزیر نی��رو یادآور ش��د: در دولت 

یازده��م بی��ش از 6 ه��زار میلیارد 
توم��ان از پروژه ه��ا و طرح هایی که 
اج��رای آن جزو وظای��ف حاکمیتی 
ب��ود، توس��ط بخ��ش خصوص��ی به 

سرانجام رسید. 
وی افزود: نباید تصور کنیم که اگر 
قیمت ها کمی افزایش پیدا کند برای 
مردم مشکاتی به وجود می آید چرا 
که ب��ا واقعی ش��دن قیمت های آب 
و ب��رق می ت��وان اش��تغال زیادی را 
ب��ه وجود آورد.  وزی��ر نیرو، موضوع 
قیم��ت خدمات را ی��ک مانع اصلی 
برای توس��عه و پیشرفت عنوان کرد 
و گف��ت: ای��ن مانع به ی��ک تنگنا و 
مقابل رشد توسعه تبدیل شده است 
که باید برداشته ش��ود، اگر این کار 
انجام شود در دولت دوازدهم شاهد 
یک جهش بس��یار قاب��ل توجهی در 

صنع��ت آب و برق نس��بت به دولت 
یازده��م خواهیم بود.  چیت چیان با 
بیان اینکه موضوع آب برای کش��ور 
برخوردار  فوق العاده ای  از حساسیت 
اس��ت، ادامه داد: در مصرف آب باید 
دقت زی��ادی ش��ود به گون��ه ای که 
برای قط��ره - قطره این مایع حیات 

برنامه ریزی و عمل داشته باشیم. 
وی تصریح ک��رد: باید از هر اقدام 
و عملی که منج��ر به آلودگی منابع 
آبی کشور می ش��ود، جلوگیری کرد 
ک��ه بهترین راه جلوگی��ری و حفظ 
منابع آب،  اجرای طرح های فاضاب 
اس��ت چرا ک��ه رهاس��ازی فاضاب 
ش��هری می توان��د موج��ب آلودگی 

منابع آب شود. 
وزیر نیرو خاطرنشان کرد: اجرای 
طرح ه��ای فاضاب نه تنه��ا از آلوده 

ش��دن منابع آب جلوگیری می کند، 
بلکه می توان با اس��تفاده از پس��اب 
فاضاب صرفه جویی زیادی را انجام 
داد و در مصارف کشاورزی و صنعت 

از آن استفاده کرد. 
چیت چی��ان ی��ادآور ش��د: اجرای 
طرح ه��ای فاضاب یک��ی از ارکان 
بس��یار مهم برای س��امتی جامعه 
اس��ت چرا که ای��ن مس��ئله نه تنها 
موج��ب ایجاد س��امتی در کش��ور 
می ش��ود بلکه یکی از ش��اخصه های 

بزرگ توسعه یافتگی است. 
وی در ادامه به ایجاد شهر پردیس 
اش��اره کرد و گفت: این مجموعه در 
ابتدا ب��رای 8۰ هزار نفر جمعیت در 
نظ��ر گرفته ش��ده بود، ام��ا در روند 
پیشرفت کار پیش بینی می شود که 
5۰ هزار نفر دیگر به آن اضافه شود 
اما متاس��فانه ب��دون در نظر گرفتن 
زیرساخت های آب و فاضاب و بدون 
مشورت با وزارت نیرو 33۰ هزار نفر 

دیگر به این مجموعه اضافه شدند. 
وزی��ر نیرو اف��زود: برای اس��تقرار 
صنعت��ی،  مراک��ز  در  جمعی��ت 
ش��هرک های کش��اورزی و ش��هری 
یکی از اصلی ترین مس��ائلی که باید 
به آن توجه ش��ود، وجود منابع آب 
و برق و مسئله محیط زیست است؛ 
موضوعی که در گذشته به آن توجه 

نشد و مشکاتی را به وجود آورد. 
ک��رد:  خاطرنش��ان  چیت چی��ان 
بنابرای��ن بای��د در تصمیم گیری ه��ا 
ب��ه همه مس��ائل به طور مش��خص 
به صورت کارشناس��ی پرداخته شود 
تا به مش��کات زیرساخت ها برخورد 
نکنی��م.  به گزارش »فرصت امروز«، 
فاز اول تصفیه خانه پردیس شنبه با 
حضور اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمه��وری، چیت چی��ان وزیر 
نی��رو و جمعی از مس��ئوالن وزارت 

نیرو افتتاح شد. 

هشدار وزیر نیرو برای خاموشی امسال

ضرورت واقعی شدن قیمت آب و برق

اقتص��اد ایران ش��بیه به خانه ای 
کلنگی است؛ به هر جای این خانه 
که دس��ت بزنی بخش��ی از آن در 
حال ریزش اس��ت؛ این شمایی از 
اقتصاد ایران در دوره معاصر است 
که مشکاتی به قدمت تاریخ برای 
ام��روز به میراث آورده اس��ت. این 
اقتصاددان  را علی دینی ترکم��ان، 

می گوید. 
دینی ترکمان در توضیح وضعیت 
امروز اقتصاد ایران، در گفت وگو با 
پایگاه خب��ری اتاق ایران می گوید:  
»اقتص��اد ما درگیر پدیده ای به  نام 
اقتصاد  قفل شدگی نظام مند است. 
م��ا مثل ی��ک خانه کلنگی اس��ت 
که دس��ت به هر جای��ش می زنیم 
جای دیگرش مشکل پیدا می کند. 
مسئله هم مسئله کوتاه مدت امروز 
و دیروز نیست. مش��کل اقتصادی 
ایران، مس��ئله بلندمدتی است که 
ریش��ه در سیاس��ت های نادرستی 
دارد که از س��ال های طوالنی، آن 
را اج��را کرده ایم و ام��روز گریبان 
ما را گرفته اس��ت. اقتصاد ایران با 
مش��کات چندوجهی و ساختارِی 

نظام مند درگیر است. 
او درب��اره ای��ن مس��ئله چنین 
توضی��ح می ده��د:  »اگرچ��ه نوع 
مواجهه دولتم��ردان با چالش های 
اقتصادی متفاوت اس��ت، اما برای 
مواجهه با چالش هایی چون بحران 
بیکاری و جذب س��رمایه خارجی، 
نیاز به اصاحات اساس��ی و نهادی 
داری��م. ما باید نگاه م��ان را به دنیا 

تغییر دهیم. ما باید اصل »جهانی 
فک��ر ک��ن و محلی عم��ل کن« را 

بپذیریم. 
»م��ا  می گوی��د:  دینی ترکم��ان 
الزام��ات دنی��ای  ب��ا  نمی توانی��م 
ق��رن  اوای��ل  در  پیش��امدرن، 
بیس��ت ویکم، عمل کرده و انتظار 
داش��ته باش��یم که اقتصاد کارآمد 
داش��ته باشیم. توسعه بدون تعامل 

با اقتصاد جهانی ممکن نیست. 
استاد اقتصاد موسسه مطالعات و 
رشد  درباره  بازرگانی  پژوهش های 
اقتصادی در س��ال آین��ده معتقد 
است: »امسال مرکز آمار ایران نرخ 
رشد اقتصادی را 7.۲ درصد اعام 
کرد، اگ��ر مبنای رش��د اقتصادی 

ای��ران را 7.۲ درصد ق��رار دهیم، 
انتظار می رود امس��ال هم رشدی 
داشته باش��یم. برآوردهای جهانی 
و برآورده��ای داخل��ی از جمل��ه 
همکاران ما در موسس��ه مطالعات 
و پژوهش ه��ای بازرگان��ی، دال بر 
این اس��ت ک��ه حداقل 4 ت��ا 6 یا 
7 درصد، ما در س��ال جاری رشد 
خواهیم داش��ت، اما آن چیزی که 
قدر مسلم است اینکه کیفیت رشد 

باال نیست.«

کیفیت رشد به چه معناست؟ 
 او پاسخ می دهد: »یعنی رشدی 
که تحت تأثیر نوسانات قیمت های 
جهان��ی نفت و صادرات ما اس��ت. 

بند ن��اف اقتصاد ما به جریان نفت 
بسته  ش��ده اس��ت. البته در چند 
س��ال گذش��ته بع��د از تحریم ها، 
هرچن��د کاهش نفت کمک کرد تا 
سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه 
افزای��ش یافته و ب��ه چیزی حدود 
75درص��د افزایش پی��دا کند ولی 
صاحبان کسب وکار به این وضعیت 
معترض بودند. آنها می گفتند فشار 
زیادی از نظر دریافت های مالیاتی 
به آنها وارد می ش��ود. این نش��ان 
می ده��د که اقتصاد ما در موقعیت 

االکلنگی قرار دارد.«
او به وضعیت دیگری هم اش��اره 
می کن��د: »تورم، رک��ود، بهره وری 
کار  نی��روی  اقتص��اد،  در  پایی��ن 

غیرماهر، فس��اد، کمبود نقدینگی، 
ضعی��ف  تکنول��وژی  و  بی��کاری 
مواردی اس��ت که چه��ره اقتصاد 
ایران را نگران کرده است، اما برای 
هم��ه اینه��ا باید دو راه��کار را در 

پیش گرفت.«

این راهکارها کدام است؟ 
می گوی��د:  دین��ی ترک���م��ان 
»نخس��تین مس��ئله این است که 
میان مدت  بلندم��دت،  برنامه  باید 
و کوتاه مدت��ی ب��رای اقتصاد ایران 
داش��ت. این برنامه باید براس��اس 
سند مادر و اس��تراتژی منسجمی 
چون س��ند چش��م انداز ۲۰ ساله 

نوشته شود. 
در تدوین ای��ن برنامه باید همه 
نخب��گان اقتصادی حضور داش��ته 

باشند.«
او راهکار دیگ��ر را چنین تبیین 
می کند: »مس��ئله بعدی این است 
که باید راه ورود س��رمایه خارجی 
به کشور هموار ش��ود تا بخشی از 
مشکات اقتصادی بنگاه ها برطرف 
ش��ود: رفع این مش��کات هم نیاز 
ب��ه نقدینگ��ی دارد و ه��م نیاز به 
تکنولوژی.« به گفته دینی ترکمان، 
اجزای نظ��ام حکمرانی در اقتصاد 
ایران، این حداقل ش��رط سازگاری 
با یکدیگر را ندارند و انسجام عملی 
ب��رای اج��رای برنامه ه��ا و رویه ها 
وج��ود ن��دارد؛ این هم��ان چیزی 
اس��ت که اقتصاد ای��ران از دولت 

دوازدهم طلب می کند. 

در حال��ی ک��ه درآمده��ای نفتی 
همواره نقش��ی تاثیرگ��ذار در میزان 
رش��د و موقعیت اقتصادی در ایران 
دارند، بررسی ها نش��ان می دهد که 
دولت دهم فرصت تاریخی اس��تفاده 
از درآمده��ای نفتی در ای��ران را از 

دست داده است. 
 این در حالی است که درآمدهای 
نفت��ی هم��واره یک��ی از مهم تری��ن 
مناب��ع درآم��دی در اقتص��اد ایران 
تلقی می ش��وند و ب��اال رفتن میزان 
گش��ایش های  نفت��ی،  درآمده��ای 
اقتص��ادی در ای��ران ایج��اد کرده و 
کاهش آن اقتصاد را در مضیقه قرار 
داده اس��ت.  با این حال در شرایطی 
ک��ه درآمدهای نف��ت و گاز یکی از 
ای��ران تلقی  اقتصادی  تحرک ه��ای 
می ش��وند، دولت پیش��ین نتوانسته 
اس��ت از فرصت تاریخی درآمدهای 

ب��االی نفت��ی در فاصله س��ال های 
۱384 ت��ا ۱39۲ اس��تفاده چندانی 
بب��رد.  برآورده��ا نش��ان می دهد تا 
پیش از فعالیت دول��ت نهم و دهم، 
 ایران به طور متوس��ط ب��ه ازای هر
 6 میلیارد دالر درآمد نفتی و گازی، 
یک درصد رش��د اقتصادی را شاهد 
بود این در حالی اس��ت که این رقم 
در دولت نه��م ب��ه ۱7.78 میلیارد 
دالر درآم��د ب��ه ازای هر یک درصد 
رشد و سپس در دولت دهم به عدد 
خیره کنن��ده 67.۱7 میلی��ارد دالر 

رسیده است. 
 معنای س��اده افزایش قابل توجه 
درآمده��ای نفت��ی و گازی به ازای 
ه��ر ی��ک درصد رش��د اقتص��اد آن 
است که دولت پیش��ین نتوانسته از 
درآمدهای نفتی و گازی در راستای 
بهبود بنیان های اقتصادی ایران بهره 

بگیرد. رشد اقتصادی ایران در اوایل 
دهه 9۰ منفی شد و افزایش این رقم 
تحت تاثیر رش��د منفی اقتصادی در 

دو سال پیاپی رخ داده است. 
دول��ت یازده��م در چه��ار س��ال 
گذش��ته برای بازگشت اقتصاد ایران 
به ریل تاش فراوانی را در دس��تور 
کار قرار داده اس��ت.  بر این اس��اس 
به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی 
که در ای��ن دوره زمانی افتاق افتاد، 
۱3.99 میلیارد دالر نفت و گاز صادر 

شده است. 
 دولت پنجم در فاصله س��ال های 
 4.۱8 ازای  ب��ه   ۱37۲ ت��ا   ۱368
میلیارد دالر صادرات نفتی توانس��ته 
اس��ت یک درصد رش��د اقتصادی را 
در کارنامه خود ثبت کند. در دولت 
شش��م، در فاصله سال های ۱37۲ تا 
۱376 به ازای هر 8 میلیارد و ۲4۰ 

میلی��ون دالر درآمد نفت��ی و گازی 
یک درصد رش��د اقتصادی در ایران 

اتفاق افتاد. 
 دولت هفتم در س��ال های ۱376 
تا ۱38۰ ب��ه ازای هر 6.۲5 میلیارد 
دالر درآمد نفتی و گازی یک درصد 
رش��د اقتص��ادی را در کارنامه خود 
ثبت کرده است.  این رقم در فاصله 
سال های ۱38۰ تا ۱384 با بهبودی 
جدی به 4.9۰ میلیارد دالر به ازای 
هر یک درصد رشد اقتصادی رسید. 
 اما دولت نهم با اجرای برنامه های 
بلندپروازان��ه و آرمانخواهانه این رقم 

را دستخوش تغییراتی جدی کرد. 
 در این دولت در فاصله س��ال های 
۱384 تا ۱388، به ازای هر ۱7.87 
میلیارد دالر درآمد نفتی یک درصد 
رش��د اقتص��ادی اتفاق افت��اد و در 
دولت دهم نیز هر یک درصد رش��د 

اقتصادی به طور متوس��ط با درآمد 
67.۱7 میلی��ارد دالری نف��ت و گاز 

برابری داشته است. 
 ای��ن آمار نش��ان می ده��د بازده 
منابع نفت��ی و گازی در دولت دهم 
کمتری��ن و در دولت ه��ای پنج��م 
و هش��تم بیش��ترین ب��وده اس��ت. 
ب��ه عب��ارت دیگ��ر باالتری��ن بازده 
درآمد های نفتی در سال های ۱368 
ت��ا ۱37۲ و همچنین در س��ال های 
۱384 تا ۱388 اتفاق افتاده است. 

 براس��اس این گزارش، وابس��تگی 
به درآمدهای نفتی سبب شده است 
اقتص��اد ایران همواره از وضعیت این 
بازار و قیمت ها متاثر باش��د. تحریم 
نفتی ایران در سال ۱39۱ اما سبب 
شد دولت یازدهم با برنامه ای جدی 
کاهش میزان وابستگی به نفت را در 

دستور کار خود قرار دهد. 

هر میلیارد دالر درآمد نفت چقدر رشد به اقتصاد ایران هدیه داده است؟ 

استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی مطرح کرد

چاره جویی دولت دوازدهم برای خانه کلنگی اقتصاد ایران

اقتصاد کالن

نفت

گازوییل مشمول استاندارد اجباری شد
رئیس سازمان ملی اس��تاندارد ایران از استاندارد اجباری 
گازویی��ل خب��ر داد و اع��ام کرد ک��ه قطعا این مس��ئله از 

شهریورماه امسال به مرحله اجرا درمی آید. 
نیره پیروزبخت در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه به صورت 
کلی در مصوبه هیأت دولت اس��تاندارد اجباری فرآورده های 
سوختی مدنظر قرار گرفته اس��ت،  گفت: استاندارد اجباری 
گازویی��ل در الیحه هوای پاک به مجلس تقدیم ش��ده و از 
صح��ن علن��ی مجلس نیز گذش��ته و براس��اس این مصوبه 

استاندارد مورد نظر برعهده سازمان ملی استاندارد است. 
وی ادام��ه داد: س��ازمان مل��ی اس��تاندارد از چند جهت 
محکم کاری ه��ای الزم را انج��ام خواهد داد تا ش��اهد تغییر 
ویژه ای در این زمینه باش��یم. در این راس��تا از سال ۱395 
سازمان ملی استاندارد فعالیت های خود را مدنظر قرار داده 
و گزارش ه��ای مربوط ب��ه نمونه برداری های انجام ش��ده از 

گازوییل ها نیز ارسال شده است. 
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران با تاکی��د بر اینکه 
کیفی��ت گازوییل رون��د رو به بهبودی داش��ته اما تغییرات 
آن نس��بت ب��ه بنزین فاصل��ه دارد، گفت: در م��ورد بنزین 
کنترل های الزم صورت گرفته اما در مورد گازوییل ش��دت 
الزم همانن��د بنزین نبوده اس��ت و به همین دلیل ش��اهد 
تغییرات کیفی مطلوب تر در مورد کیفیت بنزین نس��بت به 

گازوییل هستیم. 
پیروزبخت اف��زود: امیدواریم در نمونه ب��رداری جدید که 
امس��ال انجام می دهیم کیفیت گازوییل نیز نس��بت به قبل 
بهتر ش��ود،  چراکه همه فعالیت ها و مقدمات کار نس��بت به 
این مس��ئله مدنظر قرار گرفته اس��ت و تا پایان شهریورماه 

قطعا گازوییل نیز مشمول استاندارد اجباری می شود. 

حجم صادرات نفت ایران به غرب با 
صادرات به آسیا برابر شد

ی��ک منبع آگاه ب��ه رویترز گفت: ص��ادرات نفت ایران به 
غ��رب در ماه مه افزایش یافت و به باالترین س��طح از زمان 
لغو تحریم ها در اوایل س��ال ۲۰۱6 رس��ید و تقریبا با حجم 

صادرات این کشور به آسیا برابر شد. 
ب��ه گ��زارش رویت��رز، ای��ران که س��ابق بر ای��ن دومین 
صادرکننده بزرگ نفت اوپک بود، تولیدش را از سال ۲۰۱6 
افزای��ش داده تا س��هم بازاری را ک��ه در دوران تحریم ها به 
رقیبان منطقه ای از جمله عربس��تان سعودی و عراق واگذار 
کرده بود جبران کند.  در حالی که بس��یاری از کش��ورهای 
آسیایی در دوران تحریم ها به خرید نفت از ایران ادامه دادند 
اما کشورهای غربی واردات شان را متوقف کردند و در نتیجه 
مجموع صادرات ایران نصف ش��د و به ح��دود یک میلیون 
بش��که در روز رس��ید.  به گفته منابع آگاه، ایران در ماه مه 
حدود ۱.۱ میلیون بش��که در روز به اروپا شامل ترکیه نفت 
ص��ادر کرد که تقریبا به س��طح پیش از تحریم ها رس��ید و 
نسبت به ۱.۲ میلیون بشکه در روز صادرات به آسیا، اندکی 

کمتر بود. 
محاس��بات رویترز نشان داد صادرات ایران به آسیا در ماه 
میادی گذشته، پایین ترین سطح از فوریه سال ۲۰۱6 بود. 
صادرات نفت به آسیا به دلیل افزایش خرید میعانات نفتی 
از سوی کره جنوبی و ژاپن و کاهش خرید نفت از سوی آنها 
کاه��ش یافت.  به گفته منبع آگاهی ک��ه به دلیل محرمانه 
بودن اطاعات، مایل نبود نامش فاش ش��ود، میعانات ایران 
که در ذخایر ش��ناور نگهداری می ش��ود، با خری��د باالتر از 
سوی ژاپن و کره جنوبی تقریبا ته کشیده است.  علت دیگر 
صادرات کمتر ایران به آسیا، تصمیم هند برای کاهش خرید 
س��االنه از س��وی ایران به میزان یک پنجم برای سال مالی 

منتهی به مارس ۲۰۱8 بود. 
ته��ران پ��س از لغو تحریم ها، مش��تریان جدی��دی مانند 
لیتاس��کو و لوت��وس را پیدا کرد و مش��تریان قدیمی مانند 
توتال، انی، توپراس، رپس��ول، سپس��ا و هلنیک پترولیوم را 

دوباره جلب کرد. 
ایران که عضو اوپک اس��ت، از مشارکت در توافق کاهش 

تولید این سازمان که در دسامبر منعقد شد، معاف شد. 
تولید نفت ایران در ماه مه به 3.9 میلیون بش��که در روز 
بالغ ش��د.  براس��اس گزارش رویترز، ای��ران در حال حاضر 
ح��دود ۲۰۰هزار بش��که در روز گرید وس��ت کارون تولید 
می کن��د که آن را با گریدهای س��نگین دیگ��ر ایرانی برای 

صادرات ترکیب می کند. 

بوی پشیمانی از سوی همسایه شمالی
صادرات گاز ترکمنس��تان به ایران در سایه بدعهدی این 
همس��ایگان شمالی زمس��تان سال گذش��ته به طور کامل 
قطع ش��د و ایران توانس��ت بدون واردات گاز از ترکمنستان 
گاز مورد نیاز کش��ور را تامین کن��د. طبق آخرین اخبار در 
حالی که مس��ئولین ایران از آماده س��ازی مدارک ش��کایت 
از ترکمنس��تان برای داوری بین الملل��ی خبر داده اند، مدیر 
اجرایی ش��رکت دولتی گاز ترکمنستان اعام کرده در نظر 
دارد میزان فروش گاز به ایران در سال جاری میادی را در 

سطح 7 میلیارد متر مکعب سال گذشته حفظ کند. 
به گزارش ایس��نا، واردات گاز از ترکمنس��تان زمانی آغاز 
ش��د که ایران با وجود دارا ب��ودن بزرگ ترین ذخایر گازی، 
به دلیل به بهره برداری نرس��یدن کام��ل این ذخایر همواره 
ب��ا آغاز فصل س��رما به دلیل افزایش مص��رف گاز در بخش 
خانگی دچار مش��کاتی از قبیل قطع یا افت فش��ار گاز در 
دیگر بخش ها می شد و برای آنکه مشکلی در مناطق شمالی 
کشور ایجاد نشود قرارداد واردات گاز از ترکمنستان را امضا 

کرد. 
زمس��تان گذش��ته بود ک��ه ای��ران پرون��ده زیاده خواهی 
ترکمنس��تان را برای همیش��ه بس��ت و تمام ق��د در مقابل 
پیش��نهاد غیرمنطق��ی ترکمنس��تان ایس��تاد و ب��ا تکیه بر 
ب��ه بهره برداری رس��یدن فازهای مختل��ف میادین گازی و 
خودکفایی در زمینه تولید گاز، ثابت کرد منت ترکمنستان 
را نخواهد کش��ید و ب��ه دلیل آنکه قط��ع گاز جزو بندهای 
قرارداد نبوده خود را برای آماده سازی مدارک الزم در مورد 
اینکه ترکمنس��تان ش��یر گاز خود را روی ایران بسته آماده 

کرد. 
طبق آخریت اظهارات حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران، مدارک ایران برای ارسال به دیوان بین المللی 
داوری )ICC( آماده و این موضوع به ترکمنستان اعام شد. 
وی درب��اره اینک��ه اگ��ر ادعاهای ای��ران م��ورد موافقت 
ترکمن گاز ق��رار گیرد، آیا ایران از ارس��ال پرونده به دیوان 
بین الملل��ی داوری خ��ودداری می کند، گف��ت: قیمت گاز، 
خس��ارتی که بابت قطع گاز در زمس��تان پارس��ال به ایران 
وارد کردند و کیفیت گاز ارسالی به ایران، سه مورد ادعاهای 
ایران اس��ت. در صورت موافقت ش��رکت مل��ی گاز ایران و 
ترکمن گاز این پرونده به داوری بین المللی ارسال نمی شود. 

سرمقاله

مدار صفر درجه؛ حاشیه ای بر الیحه 
تفکیک وزارتخانه ها

روز چهارش��نبه هفته گذشته در روز پرهیاهوی مجلس 
ش��ورای اس��امی، خبر مهمی نیز از می��ان اخبار حادثه 
تروریس��تی به گوش رسید و آن، ارس��ال الیحه »اصاح 
بخش��ی از س��اختار دولت« )تفکیک وزارتخانه ها( با قید 
دو فوریت به مجلس شورای اسامی از سوی دولت بود. 

در مقدمه توجیهی الیحه »اصاح بخش��ی از س��اختار 
دول��ت« ب��ا تاکید ب��ر ضرورت بهس��ازی و اص��اح نظام 
اداری در ابعاد تش��کیات و س��ازماندهی و ساختار اداره 
امور کش��ور آمده اس��ت که برای توس��عه اشتغال و رونق 
اقتصادی و تحقق سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی 
و تحقق اهداف و تکالیف برنامه شش��م توسعه و با عنایت 
به حج��م زیاد ماموریت ه��ا و وظای��ف در وزارتخانه های 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و وزارت راه و شهرس��ازی و 
ض��رورت تفکیک ماموریت های مه��م و اصلی با تاکید بر 
تش��کیل وزارتخانه های جدید و ضرورت توجه بیش��تر به 
امور جوانان، با رعایت اصل عدم توس��عه تش��کیاتی در 
دولت، این الیحه جهت طی تش��ریفات قانونی به مجلس 

شورای اسامی تقدیم می شود. 
حال با ارس��ال الیحه »اصاح بخشی از ساختار دولت« 
با قید دو فوریت به مجلس شورای اسامی، بحث تفکیک 
وزارتخانه ها وارد فاز عملیاتی ش��ده است و می توان ابراز 
امی��دواری ک��رد که این الیحه تا دو م��اه آتی و تا قبل از 
تش��کیل دولت دوازدهم در مجلس ش��ورای اس��امی به 
س��رانجام برس��د و دولت دوازدهم با س��اختار جدید و با 
ش��مایل وزارتخانه های تفکیک شده تشکیل شود. اگرچه 
نمی ت��وان با قاطعیت گفت که کابین��ه دولت دوازدهم با 
س��اختار و ش��مایل وزارتخانه های جدید شکل می گیرد، 
اما بدون ش��ک رئیس جمه��ور حتی می توان��د با معرفی 

سرپرست تا تشکیل وزارتخانه های جدید صبر کند. 
این الیحه مش��تمل بر هفت ماده است و بر این اساس، 
با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
این وزارتخانه به وزارت »صنایع و معادن« تغییر نام داده 
و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، 
به فعالی��ت خود ادامه می ده��د و وزارت »بازرگانی« نیز 
مج��ددا در دولت احیا می ش��ود. همچنین با انفکاک امور 
راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرس��ازی، این وزارتخانه 
به وزارت »مس��کن و شهرسازی« تغییر نام داده و وزارت 
»راه و ترابری« نیز تش��کیل می شود و در ادامه به منظور 
س��اماندهی ام��ور جوانان،  »س��ازمان مل��ی جوانان« با 
شخصیت حقوقی مس��تقل و وابسته به ریاست جمهوری 

ایجاد می شود. 

تداخل وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی
اما س��وال این اس��ت که این تفکیک چق��در می تواند 
ب��ه دولت کم��ک کند و آیا این جداس��ازی در راس��تای 
کوچک سازی دولت است و آیا وزارتخانه هایی که تفکیک 
می ش��وند، باید به ساختار گذش��ته برگردند یا اینکه باید 
طرح��ی نو دراندازند؟ پرس��ش دیگر آن اس��ت که دامنه 
این تفکیک چق��در محدود به وزارتخانه ه��ای درگیر در 
الیحه است و چقدر دس��تگاه ها و سایر نهادهای دولت را 
دربرم��ی گیرد و آیا این امر موجب تداخل وظایف نهادها 

و دستگاه های دولت می شود؟ 
بر همین مبنا، به نظر می رسد که الیحه »اصاح بخشی 
از ساختار دولت« تنها دربرگیرنده وزارتخانه های صنعت، 
معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان نیست 
و با تصویب این الیحه در مجلس و تفکیک وزارتخانه های 
جدید، از جمله وزارت کش��اورزی نیز دستخوش تغییر و 
تحوالت می شود، چراکه با احیای وزارت بازرگانی، بخشی 
از اختی��ارات وزیر کش��اورزی به موجب قان��ون »تمرکز 
وظایف بخش کشاورزی« به وزیر بازرگانی منتقل خواهد 

شد. 
به بیان دیگر، تفکی��ک وزارت بازرگانی از صنعت، تنها 
موجب تغییر س��اختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نمی ش��ود و احیای وزارت بازرگان��ی در دولت دوازدهم، 
تغیی��رات ج��دی و بنی��ادی در بخش کش��اورزی ایجاد 
می کن��د و این امر ل��زوم و ضرورت تعمق بیش��تر درباره 
این الیحه را از س��وی نمایندگان مجلس شورای اسامی 
می طلبد. اما احیای وزارت بازرگانی چگونه موجب تداخل 

وظایف با وزارت جهاد کشاورزی می شود؟ 

قانون »تمرکز وظایف بخش کشاورزی«
قان��ون »تمرک��ز وظایف بخ��ش کش��اورزی« پس از 
مجل��س  در   ۱39۱ س��ال  در  بس��یار  کش��مکش های 
تصویب ش��د و ب��ه موجب آن مقرر ش��د تصمیم  گیری و 
سیاس��ت گذاری درب��اره  محصوالت کش��اورزی، از تولید 
ت��ا بازار، ب��ه وزارت جهاد کش��اورزی واگذار ش��ود تا از 
این طری��ق وزارت جهاد کش��اورزی بتوان��د یکپارچگی 
تصمیم سازی را به نفع تولید کنندگان و مصرف  کنندگان 

این بخش ایجاد کند. 
بر پایه ای��ن قانون، وظایف بازرگانی حوزه کش��اورزی 
به وزارت جهاد کش��اورزی واگذار ش��د و محمود حجتی 
وزیر کش��اورزی دولت یازدهم با اس��تفاده از این قانون، 
در حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی موفق عمل 
کرد و بارها در برابر همتای خود در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و س��تاد تنظیم بازار ایس��تاد؛ اما حاال با ارسال 
الیحه »اصاح بخش��ی از س��اختار دول��ت« به مجلس و 
طرح احیای مجدد وزارت بازرگانی، بخش��ی از اختیارات 
وزیر کش��اورزی به موجب قان��ون »تمرکز وظایف بخش 
کش��اورزی« به وزیر بازرگانی منتقل می ش��ود و این امر 
موج��ب نگرانی تولیدکنندگان بخش کش��اورزی ش��ده 
اس��ت و آنها با ارس��ال نامه ای سرگش��اده اعتراض خود 
را به ریاس��ت مجلس ش��ورای اس��امی اعام کرده اند؛ 
تولیدکنن��دگان بخش کش��اورزی در این نامه تش��کیل 
دوب��اره وزارت بازرگانی را در راس��تای حمایت از بخش 
کش��اورزی ندانس��ته و معتقدند که این طرح می تواند به 
ضرر تولید و تولیدکننده تمام شود؛ درست همانند زمان 
قب��ل از اجرای قانون »تمرکز وظایف بخش کش��اورزی« 
که بازرگانی محصوالت کشاورزی، متولی خاصی نداشت 
و ناهماهنگی های به وجود آمده در بیشتر مواقع، به زیان 

کشاورزان تمام می شد. 
ح��ال با توجه به همه این موارد، الزم و ضروری اس��ت 
تا تعمق و بررس��ی بیش��تری از ناحیه نمایندگان مجلس 
درباره الیحه »اصاح بخش��ی از س��اختار دولت« صورت 
گیرد و این نش��ود که در دور مسلس��لی از آزمون و خطا 
پی��ش رفته و بار دیگر به مس��یری بازگردیم که پیش از 

این در آن رفته و به تعارض رسیده بودیم. 

ایمان ولی پور
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فرصت ام�روز: دولت در روزه��ا و هفته های 
اخیر سیاس��ت گذاری های جدی��دی درباره بازار 
مس��کن در پی��ش گرفت��ه اس��ت. از جمله این 
سیاس��ت گذاری، در نشس��ت چهارش��نبه هفته 
گذش��ته هیات دولت بوده اس��ت که سازندگان 
واحدهای مس��کونی مکلف ش��دند تا بین ۱۵ تا 
۲۵ درص��د از س��ود حاصل از نخس��تین فروش 
واحده��ای نوس��از را به عنوان مالی��ات به دولت 
پرداخ��ت کنند. این تصویب نامه که در راس��تای 
بررس��ی آیین نامه ه��ای اجرایی م��اده ۷۷ قانون 
مالیات ه��ای مس��تقیم مورد تایی��د اکثر اعضای 
هیات دولت قرار گرف��ت، به عنوان مبنای جدید 
دریافت مالیات از سازندگان مسکن قرار می گیرد. 
ام��ا جدا از چند و چون این مصوب��ه و تاثیری که 
این مصوبه بر بازار مسکن خواهد گذاشت، قانون 
پیش فروش ساختمان نیز از جمله موارد دیگری 
اس��ت ک��ه در بوته نق��د کارشناس��ان و فعاالن 
س��اختمانی قرار گرفته است. در گزارش حاضر، 
به نقاط ضعف و کاستی های مصوبه جدید دولت 
درباره اخذ مالیات بر درآمد از سازندگان مسکن 
و همچنین قانون پیش فروش ساختمان پرداخته 

شده است. 

تبعات مالیات ستانی از مسکن در دوره 
رونق

براس��اس مصوبه هیات دول��ت، درآمد حاصل 
از ساخت وس��ازهای مس��کونی مش��مول ۱۵ تا 
۲۵ درص��د مالیات بر درآمد خواهند ش��د که به 
اعتقاد بیت اهلل س��تاریان اقتصاددان و کارشناس 
حوزه مس��کن، ناش��ی از یک ارزیابی نادرست از 
وضعیت بازار مس��کن است و تبعات آن در دوره 

رونق بروز خواهد کرد. 
هیات دولت در هفته گذش��ته مصوبه ای برای 
اخذ مالیات بر درآمد از سازندگان مسکن داشت 
که براساس آن س��ازندگان انبوه و ُخرد مسکن، 
اعم از حقیقی و حقوقی باید در نخستین فروش 
واحدهای مس��کونی س��اخته ش��ده، بین ۱۵ تا 
۲۵ درصد از سود خود را به عنوان مالیات بر درآمد 
بپردازن��د. تا پیش  از این مصوب��ه، این میزان در 
بخش��نامه ابالغی از سوی س��ازمان امور مالیاتی 
۱0 درصد از کل ارزش فروش س��اختمان تعیین 
ش��ده بود که قیمت زمین را نیز در برمی گرفت 
اما مصوب��ه هیات دولت، این موض��وع را تعدیل 
کرد و فقط س��ود حاصل از ساخت وساز مشمول 

مالیات شد. 
بیت اهلل س��تاریان کارشناس اقتصاد مسکن، با 
تایید اصل اخ��ذ مالیات از فعالیت های اقتصادی 
می گوی��د: مالیات بر درآمد طرحی اس��ت که در 
همه جای دنیا انجام می ش��ود و قاعدتا در ایران 
نیز باید از همه فعاالن اقتصادی گرفته ش��ود، اما 
تصویب طرح مالیات س��تانی از حوزه مسکن در 
ش��رایط فعلی ناش��ی از یک ارزیابی نادرست از 

وضعیت بازار مسکن است. 
س��تاریان در گفت وگ��و با پای��گاه خبری اتاق 
ایران می افزاید: مصوبه فعلی اخذ مالیات از حوزه 
مس��کن به این دلیل است که از یک سو در دو، 
سه س��ال اخیر قیمت مس��کن افزایش چندانی 
نداش��ته و از س��وی دیگر آمارها حاک��ی از ا ین 
است که در کش��ور کمبود مسکن وجود ندارد و 
اتفاقا با خانه های خالی مواجه هس��تیم از این رو 
متولیان امر به این نتیجه رس��یده اند که وضعیت 
بازار مس��کن ایران عادی ش��ده و می توان از آن 

مالیات گرفت. 
ستاریان ادامه می دهد: این ارزیابی از وضعیت 
مس��کن ای��ران، ایده آل ترین وضعیتی اس��ت که 
می توان برای مس��کن متصور ش��د و ایران را در 
ردیف کش��وری مانند فرانسه قرار می دهد که با 

مازاد مسکن مواجه است. 
او می گوی��د: اگر این ش��رایط ای��ده آل وجود 
داشته باشد، سازندگان مسکن قادر نخواهند بود 
به واسطه پرداخت مالیات بر درآمد، قیمت فروش 
مس��کن را افزایش دهند پس باید مس��کن را با 
همان قیمت قبلی عرضه کنند و مالیات را نیز از 

سود خود بپردازند. 
به گفته س��تاریان، با این پیش فرض، معضلی 
در حوزه مس��کن وجود ندارد و مالیات ستانی از 
مس��کن نیز کار درستی است، ضمن اینکه دیگر 
هیچ الزامی به حمایت مالی و تس��هیالتی از این 

بازار و تزریق نقدینگی به آن نیز وجود ندارد. 
این کارش��ناس حوزه مس��کن اظهار می کند: 
وضعی��ت بازار مس��کن ای��ران عموما ب��ا چنین 
وضعی��ت ایده آل��ی فاصله زی��ادی دارد و گرچه 
گرفت��ن مالیات در دوره رکود مس��کن نمی تواند 
در قیمت نهایی این کاال تغییر محسوس��ی ایجاد 

کند اما با به رونق رس��یدن بازار سریعا این مبالغ 
به عن��وان هزینه ه��ای تولید مس��کن ب��ه قیمت 

فروش اضافه می شود. 
س��تاریان معتقد است: در بدنه دولت مجموعه 
متفک��ری که وضعیت بازار مس��کن را بشناس��د 
و ق��ادر باش��د موضوع مس��کن را از هم��ه ابعاد 
اقتصادی، جمعیتی، اجتماعی و شهری مطالعه و 
دسته بندی کند و طرح و نتیجه ارائه دهد، وجود 
ندارد و همین مس��ئله زمینه س��از ش��کل گیری 
ارزیابی اش��تباه از حوزه مسکن می شود از دیگر 
سو دولت نیز ترجیح می دهد چنین ارزیابی هایی 
را دریافت کند و بگوید مش��کالت حوزه مسکن 

مهار و حل شده اند. 
به گفت��ه او به دلیل وجود نداش��تن مجموعه 
متفکری که وضعیت مس��کن را بشناس��ند، هر 
گ��روه و جناحی نظ��ر متفاوتی درباره مس��کن 
ارائ��ه می دهن��د و حرف های��ی می زنن��د که از 
منظ��ر فرهنگی و اجتماعی و ش��هری با واقعیت 
ب��ازار مس��کن مطابقت ن��دارد. این کارش��ناس 
اقتصاد مس��کن می افزاید: درنتیجه این وضعیت، 
توصیفی که از وضعیت بازار مسکن ارائه می شود 
ب��ا واقعیت منطبق نیس��ت و پیرو این مس��ئله، 
سیاس��ت گذاری هایی که برای آن در نظر گرفته 
می ش��ود نی��ز کارایی ندارد و پس از چند س��ال 
تبعات آن نمایان می ش��ود.  او با اشاره به جشن 
سر به س��ری تع��داد مس��کن و خان��وار در دولت 
ده��م، می گوی��د: در آن دوره به واس��طه نزدیک 
ش��دن تعداد خانوارهای کشور و تعداد واحدهای 
مسکونی گفته شد که معضل مسکن حل شده و 
وضعیت بازار عادی است اما چند ماه پس  از این 
اظهارنظر با جهش قیمتی مس��کن مواجه شدیم 
چرا که واقعیت بازار مس��کن چی��ز دیگری بود.  
ستاریان تاکید می کند: جشن سربه سری مسکن 
و خانوار ناش��ی از تحلیل بس��یار کوتاه مدت بازار 
مس��کن بود درحالی که ارزیابی بخش مسکن در 
دوره های کوتاه مدت چندس��اله درس��ت نیست و 
باید در دوره های ۱0 تا ۲0 و حتی 30 س��اله به 
تحلی��ل و ارزیابی آن پرداخ��ت.  او با بیان اینکه 
در ش��رایط فعلی متوسط هزینه اجاره یک واحد 
مس��کونی با هشت س��اعت کار یک کارمند برابر 
است، یادآور می شود: در سال های اخیر عدم رشد 
قیمت مس��کن به دلیل رکود بازار بوده اس��ت و 
متولیان حوزه مس��کن نباید به واس��طه این ثبات 
قیمتی، از ارزیابی درس��ت بخش مس��کن کشور 
غافل ش��وند هرچند دولت ها طرفدار این هستند 
که بگویند بازار را به ثبات رس��انده و مشکل ها را 

حل کرده اند. 

۹ ایراد انبوه سازان مسکن به قانون 
پیش فروش ساختمان

درس��ت ۲0 روز پس از آنکه حس��ین معصوم، 
مشاور وزیر راه و شهرس��ازی و از مدافعان قانون 
پیش ف��روش س��اختمان، عنوان ک��رده بود که 
آمادگ��ی انجام ه��ر گون��ه مناظره ب��ا مخالفان 
ای��ن قان��ون را دارد، حال دبیر کانون سراس��ری 
انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان سراسر 
کش��ور، نقاط ضعف و کاس��تی های این قانون را 
برشمرده است. فرش��ید پورحاجت در گفت وگو 
ب��ا مهر با بیان اینکه به طور کلی نقاط ضعف این 
قانون در ۹ بند گنجانده می ش��ود، گفت: الیحه 
اصالح قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 
۸۹ مجلس ش��ورای اس��المی در حال حاضر در 
هیات دولت آماده تصویب اس��ت و کمیس��یون 
عمران مجلس نیز طی جلس��اتی ک��ه با اعضای 
کانون انبوه س��ازان و معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرس��ازی برگزار کرد، آمادگی دارد 
تا این الیحه را در اس��رع وقت به تصویب رسانده 

و به صحن علنی مجلس ببرد. 
ای��ن عض��و هیات مدی��ره کان��ون سراس��ری 
انبوه س��ازان در عی��ن حال از اس��تقبال معاونت 
پیش��گیری از ج��رم قوه قضاییه ب��ا اصالح قانون 
پیش فروش س��اختمان براس��اس اس��تدالل این 
کانون خبر داد و تصریح کرد: قانون پیش فروش 
س��اختمان ۹ ایراد اساسی دارد و همین ایرادات 
و اش��تباهات موج��ب توق��ف کام��ل فعالی��ت 
ساخت و س��از به صورت پیش ف��روش و درنتیجه 
تش��دید رکود صنعت س��اختمان ش��ده اس��ت 
که این ۹ ای��راد را به رئیس کمیس��یون عمران 
و رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی و در اختیار 
معاون پیش��گیری از جرم قوه قضاییه و مدیرکل 
پیشگیری های وضعی این قوه اعالم کرده ایم که 
بر مبنای آن، همه آنها بر تس��ریع در اصالح این 

قانون تاکید دارند. 
قان��ون  نه گان��ه  ضع��ف  نق��اط  پورحاج��ت 

پیش فروش س��اختمان مشتمل بر ایرادات فنی، 
حقوقی، ش��کلی و ماهوی را به این ش��رح اعالم 

کرده است: 
۱- ایجاد بن بس��ت و مانع در ش��رایط ترهین 
اولیه و ثانویه جهت اخذ تسهیالت بانکی به دلیل 
نقض اصل مالکیت ب��ه موجب مقررات ماده ۱0 

قانون پیش فروش ساختمان.
۲- فراهم کردن ش��رایط ورود مهندسان ناظر 
به حیط��ه مالی و حقوقی پروژه ها و امکان تبانی 
با هر یک از طرفین، باوجود وظیفه ذاتی آنها که 
صرفا در حوزه فنی است و مقررات مواد ۶ و ۱۲ 
قانون پیش فروش س��اختمان این امر ناصحیح را 

مقدور می سازد. 
3- ع��دم ام��کان انتق��ال قطع��ی اس��ناد در 
پروژه های مشارکتی با نهادها و ارگان های دولتی 
و اش��خاص حقیقی و حقوقی که صرفا در پایان 
عملیات ساخت و تحویل پروژه صورت می گیرد.

)ماده ۱3 قانون مذکور(
۴- ع��دم ام��کان اج��رای قان��ون پیش فروش 
ساختمان به دلیل امکان تشکیل و معرفی هیات 
داوران به دلیل ع��دم تدوین و تصویب آیین نامه 
اجرایی توس��ط هیات وزیران به موجب ماده ۲0 

این قانون.
۵- ایجاد مشکالت حقوقی و قضایی نامتعارف 

ب��رای تولیدکنندگان مس��کن به واس��طه نمونه 
قرارداد پیش فروش  )به موجب ماده ۲ آیین نامه 

اجرایی این قانون(.
افزای��ش  و  اداری  بوروکراس��ی  ایج��اد   -۶

هزینه های ثبتی.
۷- در قانون فقط برای تخلفات پیش فروشنده 
جریمه دیده ش��ده و هیچ گونه جریمه و ضمانتی 
برای عدم پرداخت ها یا ع��دم اجرای تعهدات از 

ناحیه پیش خریدار دیده نشده است. 
۸- در قان��ون فعلی پیش فروش س��اختمان، 
پیش فروش��نده مکلف است به ازای هر پرداخت 
و هر یک از اقس��اط، سهمی از شش دانگ ملک 
را رس��ما و با ثبت در دفتر اس��ناد رسمی به نام 
خریدار کن��د؛ حال اگر خریدار بع��د از یکی دو 
قس��ط، مابقی اقساط را پرداخت نکند، فروشنده 
بابت فس��خ قرارداد و استرداد س��هم های واگذار 
ش��ده از مل��ک، ناگزی��ر باید به مراج��ع قضایی 
مراجعه کند که این وضعیت، چند سال فروشنده 
و س��ایر خریداران ملک را بالتکلیف گذاش��ته و 

سرمایه آنها بازگشتی ندارد. 
قان��ون  در  ش��ده  ذک��ر  داوری  هی��ات   -۹
پیش فروش س��اختمان، خود مزید بر مش��کالت 
است؛ زیرا به دلیل قطعی نبودن آرای آنها، فقط 

موجب اطاله دادرسی خواهد شد. 

 »فرصت امروز« کاستی های قانون پیش فروش ساختمان و شیوه جدید اخذ مالیات بر مسکن را بررسی می کند

طرح هایی برای رونق یا رکود؟
حمل و نقل

براساس تفاهم نامه بین آسمان و بویینگ
قرارداد خرید 30 فروند هواپیما با 

بویینگ در تهران امضا شد
قرارداد خرید 30 فروند هواپیمای بویینگ ۷3۷ بین شرکت 
هواپیمایی آسمان و شرکت هواپیماسازی بویینگ روز گذشته 

در تهران امضا شد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« این قرارداد به امضای حس��ین 
عالیی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان و جیمز الرسن، 
نماینده فروش شرکت بویینگ در منطقه خاورمیانه و روسیه 
رس��ید و قرار شد ابتدا 30هواپیمای بویینگ ۷3۷ و به تدریج 
30 فروند هواپیمای دیگر با ۵درصد پرداخت نقدی و ۹۵درصد 

فاینانس توسط شرکت هواپیمایی آسمان خریداری شود. 
عل��ی ربیعی، وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی در مراس��م 
امض��ای این قرارداد گفت: امروز قرارداد 30+30 را با ش��رکت 
بویینگ امضا می کنیم که 30فروند قرارداد قطعی است و 30 
فروند هم در صورت ادامه اضافه خواهد ش��د. ۵درصد شرکت 
هواپیمایی آس��مان پرداخت خواهد کرد و ۹۵ درصد فاینانس 
خواهد بود که رقم قابل توجهی است. خوشحالم که با این اقدام 
می توانیم به دارایی بازنشستگان اضافه کنیم و همچنین ناوگان 
هوایی را به نحوی شایس��ته ارتقا دهیم که بازارهای منطقه را 
در اختیار گیرند.  ربیعی تصریح کرد: خوش��بختانه در شرکت 
هواپیمایی آسمان که وضعیت آن روز به روز به سمت تثبیت 
بیشتر می رود. در سال ۱3۹۲ تعداد هواپیماهای پروازی هشت 
فروند بود و امروز به ۲۱ فروند رسیده است. در آمارهایی هم که 
اخیرا منتشر کرده اند ما جزو بیشترین پروازها قرار می گیریم. 
استراتژی ما نظم در آینده برای آسمان با خدمات باکیفیت تر 
خواهد بود.  وی افزود: ساالنه حدود ۴میلیارد دالر شرکت های 
خارجی در ایران بلیت می فروشند و قطعاً باید تغییرات بنیادین 
در خطوط هواپیمایی بدهیم و از منطقه کسب درآمد کنیم تا 
خطوط هواپیمایی ما هم از فروش ۴میلیارد دالر پیش��گیری 
کند و هم بتوانیم از بازار منطقه اس��تفاده کنیم و بخش��ی از 
درآمد کشور را از طریق انتخاب مسافر از بازار منطقه به انجام 
برسانیم.  همچنین در این مراسم مدیرعامل شرکت هواپیمایی 
آس��مان، در پاسخ به این س��وال که آیا مجوز اوفک اخذ شده 
یا خیر، اظهار کرد: مجوز هنوز اخذ نش��ده و تا یک ماه آینده 

امیدواریم این اتفاق صورت گیرد. 
عالیی زمان تحویل نخستین هواپیما را سال ۲0۲0 عنوان 
کرد و گفت: از این نوع هواپیمای بویینگ ۷3۷، 3۷00 فروند 
دیگر توس��ط ۸۷ ش��رکت هواپیمایی درخواس��ت شده که ما 
هشتادوهفتمین شرکت هستیم. لذا روند تحویل مقداری طول 
می کشد اما از سال ۲0۲۲ تا ۲0۲۴ کل هواپیماهایی که امروز 

قراردادهای آن امضا شد تحویل ما خواهد شد. 
براس��اس این گزارش، قرارداد امضای خرید هواپیما توسط 
 شرکت آسمان ش��امل س��فارش قطعی 30 فروند هواپیمای

 max 737 ب��ا ارزش 3میلیارد دالر به قیمت اعالم ش��ده و 
ح��ق خرید 30 فروند دیگر از همین نوع هواپیما اس��ت. قرار 
است شرکت هواپیمایی آسمان برای خرید ۶0 فروند هواپیما، 
مبلغ 3میلیارد دالر به شرکت بویینگ پرداخت کند که ۵درصد 
آن را ش��رکت هواپیمایی آس��مان پرداخت خواهد کرد و ۹۵ 
درصد دیگر از طریق فاینانس تأمین خواهد شد. زمان تحویل 

نخستین هواپیما در سال ۲0۲۲ است. 

اقتصاد کالن

مرکز آمار ایران اعالم کرد
 رشد 8.3 درصدی اقتصاد ایران

در سال ۹5
مرکز آمار ایران رش��د اقتصادی سال ۱3۹۵ را ۸.3 درصد 

و رشد بدون نفت را ۶.3 درصد اعالم کرده است. 
ب��ه گزارش  »فرص��ت امروز«، میزان رش��د ارزش افزوده 
تولید ناخالص داخلی کشور یا همان رشد اقتصادی در سال 
۹۵ از س��وی مرک��ز آمار ایران ۸.3 درصد اعالم ش��د و این 
نهاد آماری رشد بدون نفت را در این سال ۶.3 درصد اعالم 

کرده است. 
بر اس��اس این گزارش، سال گذش��ته رشد تولید ناخالص 
داخلی در بخش کش��اورزی ۵ درصد به ثبت رسیده است. 
رشد در گروه صنعت شامل صنایع و معادن به ۱۱.3 درصد 
رس��یده اس��ت که البته اس��تخراج نفت و گاز در محاسبات 
مرکز آمار در زیرمجموعه بخش معدن قرار می گیرد و رشد 

باالی گروه صنعت بیشتر مدیون بخش نفت است. 
سال گذشته رشد گروه خدمات ۷.۱ درصد نسبت به سال 

قبل، ثبت شده است. 
محص��ول ناخالص داخلی ب��ه قیمت ثابت س��ال ۱3۷۶ 
در س��ال ۱3۹۵ به رق��م ۶۷30۹۴ میلیارد ری��ال با نفت و 
۶۴۱3۷۵ میلیارد ریال بدون احتس��اب نفت رس��یده است، 
درحالی ک��ه رق��م مذکور در س��ال قبل با نف��ت ۶۲۱۲3۷ 
میلیارد ریال و ب��دون نفت ۶03۴۹۴ میلیارد ریال بوده که 
نش��ان از رشد ۸.3 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت 
و ۶.3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 

۱3۹۵ دارد. 
محص��ول ناخالص داخلی ب��ه قیمت ثابت س��ال ۱3۷۶ 
در س��ال ۱3۹۵ به رق��م ۶۷30۹۴ میلیارد ری��ال با نفت و 
۶۴۱3۷۵ میلیارد ریال بدون احتس��اب نفت رس��یده است، 
درحالی ک��ه رق��م مذکور در س��ال قبل با نف��ت ۶۲۱۲3۷ 
میلیارد ریال و ب��دون نفت ۶03۴۹۴ میلیارد ریال بوده که 
نش��ان از رشد ۸.3 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت 
و ۶.3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 

۱3۹۵ دارد. 
محاس��بات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۵ بخش 
اصلی متش��کل از ۴۲ رش��ته فعالیت انجام می ش��ود که بر 
این اس��اس گروه کشاورزی ش��امل زیر بخش های زراعت و 
باغداری، دام��داری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنعت 
ش��امل زیر بخش های اس��تخراج نفت خ��ام و گاز طبیعی، 
استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی 
و س��اختمان اس��ت و گروه خدمات ش��امل زیر بخش های 
عمده فروشی و خرده فروش��ی، هتل و رستوران، حمل و نقل 
و ارتباطات، واسطه گری های مالی، مستغالت، امور عمومی، 

آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است. 

قیمت مسکن به نرخ تورم نزدیک 
می شود

از پایی��ز ۱3۹۲ تاکنون نرخ رش��د قیمت مس��کن ش��هر 
ته��ران هم��واره پایین تر از تورم عمومی بوده اس��ت؛ با این 
حال منحنی قیمت مس��کن در حال نزدیک ش��دن به تورم 

عمومی است. 
به گزارش ایس��نا، مقایسه نرخ رش��د قیمت مسکن شهر 
تهران با تورم عمومی نش��ان می دهد که نرخ رش��د قیمت 
مس��کن از پاییز ۱3۹۲ همواره پایین تر از نرخ تورم عمومی 
بوده اس��ت. در فصل های بهار و تابس��تان سال ۱3۹۵ نرخ 
رش��د قیمت مسکن افزایش ۶درصدی داشته و به نرخ تورم 
عمومی نزدیک ش��ده است ولی همچنان کمتر از نرخ تورم 

عمومی بوده است. 
در فصل پاییز و زمس��تان س��ال ۱3۹۵ نس��بت به فصل 
مش��ابه س��ال قبل، نرخ ت��ورم عموم��ی به ترتی��ب ۹.۲ و 
۱۱درصد و نرخ رش��د قیمت مسکن در شهر تهران در این 
فصل ه��ا به ترتیب ۷ و ۷.۵ درصد بوده اس��ت که همچنان 
حاکی از افزایش قیمت مسکن به میزانی کمتر از نرخ تورم 

عمومی بوده است. 
همچنی��ن نگاهی به روند فصلی قیمت مس��کن از ابتدای 
س��ال ۱3۹0 تا پایان سال ۱3۹۵ در ش��هر تهران حاکی از 
وجود روند باثبات برای قیمت مس��کن از بهار س��ال ۱3۹۱ 
در حدود ۴ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بوده اس��ت 
ولی قیمت یک متر مربع واحد مس��کونی از فصل بهار سال 
۱3۹۵ ب��ه میزان اندکی افزای��ش یافته، به طوری که قیمت 
یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱3۹۵ 
نس��بت به س��ال قبل حدود ۶.۷ درصد افزایش یافته و از ۴ 
میلی��ون و ۴00 هزار تومان به ۴میلیون و ۴۹۹ هزار تومان 

رسیده است. 
در بی��ن مناطق تهران بیش��ترین قیمت به ترتیب متعلق 
ب��ه مناطق ۱، 3، ۲ و ۶  )به ترتیب با قیمت معادل ۱0۲۸، 
۸۱۸، ۶۵.۹ و ۶۱ میلی��ون ری��ال به ازای ه��ر مترمربع( و 
کمتری��ن قیمت متعلق به مناط��ق ۱۸، ۱۷، ۱۹ و ۲0  )به 
ترتیب با قیمت معادل ۲۱.۷، ۲۲.۹، ۲۴.۹ و ۲۵.۱( است. 

از سوی گمرک اعالم شد
فهرست 50 قلم کاالی صادراتی ایران 

به قطر
بر اس��اس اعالم گمرک، ارزش ۵0 قل��م کاالی صادراتی 
ایران به کش��ور قطر در س��ال گذشته معادل 3 هزار و ۲۲3 

میلیارد ریال است. 
به گ��زارش  »فرصت ام��روز« از گمرک ایران، در س��ال 
گذش��ته ۵0 قلم کاالی کشاورزی و صنعتی از ایران به قطر 

صادر شده است. 
بر اس��اس این گزارش، ان��واع کااله��ای صادراتی به این 
کش��ور ش��امل کف پوش ها به جز گبه از پش��م ی��ا از موی 
نرم  )کرک( حی��وان، کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد 

نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف بوده است. 
س��یمان های پودر نش��ده موس��وم ب��ه کلینکر، س��یمان 
سفید، س��نگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر 
از ۴0درصد به هم فش��رده نش��ده از جمله س��ایر کاالهای 

صادراتی از ایران به این کشور بوده است. 
در بخ��ش کاالهای کش��اورزی هندوانه، مغز پس��ته تازه 
یا خش��ک، زعفران خرده نش��ده و س��اییده نشده هم جزو 

کاالهای صادراتی به این کشور بوده است. 
این گزارش می افزاید که در سال گذشته در مجموع یک 
میلی��ون و ۱۱هزار تن کاال به ارزش 3 هزار و ۲۲۲ میلیارد 
ریال کاال به قطر صادر ش��ده اس��ت. ارزش دالری کاالهای 
صادر ش��ده در س��ال ۹۵ به این کشور معادل ۱03 میلیون 

دالر بوده است. 



مرک��زی  بان��ک  ام�روز:  فرص�ت 
اولویت ه��ای تأمی��ن مال��ی بنگاه ه��ای 
اقتص��ادی را ابالغ کرد که براس��اس آن 
نظام بانکی امسال باید سرمایه در گردش 
مورد نیاز 10هزار بنگاه اقتصادی و منابع 
مالی 6 هزار طرح نیمه تمام با پیش��رفت 
فیزیک��ی حداقل 60درصد را تأمین کند. 
ای��ن دس��تورالعمل که در 12 م��اده روز 
گذشته از س��وی بانک مرکزی به شبکه 
بانکی ابالغ ش��ده، با هدف استمرار رونق 
تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال 
جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور تهیه 
شده است. یکی دیگر از الزامات مندرج در 
این دس��تورالعمل، تأمین مالی مورد نیاز 
برای بازس��ازی و نوس��ازی تعداد 5 هزار 
واحد اقتص��ادی از محل منابع داخلی در 
اولویت شبکه بانکی کشور است. براساس 
اعالم بانک مرکزی، پیش بینی می ش��ود 
این اه��داف ب��ا تخصیص ح��دود 300 
هزارمیلیارد ریال تسهیالت در سال جاری 
تحقق یابد که از این میان باید در مجموع 
200هزار میلیارد ریال برای س��رمایه  در 
گردش و تأمین مالی طرح های نیمه تمام 
و 100هزارمیلیارد ریال برای بازس��ازی و 
نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه 
فن��ی، مال��ی و اقتص��ادی الزم برخوردار 
هستند، تخصیص یابد. همچنین تأمین 
مال��ی بنگاه ه��ای اقتص��ادی کوچک و 
متوسط که جزو مشتریان بانک ها هستند 
در اولویت اعطای تسهیالت موصوف قرار 
دارند ک��ه در زمینه عملکرد تس��هیالت 
اعطایی به این گون��ه متقاضیان، ضرورت 
دارد هماهنگ��ی الزم ب��ا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای ارائه اطالعات مورد 
نیاز ب��ه منظور درج عملکرد در س��امانه  
»هماهن��گ« صورت پذیرد. بس��یاری از 
واحد ه��ای صنفی نی��ز در زنجیره عرضه 
محصوالت بنگاه های کوچک و متوس��ط 
ق��رار دارن��د و در زمینه ه��ای مختل��ف 
تولیدی، توزیعی، کش��اورزی و خدماتی 
فعالی��ت می کنند که ب��دون حضور آنها، 
اقتصاد کشور توان حرکت ندارد، بنابراین 
از آنجایی  که اصناف ضرورتی به ثبت نام 
در س��امانه  »بهین ی��اب« ندارند، توصیه 
می شود تأمین مالی این گروه از متقاضیان 
نیز در کنار بنگاه های کوچک و متوسط با 
رعایت مقررات بانکی مورد اهتمام و توجه 

جدی بانک ها قرار گیرد. 
بانک مرکزی تأکی��د کرد که عملکرد 
اعطای تس��هیالت در س��ال گذش��ته به 
بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط نش��ان 
می دهد ش��بکه بانکی کش��ور با روحیه 
جهادی، احس��اس مس��ئولیت و همگام 
با سیاس��ت های دولت، رس��الت خویش 
را به نحو شایس��ته به انجام رس��انده و با 
بهره گیری بهینه و هدایت صحیح منابع 
مالی موجود برای خارج کردن بنگاه های 
کوچ��ک و متوس��ط از رک��ود و بهب��ود 
وضعیت اقتصادی به ویژه در بخش صنعت 
کش��ور تالش کرده اس��ت. در این راستا 
 رش��د اقتصادی بدون احتس��اب نفت در

 9 ماه��ه س��ال 1395 برابر 1.9 درصد و 
رش��د صنعت 5.8 درصد بوده و از طرفی 
رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز 
روند صعودی داش��ته به ط��وری که این 
رقم در س��ه ماهه سوم س��ال 1395 به 
4.6 درصد ارتقا پیدا کرده است. بنابراین 
تحریک اقتصادی ناش��ی از سیاست های 
پول��ی و اعتب��اری بانک مرک��زی و نظام 
بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه در 
گردش در ح��وزه صنعت مطلوب بوده و 
انتظار می رود رشد اقتصادی در بخش های 
غیرنفتی و صنعت همچنان به روند بهبود 
و افزایشی خود ادامه دهند. بر این اساس، 
بانک مرکزی برای تداوم این رویکرد رشد 
در اقتصاد کش��ور  »دستورالعمل تأمین 
مالی بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط در 
سال 1396« را به شبکه بانکی ابالغ کرد. 
ای��ن نهاد ناظر بانکی تأکید کرده اس��ت، 
برای جلوگی��ری از انحراف منابع محدود 
بانک ها الزم است در مرحله اول بانک ها و 
موسسات اعتباری با درنظر گرفتن اصول 
کلی اعطای تس��هیالت و اعتبارس��نجی 

متقاض��ی و اخذ تأمین کافی، نس��بت به 
اعطای تس��هیالت موضوع دستورالعمل 
موردنظر اقدام کنند و س��پس نظارت بر 
محل مصرف تس��هیالت را در دستور کار 

خود قرار دهند. 

تامین مالی ۳۰ هزار میلیاردی 
بنگاه های تولیدی

در ادامه پ��روژه بانکی برای حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوس��ط که در سال 
گذشته در دستور کار قرار گرفت، امسال 
نیز منابع ح��دود 30هزار میلیاردی برای 
تأمین مالی بنگاه های تولیدی پیش بینی 
ش��ده اس��ت. به گزارش ایس��نا، در سال 
1395 با پیش��نهاد بانک مرکزی و توافق 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت  )صمت( 
ق��رار بر این ش��د تا ش��بکه بانکی حدود 
10درصد از تسهیالت خود را برای احیای 
بنگاه های کوچک و متوسطی که تعطیل 
یا نیمه تعطی��ل بودن��د، پرداخت کنند. 
بر این اس��اس تا ح��دود 16هزار میلیارد 
توم��ان برای حمای��ت از ۷000 بنگاه در 
نظر گرفته ش��د. این در حالی اس��ت که 
آخری��ن اطالعات دریافتی از این حکایت 
دارد که در س��ال گذش��ته شبکه بانکی 
نزدی��ک به 1۷هزار میلی��ارد تومان برای 
تأمی��ن مال��ی 24 هزار بن��گاه اقتصادی 
پرداخت کرده اس��ت. به دنبال روال سال 
قب��ل و همانطوری ک��ه پیش تر مقامات 
بانک مرکزی و وزارت صمت اعالم کرده 
بودند، حمایت از بنگاه ه��ای تولیدی در 

سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. 
طبق دستورالعملی که بانک مرکزی به 
ش��بکه بانکی اعالم کرده حدود 30 هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت در نظر گرفته 
شده است که در سه بخش هزینه خواهد 

شد، به گونه ای که حدود 20هزار میلیارد 
 توم��ان ب��رای تأمین س��رمایه در گردش

 10 ه��زار بن��گاه اقتص��ادی و 10 ه��زار 
میلی��ارد دیگر برای تأمین مالی مورد نیاز 
6000 طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 
حداق��ل 60درص��د و تأمین مال��ی برای 
بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد اقتصادی 
از محل منابع داخلی اختصاص داده شده 
است. اما نرخ سود تسهیالت پرداختی به 
متقاضیان براس��اس نرخ مصوب ش��ورای 
پول و اعتبار خواهد بود که در حال حاضر 

برای تسهیالت 18درصد است. 

 شرایط مشموالن تسهیالت جدید
بر اس��اس این دس��تورالعمل شرایطی 
برای اعطای تس��هیالت و ایجاد تعهدات 
ب��ه بنگاه های کوچک و متوس��ط تعیین 
ش��ده که بانک ها آنه��ا را در اولویت قرار 
خواهن��د داد.  بنگاه های معرفی ش��ده از 
س��وی کارگاه های اس��تانی خواهند بود 
مش��روط به اینکه توجیه فن��ی، مالی و 
اقتصادی مناسب توسط بانک عامل احراز 
ش��ود؛ بنگاه های تولیدی که محصوالت 
آنه��ا از بازار فروش قاب��ل قبول برخوردار 
بوده و منجر به انباشته شدن محصوالت 
در انبار نش��ود. از س��وی دیگر بنگاه های 
تولیدیی مشمول خواهند شد که متوقف 
یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی 
باش��ند. از س��وی دیگر بنگاه هایی که در 
سال های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد 
فروش بودند و اعطای تسهیالت سرمایه 
در گردش به تش��خیص بانک ها موجب 
فعالی��ت مجددا آنه��ا ش��ود، بنگاه هایی 
که تس��هیالت دریافتی قبلی را در محل 
موضوع قرارداد تسهیالت اعطایی مصرف 
کرده باشند، به عبارتی آنهایی که در سال 

گذش��ته و قبل تر منابع بانکی را دریافت 
کرده ان��د بای��د آن را خرج کرده باش��ند. 
همچنی��ن بنگاه هایی که ب��ه دلیل عدم 
وص��ول مطالب��ات خود از دس��تگاه های 
اجرای��ی دولت��ی، ش��رکت های دولتی و 
وابس��ته به دولت نتوانستند تعهدات شان 
را در قبال ش��بکه بانکی و اشخاص انجام 
دهند یا اینکه از میزان اش��تغال پایدار و 
توجیه پذیر بیش��تری برخوردار باش��ند، 
می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.

در راستای اجرای این طرح بانک ها موظف 
هستند برای حفظ منابع سپرده گذاران و 
تخصیص بهینه منابع نس��بت به بررسی 
توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست 
متقاضیان اقدام کرده و در صورت کسب 
اطمین��ان از توجیه پذیری طرح و پس از 
احراز اعتبارس��نجی متقاضی نس��بت به 
اعطای تسهیالت تصمیم  گیری کنند. در 
صورت ع��دم موافقت بانک ه��ا با اعطای 
تس��هیالت ب��ه بنگاه های معرفی ش��ده 
از س��وی کارگ��روه مربوطه بای��د دالیل 
مخالف��ت به صورت مکت��وب به کارگروه 
منعکس شود. در صورت بازپرداخت تمام 
یا بخشی از تسهیالت سرمایه در گردش 
اعطایی به متقاضیان در سررس��ید مقرر 
بان��ک عامل می تواند حداکث��ر به میزان 
تسهیالت تسویه ش��ده دوباره نسبت به 
اعطای منابع تس��هیالت در گردش اقدام 
کن��د. همچنین بانک ها مکلف ش��دند تا 
طبق قانون 19 رف��ع موانع رقابت پذیر و 
ارتقای مالی کشور متناسب با بازپرداخت 
ه��ر بخ��ش از تس��هیالت پرداخ��ت به 
بنگاهای کوچک و متوس��ط نس��بت به 
آزادسازی وثیقه های مازاد یا تبدیل وثایق 
متناس��ب با میزان باقی مانده تسهیالت 
اقدام کنند. در انتخ��اب وثیقه این بانک 
عامل اس��ت ک��ه تصمیم گی��ری خواهد 
کرد. بانک ها موظفند حداکثر ظرف یک 
م��اه پس از تکمیل م��دارک در هر مورد 
مراتب را بررس��ی و نتای��ج را اعالم کند. 
در صورت عدم مراجعه متقاضیان معرفی 
شده از طرف کارگروه ظرف 15 روز کاری 
به بانک های عام��ل به منظور ارائه تقاضا 
و مدارک بانک درخواس��ت را به کارگروه 
مربوطه برگشت داده و مراتب را در سامانه 
اطالعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

ثبت می کند. 

اولویت های تامین مالی سال 1۳96 از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابالغ شد

نقشه راه تامین مالی ۳۰ هزار میلیاردی بنگاه های اقتصادی بخشنامه بانک مرکزی برای رعایت استانداردهای 
بین المللی بانکداری

IFRS تنظیم صورت های مالی مطابق با
فرصت امروز: بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای به بانک ها، 
شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مولفه اصلی کیفیت گزارشگری 
مالی دانسته و تأکید کرده است که صورت های مالی سال 95 
را مطابق با نمونه ابالغی از س��وی بانک مرکزی تنظیم کنند. 
این در حالی اس��ت که تیرماه هر س��ال فصل برگزاری مجامع 
عموم��ی ش��رکت ها اس��ت و در آن عملکرد مال��ی بنگاه های 
اقتصادی در یک س��ال مالی س��نجیده می شود. سال گذشته 
ب��ه دلیل صورت های مالی جدید ابالغ��ی بانک مرکزی که بر 
 )IFRS(  مبنای اس��تانداردهای جدید گزارشگری بین المللی
تهیه ش��ده بود، اغلب مجامع عموم��ی بانک ها با تأخیر برگزار 
ش��د. صورت ه��ای مالی مورد نظ��ر بانک مرکزی اواخر س��ال 
گذش��ته با توجه به نظر کارشناسان و حس��ابداران بازنگری و 
بار دیگر به ش��بکه بانکی ابالغ ش��د و بانک مرکزی اعالم کرد 
برای س��ال 1395 هیچ گونه اغماضی را در رعایت نکردن این 
اس��تانداردها نمی پذیرد زیرا یکی از الزام های پیوس��تن نظام 
بانکی ایران به سیستم جهانی، رعایت این استانداردهاست که 
زبان جهان شمول حسابداری و حسابرسی بنگاه های اقتصادی 
به ش��مار می رود. در این زمینه بانک مرکزی روز گذش��ته در 
بخش��نامه ای بار دیگر با هدف صیانت از منافع سپرده گذاران، 
ایفای مس��ئولیت در ایجاد و حفظ سالمت و ثبات نظام بانکی 
کشور و نیز تسهیل در برقراری ارتباطات بین المللی بانک های 
ایرانی، ش��فافیت و قابلیت اتکای مالی را مورد تأکید قرارداد و 
آن را مولفه اصلی کیفیت گزارش��گری مالی دانس��ت. در این 
بخشنامه آمده است شواهد نشان می دهد در سطح بین المللی 
و در ارتباط با ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس های اوراق 
به��ادار به ویژه بانک ها و موسس��ات اعتباری، انتش��ار گزارش 
حسابرسی غیرمقبول اصوالً جایگاهی ندارد. صدور گزارش های 
حاوی اظهار نظر حسابرسی، مشروط، آن هم با بند های متعدد، 
مبهم و با اهمیت، اعتبار صورت های مالی را به شدت مخدوش 
ساخته و اطمینان اس��تفاده کنندگان را سلب می کند. فراوانی 
این نوع گزارش  ها در ارتباط با صورت های مالی ش��رکت ها در 
ایران، رویه ای نادرس��ت و رو به تزایدی اس��ت که متأسفانه به 
یک عرف تبدیل شده است. این نقیصه  بارز به طور کلی فلسفه 
وجودی گزارشگری مالی را که فراهم کردن اطالعات قابل اتکا 
و س��ودمند برای تصمیم گیری است به شدت مخدوش کرده و 
اکنون به یکی از موانع اصلی تعامالت بین المللی بانک های ایرانی 
تبدیل شده است. کیفیت گزارشگری مالی بانک ها  و موسسات 
اعتباری با توجه به ضرورت تسریع در برقراری ارتباطات بانکی 
بین المللی، از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. براین اس��اس، 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران به عنوان مرجع نظارت 
بر عملکرد بانک ها  و موسس��ات اعتباری و در راستای صیانت 
از مناف��ع س��پرده گذاران و ایفای مس��ئولیت در ایجاد و حفظ 
س��المت و ثبات نظام بانکی کشور، اقدامات اصالحی تدریجی 
را اتخاذ کرده اس��ت. براس��اس اعالم بانک مرکزی، مسئولیت 
رعایت نکردن مفاد این بخش��نامه برعهده هیات مدیره بانک ها 
و موسسات اعتباری و امضا کنندگان گزارش حسابرسی خواهد 
بود. همچنین صدور تاییدیه برگزاری جلس��ات مجمع عمومی 
بانک ها  و موسسات اعتباری منوط به رعایت کامل نکات یادشده 
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خبرنــامه

ارائه خدمات بیمه تنها از طریق موسسات، 
نمایندگان و کارگزاران رسمی

 بیمه مرکزی اعالم کرد ارائه خدمات بیمه های بازرگانی بر اساس قانون 
فقط از طریق موسس��ات بیمه، نمایندگان بیم��ه و دالالن  )کارگزاران( 
رسمی بیمه به هموطنان ارائه می شود. به گزارش »فرصت امروز« بیمه 
مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد:  برخی شرکت های سودجو طی تماس با 
شهروندان، با وعده ارائه پوشش خدمات درمانی، اقدام به فروش غیرمجاز 
و ارائه تخفیف برای صدور بیمه نامه شخص ثالث در قبال واریز وجه دارند؛ 
به نحوی که ضمن دریافت اطالعات شخصی افراد، اقدام به صدور و ارائه 
کارت های مختلف مانند آریانا کارت، کارت امداد خودرو، کارت سالمت و 
کارت دندانپزشکی می کنند که این کارت ها از نظر بیمه مرکزی به عنوان 
نهاد حاکمیتی دولت در صنعت بیمه کش��ور فاقد اعتبار است. به اطالع 
تمامی هموطنان می رساند فعالیت شرکت هایی مانند پژواک سالمت که 
ادعا می کند در زمینه ارائه خدمات درمانی فعالیت می نماید، غیر قانونی 
بوده و این شرکت و شرکت های مشابه، تحت نظارت بیمه مرکزی نیستند. 

ریزش قیمت انواع سکه در بازار
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 3.۷35 تومان و هر 
قطعه تمام بهار آزادی طرح جدی��د را 1.199.450 تومان تعیین 
کردند که نشان دهنده کاهش اندک قیمت دالر و همچنین ریزش 
قیمت طال و انواع س��که در بازار اس��ت.هر یورو در بازار آزاد تهران 
4.241 تومان و هر پوند نیز 4.844 تومان قیمت خورد. همچنین 
هر نیم س��که 636.000 تومان و هر ربع س��که 366.000 تومان 
فروخته شد. هر سکه یک گرمی 245.000 تومان خرید و فروش 

شد و هر گرم طالی 18 عیار 114.1۷5 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.۷35دالر آمریکا

4.241یورو اروپا

4.844پوند انگلیس

1.026درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

494.550مثقال طال

114.1۷5هر گرم طالی 18 عیار

1.1۷3.000سکه بهار آزادی

1.199.450سکه طرح جدید

636.000نیم سکه

366.000ربع سکه
245.000سکه گرمی

نرخنــامه

بیمه  نــامه



5 بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
21 خرداد 1396

شماره 804

همانطور که پیش بینی می شد، شاخص کل 
بورس ته��ران بی اعتنا به حمالت تروریس��تی 
آخر هفته گذش��ته، روند متع��ادل و صعودی 
خود را از س��اعات ابتدایی معامالت نخس��تین 
روز هفته آغاز کرد. بر این اساس، شاخص کل 
بورس اوراق به��ادار تهران در جریان معامالت 
نخس��تین روز هفته ۹۷ واحد رش��د کرد و در 
ارتف��اع ۷۹ ه��زار و 855 واح��د ق��رار گرفت. 
بیش��ترین تأثیر مثبت بر رش��د دماسنج بازار 
س��هام در روز گذش��ته به نام نمادهای صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، آسان پرداخت پرشین 
و گروه مپنا شد و در مقابل نمادهای معامالتی 
گسترش نفت و گاز پارسیان، مخابرات ایران و 
پاالیش نفت تهران با اف��ت خود مانع افزایش 

بیشتر شاخص کل شدند. 

حمایت حقوقی ها از شاخص کل
ب��ورس تهران روز گذش��ته ش��اهد حمایت 
ش��رکت های حقوق��ی از ش��اخص کل ب��ود و 
دماس��نج ب��ازار س��هام ب��ا همی��ن حمایت ها 
توانس��ت تغییر جهت داده و در شیب صعودی 
قرار بگیرد. هرچند ای��ن صعود کم عمق بود و 
کاهش ارزش معامالت باعث ش��د تا همچنان 
س��هامداران حقیق��ی ب��دون هی��چ ریس��کی 
بیش��تر نظاره گر معامالت باش��ند. با این حال 

در نخس��تین روز معامالت��ی هفت��ه در گروه 
س��اختمانی ها، عمران و توسعه شاهد با اقبال 
خریداران حقیقی در س��قف کامل قیمت ها در 
حال��ی به کار خود پایان داد که افزایش عرضه 
س��هام نتوانس��ت به ش��کل گیری صف خرید 
پرحج��م در این نم��اد معامالت��ی بینجامد. از 
نکات قابل توجه ب��ازار اینکه تابلوی معامالت 
ب��ورس ته��ران با وج��ود حضور ش��رکت های 
بزرگ و برخوردار از ش��فافیت باال، کمتر مورد 
توجه معامله گران قرار دارد و اکثر فعاالن بازار 
س��هام ترجیح می دهند در بازار ش��رکت های 
کوچک فرابورس��ی به معامل��ه بپردازند. بدین 
ترتیب نگاه س��رمایه گذاران عمدتا به تحرکات 
صع��ودی در ت��ک س��هم ها معطوف ش��ده و 
سفته بازان بس��یاری نیز جذب سرمایه گذاری 
در 122شرکت بازار پایه فرابورس شده اند. در 
نتیجه با فقدان نش��انه های رش��د بنیادی بازار 
س��هام، به نظر می رسد فضای صبر و انتظار باز 
ه��م توصیف کننده وضعیت ب��ورس تهران در 

کوتاه مدت باشد. 

رشد دو واحدی آیفکس
معام��الت فراب��ورس ایران در نخس��تین روز 
معامالتی هفته جاری با دادوستد 224 میلیون 
ورق��ه بهادار به ارزش یک ه��زار و 1۷4 میلیارد 
ریال دنبال شد. این میزان معامله که در حدود 
28 هزار دفعه مبادالتی صورت گرفت با افزایش 

دو واح��دی آیفکس و صع��ود آن تا ارتفاع ۹03 
واحدی نیز همراه ش��د. در معامالت روز ش��نبه 
20 خردادماه حجم و ارزش معامالت در مجموع 
بازارهای اول و دوم به حدود 100 میلیون سهم 
ب��ه ارزش بی��ش از 244 میلیارد ریال رس��ید. 
بازگش��ایی ۷نماد و حق تقدم نماد معامالتی در 
کنار توقف نماد شرکت توسعه حمل و نقل ریلی 
پارس��یان نیز از دیگر رخدادهای بازار فرابورس 
اس��ت که در نتیجه آن نماد معامالتی ش��رکت 
ش��یرین دارو و حق تقدم خرید س��هام شرکت 
مذکور، ش��رکت تولیدی قند ش��یروان، قوچان 
و بجنورد و حق تقدم آن، ش��رکت پتروش��یمی 
خراسان، شرکت کی بی س��ی و شرکت تولیدی 
و خدم��ات صنایع نس��وز توکا در جری��ان بازار 
بازگش��ایی ش��دند. در مقابل نیز نماد ش��رکت 
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان جهت برگزاری 
مجم��ع عموم��ی فوق العاده صاحبان س��هام در 
پایان معامالت متوقف ش��د. نماد شرکت عمران 
و توس��عه ش��اهد با نماد »ثعمرا« روز گذش��ته 
ب��ا معامله 35 میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از 
65میلیارد ریال در صدر این دو بازار ایس��تاد و 
باالترین حج��م و ارزش معامالتی را از آن خود 
کرد. رش��د دو واحدی آیفکس نیز در حالی رقم 
خورد که تأثیر مثب��ت از جانب برخی نمادهای 
پاالیشی، پتروش��یمی و فلزات اساسی عامل آن 
بود. به این ترتیب نمادهای »زاگرس«، »هرمز«، 
»ش��اوان« و »ش��پاس« تا س��قف حداکثر 0. 5 

واح��د تأثیر مثبت بر این نماگر بازار داش��تند و 
در مقابل تأثیر منفی از طرف نمادهای »اپرداز« 
و »ش��راز« مانع از رش��د بیش��تر ش��اخص کل 

فرابورس شد. 

صدر نشینی صندوق سرمایه گذاری آرمان 
آتی کوثر 

نگاه��ی به معامالت صورت گرفته در تابلوی 
اوراق تس��هیالت مسکن نیز حاکی از آن است 
در حالی بیش از ۹۷ هزار ورقه تس��ه به ارزش 
بی��ش از ۷3میلیارد ری��ال در این تابلو معامله 
ش��ده که قیمت آنها نی��ز در بازه ۷48 تا ۷68 
هزار ریال نوس��ان داشته است. باالترین قیمت 
این اوراق به تس��ه اردیبهش��ت ۹6 و کمترین 
قیم��ت آن به تس��ه بهمن م��اه ۹5 اختصاص 
داشت. اس��ناد خزانه اس��المی مرحله یازدهم 
ب��ا معامله 116 هزار ورقه ب��ه ارزش افزون بر 
10۷ میلی��ارد ریال، بیش��ترین حجم و ارزش 
معام��الت را در ب��ازار اوراق ب��ا درآمد ثابت به 
خ��ود اختصاص داد. روز گذش��ته در این بازار 
سرمایه گذاران شاهد معامله 615 هزار ورقه به 
ارزش 5۹۷ میلی��اد ریال بودن��د. در نهایت در 
میان صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله 
صندوق س��رمایه گذاری آرمان آت��ی کوثر در 
صدر ایس��تاد و در مجم��وع ETFها به میزان 
۹.6میلیون ورق��ه به ارزش بیش از 6۹میلیارد 

ریال دادوستد شدند. 

شاخص کل 97 واحد رشد کرد

بازگشت بورس به مسیر تعادل

فراخوان س��ازمان ب��ورس در خصوص اصالح 
برخ��ی دس��تورالعمل های قانون��ی بس��یار بجا، 
شایسته و نشان دهنده اش��راف کامل مدیران و 
مس��ئوالن در سازمان بورس نس��بت به مسائل 
حاکم بر بازار س��رمایه اس��ت. فردین آقابزرگی، 
مدیرعام��ل کارگزاری بان��ک آینده در گفت وگو 
با س��نا، در خصوص فراخوان بازار سرمایه برای 
اصالح دس��تورالعمل های قانون��ی گفت: دیدگاه 
سازمان بورس به عنوان مقام ناظر و متولی بازار 
سرمایه ایران درخصوص بازنگری و اصالح رویه 
توقف نمادهای معامالتی و نحوه انتشار اطالعات 
از سوی ناشران، حرکتی سازنده و بسیار باارزش 
اس��ت. وی این تصمیم را پس از تهیه، تدوین و 
تصویب قانون بازار اوراق بهادار درسال 84 یکی 

از اثرگذارترین عملکردهای مس��ئولین در حوزه 
بازار سرمایه دانست و تأکید کرد: در این شرایط 
مطالع��ات تطبیق��ی وضعیت ب��ورس در داخل 
کش��ور ما در مقایس��ه با تجربه س��ایر کشورها 
همواره باید مورد توجه باش��د. این کارش��ناس 
بازار س��رمایه با اش��اره به حساس��یت موضوع و 
چالش هایی که اجرای ای��ن تصمیم ها می تواند 
دربرداش��ته باش��د، نکاتی را مطرح کرد و گفت: 
اصوالً توقف نماد معامالتی به دلیل ابهام در ارائه 
اطالع��ات یا تغیی��رات ایجاد ش��ده در وضعیت 
مالی ناش��ران، این ذهنی��ت را ایجاد می کند که 
باز بودن نماد معامالتی یا بازگش��ایی نمادهایی 
که بسته بودند، به منزله عدم وجود ابهام است. 
وی با تأکید بر اینکه اساساً توقف نماد معامالتی 

راهکار مناس��بی برای مجاب کردن ش��رکت ها 
برای ارائه اطالعات مالی نیست، افزود: بازنگری 
در رویه ه��ای معم��ول باید هم��واره در جریان 
باش��د. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده با اشاره 
به موض��وع مهم دیگر این فراخ��وان در ارتباط 
با ارائه اطالعات از س��وی ناش��ران گفت: در دو 
س��ال گذش��ته ارائه اطالعات از سوی ناشران و 
ارتباط آن با قیمت س��هام تا حدودی متفاوت تر 
از س��ال های پیش نمود داش��ته اس��ت. در دو 
س��ال گذشته ش��رکت های زیادی بوده اند که با 
تغییرات ب��ا اهمی��ت در پیش بینیEPS مدتی 
متوقف بوده و س��پس بعد از بازگشایی با اقبال 
خاصی متاثر از درصد تغییر در پیش بینی)مثبت 
و منفی( مواجه نشده اند و این موضوع موید این 

اس��ت که اساس��اً کلیه تغییرات قیمت سهام به 
تغییرات در پیش بینی س��ود بس��تگی ندارد یا 
اینک��ه قبل از توق��ف نماد معامالت��ی اطالعات 
به نحوی در قیمت س��هم خود را نش��ان داده و 
تأثیر گذاش��ته است. آقابزرگی در ادامه با تأکید 
ب��ر اینکه این فراخوان بس��یار بجا، شایس��ته و 
نشان دهنده اشراف کامل مدیران و مسئوالن در 
س��ازمان بورس نسبت به مس��ائل حاکم بر بازار 
سرمایه اس��ت، اظهار داشت: باید در نظر داشته 
باش��یم که زمان اخذ تصمی��م و اجرایی کردن 
تصمیمات نیز در این بین بس��یار بااهمیت است 
و الزم اس��ت همواره و بدون انقط��اع رویه های 
موجود را بررس��ی و به دور از مصلحت اندیش��ی 

نسبت به اصالح آنها اقدام کنیم. 

نایب رئیس کمیس��یون بازار پول و س��رمایه 
ات��اق ته��ران گف��ت تعیین تکلیف ن��رخ بهره 
و آرای��ش هیات  وزی��ران دول��ت دوازدهم، از 
عوام��ل مؤث��ر در وضعی��ت بازار س��رمایه در 
ماه های آینده اس��ت. به گزارش اتاق بازرگانی 
تهران، سیدحس��ین س��لیمی گفت: بورس در 
دو هفته اخیر کم رمق بود و نتوانس��ت رش��د 
م��ورد انتظار را محقق کن��د. در عین حال، با 
توجه به برگزاری مجامع ش��رکت ها و تقسیم 
س��ود این طور پیش بینی می ش��د که شاخص 
کل روند رش��د را دس��ت کم تا پایان نخستین 
ماه تابس��تان حف��ظ کند اما ای��ن پیش بینی 
محقق نش��د. در مورد وضعیت اول باید گفت 
نوسان شاخص کل با توجه به وقوع این حادثه 
تروریس��تی در تهران طبیعی بود و در مقایسه 
با م��وارد دیگر ک��ه واکنش های ش��دیدتری 
نس��بت به چنین تحوالتی نشان دادند، ریزش 
500 واحدی تقریباً واکنش شدیدی نبود. وی 

اف��زود: در مورد برگزاری مجامع ش��رکت ها و 
تقس��یم سود باید گفت، ش��رکت ها بازدهی را 
که در ش��ش ماه قبل برای آنها در نظر گرفته 
ش��د، نداش��تند و ارقام موردنظر حاصل نشد. 
تعدیل های اعمال ش��ده باعث شد دریافتی ها 
کاهش پیدا کند و س��ودهای پیش بینی ش��ده 
محقق نش��ود. به وی��ژه در م��ورد بانک ها این 
مسئله شدیدتر اس��ت و اصاًل مشخص نیست 
که س��ود تقسیم شود یا نه. شرایط بانک ها در 
ماه های گذش��ته با توجه به سخت گیری های 
بان��ک مرک��زی در زمین��ه کفایت س��رمایه و 
افزای��ش ذخای��ر قانون��ی در بازار س��رمایه با 
مس��ائلی همراه بود. از سوی دیگر شرکت های 
غیر بانک��ی ب��ه دلیل رکود و مش��کالت بانکی 
از جمل��ه بهره های باال نتوانس��تند س��ودهای 
م��ورد پیش بینی را محقق کنن��د و هیچ کدام 
از انتظارات برآورده نش��د. س��لیمی ادامه داد: 
نکته دیگر اینکه خریداران س��هام با توجه به 

انتشار اوراق مش��ارکت و خزانه اسالمی که با 
سود 22 تا 23 درصد فروخته می شد، در عمل 
داوطلب این اوراق ش��دند و ب��ه همین دلیل 
حجم خریدوفروش س��هام کاهش پیدا کرد. با 
توجه به نقدینگی کم و بهره باالی سپرده های 
بانکی و پابرجایی رکود)هرچند که از ش��دت 
آن کاس��ته شده( امیدوار به رش��د قابل توجه 
شاخص کل در ماه های آینده نیستیم، هرچند 
عواملی بر این مس��ئله اثرگذار است که تغییر 
آن می تواند بر شرایط بازار سرمایه اثر بگذارد.  
نایب رئیس کمیس��یون بازار پول و س��رمایه 
اتاق تهران خاطرنشان کرد: یکی از این عوامل 
مؤثر نرخ بهره اس��ت؛ به ای��ن معنا که تکلیف 
نرخ بهره در آینده مش��خص می شود. بسیاری 
از س��ازمان ها دنبال تعیین نرخ مناسبی برای 
سود تسهیالت هس��تند، نرخی که پاسخگوی 
نیازه��ای صنای��ع باش��د. صنای��ع نمی توانند 
ب��ا تس��هیالت 25درصدی به نتیجه برس��ند. 

از س��وی دیگر مؤسس��ات مال��ی و اعتباری و 
س��پرده گذاران برای جذب مناب��ع مالی وعده 
س��ودهای باال می دهند و سپرده گذاران تمایل 
دارند سرمایه ش��ان در بانک ها با دریافت سود 
1۷ تا 18درصد س��پرده کنند تا سهام بخرند. 
طرفداران خرید اوراق مشارکت و اسناد خزانه 
هم بیشتر شده اس��ت، بنابراین امیدی نیست 
که بازار س��رمایه تکان بخورد. تنها راه تحول 
بازار س��رمایه ای��ران س��رمایه گذاری خارجی 
اس��ت. وی تأکید ک��رد: اگر ان��رژی جدیدی 
وارد بورس شود، به طور حتم بازار سهام تکان 
می خ��ورد؛ نکته اثرگذار دیگر در وضعیت بازار 
در ماه های آینده، تعیین هیأت دولت دوازدهم 
اس��ت، به نحوی که بعضی س��رمایه گذاران تا 
تعیین تکلیف هیأت دولت بعدی دس��ت نگه 
داش��تند و منتظر هس��تند ببینند چه کسانی 
به عن��وان وزرای مجموعه اقتص��ادی انتخاب 

می شوند. 

فراخوان سازمان بورس، هوشمندانه و سازنده است

آینده بازار سرمایه

خبر

پرداخت بیش از 516میلیارد ریال سود 
به سرمایه گذاران

معاونت عملیات ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی در هفته 
گذش��ته حدود 516 میلیارد و ۷41 میلیون ریال انواع سود 
به 4هزار و 420 س��رمایه گذار پرداخت کرد. بر اس��اس این 
گزارش، در معامالت هفته گذش��ته فراب��ورس ایران تعداد 
4هزار و 322 نفر با اس��تفاده از اوراق حق تقدم تس��هیالت 
مس��کن وارد فرآین��د دریافت تس��هیالت از بانک مس��کن 
ش��دند. حجم معامالت حق تقدم تسهیالت مسکن در هفته 
منته��ی به 1۷ خ��رداد بیش از 212 هزار برگ��ه اوراق بود. 
بر اس��اس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیالت خرید 
خان��ه، فروش اقس��اطی و جعاله تعمیر مس��کن از 18.5 به 
1۷.5درصد کاهش یافته است. سقف فردی تسهیالت خرید 
از محل گواهی حق تقدم اس��تفاده از تس��هیالت مسکن در 
ته��ران 600 میلیون ریال، در مراکز اس��تان ها و ش��هرهای 
باالی 200هزار نفر 500 میلیون ریال و سایر مناطق شهری 

400 میلیون ریال است. 

تاالر محصوالت کشاورزی متنوع شد
ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران در نخس��تین روز هفته، 
عرضه 3۹ هزار و 850 تن انواع قیر و 3 هزار تن وکیوم باتوم را 
تجربه کرد. تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران روز 
شنبه 20 خرداد میزبان عرضه 46 هزار و ۷02 تن گندم، شکر، 
روغن خام، ذرت و جو بود. ۷ هزار و 2۷۷ تن جو دامی در قالب 
ط��رح قیمت تضمینی، 31هزار تن گندم خوراکی، 4 هزار تن 
گندم دوروم، 3 هزار و 4۷5 تن ش��کر س��فید، 300 تن روغن 
خام و 650 تن ذرت در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. 
همچنین 15هزار تن کک متالورژی شرکت کک سازی زرند در 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه شد. تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد 
عرضه 83 هزار و 43 ت��ن انواع قیر، لوب کات، گوگرد، وکیوم 
باتوم، سالپس واکس، مواد پلیمری و مواد شیمیایی بود. عالوه 
بر این یک هزار و 30 تن ضایعات فلزی نیز در بازار فرعی بورس 

کاالی ایران عرضه شد. 

صنعت تکنولوژی بازنده بازارهای آمریکا
س��هام ش��رکت های تکنولوژی با صف فروش پرحجمی در 
آخرین روز کاری هفته مواجه و موجب شدند شاخص نزدک و 
ش��اخص های اصلی در وال استریت با افت شدید همراه شوند. 
افت قیمت سهام ش��رکت های تکنولوژی و  آی تی در آخرین 
روز کاری هفته در بازار وال اس��تریت به ثبت رس��ید. صنعت 
تکنولوژی که به اختصار SPLRCT نامیده می ش��ود در سال 
ج��اری با افت همراه بوده اس��ت درحالی که آخرین روز کاری 
هفته را نیز با کاهش 2.۷ درصدی خاتمه داد. اما صنعت مالی 
ک��ه به اختصار SPSY نامیده می ش��ود و صنایع انرژی که به 
اختصار SPNY معرفی می ش��وند با رشد چشمگیری همراه 
بودند، به طوری که صنعت انرژی با رشد 2.5درصدی و بخش 
خدمات مالی ب��ا افزایش 1.۹درصدی همراه بودند. ش��اخص 
نزدک با کاهش 1.8 درصدی همراه و موجب شد این متغیر در 
کانال 6 هزار و 20۷ واحدی بایستد. اما شاخص داوجونز با رشد 
0.4 درصدی همراه شد و اس اندپی 0.08 درصد کاهش داشت. 
در این میان قیمت سهام شرکت اپل افت 3.۹ درصدی داشت 
و بیش��ترین میزان افت روزانه را نس��بت به سال 2016 از آن 
خود کرد و این افت بر سه شاخص اصلی بازار آمریکا تأثیر گذار 
ش��د. در این بین قیمت سهام ش��رکت فیس بوک با افت 3.3 
درصدی همراه ش��د و بیشترین میزان افت را نسبت به نوامبر 
2016 از آن خود کرد. ش��رکت آلفابت مالک شرکت گوگل، با 
افت 3.4 درصدی قیمت س��هام روبه رو شد درحالی که قیمت 
س��هام شرکت مایکروسافت نیز 2.3 درصد منفی شد. شرکت 
تولید قطعات ویدیاNvidia کاهش 6.5 درصدی قیمت سهام 

را به ثبت رساند. 

اختصاص 67 ریال سود به ازای هر سهم 
»ورنا«

شرکت س��رمایه گذاری گروه صنعتی رنا صورت های مالی 
شش ماهه نخست س��ال مالی منتهی به 31شهریورماه ۹6 
را باس��رمایه 6 هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی شده 
منتشر کرد. شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در دوره 
ش��ش ماهه نخس��ت س��ال مالی منتهی به 31 شهریورماه 
13۹6، مبل��غ 2۷1میلی��ارد و ۷3 میلی��ون ری��ال درآم��د 
عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت نیز هزینه های فروش، 
اداری و عمومی و هزینه های عملیاتی کس��ر ش��د و س��ود 
عملیاتی دوره ب��ه مبلغ 21۹میلی��ارد و 660 میلیون ریال 
رسید. از س��ود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی کسر شد 
و با اضافه ش��دن درآمدهای غیر عملیاتی به آن سود خالص 
دوره به مبلغ 3۹۹ میلیارد و 38۷ میلیون ریال رس��ید و بر 
این اساس مبلغ 6۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. 
به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد 
و در نهایت 2 هزار و ۷۹5 میلیارد و ۹۷۹ میلیون ریال سود 

انباشته پایان دوره در حساب های »ورنا« منظور شد. 

اختصاص 5 هزار و 377 ریال سود به 
ازای هر سهم »بوعلی«

شرکت پتروشیمی بوعلی س��ینا صورت های مالی یک ساله 
منتهی به 30 اسفندماه ۹5 را با سرمایه 500 میلیارد ریال به 
صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت پتروشیمی بوعلی 
س��ینا در سال مالی گذش��ته معادل 20هزار و 550 میلیارد و 
۹68 میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرد. از درآمد عملیاتی 
این ش��رکت بهای تمام ش��ده درآمدهای عملیاتی کسر شد و 
سود ناخالص دوره معادل 2هزار و 814 میلیارد و 43۷ میلیون 
ریال محاسبه شد. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های فروش، 
اداری و عمومی کس��ر و با اضافه شدن درآمدهای عملیاتی به 
آن س��ود عملیاتی دوره به مبلغ 630 میلیارد و 202 میلیون 
ریال رسید. به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای غیر عملیاتی 
افزوده و مالیات از آن کس��ر شد و سود خالص دوره به مبلغ 2 
هزار و 688 میلیارد و 4۹1 میلیون ریال رسید و بر این اساس 
مبلغ 5 هزار و 3۷۷ ریال س��ود به ازای هر س��هم محقق شد 
که نس��بت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 102 درصد 
افزایش را نشان می دهد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته 
ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 3 هزار و ۹۹0 میلیارد 
و ۷32 میلیون ریال سود انباش��ته پایان دوره در حساب های 

»بوعلی« منظور شد. 

نگاه

دریچه

بورسبینالملل

بورسکاال

شرکتهاومجامع

بیشترین درصد افزایش
پش��م شیش��ه ای��ران در حال��ی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که گروه بهمن 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

5.4۷۷4.۹8کپشیر

2.1104.۹8خبهمن

1۷.4614.۹6بکاب

10.5554.۹کبافق

2.6524.82سصوفي

2.۷۹14.81تایرا

3.4۷14.۷۷کسرام

 بیشترین درصد کاهش
داروس��ازی ابوریحان صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. بین المللی محصوالت پارس در رده دوم این 
گروه ایس��تاد. صنایع کاشی و س��رامیک سینا هم در میان 

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

)5(۷.316دابور
)4.55(2.541شپارس
)4.52(2.8۹6کساوه

)4.31(5.۹05مرقام

)4.31(1.644قثابت

)4.2۹(3.20۹سغرب

)4.22(11.002چافست

پرمعامله ترین سهم
پلی اکریل پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
ف��والد آلیاژی ای��ران در رده دوم این گروه ایس��تاد. پارس 

خودرو هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

28.35۹ 5۷0شپلي

20.8۹5 2158فوالژ
14.3۷6 ۹83خپارس
۹.2۷2 ۹15وساپا

۹.043 1۷38پارسان
۷.5۷4 884وملت
۷.52۹ ۹5۹خاذین

بیشترین ارزش معامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را ش��رکت 
ارتباطات س��یار ایران به خ��ود اختصاص داد. فوالد آلیاژی 
ای��ران رتبه دوم را به دس��ت آورد. پاالیش نفت بندرعباس 

هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

45.824 32280همراه
45.0۹6 2158فوالژ

33.۹13 5410شبندر
23.۹6۷ 363۹وبیمه
21.865 3188ثاژن
21.684 6050بفجر
21.346 4630فارس

بیشترین سهام معامله شده
پلی اکریل در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که پارس خودرو در این گروه 

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

5۷01411شپلی
۹83۹1۷خپارس
8056851کپارس
318881۹ثاژن

۹5۹6۷2خاذین
۹15658وساپا
363۹648وبیمه

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا شیشه 

به دست آورد. تولید محور خودرو در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

20۷61038کساپا
2252563خمحور
883442خکمک
3۷۹22۷1فمراد
24۹322۷تکنو

188020۹کسعدی
2۷5۹1۹۷خلنت

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. س��رمایه گذاری اعتبار ایران 

جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۷662.04وخارزم
13002.41واعتبار
11363.40پردیس

10623.54ورنا
10444.02وصنعت
1۹134.08اخابر

1۹134.0۹پارسیان

نماگربازارسهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com
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 تبری�ز -لی�ا پاش�ائی: تللاش های 
شللبانه روزی کلیه پرسنل شللرکت آب و 
فاضاب استان آذربایجان شرقی در تمامي 
بخللش ها بللرای  تامین و توزیع مناسللب 
آب قابللل تقدیر بوده و در سللال 95 بیش 
از 243 کیلومتللر اصاح و توسللعه آب در 
سطح شهرهای اسللتان آذربایجان شرقی 
اجرا و بیللش از 34930 فقره کنتور خراب 
مشترکین تعویض شللده است. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت آب 
و فاضاب استان با اعام این مطلب افزود: 
مسئولیت پذیري در شرکت آب و فاضاب 
یك اصل مهم اسللت و کلیه همللكاران و 

مدیران بر این امر واقف هسللتند و در این 
راستا در تابستان سال گذشته هیچ مشكلی 
از بابللت قطعی و کمبود آب در هیچ یك از 

شهرهای استان وجود نداشت که امیدواریم 
برای تابستان سال جاری نیز با برنامه ریزی 
اساسللی انجام شده، مشكلی وجود نداشته 

باشللد. مهندس علیرضا ایمانلو افزود: این 
شرکت در حال حاضر 100 درصد جمعیت 
شهری در 60 شهر استان با جمعیتی بالغ بر 
2 میلیون و 810 هزار نفر را تحت پوشش 
آب شللرب بهداشتی قرار داده و با واگذاری  
بالغ بللر 79740 فقره انشللعاب جدید آب  
در سللال 95 به متقاضیان در سطح استان 
کل انشللعابات آب با آحاد به یك میلیون و 
203 هزار فقره می رسد. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضاب آذربایجان شرقی با اشاره به 
اصاح و توسعه شبكه آب در کلیه شهرهای  
این اسللتان گفت: در طول سال 95 بیش 
از 243 کیلومتر اصاح و توسعه شبكه آب 

اجرا شللده و طول شبكه آب نیز به بیش از 
9000 کیلومتر رسیده است. وی اضافه کرد: 
شرکت آب و فاضاب استان در طول سال 
گذشللته و 3 ماهه اول سال جاری با تاش 
پرسللنل زحمتكش در تمامي زمینه هاي 
کاري توانسته اسللت خدمات قابل قبولي 
را به شللهروندان و مشترکین ارائه نماید و 
امیدواریللم در ادامه سللال جاری نیز طبق 
فرمایشات مقام معظم رهبری که امسال را 
" سال اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال " 
نامگذاری فرموده اند، با پویایي و خاقیت در 
کارهاي محوله شاهد تداوم خدمات رساني 

مطلوب به مشترکین عزیز باشیم.

تبریز - مهناز پاش�ائی: جلسلله هماهنگی ستاد 
 دیه استان با هدف بررسی راهكارهای جذب حمایت و 
کمك های مردمی جهت شللرکت در جشن گلریزان و 
آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد با حضور مدیریت 
و مسللئولین شللرکت ملی پخش فللرآورده های نفتی 
 منطقه آذربایجان شرقی، مسئولین اتحادیه جایگاهها، 
شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی و تأسیسات 
گازمایللع و نیز مدیرعامل سللتاد دیه اسللتان و معاون 
دادسللتان مرکز اسللتان آذربایجان شرقی در ستاد این 
منطقه برگزار گردید. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به 
نقل از روابط عمومی شللرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی، مهندس ابوالفضل روح 

اللهی، مدیر منطقه ضمن اشللاره به فیوضات و برکات 
رمضان کریم، ماه نزول قرآن در جلسه هماهنگی ستاد 
دیه استان با ارائه گزارشی از عملكرد منطقه آذربایجان 
شللرقی در خصوص توزیع فرآورده های نفتی مورد نیاز 
بخش های مختلف مصرف در گستره شمالغرب کشور 
نیز صادرات نفتگاز و نفتكوره از این منطقه گفت: کارکنان 
مؤمن و متدین و کوشللای این منطقلله در کنار انجام 
مطلوب وظایف سازمانی و خدمترسانی به مردم شریف 
در کمك به محرومان جامعه و نیز مشللارکت درآزادی 
زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد پیشللقدم می باشند. 
مهنللدس ابوالفضل روح اللهی در ادامه افزود: شللرکت 
در طرح کمللك به زندانیان نیازمنللد جرایم غیرعمد، 

برنامه های عام المنفعلله و نیز اکرام ایتام، تجلی ارادت 
ما ایرانیللان به اهل بیت عصمت و طهارت)س( به ویژه 
کریم اهل بیت امام حسن مجتبی )ع( می باشد. مدیر 
منطقه آذربایجان شرقی در خاتمه سخنان خود با آرزوی 
جامعه ای بانشاط، اخاق مداردر فضایی معنوی و انسانی 
با بهره مندی از آموزه های دینی گفت: بخشنده بودن 

 قبل از آنكه توانایی مالی بخواهد، قلبی رئوف و بخشنده 
می طلبد. درادامه جلسه، تقی پور مدیرعامل ستاد دیه 
استان و صادقیان معاون دادستان مرکز استان با اشاره به 
عملكرد ستاد دیه آذربایجان شرقی در سال 95 جهت 
آزادی زندانیللان جرایم غیرعمللد و تأثیر این کمك ها 
به کنترل و کاهش آسللیب های اجتماعی، از عملكرد، 
مشللارکت و همكاری شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی درسنت حسنه کمك به 
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در سنوات گذشته و سال 
جاری تشكر و قدردانی نموده و نسبت به ادامه همكاری 
و تعامل جهت مشللارکت هر چه مطلوب تر در این امر 

خیر تأکید کردند.

تبریز – ماهان فاح- سردار احمد جهانسری، 
مدیللرکل پدافند غیرعامل اسللتان با ارسللال لوح 
تقدیری از مهندس صمدنژاد، رییس هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی آذربایجان 
شرقی تقدیر کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در 
قسمتی از این لوح تقدیر آمده است: " فتح قله های 

رفیع سللربلندی و عللزت، مرهون همللت و تاش 
انسانهای وارسللته ای است که با اتكال به پروردگار 
و بهره گیری از تعهللد و تخصص، آزادی و همت را 
در سرلوحه خود قرار داده اند. بدینوسیله در سال" 
اقتصاد مقاومتی، تولید – اشللتغال " از جناب عالی 
و مدیر پدافند غیرعامل شللرکت آبفار که با همت و 

تاش خود زمینه ساز اقدامات موثر در جهت پیشبرد 
سیاست ها، اهداف و برنامه های کارگروه تخصصی 
انرژی و آب پدافند غیرعامل استان گردیده اید، تقدیر 
و تشللكر می نمائیم. در جهت قدردانی و ارج نهادن 
به زحمات ارزشمند شللما، این لوح به رسم یادبود 

تقدیم می گردد.

سال گذشته
بیش از 243 کیلومتر اصالح  و توسعه شبکه آب در سطح شهرهای آذربایجان شرقی انجام شده است

برگزاری جلسه هماهنگی ستاد دیه استان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی

تقدیر مدیرکل پدافند غیرعامل استان از مدیرعامل آبفار آذربایجان شرقی

اخبار

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان گلستان با نمایندگان 

مسئولین فروش و وصول مدیریت ها
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - نشسللت صمیمی مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با نمایندگان مسئولین فروش و 
وصول مدیریت های توزیع برق شهرستان ها برگزار شد.در این نشست 
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت گفت: فروش انشعاب و فروش 
انرژی مهمترین و تنها منبع درآمد شللرکت توزیع نیروی برق اسللتان 
گلستان است. مهندس سید احمد موسوی همچنین در خصوص کاهش 
تلفات غیر فنی گفت: مهمترین عامل در کاهش تلفات قرائت صحیح 
کنتور اسللت.در اداملله نمایندگان فروش و وصللول مدیریت های برق 
شهرستانها به بیان مشكات، انتظارات و پیشنهادات خود در زمینه های 
رفاهی و کاری پرداختند و به بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوعات 
پرداختند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان نیز با بیان 
اینكه درآمد و نقدینگی شرکت به عملكرد خوب شماره برداران بازمی 
گردد گفت هر چه دقت شللماره برداران در قرائت کنتورها باالتر باشد 
تلفات غیرفنی کمتر در شللبكه های توزیع خواهیم داشللت. مهندس 
نصیری از شماره برداران خواست با استفاده از بستر نرم افزاری موجود از 
سیستم بیلینگ مشترکانی که قرائت و وصول نشده اند را شناسایی و در 

جهت احقاق حق شرکت اقدام نمایند.

پایان اردوی آموزشی،فرهنگی سیاحتی 
امدادگران و نجاتگران سراسر کشور به 

میزبانی گلستان
گرگان- خبرن�گار فرصت ام�روز - به گللزارش روابط عمومی 
جمعیت هال احمر گلستان،سللومین دوره اردوی سیاحتی فرهنگی 
آموزشللی امدادگران و نجاتگران سراسر کشللور به پایان رسید. در این 
دوره امدادگران و نجاتگران اسللتان های آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، اردبیل، قزوین، همدان، خراسان شمالی و گلستان حضور داشتند. 
 برنامه های آموزشللی فرهنگی سللیاحتی این دوره در دو شهرسللتان 
علی آباد کتللول و گنبد کاووس برگزار گردید و میزبانی اختتامیه این 
دوره را شهرستان گنبد برعهده داشت.در این دوره جناب آقای شاهین 
فتحی معاون عملیات سازمان امدادونجات و فرماندار و مسئولین شهری 
شهرستان گنبد و نیز مدیرعامل و معاونین و مسئولین ستادی و روسای 
شعب جمعیت هال احمر استان گلستان مهمان امدادگران و نجاتگران 

حضور داشتند.

مدیرعامل سازمان تاکسیراني شهرداري ساري خبر داد
صدور پروانه فعالیت و اشتغال ناوگان 
حمل و نقل باري و مسافربري درون 

شهري و حومه
س�اری - دهقان - سللازمان تاکسللیراني 
شللهرداري ساري صدور پروانه فعالیت و اشتغال 
ناوگان حمللل و نقل باري و مسللافربري درون 
شللهري و حوملله را بر عهده خواهد داشللت. به 
گزارش خبرنگار مازندران ، حمیدرضا فضل اهلل 

نژاد مدیر عامل سازمان در گفت وگویي با اشاره به نظارت دقیق سازمان 
بر عملكرد تاکسللي هاي سطح شهر در ساعات منتهي به افطار جهت 
تسللهیل در عبور و مرور شهروندان  اظهار داشت: با توجه به تاکیدات 
نیروي انتظامي و اداره نظارت بر اماکن عمومي مبني بر حفظ شللعائر 
مذهبي در ماه مبارك رمضان، به رانندگان تاکسللي در سللطح شللهر 
تذکرات الزم در خصوص عدم سرویس دهي به افرادي که در ماء عام 
تظاهر به روزه خواري مي کنند داده شللده و در این زمینه با خاطیان 
برخورد قانوني خواهد شللد. مدیرعامل سللازمان تاکسیراني شهرداري 
ساري در بخش دیگري از این گفتگو با تشریح طرح تخصیص سوخت 
)گازوئیل( به ناوگان حمل و نقل باري و مسافري درون شهري و حومه 
پرداخت و افزود: طبق مصوبه سازمان شهرداري و دهیاري هاي کشور 
از این پس صدور پروانه فعالیت و اشللتغال ناوگان حمل و نقل باري و 
مسافربري درون شهري و حومه بر عهده این سازمان مي باشد ورانندگان 
محترم پس از ثبت نام جهت تشكیل پرونده و دریافت پروانه اشتغال و 

فعالیت مي توانند به این سازمان مراجعه نمایند.

مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان مرکزی :
در ماه مبارک رمضان مبلغ دینی در 72 بقعه 

متبرکه در استان مرکزی حضور دارند
اراک- خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه اسللتان مرکزی گفت: در 
آستانه فرا رسیدن ماه مبارك رمضان، 72 بقعه 
متبرکه در این اسللتان مجللری طرح ضیافت 
الهی اسللت. حجت االسام سید باقر حسینی 

مدیر کل اوقاف و امور خیریه، افزود: در ماه مبارك رمضان 72 مبلغ 
شامل 24 مبلغ اعزامی از شهرستان قم و 48 نفر از مبلغان بومی در 
طرح ضیافت استان مرکزی مشارکت دارند که ظرفیت مبلغان بومی 
افزایش چشمگیری داشته است. وی بیان کرد: 16 روحانی مستقر نیز 
در این طرح شرکت دارند و اجرای نماز صبح در 12 بقعه، نماز ظهر 
و عصر در 38 و نماز مغرب و عشاء در 50 بقعه متبرکه استان در ایام 
اهلل رمضان پیش بینی شللده است. حسینی بیان کرد: ستادی برای 
برگزاری برنامه ها و آماده سازی طرح ضیافت در استان تشكیل شده 
است. وی، آیین غبار روبی، عطر افشانی بقاع متبرکه در روز چهارم 
خرداد با حضور مردم و قرائت خطبه شعبانیه، حضور کارشناسان چند 
رسانه ای و مشاوران خانواده در محل خیمه های معرفت و مشاوره 
را از جمله برنامه های امسال طرح ضیافت رمضان در استان عنوان 
کرد. وی افزود:اجرای برنامه منسجم و مشترك با همكاری شهرداری 
و با حضور مبلغان در راستای بیان احكام، روایت، آماده سازی و نصب 
دعای روزانه در بقاع متبرکه یا اماکنی که مبلغان حضور دارند، آماده 
سازی مساجد، تعویض قرآن های بقاع متبرکه و و کتب دعا، برپایی 
نماز جماعت ،بیان احكام شللرعی، اجرای برنامه های ویژه خواهران 
شامل احكام بانوان، برگزاری کاس های جزء خوانی، ترتیل و مباحث 
اخاقی نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای رمضان امسال 
در استان مرکزی است. وی، پاسخ به شبهات دینی، برگزاری دعای 
افتتاح بعد از اقامه نماز، مناجات خوانی، همكاری با موسسات قرآنی، 
حللوزه های علمیه، نیروهای مقاومت بسللیج و هیات رزمندگان در 
راستای برگزاری نشسللت های ترتیل خوانی قرآن کریم را از دیگر 
عنوان های طرح ضیافت الهی در ماه مبارك رمضان برشمرد.مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان مرکزی یادآور شد:در ماه مبارك رمضان 
محفل انس با قرآن کریم با همكاری اداره ارشاد اسامی در بیت امام 
خمینی )ره( برگزار می شللود. حسینی عنوان کرد: تهیه بسته های 
معیشللتی برای فقرا، ارائه افطاری سللاده در بقاع متبرکه برای روزه 
داران، برگللزاری آیین والدت کریملله اهل بیت در نیمه ماه مبارك 
رمضان، همكاری با نهادها و دستگاه های ذیربط در راستای برگزاری 
راهپیمایی روز قدس و نماز عید سعید فطر نیز در این طرح در نظر 
گرفته شللده است. وی عنوان کرد:در سال جاری 124 بقعه متبرکه 
در استان غبار روبی و عطر افشانی شده و طرح توسعه امامزاده محمد 
عابد )ع( نیز از دیگر اقدامات در دست پیگیری است. مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه اسللتان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه 
داد: ماه مبارك رمضان عاوه بر تامین امنیت اجتماعی عاملی مهم 
در تزکیه روح و سللامتی جسللم است که تاثیر غیر قابل انكاری بر 

سامت جامعه نیز دارد.

اخبار

 آمادگی کامل برای تولید برق 
در پیک تابستان

قزوین- خبرنگار فرصت امروز - نیروگاه شهید رجایی در آستانه 
فصل گرما و پس از پایان برنامه های تعمیراتی، با تمام توان آماده تولید 
برق اسللت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید 
رجایی، واحدهای سیزده گانه نیروگاه در پایان اردیبهشت، با اتمام هفده 
فعالیت تعمیراتی، با تمام توان به استقبال فصل گرما می روند. بنا به این 
گزارش، طبق فهرسللت زمان بندی اعام شده، واحدهای سیزده گانه 
نیروگاه شهید رجایی از مهر سال 95 با هدف افزایش آمادگی تولید برق، 
حداکثر مشارکت در تولید و هماهنگی با مرکز کنترل، کاهش حوادث 
فنی، کاهش محدودیت های تولید و کمك به پایداری شبكه سراسری 
برق، به دسللت گروه های سلله گانه تعمیرات سپرده شدند که آخرین 
برنامه تعمیراتی در پایان اردیبهشت 96 با موفقیت به اتمام رسید. این 
گزارش می افزاید، 15 هزار فعالیت تعمیراتی با رویكرد شناسایی نقاط 
ضعف و آسیب پذیر به انجام رسید که حاصل این فعالیت ها، تعویض 
IP اوپراتوردر 6 بویلر واحدهای گازی، تكمیل برنامه نصب سیستم فاگ 
در هر 6 واحد گازی، تعویض فیدواترهیتر 4 بویلر، تعویض بخشللی از 
لوله های رهیت و شسللت و شللوی برج های خنك کن در 2 مرحله از 
مهمترین اقدامات در این دوره از برنامه های تعمیراتی بوده اسللت. در 
ادامه این گزارش آمده اسللت، از دیگر اقدامات اساسللی در این دوره از 
برنامه های تعمیراتی، تهیه جایگزین تجهیزات گردنده مهم و قطعات 
یدکی اساسی واحدها برای افزایش ضریب اطمینان پایداری واحدها بوده 
است که تهیه روتور ژنراتور واحدهای گازی به عنوان تجهیزات یدکی، 
از مهمترین این فعالیت ها است. این گزارش می افزاید، تهیه فهرست 
کشیك تابستان برای بازه زمانی 16 خرداد تا 15 شهریور سال جاری، 
از دیگر فعالیت هایی اسللت که برای تداوم تولید برق و پایداری تولید 
واحدها از سللوی گروه برنامه ریزی آماده شده که در اختیار حوزه های 
مختلف نیروگاه قرارگرفته است. شناسایی نقاط دارای نشت آب و بخار 
واحدهللا در نیروگاه های بخار و سللیكل ترکیبی با رویكرد و تمرکز بر 
کاهش مصرف آب در واحدها و همچنین اقدامات اساسللی با محوریت 
کاهش مصارف داخلی از فعالیت های مهمی است که با پشتیبانی تمامی 
حوزه ها به ویژه گروه های تعمیرات، ایمنی و خدمات به انجام رسللید. 
نیروگاه شللهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیكل ترکیبی و 
توان تولید نامی 2042 مگاوات، 5 درصد از برق مورد نیاز شبكه سراسری 

را تامین می کند.
 

مدیر امور آب و فاضاب شهري آذربایجان غربي : 
مصاحبه رادیویی برنامه »ایستک لر« با 

مدیر امور آب و فاضاب 
ارومی�ه- خبرن�گار فرص�ت ام�روز - به 
گزارش خبرنگار فرصت امروز : مهندس بخشعلی 
حاتم زاده  ، مدیر امور آب و فاضاب شهر ارومیه  
در گفت وگو با برنامه رادیویی » ایستك لر« صدای 
مرکز آذربایجان غربی درخصوص توسعه شبكه 
فاضاب مطالبی عنوان نمود.  وی با اشاره به توسعه شبكه فاضاب در 
شهر ارومیه گفت: 1500 کیلومتر در داخل شهر باید شبكه فاضاب اجرا 
شود تا کل شهر تحت پوشش قرار گیرد که از سال 74 تا کنون 1130 
کیلومتر شبكه فاضاب  در سطح شهراجرا شده و در سالجاری تاکنون 
3500 متر از شللبكه اجرا و امسللال 56 کیلو متر را در برنامه اجرایی 
داریم  که در صورت تخصیص اعتبارات الزم انجام خواهد شللد.  حاتم 
زاده با اشللاره به سللاخت مدول 3 تصفیه خانه فاضاب  شهر ارومیه  و  
تصفیه خانه فاضاب گلمان افزود:  مدول 3 تصفیه خانه فاضاب ارومیه 
دارای 42 درصد پیشللرفت اسللت  و جمعیت تحت پوشش آن  350 
هللزار نفر خواهد بود. وی در اداملله گفت: هم اکنون مدول اول تصفیه 
خانه فاضاب گلمان برای 20 هزار نفر طراحی و در حال اجرا می باشد 
که 74 درصد پیشللرفت فیزیكی دارد. مدیرآبفللای  ارومیه در ادامه به  
مقایسه جمعیت تحت پوشش شبكه فاضاب شهر ارومیه  و  میانگین 
استان وکشور پرداخت و گفت : هم اکنون 72/8 درصد مشترکین این 
شهر تحت پوشش شبكه فاضاب می باشند که از لحاظ تحت پوشش 
بودن  در رتبه بهتری   قرار دارد و این در حالیست که متوسط جمعیت 
تحت پوشش کشوری 54 درصد و جمعیت تحت پوشش شبكه فاضاب 
اسللتان 63 درصد می باشد. حاتم زاده اولویت بندی اطراف شهر از نظر 
توسللعه شبكه فاضاب  را  شامل الواج ، کشللتارگاه ، دیگاله و جنوب 
شللهرچایی و انتهای گلباد و میرداماد برشللمرد .  وی در جواب سوال 
مشترکین در خصوص توسعه شبكه فاضاب 16 متری نسترن گفت: 
در این خصوص خط اصلی در خیابان شورا وبلوار شهید بهشتی ایجاد 
شده و منطقه مذکور به این خط هدایت خواهد شد  ولی  بخاطر جدید 
بودن آسفالت و مسائل فنی در این منطقه توسعه شبكه فاضاب صورت 
نگرفتلله اما  در برنامه اجرایی قرار دارد. حاتم زاده مدول 3 تصفیه خانه 
فاضاب ارومیه و اجرای خطوط اصلی  انتقال فاضاب را  جزو اولویتهای 
اصلی  عنوان نمود ،که با اجرای آنها  امكان  وصل مناطق بیشللتری از 
شهر به شبكه فاضاب میسر خواهد شد . در پایان مهندس حاتم زاده  
توصیه های الزم را در خصوص صرفه جویی آب با توجه به فرا رسیدن 

فصل گرما و پیك مصرف ارائه نمود.

شهردار قدس عنوان کرد 
 سرانه های فرهنگی، هنری و ورزشی 
شهرستان در سال های اخیر افزایش 

چشمگیری داشته است
ش�هرقدس- محبوب�ه ابوالقاس�می - به 
گزارش روابط عمومی شورای اسامی و شهرداری 
قدس،محمد صللادق کولیوند با بیان این مطلب 
اظهار داشللت : مجموعه بللزرگ فرهنگی هنری 
آمفی تئاتر باغ ملی پس از حدود 2 سللال تاش 
شبانه روزی نیروهای زحمتكش شهرداری افتتاح شد که مجموعه ای فاخر 
و منحصربه فرد در نوع خود در سطح کشور به شمار می رود. وی افزود : 
ساخت این مجموعه هنردوستان شهرقدسی را امیدوار کرد که در شهر 
خود فعالیت هنری شان را پی بگیرند و به تماشای آثار هنری بنشینند. اما 
در این میان عده ای نیز موضوع مطالبات و مشكات دیگر مردم از قبیل 
اوضاع نامناسب برخی معابر، نبود بیمارستان، پروژه های عمرانی بر زمین 
مانده و... را پیش کشیدند و گفتند چرا شهرداری با وجود این همه معضل 
و مشكل در سطح شهر به فكر سللاخت آمفی تئاتر بوده است؟ شهردار 
قدس تصریح کرد : هرچند برخی از این عزیزان از سر دلسوزی و حسن 
نیت این موضوع را مطرح می کنند، اما عده ای نیز نسبت به اهمیت حوزه 
فرهنگ و هنر در تعالی یك جامعه و نیاز اقشار مختلف مردم بویژه جوانان 
به بسللترهایی برای شكوفایی استعدادهای شان واقف نیستند. مدیریت 
شللهری قدس با اشاره به پیشینه ساخت این مجموعه فرهنگی هنری 
خاطرنشان کرد : کلنگ احداث سالن آمفی تئاتر باغ ملی در سال 82 به 
زمین زده شده بود که به دلیل نبود اعتبارات کافی و دالیل دیگر، بیش از 
10 سال پروژه متوقف بود. این در حالی است که بنای نیمه ساز این پروژه 
که با پول همین مردم ساخته شده بود، رفته رفته دچار استهاك شده بود 
و اگر چند سال دیگر این روند ادامه می یافت، می رفت تا با نابودی کامل، 
تمام هزینه های انجام شده تا آن زمان را بر باد دهد. بنابراین آمفی تئاتر باغ 
ملی پروژه  بر زمین مانده ای بود که باید هرچه زودتر به سرانجام می رسید.  
کولیوند یادآور شد  : شورای اسامی شهر قدس نیز با توجه به جمیع این 
مسائل و در راستای ارتقای سرانه های فرهنگی و هنری شهر که با وجود 
تمام کارهای انجام شده، هنوز هم جوابگوی جمعیت شهر نیست، تصمیم 
به تكمیل این پروژه گرفت و شهرداری نیز با یك اقدام جهادی و ضربتی 

آن را طی کمتر از 3 سال به بهره برداری رساند.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - سرپرسللت معاونت طرح های توسعه 
برق شللرکت سللهامی برق منطقه ای خوزسللتان گفت: معاونت طرح های 
توسعه برق موفق به جذب اعتبار منابع داخلی بیش از 90 درصد نسبت به 
اعتبار مصوب درسللال 95 گردیده است . مهدی ابوعلی گله داری افزود: در 
موافقت نامه طرح انتقال نیرو که هر ساله فی ما بین شرکت برق منطقه ای 
خوزستان و سازمان برنامه و بودجه کشور منعقد می شود میزان اعتبارات از 

محل منابع داخلی و منابع عمومی  قابل وصول می باشند که منابع داخلی 
بیشترین محل جذب اعتبار بوده و در اختیار شرکت ها می باشد . وی  اضافه 
کرد : درسللال 95 منابع داخلی تعریف شللده جهت شرکت برق منطقه ای 
خوزستان بالغ بر 1164 میلیارد ریال مصوب شده بود که با عملكردی بالغ بر 
1046 میلیارد ریال موفق شدیم 90 درصد اعتبارات مصوب راجذب نماییم 
که رشدی حدود 174 درصدی نسبت به میزان جذب اعتباردر سال 94 را 

نشان می دهد .  گله داری تصریح کرد: میزان اعتبار از محل منابع داخلی در 
سال 94 به مقدار 1509 میلیارد ریال بوده که میزان جذب در همین سال 
604 میلیارد ریال یعنی حدود 40 درصد را نشللان می دهد. وی ادامه داد: 
در موافقت نامه طرح انتقال نیرو سال 96 ) سال اقتصاد مقاومتی- تولید و 
اشتغال ( میزان اعتبار منابع داخلی پیش بینی شده حدود 1063  میلیارد 

ریال می باشد .

تبریز - ماهان فاح- معاون عملیات خطوط 
لوله منطقه 8 عملیات انتقال گاز از نصب موفقیت 
آمیز النچر- رسیور در خط انتقال 20 اینچ تقویتي 
خوي خبر داد.به گللزارش خبرنگار ما در تبریز به 
نقللل از روابط عمومي منطقلله 8 عملیات انتقال 
گاز ایران، میرصفي میرشللجاعي، معاون عملیات 
خطوط لوللله منطقه 8 با اعللام این خبرگفت: با 
نصب النچر- رسللیور در انشللعاب خللط 20 اینچ 
تقویتي خوي به طول 23 کیلومتر، ضمن پایداري 
انتقال گاز و افزایش ضریب اطمینان خطوط لوله، 

کلیه خطوط تحت پوشللش منطقه 8 عملیات نیز 
به النچر- رسللیور مجهز شد. میرشجاعي افزود: به 

منظور پایداري انتقللال گاز، ضرورت دارد پیگراني 
خطوط به صورت دو ساالنه انجام پذیرد تا رسوبات 
و مواد زاید موجود در داخل لوله، از جمله دوده، آب 
و سایر موارد از طریق عملیات پیگراني تخلیه گردد، 
از این رو نیروهاي عملیاتي منطقه با تاش شبانه 
روزي خود موفق شللدند در کمترین زمان ممكن، 
متعلقات النچر- رسیور را نصب نموده و سحرگاهان 
امروز گاز را با موفقیت تزریق نمایند. وي با اشاره به 
وظایف خطیر منطقه 8  اظهار نمود: امروزه زندگي 
بللدون  انرژي گاز براي مصللرف کنندگان متصور 

نیست، با توجه به قرار گرفتن مشتریان این منطقه 
در مناطق سردسللیر و سرشاخه هاي مصرف، نیاز 
است تمهیدات الزم در جهت آماده بكار نگهداشتن 
خطوط و تاسیسللات انتقللال گاز در زمان مقتضي 
انجام گیرد تا سامت و کارایي شریانهاي انتقال گاز 
تضمین شود. معاون عملیات خطوط لوله منطقه 
8 عملیات انتقال گاز در پایان بیان داشت: تمامي 
مراحللل طراحي، تامین اقام، مونتاژ، جوشللكاري 
متعلقات النچر- رسیور به همت پرسنل این منطقه 

صورت گرفته است.

ساری – دهقان : محمد ابراهیم یخكشی مدیرعامل 
آب منطقلله ای مازندران در جمللع پیمانكاران بومی 
طرف قرارداد این شرکت با بیان اینكه تأمین کنندگان 
خدمات و کاال در سللاختار مدیریت آب از جایگاه ویژه 
ای برخوردار هسللتند افزود: گرچه پیمانكاران استانی 
80 درصد پروژه های این شللرکت را اجرا می کنند اما 
مشللارکت آنها بیشللتر در پروژه های خرد است.   وی 
با بیان اینكه اعتبارات این شللرکت در سللالهای اخیر 
بخصوص سال گذشللته از رشد بسیار باالیی برخوردار 
شد گفت: در سال گذشته میزان اعتبارات این شرکت 
320 میلیللارد تومللان بود کلله حللدود 70 درصد آن 
تخصیص یافت. ایشان با قدردانی  از بردباری و همراهی 
پیمانكاران بومی در شللرایط سخت گفت: ما نیازمند 
افزایش تراز همكاری با مشللاورین و پیمانكاران بومی 
هستیم و معتقدیم در شللرایط جدید باید پیمانكاران 
قدیمی ما ارتقاء و پیمانكاران جدید شكل بگیرند و وارد 

عرصه کار شوند. مدیرعامل آب منطقه ای مازندران از 
ایجاد و توسعه ظرفیت اشتغال توسط پیمانكاران بومی 
به عنوان یكی از انتظارات شللرکت یاد کرد و گفت: با 
شللكل گیری این سللازمانها و نهادهللای حقوقی باید 
بسیاری از جوانان تحصیلكرده استان در آنها بكارگیری 
شللوند و در چتر حمایتی پیمانكاران بومی قرار گیرند. 
رئیس هیات مدیره آب منطقه ای مازندران با اشاره به 
برنامه های این شرکت در بخش طرح های آبرسانی از 
جمله احداث تصفیه خانه های آب شرب به میزان 30 
مترمكعب در 9 مجتمع آبرسانی تصریح کرد: پیمانكاران 
اسللتانی ما در طرح های ملی بخصوص طرح آبرسانی 
نقش و حضوری ندارند و این مسللتلزم تمایل بیشتر و 
تاش و ظرفیت سللازی بیشتر پیمانكاران بومی است. 
یخكشللی توجه به کیفیت از سوی پیمانكاران را امری 
مهم برشللمرد و یادآور شللد: کیفیت سبب ادامه کار و 
موجب رضایتمندی متولیان و کارفرمایان شده و بستر 

تداوم ارائه خدمت را فراهم خواهد نمود. ایشان با تأکید 
بر ضرورت انطباق پذیری پیمانكاران با شرایط جدید امر 
مشارکت، سللرمایه گذاری، اجرای طرح به روش طرح 
و سللاخت را ازجمله مقوالت جدید مورد انتظار دولت 
از پیمانكاران بومی برشمرد و گفت: امیدواریم با تعاملی 
کلله پیمانكاران بومللی در این بخش خواهند داشللت 
شاهد حضور بیشتر پیمانكاران استانی با مدلهای مورد 
انتظار باشیم. مدیرعامل آب منطقه ای مازندران تكریم 

پیمانكاران را بخشی از وظایف کارفرما دانست و گفت: 
این تكریم باید دوسللویه و از ابعاد انسانی و قراردادی و 
حقوقی مد نظر باشد. سپس آقای مهندس سید جمال 
موسوی معاون طرح و توسعه آب منطقه ای مازندران با 
تشریح ویژگیهای طرح های استانی و نقش پیمانكاران 
در امللر این گونه طرح ها، اجللرای این طرح ها را بخش 
مهمللی از مطالبات مردم برشللمرد و افزود: پیمانكاران 
استانی در برآوردن مطالبات مردم و ارتقاء رضایتمندی 
آنها نقش کلیدی دارند و در این سالها با طرحهایی که 
 از سللوی پیمانكاران اسللتانی اجرا شد شللاهد  ارتقاء و 
بهره وری آب نیز بودیم. موسوی با تأکید بر توانمندسازی 
پیمانللكاران بومی ، رعایت اخاق حرفه ای را از الزامات 
ضروری پیمانكاران و کارفرمایان دانست و تصریح نمود: 
اخاق حرفه ای نیازمند آشللنایی پیمانكاران با اسللناد 
باالدستی و شرایط پیمان و رعایت آن است که امیدواریم 
در سایه تعامل و دلسوزی این مهم استمرار و ارتقاء یابد. 

زنجان - محمدی - به گزارش دفترروابط عمومي 
 شللرکت توزیع نیروي برق اسللتان زنجان، بر اسللاس 
پیش بینی های انجام شده و با توجه به شروع زودهنگام 
فصل گرما در سال جاری به نظر می رسد که پیك بار 
مصرف برق در مقایسه با پیك برق تابستان سال گذشته 
با افزایش قابل ماحظه ای روبرو باشللد، بهمین جهت 
همكاري مشترکان برق صنعتي ، کشاورزي ، خانگي ، 
تجاري ، ادارات وسازمان ها ي استان زنجان براي عبور از 
بحران افزایش اوج مصرف انرژي برق در فصل تابستان 
ضروري وحیاتي است . عادل کاظمي مدیرعامل شرکت 

توزیع نیروی برق استان زنجان به افزایش درجه دما از 
هفته جاري اشاره و گفت : مقایسه متوسط مصرف برق 
کشللور در مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که 
مصرف برق با افزایش حدود 3 هزار مگاوات روبرو بوده 
است و این یعنی ممكن است روزهای پیك در تابستان 
سال جاری در مقایسه با سال های گذشته افزایش یابد. 
وي روند مصرف برق مشللترکان استان زنجان را مورد 
بررسي قرار داد و افزود : بیشترین مصرف برق مشترکان 
طي روزهاي سپري شده از سال 96 در ساعت 21 مورخ 
هفتم خردادماه اتفاق افتاده که 510مگاوات ثبت شده 

و نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 447.6مگاوات 
بود ، 14 درصد رشد داشته است . کاظمي با بیان اینكه 
افزایش بیش از حد دما در فصل تابسللتان و تداوم آن، 
بر افزایش مصرف برق تاثیر فراواني گذاشته و پیك بار 
شبكه توزیع را افزایش خواهد داد ، اظهار داشت : ساعات 
اوج مصرف در اسللتان دو مرحله اسللت به گونه اي که 
امسال و سال گذشته از ساعت13 لغایت 17 و 19 لغایت 
23 شاهد بیشللترین مصرف برق در استان بودیم. وي 
خاطرنشان کرد : اگر دما از 37 درجه سانتیگراد افزایش 
یابد بلله ازاي افزایش هر درجه 10 مگاوات مصرف برق 

دراستان افزایش مي یابد که نگران کننده است . وي با 
تاکید بر اهمیت همكاري مشللترکان و مصرف صحیح 
برق ، صرفه جویي در اسللتفاده از وسللایل برقي و عدم 
استفاده از وسایل برقي پرمصرف در ساعات اوج مصرف 
بویژه در فصل تابستان را با اهمیت خواند و از مشترکان 
فهیم اسللتان زنجان بویللژه صنایع و کشللاورزان که با 
همللكاري نزدیك در مدیریت و کنترل صحیح مصرف 
 برق و سللازمانهاي دولتللي و خصوصي علي الخصوص 
بانك ها خواست تا یك ساعت قبل از پایان وقت اداري 

که در ماه مبارك رمضان 13:30 مي باشد.

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز - دوره آموزشی 
ایمنی و آتش نشانی عمومی سطح 1 مختص کارکنان 
حراست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
لرسللتان در انبارهای نفللت بروجرد و ازنا برگزار شللد. 
مهندس پیمللان بهرامللی مدیر منطقلله در خصوص 
برگللزاری این دوره گفت: بللا توجه به نوع کار نیروهای 
حراستی و حضور مداوم و مستمر در محل کار عملیاتی 

 ضللروری اسللت که این کارکنللان با مسللائل ایمنی و 
آتش نشللانی و کمك های اولیه امداد و نجات آشنایی 
یابند . وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را توانمند 
سللازی کارکنان حراست در مدیریت شرایط اضطراری 
دانسللت و اداملله داد : از آنجایی که کارکنان حراسللت 
سللطح مناطق که بیشللتر در تاسیسات های عملیاتی 
انجللام وظیفه می کنند  در معللرض حوادث احتمالی 

هسللتند، خود آنها در امللداد و نجات نیللز می توانند 
نقش آفرین باشللند.  در بخش تئوری این دوره تعریف 
و مقررات ایمنی، شناسایی خطرات )فیزیكی-مكانیكی- 
شیمیایی- الكتریكی- هسته ای(، حفاظها و کاربرد آنها، 
شناخت حریق، آشنایی با انواع تجهیزات و ماشین آالت 
آتش نشللانی و نحوه اسللتفاده از آنها، آشللنایی با انواع 
عملیات اطفای حریق، آشللنایی با سازمان آتش نشانی 

و وظایف گروههای آتش نشان تشریح شد. گفتنی است 
که این دوره آموزشللی با همكاری واحدهای آموزش ، 
ایمنی و حراسللت در دو بخش تئوری و عملی و در دو 
نوبت صبح و عصر توسللط مهندس اسفندیار حسنوند 
رییس واحد ایمنی و آتش نشللانی شرکت  و با حضور 
32 نفر از کارکنان حراسللت منطقلله در انبارهای نفت 

شهرستانهای ازنا و بروجرد برگزار شد.

سرپرست معاونت طرح  های توسعه شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

تحقق 90 درصدی جذب منابع داخلی درسال 1395 

با راه اندازي النچر- رسیور خوي

کلیه خطوط تحت پوشش منطقه 8 عملیات به النچر- رسیور مجهز شد

محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران:

80 درصد از پروژه های این شرکت توسط 50 پیمانکار استانی در دست اجراست

نقش حیاتی مردم استان زنجان در عبور از بحران افزایش مصرف برق تابستان 

برگزاری دوره آموزش ایمنی و آتش نشانی ویژه کارکنان حراست منطقه لرستان
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شماره 804

پ��س از س��ال 96 و در فص��ل به��ار قیمت 
خودروه��ای تولی��د داخل��ی در ب��ازار به علل 
نامعلومی افزایش یافت. به گفته کارشناس��ان 
بازار خودرو افزایش 2تا 9میلیونی خودروهای 
داخلی نه تنها به تحریک بازار کمکی نکرد بلکه 
به رکود فعلی آن نیز افزود که عدم اس��تقبال 
و پنچر ش��دن الس��تیک این بازار، گویای این 

مسئله است.
 

گرانی خودرو در نبود نظارت
در ای��ن زمینه رئیس اتحادیه فروش��ندگان 
خودرو ب��ا بیان اینکه قیمت ه��ای خودروهای 
تولی��د داخلی همچنان باال مان��ده به انتقاد از 
برخی تش��کل ها و دستگاه ها برای ورود نیافتن 
به این مس��ئله پرداخت و گف��ت: فاکتوری که 
نمایندگی ه��ا در روز 25 اس��فند 95 ص��ادر 
می کردند با فاکتورهای 25فروردین 96بس��یار 
متفاوت اس��ت و ب��ه عبارتی اکن��ون قیمت ها 
گران تر از قبل ش��ده و اختالف قیمت در بازار 

هم چشمگیر است. 
س��عید مؤتمنی در گفت وگو با خبرنگار ما با 
اشاره به اینکه چنین افزایش نرخی با توجه به 
رکود بازار بی معناس��ت، تصریح کرد: هم اکنون 
در خص��وص قیمت برخی خودروها از کارخانه 
ت��ا بازار با اخت��الف 2تا 9میلی��ون تومانی هم 

مواجهیم. 

وی ب��ا تأیید این مس��ئله که ای��ن اختالف 
قیمت ه��ا نتیجه دالل بازی نمایندگی هاس��ت، 
اظه��ار داش��ت: به عن��وان مث��ال قیم��ت یک 
خ��ودروی س��مند در کارخان��ه 30میلی��ون 
و800ه��زار توم��ان اس��ت، ام��ا در نمایندگی 
32میلیون و 300هزار تومان فروخته می شود. 
موتمنی افزود: اصوالً نمایندگی ها از کارخانه 
ب��ه صورت س��بدی و در بس��ته های 2، 5 و یا 
20میلی��اردی خرید می کنند که البته این نوع 
خری��د به صورت س��ه یا چهار ماهه و س��پس 

فروش در بازار در همه جای دنیا رایج است. 
وی ب��ا بیان اینکه اما ب��ه دلیل تخفیف های 
4 ی��ا 5درصدی کارخانه برای نمایندگی ها و یا 
خری��داران عمده دیگر آنها حق ندارند بیش��تر 
از قیمت مصوب شرکت، محصول تولید داخل 
را ب��ه بازار عرض��ه کنند، تصریح ک��رد: وقتی 
نمایندگی ها در ای��ن خصوص تخلف می کنند 
قطعاً باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان، 
ش��ورای رقاب��ت و یا وزارت صنعت به مس��ئله 

ورود کنند.
 

چرا هیچ برخوردی صورت نگرفت؟ 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان خ��ودرو افزود: 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ش��ورای رقابت در 
22اسفند ماه س��ال 95اعالم کرد که شرکت ها 
باید به اندازه کافی خ��ودرو تولید و روانه بازار 

کنند تا حاشیه ای در بازار خودرو به وجود نیاید 
تا در صورت مشکل با متخلفان برخورد شود. 

 وی ب��ا بی��ان اینکه ام��ا باید پرس��ید چرا 
اکن��ون که قیمت خودرو ب��دون دلیل افزایش 
یافت��ه هیچ برخ��وردی صورت نگرفته اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: در اصل باید پرسید که پول 
این اختالف قیمت ه��ا از 2تا 9میلیون در بازار 
خودرو به جیب چه کسانی می رود؟ در صورتی 
که نمایش��گاه داران ما به دلی��ل رکود بازار در 
چهار س��ال اخیر حتی از ثب��ت نام خودرو هم 

صرف نظر کرده اند. 
وی با اش��اره به اینکه بعضی ها امروز انگشت 
اتهام گرانفروش��ی خودرو را به س��مت واسطه 
و ی��ا نمایش��گاه دار می برند ک��ه در این زمینه 
آدرس غلط می دهند، خاطرنش��ان کرد: امروز 
محدودی��ت در عرضه و یکس��ری اف��راد عامل 
گرانی هس��تند که به نظر م��ا مجلس هم باید 

به این مسئله ورود پیدا کند. 
موتمن��ی گفت: در اصل م��ا نباید خودروی 
تولید داخل صفر با دو نرخ داش��ته باش��یم که 
متأس��فانه این مس��ئله در بازار وجود دارد، در 
حالی  که طی س��ال های اخیر خ��ودرو از یک 
کاالی سرمایه ای به یک کاالی مصرفی تبدیل 

شده است. 
وی همچنین به قیم��ت برخی خودروها در 
بازار و مقایسه آن با قیمت های قبلی اشاره کرد 

و گفت: هم اکنون قیمت سمند ال ایکس توربو 
در بازار 41میلیون و800هزار تومان است. 

وی اف��زود: همچنین قیمت پ��ژو 405اس 
ال ایکس نیز در ب��ازار 32میلیون و700هزار 
تومان اس��ت که نس��بت به اسفند سال 95 با 
افزای��ش قیمت 2میلیون و600ه��زار تومانی 

مواجه است. 
وی تصری��ح کرد: همچنین قیمت پژو پارس 
تی یو 5 هم 41میلیون تومان است که نسبت 
به اسفند سال 95 حدود 2میلیون و 800هزار 

تومان افزایش داشته است. 
وی خاطرنش��ان کرد: همچنی��ن نرخ امروز 
تن��در   ای 2دن��ده ای در کارخان��ه 38میلیون 
و671ه��زار تومان اس��ت که اکن��ون در بازار 

40میلیون و 200 هزار تومان قیمت دارد. 
موتمن��ی اظه��ار داش��ت: از س��ویی تن��در 
اتوماتی��ک پالس جدید در کارخانه 48میلیون 
تومان قیمت گذاری ش��ده که اکن��ون در بازار 
52میلی��ون توم��ان فروخت��ه می ش��ود که از 
کارخانه تا بازار 4میلیون تومان اختالف قیمت 

دارد. 
وی افزود: همچنین س��اندرو اتومات مشکی 
در کارخانه 54میلی��ون تومان قیمت دارد که 
در بازار رنگ مشکی آن تا 63میلیون تومان به 
فروش می رسد که این مسئله نشان از اختالف 

9میلیون تومانی از کارخانه تا بازار است. 

خودروسازانبهمجلسمیروند

همزمان ب��ا هفته محیط زیس��ت تفاهم نامه 
اح��داث تله کابین شهری-مس��افری با حضور 
هیاتی از کش��ور کره جنوبی در ته��ران، میان 
گ��روه صنعتی جم و نیومیلنیوم کره جنوبی به 
ص��ورت جوینت وینچر و به ارزش یک میلیارد 

دالر به امضا رسید. 
جلیل مکینه چی مدیرعامل گروه صنعتی جم، 
در حاش��یه امضای این تفاهم نامه گفت: برنامه 
این گروه صنعتی از امض��ای تفاهم نامه، ایجاد 
تح��ول در حمل و نقل ش��هری تهران و س��ایر 
کالنش��هرها با ورود سیس��تم های پاک و نوین 

حمل و نقل بین المللی است. 
به گفت��ه وی، این تفاهم یک میلیارد دالری 
ب��رای اح��داث تله کابین شهری-مس��افری با 
هدف ایجاد سیس��تم حمل و نقل پاک و سریع 
در حالی بین طرف ایرانی و شرکت نیومیلنیوم  
)newmillennium( ک��ره جنوبی به امضا 
رسیده که چند س��الی می شود این تکنولوژی 
در کشورهای پیشرفته در حال استفاده است. 
مکینه چ��ی با توجه ب��ه اینک��ه تفاهم فوق 

به ص��ورت س��رمایه گذاری خارج��ی و تضمین 
ضمانت بانکی از سوی ایران شکل گرفته است، 
خواس��تار همکاری صمیمانه و به موقع دولت 
دوازدهم به منظور اجرای س��ریع تر این پروژه 

بین المللی شد. 
مدیرعامل گروه صنعتی جم، زمان اجرای فاز 
اول پروژه تله کابین شهری-مس��افری را یک تا 
1.5 س��ال دانس��ت و از امضای دو تفاهم دیگر 

با طرف ک��ره ای در زمینه ساختمان س��ازی و 
حمل و نقل هوایی )تشکیل شرکت هواپیمایی( 

خبر داد. 
شرکت کره ای نیومیلنیوم تکنولوژی ساخت 
تله کابین های شهری-مس��افری را از ش��رکت 
MPO فرانس��ه خری��داری کرده اس��ت و در 
پی امضای این تفاهم نامه متعهد ش��د شرکتی 
ب��ه صورت جوین��ت وینچر با ط��رف ایرانی به 
ثبت رس��انده و نسبت به ساخت و احداث این 

تله کابین ها اقدام کند. 
تردد  قابلیت  شهری-مسافری  تله کابین های 
با سرعت سه کیلومتر در 15 دقیقه را در نسخه 
گردش��گری و ت��ا 50 کیلومتر در نس��خه های 
حمل و نقل ش��هری دارا خواهند بود که امکان 
اس��تفاده از کابین هایی با ظرفیت 50 تا 100 

نفر را ممکن می سازد. 
ی��ادآور می ش��ود تله کابین ه��ای ش��هری-

پ��اک در  از جمل��ه سیس��تم های  مس��افری 
حمل و نقل شهری به شمار می روند که توانایی 

کار با انرژی های پاک را دارند. 

امضای تفاهم یک میلیارد دالری تله کابین شهری بین ایران و کره

گزارش2

خبر

رفع موانعی که منجر به رقابت پذیری در 
صنعت خودرو خواهد شد

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با اش��اره به مهم ترین اولویت های دولت دوازدهم در صنعت 
خودرو گفت: هرچند خط مش��ی و برنامه های دولت یازدهم 
در جهت رشد صنعت خودرو بسیار مناسب بود اما در دولت 
دوازدهم باید عالوه بر سیاست گذاری های کنونی، رفع موانع 
حقوقی پس از برجام نیز در چارچوب برنامه های دولت قرار 

گیرد. 
محمدرض��ا نجفی اف��زود: در صورتی ک��ه موانع حقوقی 
اجرای برجام رفع شود، رقابت پذیری در کلیه صنایع به طور 
ع��ام و در صنعت خودروس��ازی به طور خاص صورت خواهد 

گرفت. 
وی در ادامه تصریح کرد: با فراهم س��ازی زیرس��اخت های 
توسعه در صنعت خودروسازی و ورود به بازارهای رقابتی از 
طریق رفع موانع تولید و به کارگیری دانش و تکنولوژی های 
نوین و اس��تفاده از مواد اولیه با کیفیت، س��رمایه گذاری های 

کالن در این صنعت امکان پذیر می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه فراهم س��ازی زمینه های دسترس��ی به 
بازارهای هدف صنعت خودروسازی در ایجاد تعامل سازنده با 
طرف های خارجی تأثیر گذار است، اذعان داشت: در صورتی 
که دول��ت برنامه های خود را برای صنعت خودروس��ازی بر 
محورهای مذکور تدوین کند، قطعاً در آینده نزدیک ش��اهد 
کاه��ش قیمت نهای��ی خودروهای تولیدی و ارتقای س��طح 
کیف��ی محصوالت داخلی خواهیم بود و پس از آن می توانیم 

تعامالت سازنده ای با طرف های خارجی برقرار سازیم. 
نماین��ده ته��ران، ری و ش��میرانات در مجل��س ده��م 
خاطرنش��ان کرد: البته دول��ت باید برای ایج��اد این تحول 
در صنع��ت خودروس��ازی تغییرات��ی در س��اختار و ترکیب 
کابینه به خصوص در حوزه صنعت خودروس��ازی اعمال کند 
ت��ا به طور کل��ی از منافع برجام در جهت رش��د این صنعت 

استفاده شود. 
نجفی با ابراز امیدواری نسبت به افزایش بهره وری صنعت 
خودرو در دوره دوازدهم، اظهار داشت: کارآمدی و اثربخشی 
بیش��تر دولت در صنعت خودرو نیازمن��د افزایش کارآمدی 
نظ��ام بانکی اس��ت تا زمینه های رش��د و توس��عه در حوزه 
تولی��د در صنعت خودرو مهیا ش��ود لذا تحق��ق این امر در 
گ��رو فعالیت پویای وزارت صنعت، معدن و تجارت با اهداف 

استراتژیک برای توسعه است. 
 

جریمه یک میلیون خودروی فاقد معاینه 
فنی در طرح کاهش

  )LEZ(  یک میلیون خودرو از ابتدای اجرای طرح کاهش
در تهران جریمه ش��دند ک��ه تنها 99هزار خ��ودرو به دلیل 
عدم ثبت پالک شان در س��امانه  »سیمفا« به اشتباه جریمه 

شده اند. 
س��یدنواب حس��ینی منش، مدیرعامل س��تاد معاینه فنی 
خودروه��ای ته��ران درخصوص جریمه برخ��ی از خودروها 
ک��ه دارای معاین��ه فنی هس��تند، اما به دلیل ثبت نش��دن 
خودروهای شان در س��امانه سیمفا جریمه ش��ده اند، افزود: 
این خودروها دو دس��ته هس��تند، خودروهای��ی که از مراکز 
معاینه فنی تهران برگه گرفتند، اما در زمان انتقال اطالعات 
به س��امانه یکپارچه وزارت کش��ور اطالعات ثبت نشده و به 

اشتباه جریمه شدند. 
ای��ن تعداد خودروها بس��یار اندک هس��تند و می توانند با 
برگه جریمه، برگه معاینه فنی و کارت خودرو به همان مرکز 
معاینه فنی مراجعه کرده و پرونده تش��کیل دهند تا جریمه 
پاکس��ازی ش��ود. وی ادامه داد: اما تعداد زیادی از خودروها 
که دچار چنین مش��کلی ش��ده اند از مراکز معاینه فنی شهر 

تهران برگه دریافت نکردند. 
ای��ن افراد از مراک��ز معاینه فنی غیر از ش��هر تهران برگه 
گرفت��ه یا برگ��ه معاینه فنی خود را ب��دون حضور در مراکز 
معاین��ه فن��ی گرفتند که ای��ن برگه ها جعلی ب��وده و برای 
همین پالک ش��ان در س��امانه سیمفا ثبت نش��ده و به حق 
ه��م جریمه ش��دند و کاری نی��ز نمی توان ب��رای این افراد 
کرد. حس��ینی منش همچنین با اش��اره به سیستم خودکار 
دوربین های ثبت جریمه خودروهای فاقد برگه معاینه گفت: 
تمام خودروهایی که از س��ال 90 به قب��ل چه در ابتدای 
سال 90 و چه در  ماه های آخر این سال برگه دریافت کردند 
از ابتدای س��ال 96 توس��ط دوربین ها جریمه می شوند زیرا 
دوربین ها تمامی خودروهایی را که از سال 90 به قبل دارای 
برگه معاینه فنی هستند شامل حال برگه معاینه فنی می داند. 
بنابراین بس��یاری از خودروها بدون آنکه بدانند، شامل حال 
جریمه ش��دند، لذا آن خودروهایی ک��ه از مرکز تهران برگه 
معاین��ه فنی گرفتند، می توانند به این مراکز مراجعه کنند و 
پرونده تشکیل دهند و خودروهایی که از مراکز معاینه فنی 
خارج تهران که اس��تاندارد هستند به وزارت کشور مراجعه 
کرده و برای پاکس��ازی جرایم خود تش��کیل پرونده دهند. 
رئیس س��تاد معاینه فنی تهران درخصوص همکاری پلیس 
برای پاکسازی جرایم گفت: پلیس راهور تهران در این رابطه 
همکاری خوبی با شهرداری داشته و هم اکنون 9هزار پرونده 
تکمیل و برای پاکسازی ارسال شده که این میزان به نسبت 
خودروهای کل ش��هر تهران عدد ناچیزی است و همیشه در 

هر طرح جدیدی درصدی خطا وجود دارد. 
وی اف��زود: از زم��ان اجرای طرح کاه��ش یک میلیون 
خودرو به خاطر نداشتن معاینه فنی جریمه شدند که این 

میزان جریمه بسیار اندک است. 
حسینی منش تأکید کرد: با نامه نگاری هایی که در حال 
انجام اس��ت، تمام دیتاهای جدید به س��امانه وارد شده و 

امیدواریم تا آبان 96 خطاهای سیمفا به صفر برسد. 
رئیس س��تاد معاینه فنی تهران در پاس��خ به پرسش��ی 
درب��اره اینکه ق��رار بود ط��رح کاهش به تدریج در ش��هر 
تهران تکمیل ش��ود، گفت: ما مجری این طرح هستیم و 
تصمیم گیر اصلی دولت اس��ت، اگر قرار باشد سیاست های 
محدود کننده برای خودروهای آالینده بیشتر شود باید از 
س��وی دولت تصویب و مدیریت ش��هری به عنوان مجری 

پروژه آن را اجرا کند. 

خبر

عامل رکود بازار خودرو به روایت 
نمایشگاه داران

نایب رئیس اتحادیه دارندگان نمایش��گاه ها و فروشندگان 
خودروی اس��تان تهران با اش��اره به وضعی��ت رکودی بازار 
خ��ودرو، گفت: ق��درت خرید مردم در ب��ازار خودرو کاهش 

پیدا کرده است. 
غالمحس��ین قاس��میان درباره وضعیت بازار خودرو اظهار 
داش��ت: در حال حاضر ب��ازار در رکود به س��ر می برد؛ مگر 
اینکه کسی به خودرو نیاز داشته باشد و به سراغ بازار بیاید 

و خودرو بخرد. 
وی افزود: این در ش��رایطی اس��ت که برخی خودروهای 
داخلی گران شده اند، اما کسی که واقعاً نیاز به خودرو داشته 

باشد، هم اکنون خودرو می خرد. 
نایب رئیس اتحادیه دارندگان نمایش��گاه ها و فروشندگان 
خودروی اس��تان تهران تصری��ح کرد: ب��ازار رونقی ندارد و 

همین طور در حالت رکود به سر می برد. 
قاس��میان در پاسخ به این پرسش که وضعیت بازار را بعد 
از ماه رمضان چطور ارزیابی می کنید و آیا بازار با شروع فصل 
تابستان رونق خواهد گرفت؟ عنوان کرد: معلوم نیست، چند 
سال اس��ت که بازار رونق نداشته و نمی توانیم وضعیت آتی 

بازار را پیش بینی کنیم. 
وی متذکر شد: تا زمانی  که بازار ساخت وساز رونق نگیرد، 
س��ایر بازارها نیز رونق پیدا نمی کند. چون 150 شغل به آن 

ارتباط دارد. 
نایب رئیس اتحادیه دارندگان نمایش��گاه ها و فروشندگان 
خودروی اس��تان ته��ران ادامه داد: م��ردم بودجه ندارند که 
خ��ودرو خرید کنند، قدرت خرید م��ردم کاهش پیدا کرده 

است. 
 

گره خوردن طرح نوسازی خودروهای 
فرسوده با واردات خودرو

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مراکز اس��قاط و بازیافت 
کش��ور می گوید: همچنان اغلب مراکز اس��قاط در کشور در 

وضعیت خوبی به سر نمی برند. 
مصطفی جودی اظهار داش��ت: البته این ش��رایط در سال 
جاری می تواند ناش��ی از عوامل مختلفی چون ورود به سال 
جدید و تعطیالت ابتدای س��ال، فضای سیاس��ی کش��ور و 
موضوع انتخابات و در ادامه ورود به ماه مبارک رمضان باشد 

که طبعا در این روند تأثیر گذار بوده است. 
وی تصریح کرد: هرچند با گذر از بخشی از عوامل مؤثر در 
ایجاد این شرایط، همچنان مراکز اسقاط وارد فعالیت جدی 
نش��ده اند و قاطبه آنها به لحاظ ظرفیت اس��قاط در شرایط 

خوبی قرار ندارند. 
وی تأکید کرد: اینکه آینده مراکز اس��قاط چگونه خواهد 
بود بس��تگی به پارامترهای زیادی چون روند ثبت سفارش، 

میزان واردات و تقاضای بازار دارد. 
وی در ادامه یکی از مش��کالت امروز مراکز اسقاط را گره 
خوردن طرح نوس��ازی ناوگان خودروهای فرسوده با واردات 
خودرو دانس��ت و گف��ت: امروز به می��زان واردات خودرو و 
نیاز به گواهی، تقاضای اس��قاط وجود دارد بنابراین این تک 
پایه ای بودن صدور گواهی برای اس��قاط، یکی از اش��کاالت 
زیر بنایی و اساس��ی طرح نوس��ازی و مراکز اسقاط است که 
باید دولت و س��تاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت راهکاری 

برای رفع جدی این مشکل در نظر بگیرند. 
وی همچنین با توجه به جریان پیش روی واردات خودرو 
در س��ال جاری تأکید کرد: چنانچ��ه هرگونه محدودیت در 
روند واردات خودرو را در سال جاری شاهد باشیم، قطعاً در 
وضعیت فعالیت مراکز اس��قاط و ص��دور گواهی تأثیر منفی 

خواهد داشت. 
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مراکز اس��قاط و بازیافت 
کش��ور تصری��ح کرد: البته کاه��ش واردات دو اث��ر مهم در 
وضعیت فعالیت مراکز اس��قاط خواهد داش��ت؛ اول اینکه از 
آنج��ا که تعداد مراکز اس��قاط افزایش یافته و س��قف مراکز 
اس��قاط به 200عدد نزدیک می شود بنابراین به جای اینکه 
ظرفی��ت فعالیت این مراکز به هر ش��کل و با تدبیر و قانونی 
افزایش یابد همان ظرفیت س��ابق اس��ت بنابراین با کاهش 
واردات، سهمی که در جریان اسقاط به مراکز می رسد سهم 

بسیار کمی خواهد بود. 
جودی افزود: متأسفانه به جهت چنین شرایطی امروز این 
صنعت از جریان سودآوری خارج شده و به مرز زیان دهی و 

تعطیلی برخی از مراکز رسیده است. 
 

 ابهام در قیمت گذاری
 خودروی جدید بازار

ورود نخس��تین خودروی پس��ابرجامی به بازار کش��ور در 
حالی از چندی دیگر آغاز خواهد شد که نحوه قیمت گذاری 
این محصول، به یک پرسش مبهم تبدیل شده است. به گفته 
مس��ئوالن ایران خودرو، پژو 2008 تا چندی دیگر با قیمت 
98 میلیون و 900 هزار تومان پیش فروش خواهد شد و این 
در ش��رایطی است که ش��ورای رقابت هنوز واکنشی به این 
قیمت نش��ان نداده اس��ت. از آنجا که در حال حاضر شورای 
رقابت مس��ئول قیمت گ��ذاری خودروهای داخلی به ش��مار 
می رود، خیلی ها معتقد هس��تند قیمت محصوالت جدیدی 
که قرار اس��ت در قالب قراردادهای خارجی خودروس��ازان، 
در کش��ور به تولید برسند نیز باید از سوی این شورا تعیین 
ش��ود. با این حال، برخی مس��ئوالن وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت پیش تر عنوان کرده اند که قیمت گذاری خودروهای 
جدی��د خارجی از جمله پ��ژو 2008، آزاد بوده و در اختیار 

شورای رقابت قرار ندارد. 
این در شرایطی است که همین چندی پیش نیز احمد 
توکلی، رئیس هیأت مدیره س��ازمان مردم نهاد  )دیده بان 
شفافیت و عدالت(، خارج بودن خودروهای پسابرجامی را 
از شمول قیمت گذاری شورای رقابت، نوعی قانون شکنی 
دانس��ته اس��ت. در این اوضاع و اح��وال، موضوعی که بر 
ابهام قیمت گذاری پژو 2008 می افزاید، عدم موضع گیری 
شفاف شورای رقابت در این ماجراست، چه آنکه این شورا 
هنوز واکنشی به تعیین قیمت خودروی موردنظر توسط 
ایران خودرو، نش��ان نداده اس��ت. هرچند برخی معتقدند 
دلی��ل عدم واکنش ش��ورای رقابت، مصوب��ه اش مبنی  بر 
آزادس��ازی قیمت خودروهای ب��االی 45 میلیون تومان 
است، با این حال احتمال ورود شورا به قیمت گذاری پژو 
2008 نیز منتفی نیست. در واقع از آنجا که حساسیت ها 
روی قیمت ح��دودا 99 میلیون تومانی پ��ژو 2008 باال 
رفته اس��ت، این احتمال وجود دارد که شورای رقابت به 
ماج��را ورود کرده و ضمن رصد مس��تندات ایران خودرو 
ب��رای قیمت گذاری این محص��ول، قیمتی جدید را برای 

آن انتخاب کند. 

 

 بع��د از ادغ��ام دو وزارت صنای��ع و مع��ادن و بازرگانی در 
س��ال 1390 بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران واردات 
خودرو نس��بت به عواق��ب تصمیم گیری دول��ت دهم در این 
زمین��ه ابراز نگرانی کردند؛ چراکه معتقد بودند وزارت صنعت 
با تمرکز بیشتر بر تولید، مسیر واردات را به نفع صنعت تغییر 

خواهد داد. 
هرچن��د این پیش بینی نیز خیلی بی��راه نبود، به این دلیل 
که بدنه وزارت صنعت در دولت های گذش��ته با کشیدن دیوار 
تعرف��ه ای بلند و همچنین تغیی��ر لحظه ای مقررات مربوط به 

واردات خودرو، از تولید دفاع تام کرده بود. 
 ای��ن در ش��رایطی اس��ت که ای��ن حمایت ها خود منش��أ 
انحصارگ��ری تولیدکنن��دگان در ب��ازار خ��ودرو ش��د. در هر 
ص��ورت ادغام این دو وزارت نه تنها منجر به ناهماهنگی میان 
سیاست های صنعتی و تجاری کشور نشد بلکه تفوق تولید بر 

تجارت را نیز فراهم کرد. با این حال اما در اوایل دولت یازدهم 
زمزمه هایی مبنی  بر جداس��ازی دو وزارت بازرگانی و صنعت 
و معدن نقل محافل شد حال آنکه سکوت سیاست گذاران در 
این زمینه مانع از تداوم این تصمیم ش��د. حال در ش��رایطی 
دول��ت دوازده��م دو م��اه دیگ��ر روی کار خواه��د آم��د که 
دول��ت یازدهم قصد دارد کار ناتمام خود را به انتها برس��اند؛ 
به طوری که در جدیدترین رویداد مربوط به جداس��ازی برخی 
از وزارتخانه ه��ا از جمله صنایع و معادن و بازرگانی، با تصویب 
الیحه در هیأت دولت و ارس��ال آن به مجلس شورای اسالمی 
با قید دو فوریت، فرآیند اجرایی کار، رسماً کلید خورده است. 
کلید خوردن این تصمیم، عرصه ای برای اظهار نظر مخالفان 
و موافقان جداس��ازی و ادغام به خصوص در حوزه خودرو به  
وج��ود آورده؛ به  ط��وری  که برخی معتقدند س��اختار کنونی 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت منجر به اتخاذ تصمیم گیری 

واحدی در این دو حوزه ش��ده است و تولید و واردات خودرو 
همس��و با یکدیگر حرکت می کنند. این در ش��رایطی اس��ت 
ک��ه مخالفان ادغ��ام تأکید می کنن��د در حوزه خ��ودرو نهاد 
سیاس��ت گذار به طور همزمان نتوانسته از منافع تولیدکننده و 
واردکننده دفاع کند و سیاس��ت گذاری برای واردات تنها تابع 
منافع تولیدکنندگان ش��ده اس��ت. در هر حال آنچه مشخص 
اس��ت مقامات دولتی با تغییر وضعیت فعلی و جداس��ازی دو 
وزارتخان��ه باید ب��ار دیگر به دنبال هماهنگ��ی میان صنعت و 
تجارت باش��د؛ چراک��ه با ادغام ای��ن دو وزارتخانه موضوعاتی 
همچون تعرفه واردات خودرو، چیدمان سیاس��ت های مربوط 
ب��ه واردات خودرو و هماهنگی میان تولید و تجارت با تعیین 
سیاستی واحد پیش می رفت، حال آنکه اگر تفکیکی در حوزه 
وزارتخانه ها رخ دهد موضوعات یاد ش��ده هماهنگی کنونی را 

نخواهند داشت. 

تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی و اثرات آن بر صنعت خودرو
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مع��اون اول رئیس جمهور با تاکی��د بر لزوم حاکمیت ثبات 
سیاس��ی بر کشور اظهار کرد: کش��ور باید از فضای انتخاباتی 
خ��ارج و وارد فضای کار و همدلی ش��ود. به گزارش ایس��نا، 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
باید بپذیریم که از فضای انتخابات دور شده ایم، اظهار کرد: در 
فردای پس از انتخابات همه چیز باید به دوره ای دیگر بازگردد. 
برگزاری انتخابات برای این بود که مردم بگویند مدیریت کشور 
باید دست کدام تفکر قرار بگیرد. در فردای انتخابات همه انتظار 
دارند که دولت منتخب هم به وعده هایی که داده عمل کند و 
هم کشور را به سمت پیشرفت حرکت دهد. جهانگیری بیکاری 
را یکی از ابرچالش های پیش روی کشور عنوان و خاطرنشان 
کرد: مسئله بیکاری از دولت های گذشته یکی از مسائل پیش 
روی کشور بوده اس��ت، اما امروز تبدیل به مسئله جدی تری 
شده است. وی اظهار کرد: اینکه بارها تاکید می کنم با مسئله 

ش��غل نمی توان شعاری برخورد کرد براساس سابقه مدیریتی 
اس��ت که دارم. در بهترین س��ال های نظام جمهوری اسالمی 
س��االنه حدود 700 هزار شغل ایجاد شد. وی حاکمیت فضای 
باثبات اقتصادی در کش��ور را نخس��تین ال��زام حل ابرچالش 
بیکاری در کش��ور عنوان کرد و گفت: دولت که نقش بسیاری 
در فضای اقتصادی دارد باید سیاست گذاری هایی انجام دهد که 
ثبات در اقتصاد حاکم شود. معاون اول رئیس جمهور حاکمیت 
ثبات سیاسی در کشور را دومین الزام حل ابرچالش در کشور 
عنوان کرد. جهانگیری تعامل با دنی��ا را یکی دیگر از الزامات 
حل ابرچالش بیکاری دانس��ت و تاکید کرد: براساس اظهارات 
کارشناس��ان برای ایجاد یک میلیون شغل نیازمند 800 هزار 
میلیارد تومان اعتبار هس��تیم. در این شرایط به هر حال این 
پول باید از بخش خارجی تامین ش��ود و ما باید با استفاده از 

منابع خارجی مشکالت مردم را حل کنیم. 

لزوم حاکمیت ثبات سیاسی بر کشور

  روزنامه سوزجو ترکیه اعالم کرد که 
دولت آنکارا در حال آماده س�ازی طرح 
اعزام 5هزار نیروی نظامی به قطر است. 
 ران�د پ�اول، س�ناتور جمهوریخواه 
آمری�کا از ایال�ت کنتاک�ی ب�ا انتش�ار 
یادداشتی در نش�ریه نشنال اینترست 
نوش�ت: تحریم های جدی�د علیه ایران 

بی تاثیر است. 
در حالی که حدودا یک ماه از پیروزی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
جدید فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه می گذرد، امروز 

انتخابات پارلمانی فرانسه برگزار می شود. 

تیتر اخبار

رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور نیروی انتظامی 
اعالم کرد: حداکثر سرعت مجاز در حوزه برون شهری )آزاد 
راه ها( ١٢0 کیلومتر بر ساعت و حداقل سرعت 70 کیلومتر 
بر ساعت است. به گزارش ایرنا، سرهنگ داوود قاسمیان با 
اشاره به میزان سرعت مجاز در معابر برون و درون شهری، 
اف��زود: س��رعت های مجاز ه��ر منطقه براس��اس ترافیک 
و تصادف��ات آن منطقه تعیی��ن می ش��ود. وی ادامه داد: 
حداکثر سرعت مجاز در حوزه درون شهری در بزرگراه ها، 
١00کیلومتر بر س��اعت تعیین شده مگر بزرگراه هایی که 
س��رعت مجاز در آنها با تابلو، کمتر مش��خص شده است. 
رئیس پلیس ترافیک ش��هری با بی��ان اینکه بزرگراه های 
درون شهری حداقل سرعت ندارند، گفت: حداکثر سرعت 

در خیابان های ش��ریانی اصلی در معابر درون شهری، ٦0 
کیلومتر بر س��اعت، در خیابان های فرعی درون ش��هری 
٥0 کیلومتر و دور میدان و معابر محلی٣0 کیلومتر اس��ت. 
سرهنگ قاس��میان به گالیه برخی از شهروندان مبنی بر 
اینکه در بعضی معابر مانند روی پل صدر، متوسط تعیین 
شده برای سرعت بس��یار پایین است، اشاره کرد و گفت: 
س��رعت های مجاز هر منطقه براساس ترافیک و تصادفات 
منطقه تعیین می شود؛ از ورودی پل صدر، متوسط سرعت 
70 کیلومتر بر س��اعت است؛ به علت ارتفاع زیاد روی پل 
و نیز احتمال اینکه سرعت بیش از 70 کیلومتر بر ساعت، 
وس��یله نقلیه از حالت تعادل خارج ش��ود، سرعت مذکور 

سرعت مطمئنه ای است. 

حداکثر سرعت مجاز در آزاد راه ها 120 و حداقل 70 کیلومتر است

  دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرس�ت 

پای�گاه اس�تنادی عل�وم جهان اس�الم 
)ISC( گفت: نتایج رتبه بندی کیواس که 
به تازگی منتش�ر شده اس�ت، از حضور 
دانش�گاه های صنعتی ش�ریف، صنعتی 
امیرکبیر، علم و صنعت، تهران و ش�هید 
بهشتی در جمع 959 دانشگاه برتر جهان 

نشان دارد. 
  اداره کل پزشکی قانونی استان تهران 
از کاه�ش 7.4درص�دی تلف�ات حوادث 
رانندگی این اس�تان در س�ال گذش�ته 

)1395( نسبت به سال 94 خبر داد. 

احمد شفیعی، معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست قم اعالم کرد  
با افزایش بحران دریاچه نمک قم تاکنون 11 روستا در پی خشک شدن 

این دریاچه، خالی از سکنه شده اند. 

تیتر اخبار

مجل��ه معتب��ر امپایر، ب��ه انتخ��اب ٢0ه��زار نفر از 
مخاطبانش، بهترین فیلم های تاریخ س��ینما را انتخاب 
ک��رد. به گزارش کافه س��ینما به نق��ل از ایندیپندنت، 
پدرخوان��ده )The Godfather(، محصول��ی از ماریو 
پ��وزو و فرانس��یس فورد کوپ��وال بهترین فیلم ش��د. 9 
 فیل��م بعدی عبارتند از: امپرات��وری دوباره ضربه می زند 
)The Empire Strikes Back( به کارگردانی ایروین 
کرش��نر، ش��والیه تاریکی )The Dark Knight( به 
 The( کارگردانی کریستوفر نوالن، رستگاری شاوشنک
Shawshank Redemption( به کارگردانی فرانک 
دارابونت، پالپ فیکشن )Pulp Ficition( به کارگردانی 
مارتین اسکورس��یزی، رفقای خوب )Goodfellas( به 
کارگردانی مارتین اسکورسیزی، مهاجمان معبد گمشده 

)Raiders of the Lost Ark( به کارگردانی استیون 
اس��پیلبرگ، آرواره ه��ا )Jaws( به کارگردانی اس��تیون 
اس��پیلبرگ، جنگ ه��ای س��تاره ای )Star Wars( به 
کارگردان��ی جورج لوکاس و ارب��اب حلقه ها: یاران حلقه 
 The Lord of the Rings: The Fellowship of(
the Ring( به کارگردانی پیتر جکسون. رای دهندگان 
امپایر و صاحبان این نظرسنجی را نسل روز عالقه مندان 
س��ینما تش��کیل می دهند و نکته جال��ب و اصلی این 
نظرس��نجی این جاست که ش��ش فیلم از ١0 فیلم اول 
این فهرست، از نسل مشهور فیلمسازان دهه 70 میالدی 
سینمای آمریکا هستند. جالب اینجاست که فیلم »ال ال 
لند« دیمین شیزل، تنها شش ماه پس از اکران، در مقام 

شصت و دوم این فهرست قرار گرفته است. 

از طریق مجله معتبر امپایر انجام شد
انتخاب بهترین فیلم های تاریخ سینما

  امین پلنگی سینماگر ایرانی و دبیر 
جشنواره جهانی فیلم پارسی، یکی از 
سه داور بخش مستند جشنواره فیلم 

سیدنی شد. 
 ترجمه روس�ی س�ری داستان های 
محمدرض�ا  اث�ر  کودکان�ه ش�اهنامه 
یوس�فی، دیپل�م بهترین کتاب س�ال 
2016 جش�نواره کت�اب میدان س�رخ 

مسکو را دریافت کرد. 

پس از برگزاری تور کنسرت »ناگفته« با بیش از 70 اجرا در سراسر 
ایران، حافظ ناظری، آهنگساز و خواننده موسیقی ایرانی قصد دارد 
پروژه جدید خود را به همراهی اس�تاد ش�هرام ناظری از مردادماه 

امسال در تهران روی صحنه ببرد.

تیتر اخبار

فصل نقل و انتقاالت اروپا آغاز ش��ده و تیم ها با تمام قوا به 
دنبال تجهیز کردن خود برای فصل آینده هستند. به گزارش 
»ورزش سه«، سرخط مهم ترین اخبار نقل و انتقال طی ٢4 
ساعت گذشته بدین ش��رح است: منچستریونایتد به بارسا 
اعالم کرده به هیچ وجه حاضر به فروش هررا نیست. احتمال 
پیوستن گرت بیل، س��تاره رئال مادرید به منچستریونایتد 
قوت گرفته اس��ت. پس از نا امیدی یونایتد از جذب موراتا، 
آنها بار دیگر برای گریزمان تالش خواهند کرد. پس از اینکه 
زی��دان کادرفنی رئال را برای حفظ ن��اواس راضی کرد، به 
نظر پروژه انتقال دخیا به رئال منتفی شده است. میالن به 
دنبال جذب دیگو کاستا، مهاجم گلزن چلسی است. مدیر 

برنامه های وراتی یوونتوس را مقصد جذابی برای این بازیکن 
دانست. بایرن مونیخ قصد دارد برای جذب کاراسکو از اتلتیکو 
مادرید اقدام کند. بارس��لونا برای تقویت خط دفاعی خود، 
جذب داوینس��ون س��انچز و یری مینا، دو مدافع تیم ملی 
کلمبیا را مدنظر دارد. آرس��ن ونگر در تماس با مس��ئوالن 
آرسنال مانع از هرگونه مذاکره با بارسلونا برای انتقال بیرین 
شده است. بونوچی، مدافع ارزشمند یوونتوس هرگونه شایعه 
جدایی اش از یوونتوس را تکذیب کرد. باشگاه یوونتوس قصد 
دارد آندرس اینیستا و استیون انزونزی را به خدمت بگیرد. 
بایرن مونیخ پیشنهاد نجومی حقوق ٣٥0 هزار پوند در هفته 
را به الکسیس سانچس، ستاره آرسنال پیشنهاد داده است. 

با نقل و انتقاالت فوتبال اروپا

  امی�ر قلعه نویی با نظ�ر هیات مدیره 
باش�گاه ذوب آه�ن اصفه�ان به عنوان 

سرمربی این تیم انتخاب شد. 
 روزنامه العرب قط�ر از توافق نهایی 
سروش رفیعی با باشگاه الخور و قرارداد 

یک ساله او با این باشگاه گزارش داد. 
 مدیرعامل باش�گاه گس�ترش فوالد 
اع�الم کرد داری�وش ش�جاعیان برای 
جدایی از این باشگاه باید یک میلیارد 

و 700 میلیون تومان بپردازد. 

در حالی که قرارداد زالتان ابراهیموویچ، مهاجم س�وئدی شیاطین 
س�رخ در پای�ان ماه جاری میالدی به پایان می رس�د، اما باش�گاه 
منچس�تریونایتد انگلیس قصد انعقاد قرارداد جدید با این بازیکن 

را ندارد. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

مسابقات گرندپری فرمول یک در کانادا در حال برگزاری است. گرندپری کانادا هفتمین مسابقه فرمول یک سال 2017 است. مسابقات گرندپری مونترال کانادا )فرمول یک( در پیست سرعتی 
و تکنیکی ژیل ویلنوو برگزار می شود.  24 هزار نفر ظرفیت جایگاه تماشاچیان این پیست است که از مدت ها قبل بلیت های آن پیش فروش شده است.  

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رسانه های چین روز شنبه با انتشار مطالب مختلف در 
خصوص اجالس س��ران شانگهای در آستانه قزاقستان، 
توجه وی��ژه ای نیز ب��ه دیدار »محمد ج��واد ظریف« و 
»وانگ یی«، وزیران امور خارجه ایران و چین داش��تند. 
به گزارش ایرنا، تارنماها و س��ایت های خبری چین روز 
شنبه نوش��تند: »وانگ یی« وزیر امور خارجه چین در 
کنار ارس��ال پیام ب��رای ای��ران در محکومیت حمالت 
تروریس��تی در تهران، با همتای ایرانی خود نیز در این 
خصوص در حاش��یه اجالس شانگهای در شهر آستانه 
پایتخ��ت قزاقس��تان دی��دار و گفت وگو کرده اس��ت. 
گزارش ها می افزاید ک��ه وزیر امور خارجه چین در این 

مالقات، به شدت این حادثه تروریستی را محکوم کرده 
و گفته اس��ت که چین تروریس��م را در هر جایی و در 
هر ش��کل آن محکوم می کند. از جمله این رس��انه ها، 
خبرگزاری ش��ینهوا و تلویزیون مرکزی چین است که 
گ��زارش کرده ان��د: در جریان این دی��دار چین با مردم 
و دول��ت ای��ران و خانواده ه��ای قربانی��ان این حمالت 
ددمنش��انه و تروریس��تی ابراز همدردی کرده اس��ت. 
همزمان در گزارش ش��ینهوا آمده است که تهران پیام 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در ارتباط با این حمالت، 
تنفر آمیز و منزجر کننده دانس��ت. تارنمای انگلیش نیوز 
هم نوشته است که از دیدگاه دولتمردان ایرانی، ترامپ 

با ارس��ال این پیام در واقع ارزش های دموکراسی را در 
آمریکا زیر س��وال برد. از سوی دیگر رسانه های گروهی 
چین روز ش��نبه اع��الم کردند که س��ازمان همکاری 
شانگهای به دنبال حمالت تروریستی در نقاط مختلف 
دنیا از جمله ایران، با انتش��ار بیانی��ه ای این حمالت را 
محکوم کرده و خواس��تار برچیدن تروریسم و ریشه کن 
کردن آن با همکاری کشورهای مختلف دنیا شده است. 
همزمان اعضای این سازمان در بیانیه خود آورده اند که 
یک برنامه ضد تروریس��م طراحی خواهد شد که هدف 
آن تقویت همکاری برای مبارزه با تروریسم، افراط گرایی 
و انشعاب طلبی است. در این بیانیه آمده است که چین 

ریاس��ت دوره ای سازمان همکاری شانگهای را در پایان 
اجالس در اختیار گرفت و اجالس سران در سال آینده 
می��الدی به میزبانی چین برگزار می ش��ود. پیش��نهاد 
دیگری هم از س��وی چین مطرح ش��ده است مبنی بر 
اینکه برای نخستین بار یک اجالس و ساختار رسانه ای 
با عنوان نشست سران رسانه سازمان همکاری شانگهای 
برگزار ش��ود که کار روی این برنامه در جریان اس��ت. 
همچنین در پایان هفدهمین اجالس س��ران س��ازمان 
شانگهای در قزاقستان و در بیانیه پایانی بر تقویت روابط 
سیاسی و دیپلماتیک کشورها برای مقابله با مناقشات 

منطقه ای و جهانی هم تاکید شده است. 

موسیقی فیلم به مرور زمان شکل تخصصی  
ب��ه خود گرفته و به یکی از بخش های اصلی 
فیلم تبدیل شده است. سینمای ایران از این 
روند با کم��ی تاخیر عقب نماند و س��اخت 
موس��یقی برای فیلم های ایرانی آغاز ش��د، 
حال چه استفاده از تصنیف های آماده و چه 
ساخت قطعات جدید. با گذشت زمان دیگر 
از موس��یقی های آماده برای فیلم ها استفاده 
نمی ش��د و عوامل فیلم سعی بر آن داشتند 
که با توج��ه به فضا و حال و هوای هر فیلم، 
موس��یقی مورد نظر آن را بسازند. همین جا 
بود ک��ه کم کم تعدادی از آهنگس��ازان، کار 
تخصصی موس��یقی فیلم را دنبال کردند. از 
بابک بیات و احمد پژمان سال های دور گرفته 
ت��ا کارن همایونفر و پیم��ان یزدانیان امروز، 
همه به صورت تخصصی کار آهنگسازی فیلم 
را دنبال کردند؛ آهنگسازانی که هر کدام وزنه 
موسیقی متن در س��ینمای ایران محسوب 
می ش��وند. در این گ��زارش ب��ه پرکارترین 
آهنگس��ازان دهه 90 سینمای ایران نگاهی 

می اندازیم. 
آریا عظیمی نژاد با س��اخت موس��یقی فیلم 
»می��م مث��ل م��ادر« در س��ینما و »او یک 
فرش��ته بود« در تلویزیون توانست به جمع 
آهنگسازان برتر ایران راه یابد که حاصل آن 

نامزدی بهترین موس��یقی متن در جشنواره 
بین الملل��ی فیلم فجر و جایزه خانه س��ینما 
برای فیلم های چون »میم مثل مادر«، »طال 
و مس« و »فرزند خاک« است. وی نخستین 
آهنگساز پرکار در سینمای دهه 90 به شمار 
می آی��د که برای فیلم هایی چ��ون خوب بد 
جلف، هلن، آبنب��ات چوبی، در مدت معلوم، 
گینس، مس��تانه، تراژدی، خواب زده ها و. . . 

موسیقی متن نوشته است. 
کارن همایونفر از سال ١٣74 به آهنگسازی 
فیلم مش��غول ش��د و تاکنون برای بیش از 
70فیلم و ٣0 سریال تلویزیونی موسیقی متن 
ساخته است. در سال های 8٦ و 87 در جشن 
خانه س��ینما ب��رای فیلم ه��ای »ژانی گه ل« 
)جمیل رس��تمی( و »خاک آش��نا« )بهمن 
فرمان آرا( تندیس بهترین موس��یقی متن را 
دریافت کرده  اس��ت و در س��ال ١٣87 برای 
موسیقی فیلم »زادبوم« )ابوالحسن داوودی( 
و س��ال١٣89 برای فیلم »جرم« )مس��عود 
کیمیایی( س��یمرغ بلورین بهترین موسیقی 
متن فیلم جش��نواره فیلم فجر را از آن خود 
کرده  اس��ت. در س��ال ١٣90 آلبومی به نام 
»س��رانجام« ش��امل مجموعه آثار وی برای 
موس��یقی متن فیلم های جرم، خاک آشنا، 
زادبوم، گزارش یک جشن، سوت پایان، قصه 

پریا، یکی از ما دو نفر و در سال ١٣9٢ آلبوم 
»گذشته، حال، استمراری« شامل موسیقی 
متن س��ریال های س��فر س��بز، حلقه سبز و 
فیلم های سلطان، آکواریوم، برف روی کاج ها، 
پل چوبی توسط موسسه آوا خورشید منتشر 
ش��د. این آهنگس��از دومین آهنگساز پرکار 
سینمای ایران در دهه 90 محسوب می شود. 
وی در ای��ن ده��ه ب��رای بی��ش از ١٥ فیلم 
سینمایی از جمله بادیگارد، رخ دیوانه، شیفت 
شب، هیس دخترها فریاد نمی زنند، همه چیز 
 برای فروش، خفگی، زیر س��قف دودی، آذر 

و. . . موسیقی متن ساخته است. 
بهزاد عبدی دومین آهنگس��ازی اس��ت که 
در شش سال سپری ش��ده از دهه 90 برای 
بیش از ١٢ فیلم، موسیقی متن ساخته است. 
فعالیت بهزاد عبدی در زمینه آهنگسازی از 
س��ال ١٣77 به طور مستمر آغاز شده است. 
او که در س��ال ١٣8٢ ب��رای ادامه تحصیل 
از ای��ران ب��ه اوکراین س��فر ک��رد، آثارش با 
ارکس��ترهایی همچون ارکستر فیالرمونیک 
کی اف، ارکس��تر رادی��و کمپان��ی اوکراین 
و ارکس��تر ناس��یونال اوکراین ضبط ش��ده 
 است. عبدی در س��ال ١٣87 جایزه بهترین 
موسیقی مسابقه ورزش و آواز را برای قطعه 
»پهلوان« از آکادمی ملی المپیک و در سال 

١٣88سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را 
برای موسیقی فیلم »آل« دریافت کرد و در 
س��ال ١٣90 تندیس س��رو طالیی بهترین 
موسیقی پویانمایی را برای »افسانه ماردوش« 
در جش��نواره تلویزیونی جام جم از آن خود 
کرد. این آهنگساز س��ومین آهنگساز پرکار 
سینمای ایران در دهه 90 محسوب می شود 
که برای فیلم هایی از جمله قاتل اهلی، پشت 
دیوار س��کوت، کمدی انس��انی، کارگر ساده 
نیازمندیم، سوفی و دیوانه، ماه گرفتگی، مزار 
ش��ریف، دهلیز و. . . موس��یقی متن ساخته 

است. 
س��تار اورکی، آهنگس��از نام آش��نای عرصه 
موسیقی فیلم و سریال است. او در سال های 
اخیر با ساخت موسیقی فیلم هایی همچون 
جدایی نادر از س��یمین، ریسمان باز، ندار ها، 
پنج ستاره، کوچه ملی، اکباتان، استرداد، هر 
چی خدا بخواد، شبکه، کارناوال مرگ و . . . از 
جمله آهنگسازهای پرکار و موفق این عرصه 
بوده اس��ت. ستار اورکی که س��ابقه کاندیدا 
شدن و دریافت جایزه از جشنواره های فیلم 
فجر، خانه س��ینما، شهر، منتقدین و یاس را 
در کارنامه هنری اش دارد با ساخت موسیقی 
س��ریال هایی همچ��ون جالل الدی��ن موالنا، 
سال های مشروطه، عمارت فرنگی، دختری 

به نام آهو و. . . در عرصه موس��یقی سریالی 
نیز حضور قابل اعتنایی داشته است و چندی 
پیش آهنگسازی موسیقی سریالی عربی به 
نام باب المراد که محصول چندین کشور عرب 
بوده را بر عهده داشته است. وی در دهه 90 
جزو پرکارترین آهنگس��ازان سینمای ایران 

محسوب می شود. 
کریستف رضاعی در سال ١9٦٦ میالدی در 
شهر تولوز فرانسه متولد شد. در ژوئن ٢000 
رضاعی به اتفاق آرا جایزه نخست یک مسابقه 
آهنگس��ازی را که توس��ط انجمن فرهنگی 
ایتالیا برگزار ش��ده ب��ود از آن خود کرد که 
موضوع این مسابقه »سرود صلح برای هزاره 
سوم« بود که البته آهنگسازی قسمت ایرانی 
اثر را به کمک مسعود شعاری انجام داده بود. 
موس��یقی خاص او در فیل��م »در دنیای تو 
ساعت چند است؟« جایزه بهترین موسیقی 
فیلم جش��ن حاف��ظ را به دس��ت آورد. وی 
همچنین س��یمرغ بلورین بهترین موسیقی 
متن س��ی و پنجمین جشنواره فیلم فجر را 
برای فیل��م »نگار« دریافت کرد. کریس��تف 
رضاعی از جمله پرکارترین آهنگسازان دهه 
90 است که برای فیلم هایی چون اژدها وارد 
 می ش��ود! ، نگار، ماهی و گربه، نارنجی  پوش 

و. . . موسیقی متن نوشته است. 

پس از قطع رابطه بین چند کشور عربی با قطر، 
پوش��یدن پیراهن بارس��لونا در این کش��ورها نیز 
ممنوع ش��ده است. به گزارش »ورزش سه«، یک 
هفته ای است که کش��ور قطر از سوی عربستان، 
یم��ن، بحرین، ام��ارات و مصر ب��ه بهانه حمایت 
از تروریس��م، تحریم شده اس��ت و تبعات آن، دو 
باش��گاه بارسلونا و پاری س��ن ژرمن را نیز درگیر 

خود کرده است. 
طب��ق ادعای نش��ریه اول��ه و همچنی��ن میرر، 
دو کش��ور امارات و عربستان، پوش��یدن پیراهن 
بارس��لونا ب��ا تبلی��غ هواپیمایی قط��ر را ممنوع 
کرده اند. حتی انتشار عکس این پیراهن نیز شامل 
مجازات خواهد ش��د. طبق گزارش این دو منبع، 

١٥ س��ال زندان و ١٣٥ هزار یورو جریمه، عاقبت 
متخلفان خواهد بود. باش��گاه پاری سن ژرمن که 

مالکان��ی قطری دارد و تبلی��غ هواپیمایی امارات 
را روی پیراه��ن خود دارد نیز حاال با مش��کالتی 

اساسی روبه رو شده و باید به دنبال تغییر اسپانسر 
باشد.

 باشگاه بارسلونا به تازگی به دلیل عدم شفافیت 
در قرارداد خود با هواپیمایی قطر زیر س��وال نیز 
قرار گرفته و ممکن اس��ت بارتومئ��و، رئیس این 
باش��گاه به این خاطر نیز روانه دادگاه شود. حتی 
خوان الپورتا، رئیس س��ابق بارسلونا در مصاحبه 
جدید خود از بارتومئو خواس��ت که به خاطر این 

قرارداد از سمت خود استعفا دهد. 
الزم به ذکر اس��ت بارس��لونا چند ماه پیش به 
همکاری خود ب��ا قطری ها پایان داد و برای چند 
س��ال آینده با کمپانی ژاپنی راکوتن قرارداد امضا 

کرده است. 

 توجه رسانه های چین به دیدار »ظریف« و »وانگ یی« در اجالس شانگهای

پرکارترین آهنگسازان سینما در دهه 90 چه کسانی هستند؟ 

قانون عجیب در امارات و عربستان

زندان و جریمه هنگفت برای پوشیدن پیراهن بارسلونا! 
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 چرا ایران مقصد مناسبی
برای سرمایه گذاری است؟

چگونه مصاحبه شغلی خوبی داشته باشیم
12

12

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اخیرا احساس خود را نسبت به وضعیت سیستم کنترل ترافیک هوایی این  گونه 
 ،)FAA(بیان کرده است: »غمگین، وحشتناک، منسوخ«. در حال حاضر این سیستم توسط اداره هوانوردی فدرال
س��ازمان دولتی که بر تمام جنبه های هوانوردی نظارت دارد، اداره می شود.  راه حل ترامپ برای حل این مشکل 
 چیست؟ واگذاری برخی از وظایف این سازمان به یک سازمان خصوصی است. با این کار پرداخت حقوق بیش از 
دو س��وم نیروی کار- از جمله هزاران تکنیس��ین و بیش از 13هزار ناظر ترافیک هوایی- از وظایف دولت خارج 
می ش��ود. نهاد تازه تأس��یس مس��ئولیت نظارت بر هواپیما ها را چه در حالت پرواز و چه روی زمین دارد. در واقع 
این طرح یک طرح خصوصی سازی به صورت کامل نیست، چراکه سازمان هوانوردی فدرال همچنان به نظارت 
خود روی این سیس��تم ادامه خواهد داد. این طرح، طرح جدیدی نیست. بحث خصوصی سازی مدیریت آسمان 
کشور ها به سه دهه پیش بازمی گردد. در سال 1987، کمیسیون خصوصی سازی ریاست جمهوری رونالد ریگان، 
طرح کنترل ترافیک هوایی را مطرح کرد، اما هیچ وقت به مرحله اجرایی نرسید، اما دولت ترامپ امیدوار است این 
طرح را عملی سازد. حال سوال هایی که درباره این طرح مطرح می شوند: چه احتیاجی به خصوصی سازی است؟ 
آیا این طرح به پروازی ایمن تر می انجامد؟ این طرح چگونه تمام فرودگاه های کشور را تحت پوشش قرار خواهد 
داد؟  در حال حاضر دیدگاه های مثبت و منفی در این باره وجود دارند. به طور کل، اصالح خدمات ترافیک هوایی 
امری ارزشمند است، اما نباید از هزینه های مورد نیاز غافل شد. یکی از استدالل های ترامپ در خصوص این طرح، 
پرواز ایمن تر اس��ت که استداللی محکم نیست. مخالفان این طرح در پاسخ به این استدالل بیان کردند: پرواز ها 
مثل قبل ایمن هستند. روزانه بیش از ده ها هزار پرواز در سراسر آمریکا صورت می گیرد که به سالمت به مقصد 
خود می رسند. آخرین سقوط مرگبار هواپیمای مسافربری آمریکا به سال 2009 برمی گردد و پس از آن در سوابق 
هوایی این کش��ور چنین نقص هایی مش��اهده نشده است.   یکی دیگر از سواالت بحث برانگیز این است که نحوه 
دریافت بودجه سیستم کنترل ترافیک هوایی به چه صورت خواهد بود؟ اداره هوانوردی فدرال بودجه مورد نیاز 
خود را از طریق پول های پرداختی مردم تأمین می کند. مالیات ها نیز به همه چیز از بلیت گرفته تا هزینه سوخت 
تعلق می گیرد. پس از دریافت مبالغ، موارد مصرف آن باید به تأیید کنگره برس��ند. این طرح فرودگاه هایی را که 
نمی خواهند توسط دولت های غیر دولتی نظارت شوند، نگران می کند. طرح ترامپ نیاز به تأیید کنگره دارد و در 
حال حاضر برخی نمایندگان مجلس نیز با آن مخالفت کرده اند. برخی از شرکت های هواپیمایی به علت ترس از 
باال رفتن هزینه ها و از دست دادن مشتری های خود با این طرح مخالف هستند. از طرفی دیگر، از آنجا که اولویت 
اصلی این طرح برای همیشه  »حمایت از حقوق و مزایای نیروی کار« خواهد بود، برخی ناظران ترافیک هوایی 

از آن حمایت می کنند. 
theatlantic :منبع

امروزه، ضرورت مدیریت دنیایی که با ظهور و گسترش رسانه های نوین مواجه است، بسیار قابل تامل 
اس��ت. این مهم تا آنجا پیش رفته که امروزه از عصر جدید رس��انه ها با تعابیری چون نس��ل دوم رسانه 
یا Media2 نام برده می ش��ود که قواعدی کامال متفاوت از نس��ل اول رسانه ها یا Media1 دارد.  به 

عبارت دیگر جهان و به تبع آن ما )یعنی کشور ایران( وارد عصر دوم رسانه ها شده ایم که برخالف...

 مدیریت
در عصر رسانه های جدید

چین از افزایش غیر منتظره واردات و صادرات در ماه مه با وجود کاهش قیمت های کاال خبر داد. چین 
همچنی��ن اعالم کرد که با وجود افزایش نرخ وام ها و بازار کس��اد ام��الک، وضعیت اقتصاد بهتر از آنچه 
انتظارش می رفت، خواهد بود. در حال حاضر نگرانی های بس��یاری بر س��ر رادار س��رمایه گذاران جهانی 
پس از کاهش میزان اعتبار در ماه گذش��ته توس��ط خدمات سرمایه گذاران »موودی« وجود دارد. انتظار 
می رود در ماه های آتی همزمان با کاهش س��رعت رش��د و افزایش بدهی ها، قدرت مالی کش��ور نیز کم 
ش��ود. در ماه های اخیر، روند واردات چین مخصوصا واردات س��نگ آهن و سایر کاال های مورد نیاز برای 
رونق ساخت و س��از خوب بوده، درحالی که صادرات پس از چند س��ال رکود و به لطف بهبودی مطالبات 
جهانی دوباره به حالت قبل بازگش��ته اس��ت. همزمان با داده های عجیب واردات در ماه مه و عدم تغییر 
مطالبات داخلی، تحلیلگران انتظار دارند که دومین اقتصاد بزرگ جهان به علت تش��دید سیاس��ت ها در 
سال جاری پیشرفتی نداشته باشد. اقدامات دولت در راستای کاهش قیمت امالک در نهایت به کاهش 
س��رمایه گذاری های ملکی و از طرفی عدم اعطای وام ه��ای پرمخاطره به افزایش هزینه های مالی منجر 

خواهند شد. 
 جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان بزرگ، در یادداشتی اعالم کرد: »درصورتی که رشد اعتباری از طریق 
فعالیت های ضعیف اقتصادی در س��ه ماه آینده تأمین شود، میزان فعلی واردات ثابت خواهد ماند.« سرعت 

واردات و صادرات از ماه آوریل بدون در نظر گرفتن احتمال رکود افزایش خواهد یافت. 
روز پنجش��نبه، اطالعات رسمی نشان دادند که صادرات سال جاری نسبت به سال گذشته 8/7 درصد و 
واردات 14/8درصد افزایش داش��ته اس��ت. اداره کل گمرک اعالم کرد که این درصد ها، مازاد تجاری کشور 
را برای هر ماه 40/81 میلیارد دالر در نظر گرفته است. تحلیلگران در گفت وگو با خبرگزاری رویترز اعالم 
کردند که انتظار می رفت میزان ارس��ال کاال از بزرگ ترین صادر کننده جهان در ماه مه 7درصد باش��د. این 

مقدار در ماه آوریل 8 درصد بوده است. 
با وجود کاهش ساخت و ساز در چین به علت ریزش باران و گرمای زیاد در تابستان، انتظار می رود عالوه 
بر باال بودن مازاد س��ود و مطالبه، میزان خروجی نیز باال باش��د. ریچارد لو، تحلیلگر کاال، پیش از انتش��ار 
داده ها گفت: »ما فکر می کنیم کامال مش��خص اس��ت که مطالبات به علت وجود مس��کن و زیرساخت های 
قوی تر، بهتر از آنچه انتظار داشتیم بوده است. اما همچنان احتمال رکود در نیمه دوم سال وجود دارد. در 

نتیجه کاهش فروش مسکن ممکن است مطالبات فوالد نیز کاهش یابد.«
reuters :منبع 

 GHG9 به نام Ultawide روز جمعه،سامسونگ از نخستین مانیتور در دسته بندی مانیتور های بزرگ
که مانیتوری بس��یار بزرگ اس��ت، رونمایی کرد. ای��ن بزرگ ترین مانیتور کامپیوتری اس��ت که می توانید 

خریداری کنید.
 نس��بت ابعاد تصویر GHG90 , 32 در 9 اس��ت و در مقایس��ه با مانیتور Ultawide که دارای ابعاد 
تصویر 21 در 9 است و مانیتور های معمولی دارای نسبت ابعاد تصویر 16 در 9 است، بسیار بزرگ تراست. 
مانیتور GHG90,49 اینچی، مانیتوری بس��یار بزرگ برای بازی است و با داشتن صفحه ای منحنی  به 
دید محیطی گیمر ها کمک می کند. زیرا اگر شکل آن به صورت منحنی نبود اشخاص مجبور بودند به طور 
مداوم برای دیدن تصاویر، سرش��ان را بچرخانند که پس از گذش��ت زم��ان ناراحت کننده به نظر می آمد و 
کار با آن دش��وار می ش��د. یک حلقه بازی ویدئویی در GHG90 که شامل برخی از گیم پلی های »میدان 
جنگ« است نشان می دهد که چگونه زمینه اضافی بر صفحه GHG90 برای گیمرها یک مزیت محسوب 
می ش��ود، زیرا می توانند دشمنان ش��ان را در مکان هایی که مانیتور های معمول��ی در ابعاد تصویر 16 در 9 

نمی توانند تشخیص دهند در مانیتور GHG90 تشخیص دهند. 
این دستگاه اجازه می دهد بر نیمی از مانیتور بازی کنید و بر نیمه دیگر صفحه نمایش آن برنامه دیگری 
را باز نگه دارید و دس��تگاه GHG90 سامس��ونگ در اندازه کامل FULL HD ( 1080P( است. مانیتور 
GHG90 از یک پانل ال س��ی دی 7A  اس��تفاده می کند که یک پانل فوق سریع با زمان پاسخ تنها یک 
میلی بر ثانیه است. این مزیت برای عالقه مندان به بازی های سرعتی بسیار کارآمد است و این عالقه مندان 
به بازی کامپیوتری از زمان پاسخ GHG90 قدردانی می کنند. این دستگاه با استفاده از فناوری کوانتومی 
نقط��ه ای از HDTV سامس��ونگ برای روش��نایی معمولی و دقت رنگ بهتر صفحه نمایش ال س��ی دی 

استفاده می شد. 
business insider :منبع

 افزایش سرعت غیر منتظرهرونمایی از بزرگ ترین مانیتور سامسونگ
واردات و صادرات چین 

آیا برنامه ترامپ در خصوصی سازی کنترل ترافیک 
هوایی، ایده خوبی است؟ 

بازاریابیوفروشمدیریتکسبوکار

 فرهنگ
 صحیح را

بیابید
12

 هوش مصنوعی
در بازاریابی 

جایگزین تبلیغات 
می شود

11

جنرال الکتریک 
 ارزش ها

همه چیز است
10

اپل پارک به زودی تکمیل می شود

ایده استیو جابز رو به اتمام!

جذب 
سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی در 
جهان کاهش یافت

اخبارکسبوکار
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سرعت و تندی انجام  کار را مجوی، 
بلکه بر خوبی و درستی آن سعی کن. 

زیرا مردم از تو نپرسند که در چه 
مدت کار را انجام داده ای، بلکه خوبی 

و بی نقصی آن را می جویند.

افالطون

سجاد رحیمی مدیسه

عوامل موثر بر کیفیت نان چیس��ت؟ این یک پرسش اولیه 
برای تولیدکننده نان برای بازاریابی و فروش محصول تولیدی 
خود است. البته در شرایطی که بعضا برخی نانوایی ها کمتر...

 بازاریابی برای نان

11 مشاور بازاریابی چریکی

دکتر زیبا ایرانی
درنظر اول رکود اقتصادی عبارت اس��ت از پیدا شدن  »اضافه 

تولید«، یعنی پرشدن بازار از کاالهایی که مشتری ندارد...

چطور از روانشناسی تبلیغات در زمان 
رکود اقتصادی استفاده کنیم؟ 

10 عضو هیأت علمی دانشگاه 

اپل پارک یا محل جدید استقرار کارمندان اپل، مراحل پایانی 
آماده س��ازی را پشت سر می گذارد. احتماال تاکنون ویدئوهایی 
از مق��ر جدید اپل، اپل پ��ارک دیده اید؛ س��اختمانی دوار که 
طراحی منحصر به فردی دارد و قرار است محل استقرار جدید 

این شرکت باشد. این مجموعه با همکاری شرکت فاستر)تحت 
مدیریت نورمن فاس��تر، معمار انگلیس��ی( طراحی شده و ایده 
اس��تیو جابز، مدیرعامل مش��هور اپل بوده است. این مجموعه 
قرار اس��ت به زودی تکمیل ش��ود و کارمندان این شرکت کار 

خود را در دفتر جدیدش��ان آغاز کنن��د. تاکنون تنها برخی از 
کارمندان شرکت به دفتر جدید منتقل شده اند. گفته می شود 
کار س��اختمان مجموعه به پایان رس��یده و کارهای مربوط به 

محوطه بیرونی باقی مانده است.  



درنظ��ر اول رک��ود اقتصادی عبارت اس��ت از پیدا ش��دن  
»اضافه تولید«، یعنی پرش��دن بازار از کاالهایی که مشتری 
ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کاالها فروش نرود طبعا 
تولی��د کاالها نیز کاهش یافته و متوقف می ش��ود و به دنبال 
آن تعطیل��ی کارخانه ها و بیکاری وس��یع و میلیونی کارگران 
پیش می آید که به نوبه خود فروش کاالها را باز هم دشوارتر 
می کند. در این ش��رایط مهلک اقتصادی، به راستی تبلیغات 

درست، یک جادو است. 
امروزه روانشناس��ی تبلیغات آنقدر اهمیت یافته اس��ت که 
برندهای بزرگ، بخش��ی از درآمد ساالنه ش��ان را به تبلیغات 
اختص��اص می دهن��د، اما این اص��ول تقریب��ا در همه جای 
دنیا ثابت اس��ت، چرا که واکنش مش��تریان به تبلیغاتی که 
کنجکاوی آنها را تحریک می کند از گذشته تا به امروز، تغییر 

چندانی نکرده است. 
امروزه با پیش��رفت عل��م تبلیغات، پی��ام پنهانی در ظاهر 
آراس��ته تعبیه می ش��ود که از خالل آن خری��د کاالی مورد 
نظر با ظرایف روانشناختی همراه است. ترسیم دنیای شیرین 
و تمام ش��دن غم  و غصه ه��ا، به اتمام رس��یدن روزمرگی با 
خری��د کاالی موردنظ��ر، دس��تیابی به تش��خص و اعتبار و 
دس��تیابی ب��ه موقعیت اجتماع��ی برتر، از پیام ه��ای پنهانی 
اس��ت که روان شناس��ان تبلیغات در نگارش س��ناریوی یک 
کار تبلیغ��ی مدنظر قرار می دهند. برای شناس��ایی تاکتیک 
مناس��ب برای بازاریابی و تبلیغات در دوران رکود بسیار مهم 
اس��ت که بدانی��م مصرف کننده ها چگونه اولویت های ش��ان 
را دوب��اره ارزیاب��ی می کنن��د، چگونه دوب��اره بودجه خود را 
تقسیم می کنند، چگونه از یک برند به برند دیگر تمایل پیدا 
می کنند و چگونه ارزش های ش��ان را دوباره تعریف می کنند. 
آشنایی با اصول روان شناسی تبلیغات بر نحوه قضاوت درباره 
کاالها و اجناس براساس تبلیغاتی که از آنها می شود، اثر گذار 
است. در این مقاله  خوانندگان با پنج روش هوشمندانه آشنا 
می ش��وند که طراحان تبلیغات از روان شناس��ی برای جذب 
مش��تری اس��تفاده می کنند. طراحان تبلیغات، این استادان 

روان شناس��ی کاربردی، همیشه به دنبال روش های جدیدی 
برای جل��ب عالقه  و ترغیب مش��تریان هس��تند. روش های 
ایجاد انگیزه و هیجان در برابر منطق، عناصر تش��کیل دهنده 
پیام تبلیغاتی و کنترل افکار و اعتقادات مش��تریان است که 
می توان��د ب��ا اس��تفاده از عواملی که در مقال��ه حاضر مطرح 

می شود، میسر شود.

1- بهرمندی از نیمکره چپ مغز
ما در دنیای راست دس��ت ها زندگ��ی می کنیم درحالی که 
نیمکره چپ مغز حاکم اس��ت. به طور اتومات عادت داریم به 
سمت راست توجه بیش��تری داشته باشیم و موقع قدم زدن 
تمایل داریم با فرد س��مت راس��ت تعامل بیشتری کنیم. در 
فروش��گاه ها معموال کاالهای رایج تر و اقالم گران تر، س��مت 
راس��ت و کااله��ای نه چن��دان رایج و محص��والت به حراج 
گذاش��ته شده، سمت چپ هس��تند. طراحان تبلیغات از این 
ش��ناخت اس��تفاده می کنند و اقالم مورد نظر را در دس��ت 
راس��ت مدل های تبلیغاتی قرار می دهن��د. در مورد صفحات 
وب س��ایت ها هم همین است. از نظر ما، سمت راست صفحه 
قابل اطمینان تر اس��ت و به تبلیغات��ی اعتماد می کنیم که در 
باالترین نقطه از س��مت راس��ت صفحه قرار دارند. به همین 
دلیل، هم گوگل و هم فیس بوک، س��تون سمت راست را به 

تبلیغات شان اختصاص می دهند. 

2- نقش ناهوشیار نورون های آینه ای
نورون ه��ای آینه ای، س��لول هایی در مغز هس��تند و زمانی 
تحریک می شوند که شما با دیدن عمل فرد دیگری، همزمان 
هم��ان عمل را انج��ام  دهید. در این حالت، مغ��ز مانند آینه 
رفتارهای مش��اهده  شده فرد دیگر را کپی می کند. شاید این 
کار مغ��ز عجیب به نظر بیاید، اما وقت��ی به فرآیند یادگیری 
تقلیدی  )فراگی��ری مهارت های جدید با نگاه کردن و تقلید 
از دیگران( فکر  کنید، این واکنش مغز کامال منطقی اس��ت. 
مغز با فعال ش��دن دو بخش مشاهده و انجام، می تواند انرژی 
و فض��ا را حفظ کند و بهترین  نواح��ی را به فعالیت تقلیدی 
اختصاص بدهد. طراحان تبلیغاتی از روان شناس��ی تبلیغات 

در ای��ن زمینه اس��تفاده می کنند و با ق��رار دادن مدل ها در 
موقعیت های خاصی در تبلیغات ش��ان، می توانند مشتریان را 
به ط��ور ناخودآگاه به تقلی��د از آن مدل ها و اس��تفاده از آن 

محصول وادار کنند. 

3- شکاف کنجکاوی 
ما انسان ها موجوداتی کنجکاویم و مدام در حال یادگیری 
و کش��ف دنیای پیرامون مان هستیم. جس��ت وجو در فضای 
مج��ازی و آنالین بودن ما، گواه تالش بی وقفه ما برای س��یر 
کردن ای��ن حس کنجکاوی اس��ت. وقتی درب��اره موضوعی 
چی��زی نمی دانی��م، ب��رای یافت��ن آن بخ��ش گمش��ده از 
اطالعات مان، احساس اجبار می کنیم. این تمایل در مغز قابل 
مشاهده و بررسی است. وقتی به شرکت کنندگان در تحقیقی 
که در س��ال ۲۰۱۲ انجام ش��د، تصاویر تاری را نشان دادند، 
بخش هایی از مغز آنها که با تضاد و تحریک مرتبط هس��تند، 
تحریک ش��دند. زمانی ک��ه تصاویر به طور واضح نش��ان داده 
شدند و کنجکاوی ش��رکت کنندگان برطرف شد، آنگاه مدار 
پاداش مغز آنها فعال شد. مدار یا سیستم پاداش مغز، گروهی 
از س��اختارهای عصبی هستند که مسئول انگیزه )یا تمایل(، 
لذت و تقویت مثبت  )یا یادگیری( هستند. طراحان تبلیغات 
ب��ا ایجاد جاذبه برای کنجکاوی می توانند توجه مش��تریان را 
به محصول مورد نظر جلب کنند، البته باید توجه داش��ت که 
این تکنیک می تواند برای طراحان تبلیغات، نتیجه معکوسی 
هم داش��ته باش��د. به بیان دقیق تر، اگر در تالش برای جلب 
کنجکاوی مش��تریان تان هستید، بهتر است هنگامی که آنها 
از روی کنجکاوی   روی لینک تبلیغاتی شما توجهی می کنند، 
محتوای آن به گونه ای باش��د که کنجکاوی  آنها برطرف شود، 
در غیر این صورت ش��انس توجه دوباره آنها را از دست داده و 

حتی بازداری توجه در مشتری به وجود خواهد آمد. 

4- گرانی بی حکمت نیست
چ��را ی��ک محصول بهداش��تی ۱۰ ه��زار تومان��ی بهتر از 
یک محصول بهداش��تی 5 هزار تومانی اس��ت؟ ش��اید دلیل 
بهتر ب��ودن محصول گران ت��ر، مواد اولی��ه و تجهیزات بهتر 

اس��ت. ش��اید هم تنها دلیل آن، قیمت باشد. یک استراتژی 
قیمت گ��ذاری دیگر ک��ه با باور عمومی در تضاد اس��ت، این 
اس��ت که باال ب��ردن قیمت ی��ک کاال می تواند م��ردم را به 
خرید بیش��تر از آن کاال ترغیب کن��د. در حقیقت باال بردن 
قیمت یکی از ترفندهای روان شناس��ی تبلیغات است؛ حتی 
در ش��رایط رکود اقتصادی! تحقیقات جدید نشان داده است 
زمانی که پول بیشتری برای یک محصول مثال غذا می دهیم، 
لذت بیش��تری ه��م از آن می بریم. باید توجه داش��ت فقط 
احس��اس رضایت س��طحی مطرح نیس��ت. در ی��ک تحقیق 
دیگر، به وسیله یک اسکنر مغزی، تأثیر قیمت نوشیدنی های 
مختلف بر مش��تریان بررسی شد. محققان به دنبال تغییراتی 
در فعالیت قش��ر میانی در قس��مت جلوی مغز بودند؛ جایی 
از مغز که مس��ئول تجربیات لذت بخش اس��ت. آنها دریافتند 
سطح فعالیت این قشر، همزمان با افزایش قیمت نوشیدنی ها 
باال می رود. در حقیقت، نوش��یدنی ها اص��ال متفاوت نبودند، 
بلکه نوشیدنی های یکس��انی بودند که برچسب های متفاوت 
با قیمت های متفاوت داش��تند. اسکن های مغز افراد منتخب 
نشان داد نوشیدنی های گران تر لذت بخش تر از نوشیدنی های 
ارزان تر بودند، درحالی که همه آنها یکی بودند. این ش��یوه ای 
اس��ت که به وس��یله آن یک محصول می تواند با معرفی نام 
تجاری خ��ود به عنوان یک محصول منحص��ر به فرد و گران 
که تجربه بهتری را به ارمغان می آورد، میان محصوالت دیگر 
برجس��ته شود. یک مشتری همیشه تصور خواهد کرد چنین 
محصولی بهتر است و دلیلش هم صرفاً گران  بودن آن است. 

۵- قانون ارقام 
ترفند ۹۹ را می شناس��ید؟ آن دسته از طراحان تبلیغات که 
شم قوی دارند و می دانند بخشی از تصمیمات خرید ما بر پایه 
احساسات و بخشی از آنها بر پایه منطق است، می توانند از این 
ترفند اس��تفاده کنند. طبق باور عمومی، کم کردن صرفاً یک 
هزار تومان از قیمت یک کاال، می تواند تمایل مشتری به خرید 
 آن کاال را افزای��ش ده��د. اگر ی��ک کاالی ۲۰۰ هزار تومانی، 
۱۹۹ هزار تومان اعالم ش��ود، مشتریان تصور می کنند قیمت 

کاال به ۱۹۰ هزار تومان نزدیک تر است تا ۲۰۰ هزار تومان! 

چطور از روانشناسی تبلیغات در زمان رکود اقتصادی استفاده کنیم؟ 
ایده های طالیی

جنرال الکتریک، ارزش ها همه چیز است

جن��رال الکتری��ک )GE( یک ش��رکت چن��د ملیتی 
آمریکایی اس��ت ک��ه در زمینه ه��ا ی مختلف��ی از قبیل 
امور س��رمایه  گذاری، انرژی، زیرس��اخت فن��اوری و امور 
مالی صنعتی فعالیت دارد. دفتر مرکزی این ش��رکت در 
فیرفیل��د واق��ع در کانکتیکات قرار دارد. این ش��رکت به 
گزارش مجله فورچون یکی از تاثیرگذارترین موسسه ها ی 
فعال در زمینه تجارت بین المللی محس��وب می ش��ود. از 
زمان تاس��یس آن در ۱8۹۲ این برند تحوالت زیادی را 
به خود دیده اس��ت. ایده اولیه آن توسط مخترع مشهور 
توماس ادیسون پایه گذاری شد. بر این اساس ادیسون در 
۱878 ش��رکت المپ ها ی الکتریکی ادیسون را تاسیس 
ک��رد. پس از این در س��ال ۱8۹۲ ادیس��ون با همکاری 
توماس ها س��تون ش��رکت جنرال الکتری��ک را به منظور 
توس��عه کسب  وکارشان پایه گذاری کردند.  این خالصه ا ی 
از چگونگی ش��کل گیری این غول تجارت مدرن است. با 
 GE این حال پیچیدگی ها ی بیش��تری پش��ت استارتاپ

وجود دارد. 
سده نوزده برای جنرال الکتریک با تولید کامپیوتر معنا 
پیدا کرده اس��ت. در نیم��ه دوم این قرن تولید مدل ها ی 
 GE 200، GE 400، GE 600 پرطرفداری از قبی��ل
 GE 4060 و در نها ی��ت GE 4010،  GE4020 و
نام این ش��رکت را بر س��ر زبان ها  انداخت. ب��ا این حال 
به  رغم تمام خالقیت و نوآوری که این مجموعه در تولید 
محصوالت��ش به خرج می  داد، محدودیت ها ی کامپیوترها  
در ده��ه 7۰ میالدی اجازه توس��عه آنچنانی به مدل ها ی 
جن��رال الکتری��ک را ن��داد. در پای��ان ده��ه 7۰ بود که 
جرقه ها ی ورود کامپیوترها ی ش��خصی به ش��کل تقریبا 
مدرن زده ش��ده بود. بر همین اس��اس GE طرح بخش 
سرویس اطالعات جنرال الکتریک )GEIS( را راه ا ندازی 
کرد. دهه ۹۰ با تغییرات نس��بتا عمد ه ای در کسب  وکار 
این ش��رکت همراه بود. بر این اس��اس جن��رال الکتریک 
اقدام به تاسیس ش��رکت ها ی زیرمجموعه در بسیاری از 
کس��ب  وکارها  از جمله انیمیشن کرد. همچنین همکاری 
گس��ترده با ش��بکه تلویزیونی NBC در همین س��ال ها  

کلید خورد. 
آغ��از قرن ۲۱ پای GE را به صنع��ت انرژی ها ی پاک 
باز کرد. هما ن  طور که در مورد برند IKEA نیز اش��اره 
شد، ورود به حوزه انرژی ها ی پاک یکی از پرطرفدارترین 
ایده ها ی دهه نخس��ت سده حاضر بوده است. با این حال 
تفاوت GE با IKEA در هدف هرکدام از آنها ست. غول 
لوازم خانگی سوئدی به منظور کسب ایده نوین در عرصه 
تبلیغات به سوی طرح کسب وکار سبز رفت. در عین حال 
جنرال الکتریک به منظور کسب سود از این صنعت وارد 
صحنه ش��د. در همین راس��تا و به منظور انجام مطالعات 
 GE بس��یار در زمینه چگونگی توسعه نیروگاه ها ی بادی
در سال ۲۰۰4 اقدام به خرید 8۰ درصد از سها م دانشگاه 

یونیورسال پیکچرز کرد. 
نکت��ه مهمی که نظرم را در م��ورد جنرال الکتریک به 
خود جلب ک��رد، ایده جالب این غول آمریکایی در مورد 
استفاده از مها جران اس��ت. در این راستا تعداد زیادی از 
کارمندان خط تولید GE را مها جران کشورها ی مختلف 
تش��کیل می  دهد. در این میان سهم مها جران مکزیکی و 
کش��ورها ی حوزه دریای کارائیب بیشتر از سایر کشورها  
اس��ت. این ایده هوشمندانه اگرچه با مخالفت بسیاری از 
اتحادیه ها ی کارگری آمریکا مواجه ش��د، با این حال در 
رس��انه ها ی مختلف موجی از حمایت را به همراه داشت. 
بیانیه ه��ا ی گروه ها ی حفاظت از حق��وق مردم و حقوق 
بش��ر به خوبی نشان دهنده موفقیت این برند در استفاده 
مناس��ب از ایده کارگران مها جر بوده است. در سال ها ی 
اخیر رقاب��ت تنگاتنگ جنرال الکتریک ب��ا بخش صنایع 
س��نگین میتسوبیشی و زیمنس باعث ایجاد تغییراتی در 
استراتژی ها ی هر سه این شرکت ها  شده است. از آنجا که 
هدف هر سه این شرکت ها  تسخیر بازار آمریکا است و آن 
را در سر دارند، رقابت ها ی آنها  در ارائه پیشنها د همکاری 
با بخش ها ی دولتی بیشترین تاثیر رقابت در عصر مدرن 
را نش��ان می  ده��د. تازه تری��ن ایده GE منج��ر به ورود 
نمونه ها ی خانگی المپ ها ی LED به خانه ها ی سراس��ر 
 دنیا شده است. بخش پایانی این ایده را باید به شعار مشهور 
جن��رال الکتریک اختص��اص دهیم: ارزش ه��ا  همه چیز 
اس��ت. این جمل��ه کوتاه در عین حال که برداش��ت ها ی 
متفاوتی را در ذهن افراد ایجاد می کند، از سادگی جالبی 
نیز بهره  مند اس��ت. بر این اساس آنچه به کسب  وکار یک 
ش��رکت اعتبار می  دهد، نحوه ارزش  آفرینی  است. ارزش 
 آفرین��ی فرآیندی طوالنی اس��ت که در خ��الل آن باید 
محص��والت تولیدی را به نوعی با یک مفهوم مداوم مانند 
کیفیت، قیمت مناس��ب، احترام ب��ه مصرف کننده یا هر 
چیز دیگری ترکیب س��ازید. اغلب برندها ی مشهور مانند 
آئودی، نایک و اپل به خوبی این فرآیند را انجام داده ا ند. 
به همین دلیل اس��ت که هنگام صحبت از محصولی عام 
مانند لوازم ورزش��ی یا الکترونیکی اس��امی مانند نایک و 

مایکروسافت به ذهن همه ما می آیند.
 

پرسش ها یی برای پیشرفت
-ارزش  آفرین��ی آن  گون��ه ک��ه در تئوری ه��ا ی مدرن 
کارآفرین��ی م��ورد تاکید ق��رار گرفته اس��ت، از جایگاه 
مفهومی در برندس��ازی برخوردار است. پرسش اصلی در 
ای��ده حاضر به این ترتیب خواهد بود: ارزش اساس��ی که 
برندتان بر آن استوار شده به چه صورت است؟ اگر هنوز 
ارزش خاصی را مدنظر قرار نداده  اید، بهتر اس��ت سریع تر 
اقدام کنید. آنچه بحران هویت برندها  نامیده می ش��ود به 

طور عمده از همین مرحله شروع خواهد شد. 

دکتر زیبا ایرانی
عضو هیأت علمی دانشگاه 
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تبلیغات خالق

 Pátio Norte آگهی: مرکز خرید

ایستگاه تبلیغات

Kodachrome، مجله ای برای 
عالقه مندان به هنر و فیلم

Kodak یک مجل��ه جدید برای عالقه مندان به هنر، فیلم و 
فرهنگ آنالوگ طراحی و تولید کرده است. 

این مجله موس��وم به Kodachrome، در قالب یک مجله 
چاپی یک س��ری عناوی��ن مختلف از جمله مجسمه س��ازی، 
موس��یقی، گرافیک و مجموعه ای از دیگ��ر موضوعات جالب را 

پوشش خواهد داد. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، این نخس��تین مورد ورود شرکت به 
صنعت مجله، پس از تخصیص بیش از یک قرن زمان به عرصه 
عکاسی به شمار می رود. نخستین نسخه شامل مصاحبه هایی با 
بازیگر و کارگردان آمریکایی، کلو سویگنی و فیلمساز انگلیسی، 

اسحاق جولین می شود. 
در ادامه کنار انتشار مقاالتی پیرامون دالیل پیشرفت و ترقی 
فرهنگ مجله مس��تقل و قدرت قلم، یک س��ری پوس��تر های 
عجیب و غریب و خنده دار نیز در Kodachrome جلب توجه 

می کنند. 
امکان دسترسی به نخستین نسخه این مجله از طریق فروشگاه 

آنالین Kodak وجود دارد. 

ترجمه: علی آل  علی
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عوامل موثر بر کیفیت نان چیس��ت؟ این 
یک پرسش اولیه برای تولیدکننده نان برای 
بازاریاب��ی و فروش محص��ول تولیدی خود 

است. 
البته در شرایطی که بعضا برخی نانوایی ها 
کمت��ر از چند قدم با ه��م فاصله دارند، این 
پرس��ش مهم تر نی��ز باید م��ورد توجه قرار 

گیرد: 
عوامل موثر بر ارائه مناس��ب نان باکیفیت 

به مشتریان چیست؟ 
این مقاله تالش می کند با اشاره به برخی 
عناص��ر تحقیق��ات بازاریابی ک��ه برای یک 
س��رمایه گذار برای تولید ان��وع نان پیش از 
اجرایی کردن عملیات تولی��د انجام دادیم، 
بخش��ی از ابعاد اهمی��ت و چگونگی تحلیل 
مارکتین��گ در این ح��وزه از صنایع غذایی 
و تولی��دی را به ص��ورت کام��ال کاربردی به 

مخاطبان عزیز ارائه دهد. 
برای راه ان��دازی یک واح��د تولیدی نان، 
عوامل متعددی در س��وددهی پروژه دخیل 
هس��تند که برخی از مهم ترین آنها عبارتند 

از: 
ال�ف( عوام�ل موثر ب�ر کیفیت گندم 

)مواد اولیه(
- نوع خاک و ش��رایط اقلیمی: گندمی که 
قرار است خمیرمایه محصول تولیدی باشد، 

از کجا دریافت می شود؟ 
- نوع بذر و کود

- نوع کشت )دیمی یا آبی(
- نرخ خرید از کش��اورز: در قیمت رقابتی 
به ویژه در نانوایی های با پخت آزاد تاثیر گذار 

است. 
- زمان استراحت گندم

ب( عوامل موثر بر کیفیت آرد
- درص��د س��بوس گیری از آرد: برخ��ی 
تولیدکنن��دگان مطرح ن��ان در دنیا، گندم 
را ب��ا فرآوری کامال تخصصی در محل پخت 

تبدیل به آرد می کنند! 
- درصد رطوبت دهی به آرد
- مدت زمان استراحت آرد

- نوع گندم و میزان پروتیین موجود در آن
- ن��رخ آس��یابانی و درصد انطب��اق آن با 

قیمت کارشناسی
 ج( عوامل موثر برکیفیت نان

- می��زان گلوتن )چس��ب( موجود در آرد 
)ضعیف، متوسط، قوی(

- میزان س��بوس موج��ود در آرد )کامل، 
خبازی، ستاره، نول(

- میزان استراحت خمیر تهیه )30دقیقه 
یا سه ساعت؟(

- مقدار زمان پخت نان در تنور )30ثانیه 
یا سه دقیقه؟(

- ن��وع افزودن��ی مصرف��ی و مق��دار آن 
)جوش شیرین یا مخمر(

- سبک یا الگوی پخت نان )مسطح، نیمه 
حجیم، حجیم(

- میزان رضایت ش��غلی کارگ��ران داخل 
نانوایی )راضی یا ناراضی(

- می��زان مهارت فن��ی و اطالعات علمی 
نانوایان )ضعیف، متوسط، عالی(

- نرخ فروش نان و میزان همخوانی آن با 
قیمت تمام شده

- چگونگی خرید، نگه داری، دس��ته بندی 
و مصرف نان. 

ش��اید در نگاه اول این طور به نظر برس��د 
بازاریاب��ی و فروش ن��ان به ای��ن پارامترها 
چن��دان ارتباطی ن��دارد؛ اما بد نیس��ت به 

مثال ها و موردهای زیر توجه کنیم: 
 x الف( نانوای س��نتی پز در شهر کوچک
با 10س��ال س��ابقه کار ناگهان با رقیب تازه 
مواجه می ش��ود و به همین دلیل ش��تابزده 
اقدام به خرید دس��تگاه پخ��ت نان صنعتی 
می کن��د؛ اما چون این اق��دام با برنامه ریزی 
و تحلیل درس��تی صورت نمی گیرد، رقابت 

را به نان��وا تازه وارد و البته بدون دس��تگاه  
واگذار و اقدام به تغییر شغل می کند! 

ب( یک نانوا توصیه هایی را به مش��تریان 
جه��ت نگ��ه داری ن��ان ارائه می ده��د و در 
مقاب��ل، نانوای دیگ��ر بر کیفی��ت بهتر نان 

تمرکز می کند. 
ج( تولیدکننده نان فانتزی نرخ فروش��ش 
را به طور صحیح��ی تعیین و قیمت گذاری 
نمی کند و رفته رفته با ظهور رقبا، حاش��یه 
س��ودش کم و در نهایت مجبور به تعطیلی 

می شود. 
د( کارگران نه چندان راضی از دس��تمزد 
کارفرم��ای نان��وای خ��ود، به ط��ور روزانه 
چندین برخورد نامناسب با مشتریان دارند؛ 
در تحقیق��ی که برای س��رمایه گذار نانوایی 
داش��تیم، متوجه ش��دیم در ی��ک نانوایی، 
بداخالق��ی یک��ی از کارگران جل��وی تنور 
نانوایی، س��بب ریزش مش��تریان آن ش��ده 

است. 
ه( برخی ش��هرها نان مس��طح و نازک را 
دوست دارند و برخی دیگر نان های حجیم؛ 
این معی��ار هم اکنون در ش��هرها نیز وجود 
دارد: یک منطقه عالقه به نان سنگک دارد؛ 
اما منطقه دیگر ترجیح می دهد از نان لواش 
ی��ا نان فانتزی برای قوت غالب س��فره خود 

بهره ببرد. 
تامل��ی در م��وارد باال این نکت��ه را مجدد 
ی��ادآوری می کن��د ک��ه تولی��د ان��واع نان 
باکیفیت وبهداش��تی ول��ی مناس��ب با ذائقه 
و فرهن��گ م��ردم )مش��تریان( اولویت یک 
تولیدکننده نان برای فروش بیش��تر اس��ت؛ 
ام��ا عوامل فنی دیگ��ر را نیز نبای��د نادیده 
گرفت. بهینه سازی نان های موجود با تدوین 
اس��تانداردها و اعمال روش های تجربه شده 
ملی یک راهبرد اساس��ی برای فعالیت یک 
نانوایی در ب��ازار ام��روز مواد غذایی باید در 
نظر گرفته ش��ود؛ اما توجه به س��ایر عوامل 
بازاریاب��ی و بازارمح��وری را نباید فراموش 

کرد. 
اس��تفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش 
دی��ده در فرآیند تولید نان، بخش��ی از ارائه 
محص��ول ب��ه مش��تریان اس��ت؛ اما س��ایر 
پارامترها را هم باید مدنظر داشت؛ به عنوان 
نمون��ه مهارت های ارتباط��ی و آموزش های 
تخصص��ی از جمله پارامتره��ای اولویت دار 
است و از همین دست استانداردهای کیفی. 
در تحقی��ق ب��ازاری ک��ه در این خصوص 
داش��تیم، به نتایجی دس��ت پیدا کردیم که 
چهار مورد از قابل توجه ترین آنها عبارتند از: 
1- 89درص��د مش��تریان )اف��راد حاض��ر 
در ص��ف نانوایی( از اینکه ی��ک نانوا جلوی 
چش��مان آنان دس��تانش را بش��وید، حس 

اعتماد بیشتری داشتند. 
2- 90درصد مش��تریانی ک��ه نانوا با زبان 
تاکید بر اهمیت ذائقه آنان می کرد، گرایش 
بهت��ری برای مراجعه مجدد ب��ه آن نانوایی 

داشتند. 
3- 79درص��د نانوایانی که آب س��طل دم 
دس��تی را جلوی مش��تریان به دستش��ویی 

می ریختند، مشتریان وفادارتری داشتند. 
4- فروش ماه رمضان نانوایانی که سیستم 
ارتباط بهتری با مشتریان ایجاد کرده بودند، 
افزایش چش��مگیرتری را در مقایسه با سایر 

نانوایان محله نشان می داد. 
بیاییم یکبار معایب نان های سنتی را مرور 

کنیم: 
1- کوتاهی زمان تخمیر
2- کوتاهی زمان پخت

3- مصرف جوش شیرین
4- ضایعات زیاد

5- ضعف بهداشتی
6- استفاده از آرد سفید

به نظر ش��ما چه عواملی س��بب ش��د که 
نانواهای س��نتی بازارش��ان محدودتر ش��ود 
و ش��اهد مدل ه��ای متنوع نح��وه ارائه این 
محصول به مردم باش��یم؟ در تحقیقات بازار 
مذکور به مواردی برخورد کردیم که س��بب 
جذب مشتریان به یک نانوایی خاص می شد 
و می ت��وان از آنها به عن��وان پایه های پنهان 

بازاریابی نان نام برد. 
در ای��ن عملی��ات تحقیق ب��ازار، یکی از 

سواالت مشتریان، این پرسش بود: 
نانوای خوب از نظر ش��ما چه کس��ی باید 
باش��د که برای خرید ب��ه آن مراجعه کنید؟ 

نان خوب از نظر شما چیست؟ 
برخی از مهم ترین پاس��خ ها به ش��رح زیر 

جمع آوری شد: 
- نانوای خوب، هر ش��ب مغازه اش را تمیز 

می کند 
- نانوای خ��وب، موهایش را تمیز و کوتاه 

می کند 
- نانوای خوب، اس��تراحت خمیرش کمتر 

از یک ساعت نیست 
- ن��ان خ��وب، کارگر خ��وب می خواهد و 

کارگر، باید دستمزد مناسبی بگیرد 
- ن��ان خوب گندم باکیفی��ت نیاز دارد نه 

گندم سن زده 
- نان خوب، نانی اس��ت که مخمر داشته 

باشد نه جوش شیرین. 
بنابراین در صنعت تولید و پخت نان: 
- نان خوب، نانوای خوب می خواهد! 

- نانوای خوب، نرخ خوب و آموزش خوب 
نیاز دارد! 

- پهن کردن چانه با دست زحمت نانوا را 

بیش��تر، ولی عطر، طعم، مزه و پوکی نان را 
چندبرابر می کند. 

نان خوب مستلزم داش��تن آرد باکیفیت، 
پخت مناسب، قیمت رقابتی، آموزش خوب، 
پرس��نل متخصص و نگه داری مناسب است. 
در اهمی��ت نگ��ه داری به این مثال اش��اره 
کن��م که در یکی از س��فرهای خود به یکی 
از مناطق آزاد، نانوایی را مش��اهده کردم که 
نان های تازه را در پالستیک قرار می داد که 
بدترین نحوه نگه داری نان اس��ت. در مقابل، 
س��وپرمارکت مجاور همی��ن نانوایی، نان را 
با قیمت بیش��تر اما تازه به مش��تریان ارائه 
می ک��رد و محص��ول مورد بحث م��ا )یعنی 
ن��ان( را در پارچه تمی��زی که مورد رضایت 
مش��تریان قرار بگیرد، نگه می داشت. وقتی 
س��ال بعد به همان جا رفتم، متوجه ش��دم 
نانوای��ی مذک��ور ب��ه دلیل کاه��ش فروش 
کوچک تر ش��ده و نصف فضا را صاحب ملک 
به کس��ب دیگری اختصاص داده اس��ت! و 
اکن��ون این نانوا در آنجا وجود خارجی دارد 

یا ندارد، مطلع نیستم! 
امروزه اگر دقت کنیم، مش��اهده می کنیم 
بر خ��الف س��الیان دور ک��ه نان ل��واش از 
نان های پرفروش محس��وب می ش��د، امروز 
این نان پایین ترین س��طح ف��روش خود را 
تجرب��ه می کند. طبیعی اس��ت که اطالعات 
مش��تریان ب��ه لحاظ علمی و بهداش��تی در 
این مس��ئله بی تاثیر نبوده اس��ت؛ اما دلیل 
اصلی افزایش نیاز مشتریان در کیفیت کلیه 
کاالهایی اس��ت که ب��رای آن پول پرداخت 
می کنند. زمان خواب نان لواش کم اس��ت و 
شاید به همین دلیل وزیر بهداشت سابق از 
نان تهران به عنوان بدترین نان یاد می کرد. 

40س��ال پی��ش، 40درص��د نانوایی های 
کشور س��نگک بود و 10 درصد لواش. امروز 
40درصد نانوایی های کش��ور ل��واش و تنها 

10درصد سنگک است. 
در اش��اره ای که به کیفی��ت محصول نان 
داش��تیم، توجه به موارد زیر بس��یار اهمیت 

دارد: 
- زم��ان پخ��ت در یک نان مناس��ب باید 
به یک ال��ی دو دقیقه برس��د؛ ضعف بزرگ 
نانواه��ای ضعیف، عدم حرارت مناس��ب به 

نان هاست. 
- خمیر نان اگر به ش��کل صحیح تخمیر 
نش��ود )زمان استراحت(، سبب ترشی معده 
مشتریان می ش��ود. به همین دلیل عوارض 
مص��رف خمیرت��ازه از جمل��ه پوس��یدگی 
دندان ه��ا، راشیتیس��م در ک��ودکان، پوکی 
س��وءتغذیه  و  بزرگس��االن  در  اس��تخوان 
به عنوان عواملی هس��تند که در اصلی ترین 
ماده اولی��ه یک تولیدی نان، نقش مهمی را 
در ارتب��اط با مش��تریان و میزان فروش ایفا 
می کند. تخمیر مناس��ب از جمل��ه عواملی 
است که سبب افزایش کیفیت نان می شود. 
- به اهمیت وجود سبوس در کیفیت نان 
تولیدی توجه کنیم. نان سفیدی که امروزه 
به مش��تریان عرضه می شود، عامل سرطان 
روده در بدن است و مضرات فراوان دیگر که 

در این مختصر نمی گنجد.
 

جمع بندی
شیوه های جدید فروش نان به طور مداوم 
از رونده��ای بازار و رفت��ار مصرف کنندگان 
تبعی��ت می کند. دیگ��ر تنها ن��ان داغ یک 
ارزش برای بس��یاری مش��تریان محس��وب 
نمی ش��ود. در بازاریابی و ف��روش نانوایی ها، 
رقابت بر س��ر ارزش هاس��ت و کیفیت یکی 
از کلیدی ترین آنهاس��ت. توجه به این مقاله 
تنه��ا بخش��ی از پیچیدگی ه��ای ب��ازار نان 
و فرصت ه��ای نهفته در آن را به ما نش��ان 
می ده��د که امیدوارم مورد اس��تفاده ش��ما 
مخاط��ب گرامی قرار گرفته باش��د. به امید 
روزی که ش��اهد ص��ادرات چش��مگیر نان 
تولیدی ایرانی به بقچه سایر کشورها باشیم! 
madiseh@ :ارتباط با نویسنده
elenoon. ir

شیوه های جدید فروش نان به طور مداوم از روندهای بازار و رفتار مصرف کنندگان تبعیت می کند

 بازاریابی برای نان
نکاتی کاربردی برای مدیریت تیم فروش

 اگر ش��ما به عنوان صاحب یک کس��ب و کار از نتایج عملکرد 
تیم فروش خود، ناراضی هستید باید با این واقعیت تلخ روبه رو 
شوید که مدیران فروش مناسبی را برای خود انتخاب نکرده اید، 
بنابرای��ن باید یک بازنگری کل��ی در مدیریت تیم فروش انجام 
دهی��د. به گفت��ه متخصصان ای��ن امر ممکن اس��ت بهانه های 
مختلف��ی را ب��رای توجیه عملکرد ضعیف، از کارکنان قس��مت 
فروش بش��نوید ام��ا با  اطمینان می توان گف��ت که هیچ عذری 

برای نتیجه گیری ضعیف تیم فروش مورد قبول نیست. 
در این مطلب، نکاتی را در رابطه با مدیریت تیم فروش برای 
صاحبان مش��اغل، مدیران فروش یا کسانی که در پی علت یابی 
نتایج ضعی��ف و ناامیدکننده تیم فروش خود هس��تند، مطرح 
می کنی��م. به گزارش بازاریابی، ب��ا مطالعه این موارد، می توانید 
علت بی انگیزگی و تنبلی تیم فروش خود را نیز شناسایی کنید. 
1- برای فعالیت های معمول و تکراری، دستمزد کمتری 

پرداخت کنید
فروش محصول به مشتریان قدیمی و همیشگی آسان است. 
تنه��ا نکته مهمی ک��ه برای ادامه این ن��وع از فروش باید مورد 
توجه واقع ش��ود، باال نگه داش��تن کیفیت محصول است، اما از 
اینکه مقدار تولید محصول خود را در حد ثابت نگه دارید و فقط 
با مشتریان ثابت دادوستد داشته باشید، اجتناب کنید. کارکنان 
تیم فروش را تش��ویق کنید که بیش��تر تالش کنند و مشتریان 
جدیدی جذب کنند. در این صورت مقدار فروش محصول و به 
تبع آن س��ود ش��رکت نیز افزایش خواهد یافت. در حالت کلی، 
جذب مشتری جدید بهتر از منتظر ماندن برای مشتریان ثابت 

و همیشگی است. 
۲- دستمزد کارمندان فروش را براساس میزان فروش 

آنها نپردازید
به کارمندان تان براس��اس مقدار فروشی که داشته اند، حقوق 
پرداخ��ت نکنید بلکه بهتر اس��ت میزان حق��وق دریافتی آنها 
بر پایه مقدار س��ود خالصی باش��د که برای شرکت جمع آوری 
می کنن��د. اگر ای��ن کار را انجام دهید، کارمندان ش��ما همواره 
حساب مش��تریان را چک می کنند تا مطمئن شوند آنها بدهی 
و قرض خود را سر موعد مقرر پرداخت می کنند. از مزایای این 
روش، تمرکز هرچه بیش��تر کارمندان فروش روی مش��تری ها 
اس��ت. اگر این نکت��ه را در مدیریت تیم ف��روش رعایت کنید، 
همواره س��رمایه در گردش کافی در کس��ب و کار وجود خواهد 

داشت. 
۳- بیش از حد، خوش رفتار نباشید

رعایت این نکته در مدیریت تیم فروش بس��یار مهم اس��ت. 
ش��ما کارمندان تیم فروش را اس��تخدام کرده اید تا برای ش��ما 
کار کنند، نه اینکه با شما دوست شوند. رابطه شما باید بر پایه 
احترام متقابل باشد. خوش رفتاری با اعضای تیم فروش را کنار 

بگذارید و از آنها بخواهید روی کیفیت کارشان تمرکز کنند. 
۴- کارمن�دان تیم فروش را در جری�ان جزییات تمام 

توافق نامه ها قرار ندهید
هرچن��د ممکن اس��ت در ن��گاه اول ای��ن مورد برای ش��ما 
تعجب آور باش��د، اما رعایت این نکت��ه در مدیریت تیم فروش 
ضروری است. زیرا در این صورت کارمندان از جزییات حساس 
و کلیدی کسب و کار شما آگاه نمی شوند. در نتیجه نمی توانند از 

این مسائل به نفع خود سوء استفاده کنند. 
ب��رای موفقیت عملکرد مدیریت تیم ف��روش خود کارمندان 
تیم فروش را در جریان جزییات تمام توافق نامه ها قرار ندهید. 
۵- تنها از طری�ق تیم فروش با مش�تریان تان ارتباط 

برقرار نکنید
به عنوان صاحب یک کس��ب و کار بای��د از روش های مختلفی 
با مش��تریان خود ارتباط برقرار کنید. در این صورت، مشتریان 
نس��بت به ش��رکت ش��ما، وفادار باقی می مانند. ب��رای این کار 
می توانید از مسئوالن ارشد تیم فروش خود بخواهید مشتریان 
کلیدی کسب و کار ش��ما را انتخاب کنند. سعی کنید همواره با 
مش��تریان کلیدی خود در تماس باشید و آنها را به صرف ناهار 
یا ش��ام دعوت کنید. این کار باعث ایجاد همدلی در مش��تری 

می شود. 
۶- با آموزش ه�ای الزم مهارت های تیم فروش خود را 

توسعه دهید
تخصی��ص امکانات به تیم فروش کافی نیس��ت. بلکه باید در 
خصوص ویژگی های محص��ول و خدمات و نحوه ارزیابی نیز به 
آنها آم��وزش داد. هر محصول و خدمات��ی ویژگی های منحصر 
به ف��ردی دارد. در صورتی که مدیر س��ازمان از این ویژگی ها، 
درک و ارزیابی درستی نداشته باشد، حتما آموزش تیم فروش 
به شکس��ت خواهد انجامید. ممکن است فروشنده ها قابلیت و 
مهارت الزم را داش��ته باشند، اما قادر به استفاده از آن نباشند. 
مدیریت با جهت دهی، مربی گری، ارائه برنامه راهنما و باال بردن 
اعتم��اد به نفس اعضای تیم ف��روش می تواند از تمام مهارت ها 
و استعدادهای ش��ان اس��تفاده کند. پس به منظور مدیریت تیم 
فروش، جلس��اتی را نیز برای آموزش آنها برگزار کنید. در پایان 
می توان گفت بهترین پیش��نهاد برای مدیریت تیم فروش برای 
صاحبان کسب و کار این است: اگر به دنبال بخشیدن جانی تازه 
به تیم فروش خود هس��تید، کارمندانی را اس��تخدام کنید که 
عاشق این کار هس��تند. این افراد هیچ گاه برای توجیه عملکرد 

ضعیف خود، بهانه تراشی نمی کنند. 

هوش مصنوعی در بازاریابی جایگزین 
تبلیغات می شود

تا به حال امکان این وجود نداش��ته است که برندها هوش 
مصنوع��ی را جایگزین تکنولوژی تبلیغاتی کنونی خود کنند، 
اما بیشتر آنها از راه حل های هوش مصنوعی در بازاریابی برای 
انج��ام وظایف منحصر به فردی مانند پیش��نهادات، تبلیغات 
هدفمند، اعمالی که مبتنی بر درخواس��ت مشتری هستند و 

… استفاده می کنند. 
ام��روزه با موج��ی از کاربرد هوش مصنوع��ی در بازاریابی 
مواجه هس��تیم که این به معنای اجرای خودکار مراحل روند 
بازاریابی به صورت منس��جم است. از این رو استفاده از هوش 
مصنوعی در بازاریابی برای برندها به منزله کنترل و اعتماد به 
تکنولوژی برای انجام کارهایی که قبال دستی انجام می شدند 

در مقیاسی بزرگ تر و در محیطی آرام  تر است. 
 ام��ا پی��ش از اینکه کنت��رل کارها را به ه��وش مصنوعی 
بس��پاریم، الزم اس��ت بدانیم که هوش مصنوعی در بازاریابی 
چگونه عمل می کند. از این رو به بررس��ی این موضوع درپنج 
گام می پردازیم که چگونگی سیر تکامل الگوریتم های هوش 
مصنوعی و به دنبال آن اجرای برنامه های بازاریابی دیجیتال 

را نشان می دهد. 

1- درک دلیل استفاده از هوش مصنوعی در بازاریابی
اس��تفاده از هوش مصنوعی در بازاریابی »خودمختار« فرق 
چندانی با کاربرد هوش مصنوعی برای یک خودروی خودران 
و بدون راننده ندارد. هوش مصنوعی استفاده شده در خودرو 
باید قدرت تش��خیص فاصله با ماش��ین های دیگر را داش��ته 
باشد، تش��خیص دهد چگونه در موقعیت صحیح بپیچد، چه 
زمانی پدال گاز باید فش��ار داده ش��ود، وضعیت جاده چگونه 

است و...
 توجه داش��ته باشید که اس��تفاده از هوش مصنوعی بدین 
معنی است که تمامی این  کارها بدون حضور و کنترل راننده 

صورت می گیرد. 
 بسیاری از تصمیمات مشابه رانندگی خودرو، در برنامه های 
بازاریاب��ی نیز اتخاذ می ش��ود. به منظور تغیی��ر فرآیندهای 
بازاریاب��ی و اس��تفاده از الگوریتم ه��ای ه��وش مصنوعی در 
بازاریاب��ی ابتدا باید درک کنیم که چرا بازاریابان ماهر تمایل 
زی��ادی به اجرای این ایده دارن��د؟ در واقع باید علت تصمیم 
آنها مشخص شود تا بتوانند عملکرد صحیحی داشته باشند.

 
۲- اس�تفاده از مفاهی�م انتزاعی مانن�د خالقیت در 

هوش مصنوعی
بدون شک داده ها قلمرو وسیعی از هوش مصنوعی را در بر 
می گیرند، اما ش��اید برای شما هم جالب باشد که بدانید که 
چگونه هوش مصنوع��ی از ماهیت خالقیت در تصمیم گیری 

استفاده می کند؟ 
 ممکن است درک این حقیقت که چرا تصاویر و متونی که 
در تعامل اول با مشتری نمایش داده می شوند نسبت به سایر 
تعامالت احس��اس بیشتری را منتقل می کنند، برای شما هم 
اندکی دش��وار باشد. از سوی دیگر، یک ماشین باید با دانشی 
طراحی ش��ود که بتواند تصاویر و متون را تش��خیص داده و 
بدون وابستگی شخصی مش��خص کند که هر یک از تصاویر 
باید در چه مکانی ظاهر شوند. این امر نیز نیازمند بهره گیری 

از خالقیت است. 

۳- طراح�ی و برنامه ریزی هوش مصنوعی براس�اس 
تمام سناریوها و پیامدها

توجه داش��ته باشید که تعداد زیادی از متغیرها و ترکیبات 
آنها در هر ثانی��ه وجود دارد. این متغیرها تأثیر قابل توجهی 
روی سناریوهای پیش آمده در یک برنامه می گذارند. استفاده 
از ترکیب شرطی »اگر… آنگاه…« نیز که در برنامه ها مورد 

استفاده قرار می گیرد بیانگر این واقعیت است. 
 بنابراین برای استفاده از هوش مصنوعی در بازاریابی شما 
به عن��وان یک طراح باید تصمیم بگیرید که از چه س��ناریو و 
خالقیتی اس��تفاده کنید. از این رو معم��وال همه گزینه های 
خالقانه و س��ناریوهای ممکن مدنظر قرار می گیرند. س��پس 
تکنول��وژی ه��وش مصنوعی بای��د با ایجاد یک مدل س��ریع 
پیش بینی کند که هر یک از س��ناریوهای ممکن چه نتایجی 
را در پ��ی خواهند داش��ت. تکنولوژی ای��ن پیش بینی ها را با 
متغیرهایی از قبیل شناس��ایی مخاطبان، رفتارهای پیش��ین 
مخاطبان، شرایط جدید، منطقه جغرافیایی، زمان و… انجام 
می دهد. هنگامی که پیامدهای پیش بینی ش��ده احتمالی رخ 
داد، ه��وش مصنوعی بای��د با اس��تفاده از ترکیبات خالقانه، 
سناریویی را که برای آن پیامد مشخص شده بود اجرا کند. 

۴- فراهم کردن عملکرد سیس�تم منحصر به فرد به 
شکل جامع

مس��ئله اصلی ک��ه در بازاریاب��ی دیجیتالی ب��ا آن مواجه 
هس��تیم، اس��تفاده از برنامه ه��ا و ابزاره��ای مختلفی مانند 
بازاریاب��ی پیامکی، بازاریاب��ی ایمیلی، بازاریابی ش��بکه های 
اجتماعی و… است که هر یک از این ابزارها با هدف پیشبرد 

استراتژی بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرند. 
 بنابرای��ن هوش مصنوعی بای��د بتواند فعل و انفعاالت بین 
هم��ه بخش های فعال را که در ی��ک برنامه جامع جمع آوری 
می شوند، درک کند و با اس��تفاده از قابلیت سامان دهی این 
بخش ه��ا، سیس��تم منحصر به فردی را به ص��ورت جامع در 

اختیار صاحبان کسب و کار قرار دهد.
 

۵- ارزیاب�ی عملک�رد سیس�تم ه�وش مصنوع�ی 
استفاده شده

یکی از مس��ائلی که شرکت ها به ش��دت نگران آن هستند، 
اطمینان از این موضوع است که هوش مصنوعی در بازاریابی 
مرتکب اشتباه نشود، بنابراین باید قوانینی را تعریف کنیم تا 
از گرفتن تصمیماتی که در طرف مقابل س��ازمان قرار دارند 
یا افرادی که هوش مصنوعی به آنها خدمت رس��انی می کند، 
جلوگیری ش��ود. درواق��ع زمانی این مس��ئله اهمیت خود را 

نشان می دهد که به تصمیمات مربوط به هزینه می رسیم. 

مدیریت فروشکلید
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برای مطالعه 710 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در كلینیک كسب و كار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه كنید.

پاس�خ:بی تفاوتی یکی از موضوعاتی اس��ت که بس��یاری 
از س��ازمان های دولت��ی و خصوص��ی امروزه ب��ا آن رو به رو 
می شوند. بی تفاوتی را می توان به عنوان یک بحران تلقی کرد 
ک��ه اثرات مخربی بر س��ازمان دارد. عوامل مختلفی می تواند 
در بی تفاوت��ی کارکنان موثر باش��د؛ به عنوان مثال بی توجهی 
مافوق به مس��ائل و اتفاقات درون س��ازمان می تواند یکی از 
این دالیل باش��د. در صورتی که مدیران س��ازمان ها نس��بت 

به نیروهای انسانی س��ازمان نظارت نداشته باشند، کارکنان 
احس��اس می کنند کارش��ان ارزشمند نیس��ت و این موضوع 
نیز می تواند باعث بی تفاوتی آنها ش��ود. مدیرانی که نیازهای 
کارکن��ان خود را نمی شناس��ند و در جهت رفع نیازهای آنها 
گامی بر نمی دارند، خود باعث بی تفاوتی کارکنان می ش��وند 
زی��را انگیزه کارکن��ان از بین می رود. وج��ود تبعیض و هرم 
تصمیم گی��ری و عدم اطالع کارکن��ان از نتیجه عملکرد خود 
نیز می تواند از عواملی باشد که باعث بی تفاوتی می شود. برای 
رفع این موضوع روش های مختلفی وجود دارد. به عنوان مثال 

ش��ما می توانید ب��ا دادن آزادی عمل به کارکن��ان و اهمیت 
دادن به ش��غل هر فرد بدون مقایسه با مشاغل دیگر سازمان 
در افراد احس��اس رضایت و خشنودی ایجاد کنید. زیبایی در 
مح��ل کار نیز محیط را برای آنها دلچس��ب می کند. افزایش 
دانش کارکنان یکی از راهکارهایی اس��ت که می تواند بسیار 
موثر باش��د. همچنین شایسته س��االری در س��ازمان موجب 
می ش��ود افراد به دنبال این باش��ند که شایستگی های خود 
را پرورش دهند و به این ترتیب دیگر نس��بت به س��ازمان و 

کارشان بی تفاوت نخواهند بود. 

بی تفاوتی

س�وال: مدیریت یک شركت را بر عهده دارم. متوجه ش�دم كه عده ای از كاركنانم دچار بی تفاوتی شده اند و این موضوع بر روند كاری آنها 
تاثیر گذاشته است. لطفا به من بگویید علت این بی تفاوتی چه می تواند باشد و چگونه می توان این مشکل را رفع كرد؟  کلینیک کسب و کار

رون��د  در  مصاحب��ه  مرحل��ه 
جس��ت وجوی ش��غلی از اهمی��ت 
بس��زایی برخوردار است. در مدت 
ش��غلی  مصاحب��ه  کوت��اه  زم��ان 
می توانید ش��انس اس��تخدام خود 
را تقوی��ت کرده یا از بی��ن ببرید. 
بس��یاری از اشتباهاتی که در روند 
مصاحبه ش��غلی رخ می دهند قابل 
پیش بینی و اصالح هستند، لذا هر 
کس می تواند نحوه مصاحبه خوب 
را بیام��وزد. در ادام��ه ب��ه معرفی 

نکاتی در این رابطه می پردازیم.
1- یک��ی از م��وارد س��اده و در 
عین ح��ال کامال ضروری در طول 
مصاحبه این است که هر از گاهی 
عالوه بر تماس چش��می، سر خود 
را به نشانه تأیید تکان دهید. تأیید 
ک��ردن صحبت های ط��رف مقابل 
نشان می دهد که از مکالمه با آنها 
لذت می برید و موارد بیان ش��ده را 

تصدیق می کنید. 
2- دس��ت دادن عمل��ی متقابل 
اس��ت که ب��رای برق��راری ارتباط 
انجام می ش��ود. در ی��ک مصاحبه، 
این عمل متقابل بین دو فرد غریبه 
ص��ورت می گیرد که می تواند یکی 
از اصول اولیه مصاحبه به حس��اب 
آید. اگر محکم دس��ت طرف تان را 
ی��ک یا دو بار بفش��ارید و بعد رها 
کنید، نشانه خوشرویی و مالیمت 
شماس��ت که می تواند به س��رعت 
احساس��ی از امنیت بی��ن دو فرد 
ایجاد کند. اگر شل و ول و بی روح 
دس��ت بدهید، ممکن است باعث 
ناراحت��ی طرف تان ش��ود و حتی 
قبل از اینکه آنها فرصت آشنایی با 
شما را داشته باشند، احساس بدی 
به آنها منتقل خواهید کرد. آسوده 
اطرافیان تان هدفی  ک��ردن  خاطر 
مهم در هر آداب معاش��رت است. 

در این مورد فکر کنید. 
3- در آخر مصاحب��ه، زمانی که 
خود  مصاحبه گ��ر  از  می خواهی��د 
تش��کر کنید، در نظر داشته باشید 
که هم به خاطر زمانی که برای تان 
گذاش��ته  و هم برای فرصتی که به 
ش��ما داده اند تشکر کنید. مثل سر 
وقت رس��یدن، تشکر کردن از آنها 
به این صورت نیز نشان می دهد که 
فرد فهمیده ای هستید و برای وقت 

دیگران ارزش قائل هستید. 
و  تج��ارب  م��ورد  در   -4
مهارت های تان به وضوح و با عالقه 
صحبت کنید. کارفرمایان اغلب در 
مورد مهارت ها و دانشی که کسب 
کرده  ایم سواالتی را می پرسند. هر 
چق��در تجربه و مهارت ما بیش��تر 

باش��د راحت تر می توانی��م به یک 
فرصت ش��غلی خوب دس��ت پیدا 
کنیم. زبان حرفه ای داشته باشید، 
ام��ا از اینکه ش��خصیت تان به طور 
کامل برمال و روشن شود، هراسان 
نباشید. به نشانه بی میلی وقفه های 
کوت��اه و مکث نکنید. ش��ما برای 
هر پاس��خ نیاز به چند ثانیه زمان 

دارید. 
5- مثبت اندی��ش باش��ید. افراد 
استخدام کننده )کارفرما( تمایل به 
شنیدن عذر و بهانه ها یا احساسات 
ب��د در مورد یک تجرب��ه منفی را 
ندارن��د. اگر آنها در م��ورد رتبه یا 
نمره پایین، تغییر ناگهانی شغل یا 
نقص سابقه تان جویا شدند، حالت 
دفاعی به خود نگیرید. واقعیت این 
اس��ت که هیچ ایرادی ندارد ش��ما 
نقایص یا عیب هایی داشته باشید. 
مصاحبه کننده ها  هم��ه  واق��ع  در 
از  یک��ی  می خواهن��د  ش��ما  از 
عیب های ت��ان را ن��ام ببری��د. در 
ع��وض توجه ت��ان را ب��ه حقایق و 
واقعیات )خالصه وار( و آنچه ش��ما 
از تجربه تان ی��اد گرفتید، متمرکز 

کنید. 
7- مصاحبه ش��غلی خ��ود را در 
یک روز به طور همزمان با قوی ترین 
داوطلبان انج��ام ندهید. تحقیقات 
مصاحبه گ��ران  می ده��د  نش��ان 
ارزشیابی ش��ان از ه��ر داوطلب را 
بر این اس��اس قرار می دهند که در 
آن روز با چه ش��خص یا اشخاص 
دیگری مصاحبه کرده اند. مطالعات 
در این رابطه بیانگر آن اس��ت که 
کارجویان��ی ک��ه در پای��ان وقت 
کاری ی��ک روز و پ��س از تعدادی 
داوطل��ب  ق��وی مصاحب��ه کردند 
پایین تر از انتظار، رده بندی شدند. 
از س��وی دیگر کس��انی که پس از 
تع��دادی داوطلب ضعیف مصاحبه 
ش��غلی داش��تند باالت��ر از انتظار 
رده بندی ش��دند. مشخص نیست 
ای��ن یک پدی��ده ناخ��ودآگاه  آیا 
اس��ت ی��ا اینک��ه مصاحبه گ��ران 
ناخ��ودآگاه آخری��ن داوطلب��ان را 
به ای��ن دلی��ل پایین تر ی��ا باالتر 
از آنچ��ه باید رده بن��دی می کنند 
سرپرستان شان  نمی خواهند  چون 
فک��ر کنند آنها به هم��ه یک رتبه 
می دهند. در هر صورت، اگر اطالع 
داری��د چه اف��راد دیگ��ری در چه 
زمانی مصاحبه شغلی دارند، برای 
موفقیت در مصاحبه شغلی ترتیبی 
دهید که پس از داوطلبان نس��بتا 
بی صالحی��ت وارد ش��وید. ب��رای 
موفقیت در مصاحبه ش��غلی هرگز 
با ف��رد قوی تر در ی��ک روز رقابت 

نکنید. 

8- زب��ان ب��دن مصاحبه گ��ر را 
تقلی��د کنی��د و آین��ه او باش��ید. 
اث��ر آفتاب پرس��ت، ی��ک پدی��ده 
روا  ن شناس��ی اس��ت ک��ه توضیح 
می دهد چگون��ه آدم ها وقتی زبان 
بدن مش��ابهی را نش��ان می دهند 
بیشتر به دوس��ت داشتن یکدیگر 
تمایل دارن��د. پتی وود، متخصص 
زب��ان ب��دن می گوید ای��ده آل آن 
اس��ت که چنین به نظر برس��د که 
در ح��ال رق��ص با ش��خص دیگر 
هس��تید. در غیر این صورت ممکن 
اس��ت چنی��ن ب��ه نظر برس��د که 
به آنچ��ه می گوید عالق��ه ندارید، 
یک نقش آفرین تیمی نیس��تید یا 
حتی دروغ می گویید، بنابراین اگر 
به  مصاحبه گرت��ان در صندلی اش 
جلو تکیه می دهد و دست هایش را 
روی میز قرار می دهد، راحت باشد 
و همان کار را انجام دهید. احتماال 
متوجه نخواهد ش��د ک��ه در حال 
تقلید از او هستید. بی تردید تقلید 
زب��ان ب��دن یک عامل مه��م برای 
موفقیت در مصاحبه شغلی است. 

9- واض��ح صحب��ت کنی��د. اگر 
می خواهید باهوش به نظر برس��ید 
از یکنواخ��ت صحبت کردن دوری 
کنید. ب��ه گفته لئونارد مولدینوف، 
نویس��نده کت��اب »چگون��ه ذهن 
نا خ��ودآگاه ب��ر رفتارت��ان تأثی��ر 
می گذارد«، بی��ان می کند: اگر دو 
گوین��ده دقیقا کلمات یکس��انی را 
به زب��ان بیاورند، ام��ا یکی اندکی 
س��ریع تر و بلندتر و ب��ا مکث های 
کمتر و تنوع بیش��تر صدا صحبت 
کند آن گوینده پرانرژی تر، آگاه تر، 
و باهوش ت��ر قضاوت خواهد ش��د. 
بی��ان فصیح با تغییراتی در زیروبم 
و ص��دا و ی��ک می��زان حداقلی از 
مکث ه��ای قاب��ل اعتن��ا اعتبار را 
تقویت و تأثیر هوش را باال می برد. 
جف��ری جیم��ز از ش��رکت اورات 
پیش��نهاد می کند: سرعت تان را با 
توج��ه به اهمیت آنچ��ه می گویید 
ک��م و زی��اد کنی��د. اگ��ر در حال 
خالص��ه ک��ردن ی��ا مرور س��ابقه 
هس��تید، سریع تر از زمانی صحبت 
کنید ک��ه اطالعات جدی��د فراهم 
می کنی��د. وقتی مفه��وم مهمی را 
معرفی می کنید، سرعت تان را کم 
کنید تا به ش��نوندگان زمان دهید 

آن را تحلیل کنند. 
در آخ��ر الزم به ذکر اس��ت که 
مصاحبه شغلی فرصتی برای تبلور 
و نمای��ش مهارت هاس��ت ک��ه در 
یک بازه زمان��ی و در یک محل از 
 پیش تعیین ش��ده باید با گفتمانی 
دوجانبه در قالب آزمون های کتبی 
و ش��فاهی به نتیجه رس��د. از این 

منظر کارجویان و متقاضیان فرصت 
می یابن��د تا با رقابت، خالقیت های 
خودش��ان را به اثبات برس��انند و 
در جایگاه و ش��غل آرمانی خویش 
مش��غول به کار ش��وند. با توجه به 
ای��ن ام��ر فرصت ها منتظ��ر اقدام 
شما نمی مانند؛ الزم است گام های 
خود را کامال حرفه ای و مستحکم 
بردارید. فراموش نکنید که قبل از 
حض��ور در جلس��ه مصاحبه، برای 
خود فضاس��ازی ک��رده و به نوعی 

شرایط را تمرین کنید.
 

چند نکته پیرامون موضوع
- پی��ش از آغ��از ی��ک مصاحبه 
درنظ��ر  را  جوان��ب  هم��ه  بای��د 
بگیری��د. س��واالت کارفرم��ا اغلب 
ب��ا ذک��ر مش��اغل قبل��ی و میزان 
مهارت ش��روع می ش��ود، بنابراین 
ش��ما نیز باید از قبل پاس��خ هایی 
آماده داشته باش��ید و با اطمینان 
و اعتماد به نفس کامل پرس��ش ها 
را پاس��خ دهید، همچنین درمورد 
کارفرم��ا، مدی��ر منابع انس��انی و 
کنی��د.  تحقی��ق  کاری  موقعی��ت 
موفقی��ت در مصاحب��ه با داش��تن 
اطالعات خ��وب و کاف��ی درمورد 
کار موردنظر ش��روع می شود. باید 
کارفرما، الزامات ش��غلی و پیشینه 
کسی را که با شما مصاحبه خواهد 
کرد خوب بشناسید. هرچه بیشتر 
بیش��تری  اطالعات  کنید،  تحقیق 
به دس��ت آورده و بهتر به سواالت 
مصاحبه کننده بهتر پاسخ خواهید 
داد. منابع اطالعاتی ش��ما می تواند 
وب سایت آن ش��رکت، موتورهای 
ابزارهای  اینترنتی،  جس��ت وجوی 
تحقیق و ش��بکه ارتباطات ش��ما 

باشد. 
ب��رای  مت��داول  س��واالت   -
مصاحبه ه��ای ش��غلی را م��رور و 
پاس��خ های خوبی برای آنها آماده 
کنید. یکی دیگر از نکات مهم برای 
موفقیت در مصاحبه شغلی، آماده 
ک��ردن پاس��خ برای پرس��ش های 
متداولی اس��ت ک��ه در مصاحبه ها 
پرس��یده می ش��ود. هدف تان باید 
ارائ��ه پاس��خ هایی کوت��اه و دقیق 
درمورد موضوع کار باشد. در عین 
حال سر ساعت در جلسه مصاحبه 
حاضر ش��وید. برای دیر رس��یدن 
سر جلس��ه مصاحبه هیچ بهانه ای 
جایز نیس��ت. س��عی کنید حداقل 
15دقیقه قبل از وقت تعیین شده 
حض��ور پیدا کنید تا کارهایی مثل 
پر ک��ردن فرم اس��تخدام و از این 
قبی��ل را زودتر انج��ام دهید. این 
زودتر رسیدن به ش��ما این امکان 
را می دهد که کمی محیط شرکت 

را نیز بررسی کنید. 
- در رابطه با نحوه پاسخگویی به 
سواالت توجه به این نکته ضروری 
اس��ت که لحظه ب��ه لحظه مراحل 
مصاحب��ه جدی ت��ر و تخصصی تر 
خواهد ش��د. به همین خاطر الزم 
است به پرس��ش ها، پاسخی کامل 
و صحیح ارائه دهید. از گزافه گویی 
و  بپرهیزی��د  حاش��یه پردازی  و 
صادق باشید. اگر درباره موضوعی 
و  نداش��تید  کاف��ی  اطالع��ات 
نتوانس����تید آن را به خوبی پاسخ 
دهید، نگ��ران نش��وید. مدیران و 
مصاحبه کنن��دگان معموال افرادی 
را می پذیرن��د که مس��ئولیت پذیر 
باشند و تنه��ا روی کارشان تمرکز 
داشته باش��ند. افراد انعطاف پذیر و 
س��اعی همواره در اولویت پذیرش 

قرار دارند. 
- اغلب کارجویان تنها به دنبال 
کس��ب یک فرصت شغلی هستند. 
کار به صورت پاره وقت و تمام وقت 
هر کدام برای هر متقاضی تعریفی 
متفاوت دارد. اگر دانش��جو هستید 
و می خواهی��د در حی��ن تحصیل 
سوابق کاری مناس��بی نیز داشته 
باش��ید کار پاره وق��ت و مرتبط با 
رشته تحصیلی بس��یار مفید است 
ب��رای  را  و پیش زمینه ه��ای الزم 
دس��تیابی به ش��غل ایده آل فراهم 
خواهد آورد، اما ب��رای افرادی که 
تخصص،  ش��ده اند،  فارغ التحصیل 
ارتب��اط می��ان رش��ته تحصیل��ی 
س��وابق  کار،  کیفی��ت  کاری،  و 
خدمتی در ش��رکت ها و سازمان ها 
و درنهایت می��زان حقوق دریافتی 
فعالی��ت  اولویت ه�����ای  ج��زو 
محس��وب می ش��ود. هر کارجو با 
پذیرش شرایط هر سازمانی جزئی 
از تی��م و فرهنگ همان س��ازمان 
خواه��د ش��د. بنابرای��ن صحت و 
دق��ت، آگاهی و مطالع��ه فرهنگ 
س��ازمانی و دس��تورالعمل های هر 
سازمان را ارزیابی کنید و متناسب 
با روحیه خود ش��غل مورد نظرتان 

را برگزینید. 
- رزوم��ه بهترین و س��ریع ترین 
راهکاری اس��ت که به واس��طه آن 
کارجو ب��ا کارفرما ارتب��اط برقرار 
می کن��د و می توان��د ب��ا رعای��ت 
وارد  چارچوب های منطق��ی عمال 
فضای اش��تغال ش��ود، اما نحوه و 
س��بک نگارش رزومه نیز در تأیید 
صالحیت ها یا رد س��وابق و جایگاه 
آرمانی متقاضیان نیز تأثیر فراوانی 
دارد. از ای��ن منظ��ر بای��د اص��ول 
ن��گارش رزوم��ه را بدانید و مطابق 
ب��ا آن س��وابق ش��غلی و تحصیلی 

خودتان را به درستی بنویسید. 

چگونه مصاحبه شغلی خوبی داشته باشیم

ارتباط

مدیریت در عصر رسانه های جدید
 

امروزه، ضرورت مدیریت دنیایی که با ظهور و گسترش 
رسانه های نوین مواجه است، بسیار قابل تامل است. این 
مهم تا آنجا پیش رفته که امروزه از عصر جدید رس��انه ها 
با تعابیری چون نس��ل دوم رسانه یا Media2 نام برده 
می ش��ود که قواعدی کامال متفاوت از نسل اول رسانه ها 

یا Media1 دارد.
 ب��ه عبارت دیگر جهان و به تبع آن ما )یعنی کش��ور 
ایران( وارد عصر دوم رس��انه ها شده ایم که برخالف دوره 
مدرن و عصر اول رس��انه ها، آینده آن به طور کامل قابل 

پیش بینی نیست. 
در دنی��ای ام��روزی، ب��ه م��وازات ظهور و گس��ترش 
رسانه های نوین که ناشی از تکامل فناوری های ارتباطی 
و اطالعاتی در دهه های اخیر اس��ت و اتخاذ سیاست های 
همگرایانه ناشی از مفهوم جهانی شدن توسط کشورهای 
پیش��رفته غربی و پیچیده تر شدن مسائل اقتصاد جهانی 
و بازار خبر و اطالعات که شامل تولید، پردازش و توزیع 
محص��والت خبری و اطالعات اس��ت، ض��رورت بیش از 
پیش مدیری��ت در عصر رس��انه های جدی��د را جلوه گر 
می س��ازد. در عصر دوم رسانه ها، رس��انه های الکترونیک 
جدی��د حاکمیت دارند و اطالعات حرف نهایی را می زند. 
جهان امروز، جهانی انباش��ته از سرگشتگی ها، دودلی ها، 
تردیده��ا، عدم قطعیت ها )حت��ی علوم طبیعی و فیزیک 
نیز از آن در امان نیستند( سواالت جدید، ریسک ها و در 
یک کالم جهان بی ثبات و بسیار متغیر است. این جهان، 
دیگر مثل گذشته منظم و کامال قابل کنترل نیست. این 

جهان پیامد های ناخواستنی بسیاری دارد. 
ای��ن پیامد ها، در مورد س��ازمان ها نیز صدق می کند و 
رس��انه های جدی��د الکترونیکی از این پس نقش بس��یار 
موثری در س��اختار مدیریتی و سازمانی ایران ایفا خواهد 

کرد. 
از مهم تری��ن ویژگی های مهم عص��ر اطالعات، افزایش 
رایانه ه��ای ش��خصی، رس��انه های تعاملی، ش��بکه های 
ارتباط��ات جهان��ی، کتابخانه های دیجیتالی، انتش��ارات 
الکترونیکی و امثال آن است که رشد و توسعه در چنین 
فضایی، نق��ش پررنگ و موثر مدیرانی را می طلبد که در 
خصوص چگونگی سازماندهی، بهره برداری از دارایی های 
اطالعاتی سازمان ها، آگاهی و احاطه کامل داشته باشند 
ت��ا بتوانن��د ارزش اس��تراتژیک اطالعات را ب��رای تمام 

سازمان، آشکار سازند. 
پر واضح است که در عصر اطالعات، انجام تصمیم گیری 
و اتخ��اذ راهبرده��ای صحیحی که منطبق ب��ا اهداف و 
سیاست های سازمان ها باش��د، بدون دستیابی مستمر و 

پی در پی به اطالعات الزم، ممکن و میسر نخواهد بود. 
همیش��ه مش��کالت مدیران از کمبود اطالعات نیست، 
بلکه برعکس، گاهی قابل مش��اهده اس��ت که مدیران از 
افزونگی اطالعاتی رنج می برند که نتوانس��ته اند نیازهای 
اطالعات��ی خود را متناس��ب با تغیی��رات عصر اطالعات، 
منطب��ق س��ازند، به طوری که در عصر اطالعات، بیش��تر 
مدی��ران داده ه��ا و اطالعات��ی را دریاف��ت می کنند که 
نمی توانن��د آنها را جذب کنند و ب��ه عبارتی از اضافه بار 

اطالعات در عذابند.
 برای رفع این مشکل باید ساز و کارهایی را جست و جو 
کرد که اطالعات مورد نیاز کاربران را تامین کند. طراحی 
و اس��تقرار سیس��تم های اطالعاتی مناس��ب یکی از این 

سازوکارهاست.
 مهم تری��ن وظیفه سیس��تم های اطالعات��ی، تصفیه و 
تلخی��ص اطالع��ات اس��ت؛ یعنی طراحی سیس��تم های 
اطالعاتی که با اهداف و سیاس��ت های سازمان، همگام و 
هم راستاس��ت تا از بروز انباشتگی و افزونی غیر ضروری 

اطالعات، جلوگیری به عمل آورد. 
از این رو لزوم اتخاذ راهبردهای اطالعاتی که همس��و با 
ارتقای بهره وری، افزای��ش کارایی، برنامه ریزی در جهت 
تحقق اهداف و برنامه های تدوین ش��ده سازمان ها باشد، 
از ش��اخصه های مدیران س��ازمان های متناس��ب با عصر 

اطالعات است. 
در عصر امروز که عصر رس��انه های نوین اس��ت، قطعا 
موفقی��ت س��ازمانی تضمین ش��ده اس��ت ک��ه اهداف و 
سیاس��ت های س��ازمانش ب��ا جریان ه��ای اطالعاتی روز 

همگام و همسو شد ه باشد. 
خوب اس��ت که در این عرص��ه، مدیران جهت حفظ و 
تداوم عمر سازمان ش��ان، داده ها و اطالعات مناس��ب را 
بی وقفه و پی در پی، در مس��یر فعالیت های سازمان جاری 
س��ازند تا در این راه رشد و تعالی سازمانی نیز به منصه 

ظهور درآید. 

کارتابل

فرهنگ صحیح را بیابید

فرهنگ یک س��ازمان امری اس��ت که به راحتی و در نگاه 
نخس��ت می توان به آن پی برد. ب��ا این حال به هنگام تعریف 
دش��واری خاصی را مقابل خود خواهیم دید. فرهنگ مثبت 
باعث تقویت روحیه نوآوری، کارآفرینی و عملکرد بهینه شده 

و کارمندان فعال را تشویق خواهد کرد. 
تعریف فرهنگ منفی اندکی دش��وارتر اس��ت. با این حال 
براس��اس آنچه در م��ورد فرهنگ مثبت ذکر ش��د، می توان 
نتیجه گرفت که وضعیت عکس آن شامل سرکوب خالقیت 

و نوآوری و همچنین ایجاد یک جو خنثی خواهد بود. 
پیش از پرداختن به ایده این شماره ذکر یک نکته تکمیلی 
ضروری است. فرهنگ هر شرکتی به طور معمول در ابتدای 
تاس��یس اش و توس��ط بنیانگذاران س��ازماندهی می شود. بر 
همین اساس در ش��رکت های باسابقه این فرهنگ از قدمت 
باالیی برخوردار است. همین نکته تغییر و دگرگونی فرهنگ  

سازمان ها را دشوار می سازد. 

ایده
لوئیس گرستنر هنگامی که انقالب »پردازنده مرکزی« در 
دنیای کامپیوتر اتفاق افتاد، چرخش قابل توجهی را در برند 
IMB ایجاد کرد. گرس��تنر با این کار س��عی در حل مشکل 
کاهش کارآمدی هس��ته مرکزی برندش داش��ت. به عبارت 
س��اده، باتوجه به تغییرات ایجاد ش��ده در دنیای کامپیوتر، 
برند IBM در حال تبدیل شدن به یک شرکت معمولی و از 

دست دادن مشتریانش بود. 
این مدیر موفق در ابتدا اقدام به تغییر س��بک مدیریتی و 
اهداف کلی شرکت کرد. اما ایجاد چنین تغییراتی در مقایسه 
با آنچه پیش روی وی بود تنها آغاز کار به حس��اب می آمد. 
چالش اصلی اقدام برای تغییر و اصالح فرهنگ قدیمی برند 

بود؛ بزرگ ترین  و دشوارترین مشکل پیش روی لوئیس. 
»س��خت ترین بخش کار نه بحث مالی بود و نه تکنولوژی، 
بلکه مسئله اساسی تغییر فرهنگ برند محسوب می شد. این 
طرز فکری به حس��اب می آمد که مدت ها ش��رکت براساس 
آن س��ازمان یافت��ه و موفقیت های متعددی را کس��ب کرده 
ب��ود. با این حال گ��ذر زمان این فرهنگ ن��اب را تبدیل به 
ام��ری معمولی و کهنه کرد. بر همین اس��اس باید میان دو 
راه انتخاب صورت می گرفت. نخس��ت وف��اداری به فرهنگ 
کهن و تحمل مش��کالت ناشی از آن و دوم اقدام برای تغییر 
و پایه ری��زی. م��ن گزین��ه دوم را برگزیدم، نه ب��ه این دلیل 
ک��ه از فرهنگ اصیل ش��رکت ناراضی باش��م، بلکه به خاطر 
اجبارهای اقتصادی که شرایط را برای شرکت نفس گیر کرده 
ب��ود. ماموریت اصلی ایجاد فضای متحرک، پویا و رقابتی در 
شرکت به منظور پیروزی در رقابت با دیگر برندها بود. چنین 
امری مثل آن اس��ت که یک ش��یر را برای مدتی طوالنی به 
اس��ارت ع��ادت داده و به طور ناگهان��ی آن را در جنگل رها 

ساخته و انتظار داشته باشید خودش را نجات دهد.«
گرس��تنر فرهنگ جدید IBM را روی فعالیت دقیق و کار 
هدفمن��د بنا نهاد: »بهترین عملکرد ممکن همان چیزی بود 
که من به دنبال آن می گش��تم. توضیح و تعریف فرهنگی که 
برای برندم انتخاب کردم، بس��یار دشوارتر از درک آن است. 
در واق��ع هنگامی که وارد یک برند بزرگ موفق می ش��وید، 
در نخس��تین برخورد متوجه وجود چنی��ن فرهنگ جذابی 
خواهید ش��د. بر این اساس رهبران آن برند افرادی با انگیزه 
و خود س��اخته اند. کارمن��دان پیوند و هماهنگ��ی باالیی با 
دیدگاه و فرهنگ اصلی ش��رکت دارند. همچنین محصوالت 
نیز از کیفیت مطلوبی برخوردار هس��تند. تحت این ش��رایط 
همه افراد به دنبال بهترین ها هس��تند و شکست )کوچک یا 
ب��زرگ( جرقه عصبانیت را در میان آن روش��ن خواهد کرد. 
شکس��ت تبدیل به تجربه می شود، از ایده های نو استقبال و 

به کارمندان فعال پاداش تعلق می گیرد.«
بر همین اساس این مدیر کارکشته در مصاحبه های بعدی 
 IBM خود به نکته جالبی اشاره کرد: »من طرح کلی ام برای
را تنه��ا یک بخش از فعالیت مدیریتی ام نمی دیدم، آن طرح 

کل بازی من در شرکت بود.«

آنچه در عمل باید انجام دهید
-هنگام ایجاد تغییرات در س��ازمان ها نخس��تین امری که 
خود را به صورت یک مس��ئله جدی ب��روز می دهد، فرهنگ 
قدیمی آن س��ازمان است. براس��اس نظریات جامعه شناسی 
فرهنگ ه��ا، در هر کجا که حضور داش��ته باش��ند، در برابر 
تغییر مقاومت می کنند. به همین دلیل بهتر اس��ت در ایجاد 

تغییرات موردنظرتان شک نکنید. 
- یک فرهنگ مناسب باید باعث ایجاد تغییرات اساسی در 
برندتان شود. این تحوالت شامل بهبود کیفیت محصوالت یا 

به عبارت ساده افزایش تعهد کارمندان است. 
- به یاد داش��ته باش��ید که تغییر فرهنگ یک کشور امری 
نیس��ت که یک شبه اتفاق بیفتد. چنین تحولی نیازمند یک 

برنامه طوالنی مدت مدیریتی است. 

مترجم: امیرآل علی
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ان��رژی، حمل و نقل، پتروش��یمی و خودرو 
جذاب ترین ها برای س��رمایه گذاران خارجی 
ب��ه حس��اب می آین��د. اگ��ر س��ال 1394، 
سخت ترین س��ال اقتصاد ایران در دهه های 
اخیر لقب گرفته است، سال 1396 می تواند 
س��ال ورود به دوران جدید برای اقتصاد نام 
بگیرد. »چشم انداز ورود سرمایه های خارجی 
به ایران در سال جاری مثبت است«؛ این را 
سیدحمید حسینی، عضو هیات نمایندگان 
گ��زارش  ب��ه  می گوی��د.  بازرگان��ی  ات��اق 
خبرآنالین،  بررسی ها نشان می دهد با آشکار 
ش��دن دستاوردهای برجام در سال 1396 و 
تداوم رونق اقتصادی، س��ال 1396، س��الی 

استثنایی در تاریخ ایران تلقی می شود. 
از  کارشناس��ان  از  بس��یاری  ه��ر چن��د 
جمله مهدی تقوی، اس��تاد دانش��گاه عالمه 
طباطبای��ی و برخی دیگر از همکاران حمید 
حس��ینی در اتاق بازرگانی چش��م انداز ورود 
س��رمایه های خارج��ی را مثب��ت ارزیاب��ی 
می کنند، بررس��ی ها نش��ان می دهد اجرایی 
ش��دن س��رمایه گذاری های مصوب در سال 
گذش��ته نیز خود می توان��د به رونق بیش از 

پیش اقتصاد ایران کمک کند. 
اگر س��ال جاری نخس��تین س��ال اجرای 
برنام��ه شش��م تلقی ش��ود، افزای��ش ورود 
س��رمایه های خارج��ی را می ت��وان اقدامی 
در راس��تای تحقق اه��داف از پیش تعیین 
ش��ده در ای��ن ح��وزه، در قالب شش��مین 
برنامه توس��عه ای ایران نیز دانست. در قالب 
 برنامه شش��م توس��عه پیش بینی شده است

 160 هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی در 
پنج سال وارد ایران شود، رقمی خیره کننده 
که می توان��د بنیان های اقتص��ادی ایران را 

تحت تاثیر خود قرار دهد.
 با این حال باید توجه داش��ت که همواره 
از  س��رمایه گذاری  برنامه ه��ای  عملک��رد 
پیش بینی ه��ا عقب تر اس��ت و ایران ممکن 
اس��ت در ص��ورت ت��داوم وضعی��ت موجود 
به س��ختی بتواند این ایده را محقق س��ازد. 
اقتص��اد ایران در س��ال های اخی��ر، بیش از 
گذش��ته نیازمند افزایش سرمایه گذاری، چه 
در ح��وزه جذب س��رمایه از داخل و چه در 
حوزه جذب س��رمایه از خارج کش��ور است، 
چرا که عقب ماندگی در این حوزه و کاهش 
شدید سرمایه گذاری ها، مشکالت فراوانی را 

برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. 
ن��رخ  کاه��ش  معتقدن��د  بس��یاری 
س��رمایه گذاری در کنار هدایت سرمایه های 

موجود به سوی بخش غیر مولد جامعه سبب 
ش��د اقتصاد بیش از پیش تحت فش��ار قرار 
گیرد و نش��ان این فشار را در رکود سخت و 
س��نگینی که در سال های ابتدایی دهه 90، 
اقتصاد ایران را درگیر کرد، می توان مشاهده 

کرد. 
پی��ش از ای��ن گزارش های ارائه ش��ده بر 
س��رمایه  دالر  13میلی��ارد  ورود  تقاض��ای 
خارجی به ایران، پس از اجرای برجام داللت 
داشت. آنچه گزارش مصوبات نشان می دهد 
تصویب 11.5 میلیارد دالر س��رمایه خارجی 

در هیات سرمایه گذاری است. 
برجام در دی ماه سال 1394 اجرایی شد 
و در نخس��تین ماه های پ��س از اجرای آن 
ایران توانس��ت اقداماتی مثبت را در راستای 
بازپس گی��ری بازارهای از دس��ت رفته نفت 

اجرایی کند.
 از س��وی دیگ��ر صنعت خ��ودرو، صنایع 

پتروش��یمی، حمل و نقل و انرژی با تقاضای 
ف��راوان خارجی ه��ا ب��رای س��رمایه گذاری 
روبه رو ش��دند که این امر خود نشان دهنده 
ظرفیت های ش��ناخته شده اقتصاد ایران در 

میان سرمایه گذاران جهان بود. 
دو س��ال گذش��ته، هیات ه��ای خارج��ی 
فراوان��ی از ایران بازدید کردن��د و مذاکرات 
گس��ترده ای می��ان اعضای ای��ن هیات ها و 

ایران صورت گرفت. 
پیش بینی ها نش��ان می دهد اقتصاد ایران 
در س��ال جاری می تواند شرایط تازه ای را با 

ورود سرمایه های خارجی تجربه کند. 
به این ترتیب اگر سال 1394، سخت ترین 
س��ال اقتصاد ایران در دهه ه��ای اخیر لقب 
گرفته است، سال 1396 می تواند سال ورود 
به دوران جدید برای اقتصاد لقب بگیرد چرا 
که با آشکار شدن نتایج برجام، قفل هایی که 
بر دست و پای اقتصاد ایران زده شده بود باز 

ش��ده و ش��رایط برای بهبود موقعیت فراهم 
می شود. حمید حسینی، فعال اقتصادی در 
این زمینه می گوید: همان گونه که سخت تر 
شدن شرایط اقتصاد، به سرعت زندگی مردم 
را تح��ت تاثیر قرار نداد و آنها به فاصله چند 
ماه با واقعیت تلخ تحریم های ناجوانمردانه و 
جنگ اقتصادی آشنا ش��دند، بهبود شرایط 
اقتصاد و رش��د قابل توجه در س��ال گذشته 
نیز به سرعت اثار خود را نشان نمی دهد اما 
بدون تردید امس��ال سالی است که گسترده 
شدن فضای اقتصادی در زندگی مردم، خود 

را نشان خواهد داد. 
افزایش س��رمایه گذاری  ب��ر  پیش بینی ها 
خارج��ی در ایران طی س��ال جاری اس��توار 
است. ایران آماده عقد نخستین قراردادهای 
خ��ود در حوزه نفت و گاز ش��ده و در حالی 
که بخش انرژی همچنان یکی از جذاب ترین 
بخش ه��ا ب��رای س��رمایه گذاری در اقتصاد 
ای��ران اس��ت، پتروش��یمی ها، حمل و نق��ل، 
صنعت خ��ودرو نیز ب��ازاری مناس��ب برای 

سرمایه گذاران محسوب می شوند. 
ایران با ج��ذب بی��ش از 11 میلیارد دالر 
س��رمایه خارجی در سال گذش��ته توانست 
رتبه دومین کشور س��رمایه پذیر در منطقه 

را از آن خود کند. 
قابلیت های ایران برای افزایش سرمایه های 
ورودی باالس��ت چرا که منطق��ه خاورمیانه 
در ش��رایط کنونی از ناامن��ی و جنگ، تنی 

مجروح دارد.
تروریس��ت ها در   ه��ر چن��د تح��رکات 
میان��ه خرداد م��اه، تهران را داغ��دار کرد اما 
بررس��ی ها نش��ان می دهد تحرکاتی از این 
دس��ت نمی توان��د امنی��ت س��رمایه گذاری 
در ای��ران را زیر س��وال ببرد چ��را که تداوم 
چنین حرکت هایی اس��ت ک��ه تاثیر خود را 
بر سرمایه گذاری ها آش��کار می کند. مهدی 
تق��وی در این زمینه به خبرآنالین می گوید: 
ایران باید نش��ان دهد توان باالیی در جذب 
س��رمایه ها دارد، جز این هم نیس��ت و ورود 
س��رمایه گذاران خارجی خود امنیت کشور 
را ب��ه امنیت س��رمایه گذاران گ��ره می زند. 
وی می گوی��د: ایران قابلی��ت آن را دارد که 
در این دوران س��االنه حتی ت��ا 25 میلیارد 
دالر س��رمایه خارجی جذب کند البته الزم 
اس��ت با اولویت بندی دقیق، سرمایه ها را به 
بخش هایی هدایت کند که اش��تغال در پی 
دارد و از س��وی دیگر نیاز اساس��ی توس��عه 

کشور محسوب می شوند. 

چرا ایران مقصد مناسبی برای سرمایه گذاری است؟
خبر

در سال ۲۰1۶ میالدی 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

در جهان کاهش یافت

س��ازمان ملل در کنفرانس تجارت و توسعه اعالم کرد 
که در سال 2016 میالدی، حجم سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی در جهان به 1.۷5 تریلیون دالر کاهش یافت.
 به گزارش مهر، در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان 
ملل اعالم ش��د که سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی در 
جهان کاهش پیدا کرده اس��ت. در همین حال براس��اس 
ای��ن گ��زارش، س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی در 
کش��ورهای در حال توس��عه نیز ب��ا 14 درصد کاهش در 
س��ال 2016 میالدی، در مقایس��ه با س��ال قبل از آن به 

646 میلیارد دالر رسید.
 همچنین میزان س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در 
آفریقای مرکزی ه��م با 15 درصد کاهش، به 5.1 میلیارد 
دالر رسید. بر همین اساس، در گزارش این نهاد بین المللی 
موسوم به »سرمایه گذاری و اقتصادی دیجیتالی«، میزان 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی جهان در سال 2016 
میالدی با 2 درصد کاهش به یک تریلیون و ۷50 میلیارد 
دالر رس��یدکه علت اصلی آن، به رشد ضعیف اقتصاد در 
جهان و نیز اعمال سیاس��ت های پر ریسک از سوی برخی 

بنگاه های اقتصادی چندملیتی بر می گردد. 
بر پایه این گزارش، چین برای نخس��تین بار در س��ال 
2016 می��الدی ب��ا 183 میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی، عنوان دومین س��رمایه گذاری بزرگ 
جهان را به خود اختصاص داد. البته در گزارش س��ازمان 
ملل آمده که در س��ال گذش��ته می��الدی میزان جذب 
سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی در قسمت جنوب آسیا 

با 6 درصد افزایش به 54 میلیارد دالر رسید. 
ضمن اینکه کش��ورهای آمریکا، چین و هند به ترتیب 
عن��وان مقاص��د اصلی جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم 
خارجی را در جهان در س��ال 2016 میالدی از آن خود 

کردند. 

چرا باید در کسب و کار خود صبور باشید 
اگر بگویند کارآفرینان انس��ان های ناشکیبایی هستند، شاید کمی 
زیاده روی باشد. وقتی می خواهید یک کسب وکار را به سمت موفقیت 
هدایت کنید، باید سرسخت باشید و در برابر نامالیمات زیادی مقاومت 
کنید. به همین دلیل جای تعجب نیست که کم طاقتی یکی از عوارض 
جانبی کارآفرینی باشد. ولی بعد از سال ها تجربه، روزی متوجه می شوید 
که در این جایگاه، صبر و آرامش فضیلت هایی بدون جایگزین هستند.

 
از سندروم »آماده، هدف، آتش!« دوری کنید

 ب��ه گ��زارش وبالگ فن آوری اطالعات س��ایت کام��پ ایران،اغلب 
کارآفرین��ان، تمایل ناخودآگاهی دارند که وقتی وارد ش��رایط خاصی 
می ش��وند، فورا همه چیز را ارزیابی کنند و م��ورد تجزیه وتحلیل قرار 
دهند. این ویژگی هم می تواند یک موهبت باشد و هم یک عقوبت. در 
سمت مثبت ماجرا، این ویژگی باعث می شود آنها خیلی زود وضعیت 
را درک کنند و بتوانند یک مس��یر پی��ش روی را طرح ریزی کنند. اما 
جنبه تاریک ماجرا این است که میل کارآفرینان به تسریع فرآیندها، 
بین آنها و عوامل ش��رکت فاصله می اندازد. درحالی که کارمندان هنوز 
در حال جمع آوری و پردازش اطالعات در مورد یک رویداد هس��تند، 
کارآفرینان همه چیز را در ذهن خود بسته و نتیجه گیری هم کرده اند. 
س��ندروم عملکرد و واکنش ف��وری، بین کارآفرینان بس��یار متداول 
اس��ت. درست اس��ت که این خصوصیت گاهی باعث حرکت سریع و 
رشد شرکت می ش��ود؛ ولی خیلی اوقات هم نتیجه ای به جز دردسر و 

مشکالت پیچیده ندارد.
بی صبری خودویرانگری است

وقتی در مورد شرایط یا رویدادی شتاب زده تصمیم گیری می کنید، 
در ذهن تان یک برنامه زمانی فوری هم برای س��اماندهی این ش��رایط 
ترتیب می دهید و وقتی کارمندان تان نمی توانند مطابق با ضرب االجلی 
که تعیین کرده اید پیش بروند، عصبانی یا دلس��رد می ش��وید. ممکن 
اس��ت کارمندان تان را بازخواس��ت کنید که چرا نتوانسته اند مطابق با 
اولتیماتوم غیر منطقی ش��ما پیش بروند. ای��ن کار به دو نتیجه ناگوار 
منتهی می ش��ود: اول اینکه شما بی حوصله، ناامید و مستاصل به نظر 
می رس��ید و افرادی را که در کنارتان کار می کنند و هم هدف ش��ما 
هستند، در فشار قرار می دهید. ممکن است روحیه ای تهاجمی به خود 
بگیرید و پرچم قرمز را نشان دهید؛ یعنی با کسانی وارد جنگ شوید که 
در جبهه خود شما قرار دارند. دوم اینکه بی صبری نهایت خودویرانگری 
است. قضاوت  نادرس��ت، اعتبار شما را زیر سوال می برد و روابط تان را 
خدش��ه دار می کند. وقتی اجازه می دهید بی طاقتی به اعمال تان نفوذ 
کند، واکنش های غیر منطقی شما درنهایت خودتان را بیش از هر کس 
دیگری آزار می دهد و عواقب ناگوار آن، دامن خودتان را خواهد گرفت. 

همه اتفاقات خوب به زمان نیاز دارند
هیچ موفقیت باارزش��ی به آسانی به دست نمی آید. درواقع، رسیدن 
به هر جایگاه برتری مس��تلزم گذش��ت زمان است. کسب مهارت های 
بیش��تر، س��اختن یک رابطه خوب، راه اندازی یک استارتاپ موفق یا 
پیشرفت در کسب وکار، همه به زمان نیاز دارند. حقیقت این است که 
جهان پدیده ای پیچیده و پر از مفاهیم ظریف و دقیق است. درزمینه 
کسب وکار ضرب المثلی وجود دارد که می گوید: هر معامله، پیش از عقد 
قرارداد، سه بار تا نابودی پیش می رود و برمی گردد. مهم این است که 
شما به عنوان کارآفرین، زیرکی و فراست خود را حفظ کنید و بگذارید 
جریانات، روند طبیعی خود را طی کنند. آنچه ش��ما را از س��قوط یا 

شکست می ترساند، بی صبری شما است. 

گزارش 2
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ش��اید زمانی نگاه ب��ه فضای مجازی، 
تش��ریفاتی بود اما امروزه تقریبا تمامی 
اف��راد از فرصت ه��ای ای��ن فض��ا برای 
کس��ب درآمد آگاهن��د و در این میان، 
کسب و کار و خریدوفروش آنالین یکی از 
مهم ترین روش های درآمدزایی محسوب 
می ش��ود. به گ��زارش ایس��نا، ابزارها و 
روش های کس��ب درآم��د نامحدودند؛ 
چنانچه براس��اس تعاریف اصالح ش��ده 
ام��روز به موضوع نگاه کنی��م، اوال نباید 
ب��ازار را مکان��ی ک��ه در آن دادوس��تد 
روی می ده��د بدانی��م بلکه بای��د آن را 
ذهن ه��ای خریدکننده و فروش��نده در 
نظ��ر بگیریم و ثانیا قی��د فیزیکی بودن 
را از م��کان برداریم و م��کان مجازی را 
هم به رس��میت بشناسیم و سپس این 
دو را در کنار بزرگ ترین ابداع واپس��ین 
دهه های س��ده بیس��تم یعنی اینترنت 
بنشانیم. آنگاه کسب و کار از طریق فضای 
مجازی، نه تنها منطقی و قابل درک بلکه 
مطلوب و س��ودآور خواهد بود. ش��رایط 
کنونی اقتصادی که هزینه های مختلفی 
از جمل��ه قیم��ت سرس��ام آور بنزین را 
به کس��ب وکارها تحمیل کرده، فروش 
اینترنتی را ضروری س��اخته اس��ت. در 
طول تاریخ، هیچ گاه فروش تا این اندازه 
آسان و از نظر سطح پوشش جغرافیایی 
وسیع نبوده است. این روش، راهی برای 
جلوگیری از صرف هزینه های بیشتر هم 
برای فروش��نده و هم برای خریدار است 
زیرا قیمت نهایی به دلیل حذف ش��دن 
عوامل هزینه س��از فروش سنتی کاهش 

می یابد. فروش آنالین، شکلی از تجارت 
الکترونیکی اس��ت که ب��رای خریداران 
این امکان را فراهم می س��ازد تا بتوانند 
در فضای مج��ازی کاالها ی��ا خدماتی 
را به ط��ور مس��تقیم از یک فروش��نده 
خریداری کنند؛ فن��اوری ای که موجب 
تسهیل شدن بسیاری از امور به گونه ای 
ش��د که حتی پیش از این کسی تصور 
نمی کرد بتوان تحولی بزرگ در فرآیند 
خرید ایجاد کرد. همانطور که در گزارش 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات 
آمده اس��ت، پی��ش از این ب��رای خرید 
کردن مجبور بودی��م خانه یا محل کار 

خود را ترک کنی��م و به بازار برویم، اما 
اکنون با چند کلیک که زمانی هم طول 
نمی کش��د، هر چه را که بخواهیم بدون 
کمتری��ن زحمتی در براب��ر خود حاضر 
می یابیم. وب س��ایت های خرید آنالین 
به تازگی رش��دی قارچ گونه داشته اند تا 
تقاضاهای فزاینده و نیازهای مش��تریان 
را برآورده س��ازند. به این ترتیب، دامنه 
انتخاب خریداران بیش از پیش ش��ده و 
می توانند آنچه را که مناسب تر می بینند، 
آس��ان تر به دس��ت آورند. پدیده خرید 
آنالی��ن تا حدی رش��د یافته اس��ت که 
ام��روز مفهومی تحت نام های گوناگونی 

مانند وب س��ایت مقایس��ه قیمت، ابزار 
تحلیل قیمت یا موتور خرید مقایسه ای 
که یک موتور جست وجوی عمودی برای 
مقایس��ه کاالها از نظر قیمت، ویژگی و 
سایر معیارهاس��ت، رایج و فراگیر شده 
اس��ت. اکنون هر کس��ی به آس��انی با 
استفاده از رایانه شخصی، لپ تاپ، تبلت 
یا گوش��ی هوش��مند، دامنه وسیعی از 
کاالها را جسته، بررسی کرده و در نهایت 
پس از پرداخت اینترنت��ی، کاالهایی را 
خریداری می کند و چنانچه کاال فیزیکی 
باش��د، پس از گذشت زمان مشخصی و 
اگر دیجیتالی باشد )مانند نرم افزار، آلبوم 

موس��یقی و...( تقریباً بالفاصله در محل 
خود آنها را تحویل می گیرد. 

بیش از 1/۷۴ تریلیون دالر، سهم 
مبادالت آنالین ۲۰1۶

اگر به خاطر آوریم که تقریبا بالفاصله 
پ��س از اب��داع و ارائه تار جهان گس��تر  
)World Wide Web( از س��وی تیم 
برنرز لی در س��ال ۱۹۹۰، کاربرد تجاری 
آن آغاز شد، درک چرایی رشد روزافزون 
گرایش به کس��ب و کار در فضای مجازی 
چندان دشوار نخواهد بود. این رشد چنان 
اس��ت که بر پایه بررسی های انجام شده، 
حجم مبادالت آنالین در جهان به بیش 
از ۱/74 تریلی��ون دالر در س��ال ۲۰۱۶ 
رس��ید و برآورده��ا حکایت از رس��یدن 
این رق��م به بیش از ۲تریلی��ون دالر در 
سال های آتی دارند. فروش آنالین امروزه 
سریع الرشدترین و یکی از ارزشمندترین 
و س��ودآورترین صنایع به شمار می رود. 
آن طور ک��ه از آمارها ب��ر می آید، حدود 
7۱درصد فروشندگان امروز، کاالی خود 
را به طور آنالین به فروش می رسانند زیرا 
در پ��ی انجام معامالتی بهترند. به عالوه، 
۸۰ درصد جمعیت آمریکا به طور آنالین 
خرید می کنند و نیمی از آنها بیش از یک 
ب��ار چنین خریدی می کنن��د. به عبارت 
دیگر، ۱۹۸ میلیون آمریکایی خریداران 
آنالین هس��تند. طبق اع��الم اداره آمار 
آمری��کا، در ح��دود 7/5 درص��د از کلیه 
خرده فروشی س��ال ۲۰۱5 این کشور، از 

راه آنالین انجام شده است. 

آمازون و علی بابا در رأس تجارت الکترونیک

محققان کش��ور با طراحی و س��اخت 
دستگاه های طیف سنج  امکان اندازه گیری 
خصوصی��ات ن��ور را در کش��ور فراه��م 
کرده ان��د. گس��تره  تجهی��زات اپتیکی و 
لی��زری در عرص��ه خدم��ات فناورانه به 
خصوص خدمات آزمایش��گاهی نس��بت 
به قبل گس��تره ای وس��یع یافته اس��ت. 
در همی��ن راس��تا یکی از ش��رکت های 
فناور کش��ورمان بخشی از این تجهیزات 
آزمایش��گاهی را با توجه ب��ه نیاز صنایع 
و پژوهش کش��ور تولید و به بازار عرضه 
کرده اس��ت. طیف س��نج ابزاری اس��ت 

که ب��رای اندازه گی��ری خصوصیات نور 
بر پایه تجزیه طیف الکترومغناطیس��ی 
کاربرد دارد. حسین فتحی، مجری طرح 
طراح��ی، تولی��د و تعمی��رات تخصصی 
تجهیزات و بهره مندی از توانمندی علمی 
و فن��اوری در حوزه های اپتیک، مواد نرم 
و زیستی، فیزیک محاسباتی، الکترونیک، 
مکانی��ک و نرم اف��زار تولی��د محصوالت 
فن��اور را مهم ترین اهداف این گروه برای 
انجام تحقیقات ذک��ر کرد. وی ادامه داد: 
بر این اس��اس اقدام به طراحی و ساخت 
طیف سنج های آشکارساز ارائه ای کوچک 

با قابلیت ه��ای خاص کردیم تا بتوانیم از 
این طریق نیازهای پژوهشگران، فناوران 

و دانشگاهیان کشور را رفع کنیم. 
فتحی با اشاره به ویژگی های طیف سنج 
ساخته شده، اضافه کرد: طیف سنج های 
داخلی در دو ساختار به همراه منبع نور و 
به صورت مجزا ساخته  شده اند که قادر به 
بهره گیری از توری های پراش بازتابی بلیز 
هستند. مجری طرح با تأکید بر اینکه این 
دس��تگاه ها دارای امکان طیف سنجی در 
یک پنج��ره ۸۰۰ نانومتری )از بازه ۲۰۰ 
تا ۱۱۰۰ نانومتری( هستند، اظهار کرد: 

عالوه بر آن دارای قابلیت باال بردن دقت 
ت��ا کمتر از یک دهم نانومتر اس��ت. وی 
طراحی و س��اخت جابه جاگرهای خطی 
را از دیگ��ر دس��تاوردهای این تحقیقات 
نام ب��رد و ی��ادآور ش��د:  جابه جاگرهای 
خطی ابزاری هستند که امکان جابه جایی 
دقی��ق به صورت خطی و ب��ا دقت باال را 
در راس��تاهای مختلف فراهم می کنند و 
اکنون این جابه جاگرهای خطی دس��تی 
در اندازه ه��ا و با دقت ه��ای مختلف، در 
دو نوع کلی تولید  ش��ده اس��ت. فتحی، 
دقت��ی تا ۱۰۰ نانومت��ر را از ویژگی های 

نس��ل اول و دقت معمول ۱۰ میکرومتر 
را از ویژگی ه��ای نس��ل دوم این ابزار نام 
برد و خاطرنش��ان کرد: این جابه جاگرها 
در اندازه های استاندارد و مینیاتوری ارائه 
می ش��ود و به گونه ای طراحی شده اند که 
به سادگی می توان آنها را روی هم نصب 

و جابه جاگرهای چندمحوره ایجاد کرد. 
به گفت��ه وی، جابه جاگر مینیاتوری با 
ابعاد و وزن بسیار کم این امکان را فراهم 
می کند که بتوان از این محصوالت عالوه 
بر کاربردهای معمول، در شرایط ویژه نیز 

استفاده کرد. 

امکان اندازه گیری خصوصیات نور با دستگاه های طیف سنج  محققان کشور
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تعیین متولی برای امضای الکترونیک
امروزه استفاده از ابزار مدرن و دیجیتال و به خدمت گرفتن این ابزار 
برای کاهش ریس��ک و افزایش امنیت سیس��تم ها کاربرد زیادی دارد. 
یکی از ای��ن ابزارها که به خدمت بانکداری الکترونیک درآمده، امضای 
الکترونیک است. امضای الکترونیک عبارت است از یک داده دیجیتال که 
با انضمام یا وابستگی منطقی آن به یک داده پیام، شخصیت انحصاری 
امضاکننده را تأیید می کند. اگر نگاه ما به س��رویس امضای الکترونیک 
صرفا یک راه الکترونیکی برای احراز هویت مش��تری در ش��بکه بانکی 
ایران باش��د، می بینیم همه بانک ها از راه حل های رمز ایستا تا پویا برای 
تشخیص هویت الکترونیکی استفاده می کنند، اما اگر بخواهیم به این 
سیس��تم به طور خاص و همان مفهوم عملی یعنی امضای الکترونیک 
بر کارت یا ابزاری که قابلیت ارتباط با یک سیستم باالدستی را داشته 
باشد، بنگریم، می بینیم که درحال حاضر از سرویس امضای الکترونیک 
به طور خاص، به صورت بسیار محدود در برخی از بانک های کشور و برای 
شرایط خاصی استفاده می شود. اگر قرار باشد زمانی برای همه گیر شدن 
این سرویس در نظر بگیریم، پیش از هرچیز باید به چالش های این حوزه 
و موانع پیش رو توجه کنیم. باید توجه داشت که یک چالش جدی در 
این حوزه تعیین یک شخص یا متولی به عنوان ریشه اصلی صدور امضای 
دیجیتال در کش��ور اس��ت. پیش از این قرار بود سازمان ثبت احوال و 
اسناد کشور به عنوان متولی صدور امضای دیجیتال برای اشخاص و بانک 
مرکزی برای مدل های اجتماعی تعیین ش��ود و یکی از این دو سازمان 
به صورت زیرمجموعه دیگری فعالیت کند. با این حال هنوز این موضوع 
در هاله ای از ابهام باقی مانده و ش��اهد تعیین تکلیف اساسی در کشور 
نیستیم. به همین دلیل معتقدم تا زمانی که تعیین تکلیف نشده و متولی 
به طور خاص مشخص نشود، نمی توان زمانی را برای اجرایی شدن آن در 
سطح گسترده تعیین کرد. امضای دیجیتال در واقع یک چک سفید امضا 
است و با وجود آنکه سرعت عمل زیادی را با خود به همراه می آورد، اما 

باید از آن مراقبت زیادی به عمل آید تا دچار سوءاستفاده نشود.
 

نوار کاست دوباره متولد شد
ش��رکت »میکس��یم« ی��ک دس��تگاه پخش موس��یقی به ش��کل 
ن��وار کاس��ت های قدیمی، ام��ا به ص��ورت دیجیتالی طراح��ی کرده 
اس��ت که قابلیت ه��ای فراوانی دارد. ش��رکت »میکس��یم« با طراحی 
»میکس تیپ«)mixxtape( یک نوستالژی خالص را زنده کرده است. 
این دستگاه قابل حمل قابلیت اتصال با بلوتوث را دارد و نه تنها به شکل 
نوار کاس��ت طراحی شده است، بلکه می توانید اگر هنوز دستگاهی در 
خانه دارید که نوار کاست می خواند، »میکس تیپ« را درون آن نیز قرار 
دهید و از شنیدن موسیقی با این دستگاه نوستالژیک لذت ببرید. این 
دستگاه مثل تمام دستگاه های امروزی دیگر قابلیت خوانش آهنگ ها، 
پادکست ها و کتاب های صوتی را دارد و می تواند از طریق کابل usb با 
رایانه های با سیستم عامل ویندوز و مک تبادل اطالعات کند. »میکس 
تیپ« یک صفحه کوچک لمسی روی خود دارد و اکثر فرمت های صوتی 
را پش��تیبانی می کند. همچنین دارای درگاه کارت حافظه و یک کارت 

حافظه میکرو اس دی ۸ گیگابایتی است که می توان آن را ارتقا داد. 
باتری این دس��تگاه ۱۲ س��اعت کارایی مفید دارد و در کمتر از یک 
ساعت شارژ می شود. شما می توانید از »میکس تیپ« در همه جا استفاده 
کنید؛ دس��تگاه های ضبط قدیم��ی، واکمن ها ی��ا خودروهای قدیمی. 
همچنین این دستگاه قابلیت اتصال هندزفری و هدست توسط درگاه 

جک 3.5 میلیمتری و اتصال بی سیم از طریق بلوتوث را دارد. 
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طراحی نرم افزار شناسایی تقلب های 
علمی در دانشگاه آزاد

معاون پژوهش��ی دانش��گاه آزاد گفت: نرم افزار شناسایی 
تقلب های علمی در این دانش��گاه تدوین ش��ده و امیدواریم 
ب��ه زودی بتوانیم از ای��ن نرم افزار اس��تفاده کنیم.  مرتضی 
موس��ی خانی گفت: نرم اف��زار مربوط ب��ه تعیین تقلب های 
علمی در این دانش��گاه تدوین ش��ده و درحال فعالیت روی 
آن هس��تیم تا این نرم افزار توس��عه یابد و نهایی شود.  وی 
افزود: این نرم افزار نهایی ش��ده و به زودی بارگذاری خواهد 
ش��د تا بتوانی��م در آینده نزدی��ک از آن به ص��ورت کامل 
اس��تفاده کنیم.  معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اظهار داشت: 
پایان نامه های دانشجویان در این نرم افزار بارگذاری می شود 
و براین اس��اس ارزیابی روی مت��ون پایان نامه انجام خواهد 

شد. 

گلکسی نوت 8 روی صفحه نمایش خود 
اسکنر اثر انگشت ندارد

همانط��ور که می دانید علت قرارگیری اس��کنر در پش��ت 
گوشی مشکل کمپانی سامسونگ در طراحی و تولید نمونه 
اولیه محصول اس��ت که نتوانست به موقع اسکنر اثر انگشت 
را روی صفح��ه نمایش طراحی کن��د. درحالی که ما امیدوار 
بودیم تکنولوژی این گوشی آماده و تکمیل باشد، در همان 

زمان گلکسی نوت ۸ وارد مرحله تولید شد. 
به نقل از یک نش��ریه کره ای زبان به نامNEWS1، یکی 
از مدیران رس��می سامسونگ گفته اس��ت »ما خیلی سعی 
کردیم سنس��ور اثر  انگش��ت را با صفح��ه نمایش به صورت 
یکپارچه نص��ب کنیم. در نهایت تصمی��م گرفتیم به دلیل 
محدودیت ه��ای ایمن��ی -ک��ه این سیس��تم منج��ر به آن 
می شود- اسکنر اثر انگشت را در این گوشی استراتژیک قرار 
ندهیم.« به عبارت دیگر، سامس��ونگ قطعا یک نمونه اولیه 
کار ش��ده در این زمینه داشته اس��ت که کارایی و عملکرد 
مناسبی در مقایسه با همتایان خود نداشته و به همین علت 

مدیران شرکت تصمیم به حذف اسکنر گرفته اند. 
اما کمپانی اپل با ادعای خود منوط به اجرای موفقیت آمیز 
این تکنول��وژی در پرچمدار جدیدش بر زخم سامس��ونگ 
نمک پاش��ید. بعید به نظر می رس��د که کمپانی سامسونگ 
فعالیت ه��ای خود را در مورد این ایده به صورت کامل کنار 
بگذارد.  با توجه به گزارشات و اخباری که به گوش می رسد، 
اگرچه این تکنولوژی در گوش��ی نوت ۸ قرار داده نشده اما 
به زودی با همکاری شرکت CrucialTec که از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان سنسور در دنیاست به این مهم دست خواهد 
یافت.  گلکس��ی نوت ۸ که گفته می ش��ود طراحی متفاوتی 
با پرچمدار حال حاضر سامس��ونگ یعنی S8 دارد، آخرین 
محصولی از سامس��ونگ اس��ت که با دوربین پشتی دوگانه 
ارائه می ش��ود. همانطور که انتظار می رود، عرضه نوت ۸ در 
اواخر آگوس��ت خواهد بود.  نوت ۸ مانند S8 نسبت صفحه 
نمایش��ی برابر ۹: 5: ۱۸ دارد با این تف��اوت که دارای پنل 

بزرگ تر ۶.3اینچی است. 



  در زندگ��ی اجتماعی باید از اصول برق��راری روابط مؤثر آگاه 
باش��یم و برای ادامه روابط مان این روش ه��ا را به کار بگیریم. در 
این نوش��ته سعی شده است برخی از قوانین اصلی ارتباط انسانی 
در محیط کاری به ش��ما معرفی شود، پس با ما همراه باشید. این 

روش ها عبارتند از:   

1- احترام به تفاوت های فردی
هرک��دام ازم��ا روش زندگی وکارمان با دیگری متفاوت اس��ت. 
ممکن اس��ت برای برخی افراد کارکردن با کس��انی که مانند آنها 
فکر نمی کنند چالش بزرگی باشد، اما باید بدانیم هرکسی سزاوار 
داشتن احساسات و ارزش های مثبت خودش است و ما در محیط 
کار مس��تلزم ارزش نه��ادن به احساس��ات و ارزش ه��ای دیگران 
هس��تیم، حتی اگر عقیده و روش زندگی و کارش��ان با ما بس��یار 

متفاوت باشد. 

2- همکاران تان را تأیید کنید 
گاهی باید با همکاران تان درمورد اتفاقات غیرضروری به صحبت 
بپردازی��د و با لبخند صبح بخیر بگویید. الزم نیس��ت مکالمه های 
غیرضروری باهرکدام ازهمکاران تان داش��ته باش��ید؛ کافی اس��ت 
تنه��ا حضور آنها را تأیید کنید و زمانی که با آنها صحبت می کنید 
پرانرژی باش��ید. گاهی یکی از همکاران روز بدی را پش��ت س��ر 
می گذارد و ش��ما با نظر مثبت یا تعریف از او یک روز وحش��تناک 
را برایش قاب��ل تحمل می کنید زیرا همه افراد نیاز دارند گاهی از 

آنها تعریف شود.
 

3- خوب گوش دهید
زمانی که همکارتان با ش��ما درحال صحبت کردن است با دقت 
به حرف هایش گوش دهید. شما هرگز احترام دیگران را به دست 
نمی آورید مگ��ر اینکه توجه کامل خ��ود را معطوف به حرف ها و 

رفتارشان کنید. 

4- از دیگران قدردانی کنید 
هیچ ک��س به تنهایی نمی تواند همه کارها را در محل کار انجام 

ده��د پس هم��کاری جزی��ی از کار اس��ت و از همکاران تان برای 
همکاری کردن تش��کر کنید. همانطور که شما حمایت و قدردانی 
را برای کارهایی که انجام می دهید به دس��ت می آورید، همچنین 
همین تش��کر و قدردانی را برای همکاران تان به عمل آورید. برای 
مثال ش��ما می توانید لفظی و حضوری در یکی از جلسات شرکت 

تشکر خود را بیان کنید. 

5- به یکدیگر کمک کنید
اجازه ندهید دیگران زمانی که به ش��ما کاری اضافه یا داوطلبانه 
برای یک پروژه پیشنهاد شده است ناامیدتان کنند. مراقب باشید؛ 
هرچند ش��ما به عنوان کس��ی که می خواهد کاری را به طور کامل 
انجام دهد یا کس��ی که تنها راه به پایان رساندن پروژه را می داند 
با آن وظیفه کنار نیامده باش��ید. کار و مسئولیت تان را خودتان به 
موق��ع انجام دهید زیرا هیچ کس از کس��ی که برای اتمام کارش 
همکاران خود را وادار به کمک می کند خوشش نمی آید. در عوض 
بهترین راه، کمک کردن به دیگران است. وقتی مشاهده می کنید 
یکی از همکاران به دلیل حجم کار زیاد، زمان استراحت خود را به 
کار می پردازد بخشی از زمان استراحت تان را به او اختصاص دهید 

و در انجام کارهایش به او کمک کنید. 

6- مواظب حرف های تان باشید 
اگ��ر قصد ندارید کاری را انجام دهید هرگز نگوید که آن کار را 
انجام می دهید زیرا اعتبار هر شخصی ارتباط تنگاتنگ با سخنان 

و گفتارش دارد.
 اگر به حرف ها یتان عمل نکنید اعتبار خود را از دست خواهید 
داد و در کارهای بزرگ تر به ش��ما اعتم��اد نمی کنند و در نتیجه 

ممکن است پیشرفتی نیز کسب نکنید. 

7- تا پایان زمان، کارهای تان را به خوبی انجام دهید 
کارفرمایان تان از ش��ما و همکاران تان انتظ��ارات خاصی دارند. 
هم��واره کارت��ان را با بهترین توانایی های خودت��ان انجام دهید و 
عملکرد خوبی داش��ته باش��ید. به دنبال راهی آسان نباشید یا از 
همکاران تان نخواهید بخشی از کارهای تان را انجام دهند. به عنوان 
حل کننده مش��کالت و به دنبال بهبود در هرآنچه انجام می دهید 

باشید.

  8- به زمان و اولویت های دیگران توجه داشته باشید 
همه ما ممکن اس��ت تحت فش��ار زیادی کار کنیم. باید به نیاز 
همکاران ت��ان احترام بگذارید. اگر ش��ما نیاز دارید با آنها س��خن 
بگویید و تمرکز آنها را به هم بزنید، از خودتان بپرس��ید آیا اکنون 
زمان مناسبی است؟ آیا درخواست و کار شما ضروری است؟ پس 
اگر کارتان ضروری است از آنها برای وقفه در کارشان عذرخواهی 
کرده و درخواس��ت تان را به طور خالصه بیان کنید. به یاد داش��ته 
باش��ید ک��ه هریک از ما دارای س��بک مختلفی در کار هس��تیم، 
بنابرای��ن به س��بک مدیریت زم��ان همکاران ت��ان و اولویت های 

حجم بندی کارشان احترام بگذارید. 

9- به اش�تباهات خود اعتراف کرده و عذرخواهی کردن 
را فراموش کنید 

همکاران تان درک می کنند که اشتباه در هر کاری اتفاق می افتد 
و همکاران شان آن اشتباهات را به عمد انجام نمی دهند. زمانی که 
اشتباه می کنید به کار اشتباه خود اقرار کنید. اعتراف به اشتباه در 
محیط کاری یکی از برترین اعمالی اس��ت که هر فردی نمی تواند 

آن را انجام دهد.
 

10- در بخش های دیگر زندگی تان خودتان سرمایه گذاری 
کنید 

اطمینان حاصل کنید که به خودتان و زندگی غیرکاری تان نیز 
بها می دهید. زندگی غیرکاری شامل سرگرمی ها، ورزش، خواندن 
و س��فرکردن یا رفتار اجتماعی اس��ت. پس سعی کنید مشکالت 
کاری تان را به خانه نبرید. وقتی به خانه می رس��ید کارها را کنار 
بگذاری��د و روی خانواده  و خودتان تمرکز کنید. این کار به ش��ما 

انرژی می دهد و به شما درطول هفته کاری کمک می کنند.

11- درک کنید که زندگی کاری همیشه خوب نیست
شما ممکن است همکاران و کارفرمایانی داشته باشید که با شما 
همراه وهم عقیده نباشند. اگر شما مطلقا نمی توانید با افراد خاصی 
کار کنید پس زمان این رس��یده که دنبال کار جدیدی باش��ید. با 
تمرین این اصول ش��ما می توانید با موفقیت ب��ه کار خود با افراد 
سختگیر ادامه دهید و به طور حرفه ای درکار خودتان شکوفا شوید. 
aurora. org :منبع

اصول روابط مثبت با همکاران

قیمت خودروی پورشه در بازار ایران

مدرسه مدیریت

پرداخت 2/68 میلیون دالر برای یک قرار ناهار با وارن بافت

اپل، دستگاه تعمیر صفحه نمایش آیفون را 
به اشتراک گذاشت 

فرص�ت ام�روز: 400 مرکز از تعمیرات مجاز ش��خص ثالث 
در25 کش��ور بنابر گزارشات قرار اس��ت ماشین آالت اختصاصی 
اپل را دریافت کنند. احتماال می دانید افراد زیادی هر روز و حتی 
هر دقیقه با شکس��تگی صفحه نمایش گوشی آیفون خود مواجه 
می ش��وند اما نکته ای که ش��اید ندانید این است که اپل دستگاه 
اختصاص��ی خاصی ب��رای تعمی��ر صفحه نمایش ت��رک خورده 
آیف��ون دارد و در حال حاضرآماده اس��ت تا دس��تگاه را آزادانه به 
اش��تراک بگذارد. این دستگاه های آس��یب دیده آیفون در درجه 
 اول در فروش��گاه خرده فروش��ی اپل در سراس��ر جه��ان و تعداد 
انگشت شماری در مراکز شخص ثالث قرار دارند. همچنین رویترز 
گزارش کرد که انتظار برای تعمیر صفحه نمایش گوشی های ترک 
خورده در برخی از فرش��گاه خرده فروشی شلوغ افزایش پیدا کرد 
که در پ��ی آن اپل اعالم کرد ب��ه زودی درمورد400 مرکز تعمیر 
شخص ثالث مجاز در 25 کشور تا پایان سال، ماشین آالت تعمیر 
را فراه��م خواهد ک��رد. این رقم نش��ان دهنده 8 درصد از 4800 
ارائه دهنده خدمات مجاز اپل در سراس��ر جهان اس��ت. اپل تا به 
حال یک برنامه آزمایش��ی با ماش��ین آالت تعمیر خود در لندن، 
ش��انگهای، سنگاپور و همچنین فروش��گاه بست بای در میامی و 
مینیاپولیس در یک سال داشته است. تعداد زیادی از مراکز تعمیر 
صفح��ه نمایش آیفون به طور مجاز یا غیرمج��از و بدون کمک از 
ماش��ین آالت اپل صفحه نمایش آیفون را جایگزین می کنند. بنا 
به گزارش رویترز برخی از ایالت های قانونی، نیاز تولیدکنندگان به 
عرضه دفترچه راهنمای تعمیر، ابزارتشخیص دهنده، قطعات معتبر 
جایگزینی با قیمت عادالنه و همچنین تکنیس��ین مستقل برای 
عم��وم مردم معرفی می کنند و قانون پیش��نهادی برای کمک به 
تعمیرات کوچک با کیفیت باال طراحی شده است که قیمت تعمیر 
را کاهش دهد. اپل به طور مس��تقیم در مقاله رویترز اعالم نکرده 
است که خریداران برای خرید این ماشین آالت چه هزینه ای باید 
بپردازند، اما این نکته را تأیید کرد که قصد دارد 400 ماشین را در 
مراکز شخص ثالث مجاز 26 کشور تا پایان سال راه اندازی کند. این 
شرکت همچنین اعالم کرد این ماشین برای تعمیر کامل دستگاه 
آیفون طراحی ش��ده است که بخش سمت راست اپل و سیستم 
کالیبراس��یون را با یکدیگر مطابقت می دهد مانند زمانی که با نام 

تجاری اش برای نخستین بار ساخته شده باشد. 
Cnet :منبع

افزایش سرعت گوگل کروم برای 
دستگاه های اندرویدی

فرص�ت امروز: اخی��را اکثر اطالعات مان را ب��ه جای مرورگر 
کامپیوتر از مرورگر تلفن های همراه به دست می آوریم. تلفن های 
همراه و تبلت ها حدود 55درصد از جس��ت وجوی مرورگر ها را به 
خود اختصاص داده اند. بدون ش��ک گوگل کروم یکی از بهترین 
برنامه های مرور وب در سراس��ر جهان است و ممکن است هیچ 
برنامه ای بهتر از مرورگر وب کروم را برای جست وجو پیدا نکنید. 
این مرورگر مق��دار زیادی ترافیک دس��تگاه های تلفن همراه را 
کنترل می کند به همین دلیل متخصصان دنبال راهی برای بهبود 
گوگل کروم هستند و یکی از این راه های بهبود بخشیدن به کروم، 
افزایش سرعت این برنامه اس��ت. در حقیقت دستگاه اندرویدی 
شما در هفته آینده برنامه کروم خود را به نسخه 59 به روز رسانی 
می کن��د. گوگل اظهار می کند ش��ما 10 ت��ا 20 درصد افزایش 
س��رعت در بارگذاری صفحات وب خواهید داشت. در ماه آوریل 
گوگل نس��خه 59 کروم را اعالم کرد و همچنین افزود س��رعت 
بارگذاری صفحات را در تلفن های همراه اندرویدی افزایش خواهد 
  V8 داد و نتیجه این پیش��رفت در موتور مروگر جاوا اس��کریپت
مشاهده شد و دستگاه های جاوا اسکریپت بسیاری از قابلیت های 
پیشرفته ای را که در وب س��ایت هایی مانند توییتر، فیس بوک و 
ویکی پدی��ا مش��اهده می کنید دارا هس��تند. به ای��ن دلیل جاوا 
اس��کریپت حافظه رم، فضای کمتری را اشغال خواهد کرد و نیز 
این نسخه از تصاویر متحرک یا فرمت پی ان جی پشتیبانی کامل 
خواهد کرد. در دس��تگاه های اندرویدی به روز رس��انی نسخه 59 

به طور خودکار نصب می شود. 
Forbes :منبع

روش جدید ردیابی به وسیله دستگاه 
TrackR کوچک

فرص�ت ام�روز: TrackR،دس��تگاه کوچک��ی اس��ت 
که اج��ازه می دهد با اس��تفاده از گوش��ی های هوش��مند 
خود مس��یر ماش��ین تان را پیدا کنید. ای��ن روش جدیدی 
از ردیاب��ی اس��ت ک��ه ه��ر ک��س می توان��د آن را تهی��ه 
کن��د.  آی��ا ت��ا ب��ه ح��ال ماش��ین تان را در پارکینگ گم 
 کرده ای��د؟ این اتف��اق اغلب پی��ش می آید. ممکن اس��ت 
ماش��ین تان را پ��ارک کنید و به خرید بروی��د و زمانی که 

برمی گردید نمی دانید کجا ماشین تان را پارک کرده اید. 
سپس شروع می کنید سراسر پارکینگ را دور می زنید تا 
ماشین را پیدا کنید. مسلما خسته می شوید، مخصوصا اگر 

روزی آفتابی وگرم باشد. 
الزم نیس��ت سیس��تم گران قیمتGPS را برای ردیابی 
و پیگی��ری روی ماش��ین نصب کنید که نی��از به پرداخت 
هزینه اش��تراک ماهانه ب��رای اس��تفاده از آن را نیز دارید 
و همه می دانیم داش��تن صورتحس��اب ماهان��ه بیش ازحد 
استرس زاس��ت اما اینجا راهی برای ردیاب��ی خودرو بدون 

صرف هزینه وجود دارد. 
یک شرکت مستقر در کالیفرنیا قادر به ساخت دستگاهی 
ش��ده اس��ت که ای��ن دس��تگاه کوچک روی گوش��ی های 
هوش��مند کار می کند و دقیقا آنچه را که دنبالش هس��تید 

برای تان پیدا می کند. 
این دس��تگاه کوچک TrackR نامیده می شود که یک 
دس��تگاه ردیابی است و در ردیابی اشیای مهم به ما کمک 

می کند. 
 کار با این دس��تگاه بس��یار آسان اس��ت. برنامه رایگان 
TrackR را روی گوش��ی هوشمند خود نصب کنید و پس 
از نص��ب برنامه روی دس��تگاه، آماده کار با آن باش��ید. به 
سادگی می توانید دستگاه کوچک TrackR  را روی آنچه 
می خواهید ق��رار دهید. تمامی مراحل کار تا تنظیم آن دو 

دقیقه کمتر طول می کشد. 
"IOS و اندروید این دس��تگاه را پشتیبانی می کنند. پس 
سیستم هایGPS وخدمات ردیابی گران قیمت را فراموش 
کنید. هیچ کس پرداخت هزینه های اش��تراک ماهانه گران 
 TrackR قیم��ت را نمی خواه��د و این دلیلی اس��ت ک��ه
ساخته شده است. مثال ماشین را به یاد داشته باشید. اگر 
ش��ما در این مثال TrackR داشته باشید می توانید آن را 
در کف خودرو یا تنه یا محفظه هایش قرار دهید. جایی که 
 TrackR اگر ماشین تان به س��رقت رفت دستگاه کوچک
پیدا نشوند و در این صورت می توانید ماشین تان را ردیابی 
کنید یا اگر فراموش کردید کجا ماش��ین تان را پارک کرده 
با باز کردن برنامه در گوش��ی های هوش��مندتان روی آیتم 
»از دست رفته« کلیک کنید؛ این برنامه مکان و مختصات 

دقیق قرارگرفتن ماشین را به شما نشان می دهد. 
ش��ما احتماال فکر می کنید این دستگاه بسیار گران قیمت 
است اما باید بدانید هزینه TrackR تنها 29 تا37 دالر است. 

Business insider :منبع
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7 روز آینده در یک قاب
 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
 )ProPak Asia( نمایش��گاه صنعت بسته بندی بانکوک 

- تایلند
تاریخ برگزاری: 24 خرداد 96

مکان: بانکوک
 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 کنفرانس بین المللی یافته ه��ای نوین علوم و 

تکنولوژی
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96      

مکان: قم
 اولین کنگ��ره 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

 اولین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96  

مکان: استان کرمان
 دومی��ن همایش بین المللی معم��اری، فرهنگ و مدیریت 

شهری
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96    

مکان: تهران
 چهارمی��ن کنگره علمی پژوهش��ی توس��عه و ترویج علوم 

کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96     

مکان: تهران
 س��ومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و 

علوم خاک ایران
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96    

مکان: تهران
 چهارمی��ن کنگره علمی پژوهش��ی توس��عه و ترویج علوم 

کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96    

مکان: تهران
 هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96     
مکان: تهران

 اولی��ن کنفرانس بین المللی عل��وم دریایی و جوی: محیط 
زیست، انرژی های تجدیدپذیر

تاریخ برگزاری: 03 آبان 96     
مکان: تهران

 روز جهانی اهدای خون - 96
تاریخ برگزاری: 24 خرداد 96      

مکان: جهان
 روز گل و گیاه )سال 96(

تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96      
مکان: ایران

برندسازی در هفت گام 

نویسنده: فرزاد مقدم
سال چاپ: زمستان 1395

قطع: وزیری
تعداد صفحات: 244

نوبت چاپ: اول
 

در کت��اب برندس��ازی در هفت گام این س��رفصل ها را از نظر 
خواهید گذراند: 

- پی��ش از گام نخس��ت: کمی فلس��فه، کم��ی تاریخ، کمی 
مدل های برندسازی

- گام نخست: پژوهش، جایگاه سازی و طراحی برند
- گام دوم: توسعه محصول و قیمت گذاری

- گام س��وم: ارتباطات یکپارچه بازاریاب��ی  )تبلیغات و روابط 
عمومی( در ساخت برند

- گام چهارم: برنامه های ترویج فروش در ساخت برند
- گام پنجم: برنامه های توزیع در ساخت برند

- گام ششم: روندهای جدید و برنامه هایی برای ایجاد وفاداری
- گام هفتم: برنامه هایی برای سودآوری مالی و آینده پژوهی

- پس از گام آخر: آسیب شناسی رشد برند 
قسمت هایی از این کتاب از مجموعه سخنرانی ها و درس های 
برندس��ازی نویسنده اس��ت که از روی فایل صوتی پیاده شده و 
به همین خاطر لحنی محاوره ای دارد. قس��مت هایی از تعاریف 
و مدل ه��ای موجود در کت��اب، از مقاله ه��ا و کتاب های مرجع 
نویسندگانی مانند کوین لین کلر، لسلی ِد چرناتونی، آلینا ویلر، 
ژان نوئل کاپفرر، س��ث گودین و برخی دیگر گرفته شده که در 
پایان کتاب و در بخش منابع اسامی کتاب های شان آمده است. 
قس��مت هایی نیز تجربیات شخصی نویسنده است که در حین 
همکاری با آژانس های تبلیغاتی و برندس��ازی در ایران و ترکیه 

به دست آورده است. 

معرفی کتاب

رویداد

سارا کیومرثی
s. kiumarsi@gmail. com

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

جدول امروز

قیمت)تومان(مدلبرند

530.000.000پورشه باکستر 2.0 مدل 2017پورشه

667.000.000پورشه باکستر S مدل 2017پورشه

530.000.000پورشه ماکان 2.0 فول 2017پورشه

660.000.000پورشه ماکان 2.0 توربو فول 2017پورشه

1.350.000.000کاین 8 سیلندرپورشه

1.450.000.000کاین 8 سیلندر توربوپورشه

1.400.000.000کاین GTSپورشه

540.000.000ماکان 2.0 فول 2015پورشه

600.000.000ماکان 2.0 فول 2016پورشه

630.000.000ماکان 2.0 فول 2017پورشه

1.480.000.000پانامرا 8 سیلندر توربوپورشه

یک داوطلب برای صرف یک ناهار با وارن بافت میلیاردر معروف مبلغ 2.68 میلیون دالر به یک موسسه خیریه در سانفرانسیسکو پرداخت کرد. 
برنده این حراجی که در سایت ebay برگزار شد تصمیم گرفته است ناشناس باقی بماند. رقم پارسال برای این موضوع 3.46 میلیون دالر بود که از این حیث رکورددار است. 
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