
معاون وزیر اقتصاد با اعالم اینکه ایران آماده جذب س��رمایه های 
خارجی است، گفت: تولید ناخالص داخلی ایران۴۰۰ میلیارد دالر 

و بدهی خارجی زیر ۱۰ میلیارد دالر برآورد می شود. 
به گزارش ایبنا، حسین قضاوی که در جمع مدیران بانک مسکن 
س��خن می گفت، با قدردان��ی از نوآوری های به عمل آمده در بانک 
مس��کن طی چهار س��ال اخیر اف��زود: در مقطع فعلی الزم اس��ت 

مدیران بانک مس��کن به عنوان تنها بانک تخصصی 
در بخش مس��کن، با پش��تیبانی از سیاس��ت ثبات 
نس��بی قیمت ها، نس��بت به تقویت رشد اقتصادی 
و اش��تغال از طریق بخش مس��کن به عنوان موتور 

پیشران اقتصاد نیز اقدام کنند. 
مع��اون امور بانک��ی، بیمه و ش��رکت های دولتی 
وزارت اقتصاد در خصوص انتظارات مردم از مدیران 
اقتص��ادی کش��ور، گفت: اقتصاد کش��ور ب��ا چهار 
ش��اخص کلیدی رش��د اقتصادی، ثب��ات قیمت ها، 
ثبات نسبی نرخ ارز و همچنین میزان اشتغال زایی، 

سنجیده می شود. 
وی اف��زود: تجزی��ه و تحلیل انتظ��ارات مردم از 
دولت در چهار س��ال آینده، مشخص می کند مردم 
به دنبال ثبات نس��بی قیمت و بهبود هر چه بیشتر 
متغیرهای اقتصادی هس��تند. دولت یازدهم در این 

مس��یر با تدبیر و عقالنیت و به دور از احساسات، توانست وضعیت 
اقتصاد را در قالب چهار شاخص کلیدی، تا حدودی سامان ببخشد. 
قض��اوی تأکید کرد: در ح��ال حاضر، انتظ��ارات قیمتی در نگاه 
مردم و فعاالن اقتصادی بهبود پیدا کرده، اما هر چقدر طول مدت 
ثبات نسبی قیمت ها بیشتر ش��ود، این انتظارات نیز بیشتر اصالح 

خواهد شد. 
مع��اون وزیر اقتص��اد همچنین از ش��رایط ایده آل ای��ران برای 

جذب س��رمایه گذار خارجی خبر داد. قض��اوی گفت: اقتصاد ایران 
ب��ا ۴۰۰میلیارد دالر تولی��د ناخالص داخل��ی و ۱۷۰میلیارد دالر 
مبادالت خارجی در کنار کمترین بدهی خارجی که زیر ۱۰میلیارد 
دالر برآورد می ش��ود، یک اقتصاد ذاتا جذاب برای س��رمایه گذاران 
خارجی محسوب می شود. چنین اقتصادی به ندرت در منطقه قابل 
جست وجو است، بنابراین می توان انتظار داشت روند سرمایه گذاری 

خارجی در کشور طی س��ال های آینده افزایش پیدا کند و بخشی 
از نیاز کشور به سرمایه و ظرفیت سازی برای اشتغال بیشتر، از این 

محل، برطرف شود. 
معاون وزیر اقتصاد افزود: نظام بانکی کش��ور در چنین شرایطی 
می تواند به نحو مطل��وب، نقش ایفا کند. در این میان، نقش بانک 
مس��کن به عن��وان یک��ی از اعضای مؤثر ش��بکه بانک��ی که حدود 
۱۰درص��د از دارایی های نظام بانک��ی را در اختیار خود دارد، یک 

نقش کلیدی و اثرگذار خواهد بود.  وی با اش��اره به تأثیر ش��گرف 
بانک مسکن طی سال های اخیر، گفت: در مقطع فعلی برای تقویت 
رش��د اقتصادی و اش��تغال زایی، باید بخش مسکن به عنوان بخش 
پیش��رو در اقتصاد فعال ش��ود، چراکه اگر تولید و ساخت و ساز در 
بخش مسکن رونق بگیرد خیلی از بخش های دنباله رو نیز تحریک 

شده و رونق می گیرند. 
مع��اون وزیر اقتصاد یکی از راه های رونق بخش��ی 
ب��ه بخش مس��کن را تداوم نوآوری های چهار س��ال 
گذش��ته در نظام تأمی��ن مالی مس��کن عنوان کرد 
و گف��ت: ترکی��ب مدیریتی حاکم در بانک مس��کن 
نوآوری های خوبی در بانک ش��کل داد و باعث ش��د 
ابزارهای متنوع و نوین تأمین مالی در بخش مسکن، 
فعال ش��ود. در دنیای امروز نهادهای اعتباری، دیگر 
به عملیات سنتی تجهیز س��پرده و تخصیص منابع 
به واس��طه آن متکی نیس��تند، بلکه از ابداعات مؤثر 
ب��رای این منظ��ور بهره می برند. در بانک مس��کن و 
س��ایر بانک های کش��ور نیز باید ابزارهای نوین مالی 

فعال شود. 
قضاوی با تأکید بر توجه یکسان به عرضه و تقاضا 
تصریح کرد: بخش مس��کن مش��روط به تأمین مالی 
متع��ادل هر دو س��مت عرضه و تقاض��ا، می تواند به 
لکوموتیو اقتصاد ایران تبدیل شود و زمینه رشد اقتصادی را فراهم 
کند. عرضه و تقاضا نیز هر کدام دارای اجزای متفاوت هس��تند که 
تک تک این اجزا نباید از سیاست ها و ابزارهای تأمین مالی مسکن 
محروم بمانند. در این مس��یر،  بانک مس��کن در نقش پدر مهربان، 
الزم است همه اجزای بخش مسکن را به یک اندازه تحت حمایت 
و پش��تیبانی مالی قرار دهد تا زمینه اوج گیری این بخش از حالت 

رکود به رونق پایدار فراهم بیاید. 

ارس��ال پیامک هایی به سرپرس��تان خانواری که یارانه آنها قطع 
ش��ده بود ح��دود یک ماهی اس��ت که ب��ه ماجرای��ی مبهم برای 
یارانه بگیران تبدیل ش��ده اس��ت. اکن��ون دریافت کنن��دگان این 
پیامک ه��ا منتظر وصل ش��دن یارانه های خود هس��تند آن  هم در 
شرایطی که هنوز پاسخ مشخصی از سازمان های مربوطه در رابطه 

با این موضوع و زمان برقراری مجدد ارائه نشده است. 
به گزارش ایس��نا، در جریان غربالگری یارانه بگیران و اقدامی که 
برای حذف پردرآمدها انجام می ش��ود، دولت به طور معمول در هر 
م��اه یا چن��د ماه یک بار تع��دادی از افرادی را که تش��خیص داده 

می شوند محق دریافت یارانه نقدی نیستند، حذف می کند. 
اما در س��ویی دیگر سامانه ir .Yaraneh۱۰  را راه اندازی کرده 
تا کس��انی که نس��بت به قطع یارانه نقدی خ��ود اعتراض دارند با 
مراجعه به آن ش��کایت خ��ود را ثبت کنند. البته در این س��امانه 
دالیل ح��ذف نیز هر چند کوت��اه توضیح داده می ش��ود. بنابراین 
وزارت  »کار، تع��اون و رفاه اجتماعی«  بعد از بررس��ی اعتراضات 
اگر مش��خص ش��ود که یارانه خانواری به طور اشتباه قطع شده یا 
اینکه افراد می توانند در جمع یارانه بگیران قرار داشته و باید به آن 

پرداخت شود،  گاه نسبت به برقراری یارانه اقدام می کند. 
این در حالی اس��ت که طی اطالع رسانی قبلی که از سوی دولت 
انجام شد پیش آمده بود که از حدود ۴میلیون نفری که یارانه آنها 

قطع شده بود حدود ۹۰۰ هزار نفر برگشت داده شده اند. 
با این حال ارس��ال گسترده پیامک های برقراری مجدد یارانه در 
آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری با حواشی مواجه شد، به طوری 

ک��ه در چن��د روز مانده به زمان معمول واری��ز یارانه یعنی ۲۶ هر 
ماه، پیامک هایی برای کس��انی که یارانه آنها قطع شده بود ارسال 
ش��د با این مضمون که  »به دنبال ثبت اطالعات ش��ما در سامانه 
ir .Yaraneh۱۰  یارانه ش��ما در ۲۶ اردیبهشت ماه مجددا برقرار 

خواهد شد.«
اما ارس��ال این پیامک ب��ا واکنش برخی کاندیداها همراه ش��د، 
به گون��ه ای که حت��ی در اعتراضی اع��الم کردند ظاه��راً این برای 
تبلیغ��ات انتخاباتی بوده که دولت دس��ت به ارس��ال پیامک واریز 
یارانه زده اس��ت. حتی ادعا ش��د تعداد پیامک های ارسالی حدود 

۴میلیون مورد بوده و قرار است یارانه  آنها برقرار شود. 
به دنبال این ماجرا رئیس جمهوری دس��تور داد تا برقراری یارانه 
افرادی که برای آنها پیامک ارسال شده به بعد از انتخابات موکول 
ش��ود، از ای��ن  رو پرداختی  برای افرادی ک��ه پیامک دریافت کرده 

بودند در اردیبهشت ماه انجام نشد. 
در حالی با توجه به ارس��ال پیامک و وعده رئیس جمهوری برای 
برقراری یارانه، بعد از انتخابات انتظار مخاطبان این اس��ت که ۲۶ 
خردادماه و همزمان با پرداخ��ت یارانه برای آنها نیز واریزی انجام 
ش��ود که هنوز پاس��خ مشخصی از سوی مس��ئوالن و سازمان های 

مربوطه برای این برقراری اعالم نشده است. 
پیگیری های زیادی از سازمان هدفمندی یارانه ها برای مشخص 
ش��دن وضعیت این پیامک ها و ابعاد آن انجام شد، اما این سازمان 
حاضر به پاسخگویی نبوده و شفاف سازی در این مورد را به نوبخت 
– رئی��س س��ازمان برنامه و بودج��ه – واگذار کرده اس��ت. این در 

حالی اس��ت که نوبخت، در پاس��خ به اینکه چه زمانی ممکن است 
این پیامک ها عملی ش��ده و یارانه های اف��راد دریافت کننده واریز 
شود توضیحاتی داده که در آن مشخص نیست آیا قرار است واریز 

انجام گیرد یا خیر. 
رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه گفت��ه اینک��ه می گویند برای 
۴میلیون نفر پیامک ارسال کرده ایم دروغ بوده و صحیح نیست. از 
سویی دیگر با روال گذش��ته برای کسانی که یارانه آنها قطع شده 
و در س��امانه نسبت به برقراری مجدد درخواست مطرح کرده اند با 

بررسی هایی که انجام شده پیامک ارسال کرده ایم. 
وی در این رابطه اعالم کرده که ما در اس��فندماه حدود ۲۶ هزار 
و ۶۰۰ و در فروردین ماه امسال تا ۱۰ هزار و ۴۵۰ یارانه قطع شده 

خانوارها را برقرار کردیم. 
بای��د یادآور ش��د که گرچه نوبخت عنوان می کن��د برای افرادی 
پیامک ارسال شده که اعتراض خود را در سامانه ثبت کرده بودند، 
اما در این بین هس��تند سرپرس��تان خانواری ک��ه می گویند هیچ 
اعتراضی نس��بت به قطع یارانه خود نداشته و حتی برای برقراری 
مج��دد آن هیچ ثبت نامی انج��ام نداده اند، با این حال برای آنها در 

اردیبهشت  ماه پیامک واریز ارسال شده است. 
ب��ه ه��ر ص��ورت اکن��ون دریافت کنن��دگان پیامک ه��ای واریز 
اردیبهشت ماه پیگیر جریان برقراری یارانه خود بوده و انتظار دارند 
در خردادماه همزمان با پرداخت کلی که انجام می ش��ود یارانه آنها 
نیز طبق وعده قبلی واریز شود، موضوعی که پاسخ مشخصی برای 

زمان آن وجود ندارد. 

پیامک های یارانه ای سرگردان

بهبود ۴ شاخص کالن اقتصادی

بدهی خارجی ایران ۱۰ میلیارد دالر شد
موانع دولت دوازدهم برای رشد  اقتصادی

فساد به فرار سرمایه می انجامد

۴

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به ابطال مجوز ۲۲۲ صرافی متخلف گفت: در 
مرجع قضایی علیه موسس��ات غیرمجاز و صرافی ها، اقامه دعوا خواهد ش��د.  فرشاد 
حیدری در گفت وگو با مهر از تش��دید نظارت بر عملکرد صرافی ها با توجه به رونق 

معامالت ارزی خبر داد و گفت: مردم با توجه به اطالعیه های بانک مرکزی 
و اعالم اسامی صرافی های مجاز، اقدام به انجام معامالت ارزی خود کنند...

 معاون نظارتی بانک مرکزی از ابطال مجوز
و اقامه دعوی علیه صرافان غیرمجاز خبر داد

بانکمرکزیواردمیشود
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 دولت برای شکستن شاخ غول بیکاری تا سال ۱۴۰۰
3 بیلیارد و85۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد

ابرچالش اقتصاد ایران

 وزیر دارایی اتریش از افزایش مبادالت بانکی
و رشد ۴ برابری سرمایه گذاری در ایران خبر داد

فرصت اتریش برای ایران
۴

معاون وزیر صنعت از کاهش حجم قاچاق در دولت یازدهم خبر داد و از سامانه »شناسه کاال« دفاع کرد 

قاچاقدرتنگنا
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سامانه جدیدی 
ک��ه به منظور مقابله با ورود کاالی قاچاق طراحی ش��ده، گفت: 
دولت یازدهم در کنترل قاچاق کاال موفق عمل کرده، به گونه ای 
ک��ه حجم قاچاق از حدود ۲۵میلیارد دالر به ۱۲ میلیارد کاهش 
پیدا کرده اس��ت. البته این اقدامات حاصل تالش مشترک همه 

دس��تگاه های ذی ربط از جمله وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
بوده اس��ت.  همچنین طی هفته های اخیر وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از طراحی سامانه  جدیدی برای ارائه کدهای شناسایی 
مخص��وص در زمین��ه کاالهای تولیدی و وارداتی در س��ه گروه 
مختلف خبر داد؛ بدین ترتیب که از اول خرداد امسال انواع دارو 

)انسانی – حیوانی(، مکمل های دارویی، تجهیزات پزشکی، لوازم 
آرایش��ی، تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی قابل نصب سیم کارت 
و دخانی��ات تنها با نصب کد شناس��ایی مربوطه مجاز به واردات 

کاال هستند و از اول تیرماه نیز دیگر گروه های مصرفی 
3ملزم به استفاده از این شناسه خواهند بود...

بازاریابی و فروش

۱۰

سرمقاله
 حذف قوانین مزاحم

  مقدمه بهبود
فضای کسب و کار

فضای کس��ب و کار در رش��د و 
توس��عه اقتص��ادی هر کش��وری 
نقش مهم��ی دارد. این مس��ئله 
در ایران وضعیت مناس��بی ندارد 
ک��ه یک��ی از دالی��ل مه��م آن 
وج��ود قوانین و مق��ررات مزاحم 
ب��رای گرفت��ن مجوزه��ا اس��ت. 
کسب و کار  محیط  ش��اخص های 
امروزه در رشد و توسعه اقتصادی 
هر کش��وری نقش کلی��دی ایفا 
می کنن��د. س��اماندهی مجوزها و 
حذف قوانی��ن و مقررات مزاحم، 
از جمل��ه متغیرهای اساس��ی در 
محیط کس��ب و کار ی��ک اقتصاد 
س��ال  گ��زارش  طب��ق  اس��ت. 
۲۰۱۷ بانک جهان��ی از وضعیت 
بین المللی شاخص سهولت انجام 
کسب وکار، جایگاه ایران در بین...

۱3

بررسی کمپین برندینگ بیمه پارسیان

روایت اوریگامی های ناپایدار

اس��تاد دانشگاه الزهرا معتقد اس��ت که زدودن فساد از 
جامعه و اقتص��اد ایران دوره ای طوالنی می طلبد، هرچند 
دول��ت دوازدهم باید برنامه ای جدی را برای از بین بردن 
آثار فس��ادی که در دولت پیش��ین اتفاق افتاده است، در 

دستور کار قرار دهد. 
 حسین  راغفر، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت وگو با 
خبرآنالین گفت: اگرچه عملکرد دولت یازدهم در مقابله 
با فس��ادی که در دولت پیشین رخ داد قابل تأیید است، 
اما واقعیت اینجاست که زدودن آثار این فساد از جامعه و 

اقتصاد ایران، دوره ای طوالنی را می طلبد. 
 وی با اشاره به اینکه آنچه در این سال ها رخ داد سبب 
ش��د تا ارکان اقتصادی ایران تحت تأثیر قرار گیرد، افزود: 
متأسفانه آنچه در این دوره زمانی شکل گرفت سبب شد 
فس��اد همه سطوح مدیریتی از رده های باال تا پایین نظام 

اداری را درگیر خود کند. 
او اضافه کرد: درحالی که مبارزه با فساد مستلزم عزم 
سیاس��ی جدی است، به نظر می رس��د نوعی انقالب از 
درون الزم اس��ت تا وضعیت پیش آم��ده تحت کنترل 
ق��رار گرفته و ش��رایط برای سالم س��ازی فضای اداری 

ایران فراهم ش��ود. 
 اس��تاد دانش��گاه الزهرا ب��ا تأکید بر اینکه فس��اد خود 
موجب گسترش فس��اد می شود، یادآور ش��د: این جمله 
ب��دان معنی اس��ت ک��ه ایجاد ه��ر فس��ادی می تواند در 
شکل گیری فساد در بخش های دیگر مؤثر واقع شود و در 

حقیقت باید مقابل ساختارهای فسادزا ایستاد. 
 او با بی��ان اینکه برای مقابله با این وضعیت اس��تفاده 
از تمامی ظرفیت ها ضرورت دارد، تصریح کرد: اس��تفاده 
از ظرفیت ه��ای قانونگذاری، برخورد با عوامل فس��ادزا و 
پیشگیری از حیات این ساختارها اقدامی است که دولت 

دوازدهم باید در دستور کار خود قرار دهد. 
 راغفر گفت: نباید به مس��ئله فس��اد س��اده نگاه کنیم. 
بدون تردید الیه هایی که از فس��اد منتفع شده اند، تالش 
دارند ب��ار دیگر در صورت ایجاد ش��رایط، انتفاع مادی و 
معنوی خود را از این س��اختارها از س��ر بگیرند و به نظر 
می رس��د دولت دوازدهم برای مقابله ب��ا این وضعیت راه 

دشوار و پیچیده ای را در پیش رو دارد. 
 او گف��ت: ه��ر چه دول��ت در این حوزه تالش بیش��تر 
کند، س��اختارهای فس��ادزا نیز تالش عمده تری را برای 

بسط خود در دس��تور کار قرار می دهند، اما بدون تردید 
ظرفیت ه��ای الزم برای مقابله با ای��ن وضعیت در جامعه 
و دول��ت وج��ود دارد و باید از این فرص��ت تاریخی بهره 

باالیی را برد. 

آثار رشد اقتصادی در مقابله با فساد 
این اقتصاددان رش��د اقتص��ادی در دول��ت یازدهم را 
مورد تأکید قرار داد و گفت: یکی از مهم ترین عواملی که 
می تواند به آشکار شدن تأثیرات رشد و توسعه در جامعه 
منجر شود، مقابله با عوامل فسادزایی است که بهره بردن 
از موقعی��ت را به نفع خود م��ورد تأکید قرار می دهند، از 
این رو هر چه س��اختارها شفاف تر شده و سالم سازی فضا 
بیشتر در دستور کار قرار گیرد، امکان توسعه عمیق تر در 
جامعه فراهم تر از قبل ش��ده و به جهش اقتصادی کمک 

می کند. 
او فس��اد را یکی از عوامل فرار سرمایه ها خواند و گفت: 
توفی��ق دول��ت دوازدهم در ای��ن حوزه می توان��د اعتماد 
س��رمایه گذاران خارج��ی و داخلی به حض��ور در اقتصاد 

ایران را بیشتر از قبل کند. 
راغفر یکی از مظاهر فس��اد در دولت پیش��ین را رونق 
فعالیت ه��ای ضدمولد و دالل��ی در اقتصاد خواند و گفت: 
در این دوره چگونه غیر مولدها توانس��تند خود را تقویت 
کنند و منابع کش��ور را به سمت خودش��ان بکشانند، اما 
خوش��بختانه مناس��بات اقتصادی در چهار سال گذشته 
تغییر کرد و همین مسئله سبب شد فعالیت های غیر مولد 

و داللی با کاهشی چشمگیر روبه رو شود. 
 وی هدایت منابع کش��ور به سمت فعالیت های مولد را 
از مظاهر سالم س��ازی برشمرد و خاطرنشان کرد: بسیاری 
از مش��کالت امروز اقتصاد ایران تحت تأثیر اتفاقاتی است 
که در این دوره رخ داد، به عبارت دیگر فرار س��رمایه ها و 
حاشیه رانده شدن بخش های مولد جامعه در این سال ها 
س��بب ش��د اقتصاد قدرت خود را بیش از پیش از دست 

بدهد. 
این کارشناس اقتصاد تأکید کرد: مطمئنا اقتصاد ایران 
باید در س��ال های پیش رو هزینه های س��نگینی را برای 
جمع کردن دامنه فس��اد بپردازد و اگر بخواهیم پرداخت 
ای��ن هزینه ها را به تعویق بیندازیم، مطمئنا با مش��کالت 

بیشتری روبه رو می شویم. 

فرامرز قراگزلو



 بر اس��اس بخشنامه جدید سازمان 
امور مالیاتی، چنانچه مالکان تاکسی یا 
وانت دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، 
خودروی اول از مالیات معاف ش��ده و 
خودروی دوم مشمول پرداخت مالیات 

مقطوع می شود. 
به گزارش  »فرصت امروز«، سازمان 
امور مالیاتی در بخش��نامه ای، جزییات 
مالیات صاحبان وس��ایل نقلیه عمومی 
را اع��ام کرد و بر این اس��اس، مالکان 
تاکس��ی یا وانت ک��ه دارای دو خودرو 
یا بیشتر هس��تند، خودروی اول آنها از 
پرداخت مالیات مع��اف خواهد بود. به 
همین ترتیب، مشاغل خودرویی افرادی 
که دو خودرو یا بیشتر داشته باشند، اگر 
که خودروی آنها تاکسی یا وانت نباشد، 
با توجه ب��ه اینکه فعالیت اصلی مودی 
مرب��وط به خودروی اول اس��ت و برای 
خودروی دوم معافی��ت در نظر گرفته 
نمی شود، لذا مالیات خودروهای بعدی 
به صورت مقطوع به میزان ۲۵ درصد یا 

بیشتر محاسبه می شود. 
بخش��نامه،  ای��ن  در  همچنی��ن 
استان های کشور با توجه به وضعیت 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شرایط 
جوی به پنج گروه تقس��یم شده اند و 
مالیات صاحبان وسایل نقلیه عمومی 
بر اساس ضرایب این گروه بندی تعیین 
می ش��ود. این گروه بندی به این شرح 
است: گروه ۱ شامل شهر تهران، گروه 
۲ شامل استان های آذربایجان شرقی، 
اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، 
قزوین، گی��ان، هرمزگان، مازندران و 
س��ایر شهرهای اس��تان تهران غیر  از 
اس��تان تهران، گروه ۳ ش��امل استان 
آذربایج��ان غربی، کرمان، گلس��تان، 
سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، 
یزد، بوشهر، خوزستان، گروه ۴ شامل 
اس��تان های چهارمح��ال و بختیاری، 
کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی و 
گروه ۵ ش��امل استان های سیستان و 
بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، 
ایام، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل. 

در این بخش��نامه آمده اس��ت: در 
خص��وص مالکین تاکس��ی ی��ا وانت 
که دارای دو خودرو یا بیش��تر باشند 
با توج��ه به اینک��ه درآمد مش��مول 
مالیات خ��ودروی اول کمتر از میزان 
ماده مالیات های مس��تقیم است، لذا 
خودروی اول مع��اف از مالیات بوده و 
همچنین با توجه به امکانات استفاده 
خودروه��ای بعدی از م��ازاد معافیت 
خ��ودروی اول و نظر به اینکه فعالیت 

اصلی م��ودی با خ��ودروی اول انجام 
ش��ده است، مالیات خودروهای بعدی 
ب��ه ص��ورت مقطوع به ش��رح جدول 

پیوست شده است. 
در این بخش��نامه تأکید شده است: 
در خص��وص مالکینی ک��ه دارای دو 
خودرو یا بیش��تر  )غیر از تاکس��ی یا 
وانت( هستند با توجه به اینکه فعالیت 
اصلی مودی مرب��وط به خودروی اول 
اس��ت و همچنین برای خودروی دوم 
معافیت در نظر گرفته نمی ش��ود، لذا 
مالیات خودروه��ای بعدی به صورت 
مقط��وع به میزان ۲۵ درصد بیش��تر 
محاس��به و وصول می شود. همچنین 
در صورت��ی که خ��ودروی اول مودی 
تاکس��ی یا وانت ب��وده و خودروهای 
بع��دی از س��ایر خودروها ی��ا ادوات 
موض��وع ج��داول این دس��تورالعمل 
باشند، با عنایت به توضیحات مذکور 
مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن 
رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله 
نقلیه تا افزایش ۲۵درصد به شرح فوق 

مقطوع خواهد بود. 
در ادام��ه بخش��نامه س��ازمان امور 
مالیات��ی آمده اس��ت: مودیانی که در 
س��ال ۱۳۹۵ به صورت کامل فعالیت 
نداش��ته اند مالیات آنها براساس مدت 
کارک��رد قطعی می گ��ردد. همچنین 
صاحبان مش��اغلی که مش��مول این 
دستورالعمل می گردند، تکلیفی جهت 
تس��لیم اظهارنامه مالیاتی و اس��ناد و 
مدارک موض��وع آیین نام��ه ماده ۹۵ 
قان��ون مالیات های مس��تقیم مصوب 
۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ برای عملکرد س��ال 
۹۵ نخواهند داشت. صاحبان مشاغل 
ای��ن دس��تورالعمل مکلفند  موضوع 
نس��بت ب��ه پرداخ��ت مالی��ات مقرر 
عملکرد سال ۱۳۹۵ حداکثر تا پایان 
خ��رداد ۱۳۹۶ اق��دام نمایند. بدیهی 
اس��ت عدم پرداخت مالیات در مهلت 
یاد شده موجب تعلیق جریمه موضوع 
ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم 
به مالیات متعلقه می باشد. همچنین 
مالیات عملکرد صاحبان خودروهایی 

که در سال ۱۳۹۶ به صورت قطعی به 
اشخاص غیر واگذار می گردند معادل 
۱۰درصد بیشتر از جداول موضوع این 
دستورالعمل بر حسب مدت فعالیت و 
رعایت سایر بندهای این دستورالعمل 

مطالبه خواهد شد. 

هشدار دادستانی انتظامی 
مالیاتی: مودیان مراقب افراد 

سودجو باشند
انتظام��ی  دادس��تانی  همچنی��ن 
مالیاتی به مودیان مالیاتی و صاحبان 
مشاغل سراس��ر کشور درباره احتمال 
کاهبرداری و سودجویی به شیوه های 

مختلف هشدار داد. 
به گزارش رسانه مالیاتی ایران و بنا 
بر اعام دادس��تانی انتظامی مالیاتی، 
برخی افراد سودجو تحت عنوان مأمور 
مالیاتی یا با عناوینی همچون واسطه، 
دالل، کارچ��اق کن و... با اس��تفاده از 
مدارک شناسایی جعلی و با به نمایش 
س��ربرگ های  مبالغه آمیز  گذاش��تن 

آرم دار سازمان امور مالیاتی کشور و با 
آگاهی از نقاط ضعف افراد به واحدهای 
کسبی ش��هروندان مراجعه می کنند. 
این افراد با ذکر وعده و طرح مس��ائلی 
در زمینه تسهیل در امور مالیاتی آنها 
و برخ��ورداری از تخفیف��ات مالیاتی، 
بخش��ودگی جرای��م و... ، ب��ه صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم  )ارائه شماره 
حساب شخصی خود به مودیان( اقدام 

به اخاذی از مردم می کنند. 
اس��ت:  آم��ده  اطاعی��ه  ای��ن  در 
مأموران مالیاتی نمی توانند از مودیان 
درخواست وجه نقد به صورت مستقل 
کنن��د و بدانن��د ک��ه هرگون��ه واریز 
مالیات باید با استفاده از دستگاه های 
کارتخ��وان بانکی مس��تقر در ادارات 
الکترونیک��ی  درگاه ه��ای  مالیات��ی، 
اینترنتی یا مراجعه به شعب بانک های 
اعام شده، به حس��اب های خزانه ای 

ادارات کل امور مالیاتی انجام پذیرد. 
همچنین از مردم خواس��ته ش��ده 
اس��ت تا قبل از ارائه هر گونه پاس��خ 
ی��ا توضیح، از مأمورانی که به ش��کل 
مش��کوک مراجعه می کنن��د، کارت 
شناسایی بخواهند و به دقت مندرجات 
کارت را ماحظه کرده و ضمن تطبیق 
عکس با صاحب کارت، به تاریخ اعتبار 

آن توجه کنند. 
کش��ور  مالیات��ی  ام��ور  س��ازمان 
 تأکی��د ک��رده اس��ت: این س��ازمان 
هی��چ گون��ه پیام��ک، نام��ه، نمابر یا 
رایانامه، متضمن درخواست اطاعات 
شخصی حساب های بانکی به مودیان 
محترم ارس��ال نکرده و اصوالً تقاضای 
چنین اطاعات محرمانه مالی، حاکی 

از اقدام به کاهبرداری است. 
دادستانی انتظامی مالیاتی در پایان 
از مودی��ان محترم مالیات��ی و فعاالن 
اقتصادی خواس��ته اس��ت در مواجهه 
با افرادی که چنین خواس��ته هایی را 
مطرح می کنند، هوشیار باشند و موارد 
مش��کوک را به س��رعت به دادستانی 
انتظام��ی مالیات��ی به ش��ماره تلفن 
۳۹۹۰۳۵۴۴ یا دفتر مرکزی حراست 
سازمان به شماره تلفن ۳۹۹۰۳7۵۳ 
اطاع دهن��د. همچنین ای��ن نهاد از 
مردم خواس��ت تا از پرداخت هر گونه 
وجه��ی به س��ودجویان خ��ودداری و 
سعی کنند تا ضمن به خاطر سپردن 
چهره آنها، مش��خصات دیگر از قبیل 
ش��ماره پاک خودرو یا موتور سیکلت 
را یادداشت و در مواقع لزوم به مراجع 

قانونی اعام کنند. 

سازمان امور مالیاتی، مالیات مشاغل خودرویی را ابالغ کرد

۲۵ درصد مالیات بیشتر برای صاحبان دو خودرو
اقتصاد کالن

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران مطرح کرد
احیای بازرگانی، فرصتی برای رونق 

صادرات غیرنفتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت در س��ال ۱۳۹۰، با هدف 
کوچک شدن دولت ادغام ش��د. عده ای این تصمیم را یکی 
از بدتری��ن تجربه های ادغام وزارتخانه های کش��ور در دولت 
دهم یاد می کنند و عده ای نیز این راهکار را برای رس��یدن 
به هدف کوچک ش��دن دولت مثبت می شمارند. حاال دولت 
تصمی��م به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت گرفته اس��ت؛ تصمیمی که مانن��د تجربه ادغام، 

موافقان و مخالفان زیادی دارد. 
در همین زمینه رئیس کمیس��یون توس��عه صادرات اتاق 
ای��ران معتقد اس��ت که ادغام وزارتخان��ه صنعت و معدن با 
وزارت بازرگانی در دولت دهم، بدون مطالعه انجام شده بود. 
منافع مش��ترک و تضادهای دو حوزه صنعت و بازرگانی در 
این تصمیم نادیده گرفته شد و در نهایت ادغام نه به کوچک 
ش��دن دولت کمک کرد و نه به حل مشکات متفاوت حوزه 

صنعت و بازرگانی. 
 س��یدرضی حاجی آقا میری، رئیس کمیس��یون توس��عه 
صادرات اتاق ای��ران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران 
درباره تفکی��ک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می گوید: 
در ح��وزه صنع��ت، معدن و تجارت دو ن��گاه متفاوت حاکم 
است؛ اگر سیستم به گونه ای بود که بعد از ادغام وزارتخانه ها، 
قدرت جمع کردن و همراهی این دو نگاه متفاوت با همدیگر 
وجود داش��ت، ادغام وزارتخانه می توانست موفق باشد، ولی 
در عم��ل ای��ن دو نگاه متناقض به ح��وزه صنعت و تجارت، 
همچنان در دوره ادغام وزارتخانه ادامه داشت و باهم همراه 

نشد. 
بن بست در طرح ادغام وزارتخانه

رئیس کمیسیون توس��عه صادرات ایران می گوید: نگاه به 
ح��وزه بازرگانی با نگاه صنعت��ی، دو راهبرد متفاوت را برای 
توس��عه در پیش دارد، برای همی��ن ادغام این دو وزارتخانه 
ب��ا منافع متفاوت و متضاد، طرحی محکوم  به شکس��ت بود 
و ب��رای همین ب��ار دیگر دولت تصمیم ب��ه تفکیک این دو 

وزارتخانه گرفته است. 
ب��ه گفت��ه میری، اگر ای��ن ایده و طرح موف��ق بود، طرح 
تفکیک��ی مجدد معنادار نبود. ادغ��ام دو وزارتخانه بازرگانی 
و صنع��ت و معدن به پیکره تولید، صنعت و صادرات صدمه 
زی��ادی زده اس��ت، البته این آس��یب ها بیش��تر به س��مت 

بازرگانی بود تا صنعت. 
او درب��اره دلی��ل این مس��ئله ادامه می دهد: ب��رای اینکه 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت، بیش��تر وزی��ر صنعت بود تا 
وزی��ر بازرگانی. وقتی دو مقول��ه ناهماهنگ یا حتی متضاد 
را به دس��ت ی��ک وزیر بس��پارند، او نمی توان��د در وضعیت 
متعادل ت��ری وزارتخانه را اداره کند و تصمیم اس��تراتژیکی 
برای دو حوزه بگیرد. این در حالی اس��ت که وزارت پیشین 
صنای��ع و معادن نیز خود از ادغام دو وزارت صنایع و وزارت 

معادن و فلزات سابق ایجاد شده بود. 
ادغام به کوچک سازی دولت نینجامید

فلسفه ادغام وزارتخانه چه بود؟ سیدرضی حاجی آقا میری 
تأکی��د می کند: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تفکیک 
ش��ود تا هر وزارتخانه ای محدودی��ت، فرصت و تهدید حوزه 
خ��ود را در نظر گرفته و تصمیم گی��ری کند. از طرف دیگر 
اگر هدف از ادغام دو وزارتخانه، کوچک ش��دن دولت باشد، 
این هدف هم ممکن نش��ده است. برای اینکه نه هزینه و نه 
نیروی انس��انی این وزارتخانه کمتر نشد و به کوچک شدن 
دولت هیچ کمکی نکرده است. درنهایت فقط یک وزیر برای 

دو حوزه تصمیم گیری کرده است. 
او معتقد اس��ت: کوچک ش��دن دولت ایده مدرنی اس��ت 
ولی نحوه اجرایی ش��دن این تصمیم خیلی مهم اس��ت، اما 
متأس��فانه در دولت ده��م درباره چگونگ��ی و چرایی ادغام 
مطالعه جامعی انجام  نشده بود. باید قبل از ادغام وزارتخانه، 
تعارض ها و تفاوت های دو حوزه صنعت و معدن مشخص یا 
اینکه معلوم می ش��د کدام نهاده��ا می توانند در یکجا جمع 
ش��وند. هیچ کدام از این موارد در موقع ادغام در نظر گرفته 

نشد. 
رئیس کمیس��یون توس��عه صادرات ایران ادامه می دهد: 
ادغام در حوزه های دیگر هم مشکل آفرین بود. نهاد معاونت 
ریاس��ت جمهوری در امور گردش��گری، می��راث فرهنگی و 
صنایع دس��تی یا س��ازمان گردش��گری، می��راث فرهنگی و 
صنایع دس��تی سه حوزه متفاوتی اس��ت که در یک سازمان 
جمع شده و در عمل یکی در سایه دیگری قرار گرفته است. 
این س��ه حوزه هیچ ارتباط منطقی ب��ا یکدیگر ندارند و هر 
سه، حوزه ای مس��تقل و کانی است که دغدغه و مشکات 
خ��اص خود را دارد. یا در عمل به دلیل هیمنه گردش��گری 
دو حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی به حاشیه رانده شده 
اس��ت. حتی در این ح��وزه همچ��ون وزارت بازرگانی باید 

تفکیک صورت گیرد. 
ادغام و مشکالتی که به همراه داشت

با ادغام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت چه مش��کاتی 
ب��رای ح��وزه بازرگانی پی��ش آمد؟ حاجی آقا میری پاس��خ 
می دهد: برخی در اولویت بخش��ی به اقتصاد می گویند تولید 
به صادرات ارجحیت دارد، اما این داوری مبتدی اس��ت. اگر 
در کنار تولید، به ص��ادرات بها ندهیم، تولید خیلی معنادار 
نخواهد بود. نگاه جزیره ای به اقتصاد آسیب می زند. صادرات 

به عنوان امری بازرگانی نباید در اولویت دوم قرار گیرد. 
رئیس کمیس��یون توس��عه صادرات اتاق ایران می افزاید: 
مس��ئله امروز ایران، بیکاری اس��ت؛ حوزه تجارت می تواند 
فرصت اش��تغال زایی خوبی برای کشور داشته باشد و توجه 

بیشتر به این حوزه الزامی است. 
حاجی آقا میری نتیجه این نگاه را رش��د صادرات نفتی و 
صادرات وابسته به نفت و مواد خام نفتی عنوان می کند: باید 
همه ابعاد توسعه اقتصادی همزمان و با همدیگر پیش برود؛ 
تولید و صنعت به اندازه ای مهم است که صادرات مهم است. 
باید بازرگان��ی همپای صنعت پیش ب��رود. وزارت بازرگانی 
باید مس��تقل از حوزه صنعت باشد. احیای وزارت بازرگانی، 

فرصتی مناسب برای توسعه صادرات غیرنفتی است. 
تضاد منافع در ادغام وزارتخانه

 ب��ه گفته حاجی آقا میری، مطالبه ای مانند تعیین نرخ ارز 
برای حوزه صادرات و صنعت، مطالبه ای متفاوت اس��ت. اگر 
صادرکننده ها برای واقعی ش��دن ن��رخ ارز تاش می کنند، 
صنعتگ��ران برای خری��د ادوات، مواد اولی��ه و تکنولوژی به 
ارز ارزان نی��از دارند. یک وزی��ر همزمان نمی تواند دو هدف 

متفاوت یا دو مطالبه متفاوت را در پیش بگیرد. 
او می گوی��د: برای حل این مس��ئله، بای��د دو وزیر با حل 
چالش ها و گفت وگو به راهکاری میانی برسند که نفع هر دو 
حوزه در نظر گرفته ش��ود. بنابراین یک وزیر نمی تواند برای 
صنعت و تجارت همزمان تصمیم گیری کند به همین خاطر 
تفکی��ک این وزارتخانه یکی از مطالباتی اس��ت که از دولت 

انتظار عملی شدن آن می رود. 

چندمی��ن  ای��ن  فرصت ام�روز: 
باری اس��ت که اس��حاق جهانگیری 
از مس��ئله بیکاری به عنوان ابرچالش 
یاد می کند؛ معاول اول رئیس جمهور 
و رئی��س س��تاد فرمانده��ی اقتصاد 
مقاومتی روز ش��نبه در آیین افتتاح 
فاز اول تصفیه خانه فاضاب پردیس 
بار دیگر بی��کاری را ابرچالش دولت 
خوان��د و گفت: اقتصاد کش��ور برای 
پاس��خگویی به چال��ش بیکاری باید 
س��االنه حداقل یک میلیون ش��غل 
ایج��اد کن��د و این در حالی اس��ت 
که اقتصاد ایران در بهترین س��ال ها 
ح��دود 7۰۰ هزار ش��غل ایجاد کرده 

است. 
دنی��ا،  ب��ا  تعام��ل  جهانگی��ری 
ج��ذب س��رمایه گذاری خارج��ی و 
تغیی��ر فضای فرهنگ��ی و اجتماعی 
نس��بت به س��رمایه گذار و احترام به 
بخش خصوصی را از جمله مهم ترین 
اقدامات برای حل این ابر چالش بیان 
ک��رد و ادامه داد: مس��ئله بیکاری از 
دولت های گذش��ته یکی از مس��ائل 
پی��ش روی کش��ور بوده، ام��ا امروز 
تبدیل به مس��ئله جدی تری ش��ده 
اس��ت. اینکه بارها تاکید می کنم که 
با مس��ئله ش��غل، نمی توان شعاری 
برخورد کرد براساس سابقه مدیریتی 
اس��ت که دارم. در بهترین سال های 
نظام جمهوری اسامی ساالنه حدود 
7۰۰ هزار شغل ایجاد شد. برای ایجاد 
شغل در کشور نیازمند بزرگ شدن 
کی��ک اقتصاد هس��تیم، برای بزرگ 
اقتصاد کشور بخش خصوصی  کردن 
باید به میدان بیاید تا شاهد افزایش 
س��رمایه گذاری ها و تولید در کشور 
باش��یم.  مع��اون اول رئیس جمهور با 
اشاره به اینکه مشکات کشور زمانی 
حل می ش��ود که با بخش خصوصی و 
س��رمایه گذار با احترام رفتار شود، به 
اس��تانداران، فرمان��داران، ائمه جمعه 
و س��ایر مس��ئوالن توصیه کرد: باید 
همان طور که افتخار می کنید با بسیج 
و نیروه��ای انقاب��ی می نش��ینید، با 
بخش خصوصی نیز بنش��ینید و به آن 

افتخار کنید.

میزان اشتغال زایی در برنامه 
ششم توسعه

در قان��ون برنامه شش��م توس��عه 
که امس��ال آغ��از می ش��ود، میزان 
ه��زار   ۹۵۰ س��االنه  اش��تغال زایی 
ش��غل تعیین شده اس��ت؛ یعنی در 
طول پنج س��ال که چهار سال آن را 
دولت کنونی س��کان هدایت کش��ور 
را در دس��ت دارد باید حداقل برای 
۴ میلی��ون و 7۵۰ ه��زار نفر ش��غل 

ایجاد شود. 
ام��ا آنچ��ه ک��ه باع��ث ش��ده تا 
اس��حاق جهانگیری به عنوان معاول 
اول رئیس جمه��ور و رئی��س س��تاد 
بیکاری  مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی 
را ابرچال��ش اقتصاد ای��ران یاد کند، 

چیست؟ 
به گ��زارش پای��گاه خب��ری اتاق 
تهران، نرخ بیکاری در س��ال ۱۳۹۵ 
بن��ا به اطاع��ات مرکز آم��ار ایران، 
۱۲.۴ درص��د ب��وده اس��ت و ایران با 
حدود ۲.۲ میلی��ون نفر بیکار روبه رو 
اس��ت، آماری که باتوجه به جمعیت 
جوان کش��ور به خص��وص جمعیت 
جوان تحصیلکرده کش��ور در شرایط 
کنون��ی می توان��د به یک س��ونامی 
تبدیل ش��ود زیرا پیش بینی می شود 
هر س��ال حداقل ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار 
نف��ر و در برخی از س��ال ها رقم های 
بیشتری به این جمعیت اضافه شوند 

و این یعن��ی اینکه دولت هنوز برای 
اش��تغال زایی بی��کاران فعلی فکری 
نکرده و باید به فکر بیکارانی باش��د 
که سال آینده وارد بازار کار می شوند 
و ش��غل از دولت مطالب��ه می کنند؛ 
مطالبه ای که به اعتقاد کارشناسان، 
دولت تنها با رش��د اقتصادی باال که 
می تواند با خود اش��تغال زایی باالیی 
نیز به همراه داش��ته باشد، عملیاتی 

می شود. 
بررس��ی های انجام ش��ده از سوی 
تحقیقات��ی  مراک��ز  و  کارشناس��ان 
اقتصادی کش��ور از پیش بینی آینده 
بازار کار نش��ان می ده��د در صورت 
تداوم س��ناریوهای  »س��نتی« رشد 
اقتصادی در کش��ور، نرخ بیکاری به 
صورت مداوم افزایش خواهد داشت. 
مطابق پیش بینی مرکز پژوهش های 
مجل��س، در صورتی که قرار باش��د 
نرخ های رش��د اقتص��ادی ایران در 
س��ال های آینده در محدوده معمول 
دهه ه��ای اخی��ر نرخ ه��ای ی��ک تا 
۵ درصد باقی بماند و اقتصاد کش��ور 
به سمت  »رشد اشتغال زا« متمایل 
نش��ود، نرخ بیکاری از سطح تقریبا 
۱۱ درص��د کنون��ی به می��زان قابل 
به طوری  باالت��ر م��ی رود.  توجه��ی 
ک��ه در س��ال ۱۴۰۰ در س��ناریوی 
خوش بینانه، به حدود ۱۶ درصد و در 
سناریوی بدبینانه به حدود ۲۶ درصد 

می رس��د و به نظر می رسد حل این 
ش��رایط آن چیزی اس��ت که معاون 
اول رئیس جمه��ور از آن به عن��وان 

ابر چالش یاد می کند. 

سناریوهای آینده اشتغال زایی 
ایران

پژوهش های  مرک��ز  پیش  چندی 
مجلس ش��ورای اسامی در گزارشی 
ویژه به وضعیت اش��تغال در کش��ور 
پرداخت و سناریوهایی درباره آینده 
اشتغال زایی در کشور بین سال های 
۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ ارائه داد؛ گزارش��ی 
که به خوبی نش��ان می دهد شرایط 
ای��ران در این زمینه چقدر س��خت 

است. 
در گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ای 
مجل��س آم��ده اس��ت: چنانچه نرخ 
مشارکت اقتصادی  )نسبت جمعیت 
فعال  )شاغل و بیکار( به جمعیت در 
س��ن کار( طی دوره ۱۳۹۴-۱۴۰۰ 
براب��ر ب��ا ۳7.۳ درص��د  )ای��ن عدد 
میانگین س��ال های گذش��ته است، 
سال قبل نرخ مشارکت ۳8.۹ درصد 
بود( باشد؛ آن گاه در بهترین حالت 
و ب��ا داش��تن نرخ رش��د ۵ درصدی 
س��االنه، در س��ال ۱۴۰۰ جمعی��ت 
بیکار براب��ر با ۱7/۴ میلی��ون نفر و 
نرخ بی��کاری ۹/۱۵ درص��د خواهد 
 بود. چنانچه نرخ مشارکت طی دوره

 ۱۴۰۰-۱۳۹۴ براب��ر با ۳8.7 درصد 
حال��ت   بهتری��ن  در  آن گاه  باش��د 
)نرخ رش��د ۵ درصدی س��االنه(، در 
س��ال ۱۴۰۰ جمعی��ت بی��کار برابر 
ب��ا ۵.۱۶ میلیون نف��ر و نرخ بیکاری 
۱8.۹ درصد خواهد ب��ود. در صورت 
وج��ود ن��رخ مش��ارکت ۴۱ درص��د 
در  نی��ز   ۱۳۹۴-۱۴۰۰ دوره  ط��ی 
بهترین حالت و س��ناریوی نرخ رشد 
۵ درصدی س��االنه در س��ال ۱۴۰۰ 
جمعی��ت بیکار برابر با ۶.78 میلیون 
نف��ر و ن��رخ بی��کاری ۲۳.۵ درص��د 
خواهد بود. این پیش بینی ها نش��ان 
می دهد که اگ��ر دولت می خواهد بر 
بی��کاری غلبه کند چ��اره ای جز این 
ندارد که رش��د اقتصادی کش��ور را 
روی میانگی��ن 7 ت��ا 8 درصد برای 
س��ال های آینده نگه  دارد و سرمایه 

داخلی و خارجی جذب کند. 
در قان��ون برنامه شش��م توس��عه 
که از امس��ال آغاز می ش��ود، میزان 
اشتغال زایی ساالنه ۹۵۰ هزار شغل 
تعیین ش��ده است و این یعنی اینکه 
تا آس��تانه س��ال ۱۴۰۰ باید حداقل 
برای ۴ میلیون و 7۵۰ هزار نفر شغل 
ایجاد شود، اتفاقی که سرمایه گذاری 

بسیار کانی را می طلبد. 
اس��حاق جهانگی��ری چندی پیش 
نیز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومت��ی ب��ا اش��اره به مس��ئولیت 
سنگین دولت برای اش��تغال زایی در 
برنامه شش��م گفت: برای ایجاد ۹۵۰ 
هزار فرصت ش��غلی در سال نیازمند 
77۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
هس��تیم که این مناب��ع باید از طریق 
بودج��ه  خارج��ی،  س��رمایه گذاری 
دول��ت، منابع صندوق توس��عه ملی، 
منابع بانکی و منابع و س��رمایه گذاری 

بخش خصوصی تأمین شود. 
در واق��ع ع��ددی که مع��اون اول 
رئیس جمهور برای اش��تغال زایی در 
پنج س��ال اجرای برنامه ششم بیان 
می کند، در مجموع ۳ بیلیارد و8۵۰ 
ه��زار میلی��ارد تومان اس��ت؛ رقمی 
که خیل��ی دور از دس��ترس به نظر 

می رسد. 

دولت برای شکستن شاخ غول بیکاری تا سال 1400، 3 بیلیارد و850 هزار میلیارد تومان نیاز دارد

ابرچالش اقتصاد ایران

اشتغال

یادداشت

حضور دائمی در بازار قطر به چه عواملی 
وابسته است؟ 

تحریم سیاس��ی قطر و فرصت افزایش مراودات تجاری این 
کش��ور با ای��ران، یادآور فرصتی اس��ت که دو س��ال پیش در 
بازار روس��یه برای کشورمان فراهم شد. هرچند قطر یک بازار 
۲میلیون نفری است و از این منظر قابل  مقایسه با بازار روسیه 
نیست، اما همین بازار کوچک می تواند نقش مؤثری در بهبود 
وضعیت بنگاه های داخلی ما ایفا می کند. قطر حتی از شهرهای 
ایران هم کوچک تر است اما می توان از زاویه دیگر به این کشور 
و فرصت ه��ای افزایش تبادالت تجاری با آن نگریس��ت. قطر 
کشوری مدرن و حاضر به پرداخت های بیشتر است. زمانی که 
با رکود در بازارهای داخلی مواجه هس��تیم، فرصت حضور در 
بازار کش��ورهایی مثل قطر که از نظر بعد مس��افت و کیفیت 
مورد انتظار به ویژه در م��ورد محصوالتی مثل لبنیات، میوه و 
سبزیجات به اس��تانداردهای تجارت و تولید ما نزدیک است، 
فرصتی مغتنم برشمرده می شود. استان های مرزی و مرکزی، 
مثل فارس، خوزستان و حتی بوشهر هرچند در مورد کاالهای 
صنعتی زمینه رقابت در این بازار را ندارند اما می توانند در مورد 
محصوالت میوه، س��بزی و لبنیات به طور مؤثر فعالیت کنند. 
با درک همین نکته مثبت نخس��تین پروازهای ایران ایر برای 
انتقال محموله غذایی در روزهای گذش��ته از استان فارس به 
قطر انجام  ش��ده اس��ت با این  وجود، چند مش��کل اساسی در 

تجارت با قطری ها داریم که باید به آن توجه کرد. 
مس��ئله اول، نقل وانتق��ال پ��ول و مش��کات بانک��ی در 
پرداخت هاس��ت. نکت��ه دوم، آمادگی در زمینه بس��ته بندی 
اس��ت یعنی بسته بندی محصوالت به نحوی  که قابلیت عرضه 
در کش��ورهای عربی را داشته باش��د. ارتباطات تجاری ایران 
با کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس در س��ال های اخیر خوب 
نبوده اس��ت و بیش��تر تولیدکنندگان بس��ته بندی مناسب با 
بازار مصرف کش��ور عربی برای شناس��اندن محصول به زبان 
عرب��ی را ندارند و زمان می ب��رد تا این بس��ته بندی ها آماده 
ش��ود. تراز استاندارد کیفی در کش��وری مثل قطر باالست و 
فروش��گاه های بزرگ در این کش��ور بیشتر محصوالت مشابه 
را از آمری��کا و اروپ��ا تأمین می کنند و ممکن اس��ت فعاالن 
اقتص��ادی به ویژه فع��االن صنایع تبدیلی به زمان بیش��تری 
برای تأمین محصوالت در این تراز نیاز داش��ته باشند. از همه 
مهم ت��ر اینکه محصوالت صادراتی به کش��وری مثل قطر در 
فروش��گاه های معتبر زنجیره ای فروخته می شود که ورود به 
آن نیازمند س��رمایه گذاری اولیه و ایج��اد تعهداتی در مورد 
زمان و قیمت محصول اس��ت. ایجاد چنی��ن تعهدات زمانی 
در اختی��ار بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط اقتص��ادی که در 
زمینه صنایع تبدیلی فعالیت می کنند نیست. در مورد تغییر 
قیمت ها همیشه دچار مشکاتی بودیم که اجازه خطرپذیری 
برای حضور در بازارهای مهم خلیج فارس را به ما نداده است. 
به این دلیل ک��ه نمی توانیم در یک بازه زمانی طوالنی ثبات 
قیمت ها را تضمین کنیم، امکان تعهد دادن به فروشگاه های 
معتبر در کش��ورهای عرب��ی را نداریم. قیمت محصول ایرانی 
در بازه زمانی شش ماه تا یک سال به دلیل تورم، تغییر سال 
و افزایش قیمت مواد اولیه متغیر اس��ت، بنابراین نمی توانیم 
تعه��د بلندم��دت ریالی بدهیم و این مس��ئله باعث ش��ده از 
بازارهای کش��ورهای عربی همس��ایه دور بمانی��م. نکته آخر 
به حمل ونقل مربوط اس��ت، به ویژه در مورد محصوالتی مثل 
لبنی��ات، میوه و س��بزیجات که تازه ب��ودن آن اهمیت دارد. 
امکان انتقال این مواد با قیمت مناس��ب برای حضور مؤثر در 
ب��ازار قطر ضروری اس��ت.  امیدواریم فعاالن بخش  خصوصی 
به ویژه در اس��تان های فارس، بوش��هر و خوزستان از فرصت 
بازار قطر اس��تفاده کنند. قطر بازار بزرگی برای ایران نیست، 
چند اس��تان ایران می توانند نیازهای این کش��ور را پوش��ش 
دهند و از س��وی دیگر همه واردات این کش��ور از عربستان و 
امارات متحده عربی انجام نمی ش��ده است. بخشی از نیاز این 
کش��ور به محصوالت غذایی به طور مستقیم از آمریکا و اروپا 
تأمین می ش��ود اما در زمینه میوه های تازه و سبزیجات، پای 
ایران به میان می آید. امیدواریم با س��اماندهی روابط بانکی و 
استفاده مناسب از ظرفیت های ترابری هوایی امکان صادرات 
این محصوالت با قیمت مناس��ب و شرایط خوب به بازار قطر 
فراهم ش��ود و موقعیت امروز، حضور دائمی فعاالن اقتصادی 

ایران در این کشور را تضمین کند. 
منبع: پایگاه خبری اتاق تهران

آنکتاد خبر داد
رشد 65 درصدی ایران در جذب 

سرمایه پس از برجام
جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توس��عه س��ازمان 
ملل )آنکتاد( از اوضاع س��رمایه گذاری جهانی نشان می دهد 
که ایران با جذب ۳ میلیارد و ۳7۱ میلیون دالر سرمایه در 
سال ۲۰۱۶ میادی، رشد ۶۵ درصدی را ثبت کرده است. 
گزارش ارزیابی این نه��اد بین المللی از وضعیت اقتصادی 
جهان در یک س��ال می��ادی به طور معم��ول در ماه ژوئن 
س��ال بعد آن منتش��ر می ش��ود که نمای روشنی از حرکت 
س��رمایه گذاران و نیز موفقیت کشورها را در جذب سرمایه 
نش��ان می دهد.  در جدیدترین گزارش این سازمان، میزان 
سرمایه جذب شده در ایران برای سال ۲۰۱۶ میادی یعنی 
در س��الی که برنامه برجام اجرایی و تحریم ها لغو شد، نشان 
می دهد که ایران توانس��ته ۳ میلی��ارد و ۳7۲ میلیون دالر 
س��رمایه جذب کند.  براساس این گزارش، بیشترین میزان 
جذب س��رمایه گذاری ایران در شش س��ال گذشته به سال 
۲۰۱۲ می��ادی باز می گردد که توانس��ت ۴ میلیارد و ۶۶۲ 
میلی��ون دالر جذب کند و پس از آن ای��ن عدد رو به افول 
نهاد؛ به ش��کلی که در س��ال ۲۰۱۳ میادی به ۳ میلیارد و 
۵۰ میلیون دالر و در س��ال ۲۰۱۴ میادی به ۲ میلیارد و 
۱۰۵ میلی��ون دالر کاهش یافت. ع��دد اعامی آنکتاد برای 
سال ۲۰۱۵ میادی که همزمان با تحریم ها بوده، ۲ میلیارد 
و ۵۰ میلیون دالر اس��ت که کمترین میزان در ش��ش سال 
گذشته بوده است.  با این اوصاف و جذب ۳ میلیارد و ۳7۲ 
میلیون دالر در س��ال ۲۰۱۶، ایران توانس��ته وضعیت خود 
را ب��ه زمان پیش از تحریم ها )س��ال های ۹۰ و ۹۱( نزدیک 
کند. بر این اساس ایران در سال ۲۰۱۶ میادی و در فاصله 
یک ساله لغو تحریم ها، توانست میزان جذب سرمایه گذاری 

خارجی خود را ۶۵درصد رشد دهد. 
همچنی��ن دیگ��ر آمار آنکت��اد بیانگر آن اس��ت که ایران 
در این س��ال توانس��ته در زمره کش��ورهای فعال در انعقاد 
موافقتنامه های س��رمایه گذاری باش��د. در س��ال گذش��ته 
میادی ۳7 موافقتنامه بین المللی س��رمایه گذاری در جهان 
امضا شده که ترکیه با امضای هفت موافقتنامه در صدر قرار 
دارد و ایران با امضای س��ه موافقتنامه در جایگاه سوم جای 

گرفته است. 

حسن فروزان فرد
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران
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مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت با اش��اره به سامانه جدیدی 
که به منظور مقابل��ه با ورود کاالی 
قاچ��اق طراحی ش��ده، گفت: دولت 
یازدهم در کنترل قاچاق کاال موفق 
عمل کرده است، به گونه ای که حجم 
قاچاق از ح��دود ۲۵میلیارد دالر به 
۱۲ میلیارد کاهش پیدا کرده است. 
البت��ه ای��ن اقدام��ات حاصل تالش 
مشترک همه دس��تگاه های ذی ربط 
از جمل��ه وزارت صنع��ت، مع��دن و 

تجارت بوده است. 
همچنی��ن ط��ی هفته ه��ای اخیر 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت از 
طراحی س��امانه  جدیدی برای ارائه 
کده��ای شناس��ایی مخص��وص در 
زمین��ه کاالهای تولی��دی و وارداتی 
در سه گروه مختلف خبر داد؛ بدین 
ترتیب که از اول خرداد امسال انواع 
دارو )انسانی – حیوانی(، مکمل های 
داروی��ی، تجهیزات پزش��کی، لوازم 
آرایش��ی، تلفن هم��راه و تجهیزات 
ارتباط��ی قابل نصب س��یم کارت و 
دخانیات تنها با نصب کد شناس��ایی 
مربوطه مجاز به واردات کاال هستند 
و از اول تیرماه نی��ز دیگر گروه های 
مصرف��ی ملزم ب��ه اس��تفاده از این 

شناسه خواهند بود. 
یداهلل صادقی در گفت وگو با ایسنا 
در پاس��خ به اینکه به نظر می رس��د 
ب��ا توجه ب��ه انتق��ادات مختلفی که 
به خصوص در ایام انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری در ارتب��اط ب��ا وضعیت 
واردات کاالی قاچ��اق مطرح ش��ده، 
وزارت صنع��ت ب��رای پاس��خگویی 
به منتق��دان در اقدامی ش��تاب زده 
نسبت به راه اندازی سامانه ای در این 
بخش عمل کرده است؟ گفت: قانون 
مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز حاصل 
سال ها تجربه کارشناسان بخش های 
مختلف است که بنیان این قانون در 
دولت فعلی هم گذاش��ته نشده و در 
دولت های قبلی هم همین قوانین و 
مقررات وجود داشته است، حتی در 
دوره ای نیز این قوانین مورد بازنگری 
قرار گرفته اس��ت. از س��وی دیگر به 
دلیل چندوجهی بودن پدیده قاچاق 
هر ی��ک از دس��تگاه های مس��ئول 
وظایف��ی دارن��د ک��ه وزارت صمت 

نیز در زمینه اقدامات پیش��گیرانه و 
اجرای تکالیف سامانه های مندرج در 
مواد ۵ ،۶ و۱۳ قانون مبارزه با قاچاق 

کاال موفق بوده است. 
وی ادام��ه داد: به عن��وان مثال در 
دوره ای از زم��ان در دولت گذش��ته 
بح��ث طرح ش��بنم مطرح ش��د اما 
در اجرای این ط��رح نقایصی وجود 
داش��ت که در نهایت منجر به توقف 
آن ش��د و پس از آن ب��ار دیگر این 
قانون در سال ۱۳۹۳ اصالح شد که 
البته اصالح آن هم با هماهنگی تمام 
دستگاه های مربوطه صورت گرفت. 

ساماندهی قاچاق کاال فقط بر 
عهده یک نهاد نیست

صادقی در عین ح��ال تاکید کرد 
مب��ارزه ب��ا قاچاق در واق��ع تکلیفی 
اس��ت که ب��ر عهده ی��ک وزارتخانه 
نیس��ت و الزم است در خصوص آن 
اجماع نظر وجود داشته باشد، اکنون 
نی��ز تمام صاحب نظرانی که طی این 
س��ال ها در ح��وزه مذک��ور فعالیت 
داش��ته اند به این نتیجه رس��یده اند 
که با طراحی سامانه ای که به تازگی 
رونمایی ش��ده ای��ن ام��کان وجود 
خواهد داش��ت که حجم قاچاق کاال 

را کاهش دهیم. 
صادقی ب��ا بی��ان اینک��ه الزاما با 
راه اندازی این س��امانه قرار نیس��ت 
معض��ل قاچ��اق به ط��ور کامل حل 
ش��ود، گفت: ب��رای مبارزه ب��ا این 
پدیده الزم است زیرساخت های الزم 
در بخش های مختلف ایجاد ش��ود تا 
با استفاده از آنها بتوان جلوی قاچاق 
را گرف��ت. در ای��ن زمین��ه یکی از 
زیرساخت های مرتبط نیز راه اندازی 
س��امانه مربوطه بوده ک��ه البته باید 
اقدامات دیگری نیز در این خصوص 

صورت بگیرد. 

تالش برای ساماندهی واردات 
ته لنجی، کول بری و مناطق آزاد

مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت با اش��اره ب��ه کاالهایی که از 
طریق لنج ها وارد کش��ور می شوند، 
ته لنجی،  واردات  گفت: س��اماندهی 
کول بری، امور مربوط به مناطق آزاد 
و کاالهای همراه مس��افران از دیگر 
بخش هایی به شمار می رود که الزم 
است در زمینه ورود کاالهای قاچاق 

به آنها نیز توجه شود. 
صادقی بی��ان کرد: ب��ه هر صورت 
شناس��ایی و مقابل��ه با راه ه��ای نفوذ 

کاالهای قاچاق فعالیتی بین بخشی به 
ش��مار می رود که باید در خصوص آن 
بخش های مختلف با یکدیگر همکاری 
داش��ته باش��ند. به عنوان مثال اکنون 
در حوزه مناطق آزاد ما این پیش��نهاد 
را مط��رح کرده ایم ک��ه از این پس در 
مناطق جدیدی که به ظرفیت کشور 
اضافه می شوند امکان ورود کاال همراه 
مس��افر وجود نداشته باشد. حتی این 
پیش��نهاد را هم مط��رح کرده ایم که 
در آینده واردات کاالی همراه مس��افر 
در تمام مناطق آزاد کش��ور به غیر  از 

چابهار، کیش و قشم گرفته شود. 
اینک��ه  ب��ه  پاس��خ  در  صادق��ی 
اطالع رس��انی درباره س��امانه مبارزه 
با کاالی قاچاق در ش��رایطی صورت 
گرفت��ه ک��ه ۱۰ روز از اج��رای بن��د 
اول آن ک��ه مربوط به م��واد دارویی 
هم ش��ده گذش��ته اس��ت، گفت: در 
این خصوص از قب��ل به واردکننده ها 
اطالع رسانی شده اس��ت و به ویژه در 
مورد محص��والت گروه الف که بخش 
قاب��ل توجه��ی از آنه��ا را محصوالت 
دارویی تشکیل می دهد از گذشته نیز 
نوعی پایه ریزی در ای��ن زمینه انجام 
شده بود و بر همین اساس این امکان 
وجود داش��ت که زودتر از بخش های 

دیگر در این حوزه وارد عمل ش��ویم، 
چراک��ه در این حوزه از گذش��ته نیز 
وزارت بهداش��ت س��امانه ای طراحی 
کرده بود که بر اس��اس آن عمل شد، 
حال ما نیز بخش��ی از آن سامانه را به 
سامانه جدید منتقل کرده ایم و برخی 
قوانی��ن دیگر که در ح��وزه مبارزه با 
قاچ��اق کاال با ارز حکم ش��ده بود اما 
انطب��اق کاف��ی در این م��وارد وجود 
نداش��ت را کن��ار گذاش��ته ایم تا در 
نهایت به یک قانون واحد برسیم.  وی 
ادامه داد: از س��وی دیگ��ر واردکننده 
تجهیزات پزش��کی و دارویی جمعیت 
عام نیس��تند و افرادی شناخته ش��ده 
در این حوزه مشغول فعالیت هستند 
که آنها ه��م از قبل آموزش های الزم 
را دی��ده و اطالعات کافی را در حوزه 

اجرای این قوانین داشته اند. 

این طرح مانند شبنم نخواهد بود
دس��تگاه های  م��ورد  در  صادق��ی 
س��یم کارت خور که بخ��ش دیگری از 
محصوالت گروه الف بوده اند هم اظهار 
کرد: در این حوزه نیز حتی بدون آنکه 
ما بخواهیم قانونی بگذاریم شرایط در 
دنی��ا به  گونه ای بوده که کاالیی بدون 
شناسه تولید نمی ش��ود، البته در این 
بخش برای حل کامل مش��کالت نیاز 
به اجرای طرح رجیستگری تلفن های 
همراه نیز وج��ود دارد.  وی افزود: در 
مجموع با اجرای ای��ن طرح کاالهای 
مختلف شناسنامه دار خواهند شد که 
این موضوع به شفافیت بیشتر کمک 

خواهد کرد. 
مع��اون وزیر صنعت در پاس��خ به 
اینک��ه آیا اجرای این گونه طرح های 
ش��تاب زده در نهای��ت مانند اجرای 
ش��بنم برای م��ردم مش��کل ایجاد 
نخواهد کرد، گفت: این طرح به هیچ 
عنوان شتاب زده نیس��ت، چرا که بر 
اس��اس عام ما تاکی��د داریم که باید 
کاالهای مختلف در گام اول از پایان 
خردادماه شناس��ه داشته باشند. این 
مرحل��ه گام اول اس��ت و پس از آن 
افراد ملزم ب��ه دریافت کد رهگیری 
خواهند شد که طبق آیین نامه پس 
از ایجاد کد شناس��ه یک سال زمان 
ب��رای ایجاد ک��د رهگی��ری در نظر 

گرفته شده است. 

زمس��تان سال گذشته بود که بعد 
از مدت ها بحث و بررسی برای صدور 
مج��وز ب��رای لیزینگ ها ب��ه منظور 
ورود در حوزه مس��کن، شورای پول 
و اعتبار با این موضوع موافقت کرد و 
با ابالغ دس��تورالعملی از سوی بانک 
مرکزی لیزینگ مس��کن رسما آزاد 
ش��د، اما در همان زمان نیز انجمن 
لیزینگ ایران ب��ا اینکه صدور مجوز 
را مثب��ت ارزیابی ک��رد ولی معتقد 
بود که شرایط تعیین شده به گونه ای 
اس��ت که نمی توان��د موجب جذب 
لیزینگ ه��ا برای فعالی��ت در حوزه 
مسکن و پاس��خگویی به متقاضیان 

باشد. 
این در حالی اس��ت که لیزینگ ها 
می توانس��تند تا س��قف 7۰درصد از 
قیمت کارشناسی شده مسکن را به 
متقاضیان تس��هیالت ارائه کرده که 

این پرداخت با سود ۲۱ درصد انجام 
می ش��د. نرخ س��ودی که در قیاس 
با سایر تس��هیالت بانکی که اکنون 
بی��ن ۹ درصد در صن��دوق پس انداز 
مس��کن و ۱7 درصد در وام مس��کن 
با خری��د اوراق انجام می ش��ود، باال 
ب��وده و هزینه های قاب��ل توجهی را 
در س��ود و حتی پرداخت اقساط به 
دریافت کنندگان تس��هیالت از محل 

لیزینگ مسکن تحمیل می کرد. 
در یک��ی از مهم تری��ن انتق��ادات 
نس��بت ب��ه دس��تورالعمل لیزینگ 
مس��کن، عدم ورود لیزینگ بانک ها 
به این موض��وع اعالم ش��د، چراکه 
بانک ها از فعالیت در لیزینگ مسکن 
براساس دس��تورالعمل بانک مرکزی 

منع شده بودند. 
در همان زمان بود که مدیران انجمن 
لیزینگ تاکید داشتند نباید بین مردم 

ای��ن انتظار ایجاد ش��ود که می توانند 
بالفاصله از ابالغ این دس��تورالعمل به 
لیزینگ ها مراجعه کرده و از تسهیالت 
برخ��وردار ش��وند، چراک��ه در ح��ال 
حاضر مش��کالت حل نشده ای وجود 
دارد. از س��وی دیگر انتظ��ار مردم از 
دریافت تس��هیالت مسکن، منابعی با 
نرخ س��ود پایی��ن و دوره بازپرداخت 
طوالنی مدت است که هیچ یک از اینها 
برای تسهیالت لیزینگ وجود ندارد و 
نمی تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد بلکه 
شرایط موجود لیزینگ مسکن نه برای 
پاس��خگویی به انتظارات معمول بلکه 
می تواند تنها خاص مسکن اجتماعی 
خانه اولی ها یا مسکن های لوکس باشد. 
ب��ه هر حال اکنون ح��دود پنج ماه 
از ابالغ این دس��تورالعمل گذش��ته و 
لیزینگ ها نشانه ای از فعالیت گسترده 
در بازار مسکن ندارند. پیگیری موضوع 

از انجم��ن لیزین��گ و ابدالی، رئیس 
هیات مدی��ره انجمن لیزین��گ با این 
توضیح��ات هم��راه بود که ب��ا وجود 
رایزنی های انجام ش��ده هن��وز اقدام 
موث��ری در حوزه لیزینگ مس��کن و 
برطرف ک��ردن مش��کالت آن انجام 
نشده اس��ت. براساس این توضیحات، 
به ظاه��ر رایزنی هایی ب��ا وزارت راه و 
شهرس��ازی و بانک مرک��زی در حال 
انجام بوده و از سوی دیگر مذاکره بین 

لیزینگ ها نیز در جریان است. 
اما موضوع مورد تاکید این اس��ت 
ک��ه ب��رای ورود لیزینگ ب��ه تامین 
مالی مس��کن میزان منابع در اختیار 
آنه��ا از اهمی��ت وی��ژه ای برخوردار 
خواه��د بود. این در حالی اس��ت که 
لیزینگ های خصوصی به طور کامل 
نمی توانن��د در این ب��اره اقدام کنند 
و از س��وی دیگر بانک مرکزی ورود 

بانک ها در فعالیت ب��ه لیزینگ ها را 
منع کرده اس��ت که می تواند ناشی 
از تصمیمات��ی ب��رای جلوگی��ری از 
ایجاد تورم در بازار مسکن باشد. در 
عی��ن حال ک��ه لیزینگ های خودرو 
نیز توان حضور در لیزینگ مس��کن 
را دارا هس��تند، ام��ا آنها هم به طور 
تخصصی در خ��ودرو فعالند و جایی 

برای مسکن ندارند. 
با ش��رایط موجود به نظر می رسد 
فعال ط��رح بزرگ لیزینگ مس��کن 
ک��ه انتظار می رفت با توجه به تاکید 
وزارت راه و شهرسازی برای فعالیت 
گس��ترده آن در تامی��ن مال��ی بازار 
مس��کن، از جایگاه وی��ژه ای در این 
ب��ازار برخوردار ب��وده و بار هزینه ای 
بخش��ی از متقاضی��ان را ب��ر دوش 
بگیرد، تا به نتیجه رسیدن مذاکرات 

و رفع موانع مسکوت بماند. 

معاون وزیر صنعت از کاهش حجم قاچاق در دولت یازدهم خبر داد و از سامانه »شناسه کاال« دفاع کرد 

 قاچاق در تنگنا

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعت��ی ایران گفت که: بخش��نامه 
اعطای تسهیالت به بیش از ۱۰ هزار 
واح��د تولی��دی و صنعتی در س��ال 
۹۶ از س��وی وزی��ر صنعت، معدن و 

تجارت ابالغ شد. 
فرش��اد مقیم��ی در گفت وگ��و با 
ایرنا، با اشاره به طرح ها و پروژه های 
اقتصاد مقاومتی در س��ازمان صنایع 
کوچک افزود: س��ال گذشته خروج 
از رک��ود ۱۰ هزار واح��د صنعتی و 
تولیدی با اعطای تسهیالت پیشنهاد 
ش��ده بود که در نهایت با رقم 7هزار 
و ۵۰۰ واح��د موافقت ش��د. به این 
منظ��ور بیش از ۱۶۰ ه��زار میلیارد 
ریال تس��هیالت ب��رای راه اندازی و 
افزایش ظرفیت بنگاه ها یا طرح های 
در دس��ت س��اخت ک��ه ب��ه مرحله 
بهره برداری نزدیک ش��ده بودند، در 

نظر گرفته شد. 
مقیم��ی تصریح ک��رد: در نهایت 
مطابق آماره��ای موجود، ۲4۰ هزار 
میلی��ارد ریال به بی��ش از ۱۶ هزار 
واحد صنعتی در س��ال ۹۵ اعطا شد 
که بسیار بیش��تر از ارقام پیش بینی 

شده بود. 

وی بیان داش��ت: س��ال گذشته و 
با تس��هیالت اعطایی، ۲ هزار و 4۱۱ 
ط��رح جدید در داخل ش��هرک ها و 
نواحی صنعتی به بهره برداری رسید 
که در مقایس��ه با س��ال ۹4 از نظر 
تعدادی ۱۰درصد و از نظر اش��تغال 

۲۰ درصد رشد را به ثبت رسانید. 
ای��ن مقام مس��ئول ادام��ه داد: با 
توج��ه ب��ه نامگ��ذاری س��ال ۹۶ به 
»اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال«، 
امس��ال نی��ز ب��ا در نظ��ر گرفت��ن 
ظرفیت ه��ای تامین مناب��ع مالی و 

ظرفیت های موجود صنعتی کش��ور 
ب��رای راه اندازی، اعطای تس��هیالت 
به ۱۰ ه��زار ط��رح و واحد صنعتی 

هدفگذاری شد. 
وی با تاکید بر اینکه این تسهیالت 
عمدتا ب��ه واحدهایی ک��ه بازارهای 
داخلی و خارجی داشته اند و به رشد 
تولی��د و اش��تغال کم��ک می کنند، 
پرداخت می ش��ود، تصری��ح کرد: در 
نیز  خص��وص طرح ه��ای صنعت��ی 
تس��هیالت به آن دسته از طرح هایی 
که ب��ا کمک اندک��ی راه اندازی و به 

چرخه تولی��د وارد می ش��وند، اعطا 
می ش��ود که براساس پیش بینی های 
ص��ورت گرفت��ه ح��دود ۲۰۰ هزار 

میلیارد ریال برآورد شده است. 
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
با اشاره به برگزاری جلسه های ستاد 
اقتص��اد مقاومتی به ریاس��ت معاون 
خاطرنش��ان  رئیس جمه��وری  اول 
کرد: در این زمینه بخشنامه مربوطه 
توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت 

ابالغ شده است.

 بهره برداری از 200 طرح جدید 
صنعتی

وی در ادامه با اشاره به بهره برداری 
از ۲۰۰ طرح جدید صنعتی در داخل 
ش��هرک های صنعت��ی دردو ماه��ه 
نخست امس��ال که بخشی از آنها در 
ماه های آخر سال تسهیالت دریافت 
کرده ان��د، تصری��ح ک��رد: عمده این 
طرح ها در زمینه های صنایع غذایی، 
کانی ه��ای غیرفل��زی، ش��یمیایی و 
فلزی بوده که بخش��ی از آنها بهمن 
و اس��فند ماه پارس��ال از تسهیالت 
یاد ش��ده اس��تفاده کرده بودند.  به 
گفته مقیمی، حضور سرمایه گذاران 
در دو ماه نخس��ت امس��ال با وجود 
ج��و انتخابات��ی و تعطی��الت نوروز 
در همس��نجی ب��ا پارس��ال رش��د 
47درص��دی را نش��ان می ده��د که 
نویدبخ��ش س��الی خ��وب در حوزه 

سرمایه گذاری صنعتی است. 
گفتنی اس��ت پیش��تر محمدرضا 
نعم��ت زاده، وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت اع��الم کرده ب��ود که دولت 
یازدهم خ��ط تولید ۵ه��زار و ۵۰۰ 
واحد تولی��دی از می��ان ۱۲ هزار و 
۲۰۰ واحد صنعتی متوقف ش��ده را 

دوباره احیا و راه اندازی کرد. 

معاون سازمان صنایع کوچک از پرداخت 240 هزار میلیارد ریال در سال 1395 خبر داد

ابالغ بخشنامه اعطای تسهیالت به بیش از 10 هزار واحد صنعتی

نگاهی به آخرین وضعیت لیزینگ مسکن

چالش های ورود لیزینگ  به بازار مسکن چیست

صنعت

تجارت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد
مصوبه مناطق آزاد جدید نیمه دوم 
امسال در اختیار دولت قرار می گیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینک��ه کلیات الیحه ایجاد هفت منطق��ه آزاد و ۱۲ منطقه 
ویژه اقتص��ادی در ماه های آغ��از کار مجلس دهم تصویب 
ش��ده اس��ت، گفت: اکنون وارد جزئیات الیحه می شویم و 
نیمه دوم س��ال، مصوبه آن را در اختیار ش��ورای نگهبان و 

سپس دولت قرار خواهیم داد. 
این در حالی اس��ت که ب��ا تصویب قان��ون ایجاد مناطق 
آزاد در س��ال ۱۳7۲، هفت منطقه آزاد تجاری، صنعتی در 
کش��ور دایر شد و فعالیت هایی در این مناطق صورت گرفت 
اما میزان انطباق ای��ن فعالیت ها با قوانین و اهداف مرتبط، 
بخش مهم دیدگاه های کارشناسان را به خود اختصاص داد؛ 
برخی کارشناس��ان ب��ا ذکر دالیلی تصوی��ب الیحه افزایش 
مناطق آزاد را مثبت ارزیابی کرده و برخی به دلیل عملیاتی 
نشدن اهداف اصلی این مناطق، تصویب این الیحه را به نفع 
کشور نمی دانند.  محمدرضا پورابراهیمی در این باره به ایرنا 
گفت: دولت بعد از تشکیل مجلس دهم، الیحه ایجاد هفت 
منطق��ه آزاد و ۱۲ منطقه وی��ژه اقتصادی را به مجلس ارائه 
کرد. این الیحه در جلس��ات کمیس��یون اقتصادی به بحث 
گذاش��ته شد و در نهایت، فارغ از اشکاالت اجرایی و قانونی 
که وجود داشت، کمیس��یون با این رویکرد که مناطق آزاد 
یک ظرفیت بزرگ اقتصادی برای کشور محسوب می شوند 
و در سیاست های بیست وچهارگانه اقتصاد مقاومتی مدنظر 
ق��رار گرفته اند، با کلیات الیح��ه موافقت کرد.  این نماینده 
مجل��س اف��زود: هن��گام تصوی��ب کلیات با مش��کل »عدم 
وجود نقشه های پیوس��ت هر منطقه« مواجه بودیم، حدود 
جغرافیایی هر منطقه مش��خص نبود و تایید هیأت وزیران 
را نداش��ت، بنابراین این موضوع را در نامه ای به اطالع دبیر 
ش��ورای عالی مناطق آزاد رس��اندیم و درخواس��ت کردیم 

نقشه های مصوب به مهر هیأت وزیران ارسال شود. 
رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس اف��زود: البته دولت 
یک الیحه جدید ه��م در خصوص »ایجاد منطقه آزاد قصر 
شیرین« به مجلس ارائه کرده است که کمیسیون اقتصادی 
هر دو موضوع را در دستور کار قرار می دهد و بر این اساس، 

تعداد مناطق آزاد جدید به 8 منطقه مصوب خواهد شد. 
پورابراهیم��ی تصریح کرد: یکی از اش��کاالتی که مجلس 
نس��بت ب��ه تصویب الیحه ایج��اد مناط��ق آزاد جدید وارد 
می دانس��ت، این بود که وقتی عملکرد مناطق آزاد از زمان 
تاس��یس تاکنون مطل��وب نبوده و تا امروز نتوانس��ته اند به 
اهداف تعریف ش��ده برس��ند، چگونه انتظار داش��ته باشیم 

مناطق جدید بتوانند اهداف مورد نظر را عملیاتی کنند. 
این نماینده مجلس اف��زود: البته ما اعتقاد داریم رویکرد 
مناطق آزاد می تواند در خدمت توسعه و رشد اقتصادی قرار 
گیرد و ایجاد مناطق جدید نیز پیامدهای مثبت اجتماعی و 
امنیتی به همراه داش��ته باشد اما با شروط و حل معضالتی 
ک��ه این مناطق در اجرا داش��تند، از ای��ن رو، اصل موضوع 
تصویب الیحه منتفی نیست اما برای آن شروطی الزم است. 
وی با بیان اینکه مش��کالت اجرایی متعددی در وضعیت 
موج��ود مناطق آزاد کش��ور وجود دارد که باید به ش��کلی 
اصالح شود، افزود: دو راهکار برای حل این مشکالت وجود 
دارد، راه��کار اول اینکه اصالحات را در قانونی مجزا بیاوریم 
و راهکار دوم این است در متنی که می خواهیم مصوبه اش را 
بگذرانیم، بگنجانیم.  پورابراهیمی افزود: نظر ریاست مجلس 
این اس��ت که این موارد در متن ارسالی دولت اصالح شود 
تا خیلی زمانبر نباشد، در نتیجه برای تغییر رویکرد مناطق 
آزاد، باید نکات اصالحی را در زمینه برخی مش��کالت نظیر 
»ترجیح واردات بر صادرات«،»عدم مش��وق های صادراتی«، 
»ف��رار مالیاتی«، »عدم س��رمایه گذاری خارجی« و چندین 
مح��ور دیگر که مناطق آزاد کش��ور با این هدف تاس��یس 
شده اند را به عنوان پیشنهاد در زمان تصویب الیحه، بیاوریم. 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجل��س در خصوص مصوبه 
مجلس مبن��ی بر قرار گرفتن مناط��ق آزاد در زیرمجموعه 
وزارت اقتص��اد و دارایی نیز گفت: اعضای دولت اس��تنباط 
ناصحیحی در خصوص مصوبه مجلس در این رابطه داشتند، 
ام��ا این اس��تنباط از نظر ما کامال منتفی اس��ت، در قانون 
برنامه شش��م اقتصادی هم آورده شده است، حتی اگر نیاز 
به استفس��اریه هم باشد آن را انجام می دهیم تا مناطق آزاد 

زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار بگیرند. 

وزیر صنعت از افزایش تجارت با اوراسیا خبر داد
 تشریح سیاست های ایران

در انرژی های پاک
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تش��ریح سیاست های 
ای��ران در زمینه انرژی های پاک، به توانمندی های ایران در 

بخش انرژی های بادی و گاز طبیعی اشاره کرد. 
به گزارش ایس��نا، محمدرض��ا نعمت  زاده ک��ه به منظور 
شرکت در اکسپوی قزاقستان به این کشور سفر کرده است، 
ضمن تش��ریح سیاست های ایران در زمینه انرژی های پاک، 
گف��ت: ایران سیاس��ت های خود را در زمین��ه انرژی  بادی، 
انرژی خورشیدی، گاز طبیعی و زغال سنگ دنبال می کند. 
وی با اش��اره به اینکه ایران کش��وری با منابع غنی انرژی 
پاک اس��ت و برنامه های مختلفی را در این راستا در دستور 
کار خ��ود قرار داده، اظهار ک��رد: در زمینه انرژی های بادی 
طراحی و مهندسی ساخت توربین های بادی با ظرفیت ۵.۲ 
مگابای��ت در ایران وجود دارد و قراردادی نیز با قزاقس��تان 
مدنظر قرار گرفته تا یک نیروگاه بزرگ در این کشور ایجاد 
ش��ود.  وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: عالوه بر این 
بای��د بدانیم که ایران جزو ۱۰ کش��ور دنی��ا از نظر طراحی 
و احداث س��دهای بزرگ اس��ت.  نعم��ت زاده همچنین در 
مورد انرژی خورش��یدی و گاز طبیعی نیز خاطرنشان کرد: 
برنامه هایی در زمینه  س��لول های خورش��یدی وجود دارد، 
هرچند که این حوزه چند سالی است کار خود را آغاز کرده 
و رو به رشد است. در مورد گاز طبیعی نیز ایران بزرگ ترین 
منابع گاز طبیعی جهان را داراس��ت و در این راستا استفاده 
از توربین ه��ای ترکیبی گازی و بخ��اری را در کنار هم قرار 
داده و تولی��د ۱۰۰ درص��دی توربین ه��ای گازی و آبی در 
داخل کشور انجام و صادر می شود.  وی در مورد زغال سنگ 
نیز یادآور ش��د: ایران در بخش زغال س��نگ استفاده ای در 
تولید انرژی ندارد و تنها مصارف صنعتی این ماده را مدنظر 

قرار می دهد. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت همچنی��ن به عالقه مندی 
ایران برای حجم مبادالت ارزی با کش��ورهای عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراس��یا از جمله روس��یه، ارمنس��تان، قزاقستان، 
بالروس و قرقیزس��تان اش��اره کرد و گفت: اتحادیه اوراسیا 
جمعیت��ی بالغ بر ۱8۰ میلیون نف��ر دارد و امیدواریم که با 
موافقت نام��ه بازرگانی آزاد بتوانیم حجم مبادالت خود را با 

کشورهای عضو این اتحادیه افزایش دهیم. 

حملونقل

مدیرعامل ایران ایر: 
ایران در 10 سال آینده به 300 فروند 

هواپیمای نو نیاز دارد
مدیرعام��ل ش��رکت هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران 
)ای��ران ای��ر( می گوید که: ایران تا ۱۰ س��ال آینده به ۳۰۰ 
فرون��د هواپیمای نو نیاز دارد. تاکنون هفت فروند هواپیمای 
نو وارد ناوگان هوایی ایران ایر شده که سه فروند آن ایرباس 

و  چهار فروند آن  ای تی آر )ATR(  است. 
ب��ه گزارش »فرصت ام��روز« از پایگاه خب��ری وزارت راه 
و شهرس��ازی، فرهاد پرورش در حاش��یه هفتاد و س��ومین 
اجالس س��االنه انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی »یاتا« 
که در مکزیک برگزار ش��د، در گفت وگو با خبرنگار نش��ریه 
آمریکایی تخصصی ایرویز، درب��اره ویژگی های هواپیماهای 
 ای ت��ی آر گفت: اس��تفاده از این هواپیماها بس��یار به نفع ما 
اس��ت، چون نیازی به س��رمایه گذاری ف��راوان برای خرید 
تجهی��زات زمین��ی از جمله ژنراتور، اس��تارتر ی��ا خودروی 

یدک کش )پوش بک( نیست. 
مدیرعام��ل ایران ایر بیان کرد: تاکن��ون حدود ۹۰درصد 
مس��افران پروازه��ای داخلی بین حدود ۱۰فرودگاه کش��ور 
جابه جا می شدند، اما امیدواریم با هواپیماهای  ای تی آر ۵۰ 

یا ۶۰ فرودگاه کشور را پوشش دهیم. 
به گفته وی، ایران ایر تا پایان س��ال ۲۰۱7 میالدی پنج 
فرون��د هواپیم��ای دیگر  ای ت��ی آر دریاف��ت می کند و ۱۱ 
فروند دیگر نیز در س��ال ۲۰۱8 تحویل ایران ایر می شود و 
  320A امیدواریم تا پایان س��ال جاری دو فروند هواپیمای

را از شرکت ایرباس تحویل بگیریم. 
پ��رورش درب��اره خ��روج هواپیماهای قدیم��ی از ناوگان 
ایران ایر گفت: برنامه ما این اس��ت که در آینده نزدیک که 
هواپیماهای جدید بیش��تری دریافت کردیم، دو هواپیمای 
قدیمی دیگر را از رده خارج کنیم. پیش از همه، هواپیماهای 

فوکر ۱۰۰ و  ام دی 8۰ اجاره ای را عودت خواهیم داد. 
مدیرعام��ل ای��ران ایر درب��اره خرید هواپیما از ش��رکت 
بویینگ نیز افزود: براس��اس برنامه، نخستین بویینگ 777 
س��ری ۳۰۰ در آوری��ل ۲۰۱8 )فروردین- اردیبهش��ت ماه 
۹7( تحویل ایران ایر می ش��ود و کارشناس��ان فنی بویینگ 
دو هفته پیش در تهران بودند و برای نهایی کردن مس��ائل 

باقی مانده با کارشناسان فنی ما همکاری داشتند. 
پ��رورش در پایان گف��ت: بنابر اطالعات موج��ود، روزانه 
حدود ۱۰۰ پرواز عبوری از حریم هوایی ایران بیش��تر شده 
و حریم هوای��ی ایران می تواند پذیرای هواپیماهای بس��یار 

بیشتری باشد. 
گفتن��ی اس��ت هفتاد و س��ومین اجالس س��االنه انجمن 
بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا ۱4 تا ۱۶ خردادماه امسال 
در مکزیک برگزار ش��د و مدیرعامل ایران ایر برای نخستین 
بار به عضویت ش��ورای حکام انجمن بین المللی حمل ونقل 

هوایی یاتا انتخاب شد. 

بزرگ ترین ناوگان بویینگی ایران در آسمان
پس از آنکه ش��رکت هواپیمایی ایران ایر توانست با نهایی 
کردن مذاکرات خود قراردادهایی جداگانه با س��ه ش��رکت 
ایرباس، بویینگ و ATR به امضا برساند، شرکت هواپیمایی 
آس��مان نیز مذاکراتی را آغاز کرد که روز ش��نبه نخستین 
نتیجه آن با انعقاد قرارداد خرید ۶۰ فروند بویینگ امضا شد. 
به گزارش ایسنا، ش��رکت هواپیماساز بویینگ آمریکا که 
برای نزدیک به چهار ده��ه امکان حضور در بازارهای ایران 
را از دس��ت داده بود، پس از اجرایی ش��دن برجام توانست 
مذاکرات خود را با ایرالین های ایرانی از سر بگیرد که نتیجه 
آن در گام نخس��ت قرارداد فروش 8۰ هواپیما به ایران ایر و 

سپس ۶۰فروند هواپیما به آسمان بود. 
ش��رکت آسمان که در طول سال های گذشته مانند دیگر 
ایرالین ه��ای ایرانی برای حضور در بازاره��ای بین المللی با 
مشکالتی جدی مواجه بود، در طول چند ماه قبل مذاکراتی 
را با بویینگ ترتیب داد که در نخس��تین گام به امضای یک 

توافق نامه ابتدایی انجامید. 
ب��ا برط��رف ش��دن آخرین مش��کالت و مس��ائلی که در 
مذاک��رات مطرح بود، ش��رکت آس��مان قرارداد رس��می را 
با مس��ئوالن بویینگ در تهران امضا کرد ت��ا به این ترتیب 
 در گام نخس��ت خری��د ۳۰ فرون��د هواپیم��ای بویین��گ

 MAX 737 را نهای��ی کن��د. طب��ق برآورده��ای صورت 
گرفته، ۹۵ درصد از این قرارداد را فاینانس پوش��ش خواهد 
داد و آس��مان در گام نخس��ت تنها ۵درصد از قرارداد را به 

شکل نقدی پرداخت می کند. 
این قرارداد که با پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری 
اجرایی می شود، می تواند وضعیت ناوگان هواپیمایی آسمان 

را با مدرن ترین ایرالین های منطقه و جهان سازگار کند. 
۳۰ فرون��د هواپیم��ای بویینگ 7۳7 جدید در ش��رایطی 
ب��ه ایران فروخته خواهد ش��د که در ح��ال حاضر تنها یک 
ایرالین بین المللی نخستین فروند از سفارش های خود را از 
این خانواده دریافت کرده اس��ت. طبق آمارهای ارائه شده، 
ش��رکت بویینگ تاکنون بی��ش از ۳7۰۰ فروند از این مدل 
هواپیما س��فارش دریافت کرده و تاکنون تنها دو فروند آن 

را تحویل داده است. 
بویینگ MAX 737 که مدل جدید از خانواده مطرح 
هواپیماهای 7۳7 به حس��اب می آید، از سال ۲۰۱۱ وارد 
مرحله برنامه ریزی ش��د و توانست نخس��تین پرواز خود 
را در ژانوی��ه ۲۰۱۶ انج��ام ده��د؛ پ��س از آن بویین��گ 
فرآیند رس��می تحویل ای��ن هواپیما را ب��ه ایرالین های 
س��فارش دهنده آغاز ک��رد که ایرالی��ن مالزیایی مالیندو 
در مه س��ال ۲۰۱7 توانس��ت دو فروند از این هواپیما را 
تحوی��ل بگی��رد. بویینگ همزمان با آغ��از برنامه اجرایی 
خود تحویل س��فارش برای این هواپیم��ا را نیز آغاز کرد 
که در س��ال ۲۰۱۱ تعداد ۱۵۰ فروند، در س��ال ۲۰۱۲ 
تعداد ۹۰8 فروند، در س��ال۲۰۱۳ تعداد 7۰8 فروند، در 
س��ال ۲۰۱4 تع��داد 8۹۰ فروند، در س��ال ۲۰۱۵ تعداد 
4۰۹ فروند، در س��ال ۲۰۱۶ تعداد ۵4۰ فروند و در سال 
۲۰۱7 تاکنون ۹4 فروند سفارش جذب کرده که البته با 
ورود سفارش های شرکت آسمان رقم آن از ۳7۰۰ فروند 

اعالمی نیز باالتر خواهد رفت. 
ای��ن هواپیم��ا در کالس های مختلف توانای��ی جابه جایی 
مس��افران را خواهد داش��ت که از ۱۳8 مس��افر در بویینگ 
7۳7-7 آغاز می ش��ود و تا ۲۲۰ مسافر در بویینگ ۹-7۳7 
ادامه پیدا می کند، همچنین این هواپیما توانایی پرواز چند 
ه��زار کیلومتری را نیز دارد و از این رو هواپیمایی آس��مان 
می توان��د پس از تحوی��ل آنها چه در مس��یرهای داخلی و 
چ��ه در حوزه های بین المللی از آن اس��تفاده کند. با اضافه 
ش��دن ۶۰ فروند هواپیمای جدید سفارشی ایران، تعداد کل 
خریدهای قطعی پس از اجرای برجام به ۲۶۰ فروند هواپیما 
می رس��د. طبق اعالم وزیر راه و شهرس��ازی، ایران در قالب 
برنامه ای ۱۰ساله به خرید حدود ۵۰۰ هواپیمای مسافربری 

جدید احتیاج خواهد داشت. 



از اختصاص  اتری��ش  وزیر دارایی 
یوروی��ی  میلی��ارد  ی��ک   اعتب��ار 
بان��ک« به عن��وان بزرگ ترین  »اوبر 
بان��ک اتریش با ه��دف تأمین مالی 
و توس��عه هم��کاری با ای��ران خبر 
داد و اب��راز امی��دواری ک��رد در این 
س��فر به توافقاتی اصول��ی در مورد 
و  س��رمایه گذاری  موافقتنامه ه��ای 
اجتن��اب از اخذ مالی��ات مضاعف با 

ایران دست یابد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« هانس 
یورگ ش��یلینگ که ب��رای پیگیری 
تفاهم ه��ای پیش��ین مس��ئوالن دو 
کش��ور در حوزه ه��ای اقتص��ادی به 
ته��ران س��فر کرده اس��ت، ب��ا علی 
طیب نی��ا، وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و 
دارایی دیدار کرد و دو طرف در این 
دیدار بر توس��عه هرچه بیشتر روابط 
بانک��ی به ویژه رواب��ط کارگزاری دو 
کشور ایران و اتریش تأکید کردند. 

در جری��ان ای��ن دی��دار، وزیران 
دارای��ی ای��ران و اتری��ش در زمینه 
انجام برخی تغییرات با هدف امضای 
توافقنام��ه اجتناب از اخ��ذ مالیات 
مضاع��ف و توس��عه همکاری ه��ای 
گمرکی در چارچوب قوانین اتحادیه 
اروپ��ا ب��ه تواف��ق رس��یدند و طرف 
اتریشی، پیشنهادهای خود را در این 

زمینه به علی طیب نیا ارائه داد. 
وزی��ر اقتص��اد در این نشس��ت با 
اشاره به مذاکرات سال گذشته خود 
با همتای اتریش��ی در جریان س��فر 
به وین، خواهان تس��ریع در توسعه 
هرچه بیشتر همکاری های اقتصادی، 
متناس��ب با روابط حسنه دو کشور 
ش��د. طیب نیا به حوادث تروریستی 
هفت��ه گذش��ته و ش��هادت تعدادی 
از هموطنان اش��اره ک��رد و ایران را 
یکی از قربانیان تروریس��م در طول 
س��ال های پ��س از پی��روزی انقالب 
اسالمی برش��مرد و خواستار تقویت 
همکاری های بین المللی برای مبارزه 
و ریش��ه کنی تروریس��م در سراسر 

جهان شد. 
وی ادام��ه داد: در همی��ن رابطه، 
و حمای��ت  پولش��ویی  ب��ا  مب��ارزه 
مالی از تروریس��م به عن��وان یکی از 
برنامه های اصلی جمهوری اس��المی 
تدوی��ن  اقتص��اد  وزارت  به وی��ژه  و 
و  س��ازمان ها  تمام��ی  در  و  ش��ده 
نهادها، به ویژه نظ��ام بانکی، مطابق 
ب��ا اس��تانداردهای بین الملل��ی و با 
جدیت در حال اجراس��ت.  طیب نیا 
با بیان اینکه بانک های ایرانی اکنون 
به نرم افزارهای الزم برای شناس��ایی 
معامالت مش��کوک و تأمی��ن مالی 
تروریسم و پولشویی مجهز شده اند، 
گف��ت: اکن��ون تمرکز ما ب��ر اجرای 
کامل ت��ر ای��ن ضواب��ط، مطاب��ق با 
بین المللی  نهادهای  اس��تانداردهای 
و بهره من��دی از تجارب کش��ورهای 

توسعه یافته در این ارتباط است. 

عالقه وین برای تسریع در 
اجرای تفاهم اقتصادی با ایران

وزیر  ش��یلینگ،  ی��ورگ  هان��س 

دارای��ی اتری��ش نیز در ای��ن دیدار 
طی س��خنانی مراتب تاثر و تسلیت 
عمی��ق خود را به نمایندگی از مردم 
و دولت متبوع نس��بت ب��ه عملیات 
ابراز  تروریس��تی اخی��ر در ته��ران 
داش��ت. وی که در رأس یک هیأت 
عالی رتبه از مقامات دولتی و تعدادی 
از نمایندگان ش��رکت ها و بانک های 
بزرگ  تجاری اتریش به تهران س��فر 
ک��رده اس��ت، از عزم ج��دی دولت 
این کش��ور برای توس��عه مراودات و 
همکاری های اقتصادی با ایران خبر 
داد. وی با اشاره به دیدار و مذاکرات 
س��ال گذش��ته خ��ود ب��ا طیب نیا، 
پیش��رفت های اقتص��ادی جمهوری 
اس��المی به ویژه در حیطه مرتبط با 
وزارت اقتصاد را بس��یار درخشان و 

تحسین برانگیز خواند. 
وزیر دارایی اتری��ش با بیان اینکه 
خ��ود و هیأت بلندپای��ه همراه وی، 
به نمایندگی از دولت و شرکت های 
بزرگ این کش��ور، بس��یار عالقه مند 
به تس��ریع هر چه بیشتر در توسعه 
روابط اقتصادی دو کشور و گسترش 
همکاری های دوجانبه هستند، اعالم 
ک��رد: بانک »اوب��ر بان��ک« اتریش 
به عنوان بزرگ ترین بانک این کشور، 
یک میلیارد ی��ورو برای تأمین مالی 
ایران  در  س��رمایه گذاری  پروژه های 
اختصاص داده اس��ت. وی همچنین 
با اع��الم نهایی ش��دن توافق ها بین 
از  بانک ه��ای مرک��زی دو کش��ور، 
اش��تیاق ش��دید تع��دادی دیگر از 
توس��عه  برای  اتریش��ی  بانک ه��ای 
برقراری روابط  ازجمل��ه  همکاری ها 
کارگ��زاری با بانک ه��ای ایرانی خبر 

داد. 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه رس��یدن به 
توافق��ات الزم در زمین��ه تضامی��ن 
توس��عه همکاری های  برای  حقوقی 
س��رمایه گذاری  و  اقتص��ادی 
شرکت های اتریشی در ایران، یکی از 
اهداف این س��فر بوده است، از چهار 
برابر شدن تضمین های صادره دولت 
این کش��ور به شرکت های عالقه مند 
به س��رمایه گذاری در ایران در سال 

گذشته خبر داد. 
ط��رف اتریش��ی در این جلس��ه، 
اصالح��ات پیش��نهادی دول��ت این 
کش��ور در زمینه توافقنامه اجتناب 
ب��ا  مطاب��ق  مضاع��ف  مالی��ات  از 
اس��تانداردهای اتحادیه اروپا را برای 
بررسی تقدیم وزیر اقتصاد کشورمان 

کرد. 

مبادالت بانکی اتریش با ۲۰بانک 
ایرانی برقرار شد

وزی��ر دارای��ی اتری��ش همچنین 
در نشس��ت مش��ترک با محمدرضا 
نعم��ت زاده، وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت گفت: اوبربانک اتریش اکنون 
با ۲۰ بانک ایران ارتباط کاری برقرار 
ک��رده و کنترل بانک )بان��ک ناظر( 
اتریش هم در ابعاد وس��یع اسنادی 
را برای مبادله با ای��ران آماده کرده 

است. 
هان��س یورگ ش��لینگ ادامه داد: 
رواب��ط م��ا دیرین��ه اس��ت و تالش 
داری��م به س��طح قبل��ی برگردیم و 
ترکی��ب هیأت اتریش در این س��فر 
بیانگر ع��زم و اراده ما در تحقق این 
مهم اس��ت. در دوران جدید مس��یر 
درستی را طی کردیم و موفقیت ها و 
پیشرفت های خوبی به دست آوردیم. 

وی با اش��اره به همراهی رؤس��ای 
بان��ک مرک��زی و برخ��ی بانک های 
ب��زرگ اتری��ش در این س��فر گفت: 
حمل و نقل و انتقال پول و همچنین 
توس��عه مبادالت تجاری، وابسته به 
نظام بانکی اس��ت. برهمین اس��اس 
در یک س��ال گذش��ته و درپی سفر 
آقای س��یف، رئیس بان��ک مرکزی، 
یک حس��اب فعال نزد بانک مرکزی 

اتریش باز شد. 
وزیر دارایی اتریش افزود: اوبربانک 
اتری��ش اکنون ب��ا ۲۰ بان��ک ایران 
ارتب��اط کاری برقرار کرده اس��ت و 
بان��ک الیو هان��زن اینترنش��نال نیز 
چنین تصمیم��ی دارد، ضمن اینکه 
کنت��رل بانک یا بان��ک ناظر اتریش 
هم در ابعاد وس��یع اسنادی را برای 

مبادله با ایران آماده کرده است. 
وی گفت: تأمی��ن امنیت حقوقی 
دوجانب��ه و چندجانبه ب��ا اروپا برای 
پیشبرد کارهای تجاری مهم است و 
ما تالش می کنیم تفس��یر شفافی از 
موضوع تأمین امنیت حقوقی داشته 

باشیم. 
وزیر دارای��ی اتریش ب��ا تأکید بر 
تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی 
دو کش��ور افزود: کاری که ما انجام 
دادیم مثل دوی ماراتن اس��ت که به 
پای��ان آن نزدیک ش��ده ایم. با توجه 
اراده سیاس��ی و حمایت ه��ای  ب��ه 
دولت های ایران و اتریش تا رسیدن 
به هدف راهی نمانده است و ما امروز 
همچنین با وزیر نفت گفت وگوها را 
برای شروع همکاری ها در حوزه نفت 

و انرژی ادامه می دهیم. 
وی گف��ت: ای��ران در مب��ارزه ب��ا 
پولشویی و تأمین مالی تروریست ها 

گام های خوبی برداش��ته اس��ت و ما 
درح��ال آموزش کارشناس��ان بانک 

مرکزی ایران در اتریش هستیم. 
وزیر دارایی اتریش افزود: با توجه 
به اینکه انتخابات اتریش یک س��ال 
زودتر از موعد برگزار می شود، تالش 
ما این اس��ت ک��ه کارها با س��رعت 

بیشتری انجام شود. 

بیشترین روابط کارگزاری بانکی 
را با اتریش داریم

محمدج��واد ظری��ف، وزی��ر امور 
خارج��ه ای��ران نی��ز در دی��دار ب��ا 
س��فر  ش��لینگ،  ی��ورگ  هاین��س 
هیأت اقتص��ادی اتریش به تهران را 
نش��انگر عالقه مندی این کشور برای 
همکاری ب��ا ایران دانس��ت و گفت: 
ای��ران نی��ز عالقه مند ب��ه همکاری 
با اتریش اس��ت و بیش��ترین روابط 
کارگزاری بانکی ایران در اروپا با این 

کشور در جریان است. 
ظریف با اش��اره به روابط بس��یار 
خوب بین دو کش��ور افزود: روابط با 
اتریش به ویژه پ��س از توافق برجام 
از پیش��رفت های خوب��ی برخ��وردار 
ب��وده و اتری��ش در دول��ت جدی��د 
نخستین کش��وری بود که در سطح 
رئیس جمهوری به ایران هیأت اعزام 

کرد. 
حادثه  درب��اره  ظری��ف همچنین 
تروریستی در تهران و تأکید بر لزوم 
مقابل��ه با آن، تأکید کرد: تروریس��م 
تکفیری همه کشورهای منطقه را با 
تهدی��د مواجه ک��رده و مقابله با آن 
نیازمن��د همکاری دس��ته جمعی از 

سوی کشورهاست. 
وزی��ر دارایی اتریش نیز در ابتدای 
این دیدار تاس��ف عمی��ق خود را در 
قبال ح��وادث تروریس��تی اخیر در 
تهران اعالم داشت و افزود: تروریسم 
مش��کل تمامی نقاط جهان اس��ت و 
ب��رای همه کش��ورها باع��ث نگرانی 

فراوانی شده است. 
هاین��س ی��ورگ ش��لینگ اظهار 
داش��ت: اعم��ال گروه ه��ای افراطی 
هیچ گاه ارتباط��ی با ادیان و مذاهب 

جهان ندارد. 
وی هدف از س��فر خ��ود به تهران 
را تعمیق رواب��ط دوجانبه به ویژه در 
بخش ه��ای اقتص��ادی و مالی اعالم 
داشت و افزود: فعالیت های اقتصادی 
فص��ل مش��ترک همکاری ه��ای دو 

کشور است. 
وزیر دارای��ی اتریش با اش��اره به 
عالقه من��دی دول��ت اتری��ش برای 
همکاری ه��ای آموزش��ی در ح��وزه 
بانک��ی با کش��ورمان اظهار داش��ت: 
اخیرا ضمانت نامه های  اتریش  دولت 
بانکی و س��رمایه گذاری با ایران را با 
هدف توسعه روابط دو کشور تا چهار 

برابر افزایش داده است. 
یورگ ش��لینگ اظه��ار امیدواری 
کرد در این س��فر موفق به توافقاتی 
اصول��ی در م��ورد موافقتنامه ه��ای 
س��رمایه گذاری و اجتن��اب از اخ��ذ 
مالیات مضاعف با مقامات ایران شود. 

وزیر دارایی اتریش از افزایش مبادالت بانکی و رشد 4 برابری سرمایه گذاری در ایران خبر داد

فرصت اتریش برای ایران

معاون نظارتی بانک مرکزی با اش��اره به ابطال 
مجوز ۲۲۲ صرافی متخلف گفت: در مرجع قضایی 
علیه موسس��ات غیرمجاز و صرافی ها، اقامه دعوا 
خواهد ش��د.  فرشاد حیدری در گفت وگو با مهر 
از تشدید نظارت بر عملکرد صرافی ها با توجه به 
رون��ق معامالت ارزی خب��ر داد و گفت: مردم با 
توجه به اطالعیه های بانک مرکزی و اعالم اسامی 
صرافی های مج��از، اقدام به انجام معامالت ارزی 
خود کنند؛ این در حالی اس��ت که بانک مرکزی 
نظارت های خود بر صرافی ها را تش��دید کرده و 
با همکاری دس��تگاه های نظارت��ی انتظامی، کار 

ساماندهی را پیش خواهد برد. 
مع��اون نظارت��ی بان��ک مرکزی اف��زود: طی 
س��ال های گذش��ته، بانک مرکزی همواره تالش 
کرده تا فعالیت شبکه صرافی کشور را رصد کند 
و بر همین اس��اس، نظارت های این نهاد نظارتی 
به طور مس��تمر انجام می شود؛ در این میان طی 
س��ال های گذش��ته، تا امروز بالغ بر ۹۲۰ مجوز 
برای صرافی ها صادر ش��ده است، اما نظارت تنها 
در ای��ن مرحله ختم نمی ش��ود؛ بلکه در مراحل 
کاری صرافی ه��ا ه��م، نظارت ادام��ه می یابد به 
همی��ن دلیل تاکنون مجوز ۲۲۲ صرافی به دلیل 
تخلف باطل شده است.  وی از همکاری با نیروی 
انتظام��ی ب��رای پلمب ۴۲۵ صراف��ی خبر داد و 
خاطرنش��ان کرد: اسامی این صرافی ها به نیروی 
انتظامی ارائه شده و بر این اساس، ممکن است تا 
زمان اقدام از سوی نیروی انتظامی، این صرافی ها 
مشغول به کار باشند، بنابراین از مردم درخواست 
می شود که حتماً قبل از هر گونه تبادالت ارزی، 
اس��امی صرافی های مجاز را از روی سایت بانک 
مرکزی چک کنند. به گفته حیدری، اگر برخی 
صرافی ها قابلیت تطبیق و صدور مجوز را داشته 
باش��ند، حتماً فرآیند کاری آنها سپری می شود؛ 
در غیر این صورت نس��بت به پلمب آنها، از سوی 
نیروی انتظامی اقدام خواهد شد؛ ضمن اینکه در 
مرجع قضایی هم بر علیه موسس��ات غیرمجاز و 

صرافی ها، اقامه دعوا خواهد شد. 
 

پذیرش ضمانت نامه صندوق های ضمانت 
در دستورالعمل تامین مالی بنگاه ها

همچنین بانک مرکزی در دستورالعمل جدید 
تأمین مال��ی بنگاه های کوچک و متوس��ط، بر 
پذیرش ضمانت نامه ه��ای صندوق های ضمانت 
تأکی��د ک��رد.  ب��ه گ��زارش صن��دوق ضمانت 
س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک، در م��اده ۸ 
دس��تورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و 
متوس��ط تصریح شده اس��ت: موسسه اعتباری 
می تواند پس از بررسی های کارشناسی، نسبت 
ب��ه پذی��رش ضمانت نامه های صادره از س��وی 
صندوق ه��ای ضمان��ت  )که به موج��ب قانون 
تش��کیل ش��ده و دارای تفاهم نامه با بانک های 
عامل جهت تأمین تس��هیالت و تعهدات است( 
به عن��وان وثیقه اق��دام کند.  یادآور می ش��ود، 
صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک 
با تصویب مجلس ش��ورای اس��المی در س��ال 
۱۳۸۳ تأسیس شد و مهم ترین هدف آن صدور 
ضمانت نامه برای پوشش کسری وثایق اعطایی 
بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری به صنایع 
کوچک است.  هم اکنون سقف ضمانت نامه های 
 صادر ش��ده این صندوق ب��رای صنایع کوچک 
۳۰ میلیارد ریال تعیین شده که ۷۰ درصد اصل 
و سود تسهیالت را پوشش می دهد. این مبلغ در 
مناطق کمتر توسعه یافته ۸۵ درصد اصل و سود 
تسهیالت است.  صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنای��ع کوچک تاکنون با ۱۸ بانک و موسس��ه 
مال��ی و اعتباری تفاهم نامه همکاری امضا کرده 
اس��ت که صاحب��ان صنایع کوچ��ک می توانند 
از مزای��ای ای��ن تفاهم نامه ها، بهره مند ش��وند. 
از ابت��دای س��ال ۹۶ نی��ز، تم��ام فرآیند صدور 
ضمانت نامه های، صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنای��ع کوچک به ص��ورت الکترونیک��ی انجام 

می شود. 

معاون نظارتی بانک مرکزی از ابطال مجوز و اقامه دعوی علیه صرافان غیرمجاز خبر داد

بانک مرکزی وارد می شود

رئیس کل بیمه مرکزی: 
 صورت های مالی شرکت های بیمه

شفاف شود
رئیس کل بیمه مرکزی بر ضرورت ش��فافیت صورت های 
 مال��ی و کفایت ذخایر ش��رکت های بیمه ب��رای حمایت از 
ذی نفع��ان صنعت بیم��ه تأکید کرد.  به گ��زارش »فرصت 
ام��روز« از بیمه مرک��زی، عبدالناصر همتی در نشس��تی با 
مدیران عامل ش��رکت های بیمه با قدردانی از ش��رکت های 
بیم��ه که در تأمین و پوش��ش خس��ارت های مهم و متعدد 
س��ال۹۵ فعاالنه حضور داش��تند، گفت: تداوم حمایت بیمه 
مرک��زی از ش��رکت های بیم��ه به عنوان یک اصل همیش��ه 

پابرجاست. 
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین از انس��جام و هماهنگی 
اتومبیل ه��ای  بیمه نام��ه  ص��دور  در  بیم��ه   ش��رکت های 
صفر کیلومتر نیز قدردانی کرد و گفت: سیاس��ت اتخاذ شده 
برای صدور این نوع بیمه نامه و با راهبری بیمه ایران باید ادامه 
یابد.  همتی همچنین درباره نحوه اجرای آیین نامه حاکمیت 
شرکتی و ارزیابی ریس��ک صحیح بیمه درمان که به تازگی 
در ش��ورای عالی بیمه به تصویب رس��یده اس��ت، با مدیران 
عام��ل بیمه ها بحث و گفت وگو کرد. در این نشس��ت که به 
دعوت سندیکای بیمه گران ایران انجام شد، موضوعاتی چون 
اجرای آیین نامه حاکمیت ش��رکتی، بیمه درمان تکمیلی و 
ذخایر ش��رکت های بیمه مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت.  
گفتنی است که بیمه مرکزی ایران قصد دارد امسال، رعایت 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی )IFRS( را در 
صنعت بیمه اجباری کند. اس��تانداردهای گزارشگری مالی 
بین المللی به مجموعه ای از اس��تانداردهای حسابداری گفته 
 می شود که توسط هیأت استانداردهای حسابداری بین المللی 
)آی. آ. اس. بی( تدوین ش��ده  اس��ت؛ این استانداردها زبان 
جهان ش��مول برای ش��رکت ها برای ورود به عرصه تجارت 
جهانی به حس��اب می آید.  به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، 
با توجه به آیین نامه های موجود در صنعت بیمه، رعایت این 
استانداردها چندان مش��کلی در این صنعت ایجاد نمی کند. 
از این رو قرار اس��ت تا نیمه نخست امسال شرکت های بیمه 
گزارش های مالی خود را بر مبنای این اس��تانداردها به بیمه 
مرکزی ارائه کنند و با س��ازمان حسابرس��ی نیز رایزنی ها و 

هماهنگی های الزم برای این کار انجام شده است. 

مدیر گروه بانکداری اسالمی: 
 بخشنامه بانک  مرکزی توصیه بود 

نه الزام
بخش��نامه پرداخت وام ۵ میلیون تومانی با پشتوانه یارانه 
نقدی به عنوان وثیقه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه به بانک ها 
ابالغ و مقرر ش��د تا بانک ها در صورت صالحدید آن  را اجرا 
کنند. در این راس��تا یک منبع آگاه در بانک مرکزی به ایلنا 
گفت: هر چند بانک مرکزی این بخش��نامه را ماه گذش��ته 
اب��الغ کرد اما اجباری در اجرای این طرح از س��وی بانک ها 
نیس��ت.  وی افزود: منابع و مصارف در دست بانک هاست و 
این اجازه از س��وی بانک مرکزی به آنها داده ش��ده تا یارانه 
نقدی را جایگزین وثیقه بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد کنند. 
وی تصریح کرد: بر این اساس متقاضیان کارت های اعتباری 
با ضمانت قرار دادن حس��اب  یارانه ای خود می توانند از این وام 
اس��تفاده کنند و با وثیقه حس��اب های یارانه ای خود، حداکثر 
تا س��قف ۵ میلیون تومان با عقد مرابح��ه و امکان بازپرداخت 
حداکثر پنج ساله وام دریافت کنند.  همچنین در این خصوص 
کامران  ندری، مدیر گروه بانکداری اس��المی پژوهشکده پولی و 
بانکی معتقد است: بانک مرکزی ممکن است به بانک ها اجازه 
پرداخ��ت وام ۵ میلیونی با وثیقه یارانه نقدی را داده باش��د اما 
این بخشنامه ها صرفاً می گوید پرداخت وام از نظر بانک مرکزی 
بالمانع است.   ندری تصریح کرد: اما بانک مرکزی تکلیف نکرده 
که پرداخت وام ۵ میلیونی برای همه بانک ها الزامی است، زیرا 
هر نوع تکلیفی از سوی بانک مرکزی برای بانک ها خالف اصول 
بانکداری حرفه ای اس��ت؛ مطلبی که از سوی بانک مرکزی به 
بانک ها اعالم شد در واقع توصیه  بود و نه الزام. او خاطر نشان 
ک��رد: در صورتی که منابع بانک ها اجازه دهد طبعا می توانند 
وام را پرداخت کنند اما در ش��رایط فعلی بانک ها منابع الزم 
برای پرداخت تس��هیالت در این حجم وسیع برای افرادی را 

که یارانه دریافت می کنند ندارند. 
مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی  و بانکی   افزود: 
این اطالعیه ها الزام نمی کند که حتماً این وام پرداخت شود اما 
در صورت داش��تن منابع الزم می توانند این وام ها را بپردازند.  
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی اغلب بانک ها با مشکل کسری 
نقدینگی مواجه اند گفت: بانک ها منابع الزم را در اختیار ندارند 
اما وام ۵ میلیونی با س��ود ۱۸ درص��د قطعاً متقاضیان خود را 
دارد. هرچند ممکن است همه یارانه  بگیران متقاضی دریافت 
وام نباش��ند اما بخش قابل مالحظه ای از آنها متقاضی این وام 
هستند.   وی با بیان اینکه بعید به نظر می رسد بانک ها امکان 
تجهیز منابع برای این کار را داش��ته باشند، گفت: این موضوع 
همان مکانیسم عرضه و تقاضاست که در سیستم بانکی همیشه 
تقاضا از عرضه بیشتر اس��ت. ضمن آنکه مکانیسمی هم برای 

شفافیت بازار وجود ندارد. 

 شرکت وصول مطالبات معوق
 بانک ملی ایران تشکیل می شود

عض��و هیأت مدیره بانک ملی ایران اع��الم کرد: به منظور 
تعیی��ن تکلیف و کاهش هر چه بیش��تر مطالبات غیر جاری، 
تشکیل ش��رکت وصول مطالبات معوق بانک در دستور کار 
قرار گرفته است.  برات کریمی در گفت وگو با روابط عمومی 
بان��ک ملی ایران با بیان اینکه مطالب��ات معوق، منابع بانک 
را قف��ل می کند، افزود: وصول این مطالبات باعث می ش��ود 
گردش منابع ایجاد ش��ده و مش��تریان بیش��تری از آن نفع 
ببرند.  وی با اش��اره به اینکه بانک مل��ی ایران هم اکنون از 
روش ه��ای معمول، وصول مطالبات مع��وق خود را پیگیری 
می کند، اظهار کرد: تش��کیل شرکت وصول مطالبات معوق 

راهکار مناسبی به منظور تسریع در امور مربوطه است. 
کریمی با اشاره به اینکه ایده تشکیل چنین شرکتی در بانک 
ملی ایران از چندی پیش وجود داشته است، گفت: تشکیل این 
شرکت به منظور وصول مطالبات خرد است و از آنجا که وصول 
این گونه مطالبات، نقدی اس��ت، سود حاصل از این اقدام برای 
بانک زیاد اس��ت و هزینه کردن برای تش��کیل چنین شرکتی 
توجیه اقتصادی خواهد داش��ت. عض��و هیأت مدیره بانک ملی 
ایران با تأکید بر اینکه اقدامات کارشناسی برای تشکیل شرکت 
وصول مطالبات معوق انجام ش��ده است، اظهار کرد: مطمئنم 
اث��ر مثبت این کار به هزینه اش می ارزد، چون نتیجه موفق آن 
در بانک های دیگر تجربه ش��ده اس��ت. کریمی همچنین ابراز 
امیدواری کرد با شرایط پیش رو، فعالیت این شرکت امسال 

آغاز شود. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک دوشنبه4
22 خرداد 1396

شماره 805

خبرنــامه

رئیس کل اسبق بانک مرکزی: 
ادغام، مشکل زیان دهی بانک ها را حل 

نمی کند
رئیس کل اس��بق بانک مرکزی با بی��ان اینکه ادغام بانک ها 
راه حلی برای معضل زیان ده بودن ترازنامه بانک ها نیست، گفت: 

ادغام بانک ها مشکل رکود فعلی را حل نخواهد کرد. 
ب��ه گزارش تس��نیم، طهماس��ب مظاهری ادغ��ام دو بنگاه 
اقتصادی در قانون تجارت و کس��ب و کار را امری عادی دانست 
و اف��زود: وقتی دو بن��گاه به دالیل مزیت های��ی خاص به یک 
واحد اقتصادی تبدیل می ش��وند، با ادغ��ام از مزایای یکدیگر 
بهره ب��رداری می کنند.  وی این تصمیم را دارای نکات مثبت و 
منفی برشمرد و افزود: از نکات مثبت ادغام دو بنگاه اقتصادی 
کاهش هزینه های اداری، دفاتر مرکزی و ستادی است که منجر 
به س��ودآوری باال تر خواهد بود.  مظاه��ری ادامه داد: وقتی دو 
یا چند بانک با یکدیگر ادغام ش��وند، تعداد ش��عب نیز کاهش 
می یابد که منجر به صرفه جویی در هزینه ها خواهد بود و تنها 
عامل مهم برای ادغام دو بانک اس��ت.  این کارش��ناس بانکی، 
ادغ��ام را پارامتری برای تبدیل تعدادی از بانک های کوچک به 
یک بنگاه اقتصادی بزرگ عنوان کرد و گفت: با ادغام دو واحد، 
س��رمایه واحد ادغام ش��ده معادل مجموعه سرمایه های هر دو 
واحد خواهد بود.  مظاهری اقتصاد مقیاس دو بانک تجمیع شده 
را مهم برشمرد و افزود: یک بانک بزرگ کارایی بیشتری نسبت 
به دو بانک کوچک خواهد داشت که شامل تعهدات و اعتبارات 
نزد مشتریان و ارتباط با سایر بانک ها می باشد و سرمایه بانک 
در این میان حرفی مهم برای گفتن دارد.  وی ضمن یادآوری 
ادغ��ام بانک ها و تبعات مثب��ت آن در دولت قبل گفت: وقتی 
بانک های کوچک با س��رمایه اندک ایجاد ش��د، توان عملیاتی 
آنها کاهش یافت، اما از منظر جذب سپرده های مردمی شعب 
را گس��ترش دادند، به گونه ای که در برخی خیابان های تهران 

بسیاری واحد های صنفی به شعب بانک تبدیل شد. 

آرامش در بازار سکه و ارز
صراف��ان بازار ارز و ط��ال نرخ هر دالر آمری��کا را ۳.۷۳۵ تومان 
و هر قطعه تم��ام بهار آزادی طرح جدی��د را ۱.۲۰۰.۹۵۰ تومان 
تعیین کردند که نشان دهنده ثبات نسبی در بازار سکه و ارز بود و 
تنها قیمت سکه طرح جدید اندکی افزایش نشان داد. هر یورو در 
ب��ازار آزاد تهران ۴.۲۴۹ تومان و هر پوند نیز ۴.۸۴۸ تومان قیمت 
 خورد. همچنین هر نیم س��که ۶۳۵.۰۰۰ تومان و هر ربع س��که
 ۳۶۴.۰۰۰ تومان فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی ۲۴۴.۰۰۰ 
تومان خرید و فروش ش��د و هر گرم ط��الی ۱۸ عیار ۱۱۴.۳۳۶ 

تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۷۳۵دالر آمریکا

۴.۲۴۹یورو اروپا

۴.۸۴۸پوند انگلیس

۱.۰۲۴درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴۹۵.۲۵۰مثقال طال

۱۱۴.۳۳۶هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۷۳.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۰۰.۹۵۰سکه طرح جدید

۶۳۵.۰۰۰نیم سکه

۳۶۴.۰۰۰ربع سکه

۲۴۴.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در 
جریان معامالت روز یکش��نبه ۱۴ واحد رش��د 
ک��رد و در ارتف��اع 79 ه��زار و 870 واحد قرار 
گرف��ت. در معام��الت دومی��ن روز هفته بازار 
سهام گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با ۲۵ 
واحد تأثیر مثبت در شاخص بیشترین نقش را 
در نوسانات دماس��نج بازار سهام داشت. دیگر 
نمادی که در رش��د دماس��نج بازار سهام موثر 
بود نم��اد مخابرات ایران ب��ا تأثیر ۲۲ واحدی 
بر شاخص کل است. فوالد مبارکه نیز توانست 
۱۶ واحد تأثیر مثبت روی دماسنج بازار سهام 
بگذارد. در ط��رف مقابل پاالیش نفت تهران با 
بیش از ۱۱ واحد تأثیر منفی بیش��ترین نقش 
کاهن��ده را روی ش��اخص کل داش��ت. نم��اد 
پاالیش نف��ت بندرعباس دیگر نم��اد کاهنده 

شاخص کل بود. 

با گروه های بازار سهام
در دومین روز معامالت بازار س��هام در این 
هفته گروه فرآورده های نفتی کک و س��وخت 
هس��ته ای رون��د کاهش��ی را تجربه ک��رد. در 
گروه خودرو نیز ش��رایط چندان متفاوت نبود 
و اکثریت قریب به اتفاق ش��رکت ها با افت در 
قیمت سهام  ش��ان مواجه ش��دند. گروه قند و 

ش��کر نیز تقریبا یک دست قرمز بود و اکثریت 
نمادهای آن هم در قیمت آخرین معامله و هم 
قیمت پایانی ش��اهد روند کاهشی بودند و در 
تعدادی از آنها ش��اهد صف ف��روش بودیم. در 
گروه فلزات اساس��ی روند اف��ت و خیزها غالبا 
کاهش��ی بود و نمادهای صنایع فوالد آلیاژ یزد 
و مس باهنر ب��ا افت بیش از ۴درصدی مواجه 

شدند. 

نگاه بازار سهام به تیم اقتصادی دولت 
دوازدهم

معام��الت روز یکش��نبه ب��ورس ته��ران با 
معامالتی کم حجم دنبال ش��د و ش��اخص کل 
با حمایت ش��رکت های حقوقی در بازه مثبت 
قرار گرفت. این حمایت در شرایطی اتفاق افتاد 
که بسیاری از سهام داران حقیقی در نمادهای 
تأثیرگذار به عرضه س��هام پرداختند و همین 
امر سبب شد شاخص کل رشد قابل توجهی را 
تجربه نکند. از سوی دیگر شرکت های حقوقی 
برای خرید س��هام محتاط عمل کردند و چشم 
به انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم دارند. 
چنانک��ه به زودی و طی دو م��اه آینده، وزرای 
جدید دول��ت و اعضای کابینه مش��خص و به 
مجلس معرفی خواهند شد و با آغاز به کار تیم 
اقتص��ادی دولت دوازدهم، فعاالن بازار س��هام 
راحت تر می توانند اس��تراتژی خ��ود در بازار را 
تعریف کنند. از س��وی دیگر به طور سنتی در 

فصل مجامع پس از بازگشایی نماد شرکت ها، 
قیمت آنها پس از تقس��یم س��ود در کف قرار 
می گیرد و همین امر می تواند بر ش��اخص کل 
تأثیر منفی بگ��ذارد. همچنین هرچند رش��د 
اندک قیمت ارز باعث شده بسیاری از گروه های 
صادرات��ی و ارز محور مجامع خوبی را س��پری 
کرده باش��ند و م��ورد توجه س��هام داران قرار 
انفورماتیک، دارویی  گیرند. گروه هایی مانن��د 
و غذایی از این دس��ت هس��تند که می توانند 
روند آتی بازار س��هام را رو به رش��د کنند. در 
عین حال بازدهی بورس تهران از ابتدای سال 
جاری تاکنون نزدی��ک به ۵ درصد بوده و بازار 
سهام تهران از حیث بازدهی، بهترین و برترین 
بازار کشور برای سرمایه گذاری بوده است. این 
در حالی اس��ت که بازارهای موازی با بورس از 
جمل��ه بازار امالک، طال و ارز، خودرو و س��ایر 
بازاره��ای مصرف��ی همچنان در رکود به س��ر 

می برند. 

رشد 1.5 واحدی آیفکس
در دومی��ن روز از آخری��ن هفت��ه معامالتی 
خردادم��اه در فراب��ورس ایران ش��اهد افزایش 
حج��م و ارزش دادوس��تدها بودی��م ضم��ن 
آنک��ه آیفکس پ��س از فرازوفرودهایی رش��د 
ح��دود ۱.۵ واح��دی را ب��ه ثبت رس��اند. روز 
۲۱ خردادم��اه بی��ش از ۲۵۴ میلیون ورقه به 
ارزش اف��زون بر یک هزار و ۱۵۴ میلیارد ریال 

در بازارهای فرابورس دادوس��تد ش��د که این 
حجم از مب��ادالت در ۲8 ه��زار و ۶88 نوبت 
معامالتی صورت گرف��ت. بازارهای اول و دوم 
میزبان نقل وانتقال بیش از 93 میلیون س��هم 
ب��ه ارزش بالغ بر ۱8۲ میلی��ارد ریال بودند و 
نماد ذوب آهن اصفهان بیش��ترین میزان حجم 
و ارزش مبادالت��ی را در ای��ن می��ان به خود 
اختص��اص داد. در همی��ن حال نماد ش��رکت 
عمران و توس��عه شاهد به لحاظ حجم و ارزش 
معامالت��ی در جایگاه دوم این بازارها ایس��تاد. 
در ادام��ه، نم��اد معامالتی ش��رکت های بیمه 
س��امان، فرآوری زغال س��نگ پرورده طبس و 
گروه صنعتی بهپاک بیش��ترین افزایش قیمت 
را ت��ا س��قف ۴.9 درصدی تجرب��ه کردند و در 
س��مت مقابل نمادهای قند ش��یروان، قوچان 
و بجنورد و شرکت س��رمایه گذاری اعتال البرز 
نمادهایی بودند که با بیشترین کاهش قیمتی 
مواجه شدند. نماد پتروشیمی مارون نیز بیش 
از چهار  واحد بر شاخص کل فرابورس ایران اثر 
مثبت گذاشت به گونه ای که در نهایت آیفکس 
در ارتفاع 90۴ واحدی ق��رار گرفت. در همین 
ح��ال نمادهای بیم��ه نوین و س��رمایه گذاری 
ارس صب��ا به ترتیب بیش��ترین حجم و ارزش 
مبادالتی را در میان بازارهای پایه الف، ب و ج 
به دس��ت آوردند. در مجموع، بازار پایه میزبان 
نقل وانتق��ال نزدیک به ۱۵۶ میلیون س��هم به 

ارزش بالغ بر ۲37 میلیارد ریال بود. 

سبزپوشی شاخص کل ادامه یافت

حمایت حقوقی ها از بازار سهام

عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفت: 
بورس کاال یکی از ش��اهراه های پیاده س��ازی 
اقتص��اد الکترونیک ب��رای مبارزه با فس��اد و 
جلوگیری از رانت در بازار کاالیی کشور است. 
به گزارش تس��نیم، علی اکب��ر کریمی درباره 
چگونگی مبارزه با فس��اد و ران��ت در اقتصاد 
از س��وی دولت گف��ت: به طور یقی��ن یکی از 
مهم تری��ن راهکارهای مبارزه با فس��اد، ایجاد 
ش��فافیت حداکثری در معامالت و جابه جایی 
وجوه در سیس��تم بانکی و به وی��ژه معامالت 
دولت است، در این راستا هر چقدر در استقرار 
و توس��عه عملکرد س��امانه ها الکترونیکی در 
زمینه های مختلف تالش کنیم، این شفافیت 
گس��ترده تر خواه��د ش��د. عضو کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس ب��ه نقش ب��ورس کاال در 
افزایش ش��فافیت در بازارهای کاالیی کش��ور 
اش��اره کرد و افزود: در حوزه معامالت کاالها 
با توج��ه به اینکه بس��یاری از تولیدکنندگان 
بزرگ و کوچک کشور ما انواع محصوالت شان 

را در ب��ورس کاال عرضه می کنند، این بورس 
می توان��د یکی از ش��اهراه های پیاده س��ازی 
اقتص��اد الکترونیک ب��رای مبارزه با فس��اد و 
جلوگی��ری از ران��ت در معامالت کاال باش��د. 
کریم��ی ادام��ه داد: ش��رکت های بزرگی که 
معامالت کاالیی در آنها صورت می گیرد حتی 
اگر به نوعی از لحاظ حقوقی دولتی محسوب 
نش��وند اما وصل به بخش عمومی هس��تند و 
کاالهایی مثل مواد پتروش��یمی، کش��اورزی 
و ... وقتی در س��طح کش��ور بخواهند معامله 
ش��وند قطعاً ممکن اس��ت رانت و فسادی به 
وجود  آید و کسانی با داشتن رانت اطالعاتی، 
خرید پیش دس��تانه کنند و آن را در زمانی با 
قیم��ت باالتر عرضه کنن��د. وی ادامه داد: در 
این ش��رایط یکی از مکانیزم هایی که می تواند 
عدالت در روند معام��الت را حاکم کرده و به 
شفافیت و کاهش فس��اد کمک کند، هدایت 
انج��ام معام��الت در بورس کاال اس��ت. عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس اظهار داش��ت: 

اقتصاد م��ا نیازمند ایجاد رقاب��ت در تولید و 
فروش اس��ت ک��ه در حال حاضر بس��ترهای 
ب��ورس کاال ب��رای رس��یدن به ای��ن اهداف 
مهم موجود اس��ت. کریمی با تأکید بر اینکه 
مسئوالن درصدد توقف رشد رانت و فساد در 
اقتصاد هستند، گفت: به طور طبیعی هر آنچه 
در بورس کاال عرضه می ش��ود کاماًل ش��فاف 
بوده و توس��عه این بورس در س��ال های اخیر 
محملی برای فاصله گرفتن از رانت بوده است؛ 
در این بی��ن از بورس کاال نی��ز توقع می رود 
با ارائه خدمات بیش��تر و عمق بخش��یدن به 
بازاره��ای معامالت��ی خود، نیازه��ای فعاالن 
اقتص��ادی را برآورده کند ت��ا عمده معامالت 
کاالهای کش��ور در مکانی امن و شفاف و در 
راس��تای س��المت اقتصادی انجام شود. این 
نماینده مجلس دهم در پاسخ به این موضوع 
ک��ه بعض��اً مخالفت هایی در خص��وص انجام 
معامالت چند محصول در بورس کاال از سوی 
ع��ده ای وج��ود دارد، گفت: وقتی قرار اس��ت 

معامالت محصوالتی که عموما به ش��یوه های 
قدیمی و به صورت غیرش��فاف در بازاری که 
دارای ش��فافیت باال به همراه روش های نوین 
اس��ت صورت گی��رد، به طور طبیع��ی افرادی 
ک��ه از آن روش های قدیمی به��ره می بردند 
در مقابل تغییر، جبه��ه می گیرند. وی افزود: 
البته این امر به معنای نبود ایراد در معامالت 
بورس کاال نیس��ت، اما تجربه دنیا نشان داده 
روش های س��نتی دیگر پاس��خگوی نیاز روز 
فعاالن اقتصادی و س��رمایه گذاران نیس��ت و 
باید با طراحی ابزاره��ای مالی در مکان هایی 
همچون بورس، دروازه های جدید و جذابی را 
در اقتص��اد ایجاد کرد. کریمی در پایان گفت: 
با عرضه گس��ترده محصوالت در بورس کاال، 
کل حجم تقاض��ا در مقابل عرضه کاالها قرار 
می گیرد و کمبودها در تولیدات و امکان های 
جدید صادراتی کاالها نمایان می ش��ود که از 
این رو می توان برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری 

مناسبی در جهت تنظیم بازارها داشت. 

ب��ازار س��رمایه ای��ران همچون ی��ک معدن 
طالس��ت ک��ه برج��ام و تعامالت پ��س از آن، 
تک نرخی شدن ارز و پیامدهای آن و همچنین 
اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مالی  
)IFRS( زمینه ه��ای الزم را ب��رای ب��ه فع��ل 
رساندن پتانسیل های بالقوه آن فراهم کرده اند. 
محمدعلی شهدایی، تحلیلگر بازار در گفت وگو 
با س��نا، بورس کش��ور را به معدن طال تش��بیه 
کرد و اظهار داش��ت: بازار س��رمایه ایران حتی 
در دوران تحری��م و بدتری��ن ش��رایط نیز برای 
س��رمایه گذاران داخل��ی و خارج��ی ب��ه معدن 
طال می  ماند، به ش��رط اینکه با مدیریت اصولی 
همراه شده و وارد چرخه اقتصاد خصوصی شود. 
وی با اش��اره به نظر برخی کارشناس��ان مبنی 

بر اینکه در س��ال جاری چش��م انداز مناس��بی 
برای بازار مس��کن تصور نمی شود، ابراز داشت: 
بر اس��اس این نظریه، از دول��ت انتظار می رود 
با اتخاذ سیاس��ت های مناس��بی ک��ه می تواند 
انقباض��ی یا انبس��اطی باش��د، مقدم��ات رونق 
در ب��ازار س��اختمان را فراهم کن��د و این اقدام 
توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت؛ چراکه 
رونق بخش��ی صنعت س��اختمان با اس��تفاده از 
توانمندی ه��ا و امکان��ات داخلی امری ش��دنی 
اس��ت و در مدت زم��ان کوتاه می ت��وان انتظار 
نتیج��ه مطلوب را داش��ت. این تحلیلگ��ر بازار 
س��رمایه، با اش��اره به تغییرات در بازار سرمایه 
اظهار داش��ت: پس از برجام، در بازار س��رمایه 
مجموعه ای از شرایط جدید به وجود آمده است 

که همچنان زمینه های تغییر مشاهده می شود، 
اما همان گونه که بارها از سوی کارشناسان بازار 
مطرح ش��ده، مش��اهده اثر این تغییرات زمانبر 
است و در طول زمان خود را نشان می دهد. وی 
ادامه داد: برجام افق هایی را برای بازار س��رمایه 
روشن کرده که برای اجرایی شدن آنها، نیاز به 
الزامات و تعامالتی است و برای این منظور الزم 
است دولت دوازدهم به فعالیت های دوره چهار 
س��ال گذشته خود سرعت ببخش��د تا منجر به 
بهبود شرایط بازار به طور خاص و اقتصاد به طور 
عام ش��ود. شهدایی یکسان س��ازی نرخ ارز را از 
جمله برنامه های کلی��دی و اثربخش دولت در 
حوزه بازار س��رمایه خواند که نیازمند تس��ریع 
در اجرایی ش��دن است و خاطرنشان کرد: یکی 

از برنامه ه��ای دولت در ح��وزه اقتصادی، بحث 
آزادسازی نرخ ارز اس��ت و با اجرایی شدن این 
کار برخ��ی رانت هایی که در ب��ازار وجود دارد، 
از بی��ن خواهد رفت. ب��ه گفته ای��ن تحلیلگر، 
بازار سرمایه در س��ال 9۶ از پتانسیل های رشد 
برخوردار اس��ت، ام��ا این موضوع مش��روط به 
رعایت الزامات جهانی است که تاکنون گام های 
مؤثری در این زمینه برداش��ته شده است. وی 
اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مالی  
)IFRS( را یکی از این اقدامات خواند و تصریح 
کرد: IFRS زبان مشترک سرمایه گذار خارجی 
و بنگاه ه��ای اقتصاد داخلی اس��ت که منجر به 
افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت 

در کارایی اقتصاد خواهد شد. 

پیاده سازی اقتصاد الکترونیک با کمک بورس کاال

طالیی به نام بورس

خبر

 صدور 17 کد سرمایه گذار خارجی
 در یک ماه

به گفته مدیرعامل سمات، 8 سهامدار حقیقی از کشورهای 
س��وئیس، نیجریه، عراق، جزایر ویرجین و افغانستان  )۴نفر( 
اردیبهشت ماه با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معامالتی 
فعالیت خود را دریافت کردند. محمدرضا محسنی، مدیرعامل 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه  
)سمات( از صدور ۱7 کد سهامدار خارجی جدید در ماه گذشته 
خبر داد. وی اظهار داش��ت: 9 سرمایه گذار حقوقی خارجی از 
کش��ورهای امارات و پاکس��تان  )هر کدام دو شرکت(، قبرس، 
عمان، عراق، گرجستان و ارمنستان ماه گذشته کد سهامداری 
خود را از ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اخذ کردند تا تعداد 
س��رمایه گذاران حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه ایران به 
عدد ۱80 برسد. نخس��تین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه 
ایران را آبان ماه س��ال 73 یک ش��رکت آلمانی دریافت کرد و 
تاکنون 837 کد سهامدار خارجی در این بازار صادر شده است. 

رفع ابهام، زمینه ساز بازگشایی نماد چهار شرکت بورسی
ابه��ام در اطالع��ات چه��ار ش��رکت س��ایپا، بانک ص��ادرات، 
ماشین سازی اراک و آلومینیوم ایران مانع از بازگشایی نماد آنها در 
بازار سهام شده است. علی بیک زاده، رئیس اداره نظارت بر ناشران 
بورس��ی س��ازمان بورس و اوراق بهادار، با بی��ان این مطلب درباره 
ادامه توقف نماد س��ایپا گفت: اختالف بین آمار قبلی ش��رکت در 
خصوص می��زان فروش با آمار فعلی، عام��ل ادامه توقف این نماد 
است که از شرکت دلیل کاهش فروش در عین افزایش سود مطالبه 
شده است. وی درباره ادامه توقف نماد بانک صادرات اظهار داشت: 
بازگشایی بانک صادرات منوط به ارسال اطالعات حسابرسی شده 
۱۲ماهه 9۵ اس��ت چون میزان تحقق و پوش��ش 9 ماهه شرکت 
پایین بوده است. بیک زاده درباره دالیل ادامه توقف نماد فاراک هم 
گفت: ماشین سازی اراک سود خود را به میزان قابل اهمیتی کاهش 
داده که پیگیر دالیل آن از شرکت هستیم. این مقام مسئول درباره 
توقف دو ساله نماد ایرالکو اظهار داشت: آلومینیوم ایران در آخرین 
اطالعات ارائه کرده مبادرت به برگش��ت ذخی��ره آالیندگی کرده 
اس��ت که این موضوع در اطالعات شش ماهه حسابرسی شده نیز 
توسط حسابرس مطرح شده بود، به همین دلیل مقرر شده شرکت 
صورت مالی ۱۲ ماهه 9۵ را منتشر کند و بعد از برگزاری مجمع و 
تصویب صورت مالی ش��رایط بازگشایی شرکت فراهم شود. رئیس 
اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس تصریح کرد: هر کدام 
از این ناشران با رفع ابهامات و مسائل مطرح شده می توانند زمینه 

بازگشایی سریع تر نماد خود را در بورس ایجاد کنند. 

بخشی از سهام ارفع روی میز فروش 
می رود

عرضه عمده غیرمدیریتی س��هام شرکت آهن و فوالد ارفع در 
نماد  »ارفع۴« روز سه ش��نبه ۲3 خردادماه در بازار دوم فرابورس 
ایران صورت می گیرد. شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در نظر 
دارد ۴.99 درصد از س��هام شرکت آهن و فوالد ارفع را به قیمت 
پایه هر س��هم معادل قیمت پایانی سهام در روز قبل از عرضه به 
شرط آنکه از مبلغ 3 هزار و 7۵ ریال کمتر نباشد، روی میز مزایده 
ببرد. فروش��نده تع��داد ۱۴9 میلیون و ۶۲۱ هزار و 8۶ س��هم از 
سهام شرکت آهن و فوالد ارفع، شرکت بین المللی توسعه صنایع 
و معادن غدیر  )س��هامی خاص( است. شرکت آهن و فوالد ارفع 
در زمینه تولید آهن و فوالد پایه فعالیت می کند و ش��رکت های 
معدنی و صنعتی چادرملو، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، 
کارخانج��ات نورد لوله ی��اران، ذوب آهن غرب کش��ور، مدیریت 
توسعه گوهران امید، گروه اقتصادی مهرگان، سرمایه گذاری غدیر 

و سرمایه گذاری ملی ایران از سهامداران آن محسوب می شوند. 

عرضه انواع مس مفتول، کاتد و کم عیار در 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی

تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران در 
دومین روز معامالتی هفته شاهد عرضه 7۵هزار و ۱۱۶تن انواع 
مواد پلیمری، مواد ش��یمیایی، وکیوم بات��وم، قیر، لوب کات و 
گوگ��رد بود. تاالر محصوالت صنعت��ی و معدنی بورس کاالی 
ایران روز یکش��نبه ۲۱ خردادماه، میزبان عرضه 3۴0 تن مس 
مفتول، 700 تن مس کاتد و ۲0 هزار تن مس کم عیار بود. طی 
ای��ن روز و در تاالر مذکور، ۱۲ تن کنس��انتره فلزات گرانبها و 

۱۴0 تن سولفور مولیبدن نیز عرضه شد. 

معامله حدود 62 هزار مگاوات ساعت برق 
در بازار مشتقه

در جریان معامالت بورس انرژی ایران، بازار برق شاهد معامله 
۵ ه��زار و ۶۶۱ ق��رارداد معادل ۶۱ هزار و 98۶ مگاوات س��اعت 
ب��ه ارزش ۲۱ میلیارد و ۴۵9 میلیون ریال بود. در آغاز جلس��ه 
معامالتی، نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه 
و کم ب��اری روزانه ۱7 تا ۱9 تیر 9۶ و نمادهای بارپیک هفتگی، 
بارپایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی ۱7 تیر 9۶ 
گشایش یافتند و همچنین نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، 
میان باری روزانه و کم باری روزانه۲۴ خرداد 9۶ در پایان جلس��ه 

معامالتی این روز متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد. 

پیش بینی  های 3 ماهه »وهور«
ش��رکت مدیریت انرژی امید تابان هور پیش بینی درآمد هر 
س��هم س��ال مالی منتهی به 30 آذرماه 9۶ را با سرمایه ۲ هزار 
و 300 میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی نش��ده منتشر کرد. 
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور پیش بینی درآمد هر سهم 
سال مالی منتهی به 30 آذرماه 9۶ را معادل ۱۴9 ریال برآورد و 
اعالم کرد طی دوره سه ماهه نخست این سال مالی با اختصاص 
۵ ریال زیان به ازای هر سهم از پیش بینی هایش جا ماند. »وهور« 
دالیل تغییر اطالعات پیش بینی سال منتهی به 30 آذرماه 9۶ 
را حسابرسی نشده نس��بت به اطالعیه قبلی به شرح زیر اعالم 
کرد: پیش بینی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری به مبلغ ۱۴ 
میلیارد و 8۱3 میلیون ریال، مربوط به پیش بینی س��ود حاصل 
از فروش سرمایه گذاری در امالک است. پیش بینی سود حاصل 
از سایر فعالیت ها به مبلغ ۱۴ میلیارد ریال، مربوط به پیش بینی 
س��ود حاصل از س��رمایه گذاری در اوراق مشارکت و سپرده نزد 
بانک سپه اعالم شده است. همچنین دالیل تغییرات هزینه های 
عمومی اداری در پیش بینی سال آتی نسبت به پیش بینی سال 
قبل شامل تغییر مکان شرکت، افزایش اجاره بها و افزایش سنوات 

خدمت کارکنان تسویه حسابی است. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

شرکت ها و مجامع

فرابورس

بورس کاال

بورس انرژی

بیشترین درصد افزایش
درخشان تهران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درص��د افزای��ش را از آن خود کرد که فنرس��ازی خاور در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

3.9۲7۵پدرخش

۵.۲3۴۴.97خفنر

۱۴.907۴.9۴کدما

7.8۶۵۴.89تکشا

3.۶3۴۴.7کسرام

۵.۴89۴.۶3دلر

۱8.۲۵8۴.۵۶بکاب

 بیشترین درصد کاهش
ن��ورد و قطعات فوالدی صدر نش��ین جدول بیش��ترین 
درصد کاهش شد. قند ثابت خراسان در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. بی��ن المللی محصوالت پارس هم در میان س��هم 

هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.98(۵.۱۶۶فنورد
)۴.87(۱.۵۶۴قثابت
)۴.8۴(۲.۴۱8شپارس

)۴.8(۱.80۴وپست

)۴.8(۲.۱۴۴خمحور

)۴.77(۱.۲38واعتبار

)۴.7(۱.7۶۶کترام

پرمعامله ترین سهم
پلی اکریل پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. 
س��خت آژند در رده دوم این گروه ایستاد. گروه پتروشیمی 

سرمایه گذاری ایرانیان هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

39.۲۱0 ۵۴۵شپلي

۱۵.8۱0 330۵ثاژن
۱۲.9۲7 ۱۲7۱پترول
۱۲.۲83 970خپارس
۱۱.۴0۴ ۱۱۲۲وغدیر
۱۱.۱۴7 ۲۵۲0شتران
۱۱.۱۱۵ 80۱خزامیا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را سخت آژند به 
خ��ود اختصاص داد. صنایع پتروش��یمی خلیج فارس رتبه 
دوم را ب��ه دس��ت آورد. پاالیش نفت ته��ران هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
۵۲.۲۵۱ 330۵ثاژن
39.۴9۲ ۴۶30فارس
۲8.09۴ ۲۵۲0شتران
۲۱.37۵ ۵۴۵شپلي

۲0.7۱۵ ۲۱۴۶خبهمن
۱8.9۲۱ 3۱۱3شپنا
۱8.۴08 ۱870فملي

بیشترین سهام معامله شده
پلی اکریل در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دس��ت آورد که سخت آژند در این گروه 

دوم شد و گروه بهمن در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۵۴۵۲۱۶0شپلی
330۵۱۴۴۲ثاژن

۲۱۴۶9۴۶خبهمن
80۱79۴خزامیا
970783خپارس
۴۴8۴7۱۱کماسه
۲۵۲0۶87شتران

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

۲078۱039کساپا
۲۱۴۴۵3۶خمحور
8۶8۴3۴خکمک
383۵۲7۴فمراد
۲۴9۱۲۲۶تکنو

۱8۴9۲0۵کسعدی
۲70۶۱93خلنت

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

7۶۲۲.03وخارزم
۱۲38۲.۲9واعتبار
۱۱3۶3.۴0پردیس

۱0۵03.۵0ورنا
۱0333.97وصنعت
۱88۱۴.0۲پارسیان
۲۱۲۶۴.09وبانک

نماگر بازار سهام
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تبریز – ماهان فالح- رئیس منطقه 
۲ ) ش��مالغرب ( بان��ک ش��هر از رش��د 
چشمگیر منابع این بانک نسبت به پایان 
سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرنگار 
م��ا در تبریز، صفر صالحل��و با اعالم این 
خبر اظهار داش��ت: بانک شهر به عنوان 
مجموعه فعال بانک��ی در عرصه اقتصاد 
شهری در س��ال های اخیر فعالیت خود 
را به سمت بازاریابی کاربردی سوق داده 
 است بر همین اساس میزان منابع  بانک 
شهر در دو ماهه اول سال نسبت به پایان 
سال گذش��ته، ۱۰ درصد افزایش یافته 
که افزایش چش��مگیر منابع بانک نشان 
از اعتماد مردم به بانک ش��هر و اقدامات 
اعتماد انگیز بانک شهر بوده است. وی با 

تاکید بر این که فعالیت صندوق گنجینه 
آرمان شهر بانک ش��هر، هیچ ارتباطی با 
موسس��ه ای که با نام مش��ابه به فعالیت 

غیرمجاز می پردازد ن��دارد، تصریح کرد: 
صندوق گنجینه آرمان شهر تحت نظارت 
بانک ش��هر به صورت کامال قانونی و در 

چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی 
راه ان��دازی ش��ده و مش��غول به فعالیت 
 اس��ت. صالحل��و با اش��اره ب��ه افزایش 
۱۰ درصدی  منابع ای��ن صندوق از ۴۷ 
درصد در س��ال گذش��ته ب��ه ۵۷ درصد 
کنونی گفت: این افزایش به خصوص در 
منطقه آذربایجان حایز اهمیت بوده و از 
اعتماد عمومی شهروندان و سیستم  پویای 
 بانک شهر حکایت دارد. رئیس منطقه ۲ 
) ش��مالغرب ( بانک ش��هر تصریح کرد: 
تجربه رایج نش��ان می دهد که شاخص 
منابع هر بانک در ماه های نخس��ت سال 
نسبت به پایان سال گذشته معموالً منفی 
است با این حال بانک شهر با اعتماد عموم 
شهروندان و ارتقای توان  بازاریابی موفق 

ش��ده این شاخص را در دو ماهه نخست 
سال ماهانه حدود ۵ درصد افزایش دهد و 
همچنین شهروندان عزیز از خدمات بانک 
شهر رضایت کامل دارند. وی در معرفی 
فرآیند حساب گنجینه آرمان شهر بانک 
شهر گفت: این حساب، یک ایده تجاری 
و اقتصادی است که در ارتباط با معامالت 
بورس فعال بوده و طی آن سود حاصل از 
معامالت از طرف بانک به سپرده گذاران 
تخصیص داده می ش��ود. رئیس منطقه 
۲ )ش��مالغرب ( بانک شهر همچنین با 
اش��اره به فعالیت های بازاریابی این بانک 
گفت: تالش بانک ش��هر، توسعه تعامل 
با ش��رکت های مختلف از طریق معرفی 

ظرفیت ها و قابلیت های بانکی است.

 تبری�ز – ماه�ان فالح- مدیر اج��رای طرح ها و 
برنامه ریزی های مناسب برای استفاده مطلوب از آب 
و حفظ جایگاه آن همواره  یکی از محورهای توس��عه 
به شمار می رود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل 
از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان، مهندس 
علیرضا ایمانلو، مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان شرقی 
با اش��اره به نحوه استحصال و سختي هاي فراروي در 
تامین و توزیع آب براي شهروندان گفت: هم اینک آب 
مورد نیاز کالن ش��هر تبریز به صورت فرا استاني و با 
ص��رف هزینه و انرژي زیاد تامین  مي ش��ود لذا الزم 
 است مش��ترکین و همش��هریان عزیز نهایت دقت و 
صرفه جویی را در اس��تفاده صحیح آب مدنظر داشته 
باش��ند. . مهندس ایمانلو در ادامه با اش��اره به برخي 
رفتارهاي ناصحیح در زمینه مصرف افزود: با توجه به 

کمبود منابع آبي، بروز خشکسالی، افزایش جمعیت و 
صنایع جا دارد با فرهنگ سازي و اطالع رساني به مردم 
در خصوص نحوه اس��تفاده درس��ت از آب از هدرروي 

هرچه بیشتر آب جلوگیري شود . 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
ش��رقی در ادامه به هفته صرفه جویی در مصرف آب 
اش��اره کرد و افزود: هفته صرفه جویی در مصرف آب 
همه ساله از یکم لغایت هفتم تیرماه در سراسر کشور 
به عنوان هفته صرف��ه جویی در مصرف آب نامگذاری 
ش��ده و ش��رکت آب و فاض��الب آذربایجان ش��رقی 
 همگام با سایر استانها برنامه های مختلفی در راستای 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب انجام می دهد. وی در 
پایان ضمن دعوت مجدد از ش��هروندان جهت رعایت 
الگوی مصرف و پرهیز از اسراف و زیاده روی در مصرف 

آب شرب اسامی روزهای هفته صرفه جویی را به شرح 
زیر بیان کرد:

 عناوی��ن روزهای هفته صرفه جوی��ی در مصرف آب 

) ۷-۱ تیر ماه ۱396  (
 پنجشنبه  اول تیر  آب، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، تولید 

و اشتغال
 جمع��ه  دوم تی��ر  آب، آم��وزه ه��ای دین��ی و ارتقای 

آگاهی های عمومی
شنبه سوم تیر آب، خانواده ) مدیریت تقاضا و مدیریت 

مصرف آب (
یکشنبه چهارم تیر آب و توسعه پایدار ) محیط زیست 

و سالمتی همگانی (
دوشنبه پنجم تیر آب، بازچرخانی ) استفاده مجدد (

سه شنبه ششم تیر آب، رسانه، مدیریت مصرف ) شرب، 
کشاورزی، صنعت (

چهارش��نبه هفت��م تی��ر آب، قان��ون و حقوق 
شهروندی

تبریز – ماهان فالح- کش��اورزانی که در ۴ ساعت 
پیک بار روزانه با شرکت توزیع نیروی برق تبریز همکاری 
داشته باشند، ۲۰ ساعت برق رایگان دریافت می کنند. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، معاون فروش و خدمات 
مش��ترکین ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز در جمع 
کش��اورزان شهرستان آذرش��هر با اعالم این خبر افزود: 
به��ای برق مصرفی صاحبان چاه های کش��اورزی که از 
 س��اعت ۱۱ تا ۱۵، یعنی س��اعات پی��ک مصرف، پمپ 
آب های خود را خاموش کنند، رایگان محاسبه خواهد 
شد. اصغر بابازاده ادامه داد: مصرف برق و آبیاری درختان 
در ساعات گرم روز بازده مناسبی نداشته و برای درختان 

نیز مفید نیست. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز نیز با اشاره به تخصیص یک میلیارد و 
۷۲۰ میلیون ریال پاداش به بخش کش��اورزی در سال 
9۵، تصریح کرد: مدیریت مصرف در بخش کش��اورزی 
، مناف��ع  ملی، منافع صنعت برق و منافع مش��ترکین 

را در پ��ی دارد. س��یدابراهیم فکاری ب��ا ارائه توضیحات 
کامل در خصوص طرح های تش��ویقی مدیریت مصرف 
در بخش کش��اورزی، افزود: ما از کشاورزان عزیز انتظار 
داریم که همچون س��ال های گذشته ، این شرکت را در 
عبور از پیک تابستان س��ال جاری یاری کنند. در ادامه 
این جلس��ه که با حضور صاحبان چاه های کشاورزی و 
دهیاران شهرس��تان آذرشهر برگزار شد، مجید حسنی، 
مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان آذرش��هر نیز گفت: 
مدیریت مصرف به معنای مصرف نکردن نیست بلکه به 
 معنی مصرف صحیح و بهینه است. وی تاکید کرد: برای 
صرفه جویی در منابع آب و انرژی برق، باید کشاورزی را به 

سمت کشت پاییزه سوق دهیم. وی افزود: شرایط کنونی 
منطقه ایجاب می کند کشت محصوالتی همچون گردو 
کاهش یافته و محصوالتی که بهره وری بیشتر و نیاز آبی 
کمتری دارند، کشت شوند. در ادامه  مجید طریقت نیک، 
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان شهرستان آذرشهر 
با بیان برخی مشکالت کشاورزان در زمینه برق، تاکید 
کرد: کش��اورزان این شهرستان در تمامی مراحل دست 
به دس��ت شرکت توزیع برق داده و کمک خواهند کرد. 
الزم به ذکر است این مراسم به منظور معرفی طرح های 
تشویقی مدیریت مصرف، ویژه مشترکین کشاورزی در 

محل فرمانداری شهرستان آذرشهر برگزار شد.

اصفهان- قاسم اسد- در جلسه فوق العاده هیات نمایندگان 
ات��اق بازرگانی اصفهان از موفقیت بخش ه��ای روابط عمومی و 
آموزش اتاق بازرگانی اصفهان در بین اتاق های بازرگانی سراسر 

کشور  تقدیر شد.
ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی ات��اق بازرگانی اصفهان ،س��ید 
عبدالوهاب سهل آبادی در این جلسه  گفت:بخش روابط عمومی 
ات��اق بازرگانی عالوه بر موفقیت در بین روابط عمومی اتاق های 

بازرگانی سراس��ر کشور توانست در دوازدهمین جشنواره روابط 
عمومی استان اصفهان رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.

وی تصریح کرد:بخش آموزش و پژوهش و مطالعات اقتصادی 
اتاق اصفهان نیز توانست در بین اتاق های بازرگانی سراسر کشور 
رتبه نخس��ت پژوهش را کس��ب کند. در این جلسه لوح تقدیر 
به  مدیران و کارشناس��ان دو بخ��ش روابط عمومی و آموزش و 

پژوهش اتاق بازرگانی اصفهان اهدا شد .

تبری�ز - ماه�ان فالح- گ��روه کوهنوردي 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در 
اولین صعود خود در س��ال 96 موفق به صعود به 
قلعه پشتو )پشتاب( که در ۱۲ کیلومتري هوراند 
و ۵۰ کیلومتري ش��مال ش��رقي اهر واقع شده 
اس��ت، گردید .به گزارش خبرنگار ما در تبریز به 
نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 

آذربایجان شرقی، این برنامه صعود که با حضور 
8  نف��ر از اعضای با تجربه و آم��اده گروه برگزار 
گردید، موفق به صعود به قلعه پشتو شدند .قلعه 
پش��تو یکي از دژهاي کهن منطقه و در نزدیکي 
روستایي به همین نام بر باالي یک کوه صخره اي 
ک��ه تنها یک راه باریک براي ورود داش��ته  و در 
سر سمت دیگر آن پرتگاه هاي مخوفي دیده مي 

ش��ود، واقع شده است. دیرینگي آن به دوره هاي 
اش��کاني و ساس��اني ... و از دیگر دژهاي منطقه 
 ارس��باران از جمل��ه قهقهه و باب��ک قابل رویت 
مي باشد .شایان ذکر است اعضاي صعود کننده 
به قلعه پشتو اسمعیل پور، نیک خصلت، بافهم، 
ملک آبادي،  عباسي، عبادي، نیکزاد به سرپرستي 

ناصر اهري بودند.

ارومی�ه- خبرن�گار فرصت ام�روز - به گزارش 
خبرنگار فرصت امروز: مراس��م ضیاف��ت افطاری ایتام 
تحت پوش��ش کمیته ام��داد امام خمین��ی)ره( برگزار 
ش��د که این ضیافت افطاری بالغ بر ۵۰۰ نفر از ایتام از 
محل جمع آوری نذورات و مش��ارکت کارکنان شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه، برخی از 
مالکین جایگاهها و شرکتهای حمل و نقل فرآورده های 
نفت��ی برگزار ش��د و در ای��ن خص��وص از منابع مالی 
دولتی اس��تفاده نشده اس��ت. وی ضمن اشاره به نیت 
خیرخواهی کارکن��ان افزود: بالغ ب��ر ۲6۰ نفر از ۵۰۰ 

نفر ایتام دعوت ش��ده، حامی و تحت پوشش مستقیم 
کارکنان نفت و جایگاهها می باشد. این مقام مسئول از 

ارسال سهمیه سوخت یکساله خانوارهای تحت پوشش 
کمیت��ه امداد امام خمینی)ره( با اولویت ویژه خبرداد و 
گفت: با معرفی تجمعی خانوارهای شهری و روستایی 
تحت پوش��ش کمیته امداد، نواحی تابعه شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه در س��ریع ترین زمان 
ممکن کل سهمیه اختصاصی یکساله را به درب منازل 
خانوارها ارسال می کنند.  مجرد ضمن اشاره به حدیثی 
از ام��ام علی)ع( که می فرمایند:  هیچ مرد و زن مؤمنی 
نیست که دس��ت محبت بر س��ر یتیمی بگذارد، مگر 
ای��ن که خداوند به اندازه هر تار مویی که بر آن دس��ت 

کشیده است ثوابی برایش بنویسد گفت: از اهداف مهم 
این ضیافت الهی ترویج س��نت حسنه ضیافت افطاری 
در م��اه مبارک رمضان،ترویج فریض��ه امربه معروف در 
جامعه، ترویج سنت حسنه کمک به نیازمندان واقعی در 
جامعه برشمرد. ایشان ضمن قدردانی از همه نیکوکاران 
این سنت حس��نه اعم از کارکنان، مالکین جایگاهها و 
ش��رکتهای حمل و نقل فرآورده های نفتی از سهندی 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( و همکاران شان 
به جهت همکاری مطلوب در برگزاری ضیافت افطاری 

قدردانی کرد.

س�اری - دهقان -  مدیرعامل شرکت توزیع برق 
مازن��دران گفت : هم اکن��ون روزانه معادل 6 میلیارد و 
 6۲۰ میلیون ریال برق به خاطر فرس��ودگی ش��بکه و 
دست اندازی برخی مشترکان در استان تلف می شود.  
شهابی با اش��اره به اینکه پس از طوفان شهریور و برف 
آذر 9۵، مش��کالت زیادی را در شهرهای استان شاهد 
بوده ایم، افزود: طی سال 9۴ و 9۵ اصالح و مقاوم سازی 
شبکه، در دستور کار قرار گرفت و بسیاری از شبکه های 
فرس��وده اصالح شد و امروز ش��اهد مقاوم سازی شبکه 
هستیم. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
سیاس��ت دولت را حمایت از ایجاد نیروگاه خورشیدی 
خانگ��ی اعالم ک��رد و گفت ک��ه دولت ه��ر کیلووات 
 برق تولی��دی از نیروگاه خورش��یدی را 8۰۰ تومان از 
سرمایه گذاران خریداری می کند. شهابی با بیان اینکه 
نخستین نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در شهرستان 
میاندرود استان مازندران ایجاد شده است ، اظهار داشت: 
از آنجای��ی که دول��ت برق تولی��دی را ۱۰ برابر قیمت 
فعلی خریداری می کند ، س��رمایه اولیه ایجاد نیروگاه 
خورشیدی ظرف مدت پنج سال بازگشت می کند. این 

مس��ئول استفاده از ۱۵۰ ترانس کوچک و کم تلفات را 
در پایان سال گذشته از س��ری اقدامات شرکت توزیع 
برق مازندران به منظور کاهش مشکالت توزیع برق در 
استان دانس��ت و ادامه داد: در دو سال گذشته شرکت 
توزیع ب��رق مازندران میلیاردها تومان برای توس��عه و 
بازسازی ساختمان ها و شبکه توزیع هزینه کرده است 
که مباحث لجستیکی را هم  برای خدمات رسانی مؤثر 
مد نظر قرار داده است. وی ازجمله مشکالت پیش روی 
شرکت توزیع برق استان را ساختمان های فرسوده اداره 
با قدمت 3۰ تا ۴۰ سال و لجستیک اعالم کرد و گفت: 
برای نوس��ازی و توسعه س��اختمان های جدید شرکت 
توزیع، میلیاردها تومان هزینه شد و در بحث لجستیکی 
نیز، امروز دو دستگاه جرثقیل ده تن وارد شرکت توزیع 
مازندران ش��د و به زودی چهار دس��تگاه کمک دار وارد 
استان خواهد شد و ۱۱ دستگاه موتورسیکلت نیز برای 
تابس��تان و ترافیک مسیرها خریداری شد. این مسئول 
از کاهش بدهی ش��رکت توزیع برق به پیمانکاران خبر 
داد و افزود: س��ال گذش��ته 9۵ میلیارد تومان بدهی به 
پیمانکاران داش��تیم که با تهاتر و کمک اس��ناد خزانه 

اس��المی این میزان بدهی به ۵۵ میلیارد تومان کاهش 
یاف��ت و در حال حاض��ر حدود 3۵ میلی��ارد تومان به 
پیمانکاران بده��کار هس��تیم. وی آخرین مبلغ طلب 
ش��رکت توزیع برق مازندران را ۷۰ میلیارد تومان اعالم 
کرد و گفت: 3۵ میلیارد تومان از دس��تگاه های دولتی 
طلبکار هستیم و تا پایان امسال اقدامات مؤثری در بحث 
دریافت طلب و پرداخت بدهکاری ش��رکت توزیع برق 
مازندران ایجاد می ش��ود. وی از کلنگ زنی س��اختمان 
اداری س��تاد شرکت توزیع نیروی برق مازندران با ۲۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار در س��ال جاری در ساری خبر داد 
مدیرکل دفتر مدیری��ت مصرف توانیر گفت: با افزایش 
دم��ا پیش بینی مصرف به ۵۷ هزار مگاوات نس��بت به 
سال گذشته مواجه هستیم که این میزان سهمیه پیک 
تقسیم بندی می شود و بخش��ی از آن سهم توزیع برق 
مازندران می شود. این مسئول با بیان اینکه سال گذشته 
گرمای هوا با کمک مشترکان برق حدود 3 هزار مگاوات 
از نیاز سراسری شبکه های کشور مدیریت شد و کاهش 
نیاز مصرف اتفاق افتاد، گفت: با توجه به مدیریت مصرف 
در بخش های صنعتی، کشاورزی، خانگی شاهد کاهش 

درصد خاموشی در کشور بودیم. احمدی  یزدی ادامه داد: 
راهکارهای فنی و فرهنگی وجود دارد که برای همکاری 
مش��ترکان با امضای وزیر نیرو بخشنامه های مختلفی 
صادر شد مشترکی که با کاهش مصرف مواجه باشد به 
تعداد روز همکاری مشوق ها و پاداش همکاری پرداخت 
می ش��ود که تابستان سال گذشته ۱۷۰ میلیون تومان 
پرداخت شد. این مسئول میزان رشد مصرف  و سرانجام 
برجام را که س��بب راه اندازی صنایع تعطیل می شود را 
عاملی در افزایش انرژی دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: با 
افزایش دما پیش بینی مصرف به ۵۷ هزار مگاوات نسبت 
به سال گذش��ته مواجه هستیم که این میزان سهمیه 
پیک تقس��یم بندی می شود و بخشی از آن سهم توزیع 

برق مازندران می شود.

رئیس منطقه ۲ ) شمالغرب ( بانک شهر عنوان کرد

رشد چشمگیر منابع حساب گنجینه آرمان شهر حاصل اعتماد مردم به بانک شهر است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي :

آب مورد نیاز تبريز به صورت فرا استاني و با صرف هزينه  و انرژي زياد تامین مي شود

اهدای پاداش به کشاورزان همکار برق تبريز

در جلسه فوق العاده هیات نمایندگان اتاق بازرگانی  اصفهان :
از موفقیت بخش های روابط عمومی و آموزش اتاق بازرگانی اصفهان تقدير شد

صعود گروه کوهنوردی شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقی به قلعه پشتو

مدیرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي آذربایجان غربي : 
سهمیه سوخت يکساله خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد با اولويت ارسال می شود 

نشست خبری مديرعامل شرکت توزيع برق مازندران

اخبار

پیشرفت 81.7 درصدی مخزن بتنی 
1000مترمکعبی و مخزن فلزی هوایی 

100مترمکعبی مجتمع دنگالن کردکوی 
گ�رگان- خبرنگار فرص�ت امروز - مدیر امور آبفار شهرس��تان 
کردکوی از پیش��رفت 8۱.۷ درص��دی مخزن بتنی ۱۰۰۰ مترمکعبی 
و مخ��زن فلزی هوایی ۱۰۰ مترمکعبی مجتمع دنگالن کردکوی خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
روس��تایی استان گلستان ابوذر پاس��ندی با اعالم این خبر افزود : این 
مدیریت در راس��تای جبران  کمبود آب شرب در روستاهای  دنگالن، 
اس��الم آباد محم��د آباد و درود محله اقدام ب��ه احداث یک باب مخزن 
بتن��ی ۱۰۰۰ متر مکعبی  ، یک ب��اب مخزن ۱۰۰ مترمکعبی فلزی و 
حصارکشی و محوطه سازی در مجتمع دنگالن نموده است که تاکنون  
8۱.۷ درصد پیش��رفت فیزیکی داشته است. وی اظهار داشت : جهت  
اجرای کامل  این پروژه ۷۰۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه می گردد. وی 
افزود : با اتمام این پروژه  روستاهای  دنگالن ، اسالم آباد محمد آباد و 
درود محله با ۱۴۰۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۵6۰۰ نفر از نعمت آب 

شرب سالم و بهداشتی بهره مند می گردند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان:
کاهش 51 تا 77 درصدی رواناب 

رودخانه های گلستان
گ�رگان- خبرنگار فرصت ام�روز - میزان بارندگی در اس��تان 
 گلس��تان از اول س��ال آب��ی جاری تا انتهای اردیبهش��ت م��اه ، 339 
میلی متر بوده است که نسبت به آمار بلند مدت مشابه که 39۵ میلی 
متر بوده ۱۴درصد کاهش بارندگی را نشان می دهد. این میزان کاهش 
بارندگی در حوضه های آبریز پنج گانه استان متفاوت است. در حوضه 
آبریز گرگانرود ۱۱درصد، حوضه اترک ۱8 درصد، حوضه خلیج گرگان 
۲3 درصد، حوضه قره سو ۲۴ درصد و در حوضه نکارود علیا 39 درصد 
کاهش بارندگی نس��بت به مدت مشابه دراز مدت اتفاق افتاده است.به 
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، معاون حفاظت و 
بهره برداری این شرکت اظهار کرد: بخش عمده بارندگی درحوضه های 
آبریز تبخیر می شود و به جو بر می گردد و باقی مانده آن نیز به صورت 
آب های سطحی روان شده و در رودخانه ها جریان پیدا می کند و در 
ادامه نیز در سفره های آّب زیرزمینی نفوذ کرده و به آب های زیرزمینی 
تبدیل می شود. مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد: رواناب های 
اندازه گیری ش��ده در ایستگاه های آب سنجی شاخص رودخانه های 
استان کاهش بین ۵۱ درصد تا ۷۷ درصد را نسبت به دوره مدت مشابه 
بلند مدت نش��ان می دهد.مهندس حسینی بیان کرد: در عدم تناسب 
کاهش می��زان بارندگی که حدود ۱۴ درصد بوده با رواناب رودخانه ها 
ک��ه حداقل کاهش حدود ۵۱ درصد را دارد، می توان به عواملی مانند 
تغییرات الگوی بارش، به این معنا که افزایش تعداد بارش با میزان کم 
در هر بارش اتفاق افتاده است و سهم تبخیر بالفاصله بعد از بارندگی، 
نسبت به آب حاصل از بارندگی افزایش یافته است، اشاره کرد.وی تصریح 
ک��رد: از جمله عوامل دیگر می توان به تغذی��ه  واداری رودخانه ها به 
دلی��ل مصرف زیاد آب زیرزمینی ونفوذ آب به س��فره ها به جای روان 
شدن در رودخانه ها اشاره کرد. همچنین مصارف غیر مجاز باال دست 
سرشاخه ها واز جمله افزایش مصرف در بخش درختکاری اراضی شیبدار 
و نیز استخرهای کوچک غیر مجاز احداث شده نیز سهمی به تناسب 
اندازه خ��ود در این کاهش ایفا می کند.معاون حفاظت و بهره برداری 
ش��رکت آب منطقه ای استان اظهار کرد: اندازه گیری های انجام شده 
از طریق چاه های مش��اهده ای در اختیار شرکت آب منطقه ای نشان 
می دهد که در این مدت آبخوان های کم عمق استان گلستان نیز دچار 
کاهش تغذیه آب به میزان حدود ۱۱3 میلیون متر مکعب و آبخوان های 
عمیق با کاهش تغذیه آب به میزان حدود 3۵ میلیون متر مکعب مواجه 
شده اند که  مجموعا ۱۴8 میلیون متر مکعب کاهش تغذیه آبخوان ها 
نس��بت به دوره دراز مدت اتفاق افتاده اس��ت که ۱۲ درصد از ذخیره 
آبخوان ها را نش��ان می دهد.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه در استان 
گلستان حدود ۲۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی آبیاری می شوند که 
حدود ۱۷۰ هزار هکتار توسط آبهای زیرزمینی وحدود 8۰ هزار هکتار 
نیز از طریق آبهای سطحی آبیاری می شوند، لذا اهمیت این کاهش خود 
را کامال نمایان می کند. به این معنا که با توجه به کاهش حداقل ۵۱ 
درص��دی وحداکثر ۷۷ درصدی رواناب رودخانه ها، حداقل کاهش ۵۰ 
درصدی س��طح زیر کشت در بخش آب سطحی و کاهش حداقل ۱۲ 
درصدی سطح زیر کشت در بخش آب زیرزمینی منطقی و الزم است.

استمرار برگزاری آموزش های ایمنی 
و ترافیک موجب کاهش 19 درصدی 

تلفات عابرین و موتورسواران شد
رش�ت- زینب قلیپور- مهندس نازک کار مدی��ر کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان گیالن در نشست کمیته ایمنی و ترافیک 
اداره کل ضمن اشاره به تاثیر برگزاری آموزشهای عمومی صورت گرفته 
در زمینه عابرین و موتورس��وان درسطح استان در کاهش بروز حوادث  
در این گروه از کاربران جاده ها گفت: مطابق بررس��یهای کارشناس��ی 
صورت پذیرفته آمار حوادث عابرین وموتورسواران از تعداد3۴6 کشته در 
سال۱39۴ به تعداد۲8۱ کشته در سال ۱39۵رسیده که به رغم کاهش 
۱9 درص��دی آمار مذکور ولی همچنان ب��ر این باوریم که این آمار هم 
خوشایند نبوده و زیبنده مردم فهیم و فرهیخته ی استان گیالن نیست. 
وی افزود: با اجرای ده مرحله از طرح ارتقای ایمنی عابرین و موتورسواران 
بیش از ۱3 هزار کاله ایمنی دربین موتورس��واران استان گیالن توزیع 
گردید. این مقام مس��ئول سپس گفت: از سال ۱389که شاهد اجرای 
نخستین مرحله ی آموزش موتورسواران از سوی این اداره کل بودیم تا 
کنون بیش از ۷۵۰ روستای استان گیالن تحت پوشش قرار گرفتند. وی 
خاطر نشان نمود: عالوه بر آموزشهای برگزار شده و اهدای کاله ایمنی 
به موتورسواران هزاران عدد  اقالم کمک آموزشی نیز طی این مدت بین 
خانواده های حاضر در این برنامه ها توزیع شده است. مدیر کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان گیالن دربخشی از سخنان خود با تاکید بر 
این نکته که آسیب وارده به سر حین تصادفات رانندگی غیرقابل جبران 
است از موتورسواران خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی  

همواره از کاله ایمنی استفاده نمایند. 

مدیر امور آبفای قدس خبر داد:
 عملیات لوله گذاری فاضالب خیابان 

امام زاده در حال انجام است
ش�هرقدس- خبرنگار فرصت امروز - 
مدیر امور آبفای شهرس��تان ق��دس از اجرای 
عملیات حفاری و لوله گذاری فاضالب با شتاب 
هرچه بیش��تر در شهرستان قدس خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی امور آبفای شهرس��تان 

ق��دس، بهزاد رضوانی گفت: با توجه به ض��رورت انجام لوله گذاری 
و نصب انش��عابات فاضالب جهت ارتقای س��طح بهداشت عمومی 
ش��هروندان عملیت اجرای شبکه فاضالب ، با اولویت کاری در حال 
انجام اس��ت.  وی افزود: اجرای این عملیات درفاز ۲ زون b به طول 
3۰۰۰ متر با لوله هایی به قطرهای ۲۰۰ و ۲۵۰میلیمتری  در بلوار 
امام زاده، خیابان امیر کبیر و فرعی های اطراف در حال انجام است 
. مدی��ر امور آبفای شهرس��تان قدس در ادامه تصری��ح کرد: پس از 
 اجرای ش��بکه فاضالب در خیابان مذکور به دلیل اهمیت حیاتی و 
زیست محیطی منطقه سریعاً نسبت به نصب انشعابات فاضالب آن 

نیز اقدام خواهد شد.

اخبار

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی: 
۲6 هزار خانواده تحت پوشش کمیته 

امداد استان مرکزی اطعام می شوند
اراک- خبرن�گار فرصت امروز - مدیر کل 
کمیته امداد اس��تان مرکزی گف��ت: بیش از ۲6 
هزار نفر از افراد تحت پوش��ش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( این اس��تان در م��اه رمضان اطعام 
می شوند. قنبر موس��ی نژاد در نشست خبری با 
اصحاب رسانه در راستای تشریح برنامه های ماه مبارک رمضان افزود: 
ای��ن اطعام در ماه رمضان به صورت تحویل کاال و با حداقل س��رانه هر 
خان��واده یک میلیون ریال اس��ت. وی، هدف از تحویل کاال به خانوارها 
را تکریم مددجویان، اس��تفاده بیش از یک وعده غذایی و افزایش میل 
و رغب��ت برای مصرف کردن این موارد عنوان کرد. موس��ی نژاد اظهار 
کرد: در اس��تان مرکزی بیش از 6 هزار و ۷۰۰ دانش آموز و فرزندامداد 
زیر ۲۴ س��ال وجود دارد که ۷۵۰ نفر آنان بدون حامی هس��تند و در 
ایام اهلل رمضان طرح حامی یابی ایتام و فرزندان محسنین از برنامه های 
این نهاد حمایتی اس��ت. موس��ی نژاد افزود: حدود ۲ هزار و 36۰ نفر از 
کودکان تحت پوشش کمیته امداد اس��تان در زمره ایتام جای دارند و 
بقیه آنان مشمول طرح محسنین هستند که با هدفگذاری مناسب امید 
اس��ت در ماه رمضان امسال همه این کودکان صاحب حامی شوند. وی 
گفت: دیدار خیران و مسئوالن در راستای دلجویی از این قشر نیازمند 
حمایت نیز از دیگر برنامه های کمیته امداد امام خمینی )ره( در این ماه 
مبارک است. مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی تصریح کرد: بیش از 
8۵۰ خانواده زندانی در اس��تان تحت حمایت کمیت��ه امداد قرار دارند 
که کمک و حمایت این نهاد مش��مول آنان می ش��ود. وی گفت: جمع 
آوری زکات فطره در عید س��عید فطر و هدایت این مبالغ در هر محله، 
 مسجد و روستا به سمت نیازمندان نیز در دستور کار این نهاد قرار دارد. 
موس��ی نژاد افزود: برگزاری نمایش��گاه توانمندی ه��ای مددجویان با 
۴۰ غرفه در پارک ملت در راس��تای عرضه بخش��ی از توانمندی های 
مددجویان و درآمد زایی بیش��تر برای این قشر نیز از دیگر برنامه های 
ایام اهلل رمضان اس��ت. وی، بحث صندوق والیت را به منظور اس��تفاده 
 از ظرفیت خیران برای نخستین بار در استان مرکزی به عنوان یکی از 
طرح های موردنظر این نهاد در رمضان عنوان کرد. مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی استان مرکزی بیان کرد: با توجه به شعار سال گذشته مبنی 
بر اقتصاد مقاومتی و اقدام وعمل، بیش از سه هزار فرصت شغلی برای 
مددجویان امداد ایجاد شد که یک هزار و 66۴ مورد در روستاها و بیش 
از 6۰ درصد به مناطق محروم اختصاص یافته است. وی افزود: توسعه 
بیمه های اجتماعی یکی از اهداف این نهاد در سال جاری است که اگر 

این امر گسترش یابد ورودی های کمیته امداد به حداقل می رسد. 

انعکاس سیگنال هاي مخابراتي در 
تاسیسات شرکت آغاجاري

اه�واز- خبرنگار فرصت امروز - با همت بي وقفه کارشناس��ان 
فناوري و ارتباطات ش��رکت بهره برداري نف��ت و گاز آغاجاري تقویت 
کننده هاي تلفن همراه در تاسیس��ات ش��رکت آغاج��اري نصب و راه 
اندازي شد. یحیي اتابک، رئیس فناوري و ارتباطات این شرکت توضیح 
داد: نص��ب و راه اندازي تقویت کننده هاي تلفن همراه در تاسیس��ات 
شرکت که از لحاظ سرویس دهي تلفن همراه دچار مشکل بودند و ارائه 
خدمات به همکاران در آن میسر نبود که با تالش همکاران و استفاده 
از ظرفیت هاي داخلي انجام شد. وي، ارائه خدمات مناسب مخابراتي به 
همکاران در تاسیس��ات عملیاتي و سهولت در برقراري ارتباط با تلفن 
همراه را از اهداف این طرح عنوان نمود. اتابک گفت: در شرکت آغاجاري 
با توجه به گستردگي جغرافیایي و وجود تاسیسات در نقاط کوهستاني 
ارائه خدمات را دچار مشکل کرده بود وگاها برقراي ارتباط به جز از طریق 
استفاده از تلفن هاي چهار شماره شرکتي قابل انجام نبود که با نصب و 
راه اندازي سیستم هاي تقویت کننده برقراي ارتباط به سهولت امکان 
پذیر شد. رئیس فناوري و ارتباطات بیان کرد: این طرح در تاسیسات رگ 
سفید و پازنان توسط بخش خصوصي و در تاسیسات تزریق گاز آغاجاري 
و کرنج توسط نیروها و امکانات داخلي فناوري و ارتباطات به انجام رسید . 

حضور دوباره سرمایه گذاران هندی در سمنان
احداث تصفیه خانه فاضالب به مراحل 

اجرایی نزدیک تر شد
س�منان - بابامحم�دی - 
شهردار س��منان گفت: در پی 
انعق��اد تفاه��م نام��ه اولیه در 
روزهای پایانی س��ال 9۴ بین 
شرکت فنان تجارت بین الملل 
، ش��هرداری سمنان و ش��رکت آب و فاضالب استان سمنان مقرر شد 
 تصفیه خانه فاضالب در شهر سمنان احداث شده و از پساب شهر سمنان 
بهره برداری ش��ود. حسین موسوی افزود: اجرایی شدن این تفاهم نامه 
 نیاز به تهیه مقدماتی از سوی سرمایه گذار نظیر اخذ تسهیالت بانکی و 
ضمانت نامه ها و تصویب طرح جدید پیش��نهادی در ش��رکت آبفای 
کشور داشت که به انجام رسید.به گفته وی پس از موافقت با اخذ وام ، 
جلسه نهایی با حضور سرمایه گذاران هندی در شهرداری تشکیل شد تا 
اقدامات اجرایی در اسرع وقت انجام شود. وی خاطر نشان کرد: عملیات 
اجرایی این طرح ظرف دو ماه آینده آغاز و زمینه برای ایجاد انش��عابات 
و جمع آوری فاضالب همه شهروندان فراهم خواهد شد. موسوی اعتبار 
 این پروژه را ۵۵۰ میلیارد ریال اعالم و تصریح کرد: ش��هرداری سمنان 
۲۵ درصد از این مبلغ را به صورت نقدی و تهاتری تامین خواهد کرد. 
وی میزان پساب فعلی شهر سمنان را ۱۰۰ لیتر در ثانیه برآورد و تصریح 
کرد: در افق طرح و پس از احداث تصفیه خانه و تکمیل شبکه فاضالب 

درون شهری این میزان به 3۵۰ لیتردر ثانیه افزایش خواهد یافت. 

در ۲ ماهه اخیر سال جاری؛
بیش از یک هزار نفر مددجوی کمیته امداد 

از اردوهای فرهنگی  بهره مند شدند
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز  -مدیر کل کمیته امداد استان 
بوش��هر از اعزام و بهره مندی یکهزار و ۱9۴ نفر از جوانان و نوجوانان 
خان��واده های تحت حمایت این نهاد  به اردوهای فرهنگی و تفریحی 
خبر داد. به گزارش س��ایت خبری کمیته ام��داد، احمد لطفی مدیر 
کل کمیته امداد اس��تان بوشهر، در جلسه بررسی وضعیت فرهنگی 
مددجویان تحت حمایت، اظهار داش��ت: این نهاد مقدس در راستای 
ارتقای  وضعیت فک��ری و فرهنگی جامعه مورد حمایت خود، توجه 
وی��ژه به جوانان و نوجوانان تحت حمای��ت را در عرصه های مختلف 
علم��ی، اجتماعی، فرهنگی، اقتص��ادی و ... از اهداف اصلی برنامه ای 
خود قرار داده است و در همین رابطه با اجرای برنامه ها و فعالیت های 
متنوع زمینه بهبود وضعیت ، توسعه نشاط و همچنین توانمند سازی 
فکری و فرهنگی آنان را به وجود آورده اس��ت. وی با بیان اینکه یکی 
از ویژگ��ی های متمایز فعالیت های فرهنگی امداد، آموزش بر مبنای 
خانواده محوری می باش��د، گفت: این برنامه ها متناس��ب با نیازهای 
جامعه مورد حمایت، از جمله  زنان سرپرس��ت خانوار، دانشجویان و 
دانش آموزان، فارغ التحصیالن دانش��گاهی و پس��ران و دختران غیر 
محصل  بازمانده از تحصیل انجام می شود. وی در پایان خاطر نشان 
کرد: همه ساله در تمامی ایام سال به منظور ارائه خدمات فرهنگی به 
جوانان و نوجوانان تحت حمایت و خانواده های آنان، اردوهای تخصصی 
و آموزشی، محافل انس با قرآن،جشنواره های قرآنی،اردوهای زیارتی 

مشهد مقدس و عتبات عالیات  و ... برگزار می شود.
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مدیر کل دفتر نیرو محرکه و صنایع خودرو 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت می گوید: 
دولت هیچ ممنوعیت و مخالفتی در خصوص 
واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی 

ندارد. 
امیرحسین قناتی اظهار داشت: تاکنون آنچه 
در قان��ون درخصوص واگذاری خودروس��ازان 
ب��ه بخش خصوصی ذکر ش��ده، دول��ت انجام 
داده، بنابراین چنانچه خریدار بخش خصوصی 
وجود داشته باش��د دولت هیچ گونه مخالفتی 
درخصوص واگذاری الباقی سهام خودروسازان 

به بخش خصوصی ندارد. 
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در ح��ال حاضر
 14.5 درص��د از س��هام ایران خ��ودرو و 17 
درصد از س��هام س��ایپا در اختیار دولت است، 
اظهار داش��ت: این در حالی است که به لحاظ 
ارزش فروش حدود 7.5 تا 8 درصد از این سهم 
دولتی است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
خریدار دیگری در بخش خصوصی وجود ندارد، 
گفت: با توجه به حجم گستردگی شرکت های 

ایران خودرو و سایپا عمال بخش خصوصی بیش 
از این حاضر به س��رمایه گذاری نیست وگرنه 
هیچ محدودیتی ب��رای واگذاری این بخش از 
سهام خودروس��ازان به بخش خصوصی وجود 
ندارد. به گفته وی، معموال بخش خصوصی در 
صنعت خودروسازی بیش از این ورود نمی کند 
و عمدتا صنایع کوچک تر را پوشش می دهد تا 
بتواند هزینه ها را نیز جبران کند. وی همچنین 
به نقش خصوصی سازی بر جریان همکاری های 
مشترک خودروس��ازان با شرکت های خارجی 
پرداخ��ت و اظه��ار داش��ت: در صورتی که در 
واگذاری س��هام خودروسازان، بخش خصوصی 
توانمن��د و دارای اهلی��ت ورود کند، مطمئنا 
خصوصی س��ازی حرکت بسیار خوب و به نفع 
صنعت خودرو اس��ت اما متأس��فانه بیشترین 
فرآیند خصوصی سازی در صنعت خودرو بیشتر 
در قالب واگذاری شرکت ها بوده و عمال اهلیت 
بخش خصوصی در نظر گرفته نشده بلکه تالش 

شده که سهام شرکت ها واگذار شود. 
وی افزود: بر همین اس��اس امروز بسیاری از 

نتایج��ی که در واگذاری ه��ا نه صنعت خودرو 
بلکه در سایر صنایع اتفاق افتاده، حاکی از آن 
است که ش��رایط این صنایع پس از واگذاری 
بدت��ر از زمان قبل از واگذاری ش��ده و این به 
دلی��ل این اس��ت ک��ه ارزیابی ه��ای الزم در 
خصوص شرکت های خریدار صورت نگرفته و 
بیشتر به بنیه مالی آنها توجه شده است. مدیر 
کل دفتر نی��رو محرکه و صنایع خودرو وزارت 
صنعت اظهار داشت: در صورتی که ارزیابی های 
دقیقی در خصوص شرکت های خریدار صورت 
گیرد و ش��رکت هایی با اشراف به اهلیت، توان 
مالی و داشتن برنامه برای آینده به صنایع ورود 
کند، بی شک خصوصی سازی موفق خواهد بود. 
قنات��ی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه تأثی��ر 
خصوصی س��ازی در توس��عه و رقابت پذی��ری 
صنع��ت خودرو گف��ت: البته با ای��ن درصد از 
س��هام خودروس��ازان نیز که در اختیار دولت 
اس��ت هیچ محدودیتی در زمینه دستیابی به 
توس��عه و رقابت پذی��ری در این صنعت وجود 
ندارد اتفاقا این دولت اس��ت که همواره تأکید 

دارد که ش��رکت های خودروساز باید به سمت 
اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای روز، به��ره وری و 
رقاب��ت پذیری حرکت کنن��د و عمال ضدیتی 
با هم ندارد که گفته ش��ود حال که بخشی از 
س��هام خودروس��ازان دولتی است این شرایط 
اتفاق نخواهد افت��اد. وی در ادامه در خصوص 
برنامه دولت برای واگذاری این بخش از سهام 
خودروس��ازان به بخش خصوصی، گفت: دولت 
نباید برنامه داش��ته باش��د بلکه این خریدار و 
بخش خصوصی اس��ت که باید برنامه داش��ته 
باشد و اعالم کند که بنا دارد با این مشخصات 
اقدام به خریداری س��هام ش��رکت ها کند. وی 
تصریح کرد: براس��اس اصل 44 قانون اساسی 
فروش س��هام خودروسازان به بخش خصوصی 
نیز در اختیار وزارت صنعت و معدن نیس��ت، 
بلکه در اختیار سازمان خصوصی سازی است. 
وی ب��ا توجه به موضوع جری��ان خصولتی در 
صنعت خودرو گفت: خوش��بختانه در صنعت 
خودرو خصولتی نداری��م و کل واگذاری ها به 

بخش خصوصی بوده است. 

 دولت هیچ محدودیتی در واگذاری سهام خودروسازان
به بخش خصوصی ندارد

 رئی��س انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن 
قطعه سازی خودروی کش��ور گفت: طی هفته 
گذش��ته حرکت خوبی در پرداخ��ت مطالبات 
معوقه قطعه س��ازان توسط یکی از شرکت های 
خودروس��از ص��ورت گرفت و رقم مناس��بی از 
مطالبات معوقه واحدهای قطعه سازی پرداخت 

شد. 
علی فراهانی با اش��اره ب��ه پرداخت مطالبات 
مع��وق بخش��ی از واحدهای کوچ��ک و بزرگ 
قطعه س��ازی اظه��ار داش��ت: اقدام س��ایپا در 
حرک��ت  قطعه س��ازان  مطالب��ات  پرداخ��ت 
بس��یار خوب و شایس��ته ای در رفع مشکالت 
قطعه س��ازان بود و چنانچه این روند ادامه یابد 
جریان پرداخت مطالبات قطعه س��ازان به روز 

خواهد شد. 
وی خاطر نش��ان کرد: ب��ا پرداخت مطالبات 
معوق��ه قطعه س��ازان ب��ه خصوص��ا واحدهای 
کوچ��ک و بهبود جریان تولید در این بخش ها، 
به زودی ش��رکت ها ب��ه نقش مؤث��ر واحدهای 
کوچک قطعه سازی در تولید پی خواهند برد. 

وی در ادامه با اش��اره ب��ه مدت زمان تعیین 
ش��ده در پرداخت مطالبات قطعه سازان گفت: 

براساس قرارداد خودروس��ازان با قطعه سازان 
زمان سررس��ید پرداخت مطالبات س��ازندگان 
120 روز تعیین ش��ده است، البته قطعه سازان 
چنانچ��ه مطمئن به پرداخ��ت مطالبات ظرف 
مدت تعیین ش��ده باشند در این راستا مشکلی 

نخواهند داشت. 

وی همچنی��ن به راهکار گش��ایش اعتبارات 
ریال��ی ب��ه منظ��ور رف��ع مش��کالت و کمبود 
نقدینگی قطعه سازان پرداخت و اظهار داشت: 
البته اقداماتی در این راس��تا به واس��طه خرید 

دین یا از محل بانک ها صورت گرفته است. 
اف��زود: خوش��بختانه به واس��طه برخی  وی 

راهکارها همچون انتشار اوراق صکوک جریان 
پرداخت ها در س��ایپا رو به بهبود است و البته 
ای��ران خودرو نیز از ابتدا در این زمینه عملکرد 
قابل قبولی داش��ته اس��ت. وی تأکید کرد: در 
صورتی که پرداخ��ت مطالبات در زمان تعیین 
شده پرداخت شود بی ش��ک مهم ترین مشکل 
قطعه سازان که نقدینگی است رفع خواهد شد. 
این فعال در صنعت قطعه س��ازی کشور گفت: 
امروز تنها مشکل قطعه سازان با خودروسازان، 
ع��دم پرداخ��ت مطالبات در سررس��ید تعیین 
ش��ده است، بنابراین در صورتی که این مشکل 
ح��ل ش��ود قطعه س��ازان امیدوار تر ش��ده و با 
س��رمایه گذاری بهتر تالش می کنند به سمت 

رقابت و کیفیت حرکت کنند. 
فراهان��ی اظه��ار داش��ت: در صورت��ی ک��ه 
قطعه س��از مطمئن ش��ود قطعه ای ک��ه تولید 
و تحویل می ش��ود ظرف مدت ق��رارداد هزینه 
آن پرداخت خواهد شد، به جهت ایجاد فضای 
رقابت در بازار، در جهت رشد کیفیت و کاهش 
قیم��ت ت��الش می کن��د و این روند ع��الوه بر 
مزیت های��ی که ب��رای قطعه س��از دارد به نفع 

خودروساز نیز خواهد بود. 

وزیر صنعت، معدن و تج��ارت از همکاری ایران 
و اتری��ش در زمینه طراحی یک موت��ور خودروی 
کم مص��رف خبر داد و گفت: اکن��ون کارخانه ای در 
استان قزوین برای تولید این خودرو در حال احداث 
اس��ت و پیش بینی می کنیم تا دو س��ال آینده آغاز 

تولید این موتور در ایران رخ خواهد داد. 
محمدرضا نعمت زاده ظهر دی��روز با وزیر دارایی 
اتریش و تیم همراه او دیدار کرد و در حاش��یه این 

دیدار در جمع خبرنگاران حاضر شد. 
وی در صحبتی کوتاه با اشاره به سابقه همکاری 
دو کش��ور ایران و اتریش، اظهار کرد: در قالب این 
مذاکرات مرکز تحقیقات ABL اتریش که س��ابقه 
طوالنی در طراح��ی نیروی محرکه و موتور خودرو 
دارد با یک شرکت ایرانی وارد قرارداد همکاری شده 
و در راس��تای این قرارداد که بیش از یک س��ال از 
آن می گذرد طراحی موتور مش��ترک آغاز و نمونه 

آزمایشی آن هم تهیه شده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از احداث 

کارخانه ای در قزوین ب��رای تولید انبوه این خودرو 
خب��ر داد و گفت: امیدواریم با طراحی و تولید انبوه 
این موتور س��ه س��یلندر بتوان خدمتی مناسب در 

حوزه محیط زیست ارائه کرد. 
نعم��ت زاده در عین حال از ق��راردادی که میان 
ایران و آلم��ان برای خودروی ی��ورو ۶ کم مصرف 
به امضا رس��یده ی��اد کرد و گفت: برای گس��ترش 
صادرات و بهبود کیفی صنعت خودروس��ازی الزم 
ب��ود قراردادهایی به این ش��کل به امضا برس��د که 

البته تمام این موارد از نتایج و دستاوردهای برجام 
به شمار می رود. 

وی در بخ��ش دیگری از صحبت های خود نیز به 
بحث تأمین قطعات خودرو اش��اره کرد و افزود: در 
این زمینه نیز با انجمن قطعه سازان اتریش مذاکراتی 
در حال انجام است که به طور دقیق اطالع ندارم که 
آیا اکنون این مذاکرات منجر به عقد قرارداد شده یا 
خی��ر. اما حتما این اتفاق رخ خواهد داد چرا که در 
س��اخت قطعات خودرو اتریش پیشتاز بوده و حتی 

بس��یاری از قطعات خودروه��ای آلمانی هم در این 
کشور تولید می شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت های 
خود از دیگر مذاک��رات صورت گرفته با اتریش یاد 
کرد و گفت: عمده این مذاکرات در خصوص بحث 
پوش��ش بیمه ای و تأمین فاینانس صورت گرفته و 
اگر چه تعامالت بانکی دو کشور در گذشته در حد 
محدود وجود داش��ته اما با این س��فر امید می رود 

وضعیت بهتری در این حوزه حاکم شود. 
نعمت زاده همچنین یادآور شد: در سال گذشته 
در کمیسیون مشترک یک برنامه پنج ساله جهت 
همکاری های دو کش��ور تدوین شده و اکنون ایران 
به مفاد آن برنامه پایبند است. وی همچنین اظهار 
کرد: در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
همچنین وزارت نفت و نیرو قراردادهای فوالدی به 
امضاء رسانده اند و گلگهر نیز قراردادی بالغ بر 780 
میلیون یورو تحت فاینانس و پوشش بیمه ای اتریش 

به امضا رسانده است. 

 مدیر بیمه های اتومبیل بیمه نوین می گوید از 
آنجایی که قانون نقش حمایتی دارد، در صورت 
تصادف یک خ��ودروی متعارف با یک خودروی 
لوکس شرکت های بیمه تا سقف تعهد بیمه نامه 

مسئول جبران خسارت هستند. 
ابوالفض��ل جهان دیده، در پاس��خ به اینکه در 
تصادف هایی که با خودروهای لوکس رخ می دهد 
آیا ش��رکت بیمه باید تا سقف تعهداتش جبران 
خس��ارت کند یا متناس��ب با نصف دیه و قیمت 
خودرو مس��ئول پرداخت خس��ارت است، اظهار 
کرد: در این مورد بین کارشناس��ان اختالف نظر 
وج��ود دارد. ع��ده ای معتقدند که چ��ون قانون 

حمایتی است اگر ش��خصی با خودرویی لوکس 
تص��ادف کند ش��رکت بیمه تا س��قف تعهدات 

بیمه نامه مسئول جبران خسارت است. 
وی با اش��اره به نظر رئی��س کل بیمه مرکزی 
در این مورد، خاطر نش��ان کرد: رئیس کل بیمه 
مرکزی س��ابقا موضوعی را مط��رح کرد و گفت 
ک��ه با توجه به اینکه در قانون واژه متناظر آمده 
باید به تناس��ب نصف دیه در ماه حرام و قیمت 
خودرو، خس��ارت جبران شود ولی در عین حال 
مدیر حقوقی بیمه مرکزی موضوعی فقهی را در 
ای��ن باره مطرح کرد و گفت که در زمان تصادف 
ب��ا خودروی لوکس نیز ش��رکت بیمه تا س��قف 

تعهدات بیمه نامه مسئول جبران خسارت است. 
ما نیز در ش��رکت بیمه نوین در چنین مواردی 

تا سقف تعهدات، خسارات را جبران می کنیم. 
مدیر بیمه های اتومبیل بیمه نوین در پاس��خ 
ب��ه اینکه آیا ب��ه تازگی تخفیف عدم خس��ارت 
در بخ��ش جان��ی و مالی ب��ا یکدیگ��ر تفکیک 
ش��ده، اظهار ک��رد: درخص��وص بیمه نامه های 
تمدیدی بیمه نوین چون دسترسی به اطالعات 
بیمه نام��ه وج��ود دارد این تفکیک انجام ش��ده 
ولی درخص��وص بیمه نامه های تمدیدی س��ایر 
ش��رکت ها چون دسترس��ی دقیق ب��ه اطالعات 

وجود ندارد فعاًل این کار انجام نمی شود. 

جهان دیده اضافه کرد: شرکت بیمه نمی تواند 
تخفیفی بیشتر از آنچه در قانون پیش بینی شده  

)2.5 درصد( روی بیمه نامه ها اعمال کند. 
وی با اش��اره به تأخیر در صدور آیین نامه های 
اجرای��ی بیمه ش��خص ثال��ث نیز، گف��ت: نبود 
آیین نامه اجرایی بیمه ش��خص ثالث سردرگمی 
برای ش��رکت های بیمه به وج��ود می آورد. مثاًل 
ماده ۳ قانون بیمه ش��خص ثال��ث جدید گفته 
اس��ت که راننده هم باید دی��ه بگیرد، ولی هیچ 
آیین نام��ه ای در این مورد تصویب نش��ده و در 
دادگاه ها نس��بت ب��ه این موض��وع اختالف نظر 

وجود دارد.

گام مهمی که در جهت رفع مشکالت قطعه سازان برداشته شد

چه کسی خسارت تصادف خودروهای لوکس را جبران می کند؟ 

موتور کم مصرف ایرانی - اتریشی تا 2 سال آینده تولید می شود

خبر

فروش خدمات خودرویی با چاشنی دروغ
چنانچه ب��رای فروش کارت ه��ای طالیی ب��ا عناوین مختلفی 
همچون بارکد ملی یا غیره با ش��ما تماس گرفتند، مراقب باشید 

زیرا این یک کالهبرداری بیش نیست. 
به گ��زارش پدال نیوز، یکی از اتفاقاتی که در چند س��اله اخیر 
در کش��ور ما رواج پیدا کرده، بازاریابی تلفنی یا فروش محصول و 

خدمات به هر روشی که می شود! است. 
با شما تماس می گیرند تا بگویند یک شماره از فالن اپراتور که 
با تلفن فعلی شما همخوانی دارد در اختیارشان است و می خواهند 
این هدیه خوب را در ازای هزینه کمی به شما واگذار کنند و البته 
جواب نه نیز خوشایند نخواهد بود. آنقدر می گویند تا کالفه شوی 

و آدرس خود را به ایشان اعالم کنی. 
از این روش تلفنی برای فروش خدمات خودرویی نیز اس��تفاده 

می شود البته با چاشنی دروغ! 
تلفن شما را نمی دانیم از کجا! ولی به هر حال گیر آورده و جالب 
اینک��ه نام و نام خانوادگی، نوع خودرو، رنگ خودرو، پالک خودرو 
و ش��ماره شاسی خودروی شما را هم می دانند )لطفا نپرسید مگر 

می شود؟ بله می شود!(. 
چن��ان با اعتماد به نفس با ش��ما س��خن می گویند که تعجب 
می کنید، اما نخس��تین جمالت برای تصاحب پول شما این است: 
ما از ش��رکت امداد خودروی مرکزی کل کشور تماس می گیریم! 

)اینجا کجاست؟ کسی نمی داند.(
ادامه می دهند: ما مجری بارکد ملی در سراس��ر کشور هستیم! 
)چی؟ (. این تصمیم برای همه خودروهای کشور گرفته شده و. . . .! 
برای پی بردن به راست و دروغ بودن این نوع بازاریابی خودرویی 
و ام��داد خودرویی ب��ا وحید منائ��ی معاون نظارت ب��ر کاالهای 
س��رمایه ای و خدم��ات س��ازمان حمایت از مص��رف کنندگان و 

تولیدکنندگان همکالم شدیم تا نظر وی را جویا شویم. 
وی گف��ت: در باب این افراد ب��ا معاونت کاالهای مصرفی ما در 
حوزه فروش لیزینگی و اصناف درگیر هس��تند و پروانه کسب اگر 
داشته باشند از این حوزه گرفته اند اما از منظر بنده و زیرمجموعه، 

چنین تماس ها و ادعاهایی تخلف است. 
منائی تأکید کرد: در قوانین کشور ما ارائه هر نوع خدمات دارای 
قانون و ضابطه است و تمام این اتفاقات باید در نظارت شرکت های 

خودروساز باشد. 
معاون س��ازمان حمایت خاطرنش��ان کرد: در حوزه خودرو هر 
اتفاقی که رخ می دهد یک ناظر باالدس��تی مانند وزارت صنعت و 
ش��ورای رقابت دارد و در حوزه خدمات نیز براساس قانون همین 
باالدستی ها، تمام کارها باید زیر نظر شرکت خودروساز یا نماینده 
برند وارداتی رخ دهد و این طور نیس��ت که ش��ما بتوانید خارج از 

نمایندگی رسمی، چنین فعالیت هایی را با نام ملی انجام دهید. 
وی از پیگیری این گونه تخلفات در سازمان حمایت خبر داد و 
اف��زود: از مردم می خواهیم گول این گونه تبلیغات را نخورده و در 
صورت مواجهه با آن با سازمان حمایت تماس بگیرند تا این تقلب 

آشکار را پایان دهیم. 
 

سرمایه گذاری عمومی در بازار خودرو 
کاهش یافته است

 نای��ب رئی��س اتحادیه دارندگان نمایش��گاه ها و فروش��ندگان 
خودروی اس��تان تهران با اش��اره به وضعیت رکودی بازار خودرو، 

گفت: قدرت خرید مردم در بازار خودرو کاهش پیدا کرده است. 
غالمحسین قاسمیان، درباره وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: 
در حال حاضر بازار در رکود به س��ر می برد؛ مگر اینکه کس��ی به 

خودرو نیاز داشته باشد و به سراغ بازار بیاید و خودرو بخرد. 
 وی افزود: این در ش��رایطی است که برخی خودروهای داخلی 
گران ش��ده اند، اما کس��ی که واقعاً نیاز به خودرو داش��ته باش��د، 

هم اکنون خودرو می خرد. 
نای��ب رئیس اتحادی��ه دارندگان نمایش��گاه ها و فروش��ندگان 
خودروی استان تهران تصریح کرد: بازار رونقی ندارد و همین طور 

در حالت رکود به سر می برد. 
قاس��میان در پاس��خ به این پرس��ش 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 است که 
بازار رونق نداشته و نمی توانیم وضعیت آتی بازار را پیش بینی کنیم. 
وی متذکر ش��د: تا زمانی که بازار ساخت وساز رونق نگیرد، سایر 
بازارها نیز رونق پیدا نمی کند چون 150 شغل به آن ارتباط دارد. 
نای��ب رئیس اتحادی��ه دارندگان نمایش��گاه ها و فروش��ندگان 
خودروی اس��تان تهران ادامه داد: م��ردم بودجه ندارند که خودرو 

بخرند و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است. 

تولید تجاری های ایویکو افزایش 
چشمگیری داشته است

 مدی��ر بازاریابی و برنامه ریزی فروش ش��رکت زامیاد گفت: با 
برقراری تعاملی مناس��ب با شرکت ایویکو ایتالیا، در سال جاری 
تولید خودروهای تجاری با کیفیت این ش��رکت مطرح اروپایی 

در زامیاد شتاب بیشتری خواهد یافت. 
حمی��د ترک��ی ضمن بیان ای��ن مطلب اف��زود: رویکرد اصلی 
ش��رکت ایویکو پس از برجام، حضور مس��تقیم و فراگیر در بازار 
ایران بوده اس��ت، بدین صورت که قص��د داریم محصوالت این 
ش��رکت را در رده ه��ای مختلفی از جمله اتوب��وس، مینی بوس، 
ون، کامیون های کش��نده، باری، کمپرس��ی و کامیونت به بازار 
عرضه کنیم. مدیر پروژه ایویکو ش��رکت زامیاد با اشاره به اینکه 
این برند اروپایی، تداعی گر »کیفیت« در اذهان مشتریان ایرانی 
اس��ت، خاطر نشان کرد: از سال گذشته، تولید محصوالتی چون 
کامیون کشنده ایویکو استرالیسs500 و یورو کارگو را آغاز و به 
بازار عرضه کرده ایم و امیدواریم در سال جاری با رشد چشمگیر 
تولی��د محصوالت باری و مس��افری ایویکو، ضمن رفع نیاز بازار، 
به افزایش رضایت مشتریان این حوزه نیز نگاهی داشته باشیم. 
مدیر بازاریابی ش��رکت زامیاد در ادام��ه صحبت های خود در 
پاس��خ به س��والی مبنی بر آینده بازار خودروهای مس��افری در 
کشور، به کند بودن روند نوسازی مینی بوس های فرسوده اشاره 
ک��رد و یادآور ش��د: با توجه ب��ه تردد حدود 50 هزار دس��تگاه 
مینی بوس فرس��وده در جاده های کش��ور و لزوم نوس��ازی این 
ن��اوگان، در س��ال های اخیر گام هایی از س��وی مس��ئوالن امر 
برداشته شده که متأسفانه به علت درآمد پایین رانندگان مینی 
بوس و نداش��تن توان مالی مناسب برای جبران اختالف قیمت 
در تعویض خودروی فرس��وده خود، با کندی پیش رفته اس��ت 
ولی امیدواریم با حمایت  بانک ها و ارائه تس��هیالت به این قش��ر 
زحمتکش، طرح خروج خودروهای مس��افری فرس��وده اجرایی 

شود. 
وی افزود: با توجه به تش��نه بودن بازار خودروهای مس��افری 
در کش��ور، ش��رکت زامیاد اخیرا پیش فروش محصوالت جدید 
مینی بوس جدید 1۹ نفره آذر )A50-15( و ون مسافری جدید 
11 نفره آراد )A36-15( را آغاز کرده اس��ت. ضمن اینکه این 
محصوالت در نیمه دوم س��ال جاری آماده ورود به بازار خواهند 

بود. 

خبر

آغاز حرکت رو به جلوی صنعت 
خودرو با ورود تازه واردها

براساس هدف گذاری وزارت صنعت، عدد رضایت مندی 
مش��تریان از خدمات پس از فروش خودروسازان، باید به 
حداقل 75درصد برس��د که این عدد هنوز محقق نشده 

است. 
اشکان گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و 
اس��تاندارد ایران، ضمن اع��الم این مطلب گفت: در حال 
حاضر بحث رضایت مش��تری در بازرسی های دوره ای ما 
به 700 درصد رس��یده و تا دس��تیابی ب��ه هدف گذاری 

وزارت صنعت راه زیادی نمانده است. 
وی ادام��ه داد: در چهارمین همای��ش صنعت خودرو 
ک��ه در بهم��ن ماه س��ال گذش��ته برگزار ش��د، حدود 
20 نمایندگ��ی رتبه یک، م��ورد تقدیر ق��رار گرفت اما 
هدف گذاری س��ال جاری این اس��ت ک��ه ۳5 درصد کل 
نمایندگی ها بتوانند س��طوح ب��االی کیفیت را طی کرده 

و رتبه یک شوند. 
 

جوینت ونچر با طرف فرانسوی برای تست خودرو
گلپایگانی در مورد قرارداد مش��ترک با شرکت یوتاک 
فرانسه برای تأسیس و تجهیز مراکز تست ایمنی خودرو 
نیز گفت: یک طرح مش��ارکتی با این ش��رکت فرانسوی 
تعریف شده و برای تست های ایمنی نیز انجام طرح ریزی 
و برنام��ه مدون تدوین ش��ده اس��ت و در مرحله بعدی 
به دنبال تأس��یس یک ش��رکت جوینت ونچ��ر با طرف 

فرانسوی هستیم. 
وی ادام��ه داد: هدف ما از انجام تم��ام این کارها، این 
اس��ت که بتوانیم تمام تست های الزم برای خودرو را در 

داخل کشور انجام دهیم. 
 

پلتفرم های فعلی انتظارات را برآورده نمی کنند
مدیرعام��ل ش��رکت بازرس��ی کیفی��ت و اس��تاندارد 
ای��ران، در م��ورد تأثیر تغییرات در برخی ش��اخصه های 
ارزیابی ه��ای جدی��د بر کیفی��ت خودروها گف��ت: ابعاد 
مختلف��ی در گزارش های ما مورد بررس��ی قرار می گیرد. 
در بعض��ی از آیتم ها تغییرات وجود داش��ته اما در بحث 
کیفی��ت و تغییرات در وضعی��ت فعلی نیازمند یک اقدام 

اساسی هستیم. 
وی اف��زود: قب��ل از این نی��ز بارها عرض ک��رده ام که 
پلتفرم های قدیمی باع��ث بی کیفیتی در صنعت خودرو 
هس��تند و تا زمانی که این قدیمی ها ب��ا پلتفرم های روز 
جهان جایگزین نش��وند، نمی توانیم انتظ��ارات کیفی را 

برآورده کنیم. 
گلپایگان��ی تأکی��د ک��رد: وقتی گزارش ه��ای ما اعالم 
می ش��ود، فقط یک اقدام اصالح��ی روی خودرو صورت 
می گیرد که طبیعتا روند تغییرات بسیار کند بوده و برای 
مشتریان قابل لمس نیست که این ضعف را می توان با به 

روز کردن تولیدات پوشش داد. 
این مقام مس��ئول در ح��وزه ارزیابی کیفی محصوالت 
صنعتی و خودرو اظهار داشت: البته نباید فراموش کنیم 
که در ارزیابی های کیفی که در مورد رضایت مش��تریان 
رخ می دهد، از یک س��طوح به بعد، تغییر در اعداد بسیار 
س��خت رخ داده و ارتقای امتیازات به سادگی گریدهای 
پایین��ی نیس��ت. وی افزود: نگاه ما ب��ه کیفیت خودرو و 
افزایش رضایت مندی مش��تریان بسیار خوش بینانه است 
و با توجه به اینکه تغییر روند کیفی مثبت بوده می توانیم 
در انتظ��ار رخ دادن اتفاق��ات خوب��ی در صنعت خودرو 
باشیم. گلپایگانی در پایان خاطرنشان کرد: حرکت رو به 
جلو در صنعت خودرو وجود دارد و نباید نگران حرکت و 

شیب کند تغییرات کیفی در این بخش باشیم. 

کیان موتور  به  عنوان  نماینده  رسمی 
خودروهای بورگوارد در ایران معرفی شد

س��رانجام ش��رکت کیان موتور وارنا به عن��وان نماینده 
رس��می خودروه��ای بورگ��وارد در ای��ران معرفی ش��د. 
مذاکرات نهایی میان مس��ئوالن این دو ش��رکت در مقر 

اصلی Borgward در برمن آلمان انجام شد. 
س��رانجام پ��س از ش��ایعات و خبرهای ض��د و نقیض 
بس��یاری که در رس��انه ها منتش��ر می ش��د، در ساعات 
پایان��ی روز پنجش��نبه 18 خردادماه، مذاک��رات نهایی 
میان مس��ئوالن شرکت کیان موتور وارنا و مدیران ارشد 
شرکت خودروس��ازی بورگوارد  )Borgward( در مقر 
این ش��رکت در ش��هر برمن آلمان انجام ش��د و قرارداد 

همکاری مشترک به امضا رسید. 
ب��ه این ترتیب ش��رکت کیان موتور به عن��وان نماینده 
رس��می خودروه��ای بورگ��وارد در ایران معرفی ش��د و 
به زودی محصوالت این برند آلمانی را در بازار کشورمان 

عرضه خواهد کرد. 
ای��ن برن��د مط��رح آلمان��ی از س��ال 1۹2۹ میالدی 
فعالی��ت خود را آغ��از کرد و تع��دادی از محصوالت آن 
نیز در س��ال های پیش از انقالب جمهوری اسالمی وارد 

کشورمان شده بود. 
در س��ال 1۹۶1 میالدی، خ��ط تولید بورگوارد متوقف 
ش��د و پس از 47 س��ال در س��ال 2008 مجددا فعالیت 
خود را از سر گرفت. مقر اصلی این شرکت در شهر برمن 
آلم��ان قرار دارد و هم اکن��ون دو کراس اوور بی ایکس 5  
)BX5( و بی ایک��س 7  )BX7( در س��بد محصوالتش 
دیده می ش��ود. در حال حاضر خودروه��ای این برند در 
چین مونتاژ می ش��ود و از تکنول��وژی روز فولکس واگن 

استفاده می کند. 
همچنین در س��ال گذشته برخی از مدل های بورگوارد 
ب��رای انجام آزمایش های فنی به ایران وارد ش��ده بود و 
برای مدتی در اختیار ش��رکت ک��روز و گروه بهمن قرار 

داشت. 
طبق اخبار منتش��ر ش��ده، ق��رار اس��ت دو خودروی 
بی ایکس 5 و بی ایکس 7 در بازار ایران به فروش برسند. 
 ک��راس اوور ش��هری بورگ��وارد بی ایکس 7 با پیش��رانه 
2 لیت��ری توربو 225 اس��ب بخاری، احتماال نخس��تین 
محصول این برند با همکاری کیان موتور در ایران خواهد 
 ب��ود و در آینده نزدیک، ک��راس اوور بورگوارد بی ایکس 
5 ک��ه کم��ی کوچک ت��ر از بی ایکس 7 اس��ت ب��ه بازار 

کشورمان وارد می شود.
 BX7 به گیربکس 7 دنده دو کالچه مجهز ش��ده که 
قدرت تولیدی توسط پیشرانه را به هر چهار چرخ منتقل 
می کن��د و امکاناتی مانند دوربین ۳۶0 درجه، سیس��تم 
تهویه دوگانه، س��قف پانوراما، ش��ش کیس��ه هوا، کروز 
کنترل هوش��مند، تودوزی چرم طبیعی، حافظه صندلی 
جل��و، هدآپ، رادار نقطه کور و خطی و ترمز پارک برقی 

در آن قرار گرفته است. 



ته��ران ط��ی س��ال ۱۳۹5دارای ۱۷روز پاک  )5درص��د(، ۲۶۰ روز 
س��الم  )۷۱درصد(، و ۹روز ناسالم بوده است. گزارش ساالنه کیفیت 
هوای ش��هر تهران در سال ۱۳۹5 نشان می دهد که پایتخت نشینان 
طی س��ال گذش��ته ۲۶۰ روز هوای س��الم و ۸۹ روز ناسالم را تجربه 
کرده اند. به گزارش خبرآنالین، وحید حس��ینی، مدیرعامل ش��رکت 
کنت��رل کیفیت هوای تهران با اعالم ای��ن خبرگفت: چالش آلودگی 
هوا که مستقیما با سالمت مردم در ارتباط است یکی از نتایج توسعه 
صنعتی، افزایش جمعیت، گس��ترش شهرنشینی و در نتیجه توسعه 
حمل و نق��ل بوده اس��ت و در حال حاضر به عن��وان یکی از مهم ترین 
دغدغه های س��اکنان شهرهای بزرگ و ش��اید تمام مناطق از جمله 
روستاهای دورافتاده کش��ور نیز قرار گرفته باشد. این مشکل که در 
بس��یاری از ش��هرهای بزرگ دنیا تحت کنترل قرار گرفته است، به 
علت تعدد منابع آالینده و همین طور نهادهای تصمیم گیر در کشور، 
ابعادی پیچیده به خود گرفته که برای حل آن در مرحله اول نیاز به 
شناس��ایی منابع آالینده و میزان آالیندگی در مناطق مختلف است. 

به گفته حس��ینی، گزارش کیفیت هوای شهر تهران در سال ۱۳۹5 
شش��مین سند منتشر شده از سوی شرکت کنترل کیفیت هوا است 
ک��ه کیفیت هوای ش��هر تهران در س��ال ۱۳۹5 را در یک مجموعه 

منس��جم مورد بررسی قرار داده و وضعیت غلظت آالینده ها را از بعد 
زمانی و مکانی تحلیل کرده است. آنگونه که در گزارش مذکور آمده، 
ش��هر تهران طی س��ال ۱۳۹5 دارای ۱۷ روز پاک  )5درصد(، ۲۶۰ 
روز سالم  )۷۱درصد(، ۸۰ روز ناسالم برای گروه های حساس جامعه  
)۲۲درصد( و ۹ روز ناس��الم برای عموم افراد جامعه  )۲درصد( بوده 
اس��ت و در مقایسه با س��ال ۹۴، ۲۲ روز  )۶درصد( از تعداد روزهای 
نامطلوب کاس��ته شده است. آلوده ترین روز از منظر شاخص کیفیت 
هوا در سال ۱۳۹5 مربوط به ۲۰ دی ماه با شاخص ۱5۹ و پاک ترین 
روزهای سال، روز اول و یازدهم فروردین با شاخص ۳5 بوده است. 
مدیرعامل ش��رکت کنت��رل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در این س��ال 
بیش��ترین روزه��ای آلوده به ترتیب در ماه ه��ای دی  )۲۲ روز( و آبان  )۱۶ 
روز( رخ داده است. ماه فروردین به علت وجود ۱۰ روز پاک و ۲۱ روز سالم 
و ماه اردیبهش��ت با وج��ود یک روز پاک و ۳۰ روز س��الم و بدون هیچ روز 
آلوده، به ترتیب از مطلوب ترین کیفیت هوا نس��بت به س��ایر ماه های سال 

برخوردار بوده اند. 
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چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: شتاب گستر امروز
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جمعی از اهالی فرهنگ، اس��تادان شعر و ادب فارسی و 
ش��اعران جوان و پیشکسوت کش��ور و تعدادی از شاعران 
از کش��ورهای هندوستان، افغانس��تان و ترکیه با حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار حوادث س��وریه و 
مدافعان حرم و قضایای مهم عراق را درخور سرودن صدها 
و هزاران شعر دانستند و افزودند: بسیاری از مردم از اینکه 
آمریکایی ها در عراق چه هدفی داشتند و چگونه سرشان 
به س��نگ خورد اطالع ندارند، اما این قضیه، بسیار مهم و 
نیازمند تبیین اس��ت که چگونه »عراق صدام« به »عراق 

ش��هید حکیم« تبدیل ش��د؟ حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
شاعران را به »منظومه س��ازی« از موضوعات و همچنین 
سرودن در رش��ته »هجو« از برخی مسائل عجیب دنیای 
ام��روز توصیه کردند و گفتند: پیامبر اکرم)ص( به یکی از 
ش��اعران از صحابه خود دستور دادند که مشرکان را هجو 
کند و امروز نیز مواردی همچون رقص شمشیر »جاهلیت 
مدرن« در کنار »جاهلیت قبیلگی« یا قرار گرفتن دولتی 
همچون عربس��تان س��عودی در کمیس��یون حقوق بشر 
سازمان ملل، مسائلی است که به جد، جای هجو دارند. در 
این دیدار، ۳۰ نفر از شاعران، اشعار خود را در حضور رهبر 

انقالب اسالمی قرائت کردند. 

رهبر معظم انقالب: 
رقص شمشیر جاهلیت مدرن در کنار جاهلیت قبیلگی را هجو کنید

 روزنام�ه القبس کویت در ش�ماره روز 
یکش�نبه خود با اش�اره ب�ه تحریم های 
اقتصادی اعمال ش�ده علیه قطر از سوی 
عربستان و تعدادی از همپیمانش تأکید 
کرد: ایران از این فرصت به نحو احس�ن 
استفاده کرده و صادرات خود را به دوحه 

افزایش داده است. 
 جولی�ان آس�انژ، بنیانگ�ذار تارنمای 
افشاگر ویکی لیکس، با اشاره به وضعیت 
وخیم انسانی در یمن در پیامی توییتری 
نوشت: جنگ عربستان علیه یمن موجب 

ابتالی 100 هزار یمنی به وبا شده است. 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان گفت: حل سیاسی مناقشات منطقه 

غرب آسیا با مشارکت قطر، ترکیه و ایران امکان پذیر است. 
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وزیر علوم تحقیقات و فن��اوری گفت که دولت یازدهم 
عملک��رد خوبی در جذب نخبگان داش��ته اس��ت و اینکه 
عده ای می گویند فرار مغزها افزایش داشته است، صحیح 
نیست. محمد فرهادی در گفت وگو با ایلنا، درباره اظهارات 
برخ��ی مبنی بر افزایش فرار مغزها طی چند س��ال اخیر 
گف��ت: در دول��ت یازدهم به خوبی توانس��تیم نخبگان را 
س��اماندهی کنیم و اتفاقاً در این زمینه ما فرآیند برعکس 
داشتیم، به این معنا که نخبگان و فارغ التحصیالن ایرانی 
پس از گذراندن دوره تحصیلی ش��ان در خارج از کشور به 
وطن بازگشتند. فرهادی خاطرنشان کرد: ۱۰ تا ۱5 درصد 
بورس��یه هایی که به خارج از کش��ور رفته بودند به کشور 

بازگش��ته اند. او تأکید کرد: بازگشت اشخاصی که بورسیه 
تحصیلی ش��ده اند، قطعاً با تأخیر روبه رو خواهد شد و این 
نادرست اس��ت که عنوان کنیم فرار مغزها صورت گرفته 
اس��ت. وزیر علوم گف��ت: هنگامی می گویی��م فرار مغزها 
صورت گرفته که ش��خصی ب��رای ادامه تحصیل به خارج 
از کشور بورسیه شده و تا سه سال بعد از اتمام تحصیالت 
خود به کشور بازنگردد. او ادامه داد: بسیاری از دانشمندان 
ایرانی به کشور رفت وآمد می کنند و می توانم بگویم ۱۴۰۰ 
مورد در این زمینه طی سه سال گذشته اتفاق افتاده است. 
دولت یازدهم تالش خوبی برای استفاده از مغزها داشته و 

تاکنون هم در این امر موفق بوده است. 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: 
جلوی فرار مغزها را گرفتیم

  محمده�ادی س�یف، مع�اون توس�عه 

مش�ارکت های مردمی کمیته امداد استان 
تهران گفت: متوسط سرانه دریافت نقدی 
ماهانه هر یتیم 246 هزار تومان و فرزندان 
محسنین 114هزار تومان برآورد شده است. 
 دکت�ر محمد مهدی گوی�ا، رئیس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
با اشاره به اینکه 38 مورد ابتال به تب کنگو 
در کشور داش�ته ایم، گفت: متأسفانه سه 
مورد آن فوت شده اند، ضمن اینکه درصد 
مبتالیان در س�ال گذش�ته 62 مورد بوده 

است.

سرهنگ علی اصغر مهری، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا 
گفت: استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین خودرو 
قابل تشخیص نباشند، تخلف محسوب شده و برای آنها در جاده ها و 

مراکز استان ها مبلغ 50 هزار تومان جریمه منظور شده است. 
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فریبا وفی موفق ش��د معتبرترین جای��زه ادبی آلمان 
مع��روف به »لیب پ��روم« را در س��ال ۲۰۱۷ از آن خود 
کن��د. به گزارش ایرنا، تارنمای خب��ری »لیب پروم« روز 
یکشنبه در این باره نوشت: رای گیری برای تعیین برنده 
جایزه ادبی ۲۰۱۷ به پایان رسید و خوشحالیم اعالم کنیم 
که خانم فریبا وفی، نویسنده ایرانی به عنوان برنده نهایی 
معرفی می ش��ود. گزارش تارنمای آلمانی حاکی اس��ت 
خان��م وفی با رمان ترالن که ترجمه آلمانی آن در س��ال 
۲۰۱5 توسط انتشارات زوویت منتشر شد، بیشترین آرای 
خوانندگان را کس��ب کرد و برنده این جایزه شد. داستان 
ترالن ک��ه فریبا وفی با آن جایزه ادب��ی ۲۰۱۷ آلمان را 
کسب کرد، درباره جوانی است که  به دنبال یافتن مسیر 
خود در وضعیت متحول ش��ده اس��ت. قرار است مراسم 

اهدای جایزه به خانم وفی در نمایشگاه کتاب پیش روی 
فرانکفورت آلمان به وی اهدا شود. فریبا وفی از نوجوانی 
به داستان نویسی عالقه مند بود و چند داستان کوتاهش 
در گاهنامه های ادبی، چیستا، آدینه و دنیای سخن منتشر 
ش��د. وفی، نخستین داستان جدی خود را با نام »راحت 
شدی پدر« در سال ۱۳۶۷ در مجله آدینه چاپ کرد. وفی 
این داس��تان را خودجوش ترین داستانش می داند. از این 
نویسنده پرکار و توانمند تبریزی چندین رمان و داستان 
کوتاه چاپ شده که برخی از آنها حتی به چاپ بیستم نیز 
رسیده است. رویای تبت، بعد از پایان، پرنده من، ترالن، 
رازی در کوچه ها، ماه کامل می شود، همه افق، در راه ویال 
از جمله نوشته های این نویسنده است. جایزه ادبی آلمان 

در سال ۱۹۸۷ میالدی بنیانگذاری شده است. 

فریبا وفی با ترالن برنده جایزه ادبی2017آلمان شد

  فیلم کوت�اه »روتوش« به کارگردانی 
مس�ابقه  بخ�ش  در  مظاه�ری   کاوه 
بیست و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه 
ویالدوکنده پرتغال به نمایش درمی آید. 
پروژه چندرس�انه ای »سی« براساس 
دو داس�تان  »زال و رودابه« و »رس�تم 
و اس�فندیار« از ش�اهنامه فردوس�ی، 
کاری از »همایون شجریان« و »سهراب 
پورناظ�ری« از پانزده�م مردادم�اه در 

مجموعه سعدآباد روی صحنه می رود. 

روی�ا نونهالی، بازیگر س�ینمای ایران ب�رای نقش آفرینی در فیلم 
کوت�اه »هایالیت« جایزه بازیگری جش�نواره Festigious آمریکا 

را دریافت کرد. 
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پپ گواردیوال، س��رمربی حال حاضر منچس��تر سیتی 
یک بار دیگر بر اس��تقالل ایالت کاتالونیا از اس��پانیا تأکید 
کرد. به گزارش ورزش س��ه، کاتالونیا سال هاست که سعی 
دارد از اس��پانیا جدا ش��ود و این تالش در سال های اخیر 
جدی تر از همیش��ه شده است. حتی چندی پیش احزاب 
جدایی طلب کاتالونیا در ورزشگاه نوکمپ برگه هایی برای 
نظرسنجی منتش��ر کرده و سعی در تبلیغ جدایی طلبی 
کاتالونیا داش��تند. پپ گواردیوال نیز چندی است که یکی 
از اعضای مهم ترین حزب جدایی طلب کاتالونیا شده و در 
مصاحبه های خود هر از گاهی به استقالل این ایالت اشاره 
می کند. قرار است یکم اکتبر ۲۰۱۷ رفراندومی در کاتالونیا 
برگزار ش��ود و در مورد جدایی از اسپانیا تصمیمی نهایی 
اتخاذ شود. گواردیوال در پایان بازی بازی بین پیشکسوتان 

بارسا و بنفیکا گفت: »یکم اکتبر در رفراندومی بزرگ، در 
مورد آینده مان یک تصمیم روش��ن خواهیم گرفت. رأی 
خواهیم داد هرچند دولت اس��پانیا با این انتخابات مخالف 
اس��ت. ۱۸ بار تاکنون برای برگ��زاری این رفراندوم تالش 
کرده ایم ولی همیش��ه ما را دس��ت کم گرفته و کم ارزش 
شمرده اند. یک بار برای همیشه رأی خواهیم داد. ما قربانی 
مزاحمت های سیاس��ی و پلیس��ی دولت اسپانیا هستیم. 
نخست وزیر اسپانیا تالش زیادی داشته تا یک نظام سیاسی 
سالم را زیر سوال ببرد. تالش زیادی می شود تا سرمایه های 
کاتالونیا بلوکه شده و کارآفرینان و سرمایه گذاران کاتاالنی 
تحت تأثیر فشارهای سیاس��ی و قضایی دچار محدودیت 
ش��وند. این رسوایی سیاسی تنها با برگزاری رفراندوم و در 

یک فضای دموکراتیک از بین خواهد رفت.

حمله تند پپ گواردیوال به دولت اسپانیا

  محسن فروزان، دروازه بان صبای 
قم با مس�ئوالن پارس جنوبی جم به 

توافق نهایی رسید. 
 امی�ر حس�ین پیروان�ی به عنوان 
سرمربی تیم ملی امید انتخاب شد. 
 روزنام�ه اکیپ فرانس�ه از توافق 
انتق�ال  ب�رای  موناک�و  و  چلس�ی 

ژوزه مورینیو در مصاحبه با نش�ریه اکسپرسو گفت: وقتی به رئال باکایوکو خبر داد. 
مادرید آمدم، راموس رنگ یک چهارم را هم ندیده بود. 
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سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

این تصاویر زیبا که از اعماق اقیانوس ها گرفته شده، زندگی مخفی پالنکتون ها و زیبایی های آنها را به تصویر کشیده است. پالنکتون ها در دریا ها و اقیانوس ها یا آب شیرین زندگی می کنند. 
طبق آخرین تحقیقات انجام شده پالنکتون ها 50درصد از اکسیژن جهان را تولید می کنند.

نشست ش��ورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که 
از امروز دوش��نبه در وین آغاز می شود، فرصتی است تا با 
بررس��ی گزارش جدید مدیر کل آژانس، بار دیگر اهمیت 
برجام به عنوان یک سند مهم بین المللی در عصر »ترامپیزه 
شدن روابط بین المللی« گوشزد شود؛ توافقی که البته به 
گفته دبیرکل س��ازمان ملل، موضع رسمی این سازمان 
حمایت از آن اس��ت. به گزارش ایرنا، در این نشس��ت که 
از امروز دوش��نبه ۱۲ ژوئن )۲۲ خرداد( تا روز جمعه ۱۶ 
ژوئن )۲۶ خرداد( ادامه دارد و پشت درهای بسته و بدون 
حضور خبرن��گاران برگزار می ش��ود، جدیدترین گزارش 
فصلی یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره نظارت بر برنامه هس��ته ای ایران مورد بررسی قرار 
می گیرد. مس��ائلی از قبیل گزارش ساالنه آژانس مربوط 
به س��ال ۲۰۱۶ و گزارش همکاری های فنی سال ۲۰۱۶ 
و همچنی��ن اجرای توافق ه��ای پادمان��ی در جمهوری 
دموکراتیک خلق کره و اجرای توافق های پادمانی توافق 
منع اشاعه )ان پی تی( در جمهوری عربی سوریه، از دیگر 
محورهای بحث و بررسی در نشست فصلی شورای حکام 

در مقر آژانس در وین است. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس 
در آغاز اجالس شورای حکام سخنرانی می کند که متن 
سخنرانی او پس از پایان در اختیار خبرنگاران قرار خواهد 
گرفت. آمانو ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی در روز 
دوشنبه نیز قرار اس��ت در یک کنفرانس خبری شرکت 
کند. دومین گزارش آژانس درباره ایران در س��ال ۲۰۱۷ 
با عنوان»راس��تی آزمایی و نظارت در جمهوری اسالمی 
ایران مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت س��ازمان 
ملل«، روز جمعه ۱۲ خرداد  )دوم ژوئن( منتش��ر ش��د و 
در اختیار اعضای ش��ورای حکام قرار گرفت. این گزارش 
بار دیگر تأکید کرد که فعالیت های هس��ته ای جمهوری 
اس��المی ایران در چارچ��وب توافق هس��ته ای )برجام( 
ب��ه پیش می رود. به گفته رضا نجف��ی، نماینده ایران در 
آژانس، این گزارش مشابه گزارش های قبلی است و فقط 
تح��والت فنی از زمان گزارش م��اه مارس تاکنون اضافه 
ش��ده اس��ت. گزارش جدید آژانس خاطرنش��ان می کند 
که ذخایر آب س��نگین ایران ۱۲۸.۲ تن است و کارخانه 
تولید آب سنگین فعال در حال انجام فعالیت های تعمیر 

و نگهداری س��االنه است. چند روز پس از انتشار گزارش 
آژان��س، برخی منابع خبری گزارش دادن��د که ایران در 
نام��ه ای به آژانس اطالع داده اس��ت که ۲۰ تن از ذخایر 
آب سنگین خود را به خارج منتقل می کند. مقدار مجاز 
ذخایر آب س��نگین طبق برجام ۱۳۰ تن است. درهمین 
حال به گفته عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای 
برجام، قرار است جلسه بعدی کمیسیون مشترک ایران 
و گروه ۱+5 در تیر ماه برگزار ش��ود، هرچند تاریخ دقیق 
آن هنوز مش��خص نش��ده اس��ت. به گفته وی، براساس 
بنده��ای ۲۶ و ۲۹ برجام، آمریکایی ها متعهد هس��تند 
برجام را با حسن نیت و در فضای سازنده اجرا کنند و از 
هر اقدامی که اجرای موفقیت آمیز برجام را تحت الش��عاع 
قرار می دهد، بپرهیزند. حرکت هایی که در طول یک سال 
و نیم گذشته چه توسط دولت قبلی آمریکا و چه توسط 
 دول��ت جدید )ترامپ( صورت می گی��رد در موارد زیادی 
بر خالف تعهدات آمریکا در این اصول است. مصوبه کنگره 
ه��م اگر نهایی ش��ود از نظر ما در همین راس��تا ارزیابی 
خواهد ش��د. این در حالی است که آنتونیو گوترش، دبیر 

کل سازمان ملل در دیدار روز جمعه ۱۹ خرداد ماه خود 
با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در شهر 
آستانه پایتخت قزاقستان، ضمن تأیید اجرای مفاد برجام 
توسط ایران گفت: موضع رسمی سازمان ملل حمایت از 
روح و متن برجام اس��ت که توافقی تاریخی است. اجرای 
تعهدات آمریکا امری است که به طور مکرر در نشست های 
کمیس��یون مش��ترک از جمله در آخرین نشست آن در 
روز س��ه شنبه 5 اردیبهشت ماه در وین مورد تأکید قرار 
گرفت. به هر روی، برگزاری نشست شورای حکام در این 
هفته و بررسی گزارش مدیر کل آژانس که تأیید دوباره ای 
بر اجرای کامل تعهدات ایران بوده اس��ت، زمینه هرگونه 
کارشکنی از سوی طرف غربی به خصوص آمریکایی ها را 
خواهد گرفت و بار دیگر فرصتی اس��ت تا برجام به عنوان 
نمونه موفقی از دیپلماس��ی چندجانبه برای حل و فصل 
اختالفات در عصری که بس��یاری از کش��ورهای جهان و 
حتی غربی ها از »ترامپیزه ش��دن روابط بین الملل« ابراز 
نگران��ی می کنند، در معرض توج��ه افکار عمومی جهان 

قرار گیرد. 

دروازه ب��ان تی��م ملی فوتب��ال ایتالی��ا در نقش 
اجتماعی خود نیز درخشان ظاهر شد.

 به گزارش تس��نیم،  »زوچی« نام یک ش��رکت 
تولید منسوجات در ایتالیا است که جیان لوئیجی 
بوف��ون در س��ال ۲۰۰۹، ۲درصد از س��هام آن را 

خریداری کرد. 
در س��ال ۲۰۱۱ سود این ش��رکت کاهش پیدا 
کرد و در ادامه اعالم شد که نزدیک به هزار کارگر 
زوچی اخراج می شوند تا شرایط در این شرکت به 

حالت عادی بازگردد.

 بوفون ۳۷س��اله برای آنکه جلوی بیکار ش��دن 
ای��ن هزار کارگر ایتالیایی را بگیرد، تصمیم گرفت 

سهام ۲۰ میلیون یورویی خود را واگذار کند.
 س��هامی که در اختیار دروازه بان باس��ابقه تیم 
ملی ایتالیا و باشگاه یوونتوس قرار داشت، به مرور 
زم��ان از ۲ به ۱۱درصد و حت��ی به ۱۹درصد هم 
رس��ید. او حتی در س��ال ۲۰۱۴ به ان��دازه 5۶.۳ 
درصد از سهام را در اختیار داشت و این در حالی 
بود که شرکت زوچی با بدهی ۸5 میلیون یورویی 

مواجه شده بود. 

کارگردان نامدار سینمای بریتانیا گفت مردم از سیاست  
توری ها )محافظه کاران بریتانیا( متنفر هستند. به گزارش 
مهر به نقل از اسکرین دیلی، کارگردان »من دانیل بلیک« 
درب��اره نتایج انتخابات بریتانیا صحبت کرد. این کارگردان 
کهنه کار گفت نتیجه انتخابات بریتانیا نشان دهنده نفرت 
مردم از سیاست های دست راستی محافظه کارانه است. وی 
در س��خنانی گفت: اگر نمایندگان مجلس از حزب کارگر 
در دو س��ال اخیر سعی نکرده بودند تا کوربین را تضعیف 
کنند، قطعا آنها برنده انتخابات می بودند. این فیلمساز در 
سخنرانی پذیرش جایزه بفتا نیز در این باره صحبت کرده و 

درحالی که برای دریافت این جایزه برای فیلم »من، دانیل 
بلیک« روی سن رفته بود از خشونت بی عاطفه موجود در 
دولت محافظه کار در زمینه سیس��تم سالمت انتقاد کرده 
ب��ود. او در فیلم��ش نیز به این موض��وع پرداخته بود. وی 
رفتار با مهاجران و پناهندگان را نیز شرم آور نامیده بود. این 
کارگردان گفت: در مورد عمق فقر و اس��تفاده از گرسنگی 
توسط دولت به نظر می رسد این به عنوان یک سالح مطرح 
اس��ت. این مردم را منزجر می کند. سیاست های توری ها 
ح��ال آنها را به هم می زند و نحوه برخورد ترزا می  هم این 

کمبود همدردی را تقویت می کند. 

نشست شورای حکام آژانس برگزار می شود 
اهمیت برجام در عصر ترامپیزه شدن روابط بین الملل

طی سال 95 در تهران اتفاق افتاد 
260 روز هوای سالم، 89 روز هوای ناسالم

بوفون مانع بیکاری هزار کارگر ایتالیایی شد کن لوچ به نقد سیاست های محافظه کاران بریتانیا پرداخت
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 بررسی و تحلیل روندهای برتر
سال ۲۰1۷ برای هدایت بازاریابی

۷ نشانه تنفر همکاران تان نسبت به شما
16

13

بازاریابی و فروش

چه کنیم تا 
مشتری برندمان 
را دوست داشته 

باشد؟ 

فرصت امروز: براساس تحقیقات خبرگزاری CNBC که روز پنجشنبه منتشر شد، یک چهارم صاحبان 
تجارت اعالم کرده اند که در حال حاضر مش��کل اصلی آنها پرداخت مالیات اس��ت. این نظر سنجی در تاریخ 
17 تا 28 آوریل سال 2017 بین 2030 نفر از صاحبان تجارت های کوچک )18 سال به باال( صورت گرفت. 
42درصد مصاحبه ش��وندگان بر این باورند که تغییرات سیاس��ت های مالیاتی روی کس��ب و کار آنان 
تاثیر مثبت خواهد گذاش��ت و 33درصد آنان آن را بی تاثی��ر و 24درصد باقی تاثیر آن را منفی اعالم 

کرده اند. 
پ��س چرا اولویت اول کارآفرینان، مالیات اس��ت؟  اندرو ش��رمن، وکیل، در پاس��خ به این س��وال اعالم 
ک��رد: »مالیات تاثیر مس��تقیم روی رش��د و رقابت های جهانی می گذارد.« بس��یاری از س��رمایه گذاران به 
سرمایه گذاری در زمینه های آموزشی عالقه دارند که متاسفانه با وجود مالیات ها، تنها مقدار ناچیزی برای 

آنها باقی می ماند.
چه کسانی از طرح قطع شدن مالیات ترامپ سود می برند؟ بسیاری از صاحبان تجارت های کوچک امید 
دارند که مالیات قطع می ش��ود. برخی دیگر بر این باورند که گفته های ترامپ ش��روعی برای یک مذاکره 
است و برنامۀ قابل اجرایی نخواهد بود. شرمن گفت:»به نظر من بسیاری از صاحبان تجارت منتظر هستند 

تا اصالحیه ها در خصوص مالیات هرچه سریع تر قطعی شوند.« 
ترامپ خواس��تار قانون مالیات س��اده تری شد که در آن به جای 7 اصل تنها 4 اصل وجود داشته باشد 

و در کل نرخ مالیات کاهش بیابد و در مقابل مقدار کسورات کم باشد. 
او همچنین خواس��تار کاهش نرخ مالیات تا 15درصد برای مش��اغل آزاد، کسب و کار های کوچک ثبت 

نشده و همچنین شرکت های بزرگ شد. 
در حال حاضر میزان مالیات های پرداختی تجارت های کوچک بس��یار باال اس��ت. به گفتۀ ریموند هالر، 
ش��ریک مالیاتی در یکی از ش��رکت های نیویورک، اگر طرح مالیاتی ترامپ به مرحلۀ اجرایی برسد، اتفاق 
خوبی برای صاحبان تجارت های کوچک خواهد افتاد و آن این است که می توانند پول بیشتری در زمینۀ 
کاری خ��ود خرج کنند. از آنج��ا که نرخ مالیات کاهش می یابد می توانند از آن پول برای گس��ترش کار 

خود استفاده کنند. 
cnbc :منبع

ب��ا ظه��ور و محبوبیت محصوالت��ی مانند Google Home  )یک دس��تیار دیجیتالی ش��خصی برای 
خانه های هوش��مند است که می توانید با آن صحبت کنید، موزیک پخش کنید و بخواهید دستورات شما 
را اجرا کند( وAmazon Echo  )بلندگویی هوشمند و ساخت شرکت آمازون است که قابلیت برقراری 

تعامل صوتی، پخش موسیقی، ساخت لیست های انجام  کار، تنظیم آالرم، پخش پادکست...

IOT تأثیر مهم 
در رونق کسب و کار

فرصت امروز: اس��ترالیا با کمک برنامه محرک بزرگ چین توانس��ته اس��ت خود را از بحران های مالی 
جهانی نجات دهد. تقاضای چین برای مواد معدنی اس��ترالیایی، اقتصاد اس��ترالیا را با شکست مواجه کرده 
است، اگرچه تقریبا یک دهۀ بعد سالمت اقتصاد چین نیز زیر سوال رفت. جولیان ایوانز پریچارد، اقتصاددان 
بزرگ چین، گفت: »آخرین اطالعات منتش��ر ش��ده حاکی از آن اس��ت که تاثیر این بحران تنها در سه ماه 
آینده خواهد بود. بنابراین باید بس��یار محتاطانه عمل کنیم چراکه مش��خص نیست آیا قدرت فعلی اقتصاد 

ادامه دار خواهد بود یا خیر؟« 
کاهش تولید ناخالص داخلی چین: ارقام رش��د رس��می چین نش��ان داده اند که میزان اقتصاد در این 
کش��ور کاهش یافته اس��ت. در سال 2012 ارقام رش��د 8درصد بود در حالی که هم اکنون کمتر از 7درصد 
اس��ت، اگرچه آقای ایوانز پریچارد معتقد اس��ت که در حقیقت اقتصاد چین در این مدت بی ثبات و علت 
افزایش رش��د اقتصادی آن در س��ال 2016 تنها برنامه محرک دولت بوده است. او در ادامه گفت: »چالش 
اصلی این اس��ت که بهبودی اقتصاد وابس��ته به محرک اس��ت که در حال حاضر وجود ندارد و این موضوع 

نگرانی هایی را در مورد چشم انداز کلی اقتصاد در آینده به وجود می آورد.« 
بدهی های چین در حال حاضر به 35 تریلیون دالر می رسد که باعث شده است موسسه »موودی« امتیاز 
بدهی چین را برای نخس��تین بار پس از س��ال 1989 قطع کند. ِگَرگ مک ِکنا، رئیس بازار استراتژیس��ت 
AxiTrader، گفت: »دولت طی 12ماه اخیر برای کاهش رشد تالش بسیاری کرده است.« پریچارد گفت: 
»اگر چین کش��وری با بازار اقتصادی آزاد بود، با توجه به افزایش بدهی ها در سیس��تم بانکداری، تا االن با 

بحران های مالی مواجه شده بود، به همین دلیل است که بدهی ها بیشتر می شوند.«
تاثیر پول چین در قیمت امالک در اس�ترالیا: با وجود اینکه محرک چینی استرالیا را از رکود نجات 
داد، آقای مک کنا معتقد اس��ت که پول چین در رونق امالک کش��ور های شرقی تاثیر گذاشته است. آقای 
پریچارد نیز باور دارد که این وضعیت ممکن اس��ت به سرعت به حالت قبلی خود بازگردد. احتمال کاهش 
تقاضا در صورت مواجهه اقتصاد با مش��کالت بسیار باالست. طبق گفته های دکتر کتلین واش، استاد مالی 
دانشگاه ANU، چین نگران خروج بیش از اندازه سرمایه از کشورش است. آقای پریچارد درخواست کرد 

تا شرکت های چینی بیشتر در کشور های خارجی حضور پیدا کنند. 
abc. net. au :منبع

استارتاپ خودروهای الکتریکی نیو در نظر دارد تا سال ۲۰۲۰ خودروهای خودران سطح 
۴ را به بازار عرضه کند. چندین اس�تارتاپ خودروهای الکتریکی خودران طی  س�ال های 
اخیر ایجاد شده اند و تنها هدف آن ها، بهره گیری از تغییر و انقالب بزرگی است که صنعت 
خودروسازی در حال طی کردن آن است. نیو )Nio( یکی از این استارتاپ ها است که قصد 
دارد محصوالت کامال متنوعی نس�بت به خودروهای فعلی بازار عرضه کند. اولین محصول 
تولید انبوه این ش�رکت با نام ES8 تا پایان س�ال ۲۰1۷ به تولید خواهد رس�ید. البته این 

شرکت پیش از این نیز سوپراسپرت EP9 را به بازار عرضه کرده بود.
شاس�ی بلند ES8 در فروردین ماه س�ال جاری در نمایش�گاه خودروی ش�انگهای ۲۰1۷ 
معرفی ش�د. این خودرو س�ایز بزرگ از س�ه ردیف صندلی و باتری های قابل تعویض بهره 
می برد. این در حالی اس�ت تس�ال پیش تر در س�ال ۲۰1۵، طرح تعوی�ض باتری الکتریکی 

خودروهای خود را که در سال ۲۰13 آغاز کرده بود، لغو کرد.

فرصت امروز: اتاق بازرگانی کاخ س��فید به همراه خط حزب برای تضعیف اصالحات مالی اصلی دوران 
ریاس��ت جمهوری اوباما رأی دادند. روز پنجش��نبه در پش��ت صحنۀ جر و بحث ها پیرامون اظهارات جیمز 
کامی، رئیس اِف بی آی سابق، جمهوریخواهان مجلس برای لغو مفاد اصلی اصالحیه داد- فرانک وال استریت 
س��ال 2017 و قانون حمایت از مصرف کنندگان رأی گیری کردند. قانون مالی »چویس«، که نش��انگر گام 
بع��دی در لغ��و قوانین اوباما که به اعتقاد جمهوریخواهان با رش��د اقتصادی تضاد داش��ت، به رأی اکثریت 
اعض��ای خ��ط حزب درآمد. )والتر جونز، یکی از جمهوریخواهان، به هم��راه دمکرات ها رأی مخالف دادند.( 
در صورت تایید این قانون توس��ط مجلس س��نا و به اجرا درآمدن آن، بس��یاری از مفاد قانون داد- فرانک 

لغو خواهند شد. 
 بخش هایی از قانون داد- فرانک که با اجرای قانون جدید لغو خواهند شد عبارتند از: اول، قانون حمایت 
از مصرف کنندگان که در سال 2011 اجرا شد. دوم، آژانس مالی مسکن سازی فدرال. سوم، قانون معافیت 
برخی بانک ها از محدودیت های در نظر گرفته ش��ده و در آخر نیز به دنبال اجرای دس��تور جدید ترامپ در 
ماه فوریه که در آن قانون امانتداری وزارت کار لغو می شود، به اجرا درخواهد آمد. بخشی از این قانوِن آخر، 
از 9 ژوئن آغاز می ش��ود که در آن صورت نیاز اس��ت مشاوران مالی در جهت منافع مالی مشتریان خود در 

خصوص بازنشستگی اقدام کنند. 
بر اساس گفته های پائول رایان، سخنگوی مجلس، این الیحه بخشی از تالش های گسترده جمهوریخواهان و 
با هدف ترویج کار از طریق حذف قانون داد- فرانک است. روز پنجشنبه رایان، قانون »چویس« را تاج زرین این 
تالش ها نامید. او در ادامه اظهار داش��ت: »قانون داد- فرانک پیامد های بسیار بدی برای اقتصاد ما مخصوصا در 
جوامع کوچک در سراسر کشور داشته است.« دونالد ترامپ نیز در توییتر خود بابت تصویب این الیحه به ِجب 

هنسارلینگ، رئیس کمیتۀ خدمات مالی مجلس نمایندگان و از طرفی اسپانسر خود تبریک گفت. 
برای اینکه این الیحه به تصویب مجلس س��نا برس��د، جمهوریخواهان  باید حداقل 8 نفر از دموکرات ها 
را ب��رای دادن رأی مثب��ت متقاعد کنند. به گفتۀ نیویورک تایمز، هیچ ک��دام از دموکرات ها حاضر به چنین 
کاری نیس��تند مگر اینکه امتیازات قابل توجهی از جمله حمایت بیش��تر از مصرف کنندگان و حفظ قانون 

ولِکر پیش رو باشد. 
theatlantic :منبع

 گام بعدی کاخ سفید
برای لغو قانون داد- فرانک

 بحران مالی چین
گریبانگیر استرالیا

 مالیات، نگرانی اصلی
صاحبان تجارت های کوچک 

 دیپلماتیک
عمل کنید

 ورود به بازار 
 ۵ تریلیون دالری

 تنها با چند میلیون 
تومان

مدیریت کسب و کارفرصت کسب و کار
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در جست وجوی 

خوشبختی
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خودروهای خودران »نیو«، تا ۲۰۲۰ به بازار می آیند

 دوشنبه 
 ۲۲ خردادماه 1396

 1۷ رمضان 1۴38
 سال سوم

Mon. 12 Jun 2017 

مدیر باید جرأت آن را داشته 
باشد که گاهی طبق نیاز برخالف 

رأی متخصصان عمل کند.  

الکی جیمز 

 تصمیم گیری
در جذب

دکتر رامبد باران دوست
دکترای مدیریت کسب و کارمدرس دانشگاه و مشاور کارآفرینیعضو انجمن مشاوران مدیریت ایران 

سیدعلی ناظم زادهدکتر مهدی کنعانی

از  انس��انی  س��رمایه  ج��ذب 
مهم تری��ن و در عی��ن ح��ال 
دش��وار ترین وظای��ف مدیریت 
منابع انسانی است که همیشه...

در دوران خدمتم در جهاد، 
بافنده فرش  وقتی خانم های 

را می دیدم که...

و  نف��وذ  ضری��ب  می��زان 
اثرگذاری شبکه های اجتماعی 
در زندگی انسان مدرن تا بدان 

حد شده که...

 درس هایی از 
بانوی ترکمن

 راهکارهای 
تبلیغات اثرگذار

1۲11 1۲



چندسالی است که بیمه ها در حوزه تبلیغات و کمپین های 
مختلف بس��یار فعال بوده اند و هر کدام از طریق رس��انه های 
مختل��ف س��عی در جذب مخاطب��ان خود داش��ته اند،  بیمه 

پارسیان نیز از این موضوع مستثنی نبوده است.
 این بیمه در کمپین جدید خود طرح های متفاوتی را ارائه 
کرده اس��ت که برای بررسی بهتر آنها گفت و گویی را با علی 
جمش��یدی، ایده پرداز طرح، مدیر هنری و مش��اور خالقیت 
اس��تودیو خالق توک و علیجاه شهربانویی، مشاور و مدرس 

بازاریابی داشته ایم. 

ترکیب واقعیت و فانتزی
علی جمش��یدی، مدیر هنری و مش��اور خالقیت استودیو 
خ��الق ت��وک در رابط��ه با ای��ده کمپین بیمه پارس��یان به 
»فرصت امروز« می گوید: کمپین های تبلیغاتی بانک، بیمه و 
عرصه های رقابتی که درگیر آن هستند، عموما هر مخاطبی 

را حداقل برای یک بار هدف قرار می دهند.
  ای��ن موضوع به طور خ��اص در مبحث بیمه ب��ا توجه به 
محوره��ا و خطوط قرمز،  باعث می ش��ود همیش��ه تبلیغات 
هش��دار دهنده و بعضا تکراری را از برندهای مختلف ش��اهد 
باش��یم. برند پارسیان بیمه ای اس��ت که با احتیاط به دنیای 
تبلیغ��ات ورود کرد و با یک دقت نظر و س��نجش صحیح پا 

به عرصه گذاشت.
 ای��ن بیمه هی��چ گاه اتفاقات و ح��وادث را در لحظه برای 
خود فرصت نمی شناس��د و با نمای��ش صحنه های دلخراش 
مخاطب��ش را دچار هراس و اجبار نمی کند. پس طبیعی بود 
که س��فارش دهنده باهوش با طراحی ه��ای تکراری غافلگیر 
نمی ش��د. اص��ول محتاط ب��ودن برند ایجاب می ک��رد برای 

سنجش خالقیت ما از مدیای اصلی شروع کند. 
خوش��بختانه در اصل این سفارش، ابتدا خبری از بیلبورد 

و پ��ل هوایی که تنها حوزه های درآمدزا برای فروش��ندگان 
مدی��ا نبود. بریفینگ کوتاه و مکفی بیمه تنها یک چیز از ما 
خواست: یک پوستر! یعنی نخستین، ساده ترین و مؤثرترین 
عنصر مدیای غیر دیجیتال که تصمیم ما بر آن شد که آن را 
به اش��کال گوناگون برای نمایش نداشتن بیمه روایت کنیم. 
اواخر کار ناگهان ورق برگشت و همه چیز را به رغم اینکه به 

پایان رسانیده بودیم کنسل کردیم. 
ناگه��ان بک گراند های زردی که ه��ر کدام اخطاری برای 
نداش��تن بیمه محسوب می شند به آبی تیره تبدیل شدند و 
فضای مثبت بیمه داشتن بر کار غالب شد و ما در پی بررسی 

عناصر مختلف به ترکیبی از واقعیت و فانتزی رسیدیم. 

ایده خالقانه
اوریگامی یا همان کاغذ و تای مشهور و سنتی را به سبک 
خودمان در تبلیغات بررس��ی کردیم. کاغذ متریالی است که 
در عین مهم و کارا بودن، قابلیت پاره یا س��وراخ ش��دن و از 

بین رفتن را داشت. 
پس موقعیت های ما همه با کاغذ ساخته شدند. در هر آرت 
ورک قس��متی از کار و زندگی را با کاغذ و تا تصویر کردیم. 
از کارخانه و وس��ایل نقلیه تا کانون خانواده با تکه های کاغذ 
س��اخته ش��دند تا تنها زنگی که در ذه��ن مخاطب می زنند 
ناپایداری باش��د. ما جنبه مثبت بیمه داش��تن را دیدیم و با 
ورود دس��ت های واقعی به کار، بیم��ه را عالم و حرفه ای در 
حل مسائل تصویر کردیم. جنبه های مختلف بیمه داشتن را 
نمای��ش دادیم و تصمیم بر این ش��د تا این بار به عوض یک 
آرت ورک، تعداد بیشتری در جهت نمایش مزایا و بسته های 
مختل��ف محصوالت بیمه تصویر ش��ود. به عنوان متخصص و 
مدیر هنری و خالقیت به هر کدام از موقعیت ها ورود  و برای 
هر کدام مشکالت و راه حل پیدا می کردیم. ثمره این اتفاقات 
کمپین برندینگ محصوالت بیمه پارسیان بود که به گونه ای 

جدید و تازه عرضه شد. 

این ایده در هر رس��انه ای می توانس��ت خالق ظاهر ش��ود. 
جدای از بیلبورد و س��ایر مدیاهای تبلیغاتی نرمال و موجود، 
گهگاه ایده خود تولید محصول می کرد و با توجه به ش��کل 
خاص و جالب خود حتی از بازی و پازل های کودکانه که در 

هواپیما برای کودکان توزیع می شوند سردرآورد. 

جامعه هدف
مخاطبان این کمپین همه هس��تند، حت��ی کودکانی که 
آینده جامعه هدف هستند می توانند آن را به خانه برده و با 
ساختن تصویر توس��ط عناصر مجزای کار، بیمه را بیاموزند. 
یک قالب فرهنگس��ازی در س��اختار بنا ش��د ک��ه محصول 
تبلیغات��ی اجازه ورود به من��ازل و حتی اتاق بازی کودک را 
پی��دا کرد. ما این برخورد را بس��یار موفق می دانیم و انتقال 
پی��ام به طیف وس��یع مخاطبان از بزرگس��االن در هر جا و 
منصبی تا س��نین دیگر نش��ان از زبان گویا و صحت ایده ما 

داشت. 
کمپین برندینگ محصوالت بیمه پارس��یان با این اشکال 
مطمئنا به اینجا بس��نده نمی کند و می توان شاهد ظهور آن 
در وایرال ویدئو ها یا انیمیش��ن های اینترنتی و ش��بکه های 
اجتماع��ی بود… تنوع خدم��ات گوناگون بیم��ه به ما این 
فرصت را می داد که هر بار با این تکنیک به زوایای گوناگون 

زندگی نفوذ کنیم. 

یک کار تکنیکال و مینیمال
وی در رابطه با مهم ترین مزیت رقابتی این طرح می افزاید: 
بزرگ ترین مزیت این کمپی��ن رویکرد مثبت آن و همه گیر 
بودن طرح اس��ت که به هیچ عنوان نمونه مش��ابه داخلی یا 
خارج��ی نداش��ته و کامال برای محص��ول و برند اختصاصی 

دیزاین شده است. 
س��بک و محتوای آن در عین تکنیکال بودن قابل لمس و 
درک برای عموم اس��ت و با وجود اس��تفاده از عناصر فراوان 

یک کار مینیمال محسوب می شود. در عین حال لحن جدی 
پیام و یونیفرم رس��می برند این طراحی را از س��ایر تبلیغات 

مشابه متمایز می سازد. 

استفاده از خالقیت در موضوعات کلیشه ای
علیجاه شهربانویی، مشاور و مدرس بازاریابی نیز در رابطه 
با ارزیابی و مزیت رقابتی تبلیغات بیمه پارسیان به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: در طرح آگهی »با انرژی باش��یم!« بیمه 
پارسیان نخستین چیزی که جلب توجه می کند، تضاد میان 
فض��ای آیکونیک اصلی طرح و دس��تی اس��ت که به صورت 
واقع��ی )رئال( طراحی ش��ده و ابزاری در دس��ت دارد که با 

بی احتیاطی به محیط زیست لطمه می زند. 
ش��اید نقطه نظر خال��ق اثر، از این گونه طراحی اش��اره ای 
اس��ت به فضایی که واقعا دخالت انس��ان ها موجب مشکالت 
زیس��ت محیطی می ش��ود. بیمه پارس��یان در ای��ن کمپین 
می کوشد تا خدمت بیمه مسئولیت را مجددا به مخاطبانش 

یادآوری کند. 
ضمن آنکه باید در نظر داش��ت وظیفه بیمه اساسا کاهش 
تالم ناش��ی از حادثه ها و گاهی هم از بین بردن آن هاس��ت. 
وی با بیان اینکه ش��عار کمپین، »با انرژی باش��یم!« معنایی 
دوگان��ه و ایهام گونه دارد در رابطه ب��ا طراحی و اجرای این 
کمپین می افزاید: طراحی گرافیک این کمپین خیلی صریح 

با مخاطبش ارتباط برقرار می کند. 
خالقیت در فرم اجرای کار حاضر اس��ت و بیننده به خوبی 
با موضوع ارتباط برقرار می کند. دس��تی که ابزار به دس��ت 
دارد کنایه ای است از انسان ماهر که گاه در اجرای وظایفش 
دچار نقصان می ش��ود و حال باید برای مسئولیتش چاره ای 
بیندیش��د. اس��تفاده از این موضوع هرچند کلیشه است، اما 
گ��روه طراح از آن به خوبی برای القای حس بیمه اس��تفاده 
کرده اس��ت. باید به یاد داش��ته باش��یم که خالقیت، رفع و 

زدودن پیچیدگی هاست. 

بررسی کمپین برندینگ بیمه پارسیان

روایت اوریگامی های ناپایدار
ایده های طالیی

هوندا در جست وجوی خوشبختی

اگ��ر قرار باش��د در مورد ش��رکت های مط��رح تولید کننده 
اتومبیل و موتورسیکلت صحبت کنیم، بدون شک نام بسیاری 
از برندهای ژاپنی به میان خواهد آمد. ش��اید جالب باش��د در 
مورد جریان توس��عه س��ریع ژاپن در نیمه دوم قرن بیس��تم 
صحب��ت کنیم. با این حال در مقاله حاضر قصد طرح مباحث 
تاریخ��ی را نداریم. آنچ��ه ایده کنونی را به س��وی ژاپن برده 
است، عملکرد فراتر از انتظار برند هوندا است. پیش از این در 
مورد این شرکت بزرگ صحبت کرده ایم، اما داستان موفقیت 
»قدرت رویاها« از آنچه مطرح شده پیچیده تر است. هوندا در 
س��ال 1946 توسط سوییشیرو هوندا بنیان گذاری شده است. 
ش��اید پیش از این در داس��تان زندگی حرفه ای تنی چند از 
کارآفرینان در مورد س��یر اتفاقی امور و آنچه حوادث غیرقابل 
پیش بینی نامیده می ش��ود، ش��نیده باش��ید. بر این اس��اس 
کارآفری��ن موردنظر به صورت اتفاقی در مس��یر کس��ب وکار 
خاصی قرار می گیرد. در مورد آقای هوندا ماجرا کاماًل متفاوت 
اس��ت. به عبارت بهتر، عالقه به کار ب��ا اتومبیل و موتورهای 
مختل��ف آنها در همان س��نین نوجوانی در سوییش��یرو تبلور 
یافت. نخس��تین فعالیت رس��می این ج��وان جویای موفقیت 
ژاپنی در گاراژ دوس��تانش رقم خ��ورد. در این گاراژها بود که 
کارآفرین بلندپرواز داس��تان ما نخس��تین تجزیه وتحلیل های 
عملی از موتورهای مختلف را به عمل آورد. در همین س��نین 
وی رویای ش��روع کسب وکار تولید اتومبیل را در سر پروراند. 
مدت زم��ان زیادی الزم نبود تا هوندا بتواند در یک ش��رکت 
ش��غلی دس��ت وپا کند. نخس��تین قرارداد رس��می وی تهیه 
رینگ پیس��تون های یک ش��رکت معروف ژاپنی بود. نام این 
ش��رکت ش��اید خیلی ها را متعجب کند؛ تویوت��ا. این یکی از 
طنز های دنیای کس��ب وکار اس��ت. هوندا در نخستین تجربه 
حرف��ه ای خود برای برندی مش��غول به کار ش��د که در حال 
حاضر رقیبش در بس��یاری از بازارها اس��ت. همکاری هوندا با 
تویوتا مدت زی��ادی دوام نیاورد. در واقع اندکی پس از انعقاد 
قرارداد به دلیل آنچه عدم کیفیت مطلوب رینگ پیستون های 
ارائه شده سوییش��یرو نام گرفت، همکاری صاحب برند هوندا 
با تویوتا قطع ش��د. بر همین اساس هوندا به سراغ بسیاری از 
کارخانه ه��ای تولید اتومبیل ژاپن رفت ت��ا راهکارهای بهبود 

کیفیت رینگ پیستون را کشف کند. 
افراد پیگیر معموال راهکارهای موردنظرشان را به هر سختی 
که ش��ده پی��دا می کنند. سوییش��یرو نیز با گش��ت وگذار در 
شرکت های مختلف باالخره راه حل تولید رینگ پیستون های 
ب��ا کیفیت بدون نیاز ب��ه کارگران ماه��ر را یافت. رینگ های 
تولی��دی هوندا خیلی زود توجه تویوتا را دوباره به خود جلب 
کرد. بر همین اساس قراردادی مجدد در سال 1941 بین آنها 
به امضا رس��ید. پس از این نوبت به توس��عه کسب وکار رسید. 
در همین راستا مدیر جوان ما اقدام به تأسیس شرکتی به نام 
توکای س��یکی کرد تا محصوالت متنوع تری را تولید کند. در 
ای��ن مقطع باز هم نقش تویوتا در ماجرای برند هوندا پر رنگ 
است. خرید 40 درصد سهام شرکت تازه تأسیس سوییشیرو، 

تویوتا را تبدیل به شریک تجاری این ژاپنی خالق کرد. 
تغیی��ر ش��رایط کس��ب وکار براس��اس نظ��ر بس��یاری از 
کارشناس��ان تا حدی غیرقابل پیش بینی اس��ت. سوییش��یرو 
نیز پس از تأسیس ش��رکت توکای سیکی با شرایط دشواری 
مواجه ش��د که وی را مجبور به فروش باقی س��هام برندش به 
تویوتا کرد. با این حال این س��امورایی دس��ت از ماجراجویی 
در عرصه کس��ب وکار نکشید. س��ال 1946 تاریخ تولید برند 
هونداس��ت. این برند در ابتدا یک مرک��ز تحقیقاتی به منظور 
تولی��د دوچرخه های موتوردار ب��ود. در ابتدا برند وی تنها 14 
کارگر و فضایی به اندازه 170 فوت داش��ت. در س��ال 1949 
این برند تخستین مدل از موتورسیکلت های طرح D را تولید 
ک��رد. این نخس��تین موتوره��ای تولیدی هوندا بود. تا س��ال 
1964 هوندا تبدیل به بزرگ ترین تولیدکننده موتورس��یکلت 
در جهان ش��د. یک سال قبل هوندا نخس��تین اتومبیل خود 
ب��ه نام T360 مینی را نیز تولید کرده بود. با این حس��اب در 
س��ال 1964 ما دیگر با یک شرکت تخصصی در زمینه موتور 
و اتومبیل مواجه هس��تیم. س��ال 1986 جهان شاهد معرفی 
نخس��تین ماشین لوکس هوندا به نام آکورا بود. در نهایت نیز 
س��ال 1991 نخس��تین نمونه از موتورهای V6 در تولیدات 

هوندا به کار گرفته شد. 
نکت��ه مه��م در مورد برند هوندا، عدم اکتف��ای آن به تولید 
چند محصول مش��خص است. به منظور فهم بهتر این موضوع 
ش��اید بهتر باشد نگاهی به محصوالت این شرکت بیندازیم. از 
موتورهای بنزینی و برقی گرفته تا اس��کوتر و دوچرخه. اینها 
تنها بخش��ی از تنوع محصوالت این س��امورایی اصیل اس��ت. 
شاید به منظور موفقیت در کسب وکارهای مختلف الزم باشد 

مانند هوندا طیف تولیدات مان را افزایش دهیم.

پرسش هایی برای پیشرفت
- سوییش��یرو هون��دا ب��دون ش��ک یک��ی از ش��جاع ترین 
کارآفرینانی اس��ت که در طول تاریخ با آن مواجه شده ایم. بر 
همین اس��اس و با توجه به مطالب ارائه ش��ده در بخش قبلی 
پرس��ش اصلی در این ایده به شرح زیر است: برنامه تان برای 

توسعه طیف محصوالت تان چیست؟ 
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Gatorade ماشین آبرسان

یک��ی از بزرگ تری��ن خطرات پیش روی ورزش��کاران 
کم ش��دن آب بدن است اما ورزش��کاران همیشه به این 
موضوع توج��ه نمی کنند. آنها اغل��ب اوقات به اطالعات 
تغذیه ای گوش نمی کنند و آنها را به خاطر نمی سپارند.

 Gatorade در اقدامی قصد نش��ان دادن آبرس��انی 
به عنوان روش��ی جدید، جذاب و به یاد ماندنی را داشت. 
به گزارش ام بی ای نیوز، بدن انس��ان غالبا با یک ماشین 
مقایس��ه می ش��ود، بنابرای��ن Gatorade ب��ه چنی��ن 
اس��تعاره ای حیات بخش��ید. با اس��تفاده از یک ماشین 
جنبشی اوریجینال به نام »CGI« این ایده تحقق یافت. 
هدف از طراحی این ماش��ین، نمایش سیس��تم آبرسانی 
ب��دن و نتایج عدم فعالیت آن به ش��یوه ای س��اده و پویا 

است. 

ترجمه: علی آل  علی
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می��زان ضریب نفوذ و اثرگذاری ش��بکه های 
اجتماعی در زندگی انس��ان مدرن تا بدان حد 
ش��ده که هر تولید کننده یا فروش��نده کاال یا 
خدمات را ب��رای ترغیب مخاطبان به س��مت 
خود جلب می کند. حضور شبکه های اجتماعی 
در قش��ر شهرنش��ین ایرانی به حد قابل تاملی 
ب��اال رفته و س��اعت ها از زندگی شهرنش��ینان 
ایران��ی در ش��بکه های اجتماع��ی اینترنت��ی 
و موبایل��ی می گ��ذرد. بن��ا بر برخ��ی آمارها، 
پس��ت های ش��بکه های اجتماعی تا ۷۸درصد 
روی خرید، تأثیرگذار است و امروزه 33درصد 
افراد از طریق ش��بکه های اجتماعی با برندها، 

محصوالت و خدمات جدید آشنا می شوند.
متأس��فانه در ایران، نه آمار دقیقی از میزان 
نفوذ ش��بکه های اجتماعی در جمعیت کش��ور 
داریم و نه آم��اری قابل اتکا از میزان نفوذ این 
اب��زار در تصمیم گیری های ایرانی��ان، اما چند 
واقعی��ت غیر قابل کتمان در ای��ن رابطه وجود 

دارد: 
- بخ��ش عمده ای از ایرانیان در ش��بکه های 
اجتماع��ی از جمل��ه فی��س ب��وک، یوتیوب، 
واتس اپ، تلگرام، لینکدین، اینستاگرام، گوگل 
پالس، کلوب، آپارات و… حضور دارند که هر 

روز تنوع این موارد نیز بیشتر می شود. 
- بس��یاری از استفاده کنندگان از شبکه های 
اجتماعی که نس��ل دهه 60 به بعد هس��تند، 
بخ��ش پیش��رو و آوان��گارد جامع��ه ب��وده و 
تأثیرات زیادی روی س��الیق، عالیق، انگیزه ها 
و ش��یوه های خرید مابقی افراد و خانواده خود 

دارند. 
- بخش عمده ای از جامعه در حال پیوستن 
به ش��بکه های اجتماعی هس��تند تا به قولی از 
قافله عقب نمانند و بی گمان تا چندسال آینده 
میزان ضریب نفوذ ش��بکه ها در ایران بس��یار 

بیشتر خواهد شد. 
ب��ا این اوصاف اس��ت ک��ه می��زان تبلیغات 
برندهای معتبر جهانی در شبکه های اجتماعی 
که در سال ۲0۱۲ حدود ۵ میلیارد دالر بوده، 
در سال ۲0۱4 به بیش از ۷ میلیارد دالر و در 
سال ۲0۱6 به بیش از ۱0میلیارد دالر رسیده 
است! و پیش بینی می شود هر روز، هزینه های 
تبلیغ��ات و ش��یوه های تبلیغاتی در این عرصه 
بی��ش از پیش ش��ود. نکته اینجاس��ت که این 
فضا برای همه برندها مفید و اثرگذار نیس��ت و 
تنه��ا مجموعه هایی می توانند از فضای مجازی 
بهره گیری کنند که حرفه ای و با برنامه در این 
عرصه حاضر ش��وند. در اینج��ا به طور اجمالی 
برخی نکات مهم ب��رای انجام تبلیغات اثرگذار 
در دو ش��بکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام را 

واکاوی می کنیم

تلگرام،بستریجدیدوفوریبرایارتباط
بامخاطب

ام��روزه تلگ��رام به عن��وان یک پیام رس��ان 
چند س��کویی در عی��ن حال که س��ازوکاری 
غیر اقتص��ادی و بیزینس��ی دارد، در عین حال 
می توان��د اثرات خوبی در راس��تای تبلیغات و 
برندین��گ و روابط عمومی مجموعه ها داش��ته 
باشد. البته نکته اینجاست که اگر به هر دلیلی 
این ش��بکه اجتماعی قطع شد یا افول کرد، ما 
می توانیم با بهره گیری از ش��بکه های اجتماعی 
مشابه و براساس رویکردهایی که در زیر اشاره 

می شود از آنها استفاده کنیم. 
اس��تفاده از تلگ��رام به چند ش��کل می تواند 

انجام شود: 
*  ایجاد یک کانال تلگرامی و جذب مخاطب 
* ایج��اد یک گروه تلگرام��ی از افراد مرتبط 

و ارتباط با آنها
* راه ان��دازی یک روب��ات تلگرامی و معرفی 

کسب و کار
* تبلیغات به صورت گروهی یا در گروه ها و 

کانال های تلگرامی مرتبط.
اما چند نکت��ه ضروری ب��رای بهره گیری از 

نرم افزار تلگرام یا نرم افزارهای مشابه: 
* تلگرام بیش��تر فضایی برای روابط عمومی 

اس��ت نه تبلیغ��ات؛ تبلیغات در تلگ��رام باید 
به صورت نرم و غیر آزار دهنده باشد. 

* اگ��ر در کانال ه��ای معتب��ر و پربازدی��د 
تبلیغ��ات می کنید، حتما قبل از آن یک کانال 

یا روبات تلگرامی ایجاد کنید. 
* تع��داد مطال��ب در کانال تلگ��رام هر چه 
بیشتر و متنوع تر باشد جذابیت بیشتری برای 

مخاطب دارد. 
* مطالب��ی که در کان��ال می گذاری��د باید 

کاربردی، جذاب و غیرتکراری باشد. 
* در فضای امروز، اول فیلم بعد از آن تصویر 
و عک��س و بعد از آن متن اس��ت که جذابیت 

دارد؛ براساس همین موضوع حرکت کنید. 
* از لوگو و متن معرفی مناسبی برای عنوان 

کانال خود استفاده کنید. 
* مطال��ب و عکس های��ی ک��ه در کان��ال 
می گذارید حتماً دارای لینک کانال در زیر آن 
باش��د تا مطالبی که فوروارد می شود به همراه 

لینک تان فرستاده شود. 
* مطال��ب کان��ال با لین��ک زی��ر آن را در 
گروه های مختل��ف فوروارد و ارس��ال کنید تا 

توسط دیگران دست به دست شود. 
* کانال تلگ��رام این قابلیت را دارد که چند 
ادمی��ن انتخاب کنید، اگر ف��رد مورد اعتمادی 
می شناسید بهتر است به شما در انتشار مطالب 

کانال تان یاری دهد. 
* آدرس کان��ال تلگ��رام خ��ود را از طریق 
بس��ترهای مختلف مانند کانال های پربازدید، 
موس��می  پیامک ه��ای  و  خودت��ان  س��ایت 

اطالع رسانی کنید. 
* س��عی کنید ب��رای اعضای کان��ال خود، 
جذابیت هایی خل��ق کنید، اخبار ناب و تازه ای 
ارائه دهید یا پیش��نهادها، تخفیف ها و جوایزی 

در نظر بگیرید. 
* ام��روزه فق��ط تولید محت��وای تخصصی 
مش��تری ن��دارد، در صورت امکان بهتر اس��ت 
کمی هم جذاب بوده و چاش��نی خنده و طنز 

نیز به مطالب خود اضافه کنید. 
* نگهداری اعضا مهم تر از جذب عضو جدید 
اس��ت، پس س��عی کنید دغدغه ها و نیازهای 
مخاطبان را درک کنید و خودتان را جای آنها 

بگذارید. 
* لین��ک کانال را کوتاه و ب��ا معنی انتخاب 
کنید تا کاربران بتوانند آن را به راحتی به خاطر 

سپرده و در تایپ آن مشکلی نداشته باشند. 
* تکرار مطال��ب، مخصوصا ام��ور تبلیغاتی 
باعث اف��ت جذابیت کانال می ش��ود، بنابراین 
از ارس��ال مطالب تک��راری و صرف��ا تبلیغاتی 

خودداری کنید. 
* در بخ��ش معرفی کانال حتم��ا اطالعات 
تم��اس با ادمین را بنویس��ید؛ مخاطبان کانال 
بای��د بتوانن��د نظرات و پیش��نهادها خود را به 

گوش شما برسانند. 
* اگ��ر هم قصد خرید تع��دادی عضو دارید، 
این موضوع به تعداد محدود و فقط در ابتدای 
راه اندازی کانال باش��د، چراک��ه این موضوع از 
دید مخاطب، پنهان نمانده و ش��ما را با مشکل 

مواجه می سازد. 
* در صورت س��اختن روبات تلگرامی، آن را 
به ص��ورت کامل، حرفه ای و ش��امل اطالعات 
کامل در خصوص معرفی مجموعه، محصوالت، 
خدم��ات، ویژگی ها، مزای��ا و همچنین راه های 
ارتباط��ی، ام��کان نظرس��نجی و. . . راه اندازی 

کنید. 
* گرچ��ه نظم و دیس��یپلین در مورد فضای 
مج��ازی الزم اس��ت، ام��ا در ب��ه روز رس��انی 
کانال و ارائه پس��ت ها خودت��ان را محصور در 
چارچوب های س��خت نکنی��د و هرچه بتوانید 
ساختارش��کنانه عمل کنید، مخاطب بیشتری 

جذب شما خواهد شد. 
* در س��ت اداری، کاتال��وگ، کارت ویزیت 
و برنامه ه��ای تبلیغاتی خ��ود، آدرس کانال یا 

روبات را ارائه دهید. 

اینستاگرام،فضایتعاملیدوطرفهوفانتزی
اینستاگرام یک اپلیکیش��ن موبایلی فانتزی 
مبتن��ی بر عکس اس��ت که به  س��رعت رو به 
توسعه و در حال محبوب شدن است و هر روز 

بر تعداد کاربران آن اضافه می شود. 
گرچه اینس��تاگرام بیشتر یک فضای فانتزی 
و ش��خصی محسوب می شود، اما در عین حال 
می توان��د به عن��وان ی��ک گزین��ه تبلیغاتی یا 
اطالع رس��انی تعاملی در مورد کس��ب و کار نیز 
کاربرد داش��ته باشد و ش��رکت ها، سازمان ها و 
کس��ب و کارها هم می توانند از این شبکه برای 
ارتباط بیش��تر و بهتر با مخاطب خود استفاده 

کنند.
 در ایران این برنامه محبوبیت و ضریب نفوذ 
زی��ادی دارد و میلیون ها نفر عضو آن هس��تند 
و بر این اس��اس خوب است که در بهره گیری 
از آن برای جذب و توس��عه و ارتباط بیش��تر با 

مخاطب به نکاتی اثرگذار توجه کنیم: 
* در اس��تفاده از اینس��تاگرام، ن��ام، آرم و 
لوگوی مناس��ب، معرفی ج��ذاب و کاربردی و 
همچنین اعالم راه های ارتباطی آسان اهمیت 
زیادی دارد. مخاطب در نگاه اول باید بداند که 
شما چه هستید و قرار است با پیگیری صفحه 

شما چه نیازی از او رفع شود. 
* مبن��ای اینس��تاگرام ب��ر پای��ه عک��س و 
فیلم های کوتاه است، لذا انتخاب عکس و فیلم 
مناس��ب، متنوع، زیب��ا و برانگیزاننده اهمیت 

زیادی دارد. 
* شما باید دائما در حال جذب عضو باشید 
و همین افراد می توانند فالوور ش��ما شوند، لذا 
پیدا کردن مخاطب در اینس��تاگرام بسیار مهم 

است. 
* ش��ما بای��د مخاطبان خود را بشناس��ید، 
صفح��ه آنها را عضو ش��وید و با الیک کردن و 
کامنت گذاشتن، آنها را به سمت خود بکشانید. 
* در صفح��ات اجتماع��ی حتم��ا تعام��ل 
دوطرف��ه را رعایت کنید. اگر افرادی ش��ما را 
پیگیری می کنند یا برای ش��ما الیک و کامنت 
می گذارند، آنها را پیگیری کرده، به آنها توجه 
کنید و نسبت به کامنت گذاری و الیک کردن 

دیگران فعال باشید. 
* ش��ما می توانی��د ب��ا نص��ب نرم افزارهایی 
خاص، نس��بت ب��ه عضوگیری اف��راد جدید یا 
حذف افرادی که ش��ما را فالو نمی کنند اقدام 

کنید. 
* ب��رای اینکه حرفه ای باش��ید الزم اس��ت 
حداقل یک بار در روز اینس��تاگرام شما به  روز 

شود و پست بگذارید. 
داده  نش��ان  تحقیق��ات  و  تجربی��ات   *
عکس هایی که دارای چهره می باشند 3۸درصد 
بیش��تر نس��بت به  عکس هایی که فاقد چهره 

هستند، الیک دریافت کرده اند. 
* براس��اس تحقیقات دانشگاه وینکانسیس، 
اس��تفاده از رنگ های زرد و آبی در اینستاگرام 

جلب توجه بیشتری می کند. 
* اس��تفاده از توضیح��ات ب��رای عکس ها و 
فیلم ها در اینستاگرام امری الزم است، اما نباید 

توضیحات شما طوالنی و خسته کننده باشد. 
* حتم��اً در اینس��تاگرام از هش��تگ   )#( 
اس��تفاده کنید و برای این کار تا حد امکان از 
هشتگ های بیشتر و محبوب تر استفاده کنید. 
* یک��ی از قابلیت های اینس��تاگرام، قابلیت 
اصالح و فیلتر گذاری برای عکس ها اس��ت که 
استفاده از این موضوع، بعضا می تواند به جذب 
مخاط��ب بیش��تر و زیباتر ش��دن عکس ها در 

اینستاگرام کمک کند. 
* زمان مناس��ب پست گذاری را بشناسید، 
معم��وال حوال��ی ظه��ر و بی��ش از آن، آخر 
ش��ب، بازخورد بیش��تری برای پس��ت های 

اینستاگرامی خواهید گرفت. 
* به هیچ وجه در یک زمان کوتاه چندین 
عکس پش��ت س��ر هم نگذاری��د، چون هیچ 
کس��ی دوست ندارد که کل اینستاگرامش با 

عکس های شما پر شود. 
* تن��وع در عکس ها، فیلم ه��ا و متن های 
اینس��تاگرامی مهم است؛ پست های تکراری 

و شبیه به هم نگذارید. 
* حتم��ا از عکس ها و فیلم های با کیفیت 

باال و خالقانه استفاده کنید. 
* در صفح��ه خود، کانال تلگرام، س��امانه 
پیامکی، س��ایت اینترنتی و تبلیغات مکتوب 

خود را معرفی کنید. 
* در صورتی که صفحه کسب و کار دارید، 
برای اعضای صفحه، حتما به تناوب شرایط و 

پیشنهادهای ویژه ای در نظر بگیرید. 
* در ص��ورت وج��ود صفح��ات مرتب��ط، 

دوستان خود را روی عکس تگ کنید. 
* به کامنت های زیر پست های خود حتماً 

توجه کرده و به آنها جواب دهید. 
* حتماً اکانت فیس بوک بس��ازید و اکانت 
اینستاگرام خود را با آن لینک کنید تا صفحه 
شما یک پیج بیزنسی باشد و بهره وری را باال 
برده و راحت تر از ثمربخشی حضور خود در 

این فضا اطمینان حاصل کنید. 
* به ط��ور روزانه دایرکت ه��ای دریافتی از 

سوی کاربران را پاسخگو باشید. 
* از قابلیت های به روز اینس��تاگرام که در 
حال حاضر س��اخت و ارائه storyیا تصویر 
LIVE اس��ت، بهره بگیرید و همواره به روز 
باش��ید و از هر قابلیت جدیدی که ارائه شد  
استفاده کنید و به عنوان یک فرد یا سازمان 

پیشرو مطرح باشید. 
* تالش کنید که صمیمیت را با مخاطب در 
عکس ها و متن ها حفظ کنید و حتی المقدور از 

ارائه پست های خشک و رسمی پرهیز کنید. 
* اگر برای کسب و کارتان هم صفحه شخصی 
داش��ته و به صورت غیرمس��تقیم هم حضور 
داش��ته باش��ید، بازخورد بیش��تری از صفحه 

رسمی سازمان خواهید گرفت. 
* ب��رای صفحات کس��ب و کار خ��ود، حتما 
عکس و فیلم واقعی از محصول یا خدمات خود 

را ارائه دهید. 
* عک��س و فیلم مدیران و پرس��نل خود و 

مشتریان را نیز منتشر کنید. 
* هماهنگ با نوع شغل و صنف خود، فیلم ها 
و عکس های آموزشی و محتواهای آموزنده به 

صورت تولیدی توسط خودتان ارائه دهید. 

بررسیوتحلیلروندهایبرترسالراهکارهای تبلیغات اثرگذار در تلگرام و اینستاگرام
۲۰1۷برایهدایتبازاریابی

 ب��دون توجه به فاکت��ور زمان، تبلیغات و هدای��ت بازاریابی 
جنبه هایی از مسئله بازاریابی است که هیچ گاه تغییر نمی کند. 
چ��ه قبل از عصر ارتباطات دیجیتال چه بعد از آن، این موضوع 
حائز اهمیت اس��ت که مش��تریان کسب و کار ش��ما را چگونه 
می بینند. در این مقاله، برخی از روند های برتر هدایت بازاریابی 
را بررسی خواهیم کرد. تمرکز روی موضوع امری حیاتی و مهم 
اس��ت و حت��ی می تواند به یک چالش بزرگ نیز تبدیل ش��ود. 
هر چه یک کس��ب و کار بزرگ تر باش��د، گس��تره مخاطبان نیز 
وسیع تر خواهد بود. هرچند تحلیل داده های آماری می تواند به 
ش��ما کمک کند در امر هدایت بازاریابی خود، مشتریان هدف 
را شناس��ایی کنید، اما از سوی دیگر نیز ممکن است استخراج 
داده ه��ای باارزش از بین داده های آماری موجود کار دش��واری 
باش��د. نکته مهم اینجاس��ت که چگونه می توان با تمرکز روی 
تبلیغات، با مش��تریان خود ارتباط برق��رار کرد و آنها را افزایش 
داد؟ برای پاس��خ به این س��وال ۹ روند برتر هدایت بازاریابی در 

سال ۲0۱۷ را بررسی می کنیم. 

1-افزایشتمرکزرویتجربهمشتریان
در ه��ر صنعت، تجارب مش��تریان می تواند قلب و هس��ته 
اس��تراتژی بازاریاب��ی آن باش��د. ب��ا اینکه تجربه مش��تریان 
همواره مورد توجه بازاریابان بوده است، اما برای موفقیت در 
کسب و کارهای امروزی باید به روش  ها و استراتژی های موفق 
بازاریاب��ی، انتقال تبلیغات مثبت به مش��تریان و تجربه های 

مشتریان بیش از پیش توجه شود. 

۲-سنجشمؤثروکاملروشهایبازاریابی
صحبت در مورد چگونگی سنجش مؤثر روش های بازاریابی 
بحث جنجال برانگیزی اس��ت. در سال های قبل این سنجش 
براساس گفته ها و اس��تنباط بازاریابان ازداده های پراکنده از 
ش��بکه های اجتماعی مانند فیس ب��وک انجام می گرفت، اما 
امروزه، این س��نجش با روش های دقیق تر و با داشتن هدف 
مش��خص انجام می ش��ود. بنابراین می توان انتظار داش��ت با 
اتخ��اذ این روش ه��ا در هدایت بازاریابی، رضایت مش��تریان 
بی��ش از پیش مورد توجه قرار گیرد و ش��رکت ها نیز س��ود 

تضمین شده باالتری داشته باشند. 

3-یادگیریروشهایعلمیوتکنولوژیهایجدید
بازاریابی

قدم مهم دیگ��ر در هدایت بازاریابی موف��ق، توجه به این 
نکت��ه اس��ت که تمامی رفت��ار و اقدامات ی��ک بازاریاب باید 
براساس داده های استخراجی باش��د. اگر شرکت ها بخواهند 
از ایمی��ل یا ش��بکه های اجتماعی برای ارتباط با مش��تریان 
خود اس��تفاده کنند یا اس��تراتژی های بازاریابی موفق را یاد 
گیرن��د، باید تکنولوژی مناس��ب آن را نیز در اختیار داش��ته 
باش��ند. مطالعات نشان می دهد از هر پنج سرمایه گذار، چهار 

سرمایه گذار این مهم را رعایت کرده اند. 

4-خصوصیسازیوشخصیکردناهدافوخدمات
برخالف دهه های قب��ل، امروزه بازاریاب��ی و تبلیغات دیگر 
برای گس��تره وسیعی از مشتریان نبوده و این تبلیغات بیشتر 
براس��اس نیاز و سلیقه مش��تری شخصی سازی شده است. در 
کسب و کارهای مختلف، نحوه شخصی سازی تبلیغات متفاوت 
اس��ت. در برخی از کس��ب و کارها، مش��تریان دقیقا به صورت 
فردی مورد هدف ق��رار می گیرند، درحالی که در برخی دیگر، 

مشتریان به صورت گروهی انتخاب شده اند. 

5-استفادهبیشتروبهترازمحتواهایویدئویی
درس��ت اس��ت که محتوا همچنان ح��رف اول در بازاریابی 
را می زن��د، اما نح��وه ارائه محتوا در وب س��ایت ها تغییر کرده 
اس��ت. محتواهای شبکه های اجتماعی، کتاب های دیجیتال و 
الکترونیکی، وبالگ ها و مقاالت همچنان از اجزای اساس��ی در 
بازاریابی هستند، اما استفاده از محتوای ویدئویی امروزه بیش 
از پیش مهم است. برندهایی که در استفاده از جلوه های بصری 
و ویدئوها موفق نیس��تند، بدون شک هدایت بازاریابی موفقی 

نیز نخواهند داشت و از عرصه رقابت کنار گذاشته می شوند. 

6-تبلیغ�اتبیش�تردرش�بکههایاجتماعی،روند
دیگریدرهدایتبازاریابی

ما نیاز داریم نوع تفکر خود را نسبت به شبکه های اجتماعی 
و وس��ایل ارتباط جمعی تغییر دهیم. داش��تن استراتژی های 
ش��بکه های اجتماعی به معن��ای برنامه ریزی ب��رای بازاریابی 
کمتر و فروش بیش��تر اس��ت. بیش��تر مواق��ع، برندهای برتر 
س��عی دارند از ش��بکه های اجتماعی برای به اشتراک گذاری 
محتواهایی اس��تفاده کنند که معموال مشتریان نسبت به آنها 
بی توجه هستند. درحالی که بهتر است با ایجاد فضای شخصی 
در ش��بکه های اجتماع��ی، از آنه��ا برای ایج��اد فضایی برای 

خدمات رسانی به مشتریان و فروش محصول استفاده کرد. 

)IOT(۷-استفادهازاینترنتاشیا
اینترنت اش��یا از تکنولوژی های نوظهور دنیای امروز است. 
پیش بینی می ش��ود در سال ۲0۱۷ به منظور هدایت بازاریابی 
کس��ب و کارها از ای��ن تکنولوژی برای اتصال صدها وس��یله از 
قبیل سنس��ورها، وسایل الکترونیکی، تلویزیون و وسایل دیگر 
به هم اس��تفاده کنند. این اتصال و ارتب��اط، می تواند با ایجاد 
داده های مفید این امکان را برای بازاریابان فراهم کند تا ارتباط 

نزدیک تری با مشتریان خود داشته باشند. 

8-استفادهازچتباتها
ارائه تجربه مثبت مش��تریان و خدمات به معنای استفاده از 
اهرم تکنولوژی در هدایت بازاریابی است. تصور کنید چت باتی 
وجود داش��ته باشد که عالیق شما را به دقت بداند و بتواند در 
هنگام نیاز ش��ما را راهنمایی کند، به ش��ما بگوید چه غذایی 
مناسب شماست، چگونه مسافرت کنید یا از کجا خرید کنید. 
 چت بات ه��ا با بهره  گی��ری از تکنیک های ه��وش مصنوعی و 
داده کاوی می توانن��د رفت��ار مش��تریان را تحلی��ل و آنه��ا را 

راهنمایی کنند. 

9-بازاریابیبهموقعوبههنگامبهجایبازاریابیهای
بالدرنگ

بازاریابی ه��ای بالدرنگ به معنای جس��ت وجو برای یافتن 
مش��تری و تبلیغات، در س��ال های اخیر از بحث های داغ بوده 
اس��ت. با این حال، برای داش��تن هدایت بازاریابی موفق بهتر 
اس��ت با تحلی��ل داده ه��ا، بازاریابی  بالدرنگ را با تش��خیص 
موقعیت های مناس��ب به بازاریابی های به موقع تبدیل کنیم. 
انتظار ش��ما برای هدایت بازاریابی در سال ۲0۱۷ چیست؟ آیا 
به روندهای مورد نیاز خود برای هدایت بازاریابی فکر کرده اید؟ 

ibazaryabi:منبع

چهکنیمتامشتریبرندمانرادوست
داشتهباشد؟

چالش بس��یاری از برنده��ا چگونگی ایجاد جرق��ه یک رابطه 
احساسی و حفظ و ادامه آن ارتباط به نحو احسن و پایدار و سودآور 
اس��ت. حال چگونه می توان این ارتباط بادوام و نیز ارزش آفرین را 

ایجاد کرد؟ پاسخ را در ادامه می خوانیم. 

)برند(خودرابشناسیم
ب��ه ق��ول بزرگی، جس��ت وجوی ما ب��رای عش��ق، منحصرا با 
خودشناسی انجام می پذیرد، بنابراین مادامی که خود را نشناسیم 

نمی توانیم ارتباطی شایسته با دیگران برقرار کنیم. 
 افزون بر ای��ن در عصر حاضر که با تعابیری نظیر فناوری های 
اجتماعی و دیجیتالیسم گره خورده است، سازمان ها هر یک دارای 
چهره ای دیجیتالی در فضای آنالین هستند. دیجیتالیسم موجب 
شفاف سازی بیشتر در عرصه های مختلف شده، اما برای برقراری 
ارتباط با مش��تریان عصر حاضر الزم اس��ت برنده��ا ابتدا به یک 
خودشناسی دقیق دس��ت یابند تا بتوانند تصویری واقعی از خود 
به نمایش بگذارند. برندهای مدرن هر یک دارای شخصیتی انسانی 
بوده و ویژگی های انسانی داشته و به عالوه با انسان ها سروکار دارند. 
بنابراین باید ضمن خودشناسی به دیگرشناسی نیز دست یابیم و 
تالش کنیم تا زیر و بم مش��تریان خود را ش��ناخته و براساس آن 
برنامه ریزی کنیم. هرچه جزییات بیشتری نسبت به ابعاد مختلف 
برند خود و مش��تریان آن در اختیار داش��ته  باشیم، می توانیم به 
برقراری روابط سازنده و سودآور امیدوارتر باشیم. به عالوه این گونه 
مش��تریان با پیام یک برند احس��اس نزدیکی و قرابت بیش��تری 
خواهند کرد چراکه آن را بخشی از وجود خود می دانند. الزم است 
در این بخش )خودشناسی و مشتری شناسی( از خدمات حرفه ای 

مثل تحقیقات بازار استفاده کنیم.
 

یکرابطبرد-بردباتاثیرگذارانومراجعاجتماعیایجاد
کنیم

یکی از اس��تراتژی های کارآمد در فرآیند برندس��ازی این است 
که خود را همس��و با افراد یا ش��رکت هایی قرار دهیم که ما را در 
رس��یدن به اهداف مان یاری رس��انند، بنابرای��ن در قدم اول، باید 
تصویری از مشتری ایده آل خود ترسیم کرده و در مسیر دستیابی 
به هدف خود از پتانسیل افراد و سازمان های تاثیرگذار بهره برداری 
کنیم. این افراد یا س��ازمان های تاثیرگذار کس��انی هس��تند که 
ارتباطی مس��تقیم با مش��تریان ایده آل ما داشته و در حال حاضر 
اعتماد و توجه آنان را در اختیار دارند. بنابراین بخش��ی از راهبرد 
برندسازی باید معطوف به یافتن راهی برای همکاری و مشارکت 
با تاثیرگذاران و مراجع اجتماعی باشد، به عبارتی باید تالش کنیم 
ت��ا از افراد و س��ازمان هایی که به موفقیت ما عالقه مند هس��تند، 
قهرمانان مشتاق و سفرایی پرجنب وجوش بسازیم که حافظ منافع 
سازمان ما بوده و به کمک پایگاه اجتماعی خود ما را به اهداف مان 
نزدی��ک کنند. این مهم تنها با رویکرد ب��رد - برد و ارزش آفرینی 
دوجانبه محقق خواهد شد. این همکاری استراتژیک حتی می تواند 
در چارچوب رقبای سرسخت دنبال شود. همان گونه که سان تزو در 
کتاب »هنر جنگ« می گوید: »حد اعالی هنرمندی یک فرمانده، 

واداشتن دشمن به اطاعت بدون جنگ است.«

شبیهبازارباشیم
س��هم خود از بازار را به طور دقیق بشناس��یم و بدانیم که چه 
عواملی موجب جذب مش��تریان وف��ادار می ش��ود. بنابراین باید 
نهایت تالش خود را بکنیم تا ش��بیه آن چیزی شویم که مشتری 
می خواهد. اجزای برند خود را متناسب با روحیات مشتریان خود 
در آورید و به صدای بازار گوش کنید. رس��انه های مورد اس��تفاده 
مخاطبان تان را بشناسید و پیام خود را از آن طریق به آنها منتقل 

و به عبارتی به زبان خودشان با آنها صحبت کنید.
 

بامشتریانمانچشمدرچشمشویم
همه انس��ان ها عالقه مند هس��تند که در کانون توجه باش��ند. 
مش��تریان نیز از این قاعده مستثنی نیس��تند و رفتار برندها باید 
به گونه ای باش��د که آنها نیز خ��ود را جزئی از آن برند بدانند. آنها 
انتظ��ار دارند که از جانب برند مورد عالقه خود درک ش��وند و به 
خواسته های ش��ان بها داده ش��ود، بنابراین باید گفتمانی دوطرفه 
با ایش��ان ایجاد ک��رد تا به درکی عمیق از آنچه هس��تند و آنچه 
می خواهند باش��ند دست یابیم. اجازه دهید مشتریان تان صحبت 
کنن��د و نیز رفتارتان را به گونه ای تنظیم کنید که آنها نیز متوجه 

گوش دادن تان باشند.
 

ارزشآفرینیکنیم
مزیت رقابتی در یک تعریف س��اده، عبارت است از ارائه ارزشی 
باالتر نس��بت به رقبا به مشتریان، بنابراین یک برند موفق باید از 
جانب مشتریان صحبت کند و مواردی را مورد توجه قرار دهد که 
برای مش��تریان دارای اهمیت است. مشتری انتظار دارد بداند که 
برند ما چگونه می خواهد در زندگی او بهبودی حاصل کند، چراکه 
اگر نتوانیم همراه مشتری خود در پله های ترقی باشیم دلیلی برای 
تکرار خریدوفروش موثر وجود نخواهد نداشت. بنابراین به مشتری 
نشان دهید که محصول یا خدمت تان بیش از قیمتی که برای آن 

می پردازند ارزشمند است.
 

ازمشتریبخواهیمبهمامتعهدباشد
ارتباط با مش��تری، جاده ای بی انتها اس��ت که البت��ه تداوم آن 
وابسته به شرایط متعددی است. یک برند موفق عالوه بر مدیریت 
انتظارات مش��تریان خود، انتظارات خود از مشتری را نیز می  داند. 
شاید به عنوان یک برند انتظار داشته باشیم که مشتری پیام ما را 
با دیگ��ران در میان بگذارد، اطالعات دوس��تان خود را در اختیار 
ما بگذارد ی��ا خریدی صورت دهد. هر انتظ��ار معقولی که داریم 
می توانیم با مشتری در میان بگذاریم، لذا نباید به هیچ وجه مشتری 

را به حال خود رها کنیم. 

جرقهارتباطراهموارهروشننگهداریم
س��ودآوری ارتباطات در گرو دوام آن اس��ت، بنابراین باید تمام 
تالش سازمان در راس��تای حفظ و پرورش ارتباطات احساسی با 
مخاطبان باش��د، لذا به شکل مرتب و به عناوین مختلف در پیام 
خود بازنگری کرده و آن را به مشتریان تان منتقل سازید، چون به 
قول ش��اعر از دل برود هر آن که از دیده رود. پس همواره انرژی 
تازه ای را به ارتباطات خود تزریق کنیم و پیش��نهادات جدید را با 

مشتریان مان در میان بگذاریم.
 

عملکردخودرابسنجیم
تنها راه ب��رای دانس��تن کارایی یک ارتب��اط، ارزیابی و 
س��نجش نتایج آن است. در کس��ب وکار نیز باید هر آنچه 
را که مرتبط با دس��تیابی به اهداف س��ازمانی است، اعم از 
ترافیک سایت ها، پاخور، کم و کیف مذاکرات و تماس ها و 
. . . مورد ارزیابی دوره ای قرار دهیم. بنابراین باید به تعریف 
خط کش هایی ب��رای ارزیابی و اندازه گی��ری میزان توفیق 
خ��ود در برقراری و حفظ ارتباطات س��ازنده بپردازیم. این 
خط کش ها، نمایانگر وضعی��ت موجود و فاصله تا وضعیت 

مطلوب هستند. 
منبع:1۲8

کلیدباشگاه مشتریان



دکتر رامبد باران دوست
استاد دانشگاه و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار دوشنبه12
22 خرداد 1396

شماره 805

برای مطالعه 711 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: اغلب اش��خاص به خود جرات نمی دهند که از 
روش مدیریت رئیس یا مدیرش��ان انتق��اد کنند در حالی 
ک��ه ممکن اس��ت ای��ن انتقاد باعث پیش��رفت کار ش��ود. 
اگرچه اغلب مدیران نیز به س��ختی انتقاد کارکنان خود را 
می پذیرند، اما اگر انتقاد کردن به روش درستی انجام شود 

می تواند س��ازنده باش��د و مدیر نیز از آن استقبال خواهد 
کرد. انتقاد ک��ردن از رئیس نیازمند ی��ک ارتباط خوب با 

وی است. 
اگر می خواهید رئیس تان انتقاد شما را بپذیرد بهتر است 
جلوی جمع از او انتقاد نکنید و زمان مناس��بی را برای این 

کار پیدا کنید. 
س��عی کنید انتقاد ش��ما بدون غرض و منصفانه باشد تا 

نتایج مثبتی به همراه داش��ته باش��د. سعی کنید در انتقاد 
خود از کلمات همیش��ه و هرگز استفاده نکنید و از مقایسه 

کردن پرهیز کنید. 
جمالت خود را مثبت ش��روع کنی��د و از نقاط مثبت او 
بگویی��د و بعد نقاط منفی را مطرح ک��رده و در نهایت نیز 
ب��ر نقاط مثب��ت وی تاکید کنید و س��عی کنید از کلماتی 

استفاده کنید که اعتماد به نفس او را از بین نبرید. 

انتقاد کردن

سوال: در یک شرکت مشغول به کار هستم. مدیر شرکت فرد مسنی است که با روش های قدیمی و سنتی کار را پیش می برد، در حالی  که من 
پیشنهاداتی دارم که می تواند به پیشرفت سریع تر کار کمک کند، اما به دلیل اینکه تفاوت سنی من و رئیسم زیاد است نمی توانم از روش کار 
او انتقاد و پیشنهاداتم را مطرح کنم. لطفا مرا راهنمایی کنید چگونه می توانم از رئیسم انتقاد کنم بدون اینکه او را برنجانم یا عصبانی کنم؟ 

کلینیک کسب و کار

در دوران خدمتم در جهاد، وقتی 
خانم های بافنده فرش را می دیدم 
قیمت گذاری ه��ای  اس��یر  ک��ه 
ناعادالنه دالالن ش��ده اند، با خودم 
می گفتم: »خدایا به من امکانات و 
سرمایه ای بده بتوانم معیشت این 
زنان مح��روم و ش��ریف را تأمین 

کنم«
خانم  جمل��ه چش��م انداز  ای��ن 
مدیرعام��ل  تاج پ��وری،   قرب��ان 
ش��رکت تولیدی و صادرات فرش 
و صنایع دس��تی س��ولماز آق ق��ال 
اس��ت که در سال 1395 به عنوان 
کارآفری��ن برتر اس��تان گلس��تان 
انتخ��اب ش��ده و از س��وی وزی��ر 
کش��ور به عن��وان نماینده ایش��ان 
ب��رای پیگی��ری مش��کالت و رفع 
موان��ع فعاالن در حوزه کاری خود 

انتخاب شده است. 
خان��م »پ��وری« 4 ه��زار نفر از 
زنان بیکار و بی سرپرس��ت و بدون 
درآم��د از 95 روس��تای کش��ور، 
توابع استان گلس��تان تا خراسان 
ش��مالی را با آم��وزش قالی بافی و 
سایر صنایع دس��تی بومی صاحب 
شغل و درآمد کرده است. شاغالن 
تحت پوش��ش ایش��ان، اکث��را از 
طبقات محروم جامعه و در مناطق 
فاق��د  روس��تاهای  و  دورافت��اده 
امکان��ات الزم هس��تند و با تدابیر 
ای��ن بانوی کارآفرین، با دس��ترنج 
خود ق��ادر به تأمی��ن هزینه های 
روزان��ه زندگ��ی خان��واده خویش 

هستند. ایشان می گوید: 
»زنانی ک��ه با م��ا کار می کنند 
ش��بکه ای را در مناط��ق مختلف 
ما  داده اند؛  تش��کیل  جغرافیای��ی 
س��فارش را که می گیری��م بعد به 
آنه��ا س��فارش می دهی��م و االن 
دیگر فقط قالی های نقش ترکمن 
نمی بافی��م، ه��ر مدلی ک��ه به ما 
سفارش بدهند می بافیم، مهم این 
اس��ت که بتوانیم ش��رایط اشتغال 
را برای اعضای ش��بکه خود فراهم 

کنیم.
 حقوق  ای��ن زنان زیاد نیس��ت 
و به طور متوس��ط چن��د صد هزار 

تومان اس��ت، اما با همین هم آنها 
بس��یار راضی هس��تند و داش��تن 
شغل برای آنها خیلی مهم است.«

تروی��ج  روش ه��ای  از  یک��ی 
و  زن��ان  می��ان  در  کارآفرین��ی 
روستاها، اس��تفاده از الگوی نقش 

زنان موفق بومی است. 

تاثیر دوران کودکی و پدر در 
روحیات کارآفرینانه

من از س��ن کودکی با مشکالت 
فراوانی آش��نا شدم. بسیار کوچک 
بودم ک��ه پدربزرگم ف��وت کرد و 
پدرم را با هشت خواهر و سه برادر 
که سرپرس��تی آنها با دو مادر بود 
به پدرم سپرده شد. با اینکه ایشان 
سن زیادی هم نداشت ولی آنها را 

باید سرپرستی می کرد.
 ما خودمان ه��م چهار خواهر و 
چهار برادر بودیم و پدرم سرپرست 
بیست و چند نفر بود. چون هم نام 
مادر بزرگم بودم انس پدرم به من 
بیشتر بود و با من درد دل می کرد 
و م��ن از هم��ان زم��ان کودکی با 

مشکالت آشنا شدم. 
مادر بزرگ��م، مادر خوان��ده ب��ود 

و پدرم را دوس��ت نداش��ت و من 
وقت��ی به پدرم می گفت��م بابا چرا 
مادر بزرگ ش��ما را دوست ندارد؟ 
پ��درم در جواب می گفت من مادر 
ندارم باید ایشان را دوست داشته 
باش��م؛ ولی مادر بزرگ پسر دارد 
می توان��د من را دوس��ت نداش��ته 
باش��د و وقتی معترض می شدم از 
اینکه پدرم بیش از حد به ایش��ان 
محب��ت و توج��ه می ک��رد، پدرم 
می گفت اگر من به ایش��ان محبت 
نکن��م و بچه های��ش را ره��ا کند 
و برود م��ن چه کن��م؟ پس بهتر 
این اس��ت که من به ایشان توجه 
کنم. لذا راحت پیمودن راه سخت 
و ناهم��وار را از پ��درم آموختم و 

همیشه هم پدرم پشت من بود. 

مطالعه آثار و زندگی زنان 
موفق

زمانی بود که م��ن اهل ترکمن 
وقتی می خواس��تم به تهران سفر 
کن��م ان��گار دارم به آمریکا س��فر 
می روم چ��ون آق ق��ال یک بخش 
بس��یار کوچک از اس��تان گلستان 
ب��ود و ما ه��م درآنجا ب��ا فرهنگ 

خاص خودمان رشد کرده بودیم با 
محدودیت های فرهنگ مان و شاید 
ب��ه ظاه��ر 15 کیلومتر ب��ا گرگان 
فاصله داش��تیم اما از نظر فرهنگ 
50 س��ال فاصله بود. ولی در آق قال 
ک��رد و لر در کنار ه��م به راحتی 

زندگی می کردیم. 
من زیاد نتوانستم درس بخوانم 
چون ب��رای پدرم س��خت بود که 
من و خواهرم و سه عمه دیگرم را 
بفرستد گرگان که درس بخوانیم، 
لذا تحصیالت من تا پنجم ابتدایی 

است. 
و  درس  ب��ه  خیل��ی  م��ن 
کتاب خوانی عالقه داش��تم. خیلی 
کت��اب می خوان��دم ب��ه خصوص 
روانشناس��ی و عالقه  کتاب ه��ای 
زی��ادی به کتاب ه��ای خانم کارن 

هورنای داشتم. 

الگوگیری از شغل و تجربیات 
پدر

پدرم دوس��تان خوب��ی درتهران 
و ش��هرهای بزرگ داشت و چون 
در زمینه فرش فعالیت داشت من 
هم با ایش��ان همراه ب��ودم. پدرم 

در زمین��ه فرش ترکمن و پش��تی 
فعالی��ت می ک��رد و من همیش��ه 
همراه پدر در حال کس��ب تجربه 
بودم و از گفته های ایش��ان درس 
می گرفت��م و در همه جاها ش��هر 
خودم آق قال را با جاهای که س��فر 
می رفتم مقایسه می کردم و سعی 
در گرفت��ن تجربه چیزهای جدید 
داشتم. به هنرعالقه زیادی داشتم 
و هیچ وقت مث��ل اکثر خانم های 
هم س��طح خودم که عالقه به طال 
و لباس یا روس��ری دارند، مد روز 
نبودم. هیچ وق��ت به دنبال لباس 
مد روز نبودم چ��ون چیزی از مد 

بیفتد دیگر قابل استفاده نیست. 

کسب مهارت، فعالیت در 
جهاد و مربی گری؛ مقدمات 

کارآفرینی 
در ح��ال حاض��ر در 42 رش��ته 
هن��ری فعالی��ت دارم ک��ه در 10 
ن��وع از این رش��ته ها ب��ه صورت 
کار  و  دارم  مه��ارت  تخصص��ی 
می کنم ک��ه ش��امل بافتن فرش، 
حجمی باف��ی،  قیچ��ی کاری، 
برجس��ته کاری، دوخت لباس های 
س��نتی، دوخ��ت ک��ت و مانت��و ، 
گرافیک،  پیکر تراش��ی،  و  طراحی 
مکرومه باف��ی،  منج��وق دوزی، 
خراط��ی، گلی��م، جاجی��م، فرش 
دو رو و ب��ه ط��ور کلی نس��اجی و 
همچنین در صنعت غذایی تسلط 
به پخت انواع غذا، ش��یرینی، مربا 
و ترش��یجات دارم. من به صورت 
آکادمی��ک طراحی را یاد گرفتم و 
از طریق استادان دانشگاه دو دوره 
مربی گ��ری فرش را ط��ی کردم و 
هشت س��ال به عنوان کارشناسان 
امور زنان جهاد س��ازندگی خدمت 
ک��ردم و در مدت��ی ک��ه در جهاد 
س��ازندگی بودم به عنوان مربی در 
داشتم  فعالیت  کار ودانش  مدارس 
و در تمامی رشته های فرش هم به 
مدت دو س��ال در آموزش و پرورش 
به عنوان مربی آموزش دوخت های 
تزیین��ی مثل خیاط��ی و گلدوزی 

فعالیت داشتم.
 همچنی��ن به عن��وان مش��اور و 
مرب��ی در کالس های کمیته امداد 
به صورت افتخ��اری و دارالمنفعه 

خدمت می کردم. 
ادامه دارد. . . 

دوران کودکی و تجربیات جهادی؛ زمینه ساز کارآفرینی

 درس هایی از بانوی ترکمن کارآفرین صنعت فرش  
)قسمت نخست(

ارتباط

تصمیم گیری در جذب

جذب سرمایه انسانی از مهم ترین و در عین حال دشوار ترین 
وظایف مدیریت منابع انس��انی اس��ت که همیشه با مشکالتی 
همراه اس��ت. ش��اید ب��ه راحتی بت��وان گفت ک��ه از »جذب« 
س��خت تر، حص��ول اطمین��ان از دقت و صح��ت فرآیند جذب 
 اس��ت، به همی��ن دلیل اس��ت که هی��چ گاه نمی ت��وان جذب 
هم تیمی مناس��ب در س��ازمان را قطعی تلقی ک��رد. به خاطر 
داش��ته باش��یم که ماده 11 قانون کار جمهوری اسالمی ایران، 
امکان وجود مدتی را برای آزمایش طرفین تخصیص داده است 
ک��ه موضوعی کلیدی اس��ت. بدین معنا که هم ش��رکت و هم 
داوطلب اس��تخدام، بعد از ش��روع به کار می توانند همدیگر را 
محک زده و در مورد صحت انتخاب خود تصمیم قطعی بگیرند. 
وجود این ماده قانونی حکایت از آن دارد که عمال ش��اید نتوان 
خط��ا در انتخاب را صفر کرد، بنابرای��ن می توان راهکارهایی را 
در نظ��ر گرفت که این خطا به صفر میل کند. )حد تابع ریاضی 

خطای انتخاب وقتی که به صفر میل می کند، صفر شود.( 
نکات مهمی که باید در جمع بندی و در نهایت تصمیم گیری 

در جذب به آنها توجه کرد عبارتند از: 
انتخاب و جذب س��رمایه انسانی، تابعی از یک متغیر نیست. 
یعنی نمی توان براس��اس تنها یک ش��اخص به انتخاب مبادرت 
کرد. موارد فراوانی دیده شده که انتخاب را منوط به یک عامل 
کرده اند. اگرچه در فرآیند گزینش، شاخص های متعددی مورد 
بررس��ی قرار گرفته اند، اما در نهایت با یک شاخص مبادرت به 
تصمیم گیری کرده اند، مثال تحصیالت )داوطلبی که لیس��انس 
داش��ته را به صرف داش��تن مدرک تحصیلی انتخاب کرده اند(، 
س��ن )داوطلبی که سن کمتری داش��ته را انتخاب کرده اند( و 
تجربه  )داوطلبی که تجربه داش��ته از بین داوطلبان اس��تخدام 
کرده اند و ش��اخص هایی مانند س��المت، تحصی��الت و... مورد 
نظر قرار نگرفته اند(. بای��د توجه کرد که چنین انتخابی اگرچه 
ممکن است دارای مزایایی باشد، اما به دلیل نادیده گرفتن سایر 
شاخص های تأثیر گذار مهم بر تصمیم، اعتبار الزم را برای جذب 

سرمایه انسانی ندارد. 
نکت��ه دوم��ی که در انتخ��اب و جمع بن��دی آن تأثیر مهمی 
دارد، وزن ش��اخص هایی اس��ت که تصمیم گیری براساس آنها 
انجام می شود. قاعدتا برای س��ازمان های مختلف، شاخص های 
مختل��ف ارزش و وزن یکس��انی ندارن��د. ای��ن موض��وع حتی 
در تصمیم گیری ه��ای ف��ردی نیز صادق اس��ت. س��ن، حقوق 
درخواس��تی، تجرب��ه و... در ش��رکت های مختلف ب��ا توجه به 
نوع کارک��رد و عملکرد آنها تفاوت اهمیت��ی دارد. تکنیک های 
مختلفی برای کش��ف یا تعیین وزن اهمیت ش��اخص ها وجود 
دارد که براس��اس آنها می توان با اس��تناد به نظرات مدیرعامل 
ی��ا جمعی از مدی��ران وزن اهمیت را کش��ف و تعریف کرد که 
به دلیل محدودیت های نوشتاری موجود و مبانی ریاضی مربوطه 

از تشریح آنها خودداری می شود. 
3- یک��ی دیگ��ر از موضوعات��ی ک��ه اهمی��ت فراوان��ی در 
تصمیم گی��ری دارد و به آن بی توجهی فراوانی می ش��ود، عدم 
همگ��ون بودن ش��اخص ها و نتایج آنها اس��ت. بای��د به خاطر 
داش��ت شاخص هایی که در انتخاب کارکنان مورد استفاده قرار 
می گیرند هم از نظر نوع و هم از نظر جهت، یکس��ان نیس��تند. 
بعضی از آنها کمی هس��تند مانند س��ن، تعداد فرزندان و افراد 
تح��ت تکفل، تجربه و م��واردی از این دس��ت و گروهی دیگر 
کیفی هس��تند مانند تس��لط علمی به حوزه تخصصی، کیفیت 
تحلیل ه��ای مدیریت��ی و... معموال ب��رای تصمیم گیری، موارد 
کیف��ی را ب��ا مکانیزم های��ی کم��ی می کنند که س��اده ترین و 

معروف ترین این مکانیزم ها، طیف لیکرت است. 
ضمن اینکه بعضی از ش��اخص ها مثبت و بعضی دیگر منفی 
هس��تند. مثال شاخص حقوق درخواستی، شاخصی منفی است 
چراک��ه کارفرمایان و مدی��ران محترم منابع انس��انی به خوبی 
می دانن��د که تمایل عموم��ی به انتخاب و اس��تفاده از نیرویی 
است که هزینه حقوق کمتری به سازمان تحمیل کند، بنابراین 
هرچه این ش��اخص عدد بیشتری را نشان بدهد، توجه کمتری 
در انتخ��اب داوطلب مورد نظر وجود خواهد داش��ت. در مقابل، 
بعضی ش��اخص ها مثبت هس��تند که هرچه بیشتر شوند، بهتر 

است مانند تجربه که معموال بیشتر بودن آن بهتر است. 
اما نکته بس��یار مهم که اش��تباهی فاحش و البته عمومی را 
رق��م می زند اینکه تصور عمومی این اس��ت ک��ه می توان همه 
ش��اخص ها را در یک جدول در کنار هم آورد و سپس آنها را با 
هم مقایسه کرد یا حتی اعمال ریاضی مانند جمع و تفریق روی 

آنها انجام داد تا بتوان تصمیم گیری کرد. 
باید اش��اره کرد که کنار هم آوردن ش��اخص ها اگرچه کمک 
می کند تا مقایسه ای ساده و دم دستی انجام پذیرد، اما اگر قرار 
به انجام محاسبات ریاضی روی آنها باشد، اصال به بیراهه رفتن 
تصمیم گیرنده منجر می ش��ود، چراکه شاخص ها از یک جنس 

نیستند ولو پاسخ شان شبیه هم باشد. 
به طور مثال دو ش��اخص تجربه و تع��داد افراد تحت تکفل را 
با هم مقایس��ه می کنیم. فرض کنید داوطلبی تعداد افراد تحت 
تکفلش پنج نفر و س��نوات تجربه کاری اش هم پنج باش��د. اگر 
اینه��ا را در یک ج��دول در کنار هم قرار دهید ش��اید بتوان با 
داوطلبی دیگر مقایسه ای ساده کرد، اما به هیچ عنوان نمی توان 
ای��ن اعداد را در مورد داوطلب مورد نظ��ر جمع کرد و به عدد 
10 رس��ید و سپس 10 به دس��ت آمده از این داوطلب را با 11 
داوطلب دیگر و 9 داوطلب س��وم مقایسه کرد و تصمیم گرفت، 
چ��را که اصوال این دو عدد پنج جمع پذیر نیس��تند، ولو هر دو 
عدد )ش��اخص کمی( بوده و عماًل هم یک عدد را نشان دهند. 
این دو شاخص، از دو جنس مختلف هستند؛ یکی سال را نشان 
می دهد و یکی نفرات را و نمی توان سال و نفرات را با هم جمع 
کرد. حتی اگر  )به اش��تباه( جمع هم کنید، واحد سنجش عدد 
به دس��ت آمده چه خواهد بود؟ ضمن آنکه از دو جهت مختلف 

)مثبت و منفی( نیز برخوردارند. 
بنابراین در تکنیک های تصمیم گیری، گامی وجود دارد به نام 
»بی مقیاس��ی« که حتما باید آن مرحله را روی این شاخص ها 
اعمال کنید تا مقیاس ش��اخص ها از بین رفته و س��پس امکان 

انجام عملیات ریاضی برای تصمیم گیری ممکن شود. 

کارتابل

دیپلماتیک عمل کنید

شاید در وهله نخست مقایسه وظایف مدیران و رهبران 
تجاری با یک دیپلمات عجیب به نظر برس��د، با این حال 
تاملی کوتاه روشن خواهد ساخت که به عنوان یک مدیر در 
بسیاری از امور نیازمند عملکرد دیپلماتیک و هوشمندانه 
هس��تید. بهترین مثال برای عملک��رد زیرکانه و تا حدود 
زیادی ش��بیه به دیپلمات ها، هنگام گفت وگو با کارمندان 
و ش��رکای تجاری اس��ت. در چنین مواقعی شما به عنوان 
نماین��ده برندتان نیاز دارید مس��یر گفت وگو را به گونه ای 
پیش ببرید که در نهایت نتیجه دلخواه تان حاصل ش��ود. 
همچنین باید توجه داشت که ساختار گفت وگو و مذاکره 
با هر یک از گروه های کارمندان، ش��رکا، مقامات دولتی و 
رقب��ا متفاوت ب��وده و به تبع آن نیازمند تس��لط باال روی 
ش��یوه مذاکره و گفت وگو است. عالوه بر مسئله گفت وگو 
و مذاک��ره با گروه ه��ای مختلف، به طور معم��ول مدیران 
به دنبال کس��ب موفقی��ت در بازارهای مختلف هس��تند. 
تمرک��ز روی موفقیت به ط��ور طبیعی نیازمن��د توجه به 
چندین متغیر دیگر از قبیل ش��رایط بازار، میزان بازدهی 
ش��رکت، هزینه های جاری و وضعی��ت فروش محصوالت 
اس��ت. بر همین اس��اس شاید اش��اره به این نکته که یک 
مدی��ر نیازمند توجه به ابعاد مختلف امور ش��رکت در یک 
زمان واحد اس��ت، اغراق محسوب نشود. بر همین اساس 
تعامل دیپلماتیک و هوش��مندانه یکی از نیازهای مدیران 
عصر نوین محسوب می ش��ود. در ادامه به بررسی دقیق تر 
ایده حاضر خواهی��م پرداخت. با این حال نکته مهمی که 
به عن��وان مطلب پایانی این بخش باید به آن اش��اره کرد، 
نیاز مدیران و رهبران تجاری به راهکارهای تسهیل کننده 
ارتباط با دیگران به جای روبه رو شدن خصمانه با آنهاست. 

ایده
یک��ی از نخس��تین نظرات��ی ک��ه در زمین��ه مدیری��ت 
دیپلماتی��ک گروه ه��ای تجاری مطرح ش��ده در ارتباط با 
ایجاد تفکر خالق در میان کارمندان اس��ت. به این ترتیب 
ش��ما به عنوان مدیر مجموعه مل��زم به تقویت تفکر خالق 
کارمندان تان هس��تید. با این حال توجه داشته باشید که 
وظیفه شما تنها تقویت این جریان بوده و نباید عقایدتان 
را به کارمن��دان تحمیل کنید. البته ای��ن نکته به معنای 
چشم پوش��ی از دیدگاه اصلی ش��رکت تان نیست. در واقع 
دیپلماس��ی ش��ما باید در راس��تای تقوی��ت تفکر خالق 

کارمندان بر محور دیدگاه اصلی شرکت باشد. 
نکته ای که در تقویت تفکر خالق س��هم بس��یار زیادی 
دارد، نح��وه برخورد ش��ما با ایده های ارائه ش��ده توس��ط 
کارمندان تان اس��ت. به عبارت س��اده، نباید انتظار داشت 
که تمام ایده های افراد خارق العاده و بدون ایراد باش��د. بر 
همین اس��اس تقدیر و احترام به تم��ام ایده ها، صرف نظر 
از ایرادات ش��ان، باعث تقویت روحیه کارمندان و پیشرفت 
محسوس طرح های ش��ان به مرور زمان خواهد شد. توجه 
به این نکته ضروری اس��ت که تحقیر یا کوچک  ش��مردن 
ایده های نامناس��ب نتیجه ای جز توقف س��یر تفکر خالق 

کارمندان نخواهد داشت. 

3 درس کسب و کار از ثروتمندترین مرد چین
پ��س از شکس��ت رک��ورد بزرگ تری��ن عرض��ه عمومی 
س��هام، ج��ک م��ا، موس��س علی باب��ا، روز سه ش��نبه در 
هیات��ی تحت عنوان »ارزش نهادن ب��ر موارد مهم«، حول 
مح��ور م��واردی همچون تعیی��ن ارزش در زم��ان حال و 
تعدی��ل آن برای رس��یدن به اهداف بلند م��دت در آینده، 
 صحبت هایی داش��ت. این هیأت در دومین روز کنفرانس 
Clinton Global Initiative در نیویورک برگزار شد. 
در این پنل، به مدیریت چلس��ی کلینتون، کارآفرین حوزه 
تجارت الکترونیک با مدیر اجرایی جنرال موتورز، مری برا، 
وزیر امور مال��ی نیجریه، Ngozi Okonjo-Iweala، و 

دارن واکر از بنیاد فورد صحبت هایی داشت. 
آقای »ما« در عین س��ادگی، جذاب، شوخ طبع و سرشار 

از نصایح مفید بود. 
می توانید سه مورد از مهم ترین نکات مطرح شده توسط 

ایشان را در ادامه مطلب مطالعه کنید. 

1. ثروت بیشتر، مشکالت بیشتر
هر چقدر ثروت بیش��تری داشته باشید، به همان میزان 
نگرانی های بیش��تری خواهید داش��ت؛ به خصوص اگر این 
پول مربوط به س��رمایه گذاران باشد. اگر یک میلیون دالر 
ثروت داش��ته باشید خوش شانس هستید. اگر 10 میلیون 
دالر ثروت داش��ته باش��ید در دس��ترس بزرگی هستید، 
زی��را باید درباره مس��ائل مختلفی از جمل��ه تورم و محل 
سرمایه گذاری آن فکر کنید. اگر 100 میلیون دالر یا یک 
میلیارد دالر داش��ته باشید، مس��ئولیت بزرگی را به دوش 
می کشید؛ چون این موضوع به معنای اعتماد مردم به شما 

و لیاقت بیشتر شما برای صرف کردن آن است. 

2. رویاهای بزرگ داشته باشید
همان ط��ور که احتماال تاکن��ون فهمیده ای��د، آقای ما، 
علی بابا را س��ال 1999 و در آپارتمانش تاس��یس کرد. او 
در این باره می گوید: »ما امروز موفق هستیم، نه به خاطر 
اینکه امروز کار بزرگی انج��ام دادیم، بلکه به خاطر اینکه 
15 س��ال پیش رویایی داشتیم و باور داشتیم که اینترنت 

می تواند به کسب و کار های کوچک کمک کند.«

3. جوانان را تشویق کنید
جوانان و کس��ب و کار های کوچک ه��ر دو، روزی بزرگ 
خواهند شد. افراد جوان، رشد یافته و دنیا را تغییر خواهند 
داد. به آنهایی که می خواهید موفق باشند کمک کنید و به 

خاطر داشته باشید، کوچک بودن زیباست. 
منبع: دیجیاتو

دکتر مهدی کنعانی
مدرس دانشگاه و مشاور کارآفرینی

رضا قندی
صادرکننده نمونه فرش

ترجمه: علی آل  علی
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رش��د روزافزون اس��تفاده از گیاهان دارویی و 
معطر و اس��انس های طبیعی در مصارف خانگی 
ت��ا صنعتی، نی��ازی به توضی��ح و تفصیل و آمار 
ندارد؛ کافی اس��ت کم��ی به اطراف خ��ود نگاه 
کنیم. با افزایش آگاهی و رفاه مردم جهان، حوزه 
مواد غذای��ی و دارویی طبیعی یکی از س��ه حوزه 
اقتصادی بس��یار پررونق خواه��د بود. در تکمیل 
تبیی��ن اهمیت و آینده دار بودن این حوزه، کافی 
اس��ت نگاهی داشته باش��یم به آمارهای رسمی؛ 
جایی که پیش بینی می ش��ود حجم تجارت بازار 
گیاهان دارویی تا س��ال 2050، با س��رعت رشد 
ک��رده و به 5 هزار میلیارد دالر )5 تریلیون دالر( 
برسد. به گزارش خبرگزاری آنا از خراسان، حجم 
تجارت فعلی این محص��والت حدود یک درصد 
این مقدار است. همه این اعداد و ارقام یعنی یک 
بازار بزرگ و به س��رعت در حال رش��د، موضوع 

امروز کسب و کار است. 

از تولید و بسته بندی تا اسانس گیری
زنجیره مش��اغل این حوزه بسیار متنوع است. 
اگر اهل کش��ت و صنعت هس��تید می توانید به 
کش��ت و تولید بیندیش��ید که البته ممکن است 
به س��رمایه اولیه قابل توجهی نیاز داش��ته باشد 
)از چن��د میلیون ت��ا 2 میلیارد تومان؛ وابس��ته 
ب��ه س��طح زیر کش��ت و مخصوصا مح��ل و نوع 
تولید(، بس��ته بندی و عرضه حوزه بعدی اس��ت؛ 
فروشگاه های عرضه گیاهان دارویی به سرعت در 
حال رش��د و با چند میلیون تومان سرمایه اولیه 
قابل راه اندازی است، اما حوزه جذاب تر گام های 
بعدی فرآوری است؛ عرق گیری و اسانس گیری. 

مزرعه یا گلخانه
ایج��اد ی��ک مزرعه تولی��د برخ��ی از گیاهان 
داروی��ی ی��ک ایده ج��ذاب اما پرزحمت اس��ت. 
ه��زاران نوع گی��اه دارویی و معط��ر )8 هزار نوع 
در ایران شناس��ایی شده که حدود یک سوم آن 
خواص دارویی دارد( شناس��ایی ش��ده است که 
ش��ما باید در گام اول یک گونه مناس��ب )از نظر 
آب و ه��وای مورد نی��از، وضعیت ب��ازار و. . .( و 
متناس��ب با نوع تولید خود )گلخان��ه یا مزرعه( 
انتخاب کنید. می توانید به بابونه، نعناع، آلوئه ورا، 
کاسنی، آویش��ن، پونه و البته گل هایی مثل گل 
محمدی و. . . بیندیش��ید. مزی��ت ایده تولید در 
آن است که ش��ما با توجه به سرمایه اولیه خود 

انتخاب های متعددی دارید. 
مث��ا می توانید به ایجاد یک گلخانه 3-2 هزار 
مت��ری آلوئه ورا بیندیش��ید که ب��ه 50 تا 100 
میلی��ون تومان س��رمایه نیاز دارد ی��ا اینکه یک 
مزرعه س��نتی را با 5 تا 10 میلیون تومان ایجاد 
کنید. جهت آم��وزش مهارت های الزم دوره های 

آموزشی فنی و حرفه ای را فراموش نکنید. 

یک مغازه جمع و جور 10 میلیونی
اگر اهل س��ر و کله زدن با آب و خاک و تولید 
نیستید می توانید کس��ب و کار خود را در مرحله 
عرضه تعریف کنید، البته به ش��اگردی یا حضور 
در کاس ها و دوره های مربوطه نیاز دارید تا انواع 
و خواص آنها را بشناسید و بتوانید مجوز مربوطه 

را هم دریافت کنید. 
با توجه به عدم نیاز به یخچال و فریزر، تجهیز 
مغازه س��رمایه زیادی نمی طلب��د. فقط به ایجاد 
دکور مناس��ب و قفس��ه بندی نیاز داری��د که با 

کمتر از یک میلیون تومان انجام می شود. مابقی 
هزینه ه��ا مربوط به آموزش، اجاره مکان و خرید 
جنس اس��ت که در صورت برنامه ریزی درست با 

10 میلیون تومان هم شدنی است. 
خانم اکبری یک کارآفرین موفق در این حوزه 
اس��ت که کارش را ابتدا با شاگردی شروع کرده، 
با ش��رکت ادام��ه داده و در نهایت با اخذ وام 10 
میلیون تومانی کارآفرینی صاحب یک کسب و کار 

پررونق در مشهد شده است. 

از عرق گیری تا اسانس
ایده بعدی تولید عرقیات و اس��انس است. 
اس��انس به مجموعه ترکیبات روغنی و فرار 
گیاه��ان گفت��ه می ش��ود ک��ه از بخش های 
مختل��ف مثل ب��رگ و گل، دانه یا س��اقه و 

ریشه گیاه گرفته می شود.
 اس��انس گیری و عرق گی��ری ب��ه فرآیند 
جداک��ردن این مواد از گیاه گفته می ش��ود. 
اسانس گیری روش های مختلفی چون تقطیر 
با بخار، فشرده کردن، استخراج با حال و. . . 
دارد که متداول ترین آن همان تقطیر است. 
در ای��ن روش گی��اه در مع��رض بخار آب 
قرار می گی��رد و در اثر حرارت مواد معطر یا 

خواص اصلی از آن خارج می شود. 
سپس به سمت لوله های مبرد )سردکننده( 
حرک��ت می کن��د و از حالت بخ��ار به مایع 

تبدیل می شود.
 اگر هدف ت��ان تولید عرقیات باش��د الزم 
نیست خروجی فرآیند را خیلی تغلیظ کنید 
اما برای تولید اسانس معموالً در چند مرحله 

مواد اصلی تغلیظ می شوند. 

روش های ساده برای مهارت آموزی
خوش��بختانه س��ازمان فنی و حرفه ای دوره های 
آموزشی کاربری اس��انس گیری برگزار می کند که 
شما می توانید با حضور در آن دوره ها، آشنایی اولیه 
را با فرآیندها و دس��تگاه ها پی��دا کنید. البته مانند 
همه کس��ب و کارها ش��اگردی کردن به حضور در 
کاس ترجیح دارد. برخی موسسات خصوصی نیز 
دوره های آموزشی مربوطه را برگزار می کنند. عاوه 
بر فراگی��ری مهارت ها حتماً به یک طرح توجیهی 
اقتصادی قوی ه��م نیاز دارید. می توانید خودتان با 
بررس��ی دقیق جوانب موضوع، نقشه راه کسب و کار 
خود را بنویس��ید یا اینکه از ش��رکت های مشاوره 

کمک بگیرید.
 

سرمایه و هزینه های الزم
جذابیت ایده امروز آن اس��ت که شما در انتخاب 
مقیاس تولید کامًا آزاد هستید. بر خاف بسیاری 
از خط تولیدها و تجهیزات صنعتی که معموالً تیراژ 
تولید باال و هزینه های سنگینی می طلبند، تجهیزات 
اس��انس گیری را می توانید در ابعاد مختلف خانگی، 
کارگاهی یا صنعتی تهیه کنید. در حالت اول شما با 
کمتر از 10 میلیون تومان هم می توانید شروع کنید. 
در حال��ت کارگاهی تجهیزات الزم  )بویلر و تقطیر، 
پرک��ن، کمپرس��ور و. . .( با کمت��ر از 100 میلیون 
تومان قابل خرید اس��ت. مخصوص��ا اگر تجهیزات 
دس��ت دوم بخرید، هزینه اولی��ه کمتر خواهد بود. 
با جست وجو در نیازمندی های صنعتی مواردی از 
این دس��ت خواهید دید و تجهیزات کامل را با 60 
تا 70 میلیون تومان می توان خرید. البته راه اندازی 
خط تولید صنعتی بسته به مقیاس تولید هزینه های 

میلیاردی می طلبد. 

ب��ا ظه��ور و محبوبیت محصوالت��ی مانند 
Google Home  )یک دس��تیار دیجیتالی 
ش��خصی برای خانه های هوش��مند است که 
می توانی��د با آن صحبت کنید، موزیک پخش 
کنید و بخواهید دس��تورات شما را اجرا کند( 
وAmazon Echo  )بلندگوی��ی هوش��مند 
و س��اخت ش��رکت آمازون اس��ت که قابلیت 
برق��راری تعام��ل صوت��ی، پخش موس��یقی، 
ساخت لیس��ت های انجام  کار، تنظیم آالرم، 
پخ��ش پادکس��ت، پخش کتاب ه��ای صوتی 
و. . . را دارد(، می ت��وان حدس زد س��ال های 
پیش رو زمان رشد سریع اینترنت اشیا است؛ 
اگر چه براس��اس برآوردهای اولیه پیش بینی 
می شد که تا س��ال2020، تعداد 50 میلیون 
دستگاه به اینترنت متصل خواهند شد اما در 
ارزیابی های جدید ای��ن تعداد به 30 میلیون 
رسیده و همین موضوع صنعتی را به جهانیان 
معرفی کرده ک��ه میلیون ها دالر ارزش دارد. 
به گزارش دنی��ای اقتصاد، در اینجا س��والی 
مطرح می ش��ود؛ آی��ا به عن��وان صاحب یک 
کس��ب وکار آماده پذیرش این فناوری جدید 
یعنی اینترنت اشیا هستید؟ حتی اگر به طور 
مس��تقیم با فناوری سر و کار ندارید، اینترنت 
اشیا تأثیر بس��یار زیادی روی چگونگی انجام 
کس��ب وکارها خواه��د گذاش��ت. در ادامه به 

توضیح این تأثیرات می پردازیم. 
کارفرمای��ان  و  بازاریاب��ان  داده ه�ا:   -1
عاش��ق اطاع��ات هس��تند. مصرف کنندگان 
ه��م به کمک دس��تگاه ها، روش ه��ای جدید 
و اینترن��ت اش��یا بیش��تر از گذش��ته تعامل 
داش��ته و ب��ه اطاع��ات دسترس��ی خواهند 
داشت. دس��تگاه های هوش��مند پس از ثبت 
الگوهای رفت��اری مش��تریان، توصیه هایی را 
درباره محصوالت هوش��مند به مشتریان ارائه 
می دهن��د. همچنین جس��ت وجوهایی را نیز 
از طری��ق روش های جدی��د و نوآورانه انجام 
می دهند. شرکت ها هم با استفاده از اطاعات 
موج��ود، می توانن��د تبلیغات مؤثر بیش��تری 
انج��ام دهند. فرصت ها وج��ود دارند و در هر 
مرحل��ه از چرخ��ه خرید مش��تری، اطاعات 
بیشتری در زمینه تحقیقات، خرید و اجرا در 

دست خواهد بود. 
موج�ودی:  مدیری�ت  و  پیگی�ری   -2
اینترنت اش��یا، بدون ش��ک نحوه پیگیری و 
مدیریت موجودی شرکت ها را متحول خواهد 

کرد. اگر کس��ب وکار شما بر انبارداری، تولید 
یا ذخیره س��ازی تکیه دارد احتماال به کمک 
اس��کنرهای از راه دور و دس��تگاه های مشابه 
با فناوری پیش��رفته به کارمندان خود کمک 
خواهی��د کرد تا از موجودی دقیق انبار اطاع 
پیدا کنن��د. در آینده نزدیک، دس��تگاه های 
هوش��مند با دقت و به صورت خودکار متوجه 
تغییرات موجودی انبارها می شوند و کارگران 
مجب��ور به انج��ام کارهای پیچیده و دش��وار 

نیستند. 
اش��یا،  اینترن��ت  دور:  راه  از  کار   -3
دنیای��ی از امکانات جدید را ب��رای کار از راه 
دور فراه��م می کند. کارمن��دان از راه دور به 
کمک دستگاه های متعددی که همه به شبکه 
واحدی متصل هستند بیش از گذشته با دفتر 
یا کارخانه در ارتباط خواهند بود و به راحتی 
از عهده انجام انواع کارهای جدید برمی آیند. 
کارکنان از راه دور افراد ش��ادتر و سازنده تری 
هستند. داشتن نظم، نقش اساسی در ارتقای 

سود شرکت خواهد داشت. 
4- س�رعت و دسترس�ی: از آنج��ا ک��ه 
مصرف کنن��دگان ب��ه انواع جدی��د تحقیق و 

خرید دسترسی دارند، به احتمال زیاد فرآیند 
خرید م��دت زیادی ط��ول نخواهد کش��ید. 
مصرف کنن��دگان می توانن��د پ��س از یافتن 
محص��ول دلخواه خ��ود، کاالی م��ورد نیاز را 
س��فارش دهند و آن را هرچه س��ریع تر درب 

منزل دریافت کنند. 
5- کارای�ی و به�ره وری: ب��ا در اختیار 
داشتن چنین فناوری ای نه تنها کارها سریع تر 
انجام می گی��رد بلکه در زم��ان کوتاه تری به 
اتمام می رسد. انقاب فناوری عاوه بر داشتن 
احس��اس لذت��ی خوش��ایند، تمای��ل و توجه 
خاصی به بهره وری و کارایی دارد. جدیدترین 
و عالی ترین پیش��رفتی که اینترنت اشیا برای 
کارآفرین��ان و کارکن��ان به هم��راه دارد این 
اس��ت که می توان کارهای مهم مانند تجزیه 
و تحلی��ل داده ه��ا و مدیری��ت را در مقیاس 
بزرگ، س��ریع تر و با دقت بیشتری انجام داد. 
با استفاده از IOT ممکن است متوجه شوید 
که در سازمان به کارکنان کمتری نیاز دارید 
یا اینکه به توانایی خود برای متناس��ب کردن 
فعالیت ها با ش��رایط روز پی ببرید که نتیجه 

آن رونق و گسترش کسب وکار خواهد بود. 

6- نیازهای جدید مصرف کنندگان: در 
ح��ال حاضر، خریداران ب��ه کاالهایی احتیاج 
دارن��د که پی��ش از این درب��اره آنها اطاعی 
نداش��تند و از هر خرید جدید، توقعات ش��ان 
بیش��تر خواهد شد. دس��تگاه های هوشمند، 
ل��وازم خانگی،  ب��رای  اس��تاندارد جدی��دی 
اس��باب و حت��ی کاالهای��ی مانن��د مبلمان 
خواهند داش��ت و مصرف کنندگان همچنین 
خواس��تار یکپارچگی بیشتر، ابزار کارآمدتر و 
لوازم جانبی هس��تند تا در خانه های جدید و 
هوشمند، زندگی بی دردسر تر و کارآمدتری را 
تجربه کنند. این وظیفه ش��ما است تا ایده ها 

را به واقعیت تبدیل کنید. 
7- نی�از به نی�روی انس�انی جدید: به 
راستی ش��اید مجبور شوید از تعداد کارکنان 
بکاهید ی��ا اینکه آنها را به بخش های دیگری 
در س��ازمان انتق��ال دهی��د اما ع��اوه بر آن 
متوجه می ش��وید که به اعض��ای تیم جدید 
ه��م احتیاج دارید. اگر می خواهید با توجه به 
روش فعلی و با در نظر گرفتن تمامی مسائل 
فوق و ادغام آنها موفق شوید، به متخصصانی 
در فناوری اینترنت اش��یا نیاز خواهید داشت 
و اگ��ر بخواهید بهترین اس��تفاده از اطاعات 
را ببری��د به تحلیلگران داده ها نیاز دارید. این 
متخصصان افراد بس��یار ماهری هستند و به 
ش��ما کمک می کنند تا بیش��ترین سود را از 

سرمایه گذاری های جدید خود ببرید. 
8- طرح ک�ردن یک جدول زمانی: چه 
تصوری از سرعت رشد و فراگیر شدن فناوری 
اینترنت اش��یا دارید؟ در س��ال های گذشته 
تخمین ه��ای اولیه ای که زده می ش��د درباره 
میزان و سرعت اس��تقبال دستگاه ها از طرف 
مصرف کنن��دگان ت��ا ح��دی جاه طلبانه بود، 
همچنین تصور می شد که هماهنگی بیشتری 
برای ارتباط این دس��تگاه ها با یکدیگر وجود 
خواهد داش��ت. مطمئن نیس��تیم که امسال، 
سال اوج محبوبیت و به کارگیری دستگاه های 
اینترنت اش��یا باش��د، اما یک سوم از صاحب 
خانه ها دست کم دارای یک دستگاه هوشمند 
در منازل خود هس��تند. همچنین پیش بینی 
یک جدول زمانی به طور دقیق بس��یار دشوار 
اس��ت، ولی تغییراتی در حال صورت گرفتن 
اس��ت. و اما س��والی که مطرح می ش��ود: آیا 
توانس��ته اید کس��ب وکار خ��ود را با ش��رایط 

فناوری روز سازگار کنید؟ 

گزارشی از کسب و کار در حوزه گیاهان دارویی، عرقیات و اسانس

 ورود به بازار 5 تریلیون دالری
 تنها با چند میلیون تومان

تأثیر مهم IOT در رونق کسب و کار

خبر

بررسی وضعیت و مشکالت کسب و کار ایران
حذف قوانین مزاحم، مقدمه بهبود 

فضای کسب و کار

فضای کس��ب و کار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری 
نق��ش مهمی دارد. این مس��ئله در ایران وضعیت مناس��بی 
ن��دارد که یک��ی از دالیل مهم آن وج��ود قوانین و مقررات 

مزاحم برای گرفتن مجوزها است. 
ش��اخص های محیط کس��ب و کار امروزه در رشد و توسعه 
اقتصادی هر کشوری نقش کلیدی ایفا می کنند. ساماندهی 
مجوزها و حذف قوانین و مقررات مزاحم، از جمله متغیرهای 

اساسی در محیط کسب و کار یک اقتصاد است. 
طب��ق گ��زارش س��ال 2017 بان��ک جهان��ی از وضعیت 
بین المللی شاخص س��هولت انجام کسب وکار، جایگاه ایران 
در بی��ن 190 کش��ور در رتبه 120 قرار گرف��ت که بر این 
اس��اس، در دوره فعالیت دولت یازدهم جای��گاه بین المللی 
ایران از رتبه 152 در س��ال 2013 میادی به رتبه 120 در 
س��ال 2017 میادی ارتقا یافت. به عبارتی دیگر رتبه ایران 
در شاخص انجام کس��ب و کار به طور متوسط ساالنه هشت 

پله ارتقا داشته است. 
ش��امل  جهان��ی  بان��ک  وکار  کس��ب  انج��ام  ش��اخص 
10 زیرشاخص ش��روع کس��ب و کار )رتبه 102(، اخذ مجوز 
س��اخت )رتبه 27(، دسترس��ی ب��ه برق )رتب��ه 94(، ثبت 
مالکی��ت )رتبه 86(، اخ��ذ اعتبارات )رتب��ه 101(، حمایت 
از س��هامداران خرد )رتبه 165(، س��هولت پرداخت مالیات 
)رتبه 100(، تجارت فرامرزی )رتبه 170(، س��هولت اجرای 
قرارداده��ا )رتبه 70(، ورشکس��تگی و پرداخت دیون )رتبه 

156( است. 
در جهان، نیوزیلند رتبه نخس��ت از نظر فضای کسب و کار 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اس��ت و س��نگاپور، دانمارک، 
هنگ کن��گ، کره جنوبی، ن��روژ، انگلیس، آمریکا، س��وئد و 
مقدونیه به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص 

داده اند. 
ش��اخص دیگر درباره وضعیت فضای کسب و کار در ایران 
به گ��زارش پایگاه خبری هنا به نقل از  ش��اخص های فصلی 
مرکز پژوهش های مجلس باز می گردد. این مرکز از سال 90 
تاکنون در همه فصول با نظرخواهی از 261 تشکل اقتصادی 
سراسر کشور، وضعیت فضای کسب و کار و مولفه های ده گانه 
آن از تس��هیات بانک��ی تا زیرس��اخت های حمل و نقل و از 
وجود مفاس��د اقتصادی در دس��تگاه های اجرای��ی تا تعهد 
دولت به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران را رصد می کند. 
این ش��اخص به دلیل اینک��ه از عموم فع��االن اقتصادی 
نظرخواه��ی می کند، مطابقت قاب��ل توجهی با فضای واقعی 
فعالیت های اقتصادی دارد. براساس این شاخص که نمره ای 
بین صفر تا 10 است )نمره 10 نشان دهنده بیشترین موانع 
بر س��ر راه کس��ب و کار و نم��ره صفر نش��ان دهنده کمترین 
موانع اس��ت(، وضعیت فضای کسب و کار در بهار 90، معادل 
5.98 و در تابس��تان 95 )آخرین گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس( معادل 5.89 اس��ت که بهبود بسیار اندکی را نشان 
می دهد. ب��ه این ترتیب وضعیت فضای کس��ب و کار در این 
چند سال تفاوت محسوسی با دوران گذشته نداشته است. 

یکی از مهم ترین ش��اخص هایی که بر فضای کس��ب و کار 
تاثیر فراوانی دارد، روند اخذ مجوزهای کسب وکار و قوانین 
مرتبط با آن اس��ت. در مقایسه با سایر کشورها مدت زمان 
اخذ مجوز در ایران بس��یار طوالنی تر از کشورهای پیشرفته 
اس��ت. ایران در این ش��اخص از بین 190 کش��ور در رتبه 

102 قرار دارد. 
طبق م��واد قانون اصاح اجرای سیاس��ت های کلی اصل 
44، وزارت اقتصاد موظف به کاهش شرایط و مراحل صدور 
مجوز کس��ب و کار و کاهش هزینه های آن ب��ود که تاکنون 

اقدام خاصی در این زمینه انجام نگرفته است. 
مرک��ز پژوهش های مجل��س پیش��نهادهایی را در زمینه 
بهبود نظام اعطای مجوز کسب و کار در ایران ارائه داده است 

که می توان به دو دسته تقسیم کرد: 
الف( نظارت دقیق بر اجرای قوانین

در ای��ن میان به نظر می رس��د با نظ��ارت دقیق بر اجرای 
قوانی��ن ناظر برای بهبود فضای کس��ب و کار می توان انتظار 
کاه��ش تعداد مراح��ل، زمان و هزینه اخذ مجوز کس��ب را 
داش��ت. این س��امانه می تواند به صورت مرک��زی و زیر نظر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت باش��د تا روند فعالیت اعطای 
مجوز توس��ط اتحادیه ها رصد شده و با یکدیگر قابل مقایسه 
باشد و در موارد طوالنی شدن در هر حوزه تذکرات مربوطه 

به صنوف داده شود. 
ب( مقررات زدایی

در بحث مقررات زدایی نیز به نظر می رسد محدودیت هایی 
مانند رعایت حریم کس��ب و سهمیه بندی مجوز، پدیده های 
مش��وق رقابت نیس��تند؛ بنابراین باید حذف شوند. از سوی 
دیگر، با توجه به تجارب سایر کشورها، لزومی به ارائه گواهی 
سوءپیشینه برای راه اندازی یک واحد صنفی نیست. فرآیند 
فوق می تواند به ارائه مدارک مربوطه مبنی بر نداشتن بدهی 

مالیاتی به دولت و شهرداری تقلیل یابد. 
یکی از اقداماتی که باید در این زمینه انجام ش��ود تعیین 
سقف زمانی برای صدور مجوز پروانه ایجاد یک واحد صنفی 
یا واحد تولیدی یا خدماتی اس��ت تا از طوالنی ش��دن روند 

آن جلوگیری شود. 
همچنین فرآیند اخذ مجوز کس��ب در تمامی کشورهای 
پیش��رفته مورد بررسی به صورت اینترنتی انجام می شود. در 
این فرآیند حداقل جابه جایی فیزیکی اس��ناد صورت گرفته 
و زم��ان الزم نیز به حداقل کاهش می یابد؛ فرآیندی که در 
ایران به طور قوی مش��اهده نمی ش��ود و باید اقدامات الزم 

برای اجرای آن صورت گیرد. 
درنتیج��ه با انجام اصاحات و تس��هیل در اعطای مجوز، 
ن��ه تنها رقابت افزایش می یابد بلک��ه می توان انتظار کاهش 
واحده��ای صنفی بدون مجوز را ک��ه موجب زیان های قابل 

توجهی به دولت و شهروندان می شوند فراهم ساخت. 
منبع: پایگاه خبری هنا 

افزایش 44 درصدی سرمایه گذاری 
چینی ها در دنیا

میزان سرمایه گذاری خارجی چین در دیگر کشورهای 
جهان در س��ال 2016 میادی با 44درص��د افزایش به 
183 میلی��ارد دالر رس��ید. به گزارش ایس��نا، طبق آمار 
منتشر شده از س��رمایه گذاری خارجی کشورهای جهان 
در س��ال 2016 میادی، میزان س��رمایه گذاری خارجی 
چین در دیگر کش��ورهای جهان با 444 درصد افزایش به 

183میلیارد دالر رسید.
 آمار سرمایه گذاری کش��ورهای جهان در سال 2016 
میادی به طور مش��ترک از س��وی کنفران��س تجارت و 
توس��عه س��ازمان ملل متحد )آنکتاد( و آکادمی تجارت 
خارجی و همکاری اقتصادی چین که زیرمجموعه وزارت 

تجارت این کشور است، اعام شده است. 
طبق آمار اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و چین، چین 
موفق شد با س��رمایه گذاری 183 میلیارد دالری در بین 
کشورهایی که بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
را در دیگر کش��ورهای جهان انجام می دهند به رتبه دوم 

دست یابد.
 آمری��کا در رتبه اول این فهرس��ت و هلند نیز در رتبه 
س��وم قرار دارد. با این حال چنانچه تنها س��رمایه گذاری 
خارجی در کش��ورهای کمتر توس��عه یافته در نظر گرفته 
ش��ود، چین باالتر از فرانس��ه و آمریکا در رتبه اول جای 

می گیرد.
 از طرف دیگر در س��ال 2016 میادی سرمایه گذاری 
خارجی چین در کش��ورهای دیگر 36 درصد بیش��تر از 
سرمایه گذاری خارجی دیگر کشورها در چین بوده است. 
با وجود کاهش 15درصدی س��رمایه گذاری خارجی در 
کشورهای آسیایی، سرمایه گذاری خارجی دیگر کشورها 
در چی��ن تنها یک درصد کاهش یافته و به 134 میلیارد 
دالر رس��یده است. در س��ال 2016 میادی کشور چین 
بعد از آمریکا و بریتانیا، بزرگ ترین مقصد سرمایه گذاری 

دیگر کشورها بوده است. 
کارشناس��ان بین المللی معتقدند در سال های آینده با 
اجرای��ی ش��دن پروژه های جاده ابریش��م جدید چین در 
دیگر کشورهای جهان و همچنین گسترش همکاری های 
این کش��ور با دیگر کش��ورها در زمینه تولیدات صنعتی، 
میزان سرمایه گذاری خارجی این کشور در دیگر کشورها 

روندی افزایشی خواهد داشت. 
طبق آمارهای منتش��ر شده در س��ال 2016 میادی 
میزان کل س��رمایه گذاری های خارجی کشورهای جهان 
با 2درصد کاهش به 1750 میلیارد دالر رس��یده اس��ت. 
همچنی��ن پیش بینی ش��ده اس��ت که در س��ال 2017 
میادی ای��ن رقم با 5درصد افزایش ب��ه 1800 میلیارد 

دالر برسد. 

سود باالی سرمایه گذاران خارجی از 
معادن ایران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت های 
خارجی با س��رمایه گذاری در بخش معدن، ارزش افزوده 
باالیی به دست می آورند. به گزارش مهر، مهدی کرباسیان 
گفت: ایران با داش��تن ذخایر غن��ی مواد معدنی و انرژی 
کافی، دریای آزاد و نیروی انس��انی متخصص شرایطی را 
فراهم آورده که شرکت های خارجی با سرمایه گذاری در 
این بخ��ش، ارزش افزوده باالیی به دس��ت می آورند و با 

سوددهی باال مواجه می شوند. 
وی همچنی��ن وجود بازار مص��رف 400 میلیون نفری 
در اط��راف ای��ران را عاملی دیگ��ر برای س��ودآور بودن 
س��رمایه گذاری در بخش معدن ای��ران ذکر کرد و گفت: 
قیمت انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر پایین 

است و این امر هزینه های تولید را کاهش می دهد. 
رئی��س هی��أت عام��ل ایمیدرو، ب��ه قوانی��ن حمایتی 
در س��رمایه گذاری اش��اره کرد و گفت: س��رمایه گذاران 
خارج��ی در ای��ران تح��ت حمایت فیپا )قان��ون جذب و 
حمای��ت از س��رمایه گذاری خارجی( فعالی��ت می کنند. 
وی، به برنامه های توس��عه ای ایران در بخش های فوالد، 
 مس،  آلومینیوم اش��اره کرد و گفت: می توان شرکت های 
مش��ترک برای اج��رای برنامه های توس��عه ای این بخش 
ایج��اد و به صورت ش��راکتی ی��ا اینکه به طور مس��تقیم 

فعالیت در ایران را آغاز کرد.
 رئی��س هیأت عامل ایمیدرو ادامه داد: متوازن ش��دن 
زنجیره تولید م��واد معدنی یکی از نیازهای ایران در این 
حوزه است؛ به طوری که بتوان عاوه بر تأمین بازار داخل، 

بخشی از تولیدات را روانه بازارهای خارجی کرد. 
 کرباس��یان همچنین تأکید ک��رد: تولیدات ایرانی باید 
برای عرضه محص��ول در بازارهای جهانی از فناوری روز 
استفاده کنند که این بخش نیز یکی از راه های همکاری 

با شرکت های خارجی است.
 وی ادامه داد: اس��تفاده از فناوری جدید س��بب تولید 
محصول رقابتی و صادرات محور می شود که مورد تقاضای 

مصرف کنندگان خارجی خواهد بود. 

گزارش 2
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دبیر س��تاد توس��عه فرهن��گ علم، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان با اش��اره 
به بازار 35 هزار میلیارد یورویی تولید 
محت��وای دیجیتال گف��ت: با توجه به 
اینکه جمعیت کش��ورمان حدوداً یک 
درص��د جمعیت جه��ان اس��ت، باید 
بتوانیم س��هم یک درصدی خود را از 
بازار تولید محتوای دیجیتال که رقمی 
معادل 145 هزار میلیارد تومان است، 
کس��ب کنیم. به گزارش ایسنا، پرویز 
کرمی با بیان این مطلب گفت: اکنون 
درآمدهای حاصل از این بازار 35 هزار 
میلیارد تومان است که حدودا 100هزار 

میلیارد تومان کمتر درآمد داریم. 
وی با بیان اینکه ظرفیت بازار تولید 
محتوای دیجیت��ال، توجه به ظرفیت 
نی��روی انس��انی و س��هم موضوع��ی 

ضرورت ت��اش مضاعف در این زمینه 
را دوچندان می کند، اظهار کرد: تولید 
محتوای دیجیتال در بازار رقابتی امروز 
یک��ی از ظرفیت های ارزن��ده و امکانی 
بس��یار خوب ب��رای ایجاد اش��تغال و 

درآمدزایی به شمار می رود. 
دبیر س��تاد توس��عه فرهن��گ علم، 
فن��اوری و اقتص��اد دانش بنیان با بیان 
اینک��ه ورود به ح��وزه تولید محتوای 
دیجیت��ال قرآنی، ب��رای ما ه��م اجر 
دنیوی و نیز اجر اخ��روی دارد، گفت: 
بازنشر و انتشار فرهنگ مسائل دینی، 
قرآن��ی و اعتقادی ما اج��ر اخروی این 
ام��ر و ایجاد کس��ب وکار و درآمدزایی 
از طریق محتوای ح��ال برای ایران و 
همچنین بیش از یک میلیارد مسلمان 
در سراسر پهنه  خاکی است که این امر 

می تواند زمینه ساز توسعه، نشر و ارتقای 
فرهنگ اس��امی باشد. وی با اشاره به 
برگزاری نخستین رویداد تولید محتوای 
دیجیت��ال قرآن��ی، افزود: ای��ن ماراتن 
در عرص��ه تولید محت��وای دیجیتال 
حوزه ق��رآن از 18 خردادماه جاری در 
نمایشگاه بین المللی قرآن کار خود را با 
حضور 30 تیم متشکل از دانشگاهیان 
و حوزویان در موضوعاتی چون قرآن و 
سبک زندگی، قرآن و معارف اسامی، 
ق��رآن و کارآفرینی و رزق حال، قرآن 
و هنر اس��امی آغاز ک��رد و بامداد 19 

خردادماه به کار خود پایان داد. 
براساس اعام روابط عمومی معاونت 
علمی ریاس��ت جمهوری، ه��دف اصلی 
این رویداد استعدادیابی، آموزش، ترویج 
و فرهنگ سازی برای ورود فعاالن عرصه 

تولید محت��وا به حوزه کس��ب و کارهای 
دیجیت��ال در ح��وزه قرآنی اس��ت و با 
برگزاری این رویداد قرآنی در عرصه تولید 
محتوا، تیم های نوپا خ��ود را در معرض 
آموزش، رقابت و تجرب��ه قرار می دهند 
تا در مسیر ایجاد یک کسب و کار فناورانه 
قرار بگیرند که بر همین اس��اس انتظار 
می رود ظرف س��ه ماه آینده و بر مبنای 
رش��د فعاالن این روی��داد ضمن ایجاد 
حداقل 20 ش��غل تا پایان امس��ال، سه 
م��ورد از این کس��ب و کارها به بلوغ الزم 
برای حضور در عرصه کسب و کار رسیده 

باشند. 
حمای��ت از کس��ب وکارهای نوپ��ا و 
رویداده��ای کارآفرینی یکی از اقدامات 
معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری 
در راس��تای فرهنگ س��ازی عمومی به 

منظور ورود به این فضاست و بر همین 
اس��اس، س��تاد توس��عه فرهنگ علم، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان، با همکاری 
مرکز توسعه رسانه های دیجیتال وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسامی و یک شرکت 
دانش بنیان ورود به عرصه تولید محتوای 
دیجیتال قرآنی را با برگزاری این رویداد 
م��ورد توجه ق��رار داده اس��ت. در این 
رویداد، پس از داوری براساس مستندات 
ارائه ش��ده توس��ط تیم ه��ا و راهبر هر 
تیم، امتیاز کسب می کنند و در نهایت 
هش��ت تیم نخست به منظور هدایت و 
شکل گیری کسب و کار فناورانه در مرکز 
رشد و شتاب دهنده ها مستقر می شوند؛ 
عاوه بر این حمایت، س��ه تیم برتر این 
رویداد نیز حمایت های تسهیاتی و مالی 

دریافت خواهند کرد. 

وزارت  انس��انی  مناب��ع  مع��اون 
آم��وزش و پرورش گفت: از آنجا که 
کتب پایه یازدهم ت��ازه تالیف بوده 
و معلم��ان باید تح��ت آموزش های 
الزم در ای��ن زمین��ه ق��رار بگیرند، 
تصمیم بر این ش��ده که بخش��ی از 
آموزش های ضم��ن خدمت معلمان 
دوره تحصیل��ی یازده��م به صورت 

الکترونیکی برگزار شود. 
فریب��رز حمی��دی ب��ا اش��اره به 
آموزش ه��ای  س��اله  دو  برگ��زاری 
ضمن خدم��ت معلمان ب��ه صورت 
الکترونی��ک بیان کرد: ب��ا توجه به 

برگ��زاری دوره های ضمن  موفقیت 
خدمت الکترونی��ک، تصمیم بر این 
ش��ده ک��ه در س��ال تحصیلی 97-
96 بخش��ی از دوره ه��ا در این پایه 
تحصیل��ی ب��ه ص��ورت الکترونیکی 
باش��د که پیش نویس بخشنامه آن 
آماده ش��ده و برای نهایی ش��دن به 
کمیته مستندس��ازی ارس��ال شده 

است. 
وزارت  انس��انی  مناب��ع  مع��اون 
آموزش و پرورش عنوان کرد: بعضی 
از دوره های ضمن خدمت معلمان در 
دوره تحصیلی یازدهم نیز به صورت 

تامین مدرسی و تعدادی از دروسی 
که نیاز به کارگاه و آزمایش��گاه دارد 
و عملی است، به صورت حضوری و 

کاسی برگزار می شود. 
وی افزود: بدین ترتیب پیش بینی 
می ش��ود امس��ال 200 ه��زار نفر از 
معلم��ان دوره تحصیل��ی یازده��م 
تح��ت آموزش ه��ای ضمن خدم��ت 
الکترونی��ک قرار گیرند که ش��رکت 
معلم��ان دارای اباغ تدریس در این 
پایه ب��رای کلیه ش��اخه های دارای 

کتب تازه تالیف الزامی است. 
مرک��ز  انس��انی  مناب��ع  مع��اون 

و  انس��انی  مناب��ع  برنامه ری��زی، 
آموزش  وزارت  اطاع��ات  فن��اوری 
و پرورش با اش��اره ب��ه رضایتمندی 
در  ش��رکت کنندگان  80 درص��دی 
الکترونیکی،  دوره های ضمن خدمت 
عنوان کرد: این امر باعث ش��ده که 
وزارت آم��وزش و پ��رورش برای به 
کارگی��ری این روش ترغیب ش��ود، 
به طوری که در حال حاضر سه دوره 
واژه های آس��مانی، اص��ول و مبنای 
ش��اخه فنی و حرفه ای و فعالیت های 
مکم��ل آموزش و پ��رورش به صورت 

الکترونیکی در حال اجراست. 

س��ایت  گ��زارش  براس��اس 
گف��ت:  وی  آموزش و پ��رورش، 
دوره ه��ای  برگ��زاری  همچنی��ن 
س��ایر  و  مقدماتی  هوشمندس��ازی 
دوره ه��ای تخصصی مهارتی، تبدیل 
پودمان های  به  آموزش��ی  دوره های 
آموزشی برای استفاده از گواهینامه 
ن��وع دوم و مطابق��ت دادن آنه��ا با 
سایر رشته های دانشگاهی از جمله 
دانش��گاه فرهنگیان و دانشگاه آزاد 
از جمله مواردی اس��ت که در سال 
الکترونیکی  دوره های  توسط  جاری 

صورت خواهد گرفت.

بازارجذاب 145 هزارمیلیارد تومانی تولید محتوای دیجیتال

ارس��ال پیامک هایی به سرپرستان 
خانواری که یارانه آنها قطع شده بود 
حدود یک ماهی است که به ماجرایی 
مبهم برای یارانه بگیران تبدیل شده 
دریافت کنن��دگان  اکن��ون  اس��ت. 
ای��ن پیامک ها منتظر وصل ش��دن 
یارانه ه��ای خود هس��تند آن هم در 
شرایطی که هنوز پاسخ مشخصی از 
سازمان های مربوطه در رابطه با این 
موض��وع و زمان برقراری مجدد ارائه 

نشده است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در جری��ان 
غربالگ��ری یارانه بگی��ران و اقدامی 
ک��ه برای ح��ذف پر درآمده��ا انجام 
می ش��ود، دولت به ط��ور معمول در 
ه��ر ماه یا چند م��اه یک بار تعدادی 
اف��رادی را ک��ه تش��خیص داده  از 
می ش��وند محق دریافت یارانه نقدی 
نیستند، حذف می کند. اما در سویی 
دیگر س��امانه Yaraneh10. ir را 
راه اندازی کرده تا کسانی که نسبت 
ب��ه قطع یارانه نق��دی خود اعتراض 
دارند با مراجعه به آن ش��کایت خود 
را ثب��ت کنند. البته در این س��امانه 
دالی��ل حذف نی��ز هر چن��د کوتاه 
توضیح داده می شود. بنابراین وزارت  
»تعاون، کار و رفاه اجتماعی« بعد از 
بررسی اعتراضات اگر مشخص شود 
ک��ه یاران��ه خانواری به طور اش��تباه 
قطع شده یا اینکه افراد می توانند در 
جمع یارانه بگیران قرار داشته و باید 
به آنها پرداخت ش��ود، گاهی نسبت 

به برقراری یارانه اقدام می کند. 

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه طی 
اطاع رسانی قبلی که از سوی دولت 
انجام ش��د پی��ش آمده ب��ود که از 
حدود 4میلیون نفری که یارانه آنها 
قطع ش��ده بود حدود 900 هزار نفر 

برگشت داده شده اند. 
ب��ا این ح��ال ارس��ال گس��ترده 
پیامک های برقراری مجدد یارانه در 
آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری با 
حواشی مواجه ش��د به طوری که در 
چند روز مانده به زمان معمول واریز 
یاران��ه یعنی بیست و شش��م هر ماه، 
پیامک هایی برای کس��انی که یارانه 

آنها قطع ش��ده بود ارسال شد با این 
مضمون که  »به دنبال ثبت اطاعات 
 Yaraneh10. ir شما در س��امانه
یاران��ه ش��ما در 26 اردیبهش��ت ماه 

مجددا برقرار خواهد شد.
اما ارس��ال این پیام��ک با واکنش 
برخی کاندیداها همراه شد به گونه ای 
که حتی در اعتراض��ی اعام کردند 
ظاهرا این ب��رای تبلیغات انتخاباتی 
ب��وده ک��ه دولت دس��ت به ارس��ال 
پیامک واریز یارانه زده اس��ت. حتی 
ادع��ا ش��د ک��ه تع��داد پیامک های 
ارس��الی حدود 4میلیون مورد بوده 

و قرار است یارانه  آنها برقرار شود. 
به دنبال این ماجرا رئیس جمهوری 
دس��تور داد تا برقراری یارانه افرادی 
که برای آنها پیامک ارس��ال ش��ده 
ب��ه بع��د از انتخابات موکول ش��ود، 
از ای��ن  رو پرداخت��ی  ب��رای افرادی 
ک��ه پیامک دریافت ک��رده بودند در 
اردیبهش��ت ماه انجام نشد. در حالی 
با توجه به ارس��ال پیام��ک و وعده 
رئیس جمهوری برای برقراری یارانه، 
انتظ��ار مخاطبان  انتخابات  از  بع��د 
ای��ن اس��ت ک��ه در 26 خرداد ماه و 
همزم��ان ب��ا پرداخت یاران��ه برای 

آنها نیز واریزی انجام ش��ود که هنوز 
پاسخ مشخصی از س��وی مسئوالن 
و س��ازمان های مربوط��ه ب��رای این 

برقراری اعام نشده است. 
از س��ازمان  پیگیری ه��ای زیادی 
هدفمن��دی یارانه ها برای مش��خص 
ش��دن وضعیت این پیامک ها و ابعاد 
آن انجام شد، اما این سازمان حاضر 
به پاس��خگویی نبوده و شفاف سازی 
در این م��ورد را ب��ه نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه واگذار کرده 

است. 
این در حالی اس��ت ک��ه نوبخت، 
در پاس��خ به اینکه چه زمانی ممکن 
اس��ت این پیامک ها عملی ش��ده و 
یارانه های اف��راد دریافت کننده واریز 
ش��ود توضیحات��ی داده ک��ه در آن 
مشخص نیس��ت آیا قرار است واریز 

انجام شود یا خیر. 
رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
گفته اینکه می گویند برای 4میلیون 
نفر پیام��ک ارس��ال کرده ایم دروغ 
ب��وده و صحیح نیس��ت. از س��ویی 
دیگر با روال گذش��ته برای کس��انی 
که یارانه آنها قطع شده و در سامانه 
نسبت به برقراری مجدد درخواست 
مط��رح کرده اند با بررس��ی هایی که 

انجام شده پیامک ارسال کرده ایم. 
وی در این رابطه اعام کرده که ما 
در اس��فند ماه حدود 26 هزار و 600 
و در فروردین ماه امس��ال تا 10 هزار 
و 450 یارانه قطع ش��ده خانوارها را 

برقرار کردیم. 

بالتکلیفی پیامک های یارانه ای! 

دوره های ضمن خدمت کتب تازه  تالیف پایه یازدهم به صورت الکترونیکی برگزار می شود

خبر

ارائه طرح پیشنهادی شاپرک به بانک ها 
برای اصالح نظام کارمزد 

مدیرعامل ش��اپرک ب��ا تاکید ب��ر اینکه زیرس��اخت های 
رس��یدگی به تخلفات در شرکت ش��اپرک مهیا شده است، 
گفت: ش��رکت ش��اپرک ب��رای تصحی��ح نظام کارم��زد نیز 
طرح های��ی را به صورت گام به گام تهی��ه و به بانک ها ارائه 

داده است. 
شرکت شاپرک از سوی شورای پول و اعتبار در اسفندماه 
1389 در قالب ش��خصیت حقوقی مس��تقل، توسط شرکت 
ملی انفورماتیک تشکیل شد و از اول اردیبهشت ماه 1391 با 
هدف اتصال مس��تقیم پایانه های فروش به سوییچ شاپرک و 
درنتیجه افزایش ضریب امنیت و کیفیت در سامانه   پرداخت 
ش��کل گرف��ت و از دی ماه س��ال 1391، پذیرش و پردازش 
تراکنش ه��ای پایانه ه��ای ف��روش صرفا از طریق ش��اپرک 

امکان پذیر شد. 
ساماندهی و رشد فضای کسب وکار مطابق با استانداردهای 
دنیا با بهره گیری از تجربه های بومی، ایجاد زیرس��اخت های 
نظارت هوش��مند، اتصال ب��ه ش��بکه های بین المللی، تولید 
گزارش ه��ای تحلیل��ی داده ها جهت تصمیم س��ازی در کل 
حوزه پرداخت کش��ور، ممی��زی و رتبه بندی ش��رکت های 
ارائه دهنده خدمات پرداخت از دیگر اهداف ایجاد ش��اپرک 
ب��ود و همچنی��ن مهم ترین دس��تاورد سیس��تم ش��اپرک، 
ع��اوه بر افزایش چش��مگیر امنیت، کاه��ش و بهبود زمان 
پاس��خ  دهی تراکنش ها است که با پایداری، کیفیت و ضریب 
س��رویس دهی نظام پرداخت و نظارت مس��تمر تحقق یافته 
اس��ت از این رو به سراغ محس��ن قادری، مدیرعامل شرکت 
ش��اپرک رفتیم تا از اقدامات، دس��تاوردها و برنامه های این 

شرکت با خبر شویم.
امس��ال نس��بت خطاهای تراکنش های شاپرکی به نسبت 
سال های گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده، چه اقداماتی 
در این زمینه انجام  شده که منجر به این کاهش شده است؟ 
اقدامات یک ش��به صورت نگرفته است. من از ابتدای ورود 
به ش��اپرک هدف مهمی را دنبال کردم که نظارت هوشمند 
بر شبکه پرداخت کشور بود و به معنای فراهم کردن ابزاری 
ک��ه از طری��ق آن، نظارت ش��اپرک بتواند به طور ش��فاف و 
دقیق تر انجام ش��ود و در درج��ه اول و به تبع آن، تصمیمات 

نیز در این بخش بهتر و با آگاهی بیشتر گرفته شود. 
اصل دومی که در این هدف مدنظر ش��رکت شاپرک بود، 
بحث ش��فافیت بود از آنجایی که شفاف سازی هنگامی اتفاق 
می افتد که در یک س��ازمان تمام فعالیت ها هماهنگ با هم 
انجام ش��ود، در ش��اپرک هم بولتن و گزارش ها ماهانه تهیه 
و تولید ش��د و همانطور ک��ه می دانید در ح��ال حاضر این 
گزارش ها مرجع و منب��ع تصمیم گیری ها در حوزه پرداخت 
اس��ت و م��ورد اس��تفاده بانک ه��ا و س��ازمان های دولتی و 
خصوصی قرار می گیرد. این گزارش ها، ماهانه مسیر حرکت 
ش��بکه پرداخت کش��ور را روش��ن می کند و ش��رکت های 
پی اس پ��ی و بانک ها با آگاه��ی از جایگاه و وضعیت خود در 
شبکه بانکی و پرداخت درصدد رفع نقطه  ضعف ها برمی آیند. 
همچنین در این گزارش ها خطاهای مختلف بررسی و نسبت 
خط��ای دارن��ده، پذیرنده و صادرکننده ب��ا رصد و اطاعات 
دقیق، مشخص و نیز روشن است هر خطایی از سمت بانک، 

شرکت های پی اس پی و شاپرک صورت گرفته است. 

قیمت اینترنت باید کاهش یابد
دبیر هیات رئیس��ه مجلس با تاکید ب��ر اینکه باید قیمت 
اینترنت کاهش یابد، گفت: ضرورت دارد تا مهلت اس��تفاده 
از حج��م اینترنت نیز افزایش یابد.  اکبر رنجبرزاده، نماینده 
اس��دآباد در مجلس ش��ورای اس��امی در خص��وص تخلف 
مخاب��رات و اپراتورها در حجم فروش��ی اینترن��ت به مردم 
گف��ت: انتظ��ار م��ا از وزارت ارتباط��ات و فناوری اطاعات و 
زیرمجموعه ه��ای ای��ن وزارتخانه این اس��ت ک��ه در فروش 
اینترنت به مردم به نحوی عمل کنند تا شائبه کسب درآمد 

بدون خدمات دهی مناسب، پیش نیاید. 
وی با اش��اره ب��ه گرانی اینترن��ت در ایران اف��زود: حجم 
فروشی اینترنت در دیگر کشورها وجود دارد اما نه به اندازه 
قیمت ایران. دبیر هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای اسامی با 
بی��ان اینکه اینترنت در کش��ورهای دیگ��ر ارزان تر از قیمت 
ایران اس��ت، افزود: اینترنت باید براساس نیاز استفاده شود 
و قیمت آن هم مناس��ب باش��د. رنجبرزاده گفت: توصیه ما 
این است که مس��ئوالن وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 
مهلت اس��تفاده از حجم اینترنت را افزایش دهند. همچنین 
با کاهش قیمت، خدمات مناس��ب به م��ردم ارائه کنند. وی 
با بی��ان اینک��ه اینترنت در داخل کش��ور نباید نس��بت به 
کش��ورهای دیگر اختاف قیمت زیادی داشته باشد، تصریح 
کرد: مسئوالن باید برنامه ریزی کنند تا با کاهش هزینه های 
اینترنت، در جهت اس��تفاده درس��ت از آن حرکت کنند. به 
گفته دبیر هیات رئیس��ه مجلس، باید جلوی اس��تفاده های 

نامطلوب و غیر صحیح از اینترنت گرفته شود. 

اجرای طرح رجیستری موبایل به اواخر 
تابستان موکول شد

ب��ا اعام محم��ود واعظی، وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطاعات ایران، اجرای طرح رجیس��تری موبایل به اواخر 
تابستان موکول شد. پیش از این قرار بود طرح رجیستری 

از تیرماه آغاز شود. 
به گفته وزیر ارتباطات، پیمانکار اجرای طرح رجیستری 
برای عملیاتی کردن آن، درخواست فرصت بیشتری کرده 
و ب��ه همین دلیل، ب��ه احتمال زیاد این ط��رح در پایان 

تابستان به اجرا خواهد رسید.
 طبق اخبار منتش��ر شده، هم اکنون اقدامات الزم برای 
اجرای طرح شناس��ه دار کردن گوشی های تلفن همراه یا 
طرح رجیستری در حال پیشرفت بوده و پیمانکار داخلی 

برای اجرای این طرح انتخاب شده است.

فرصت 2ماهه به پیمانکار برای اجرای طرح 
رجیستری موبایل

محم��ود واعظی همچنین اضافه ک��رد که اجرای طرح 
رجیس��تری موبای��ل ب��رای اینکه تم��ام کارب��ران دچار 
مشکلی نش��وند، کار پیچیده ای اس��ت و به همین دلیل 
در نظر داش��تیم تا اواخر تیرم��اه آن را اجرایی کنیم؛ اما 
پیمان��کار داخلی طرح مذکور، دو ماه فرصت برای اجرای 
این کار خواس��ته بنابراین قطعا طرح رجیستری تا پایان 
تابس��تان س��ال جاری عملیاتی خواهد شد. با اجرای این 
ط��رح و با همکاری وزارت ارتباط��ات و فناوری اطاعات 
و س��تاد مبارزه با قاچاق کاال، گوش��ی های تلفن همراهی 
که از مبادی غیرقانونی وارد کش��ور می ش��وند، در شبکه 
اپراتورهای موبایل شناخته نمی شوند و اصا قابل استفاده 

نخواهند بود. 

فناوری

چالش های تولید و اشتغال در فناوری 
اطالعات

یک کارش��ناس فناوری اطاعات با اشاره به ابعاد مختلف 
چالش های تولید و اش��تغال در این بخش، معتقد است که 
به زودی، بزرگ ترین میزان اشتغال را استارتاپ های مبتنی 

بر فناوری اطاعات ایجاد می کنند. 
حس��ین اس��امی با اش��اره به مفاهیم اقتصاد مقاومتی 
که در دو س��ال اخیر، مورد تأکی��د اهداف نظام قرار گرفته 
اس��ت، اظهار داش��ت: اقتصاد مقاومتی مفهومی از اقتصاد 
درون زا، برون نگر، دانش بنیان، مردم نهاد و عدالت پایه است 
که امس��ال در سال تولید و اش��تغال، می توان با استفاده از 

پتانسیل های فناوری اطاعات به آن دست یافت.
 

موضوع اشتغال زایی را در فناوری اطالعات دنبال کنیم
وی با بیان اینکه اش��تغال دانش بنیان می تواند مهم ترین 
نکته در حوزه فناوری اطاعات چه در بخش نرم افزار و چه 
در بخش س��خت افزار باش��د، ادامه داد: ما اعتقاد داریم که 
اش��تغال زایی در فناوری اطاعات امکان پذیر است چرا که 

سواد عمومی این حوزه، مناسب است. 
اس��امی تأکید ک��رد: برای آنکه بت��وان اقتصاد مقاومتی 
را در مقاب��ل تهدی��دات بیرونی محکم ت��ر ادامه دهیم، باید 
روی دانش افراد اندیش��مند و نیز جوانان به عنوان سرمایه 
واقعی کش��ور، تمرکز کرده و بر این اس��اس بهتر آن است 
که در س��ال فعلی در حوزه س��خت افزار و نرم افزار، موضوع 

اشتغال زایی را دنبال کنیم. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه در ای��ن بخش باید نگاه نرم افزاری 
خ��ود را دنبال کنیم، افزود: یکی از نکاتی که باید در زمینه 
اقتص��اد مقاومتی مورد توجه قرار گی��رد، موضوع بهره وری 
اس��ت و بر این اس��اس یکی از راه های زیرساختی رسیدن 
به بهره وری، اس��تفاده از ابزارهای مناسب فناوری اطاعات 

است. 
این کارش��ناس حوزه فن��اوری اطاع��ات و ارتباطات با 
بیان اینکه هم اکنون اعتقاد مدیران ارش��د مجموعه ها، این 
اس��ت که باید از فناوری اطاعات استفاده کنند تا بتوانند 
ش��فافیت و به��ره وری را باال ببرند خاطرنش��ان کرد: اما به 
دلیل ع��دم حضور و فعالیت جدی ش��رکت های خارجی و 
نی��ز عدم توانمن��دی الزم در برخی ش��رکت های داخلی و 

به روزرسانی آن، با نقطه مطلوب فاصله داریم.
 

ایجاد بزرگ ترین میزان اشتغال توسط استارتاپ های 
مبتنی بر فناوری اطالعات

اسامی با اش��اره به اینکه در حوزه اشتغال سخت افزاری 
و نرم افزاری، آنچه رو به آینده است مفهوم استارتاپ است، 
تأکی��د کرد: آنچه هم اکنون به اس��م اس��تارتاپ ها رخ داده 
جمع بن��دی از صنای��ع مختلف از جمله فن��اوری اطاعات 
است، چرا که دیگر نمی توان گفت یک کسب و کار دیجیتال، 
جدای از فناوری اطاعات ش��کل می گی��رد. حتی اگر این 

کسب و کار از صنعت دیگری وارد این صنعت شده باشد. 
وی با پیش بینی روند رو به رشد آینده در حوزه بازآفرینی 
صنعت ها با اس��تفاده از فناوری اطاعات، خاطرنشان کرد: 
به جرات می ت��وان گفت که بزرگ ترین میزان اش��تغال را 
در آینده نزدیک، استارتاپ های مبتنی بر فناوری اطاعات 

ایجاد می کنند. 
ای��ن کارش��ناس فناوری اطاعات با اش��اره ب��ه اینکه تا 
پی��ش از این، ای��ن نگاه حاکم بود که فن��اوری اطاعات با 
توج��ه به آنکه همه چیز را مکانی��زه می کند، باعث کاهش 
اشتغال می ش��ود، افزود: زمانی محاسبات به صورت دستی 
اتفاق می افتاد و نیروی انسانی بیشتری استفاده می شد اما 
به مرور این نیروها حذف می ش��وند. ب��ه همین دلیل نگاه 
بسیاری بر این اس��ت که حضور فناوری اطاعات منجر به 

کاهش اشتغال می شود. 

فناوری اطالعات بهبود کسب و کار را رقم می زند
وی اضاف��ه کرد: م��ا برخاف این موض��وع، معتقدیم که 
حض��ور فناوری اطاعات در فرآیندهایی که بیش��تر نیروی  
انس��انی محور بوده منتج به بهبود کس��ب و کار می ش��ود و 

اشتغال پایا و ماندگار و با کیفیت را رقم می زند. 
اس��امی گفت: در اینکه فناوری اطاعات تهدیدی برای 
کسب و کارهای سنتی است ش��کی نیست و اصوالً فناوری، 
دگرگون کننده اس��ت اما فناوری اطاع��ات به هیچ عنوان 
اشتغال با کیفیت را کم نمی کند بلکه به اشتغال باکیفیت و 

ماندگار منتج می شود. 

 تلویزیون جدید با فناوری 
منحصر به فرد صدا از راه می رسد

ش��رکت س��ونی ب��رای نخس��تین ب��ار موفق ب��ه تولید 
تلویزیون ه��ای OLED ش��ده ک��ه فاقد بلندگ��وی مجزا 
هس��تند و برای پخش ص��دا در آنها از فن��اوری منحصربه 

فردی استفاده شده است. 
امروزه رقابت اصلی شرکت های سازنده تلویزیون معطوف 
به ارتقای ش��فافیت و وضوح تصویر است. اما بهبود کیفیت 
صدا نیز مسئله ای مهم است که باید مورد توجه قرار بگیرد. 
بلندگوهای امروزی تلویزیون های دارای نمایشگر عریض 
معموال باری��ک، کوچک، ضعیف و حت��ی در مواردی مونو 
هس��تند و هیج��ان و ظرایف بص��ری را به بینن��ده منتقل 
نمی کنن��د. از س��وی دیگر حل این مش��کل با اس��تفاده از 
بلندگوهای بزرگ و جاگیر هم مشکات خاص خود را دارد. 
س��ونی برای حل این مش��کل صدا را به نمایش��گرهای 
تلویزیون های جدید OLED خ��ود پیوند زده و الیه ای از 
شیش��ه را به عنوان بلندگو ب��ه تلویزیون های مذکور افزوده 
 است. فن���اوری م��ورد اس��ت�ف��اده در این زم��ی��ن��ه 
Acoustic Surface ن��ام دارد و در قال��ب آن چه��ار 
فعال کننده صوتی در پش��ت نمایشگر تلویزیون نصب شده 
ک��ه باعث ل��رزش خفیف صفحه نمایش��گر در زمان پخش 
صوت و انتش��ار امواج صوتی می ش��ود. همچنین یک ساب 
ووفر ه��م در درون قاب کناری تلویزیون مخفی ش��ده که 
ب��رای بخش اصوات ب��اس و تن های صوت��ی عمیق به کار 

می رود. 
این بلندگوهای مخفی در زیر س��طح نمایشگر با استفاده 
از الگوریتم های ویژه قادر به تفسیر و درک محتوای بصری 
در حال پخش هستند و لذا صوت را با دقت و کیفیت عالی 

و از منبع دقیق پخش آن برای بیننده ارسال می کنند. 
در واق��ع ب��ا اس��تفاده از این فن��اوری اص��وات دقیقا از 
دهان شخصیت های در حال مش��اهده در تلویزیون پخش 
می ش��وند. اس��تفاده از این فناوری تنه��ا در تلویزیون های 
OLED ممکن اس��ت که دارای الیه های کمتری هستند. 
قرار اس��ت عرضه عمومی تلویزیون های یاد ش��ده در آینده 

نزدیک آغاز شود. 



 برخ��ی همکاران بدون هیچ تردیدی اجازه می دهند ش��ما از 
حس تنفرآنها نسبت به خودتان باخبر شوید. برخی دیگر سعی 
دارند سیاست رفتاری ش��ان را حفظ و احساسات خود را پنهان 
کنند. لین تیلور، نویس��نده  و کارش��ناس محیط کار ملی اظهار 
می کند: اکثر افراد حس بدش��ان را نس��بت به دیگری در محل 
کار آش��کار نمی کنند زیرا نمی خواهند مش��کلی برای موقعیت 
کاری ش��ان اتفاق بیفتد. او توضیح می دهد که غیرممکن اس��ت 
تمامی افراد در اداره از ش��ما خوش ش��ان بیاید، اما بهتراس��ت 
همواره در جهت رفع مش��کل همکاران تان تالش کنید و سعی 
در برقراری رابطه ای دوستانه داشته باشید. کسانی که اینچنین 
رفتار می کنند، آینده شغلی روشن تری دارند. به عالوه زمانی که 
رابطه کاری س��المی دارید ش��ما در انج��ام کارهای تان موفق تر 
خواهید بود. میچل کر، یک س��خنران کس��ب و کار بین المللی و 
نویس��نده کتاب »مزیت طن��ز« نیز بیان می کن��د: هنگامی که 
همکاران تان ش��ما را دوست داشته باش��ند، کار ها و مشغله های 

کاری تان آسان تر می شود. 
 در اینج��ا ب��ه برس��ی هفت نش��انه ک��ه نش��ان دهنده تنفر 
همکاران تان از شماس��ت می پردازیم؛ به خاطر داشته باشید که 
ش��ما با فهمیدن زب��ان بدن و لحن دیگران می توانید احس��اس 
آنها نس��بت به خودتان را تش��خیص دهید زی��را در محیط کار 
برای کس��ی که برداش��ت درس��ت از این رفتارها نداشته باشد 
محیط ش��غلی اش امن نخواهد بود. اگر ش��ما متوجه شدید که 
قربانی این رفتار ها هس��تید به احتمال زیاد به این معنی اس��ت 
که همکارتان از ش��ما خوشش نمی آید. در ادامه به بررسی این 

رفتار ها می پردازیم. 

1- حس درونی به ش�ما اخطار می دهد که همکارتان از 
شما خوشش نمی آید 

اگر این حس به س��راغ تان آمد باید بدانید این موضوع ممکن 
است تصور خودتان باشد اما گاهی فکرتان ممکن است واقعیت 
داشته باشد. اگر آنها با شما نسبت به دیگران رفتار متفاوت تری 
دارند احتماال شما فرد مورد عالقه شان نیستید. پس به احساس 

خود اعتماد کنید و به دنبال نشانه های دیگری باشید. 

2- زمانی که شما در اطراف شان هستید لبخند نمی زنند 
 در اینج��ا در م��ورد داش��تن روز بد یا خلق و خ��وی بد که 
گاهی هرکس��ی تجربه می کند سخن نمی گوییم. اگر همکارتان 
زمانی که ش��ما اطرافش هستید به طور عمد لبخند نمی زند پس 
به این معنی است که شما در اتاق یک مشکل برایش به حساب 

می آیید. 

3- از برقراری تماس چشمی اجتناب می کنند 
تیلر می گوید: کار بس��یار مش��کلی است که به چشمان کسی 
که دوستش ندارید و احترامی برایش قائل نیستید خیره شوید. 
اگ��ر متوجه ش��دید که همکارتان از برقراری تماس چش��می با 
ش��ما خودداری می کند این دلیل دیگری است که ثابت می کند 
همکارتان از ش��ما خوش��ش نمی آید. همکاران تان از اینکه شما 
متوجه احس��اس خصومت شان شوید می ترس��ند. پس بهترین 
راه برای این موضوع، پنهان کردن احساس ش��ان اس��ت. پس به 
چش��مان تان نگاه نمی کنند و س��عی می کنند در مکان هایی که 
ش��ما حضور دارید نباشند و با ش��ما به طور غیر مستقیم ارتباط 
برقرارمی کنند، حتی اگر امکان برقراری ارتباط مستقیم باشد و 
همچنین تالش می کنند ارتباط شان را با شما کم یا اگر بتوانند 
قطع کنند. مثاًل ممکن اس��ت زمانی که در مقابل تان نشسته اند 
و امکان ارتباط مس��تقیم وجود دارد، کارهای شان را با ایمیل به 

اطالع تان برسانند. 

4- آنها از ش�ما دوری می کنن�د و حضورتان را تصدیق 
نمی کنند 

برای مثال اگر متوجه ش��دید زمانی ک��ه در حال انتظار برای 
آسانس��ور هستید همکارتان مس��یر پله را طی می کند یا اینکه 
صبر می کند ش��ما از اتاق اس��تراحت خارج شوید، قبل از اینکه 
آنها وارد ش��وند، نش��ان این است که از ش��ما دوری می کنند، 
همچنین اگر هنگام دیدن تان به شما صبح بخیر یا هنگام پایان 
کار آرزوی داش��تن ش��ب خوب��ی را برای تان ندارن��د با این کار 

احساس خود را به شما نشان می دهند.
 

5- آنها دارای زبان بدن منفی نسبت به شما هستند 
ممکن است با حرکت ظریف چشم های شان یا دست به سینه 

ایس��تادن مداوم روبه روی ش��ما احساس ش��ان را نشان دهند یا 
اینکه زمانی که شما وارد دفتر کار می شوید سرشان را از صفحه 
کامپیوت��ر بلند نکنند. زبان بدن گاهی احس��اس حقیقی فرد را 

بیان می کند. 

6- آنها از زندگی شخصی شما نمی پرسند 
اگر متوجه س��خنان همکاران در مورد سرگرمی های ش��ان و 
خانواده و فرزندان ش��ان شدید که هرگز با شما در این خصوص 
صحبت نمی کنند پس احتماال آنها مش��تاق دانس��تن در مورد 

زندگی شما نیستند. 

7- آنها به طور مداوم با شما مخالفت می کنند 
مخالفت همیش��گی با ایده ها و نظرات ش��ما نشانه دیگری از 
مورد قبول نبودن است. اگر نظرات و ایده های تان را نمی پذیرند 
حتی قب��ل از اینکه آنها را به طور کام��ل توضیح دهید یا حتی 
اگر ایده ش��ما بس��یار عالی و مؤثر و کارآمد باشد به دلیل اینکه 
حس بدی به ش��ما دارند ایده های ت��ان را نمی توانند بپذیرند و 

مخالفت می کنند. 
س��وال این اس��ت چگونه با این اف��راد برخ��ورد کنیم؟ نکته 
مهم این اس��ت که باید بپذیریم قرار نیس��ت هم��ه آدم ها از ما 
خوش ش��ان بیاید پس بهترین راه این اس��ت که با آنها مودبانه 
رفتار کنید زیرا احس��اس تان نس��بت به هر کس همان حس��ی 
اس��ت که از وی دریاف��ت می کنید. اگر با بی ادب��ی رفتار کنید 
آنها بی ادبانه تر پاس��خ شما را خواهند داد. بن دانتر، روانشناس و 
نویس��نده بیان می کند که بهتر است با سیاست بیشتری با این 
افراد رفتار کنید و این نش��ان دهنده اخالق حرفه ای شماست. با 
ای��ن حال هر چق��در تالش کنید محتاطان��ه رفتار کنید ممکن 
اس��ت کسی با رفتارش روی اعصاب تان برود. باید بدانید رفتار با 
این افراد بس��یار حائز اهمیت است پس بهتر است به جای فکر 
کردن ب��ه رفتار آزار دهنده آنه��ا روی چگونگی واکنش رفتاری 
خودت��ان تمرکز کنید و در آخر گاهی بهتر اس��ت با آرامش به 
آنها بگویید که روش برخورد و رفتار آنها با ش��ما مش��کل س��از 
است. سعی کنید با آرامش صحبت کنید و از زبانی متهم کننده 

استفاده نکنید. 
business insider :منبع

7 نشانه تنفر همکاران تان نسبت به شما

مدرسه مدیریت

  ابتکار جالب ژاپنی ها برای 
حل مشکالت جسمی ناشی از بازی های کامپیوتری

تلفن همراه پیکسل 2 گوگل مانند 
آیفون 8 هیجان انگیز است

فرصت امروز: نشس��ت های عمده نشان می دهد پیکسل 
2 گ��وگل مانند آیفون 8 هیجان انگیز اس��ت. نخس��تین 
نشست جدی پیگسل 2 گوگل اطالعات بیشتری در مورد 
نسل آینده گوگل ارائه می دهد. سنجش پیکسل ایکس ال 
دو به صورت آنالین اعالم ش��د و جزییاتی در مورد گوشی 
در فهرس��ت آمده است که شامل شواهدی است که نشان 
می دهد گوش��ی جدید گوگل مانند آیفون 8 و گلکس��ی 
اس8 هیجان انگیز اس��ت. آیا این س��ه تلفن ه��ای همراه 
هوشمند وجه مش��ترکی دارند؟ طراحی صفحه نمایش با 
لبه خمیده گلکس��ی اس 8 در حال حاضر در فروشگاه ها 
در دس��ترس اس��ت، درحالی که از آیفون 8 انتظار می رود 
که از لبه های خمیده در سرتاسر صفحه نمایشش استفاده 
کند. تلفن همراه پیکسل دارای صفحه نمایش 5.6 اینچی 
 2.4GHZ 2  256×  1312( و فرکانسk ( و رزولوش��ن
 GB RAM 4 و پردازنده 835 و حافظه Qualcomn
و 128GB فضای ذخیره سازی است و دارای ویژگی های 
دیگ��ری از جمله ی��ک دوربین 12 مگاپیکس��لی با ضبط 
ویدئو 4K و سیس��تم عامل اندرویدی 7.1.1 اس��ت. این 
تلف��ن دارای ابعاد تصویر 9:18 اس��ت که با نس��بت ابعاد 
تصویر دس��تگاهایی مانند ال جی G6 و گلکس��ی اس 8 
یکس��ان اس��ت. این بدان معنی اس��ت که گوگل و اچ تی 
سی، به دنبال یک طرح کامل نمایش صفحه برای خانواده 
بعدی دستگاه پیکسل گوگل هستند که به طرفداران این 
تلفن همراه فرصت می دهد که تلفن همراهی با مزیت های 
زیادی داش��ته باشند. مش��خصات دیگر آن عبارتند از لبه 
خمیده، نرم افزار اندرویدی، طراحی تمام صفحه زیبا و مد 
روز بودن. هم اکنون هیچ گونه تصویری از این مدل گوشی 
در ب��ازار وجود ندارد ولی در آینده نزدیک تصویری از این 

مدل گوشی به دست خواهد آمد. 
bgr. com :منبع

 وان پالس 5 و آیفون 8 خطری برای 
S8 گلکسی

فرصت امروز: گلکسی S8 سامسونگ در حال حاضر یکی 
از بهترین گوشی های هوشمند موجود در فروشگاه هاست 
که با رقیبان جدی خ��ود، وان پالس5 و آیفون 8 روبه رو 
اس��ت. هر دوی این گوشی های هوشمند قابلیتی احتماال 
بیشتر از گلکس��ی S8 سامسونگ دارند که باعث می شود 
گلکس��ی S8 با خط��ر جدی رقیبانش روبه رو ش��ود. یک 
معیار س��نجش در س��ایت Geek Bench منتش��ر شد 
که نش��ان می دهد دس��تگاه آینده موتوروال از قابلیت های 
گلکس��ی s8 پا را فراتر نهاده است. آمار مرتبط با موتوروال 
نش��ان می دهد که این دستگاه از گلکسی s8 بهتر خواهد 
 s8 ب��ود و همچنین وان پ��الس5 وآیفون 8 نیز گلکس��ی
را به چالش کش��یده  و موقعیتش را در صف گوش��ی های 
هوش��مند به خطر انداخته اند. بس��یاری از مشخصات وان 
پالس 5 در حال حاضر تکمیل ش��ده اس��ت و با تخمینی 

مناسب در دسترس آیفون نیز قرار خواهد گرفت. 
 باید در نظر داش��ت که دس��تگاه وان پالس5 به طور قابل 
توجه��ی از گلکس��ی 8 و آیفون 8 از نظ��ر هزینه مقرون 
به صرفه تر اس��ت. وان پالس 5 ی��ک صفحه نمایش 5.5 
اینچی با رزولوشن 2560× 1440 پیکسل QHD را ارئه 
می دهد که کوچک تر از صفحه نمایش گلکسی S8 است، 
اما با این وجود از نظر امتیاز پیکس��ل در اینچ با گلکس��ی 
S8 مقایس��ه می ش��ود. با توجه به برچس��ب قیمت بسیار 
کمتر ب��رای وان پ��الس 5 این موضوع بای��د مورد توجه 
سامسونگ قرار بگیرد. در همین حال، اپل در سال 2017 
تکنول��وژی OLED را تغییر داد که تأثیر بس��یار زیای بر 
نس��ل آیفون 8 دارد و گوشی جدید اپل خریدارانی را که 
عالقه مند به طراحی جدید هس��تند ج��ذب خواهد کرد. 
اپ��ل با افزایش اندازه صفحه نمایش آیفون 8 تصمیم دارد 
اندازه صفحه نمایش این گوشی را با گلکسی S8 مطابقت 
دهد. آیفون 8 یک گوش��ی هوشمند Quad HD است 
که قطعاً برخی از مزیت های سامسونگ را کاهش می دهد. 
وان پ��الس 5 دارای دو دوربی��ن عق��ب و دوربین جلو 8 
مگاپیکسلی است و بدین معناست که این دستگاه مقرون 
به صرفه قابلیت عکاس��ی بس��یار برجس��ته ای دارد که از 
گلکس��ی S8 نیز فراتر می رود. دوربین 12 مگاپیکس��لی 
در S8 قطع��اً معقول و مناس��ب بوده اس��ت اما دو لنز در 
وان پالس 5 قابلیت عکاس��ی گلکسی S8 را در مقایسه با 
وان پالس کاهش می دهد. برای تعیین مگاپیکسل آیفون 
8 زمان مناس��بی نیس��ت اما باور بر این است که اپل نیز 
از دو سنس��ور برای دوربین اس��تفاده خواهد کرد، در این 
صورت اهمیت گلکسیS8 کمتر خواهد شد. وان پالس 5 
دارای فضای ذخیره سازی 8 گیگابایتی است، این در حالی 
است که از گوشی های هوشمند انتظار می رود 6گیگابایت 
فضای ذخیره سازی داشته باشند و این بدان معناست که 
این م��ورد به طور قابل توجهی برتر از گلکس��ی S8 بوده 
اس��ت. اپل نیز از افزایش حافظه تا 4 گیگابایت خبر داده 

است. 
valuewalk :منبع

سامسونگ مانیتور فوق العاده عریض 
49 اینچی QLED را معرفی کرد

فرص�ت امروز: امروزه سامس��ونگ ی��ک صفحه نمایش 
QLED را با هدف »رقابت مجازی« و »ارائه تجربه بازی 
نهایی« معرفی کرده اس��ت. مانیت��ور فوق العاده عریض با 
 Double 1080 ×4840 نسبت ابعاد32:9 و با رزولوشن
Full HD و زمان پاس��خگویی تصویر در 144HZ یک 
تجرب��ه گیمین��گ روان را ارائه می ده��د. در کنار مانیتور 
GHG90، مانیت��ور دیگری به ن��ام GHG70 قرار دارد 
 QHD که دو نمایش��گر دیگر به ابعاد 16:9 و رزولوش��ن
در اندازه ه��ای 27 و 32 اینچی به نام GHG70 به بازار 
ارائه خواهد داد. در هر سه مانیتور تکنولوژی HDR فعال 
اس��ت و از پیشگام اس��تاندارد نقطه کوانتومی سامسونگ 
 AMD Radeom استفاده می شود. عالوه بر این مانیتور
Feesnc2 را نیز حمایت می کند. سامسونگ اعالم کرده 
تصاویر مانیتور GHG90، با زمان تأخیر کم و روش��نایی 
ب��اال و با کنتراس��ت باال و نمایش دهنده مش��کی عمیق و 
س��فید پر نور و رنگ های ش��فاف تری اس��ت و یک طیف 
رنگ گس��ترده را پش��تیبانی می کند. می توان روش��نایی 
آن را مع��ادل 1500 تا 2000 نیت دانس��ت که به عنوان 
نخس��تین مانیتور در دنیا 100 درص��د رنگ را در طیف  
)DCL-p3( نمای��ش می دهد. این مدل مانیتور بس��یار 
ب��زرگ GHG90 در آمازون و برخی خرده فروش��ی ها با 
قیمت 1400 دالر به فروش می رس��د و دو مدل دیگر به 

ترتیب به قیمت 690 و 599 دالر در دسترس هستند. 

forbes :منبع
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7 روز آینده در یک قاب
 )ProPakAsia( -نمایشگاه 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
 کنفران��س اثربخش��ی منبع 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
 نخستین کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی در علوم، 

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

مکان: شیراز
 نمایشگاه هنر RHY بازل - سوییس

تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96 
مکان: سوییس

 نمایشگاه هنر بازل - سوییس
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96 

مکان: سوییس
 همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی

تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96 
مکان: تهران

 نخس��تین همایش عل��وم اجتماعی، روانشناس��ی و علوم 
تربیتی

تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96 
مکان: استان کرمان

 جشنواره بین المللی فیلم پافوس- )PIFF( قبرس
تاریخ برگزاری: 26 خرداد 96 

مکان: قبرس
 نمایشگاه امالک لوکس پکن )LPS ( چین

تاریخ برگزاری: 26 خرداد 96 
مکان: پکن

 دومین همایش بین المللی معم��اری، فرهنگ و مدیریت 
شهری

تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96 
مکان: تهران

 چهارمین کنگره علمی پژوهش��ی توس��عه و ترویج علوم 
کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96 
مکان: تهران

 سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و 
علوم خاک ایران

تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96 
مکان: تهران

 چهارمین کنگره علمی پژوهش��ی توس��عه و ترویج علوم 
کشاورزی، منابع طبیعی ومحیط زیست ایران

تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96 
مکان: تهران

 هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96 

مکان: تهران

راهنمای انتخاب یک نام موفق
نامی موفق انتخاب کنید 

نویسنده: لیزا دانی مریام
مترجم: آتنا مقدم

سال چاپ: تابستان 1393
قیمت: 6500 تومان

قطع: رقعی
تعداد صفحات: 108

نوبت چاپ: اول
ناِم خوب جزو یکی از باارزش ترین دارایی هاست. 

نام مناس��ب به زمان خاصی محدود نیس��ت. نامی که به 
درس��تی انتخاب شده باش��د، تخیل را اسیر خودش می کند 
و در ذهن ها ماندگار می ش��ود؛ چه نام شخص باشد، چه نام 
برند. نقش نام در برندینگ چیست؟ نام شما در مرکز تمامی 
فعالیت های بازاریابی تان قرار دارد و بادوام ترین و پایدارترین 
جزء محصول، خدمت یا ش��رکت شماست. از این رو انتخاب 
یک نام خوب مهم اس��ت؛ نامی که به درستی انتخاب شده 
باش��د، یکی از دارایی های ضروری برند اس��ت، اما فراموش 
نکنید که نام ش��ما بخش��ی از یک بدنه بزرگ تر است. لوگو، 
رنگ، تایپوگراف��ی و طراحی گرافیکی حاک��م بر ارتباطات، 
ش��عارها و اقالم تبلیغاتی، آگهی ها، رویدادها، شبکه فروش 
و تمام��ی م��وارد این چنینی همگی در کنار هم برند ش��ما 

را می سازند. 
خوب، البته که نام گذاری کار سختی است! 

نام گ��ذاری فرآینده پیچیده، خالق و مس��تلزم بردباری و 
مهارت است. 

نامی را انتخاب نکنید که شما را عیناً مانند دیگران کند و 
بعد مجبور باشید بقیه بودجه بازاریابی تان را صرف این کنید 

که مخاطب باور کند با دیگران فرق دارید. 
کتاب راهنمای انتخاب یک نام موفق که نخس��تین کتاب 
ترجمه ش��ده به زبان فارس��ی در این حوزه اس��ت، به ارائه 
ابزاره��ای خالقانه و توصیه های کاربردی ب��رای انتخاب نام 
پرداخته اس��ت. ای��ن راهنما با ارائه پیش��نهادهای کاربردی 
و نمونه های��ی از دنی��ای واقعی، به ش��ما کم��ک می کند تا 
این س��ختی ها را پش��ت س��ر بگذارید از هزینه ها بکاهید و 
از اش��تباه های رایج در نام گذاری ش��رکت یا محصول خود 
جلوگیری کنید. نقش نام در برندینگ، معیارهای نام گذاری 
� ویژگی ه��ای نام خوب، انواع نام های موفق، فرآیند و منابع 
ایج��اد نام، معماری نام و. . . مباحث کلیدی و اس��تراتژیکی 

هستند که در این کتاب با آنها آشنا خواهید شد. 
با مطالعه این کتاب و ت��الش حتما می توانید نامی موفق 

انتخاب کنید. 

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.

قیمت خودرو مزدا در بازار ایران

جدول امروز

بیش��تر مردم حداقل یک کنس��ول در خانه های خود دارند و خودش��ان را با آن سرگرم می کنند اما معضلی که در این زمینه وجود دارد، نوع نشستن روی زمین و حالت قرار گرفتن بدن است. 
ژاپنی ها توانسته اند ابتکار جالبی به خرج دهند و مشکل را حل کنند.

»Buddy«نام صندلی ای است که چشم بادامی ها در فروشگاه آمازون عرضه کرده اند. این وسیله با استقبال باالیی از سوی کاربران مواجه شده و توانسته سود زیادی عاید سازندگان آن کند. 

قیمت)تومان(مدلبرند

73.000.000مزداi Sport MT - 2014 6مزدا

65.000.000مزداi Sport MT 5-Door - 2014 3مزدا

60.000.000مزداi SV MT 4-Door - 2014 3 مزدا

53.000.000مزداSport - 2014  2مزدا

97.000.000مزدا MX-5 میاتا Club Power Hard Top 6MT - 2014مزدا

92.000.000مزدا MX-5 میاتا Grand Touring 6MT - 2014 مزدا

88.000.000مزدا MX-5 میاتا Sport 6AT - 2014مزدا

81.000.000مزدا MX-5 میاتا 2014 - میاتامزدا

103.000.000مزدا MX-5 میاتا Grand Touring - 2014مزدا

106.000.000مزدا3 تیپ 3 صندوق دارمزدا

116.000.000مزدا3 تیپ 4 صندوق دارمزدا
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