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انتخابات ش��ورای پنجم شهر تهران با انتخاب تمام و کمال یکی 
از دو لیس��ت سیاس��ی پایان یافت، آخرین فرد منتخب نزدیک به 
هفتصدهزار رأی آورد و بیست و یک نفر بعدی دقیقا اعضای لیست 
سیاس��ی رقیب افراد منتخب بوده ان��د. به عبارتی از بین نزدیک به 
س��ه هزار داوطلب، 42نفری که مورد حمایت رس��می جناح های 

سیاسی بودند عیناً در صدر آرای مردم تهران قرار داشتند. 
س��وال اینجاست که از نظر ش��هروندان تهرانی آیا بهترین افراد 
تصمیم گیرنده و تصمیم س��از برای شهر دقیقا همین افراد منتخب 

دو جناح سیاسی می باشند؟ 
آیا افرادی که س��ابقه سیاسی ندارند و به جناح و حزب سیاسی 

وابسته نیستند مورد قبول و وثوق شهروندان تهرانی نیستند؟ 
آیا میزان رضایت از سیاس��تمداران تهران آنقدر زیاد اس��ت که 
برای اداره شهر اولویت اول و دوم خود را کلیه افراد منتسب به دو 

جناح سیاسی می دانند؟ 
اگ��ر این گونه نیس��ت به چه دلیل تصمیم گیری و اداره ش��هر را 

این گونه با قاطعیت به جناح های سیاسی واگذار می کنند؟ 
یک رقابت انتخاباتی را می توان نوعی از رقابت بازاریابی دانس��ت 
ک��ه در آن نامزدهای انتخاباتی ب��ه مبارزه جهت فروش نام تجاری 
خود می پردازند و افرادی که نام شان خریدار بیشتری داشته باشد 

پیروز این عرصه خواهند بود. 
یک نامزد انتخاباتی فرس��تنده پیام هایی است که به همراه رفتار و 
س��وابقش تصویری را برای مخاطب ایجاد کرده و فعل انتخاب بر این 
اساس صورت می پذیرد. در واقع رای دهنده براساس برآیند مجموعه ای 
از شاخص ها که در تصویر ذهنی او ایجاد شده تصمیم می گیرد که به 
چه فرد یا افرادی رأی دهد. با این رویکرد می توان موضوع را از دو وجه 

ارائه دهنده و گیرنده پیام مورد بررسی قرار داد. 
از منظ��ر ارائه دهنده پیام ی��ا همان نامزد انتخاباتی حدود س��ه 
هزار نفر برای انتخابات ش��ورای ش��هر ته��ران ثبت نام کردند و هر 
یک می بایس��ت توانمندی و برنامه های خود را به شکلی در معرض 
شهروندان قرار دهند که مورد قبول و انتخاب قرار گیرند. با توجه به 
آنکه رس��انه های جمعی مانند صداوسیما، خبرگزاری ها، مطبوعات 
و... عالقه مندن��د که بیش��تر اخبار مرتبط با جناح های سیاس��ی را 
تحت پوش��ش ق��رار دهند، راه انتقال پیام و ج��ذب مخاطب برای 
س��ایر رقبا سخت تر می شود. از سوی دیگر نامزدهای انتخاباتی که 
به صورت انفرادی در انتخابات ش��ورای شهر شرکت می کنند توان 
مالی کمتری داش��ته و در نتیجه اب��زار انتقال پیام محدودتری در 
اختی��ار دارند و این به معنی مخاطب کمتر و مخاطب کمتر یعنی 

رای دهنده بالقوه کمتر که به معنی شانس موفقیت پایین تر است. 
از س��وی دیگر لیست های سیاس��ی به واسطه س��وابق و اعتبار 
حامیان و سرلیست های خود حداقل در شرایط کنونی نیاز چندانی 
ب��ه ارائه طرح و برنامه ب��رای انتقال پیام و ج��ذب مخاطب بالقوه 
ندارند و اعضای لیست در پناه تصویری که از حامیان و سرلیست ها 
در ذهن مخاطب ایجاد ش��ده قرار گرفته و راه چندساله را در یک 

شب طی می کنند. 
مجموع این عوامل باعث می شود طی سنوات گذشته افراد حاضر 
در لیس��ت های سیاسی در عرصه های انتخابات شورای شهر تهران 

از شرایط مناسب تری برخوردار باشند. 
اما چنانچه بخواهیم از منظر رای دهنده به موضوع بپردازیم یک 
کلید واژه همه چیز را تحت تأثیر خود قرار می دهد و آن»ش��هروند 

مسئول« است.
این واقعیت که ش��هروندان یک ش��هر را تا چه ان��دازه می توان 
ش��هروند مسئول دانست بیشترین تأثیر را در نتیجه انتخابات یک 
شهر خواهد داشت. شهروند مس��ئول می تواند کلیه عوامل مرتبط 
با فرس��تنده پیام یا همان نامزد انتخاباتی که تا اینجا مورد بررسی 

قرار گرفت را تحت تأثیر قرار دهد. 
اما وقتی صحبت از ش��هروند مسئول می کنیم از که می گوییم؟ 
شهروند مسئول کسی است که خود را در قبال عملکرد و رفتارش 
در گذش��ته، حال و آینده مس��ئول بداند. خود را جدای از مشکل 
نبین��د و هم��واره در جهت بهبود آن تالش کن��د و در نهایت نیاز 

جمعی را به نیاز شخصی ترجیح دهد. 
در انتخابات 29 اردیبهش��ت و زمانی که در صف رای گیری بودم 
فردی همراه من بود که مدت زیادی را در خارج از کش��ور زندگی 
می ک��رد و از چند روز قبل برای یک س��فر تفریحی به ایران آمده 
و ب��ا توجه به عالق��ه من به موضوعات مرتبط با مدیریت ش��هری 
در این حوزه باهم مفصل صحبت کرده و با دیدگاه های هم آش��نا 
ش��ده بودیم. بعد از نزدیک به سه ساعت که به صندوق رای گیری 
نزدیک شدیم گفت خب من می خوام یک کردیت  )credit( به تو 
بدهم، اگر کس��ی را می شناسی و اطمینان داری که با رأی به این 
ش��خص قدم مثبتی برای شهر برداشته می شود به من معرفی کن 
که من رأی بدهم و اگر نمی شناسی که من برای شورای شهر رأی 
ندهم. گفتم خب من یک لیست تهیه کردم که خیلی جدی جواب 
داد مگر از همه بیس��ت و یک نفر اطمینان داری؟ چند دقیقه بعد 
زمانی  که برگه رأی خودم را پر می کردم و به ش��دت متعجب و در 
فکر شکل برخورد همراهم بودم شخصی بدون آنکه شناختی از من 

داشته باشد درخواست کرد لیستی که برای خودم تهیه کرده بودم 
را به او دهم که از روی آن رأی بدهد. 

واقعی��ت این اس��ت ک��ه هرچه م��ا در قبال رأی مان احس��اس 
مس��ئولیت کنیم و انتخاب نماینده های ش��هرمان را جدی بگیریم 
آنه��ا هم ما را ج��دی می گیرند و هر چه بی توجه و س��طحی رأی 
دهی��م بی توقع و بدون مطالبه خواهیم بود و کس��ی که مطالبه ای 
نداش��ته باشد توقع پاس��خگویی هم ندارد و پاس��خی هم دریافت 

نمی کند. 
ش��هروند مس��ئول می داند که ش��هر مطلوبش چه شهری است. 
شهروند مسئول ش��هر را خانه خود دانسته و به نحوه مدیریت آن 
حساس بوده و اعضای شورای شهر را نماینده خود می داند، بنابراین 
با تحقیق و آگاهی رأی می دهد. شهروند مسئول برای اداره شهرش 
بدون تحقیق و صرفاً بنا به دلیل آنکه س��لیقه سیاس��ی اش به یک 
طیف نزدیک تر است به یک لیست رأی نمی دهد. شهروند مسئول 
می داند که اداره یک شهر بیش از آنکه به افراد سیاسی نیاز داشته 
باش��د به افراد متخصص و دغدغه مند موضوعات ش��هری نیاز دارد 
و هر کجا نیاز به کمک سیاس��تمداران باش��د اشخاص و نهادهای 

سیاسی و امنیتی به کمک خواهند آمد. 
ش��هروند مس��ئول می دان��د برای آنک��ه از حکومت ش��هری به 
حکم روایی خوب ش��هری میل کنیم می بایس��ت ب��ا حضور فعال 
در عرصه های اجتماعی ش��هر به دنبال آن باش��د ک��ه نمایندگان 
شهرش به جای آنکه تنها به تنظیم روابط خود با نهادهای رسمی 
و حکومت��ی بپردازند به تعامل با بخش ه��ای خصوصی و نیروهای 
غیر حکومتی هم توجه داش��ته باشند. شهروند مسئول می داند که 
وقتی یک لیست سیاسی برای اداره یک شهر رأی می آورد اعضایش 
خصوصاً اعضای کمتر شناخته شده حق دارند که بیشتر پاسخگوی 
جناح سیاسی متبوع خود باشند چراکه جایگاه خود را بیش از آنکه 
نتیجه مردم بدانند دستاورد حمایت جناح سیاسی شان می دانند. 

بنابراین شهروندی که در قبال مسائل پیرامون شهرش حساس است 
و در مقابل عملکرد خود و جامعه اش احس��اس مسئولیت می کند با 
تحقیق روی یک یک اس��امی رأی می دهد، نتیجه این تحقیق ممکن 
است با یک لیس��ت انتخاباتی منطبق شود ولی به هیچ وجه حاصل 
بی حوصلگی و صرفاً براس��اس گرایش های سیاس��ی نیست، بنابراین 

نظارت اجتماعی و پیگیری مطالبات را به دنبال خواهد داشت. 
این گونه اس��ت که چنانچه یک ش��هروند غیر مسئول بخواهد به 
مس��ئولیت خود در انتخابات عمل کن��د اجبار دارد به انتخاب یک 

لیست سیاسی. 

فرید زکریا، خبرنگار و تحلیلگر ش��بکه خبری س��ی ان ان، بحران 
میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و قطع رابطه با قطر را نتیجه 
اقدامات دونالد ترامپ در سفر به عربستان دانست و با طعنه خطاب به 
رئیس جمهوری آمریکا گفت: آقای رئیس جمهور! به خاورمیانه خوش 
آمدید.  به گزارش ایرنا، فرید زکریا مجری ویژه برنامه  »جی.پی.اس« 
درباره اتخاذ هرگونه تصمیم عجوالنه ای هشدار داد و گفت: استراتژی 
ترامپ حمایت کامل از عربس��تان سعودی بوده و براین باور است که 

بدین گونه با تروریسم جنگیده و باعث ثبات درمنطقه می شود. 
زکریا افزود: در واقع ترامپ به عربس��تان چراغ س��بز نشان داده تا 
بر سیاست های خارجی تهاجمی فرقه گرایانه خود در منطقه بیفزاید. 
نخس��تین عامل این سیاس��ت خارجی »طرد« قط��ر، رقیب دیرینه 
منطقه ای عربس��تان بود.  تحلیلگر سی ان ان گفت: عربستان سعودی 
همواره قطر را به عنوان یک همس��ایه دردسرساز دیده که با توجه به 
میزبانی بزرگ ترین پایگاه نظامی آمریکا در خاک خود )العدید(، تأمین 

مالی ش��بکه تلویزیونی الجزیره و میزبانی جام جهانی 2012 و ابتکار 
عمل های سیاس��ی، تالش داشته اس��ت نقش مهم منطقه ای و حتی 
جهان��ی ایفا کند. البته این واقعیت اس��ت که قطر از برخی گروه های 
افراطی حمایت کرده و همانطور عربستان نیز.  زکریا سپس دربخش 
دیگ��ری گفت: اگردول��ت ترامپ خواهان ثب��ات درمنطقه خاورمیانه 
اس��ت باید دس��ت به ایجاد یک توازن قدرت بزند و این تنها مختص 
به عربستان نیست، ایران یک بازیگر مهم و با نفوذی واقعی در منطقه 
اس��ت و این نقش باید به رس��میت شناخته شود. هرچقدر واشنگتن 
دراین زمینه تأمل بورزد، به همین میزان نیز شاهد برقراری ثبات در 
خاورمیانه خواهیم بود.  زکریا به طعنه گفت: ترامپ به تازگی متوجه 
پیچیدگی مس��ئله »بیمه درمانی« در آمریکا ش��ده است. خب، آقای 
رئیس جمهور! به خاورمیانه خوش آمدید.  گفتنی است که فرید زکریا 
در حالی پیچیده بودن مسئله خاورمیانه را برای ترامپ رئیس جمهوری 
آمری��کا به طعنه بیان کرد که فواز جرجیس، اس��تاد روابط بین الملل 

مدرس��ه اقتصاد و علوم سیاس��ی لندن و کارشناس امورخاورمیانه در 
تحلیل بحران به وجود آمده میان کش��ورهای عرب خلیج فارس )قطر 
و عربس��تان( به س��ی ان ان گفته بود: اکثر رؤسای جمهوری آمریکا 
از بی��ل کلینتون تا بوش تا باراک اوبام��ا دریافتند و دونالد ترامپ نیز 
به زودی درخواهد یافت که خاورمیانه بسیار پیچیده است و مسئله ای 
بسیار دشوار است که بتوان آن را از واشنگتن کنترل کرد.  عربستان 
15 خرداد 96 به همراه امارات، بحرین، مصر، دولت شرق لیبی، جزایر 
مالدیو و رئیس جمهوری فراری و مستعفی یمن با ادعای حمایت قطر 
از تروریس��م و افراط گرایی و دخالت در امور داخلی دیگر کش��ورها، 
روابط سیاس��ی و دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کردند. در پی این 
اقدام، قطر با ابراز تاسف از تصمیم این کشورها، آن را غیرقابل توجیه 
دانس��ت و تأکید کرد، ادعاهایی که موجب اتخاذ این تصمیم ش��ده، 
نادرست است. عربس��تان، امارات و بحرین همچنین تمامی مرزهای 

زمینی، دریایی و هوایی خود با قطر را بسته اند. 

فرص�ت امروز: فرانس��ه بار دیگر در به��ت فرورفت و 
امانوئل مکرون رئیس جمهور 39 س��اله فرانس��ه، پارلمان 
را نیز فتح کرد. مکرون پیش از انتخابات از مردم فرانس��ه 
خواس��ته بود تا به نامزدهای ح��زب وی  »به پیش« رای 
دهن��د تا او با داش��تن اکثریت پارلمان��ی بتواند تعهدات 
انتخابات��ی خود را ب��رای اصالحات به جل��و ببرد. این در 
حالی اس��ت که حزب آقای مکرون تقریبا یک سال پیش 
تاسیس شد و بسیاری از نامزدهای این حزب، چهره های 
تازه  وارد یا کم تجربه در عرصه سیاس��ت فرانس��ه هستند 
و از طبق��ات مختلف جامعه، دانش��جویان، بازنشس��تگان 

تشکیل شده است. 
س��ال ها بود که فرانسه در حزب س��نتی سوسیالیست 
فرورفت��ه بود و ش��اید ب��ا نتای��ج انتخاب��ات پارلمان این 
کش��ور بتوان با جرات گفت که فرانس��ه ش��اهد انقالبی 
نوی��ن در عص��ر مدرنیته ب��ود؛ انقالبی آرام در راس��تای 
اصالحات سیاس��ی فرانس��ه، کش��وری که 17 سال شاهد 
رئیس جمه��وری سوسیالیس��ت بود و پ��س از آن با روی 
کار آمدن فرانس��و اوالند از این حزب، آغازی شد بر پایان 

سوسیالیست هایی که به زعم خود دموکرات بودند. 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان این  »موفقیت بزرگ« حزب 
آقای مکرون را به او تبریک گفته اس��ت. اس��تفان سیبرت، 
س��خنگوی خانم مرکل در توییتی نوشت که این  »رای به 
اصالح��ات« بود. با این حال، انتخابات پارلمانی فرانس��ه دو 
مرحله ای اس��ت و مرحله دوم آن یکش��نبه آین��ده برگزار 
می ش��ود. کس��انی که در دور اول کمتر از 12.5 درصد کل 
واجدان ش��رایط رای آورده باشند حذف خواهند شد و بقیه 
به دور دوم خواهند رفت. در دور دوم هر کسی که بیشترین 

رای را داشته باشد نماینده پارلمان خواهد شد. 
آق��ای مک��رون، تقریبا یک ماه پیش با شکس��ت قاطع 
مارین لوپن، نامزد حزب راس��ت گرای افراطی جبهه ملی، 
در 39 سالگی، جوان ترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه شد. 
این برای نخستین بار در تاریخ فرانسه بود که هیچ یک از 
دو نامزد در مرحله دوم رای گیری به احزاب عمده چپ و 

راست تعلق نداشتند. 
براس��اس نتایج ای��ن انتخابات، ح��زب  »جمهوری در 
حرکت« که توس��ط رئیس جمهوری فرانسه تاسیس شده 
اس��ت، به همراه  »جنبش دموکراتیک«که رهبر آن وزیر 
دادگستری دولت مکرون است، در مجموع 32.32 درصد 
آرا را از آن خ��ود کردند. این به این معنی اس��ت که این 
احزاب می توانند بین 400 تا 440 کرسی از 577 کرسی 
مجلس ملی فرانسه را پس از دور دوم انتخابات از آن خود 
کنند و به اکثریت قاطعی که در 60 س��ال اخیر بی سابقه 

بوده است، دست یابند. 
در این میان ش��اید بتوان حزب سوسیالیست را بازنده 
اصلی این انتخابات نامید؛ چراکه نزدیک به 200 کرس��ی 
پارلمان فرانسه را از دست داده است و چهره های مطرحی 
همچون  »بنوا آمون« که در انتخابات ریاس��ت جمهوری 

ناکام مانده بود، از گردونه این انتخابات نیز حذف شد. 
و  چ��پ  اح��زاب  سرش��ناس  چهره ه��ای  دیگ��ر  از 
سوسیالیس��ت ها ک��ه در ای��ن انتخاب��ات ن��اکام ماندند 
می توان به  »ژان کریس��تف کامبادلیس« دبیر اول حزب 
سوسیالیس��ت،  »متیاس فکل« آخرین وزیر کشور دولت 
فرانس��وا اوالند،  »ارلی فیلیپتی« وزیر پیش��ین فرهنگ، 
»دانیل ویان« از ش��خصیت  های پرس��ابقه و وزیر پیشین 
کش��ور،  »پاتریک منوچی« از چهره های سوسیالیس��ت 
ش��هر مارسی،»سس��یل دوفلو« دبیر پیشین حزب مدافع 

محیط زیس��ت و »امانوئل کوس« وزیر پیش��ین مس��کن، 
اشاره کرد.  در این میان هرچند  »مارین لوپن« از حزب 
راست افراطی جبهه ملی در حوزه انتخابیه خود بیشترین 
آرا را کس��ب کرد و به دور دوم انتخابات راه یافت، اما در 
مجموع این حزب بس��یار کمتر از حد تصور ظاهر ش��د و 

تنها به کسب دو تا پنج کرسی پارلمانی بسنده کرد. 

آیا این جوان پرشور خطرناک است؟ 
براس��اس محاس��بات اولی��ه نتایج انتخابات سراس��ری 
روز یکش��نبه حزب  »به پیش« و متحدانش توانس��ته اند 
ح��دود 32 و 9 دهم درصد آرا را به خود اختصاص دهند. 
در صورت��ی که این پیش بینی درس��ت باش��د این حزب 
می توان��د هفته آین��ده و در دور دوم انتخاب��ات پارلمانی 
دس��ت کم 390 کرسی از 577 کرس��ی پارلمان ملی را به 
خود اختصاص دهد. این پیروزی به معنی کسب اکثریت 
پارلمانی برای حزب  »به پیش« و متحدانش خواهد بود. 
به گزارش خبرآنالین، میزان مشارکت اما در این انتخابات 
بسیار پایین بوده است و دو حزب سنتی چپ و محافظه کار 
فرانس��ه نی��ز ضربه س��ختی را متحم��ل ش��ده اند. حزب 
جمهوریخواهان به عنوان جریان راست محافظه کار که پس از 
تغییر نام  »اتحاد برای جنبش مردمی« در عرصه سیاسی به 
رهبر نیکوال سارکوزی فعال است پس از حزب  »به  پیش« و 
با کسب حدود 21 درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفته است. 
حزب سوسیالیست که طی پنج سال گذشته اداره دولت را 
در دس��ت داشت تنها 9 درصد آرا را به نام خود ثبت کرده و 

بیش از هر زمانی به عقب رانده شده است. 
هیو اس��کوفیلد، خبرنگار بی بی س��ی در پاری��س در این 
باره تحلیل کرده است:»نمی ش��ود در دس��تاورد فوق العاده 
امانوئل مکرون ش��ک کرد. بله، مس��لما بخت با او یار بوده. 
ام��ا او همین طور با قوه دید بی نظیری توانس��ته پیش بینی 
کند که چطور با حرکات صحیح در زمان مناس��ب می توان 
نقشه سیاسی فرانسه که منتظر بازنویسی بود را دوباره شکل 
داد. اگر پیش بینی های دور اول محقق ش��ود، در آن صورت 
تغییرات در مجمع ملی فرانسه به بزرگی سال 195۸ خواهد 
بود زمانی که ش��ارل دوگل جمهوری پنج��م را همراه آورد. 
صدها نماینده تازه وارد پارلمان خواهند ش��د، کس��انی که 
قبال هرگز در صحنی از این نوع یا حتی خیلی کوچک تر پا 
نگذاشته اند. بزرگ ترین خطر برای مکرون و حزب جمهوری 
به پیش، تکبر است. این پیروزی بدون شک بسیار چشمگیر 
اس��ت اما تاکنون فقط در صندوق رای اتفاق افتاده. مرحله 
بعدی ط��رح کالن آقای مکرون  -یعنی اصالحات - چالش 
بزرگ تر است.« بعد از اعالم نتایج، یک سخنگوی دولت گفت 
که رای دهن��دگان رغبت خود به اجرای اصالحات عمده را 
نش��ان داده اند. مارین لوپن، رهبر جبه��ه ملی نیز عملکرد 
ضعیف حزب خود را به مش��ارکت پایین مردم نسبت داد و 
گفت که سیستم انتخاباتی فرانسه که به نفع احزاب بزرگ تر 
اس��ت باید اصالح شود.  اما اوضاع به نفع سنتی ها و راست 
افراطی ها نیس��ت، برخ��ی معتقدند که ای��ن یکپارچگی 
چندان به نفع فرانسه نیست، دولتی که در مجلس مخالف 
نداشته باشد کاری از پیش نمی برد و سرکش خواهد شد، 
ناظ��ران معتقدند که مکرون در آینده یکه تازی می کند و 
در مجلس ملی و دولت کسی مخالف او نیست! با توجه به 
بحران کنونی منطقه و افزایش حمالت تروریستی در این 
کشور، ناامید بودن رهبران سنتی فرانسه از رئیس جمهور 
جوان کشورش��ان، آیا می توان پرس��ید این جوان پر شور 

خطرناک است؟ 

فتح پارلمان در بهت فرانسه

رای فرانسه به اصالحات خصوصیات و مسئولیت یک شهروند مسئول

طعنه فرید زکریا به ترامپ: 

آقای رئیس جمهور! به خاورمیانه خوش آمدید
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  اهمیت آموزش بازاریابی
و فروش کاربردی

 ایران دنبال
رتبه اول در خودرو سازی
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بسته پیشنهادی بخش خصوصی درباره اصالح قانون »مالیات بر ارزش افزوده« به مجلس می رود

 خیز بخش خصوصی
برای اصالح قانون »مالیات بر ارزش افزوده«

فرصت امروز: هش��ت سال از زمان اجرای آزمایشی قانون  »مالیات 
بر ارزش افزوده« گذش��ته اس��ت و این قانون در سال های اخیر، فعاالن 
اقتصادی را با چالش های متعددی در مس��یر اجرایی ش��دن آن روبه رو 

کرده است. 

اما به راس��تی، درآمد دولت از اجرای آزمایش��ی قانون  »مالیات بر 
ارزش افزوده« در چند سال گذشته چقدر بوده است؟ بر اساس جدولی 
که بانک مرکزی در این باره منتشر کرده است، هر سال اجرای قانون 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده در بخش های مختل��ف افزایش درآمد قابل 

توجهی را برای دولت در سال های اخیر به همراه داشته است؛ چنان که 
به  عنوان مثال در بخش مالیات بر واردات، درآمد دولت در طول هشت 

سال گذشته، از سال 13۸۸ تا 1395 بیش از دو برابر شده 
2است و از 62.5 هزار میلیارد ریال به 142.۸ هزار میلیارد...

صورت معامالت فصلی از این پس به صورت الکترونیکی ارسال می شود

گام های تازه برای تحقق دولت الکترونیک

دیجیتال
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سرمقاله
خصوصیات و مسئولیت 

یک شهروند مسئول

انتخابات ش��ورای پنجم شهر 
تهران با انتخ��اب تمام و کمال 
یکی از دو لیست سیاسی پایان 
یاف��ت، آخری��ن ف��رد منتخب 
نزدی��ک ب��ه هفتصده��زار رای 
آورد و بیس��ت و یک نفر بعدی 
دقیقا اعضای لیس��ت سیاس��ی 
اف��راد منتخ��ب بوده اند.  رقیب 
ب��ه عبارت��ی از بی��ن نزدیک به 
42نف��ری  داوطل��ب،  ه��زار   3
رس��می  حمای��ت  م��ورد  ک��ه 
بودند عینا  جناح های سیاس��ی 
در ص��در آرای مردم تهران قرار 
داش��تند.  س��وال اینجاست که 
از نظ��ر ش��هروندان تهرانی آیا 
و  اف��راد تصمیم گیرنده  بهترین 

تصمیم ساز برای شهر دقیقا...

1



فرصت امروز: هش��ت سال از زمان 
اجرای آزمایش��ی قان��ون  »مالیات بر 
ارزش افزوده« گذشته است و این قانون 
در سال های اخیر، فعاالن اقتصادی را با 
چالش های متعددی در مسیر اجرایی 

شدن آن روبه رو کرده است. 
ام��ا ب��ه راس��تی، درآم��د دولت از 
اجرای آزمایش��ی قان��ون  »مالیات بر 
ارزش افزوده« در چند س��ال گذشته 
چقدر بوده اس��ت؟ بر اساس جدولی 
که بانک مرکزی در این باره منتش��ر 
کرده اس��ت، هر س��ال اج��رای قانون 
مالیات بر ارزش افزوده در بخش های 
مختلف افزایش درآمد قابل توجهی را 
برای دولت در سال های اخیر به همراه 
داش��ته است؛ چنان که به  عنوان مثال 
در بخ��ش مالیات ب��ر واردات، درآمد 
دولت در طول هش��ت سال گذشته، 
از س��ال 1388 ت��ا 1395 بیش از دو 
برابر شده است و از 62.5 هزار میلیارد 
ریال ب��ه 142.8 هزار میلی��ارد ریال 
رسیده است. همچنین براساس جدول 
منتش��ر شده از س��وی بانک مرکزی، 
در این مدت درآم��د دولت از مالیات 
ب��ر کااله��ا و خدم��ات از 28.4 هزار 
میلیارد ریال در سال 1388 به 291.1 
ه��زار میلی��ارد ریال در س��ال 1395 
رسیده اس��ت و میزان مالیات بر کل 
مالیات های غیر مس��تقیم از 91 هزار 
میلیارد ری��ال به 433.9 هزار میلیارد 
ریال افزایش یافته است.  عالوه بر این، 
بانک مرکزی در جدول منتش��ر شده، 
درآمده��ای مالیاتی را ب��ا درآمدهای 
حاص��ل از ف��روش نفت در هر س��ال 
مقایسه کرده است؛ نکته ای که نشان 
می دهد همزمان با افزایش درآمدهای 
حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده، سهم این پایه مالیاتی از منابع 
عمومی دولت افزایش یافته و در مقابل 
س��هم درآمدهای نفت��ی کاهش پیدا 

کرده است. 
پیشنهادات بخش  خصوصی برای 
اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده

 اما اجرای آزمایشی قانون  »مالیات 
بر ارزش افزوده« در س��ال های گذشته 
اگرچ��ه از یک س��و با رضایت نس��بی 
دولت همراه بوده اس��ت، اما از س��وی 
دیگر فعاالن اقتصادی را با چالش های 

متعددی در مسیر اجرایی شدن قانون 
روبه رو کرده اس��ت و نمایندگان بخش  
خصوصی در نشست ها و جلسات متعدد 
نظ��رات خود درباره این قانون و اصالح 
آن را ب��ه اطالع س��ازمان امور مالیاتی 
رس��انده اند، همچنی��ن در این ارتباط، 
معاونت کسب و کار اتاق تهران از تدوین 
بسته پیشنهادی بخش  خصوصی برای 
اصالح قانون  »مالیات بر ارزش افزوده« 
و ارس��ال آن ب��ه مرک��ز پژوهش های 
مجل��س خب��ر داده و گفته اس��ت که 
این بس��ته پیش��نهادی را با همکاری 
صاحب نظران زبده مالیاتی و نظرخواهی 
از تش��کل های بخ��ش  خصوصی تهیه 
کرده اس��ت.  به گزارش پایگاه خبری 
اتاق تهران، پیمان دارابیان، مدیر واحد 
خدم��ات مالیاتی معاونت کس��ب و کار 
اتاق تهران با اع��الم این خبر گفت: از 
مدت ه��ا قبل چنین عنوان ش��ده بود 
که قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده قرار 

اس��ت با ارائه الیحه ای توسط سازمان 
ام��ور مالیاتی به مجلس اصالح ش��ود. 
نس��خه نهایی الیحه پیشنهادی دولت 
با اصالحاتی که س��ازمان امور مالیاتی 
بر آن اعمال کرد، در نهایت در اس��فند 
س��ال 1395 منتش��ر ش��د و از همان 
تاریخ به بعد بررس��ی متن این الیحه 
در دس��تور معاون��ت کس��ب و کار اتاق 
ته��ران قرار گرفت.  او ادامه داد: بر این 
اساس کارگروهی متشکل از زبده ترین 
مشاوران و کارشناسان مالیاتی در اتاق 
تهران تشکیل شد و به موجب آنچه در 
این کارگروه به تصویب رسید، مقرر شد 
نظرات تش��کل های اقتصادی دریافت 
شود.  او با اشاره به برگزاری 18 جلسه 
کارشناسی توسط کارگروه مالیاتی اتاق 
ته��ران از ابتدای فروردین ماه امس��ال 
افزود: پس از وصول نظرات تشکل های 
اقتصادی بخش  خصوصی، مراتب مورد 
تجزیه و تحلیل کارشناسی قرار گرفت 

و ضمن تطبیق ب��ا اهداف الیحه برای 
طرح در کارگروه جمع بندی شد. اکنون 
پس از طی بیش از 1300 نفر س��اعت 
کار کارشناس��ی فش��رده، پیشنهادات 
اصالحی اتاق تهران آماده ارائه به مرکز 

پژوهش های مجلس است. 
دارابیان در پاس��خ به این پرس��ش 
که بس��ته پیش��نهادی اتاق تهران در 
این م��ورد چه موضعی اتخ��اذ کرده، 
گفت: بس��یاری از فعاالن اقتصادی بر 
ای��ن باورند که مالیات بر ارزش افزوده 
فشار فزاینده ای بر تولیدکنندگان وارد 
م��ی آورد و وص��ول این مالی��ات باید 
محدود به مصرف کننده نهایی باش��د. 
نظیر این پیش��نهاد، پیش از این و در 
جلس��ه هفتم اس��فندماه سال 1395 
در مجلس ش��ورای اسالمی تا مرحله 
تصوی��ب پیش رف��ت اما ب��ا مداخله 
رئیس سازمان امور مالیاتی و وزیر امور 
اقتصادی و دارایی از دستور کار خارج 

شد. از این رو پیش بینی می شود طرح 
مجدد این نظریه در مجلس با واکنش 
مشابهی مواجه شود.  او سپس به بیان 
اس��تدالل کارگروه مالی��ات بر ارزش 
افزوده اتاق تهران در این باره پرداخت 
و گفت: مالی��ات بر ارزش افزوده یکی 
از انواع مالیات بر مصرف اس��ت که در 
ط��ول زنجیره ایج��اد ارزش به تدریج 
از حلقه ه��ای ابتدایی و واس��ط اخذ و 
در ط��ول زنجیره تهاتر می ش��ود و در 
نهای��ت پرداخت کننده اصلی و واقعی 
آن مصرف کننده نهایی است. در واقع، 
بر پایه تئوری، حلقه های واسط صرفاً 
این مالی��ات را در ط��ول این زنجیره 
وصول و تهات��ر می کنند. ضمن آنکه، 
بر اساس پایش انجام شده، بیشترین 
نقایص ط��رح مالیات بر ارزش افزوده، 
به دلیل قصور س��ازمان امور مالیاتی 
در مق��ام اج��را رخ داده اس��ت و ب��ه 
نظر می رس��د، با اصالح ای��ن قانون و 
اج��رای صحیح آن، عمده اش��کاالت 
برطرف شود.  همچنین گفتنی است 
مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��المی نیز در گزارشی به مهم ترین 
چالش های قان��ون  »مالیات بر ارزش 
افزوده« پرداخته و از جمله مهم ترین 
نواقص و کاستی های این قانون را این 
چنین برش��مرده است:  »تلقی کردن 
ارسال کاالها و خدمات به مناطق آزاد 
تجاری، صنعتی ویژه اقتصادی به مثابه 
صادرات، مشکالت پیمانکاران با تأکید 
بر تاری��خ تعلق مالی��ات و طوالنی تر 
کردن مهلت زم��ان پرداخت مالیات، 
طراحی مکانیزمی به منظور مقابله با 
پدیده کد فروشی و فاکتورهای جعلی 
و تدقی��ق ضمانت های اجرای قانون با 

تأکید بر جریمه های مالیاتی و...« 
با این هم��ه، قانون مالیات بر ارزش 
افزوده پس از یک دوره پرفراز و نشیب 
در س��ال 1387 به تصویب رسید و از 
نیمه دوم همان س��ال تاکنون اجرای 
آزمایش��ی آن ادام��ه داش��ته اس��ت؛ 
براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، 
در 11 ماهه نخس��ت س��ال گذشته، 
این پای��ه مالیاتی بی��ش از 50درصد 
درآمدهای مالیاتی و بالغ بر 30 درصد 
منابع عمومی دولت را تش��کیل داده 

است. 

بسته پیشنهادی بخش خصوصی درباره اصالح قانون »مالیات بر ارزش افزوده« به مجلس می رود

خیز بخش خصوصی برای اصالح قانون »مالیات بر ارزش افزوده«

فرص�ت ام�روز: وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت در س��ال 1390 با 
ه��دف کوچک ش��دن دول��ت ادغام 
ش��د؛ ع��ده ای ای��ن تصمی��م دولت 
ده��م را به عن��وان یک��ی از بدترین 
تجربه ه��ای ادغ��ام در ای��ران ی��اد 
می کنن��د و عده ای ای��ن تصمیم را 
به مثابه راهکار کوچک س��ازی دولت، 
مثبت می شمارند. اما دولت یازدهم، 
فعاالن اقتصادی و کارش��ناس حوزه 
اقتصاد معتقدند که نه تنها با تفکیک 
وزارتخانه ه��ا دولت کوچک نش��ده، 
بلکه مشکالت دیگری در حوزه های 
اقتصادی به وجود آمده اس��ت؛ حاال 
دول��ت تصمی��م به تفکی��ک وزارت 
بازرگان��ی از وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت گرفته اس��ت؛ تصمیمی که 

موافقان و مخالفان زیادی دارد. 
رئی��س  زمین��ه  همی��ن  در 
تش��کیل  ص��ادرات،  کنفدراس��یون 
از  آن  تفکی��ک  و  بازرگان��ی  وزارت 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت را 
خب��ر خوبی برای فع��االن اقتصادی 
می دان��د و می گوی��د ک��ه جن��س 
دغدغه های صنعت و تجارت متفاوت 
از همدیگ��ر اس��ت و اگ��ر در دولت 
یازده��م بازرگانی به حاش��یه رانده 

ش��د، این صنعت بود ک��ه در دولت 
دهم مورد بی توجهی قرار گرفت. 

 محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون 
صادرات در گفت وگو با پایگاه خبری 
ایران درب��اره تفکیک وزارتخانه  اتاق 
صنعت، مع��دن و تج��ارت می گوید: 
ادغام وزارتخانه ها، به دنبال چند هدف 
انجام  شده بود، هدف اصلی از این کار 
کوچک، چاالک و چابک شدن دولت 
بود. اما در نهایت دولت کوچک نشده 
و هزینه های جاری آن کم نشد. برای 
همی��ن دوب��اره دولت به ای��ن نتیجه 
رس��یده که بار دیگ��ر وزارتخانه های 
ادغام شده، از همدیگر تفکیک شود. 

عض��و هی��أت نماین��دگان ات��اق 
ایران می گوی��د: هدف دیگر از ادغام 
انسجام، یکپارچه سازی  وزارتخانه ها، 
درب��اره  تصمیم گی��ری  تس��هیل  و 
حوزه های متع��دد اقتصادی صنعت، 
مع��دن و تجارت بود، ام��ا در نهایت 
ای��ن هدف هم انجام نش��د. به گفته 
الهوتی، آنچه در س��ال های تفکیک 
وزارتخانه اتفاق افتاد این بود که دو 
وزیر به یک وزیر تبدیل شد؛ آن  هم 
با حجم گسترده ای از مسئولیت ها و 
شرایط و مس��ائلی که بعضاً در تضاد 

باهم قرار می گرفت. 

بی مهری در حوزه بازرگانی
الهوت��ی می گوید: بارها مش��اهده 
ش��ده بود که اگر در ی��ک حوزه ای 
موض��وع بازرگانی اهمیت داش��ت و 
اگر وزی��ر به لحاظ س��وابق اجرایی، 
عمل��ی و تحصیلی ب��ه حوزه صنعت 
نزدی��ک ب��ود، ب��ا دی��د و ارجحیت 
صنع��ت تصمیم گی��ری می کرد و به 

حوزه بازرگانی بی توجه بود. 
الهوت��ی معتقد اس��ت: در دولت 
یازدهم ح��وزه بازرگانی به حاش��یه 
رانده ش��د؛ همانطور ک��ه در دولت 
دهم وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
چون سوابق بازرگانی داشت، صنعت 
را کمت��ر مورد توجه ق��رار داد. عدم 
هماهنگی و تفکی��ک حوزه ها باعث 
ش��د یک��ی از ارکان مه��م اقتص��اد 
کشور، صنعت یا بازرگانی به حاشیه 
رانده ش��ود و مشکالتی برای فعاالن 
آن حوزه پیش آورد. لذا درخواس��ت 
دول��ت از مجلس ب��رای تفکیک این 
وزارتخان��ه در قال��ب الیح��ه به این 
دالیل انجام  ش��ده است. عضو هیأت 
نمایندگان تهران تصریح می کند: در 
تمام دنی��ا، خصوصاً در کش��ورهای 
توسعه یافته صنعت  یا  درحال توسعه 
و بازرگان��ی ی��ک وزارتخانه دارد. اما 

ش��رایط اقتص��ادی در ایران ش��بیه 
کش��ورهای دیگر نیست و الگوی آن 
الگوی مناسبی برای  کشورها، حتماً 
ایران نیست. با توجه به قانونی مثل 
قانون »انتزاع« در حوزه کشاورزی یا 
واگذاری بازرگانی به وزارت صنعت و 
معدن عماًل این حوزه ها تحت الشعاع 
قوانین قرار گرفته و تصمیم گیری ها 
از حالت یکپارچگی خارج  شده است. 
الهوت��ی تأکی��د می کن��د: جنس 
دغدغه های صنعت و تجارت متفاوت 
از همدیگ��ر اس��ت و ب��رای همی��ن 
تش��کیل وزارت بازرگانی یا تفکیک 
ای��ن وزارتخان��ه از وزارت صنع��ت، 
مع��دن و تجارت خبر خوبی اس��ت. 
باید مس��ائل حوزه تج��ارت، واردات 
و ص��ادرات جداگانه مورد بررس��ی 
قرار گی��رد. او می گوی��د: اگرچه در 
س��ال های اخیر بازرگان��ی به دالیل 
متعدد م��ورد بی مهری ق��رار گرفته 
اس��ت، اما بازرگانی به عنوان ابزاری 
ب��رای رش��د و توس��عه اقتص��ادی، 
توسعه صنعت و صادرات محصوالت 
تولیدشده باید مورد توجه قرار گیرد. 
نادی��ده گرفتن صنعت و بازرگانی به 
دلیل حمایت از یکی، کار درس��تی 
نیس��ت و ه��ر دو ای��ن حوزه ها باید 

باهم دیگر مورد توجه باشد. بنابراین 
تفکیک ای��ن دو ح��وزه از همدیگر 
تصمیم درس��تی است و باید این دو 
وزارتخانه مهم، جداگانه به مس��ائل 

حوزه خود بپردازند. 

پیشنهاد برای زمانی که تفکیک 
انجام نشود

پیش��نهاد ش��ما، برای اینکه اگر 
مجل��س ب��ا الیح��ه دول��ت برای 
تفکیک وزارتخانه ه��ا موافق نکند، 
چیس��ت؟ الهوتی پاس��خ می دهد: 
اگ��ر مجلس با الیح��ه دولت برای 
موافقت  وزارتخانه ها  ای��ن  تفکیک 
نکرد، پیش��نهاد من این اس��ت که 
ایجاد معاون��ت رئیس جمهوری در 
ح��وزه تجارت یک ام��ر ضروری و 
الزم اس��ت و جدا ش��دن سازمان 
تج��ارت از زیرمجموع��ه صنع��ت، 
مع��دن و تجارت یک ال��زام جدی 
برای مس��ائل امروز ایران اس��ت. تا 
اینک��ه تصمیم برای حوزه بازرگانی 
در جایی واحد انجام ش��ود. در این 
صورت اس��ت که می ت��وان امیدوار 
ب��ود وزیر با گرای��ش صنعتی روی 
مس��ائل تجارت و بازرگانی س��ایه 

نیندازد و آنها را به حاشیه نراند. 

عضو هی��أت نمایندگان اتاق ایران 
با اش��اره به تصمی��م دولت مبنی بر 
تفکیک وزارتخان��ه  صنعت، معدن و 
تجارت ب��ه وزارت صنعت و معدن و 
وزارت بازرگانی گفت: حتماً باید این 
تفکی��ک صورت گی��رد، در غیر  این 
صورت امکان ادامه این روند کنونی 

وجود نخواهد داشت. 
محمدحسین روشنک در گفت وگو 
با ایس��نا، با اش��اره ب��ه رویکردهای 
موافقان و مخالفان تفکیک وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: 
برخ��ی فک��ر می کنن��د اگ��ر حوزه 
تجارت تضعیف ش��ود، بخش صنعت 
تقویت می ش��ود درحالی  که این امر 

نتیجه ای برعکس خواهد داشت. 
ادغ��ام  اص��والً  داد:  ادام��ه  وی 

مع��ادن  و  صنای��ع  وزارتخانه ه��ای 
و بازرگان��ی از ابت��دا اش��تباه بود و 
هزینه ه��ای زی��ادی ب��رای کش��ور 
دربرداش��ت. یک��ی از اه��داف ادغام 
ای��ن وزارتخانه ه��ا کوچک تر کردن 
ساختار دولت بود اما امروز در عمل 
این اتفاق نیفتاده و این ادغام صورت 

نگرفته است. 
رئی��س اتحادی��ه صادرکنن��دگان 
خراس��ان رضوی اضاف��ه کرد: هدف 
دیگ��ر این ادغام این بود که بیش��تر 
ب��ه تولی��د و صنعت پرداخته ش��ود 
درحالی ک��ه این مهم ه��م رخ نداده 
اس��ت. در حال حاض��ر قیمت تمام 
ش��ده محصوالت تولی��دی به بیش 
از سه برابر رس��یده است. این طرح 
همچنین در جلوگی��ری از قاچاق و 

کنت��رل واردات غیرقانونی هم موفق 
نبوده است.  روشنک خاطرنشان کرد: 
به طور کلی خیلی ه��ا از ابتدا مخالف 
ادغ��ام دو وزارتخان��ه صنایع و معادن 
و بازرگان��ی بودند. مس��ئله تعرفه ها و 
کاه��ش آن یکی دیگ��ر از دالیل این 
امر بود که باز هم با ادغام وزارتخانه ها 
محقق نش��د. اگر امروز بدهکاری های 
معوقه س��ر به فلک می کشد، حاصل 
همین به هم ریختگی ناش��ی از ادغام 
بوده اس��ت.  وی تصریح کرد: یکی از 
علل عدم توفیق زیاد وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت در دول��ت یازدهم 
تعدد وظایفی اس��ت که بر عهده این 
وزارتخانه قرار گرفته است. به عنوان 
نمونه مدیریت تعزیرات بر عهده این 
وزارتخانه اس��ت و از سوی دیگر باید 

از تولید هم حمایت کند.  عضو هیأت 
نماین��دگان اتاق بازرگان��ی ایران با 
بیان اینکه در حال حاضر استدالالت 
درس��تی برای این تفکیک ها وجود 
دارد، اظهار کرد: در این چند س��ال 
مس��کن و عمران و آبادان��ی از بین 
رفته اس��ت و رکود بر بازار مس��کن 
حکمفرماست که همه اینها نشان از 
عدم موفقیت طرح ادغام وزارتخانه ها 
دارد.  روشنک تصریح کرد: باید توجه 
داشت که تجارت یک تخصص است. 
در همین مدت، گران شدن تولید یکی 
از مش��کالت اساس��ی تولیدکنندگان 
بوده است. این امر باعث افزایش دپوی 
کاال در انبارها ش��ده چ��ون تجارت از 
کار افتاده اس��ت. تج��ارت و بازرگانی 
تخصص ویژه ای اس��ت. ام��روز وزارت 

صنعت، معدن و تجارت هیچ کارنامه 
مثبتی ندارد. یکی از عمده ترین دالیل 
عدم توفیق این وزارتخانه همین بحث 
ادغ��ام ب��وده اس��ت.  وی تأکید کرد: 
صنعت، مع��دن و تجارت مکمل هم 
هس��تند. اینها دو بال هستند که در 
بدنه دولت نشسته است. این دو بال 
ق��درت حرکت به اقتص��اد می دهد. 
دلی��ل اینک��ه م��ا در ب��ازار خارجی 
موفق نیستیم این است که بازرگان 
قوی نداریم ت��ا بتواند برندهای قوی 
تولید کند. ادامه این ادغام ش��رایط 
را بدتر می کند و باید مجلس در این 
خص��وص تصمیم درس��ت را بگیرد. 
بیشترین ضرر در ادغام وزارتخانه ها 
متوج��ه تولی��د به خص��وص تولی��د 

صنعتی بوده است. 

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد

همه راه ها به تفکیک ختم می شود

رئیس کنفدراسیون صادرات از تشکیل وزارت بازرگانی یا معاونت تجارت در ریاست جمهوری می گوید

بی توجهی به صنعت در دولت دهم، بی مهری به بازرگانی در دولت یازدهم 

اقتصاد کالن

یادداشت

 چشم انداز بازارهای جهانی
در هفته پیش رو

بازارهای مالی جهان این هفته روزهای شلوغی را پشت 
سر می گذارند. نشس��ت فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره 
و نشس��ت های تعیین سیاس��ت های اقتصادی در بریتانیا، 
ایاالت متحده، ژاپن و سوییس، همچنین انتشار داده های 
تولید صنعتی چین و گزارش های ماهانه نفت از مهم ترین 

رویدادهای تقویم مالی بازارها در هفته پیش رو است. 
برخ��ی تحلیلگ��ران و فع��االن اقتص��ادی امیدوارند که 
فدرال رزرو در نشست 14 ژوئن که روز چهارشنبه برگزار 
می ش��ود نرخ به��ره را برای دومین ب��ار افزایش دهد. نرخ 
به��ره فدرال رزرو پ��س از یک بار افزای��ش در ماه مارس 
به یک درصد رس��یده است و در ادامه برنامه قبلی فدرال 
رزرو برای دو بار افزایش دیگر تا پایان سال، انتظار می رود 

0.25 درصد در پایان سه ماهه دوم 2017 افزایش یابد. 
ب��ا این حال انتش��ار داده های اقتص��ادی ایاالت متحده 
ک��ه در س��طح پایین ت��ری از پیش بینی ها قرار داش��ت و 
همچنین آمارهای بازار مسکن که رونق جدی ای را نشان 
نمی دهد، تا حدودی امیدها را به تصمیم افزایش��ی فدرال 
رزرو کمرنگ کرده اس��ت. مطالعات ش��رکت الپری نشان 
می ده��د حتی این احتمال وج��ود دارد که فدرال رزرو به 
یک افزایش دیگر تا پایان سال جاری میالدی بسنده کند 
و بعید نیس��ت که بان��ک مرکزی این تصمی��م را فعاًل به 

تعویق بیندازد. 
اهمیت دیگر نشس��ت روز چهارش��نبه ب��ه دلیل اعالم 
جزیی��ات برنامه ف��درال رزرو برای کاه��ش 4.5 میلیارد 
دالری ت��راز نام��ه این بانک اس��ت. در کن��ار رویدادهای 
مربوط به این نشست، انتشار داده های اقتصادی آمریکا در 
خصوص تورم، اشتغال، شاخص هزینه تولیدکننده، تعداد 
مسکن های جدید ساخته شده و شاخص خرده فروشی نیز 

توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. 

انتشار گزارش ماهانه اوپک و آژانس جهانی انرژی
اوپک روز سه ش��نبه گ��زارش ماهانه خود را از بازار نفت 
منتش��ر می کن��د و یک روز پ��س از آن آژانس بین المللی 
ان��رژی نیز گزارش خود را از عرضه و تقاضای جهانی نفت 

انتشار خواهد داد. 
گروه صنعتی مؤسس��ه نفت آمریکا موس��وم به API و 
مرکز اطالعات انرژی گزارش هفتگی عرضه نفت آمریکا و 
ذخایر نفت و بنزین را اعالم می کنند. این در حالی اس��ت 
که هفته گذش��ته ب��ا اعالم این مرکز مبنی بر رش��د 3.3 
میلیون بش��که ای ذخایر نفت آمریکا، برخالف پیش بینی 
بازار که انتظار داشت سطح این ذخایر 3.4 میلیون بشکه 
کاهش یابد، بهای نفت به سقوط 4.4 درصدی به کمترین 

مقدار یک ماهه اخیر رسید. 
به نظر می رس��د افزای��ش تولید نفت ش��یل تالش های 
تولیدکنن��دگان بزرگ را تا اینجا بی نتیجه باقی گذاش��ته 
است، بر همین اساس بانک گلدمن ساکس نیز هفته قبل 
پیش بین��ی خود را درب��اره نفت برن��ت از 56.75 دالر به 
55.39 دالر کاهش داد و پیش بینی خود را از نفت وس��ت 

تگزاس نیز از 54.80 دالر به 52.92 دالر پایین آورد. 
در همین راس��تا بانک جی پی م��ورگان پیش بینی کرد 
ه��ر بش��که نفت برن��ت در س��ال آین��ده 45 دالر و نفت 
وس��ت تگزاس آمریکا نیز 42 دالر به ط��ور میانگین قیمت 
خواهد داش��ت. ای��ن قیمت ها نس��بت به گ��زارش قبلی 
ای��ن بانک ب��ه ترتیب 11 و 10 دالر کاه��ش یافته اند. در 
نتیجه بس��یاری از فعاالن اقتص��ادی منتظرند تا از نتیجه 
ارزیابی های ماهانه موسسات بزرگ نفتی در خصوص بازار 
این کاالی اساس��ی اطالع حاصل کنند. با توجه به رقابت 
شدید تولیدکنندگان نفت آمریکا و خاورمیانه، ادامه رشد 
ذخایر آمریکا می تواند دامنه قیمت نفت را در ادامه س��ال 
جاری میالدی کاهش دهد که برای صادرکنندگان بزرگ 
به معنای کاهش درآمد است. همچنانکه تاکنون عربستان 
ب��ه دلیل کاهش قیمت نفت با کس��ری بودجه ش��دید و 
مش��کل تأمین هزینه ها روبه رو شده است، ادامه این روند 
برای سایر تولیدکنندگان خاورمیانه نیز شرایط مشابهی را 

ایجاد خواهد کرد. 

اعالم سیاست های اقتصادی بانک انگلستان
بان��ک انگلس��تان نیز روز پنجش��نبه تصمیم��ش را در 
خصوص نرخ بهره اعالم خواهد کرد. نرخ بهره هم اکنون در 
انگلستان 0.25 درصد است و به نظر نمی رسد با توجه به 
داده های اقتصادی تغییری در آن حاصل شود. اهمیت این 
رویداد از آن جهت اس��ت که مذاکرات مربوط به برگزیت 
کمتر از یک هفته دیگر آغاز می شود و انتظار می رود بانک 
مرکزی برای کنترل ش��وک ناش��ی از نتای��ج غیرمنتظره 
انتخاب��ات پارلمانی 8 ژوئن که منجر به کاهش ارزش پوند 

استرلینگ در برابر دالر شد، برنامه خود را اعالم کند. 
این بانک قبل از برگ��زاری انتخابات اعالم کرده بود که 
سیاست های پولی انگلس��تان تا زمانی که کاهش تقاضای 
داخل��ی را در ط��ول مذاک��رات خ��روج از اتحادی��ه اروپا 
تش��خیص بدهد، حداقل برای چند ماه آینده ادامه خواهد 
داش��ت. در ش��رایطی که ترکیب پارلمان با افزایش قدرت 
حزب کارگ��ر و کاهش اکثریت مطلق ح��زب محافظه کار 
دس��تخوش تغییرات اساسی شده اس��ت، باید دید برنامه 
بریتانیا برای خروج چ��ه تأثیری در روابط اقتصادی اش با 
اتحادیه اروپا خواهد داشت. در این میان فعاالن اقتصادی 
نیم نگاه��ی به آماره��ای ماهانه تورم و اش��تغال دارند که 
در پایان هفته اعالم می ش��ود و تأثی��ر برگزیت بر اقتصاد 

انگلستان را بیشتر روشن می کند. 
بانک های مرکزی ژاپن و س��وییس نی��ز در پایان هفته 
تصمیم��ات خ��ود را در خصوص نرخ به��ره اعالم خواهند 
کرد. این در حالی اس��ت که نرخ بهره کوتاه مدت در ژاپن 
0.1درصد اس��ت و نرخ بهره اوراق قرضه 10 س��اله دولتی 
صفر اس��ت. برنامه اقتص��ادی بانک مرکزی س��وییس بر 
اس��اس ارزیابی فصلی داده های اقتصادی روز پنجش��نبه 
اعالم می ش��ود. نرخ بهره این کشور هم اکنون منفی 0.75 

درصد است و انتظار می رود بدون تغییر باقی بماند. 
همچنین سازمان ملی آمار چین روز چهارشنبه داده های 
اقتصادی مربوط به تولید صنعتی و س��رمایه گذاری ماه مه 
 را منتش��ر می کند. در کل به نظر می رسد پیچیده تر شدن 
ش��رایط اقتصادی با گ��ره خوردن آن به اوضاع سیاس��ی 
جه��ان به باالترین حد خود در چند س��ال اخیر رس��یده 
باش��د، از این رو آمارهای اقتصادی پایان هفته می تواند تا 
حد زیادی مسیر س��رمایه گذاران را برای اتخاذ استراتژی 

مناسب در ادامه سال تعیین کند. 

انرژی

مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد
برآورد امضای 15 میلیارد دالر قرارداد 

جدید نفتی
معاون وزیر نفت می گوید: شرایط برای امضای قراردادهای 
جدی��د نفتی مهیاس��ت و امض��ای قرارداد توس��عه میادین 
مش��ترک در اولوی��ت قرار دارد.  عل��ی کاردر درباره امضای 
قرارداده��ای جدید نفتی به ایرنا، گفت: برآورد می ش��ود تا 
پایان امسال بتوانیم بیش از 15 میلیارد دالر قرارداد جدید 
نفتی را با ش��رکت های بین المللی امض��ا کنیم.  مدیرعامل 
ش��رکت ملی نفت درباره طرح هایی که قرارداد آنها به امضا 
می رسد، ابراز امیدواری کرد تا توسعه فاز 11 پارس جنوبی، 
می��دان آزادگان و الیه نفتی پارس جنوبی به مرحله امضای 
ق��رارداد برس��ند. این میدان ها به دلیل مش��ترک بودن، در 
اولویت توس��عه قرار دارند و وزارت نفت بر توسعه آنها تأکید 
دارد.  کاردر افزود: مناقصه میدان مشترک آزادگان به زودی 
برگزار می ش��ود ک��ه در آن ش��رکت های بین المللی حضور 
خواهند داش��ت.  گفتنی است پیش از این بیژن زنگنه وزیر 
نفت از احتمال امضای نخستین قرارداد جدید نفتی تا پایان 
کار دول��ت یازدهم خب��ر داده و درباره برگزاری نخس��تین 
مناقصه بین المللی صنعت نفت گفته بود: مقدمات برگزاری 

مناقصه توسعه میدان آزادگان در حال انجام است. 

فایننشیال تایمز گزارش داد
چرا سقوط قیمت نفت تنها مشکل 

اوپک نیست
در هر بحثی که درباره بازار نفت مطرح می ش��ود، راحت 
اس��ت پیامده��ای واقعی کاهش قیمتی که در س��ه س��ال 
گذش��ته رخ داده اس��ت، نادیده گرفته ش��ود اما به تأثیری 
که تغییر قیمت بر کش��ورهای عرضه کننده نفت داده است، 
وقعی نهاده نمی ش��ود درحالی که تغییر ساختاری که روی 
داده اس��ت، عمیق��ا بی ثبات کنن��ده بوده و احتماال بس��یار 

خطرناک است. 
به گزارش فایننشیال تایمز، گزارش جدید اداره اطالعات 
انرژی آمریکا که ماه گذش��ته منتشر شد، به بررسی کاهش 
قیمت ها در سال های اخیر پرداخت که شایان توجه است. 

آم��اری ک��ه در این گزارش ارائه ش��ده اس��ت، ب��رای همه 
کشورهای تولیدکننده نفت ارقام بزرگی هستند. تولیدکنندگان 
معدودی، اقتصادهای متنوعی داشته اند که به آنها امکان داده با 
کاهش قیمت نفت سریعا وفق پیدا کنند اما اکثرا کشورهایی با 
جمعیت وابسته به خصوص کودکان و جوانان هستند، به عنوان 
مثال نیجریه حدود 115 میلیون جمعیت دارد که 61 درصد آن 
پایین 25 سال سن دارند یا آنگوال که 13میلیون نفر جمعیت 
دارد که 63 درصد آنها پایین 25 سال سن دارند.  البته فقدان 
اقتصادهای متن��وع یا تدابیر ضروری ب��رای کنترل جمعیت، 
تقصیر دولت های مربوطه اس��ت. بسیاری از این دولت ها فاقد 
تجربه یا کفایت برای مدیریت اقتصادهای ملی خود هس��تند 
و بس��یاری پول زیادی را در طول سال ها روی هزینه دفاعی یا 
اسباب بازی های لوکس مورد عالقه ثروتمندان هزینه کرده اند، 
مانند کش��تی تفریحی 450 میلیون دالری که س��ال گذشته 
از سوی شاهزاده محمدبن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان 
خریداری شد. کشورهای معدودی مانند امارات متحده عربی 
استراتژی های جدی متنوع سازی اقتصاد را طراحی کرده اند و 
برخی نیز صندوق های رفاه دولتی و نهادهای س��رمایه گذاری 
برای استفاده درست از درآمد نفتی تأسیس کرده اند.  اما تنها 
نگاهی به ضعف تولیدکنندگان نفت، پاس��خ مناسبی نیست. 
کاه��ش قیمت نفت، درآمد کش��ورهای عض��و اوپک را حدود 
 750 میلیون دالر از سطح سال 2012 کاهش داده که بیش از 
60 درصد کاهش نش��ان نمی دهد. هیچ ی��ک به طور کامل با 
این ضرر در درآمد وفق نیافتند. اکثر این کش��ورها پنداشتند 
که تغییر قیمت موقتی خواهد بود و بعضی حتی برای پوشش 
کس��ری درآمد در برابر هزینه جاری خود به اس��تقراض اقدام 
کردند و در نتیجه مش��کالت بیش��تری را برای آینده ذخیره 

کردند. 
رنج واقعی تدابیر ریاضت به اجرا درآمده تازه آغاز شده است و 
همچنان که دولت ها پی می برند کاهش قیمت ها بیش از اینکه 
دوره ای باشد، ساختاری است، عمیق تر خواهد شد. جدیدترین 
اقدام برای مدیریت بازار، تمدید توافق کاهش تولید به مدت 9 
ماه دیگر بوده که تأثیر مثبتی نداشته است. قیمت نفت برنت 
روز جمع��ه به حدود 48 دالر در هر بش��که س��قوط کرد. این 
مش��کل به شدت بی ثبات کننده خواهد بود. حداقل پنج کشور 
عضو اوپک شامل اقتصادهای بزرگی مانند ونزوئال و نیجریه در 
خطر بی ثباتی سیاس��ی و اقتصادی هستند. ناآرامی اجتماعی 
در حال حاضر در لیبی و در الجزایر مش��هود است. در سراسر 
کشورهای عضو اوپک، گروه رو به رشد از جوانان بیکار و ناآرام 
بین 15 تا 30 سال وجود دارند. بسیاری از اعضای اوپک مانند 
نیجریه و ونزوئال مناقشات سیاسی خاص خود را دارند و به همه 
این موارد، اختالف نهفته میان مذاهب پیروان اس��الم که دین 
اکثر کشورهای عضو اوپک است، اضافه می شود. به نظر می رسد 
اوپک به دلیل تغییراتی که در صنعت جهانی نفت روی می دهد 
در حال از دس��ت دادن توانایی برای کنترل قیمت هاس��ت. در 
واقع، کاهش ساختاری قیمت نفت، بی ثبات کننده ترین رویداد 
اقتصادی اس��ت که از زمان بحران مالی جهانی س��ال 2008 
اتفاق افتاده است. در این مورد، تأثیر مذکور به شکل آهسته ای 
ملموس اس��ت و باعث شعله ور شدن مناقش��ات و تنش های 
موجود می ش��ود. و همانطور که فروپاشی حباب بازار مسکن، 
سیستم اقتصادی جهانی را شوکه کرد، مشکالت اوپک نیز به 
داخل این سازمان محدود نخواهد شد. وقتی مشکالت از طریق 
مهاجرت، تروریس��م و حتی ریس��ک های سالمتی به سرعت 
جهانی می ش��وند، وضعیت رو به وخام��ت در داخل اوپک نیز 

احتماال به مشکل همه تبدیل خواهد شد. 

توافق پاریس فرصتی برای ایران در 
حوزه انرژی گاز

توافق پاریس فرصتی بس��یار مناس��ب برای کسب منافع 
اقتص��ادی سرش��ار در حوزه گاز اس��ت. رئی��س مرکز امور 
بین المل��ل و کنوانس��یون های س��ازمان حفاظ��ت محی��ط 
زیس��ت در گفت وگ��و با ش��انا درب��اره برخ��ی صحبت های 
مطروح��ه پیرامون ضرر اقتصادی ای��ران از توافق پاریس به 
دلیل وابس��تگی اقتصاد ایران به نفت گفت: پیوس��تن همه 
کش��ورهای نفتی و در رأس آنها عربستان به توافق  پاریس، 
نافی این موضوع اس��ت. مجید شفیع پور ادامه داد: براساس 
برآورد آژانس بین المللی انرژی، تا سال 2040 میالدی نیاز 
جهان به نفت افزایش می یابد، به گونه ای که بنا بر تخمین ها 
اگر میزان مص��رف امروز جهان را روزانه معادل 85 میلیون 
بش��که نفت خام در نظر بگیریم تا س��ال 2040 این رقم به 
105 میلیون بش��که نفت افزایش پیدا خواهد کرد و این به 
معنای فرصت 23 س��اله ایران برای تأمین حداکثری منابع 

ملی خود است. 

علی مرتضوی
 تحلیلگر شرکت بین المللی الپری
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رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه با 
بیان اینکه نظام آماری فعلی ایران در 
دنیا منس��وخ شده است، گفت: برنامه 
مل��ی آمار ب��رای س��ال های ١٣٩٦تا 
١٤٠٠ به تصویب ش��ورای عالی آمار 
می رسد.  به گزارش »فرصت امروز«، 
 محمدباق��ر نوبخ��ت روز گذش��ته در 
پنج��اه و پنجمین نشس��ت ش��ورای 
عال��ی آمار که به تصویب کلیات تهیه 
و تدوی��ن برنامه مل��ی آمار اختصاص 
یافته ب��ود، گفت: نظ��ام آماری فعلی 
کشور که در آن مأموران به در خانه ها 
می روند و آمار جمع آوری می کنند در 
دنیا منسوخ شده است و باید به سمت 

نظام آماری »ثبتی مبنا« برویم. 
نوبخ��ت ادامه داد: همزم��ان با آغاز 
اجرای برنامه ششم توسعه، قرار است 
برنامه ملی آمار در کشور تهیه شود و 
در شورای عالی آمار به تصویب برسد. 
او این برنامه را نقشه راه برای  گذار از 
وضع موجود به مطلوب دانست و افزود: 
س��ازمان برنامه و بودجه یک سازمان 
تخصصی در تهیه برنامه اس��ت. ما از 
تجارب خود اس��تفاده کردیم و برای 
تهی��ه هر برنامه ابتدا یک نظام تدوین 
برنام��ه تهیه می کنی��م و باید تعریف 
کنیم که وضعیت موجود چیس��ت و 
وضعیت مطلوب کدام است و با کدام 

راهبردها می توان به آن رسید. 
نوبخ��ت گفت: وضعی��ت کنونی ما 
همین نظام سنتی اس��ت که باید به 
در خانه افراد رفت، اطالعات گرفت و 
منتش��ر کرد که در دنیا منسوخ شده 
است. در قرن بیس��ت و یکم از روش 
استقرایی از ریزداده های اداری استفاده 
می شود که به آن نظام آماری »ثبتی 
مبنا« می گویند. برای رفتن به وضعیت 
مطلوب باید راهبرد داش��ته باشیم که 
رئیس مرکز آمار ایران ١٢ جهت گیری 
و راهبرد کلی را ارائه کرده که اعضای 
ش��ورای عالی آمار ایران آن را بررسی 
کرده اس��ت.  نوبخت افزود: امیدواریم 
برنامه ملی آمار تا آبان ماه امس��ال در 

شورای عالی آمار تصویب شود. 
او در ادامه این نشس��ت در پاسخ به 
مباحث مطرح ش��ده از سوی نماینده 
بانک مرک��زی ایران در خصوص تهیه 

و انتش��ار آمار گف��ت: در هیأت دولت 
نیز مباحث مربوط به تهیه و انتش��ار 
آمار بحث شده است و این مباحث به 
مجلس هم کشید و در نهایت تصویب 
شد که مرجع رسمی مرکز آمار باشد. 
نوبخت بیان کرد: البته این موضوع 
به این معنی نیس��ت که دستگاه های 
دیگ��ر نمی توانن��د آمار تهی��ه کنند. 
بان��ک مرکزی هم می توان��د آمارهای 
خود را تولید کند، اما آمارهای رسمی 
دولت، آماری است که مرکز آمار تهیه 
کرده اس��ت.  وی با اش��اره به دیدگاه 
رئیس جمهور در خصوص ارائه آمار از 
س��وی دو نهاد گفت: ایشان هم اعالم 
کرده اند که سال پایه باید یکی شود و 
در صورتی که اختالف جزیی باشد این 

اختالل معنادار نیست.

نظام آماری ایران در دنیا منسوخ 
شده است

همچنین رئیس مرکز آمار ایران در 
این نشست گفت: نظام آماری کشور با 
همه ویژگی هایی که دارد، هنوز سنتی 

است. 
امیدعلی پارس��ا در این باره توضیح 
آماره��ای  نوزده��م  ق��رن  در  داد: 
سرش��ماری جمع آوری می ش��د و در 

ق��رن بیس��تم نمونه گی��ری و تعمیم 
نتای��ج نمونه انجام می گرف��ت، اما در 
قرن بیس��ت ویکم آم��ار »ثبتی مبنا« 
جایگزین روش های پیش��ین می شود 
ک��ه روش »ثبتی مبنا« ت��ا ١٠ برابر 
را  آماره��ا  جم��ع آوری  هزینه ه��ای 
کاهش می دهد. پارس��ا اف��زود: برای 
تهیه آماره��ای »ثبتی مبنا« می توان 
آمارهای کل��ی از ریزداده های آماری 
س��ازمان ها تهیه کرد. همچنین برای 
تهیه آمارهای ثبتی به چهار مولفه کد 
ملی، پستی، کسب و کار و مسکن نیاز 
داریم. رئیس مرکز آم��ار ایران افزود: 
در کش��ور سوئد حتی در اداره مالیات 

بحث های جمعیتی نیز مطرح است. 
پارس��ا در پایان گفت: ریزداده های 
آماری می تواند روزانه به س��وی مرکز 
آم��ار ای��ران بیاید و آمارها به ش��کل 
ماهانه در مرکز آمار ایران ارائه ش��وند؛ 
همچنین تهیه سرشماری که پیشتر 
در دولت قبل پنج ساله بود، می تواند 
١٠ س��اله شود تا بتوانیم در این مدت 

به آمارهای »ثبتی مبنا« نیز برسیم. 

مناقشه ادامه دار مرکز آمار ایران 
و بانک مرکزی

اما پنجاه و پنجمین نشست شورای 

عال��ی آمار خال��ی از حاش��یه نبود و 
مناقشه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران 
درباره اعالم آمارهای اقتصادی در این 

نشست نیز ادامه داشت. 
ابتدا علیرضا مقتدایی، نماینده بانک 
مرک��زی و مدی��رکل آم��ار اقتصادی 
بانک مرکزی نسبت به نواقص برنامه 
ملی آمار و ش��یوه ای که مرکز آمار در 
ارائه  آمار اتخ��اذ کرده، انتقاد کرد و از 
مرک��ز آمار ایران درخواس��ت کرد که 
این برنامه به کمیسیون های تخصصی 
ارجاع داده ش��ود تا بار دیگ��ر درباره  
بخش ه��ای مختلف آن بحث ش��ود. 
مقتدایی همچنین به مباحث مربوط 
ب��ه اعالم آمار رش��د و تورم از س��وی 
بانک مرکزی و مرکز آمار اش��اره کرد 
و از تهیه و انتشار آمار در بانک مرکزی 

دفاع کرد. 
اما این س��خنان با واکنش نوبخت 
روبه رو شد و او با بیان اینکه این جلسه 
به بررس��ی برنامه ملی آمار اختصاص 
دارد، گف��ت: ما از مباح��ث مربوط به 
مرجعیت رس��می آمار عبور کردیم و 
طبق تصویب مجلس، مرکز آمار ایران 
مرجع رسمی اعالم آمار کشور است. 

در ادام��ه این بح��ث، رئیس مرکز 
آم��ار ایران نی��ز تأکید ک��رد: در دنیا 

مدت هاس��ت به این نتیجه رسیده اند 
که برای اعالم آمار رس��می باید مراکز 
آمار تشکیل ش��ود و اکنون فقط پنج 
کش��ور دنیا هس��تند که تورم آنها را 
بان��ک مرکزی اعالم می کند و ما یکی 
از آن کشورها هستیم. همچنین فقط 
در دنیا ١٢ کش��ور هس��تند که رشد 
اقتصادی را بانک مرک��زی آنها اعالم 
می کن��د که باز ایران یک��ی از آن ١٢ 

کشور است. 
نماینده  اش��رفی،  یکت��ا  همچنین 
وزارت اقتص��اد در ش��ورای عالی آمار 
و مدی��ر دفتر مدل س��ازی و مدیریت 
اطالعات اقتص��ادی وزارت اقتصاد در 
این نشست با اش��اره به اینکه باید در 
پروس��ه های آماری مرکز آم��ار ایران 
دس��تگاه های دیگر پررنگ تر باش��ند، 
بیان ک��رد: باید جایگاه دس��تگاه های 
تخصصی به درس��تی تعریف ش��ده و 

حضور داشته باشند. 
نماین��ده وزارت اقتصاد نیز همانند 
نماینده بانک مرکزی اعتقاد داش��ت 
ک��ه برنام��ه ملی آم��ار ب��ار دیگر در 
کمیسیون های تخصصی مورد بررسی 
قرار گی��رد و در این جلس��ه تصویب 

نشود. 
اش��رفی ب��ا انتق��اد از اینک��ه بعضاً 
تفاوت های قابل توجهی بین آمارهای 
اعالم ش��ده میان مرکز آم��ار و بانک 
مرک��زی وج��ود دارد، گف��ت: ممکن 
اس��ت در بحث های اقتص��ادی وجود 
داشته باش��د ولی مثالً زمانی که رشد 
اقتص��ادی مرکز آمار ای��ران 7 درصد 
و رش��د اقتصادی بان��ک مرکزی ١١ 
درصد اعالم می ش��ود ما دیگر حرفی 
برای گفتن نداری��م. به نظر من بهتر 
اس��ت مقوله تولید آمار و انتشار آن را 
جدا کنیم و به این ترتیب ممکن است 
اعالم با مرکز آمار باش��د، ولی به این 
معنی نیست که تولید آمار هم باید به 

مرکز آمار ایران بیاید. 
به گزارش »فرصت امروز«، با وجود 
مخالف��ت نماین��ده بان��ک مرکزی و 
نماینده وزارت اقتصاد، کلیات تهیه و 
تدوین برنامه ملی آمار در انتهای این 
نشس��ت با رأی اکثریت اعضای شورا 

تصویب شد. 

مناقشه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره اعالم آمارهای اقتصادی ادامه دارد

مرکز آمار یا بانک مرکزی، مسئله این است! 
واردات

واردات چای خارجی 11درصد کاهش یافت
آشتی با چای ایرانی

حمایت دولت یازدهم از چایکاران و صنعت تولید چای کشور 
نه فقط رشد تولید و بهبود عملکرد آن را به دنبال داشته، بلکه 
آمار افزایش ٦٣درصدی مصرف چای خش��ک تولیدی نشان 

می دهد که مردم با چای ایرانی آشتی کرده اند. 
چای ایرانی در سال های گذشته به دلیل کاهش حجم تولید، 
پایی��ن بودن کیفیت، واردات بی رویه چای خش��ک خارجی و 
در مواقع��ی عرضه چای ه��ای بی کیفیت انب��اری و نامطلوب 
)کمپوس��ت( به بازار و کم توجهی مردم، محبوبیت خود را از 
دس��ت داده بود. در همین زمینه اما کارشناسان صنعت چای 
معتقدند که چای ایرانی به دلیل به کار نرفتن سم در تولید آن 
از طبیعی ترین و کیفی ترین انواع چای در دنیا به شمار می رود. 
محمدولی روزبهان، رئیس سازمان چای کشور درباره کیفیت 
چای ایرانی و اس��تقبال مردم از این محصول به ایرنا گفت: در 
دولت یازدهم به دلیل حمایت های دولت از صنعت چای کشور 

شرایط برای افزایش تولید و همچنین تولید کیفی مهیا شد. 
وی از اقدامات حمایتی دولت تدبیر وامید از صنعت چای را 
افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای، پرداخت وام های 
به زراعی، پرداخت وام به کارخانجات چای، تش��کیل صندوق 
حمایت از صنعت چای کش��ور با پرداخت ١٠٠درصد س��هام 
چایکاران توسط دولت، تأمین نقدینگی کافی خرید برگ سبز 
چای با تمام مش��کالت و پرداخت به موقع مطالبات چایکاران 

عنوان کرد. 
به گفته روزبه��ان، دولت با برنامه های خود عالوه برحمایت 
از تولیدکنندگان و کارخانجات فرآوری چای در ارتقای سطح 
آگاهی عمومی مردم در مصرف چای تولید داخل نقش مؤثری 

داشته است. 
رئیس س��ازمان چای کش��ور ادامه داد: اقدام های ارزشمند 
دول��ت در احیای صنعت چای کش��ور به گون��ه ای بود که ما 
بازخوردش را در اقبال مصرف کنندگان از تولیدات چای داخلی 
دیدیم، به طوری که مصرف چای خشک تولید کشور در سال 
١٣٩٢ نزدی��ک به ١٩ هزارتن بود و این رقم در س��ال ١٣٩5 
به ٣١ هزارتن رس��ید که مع��ادل ٦٣درصد افزایش مصرف را 

نشان می دهد. 
ب��ه گفته روزبهان، تولید برگ س��بز چای در س��ال ١٣٩٢ 
نزدیک به 8٠ هزارتن بود که با کمک های دولتی این میزان در 
سال ١٣٩5 به ١٣٩ هزارتن برداشت برگ سبز چای منجر شد. 
وی بیان داشت: در واقع مصرف چای تولید داخل به نحوی 
افزایش پیدا کرده که میزان کل مصرف چای در کشور تغییر 
نداش��ته و این امر بیانگر آن اس��ت که مردم مصرف خود را از 

چای خارجی به داخلی تغییر داده اند. 
روزبهان با اشاره به اینکه برداشت چین اول برگ سبز چای 
از ١5 اردیبهش��ت ماه آغاز شده اس��ت، گفت: در اردیبهشت 
ماه ٤٠درصد چای تولیدی س��االنه کشور برداشت و فرآوری 
می ش��ود و امسال نه تنها با 8درصد رشد تولید نسبت به سال 
گذشته مواجه هستیم، بلکه بخش عمده چای تولیدی کشور 

در کارخانجات فرآوری و به فروش رسیده است. 
به گفته وی، با اس��تقبال خوب م��ردم از چای تولید داخل 
اکنون بخش اندکی از چای خش��ک باقی مانده اس��ت که در 

انبارها نگهداری می شود. 

حمل و نقل

بلومبرگ گزارش داد
درخواست مجوز بویینگ از اوفک برای 

قرارداد با آسمان
فرص�ت امروز: پای��گاه خبری بلومبرگ اع��الم کرد که 
ش��رکت هواپیمایی بویینگ آمریکا برای معامله با ش��رکت 
هواپیمایی آسمان از اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت 

خزانه داری آمریکا )اوفک( درخواست مجوز کرده است. 
  »آس��مان ایر« شرکتی خصوصی اس��ت که بزرگ ترین 
مالک آن، صندوق بازنشس��تگی کش��وری است و جزو سه 
ش��رکت بزرگ هوایی ایران محسوب می ش��ود و در ابتدای 
هفته با ش��رکت هواپیماس��ازی بویینگ ق��رارداد خرید ٦٠ 
فروند هواپیمای 7٣7 را در تهران به امضا رس��اند. ش��رکت 
بویین��گ و آس��مان نخس��تین ب��ار در آوری��ل )فروردین-
اردیبهشت( گذش��ته، چنین قراردادی را مطرح کردند. این 
دومی��ن فروش هواپیمای بویینگ به یک ش��رکت ایرانی از 
سال ١٩7٠ اس��ت؛ نخستین قرارداد با ارزش ١٦.٦ میلیارد 
دالر با ایران ایر در حال نهایی شدن است. بلومبرگ نوشت: 
شرکت هواپیمایی آسمان ایران یک قرارداد ٣میلیارد دالری 
ب��ا بویینگ امضا کرده و مطمئن اس��ت که ای��ن قرارداد با 
واکنش شدید واشنگتن روبه رو نمی شود. این در حالی است 
ک��ه به تازگی س��نای آمریکا به پیش��برد الیحه ای رأی داد 
که می تواند تحریم های جدیدی علیه ایران به وجود بیاورد. 
امیررضا مصطفوی، س��خنگوی شرکت هواپیمایی آسمان 
گف��ت: ما یک ش��رکت تجاری هس��تیم و بویینگ هم یک 
ش��رکت تجاری اس��ت؛ ما در عرصه اقتصادی کار می کنیم 
نه عرصه سیاس��ی. در چنین فضایی، کارها در جریان است 

و پیش می رود.

 در انتظار تایید اوفک
بویین��گ ب��ه نق��ل از وزارت بازرگانی می گوی��د: چنین 
قراردادی ١8 هزار ش��غل را در ایاالت متحده ایجاد یا حفظ 
خواهد کرد. ب��ا این حال برای نش��ان دادن پیچیدگی های 
سیاس��ی این معامله با ایران، این شرکت تأکید کرد که آنها 
هرگونه قرارداد با خطوط هوایی ایران را مش��روط به تأیید 
دولت ایاالت متح��ده می دانند.  در همان روزی که مجلس 
ایران مورد حمله تروریستی قرار گرفت، سناتورهای آمریکا 
برای پیشبرد یک الیحه برای ایجاد تحریم های جدید علیه 
ای��ران رأی دادند. این الیحه این اجازه را به ترامپ می دهد 
که کس��ب و کار را با ایران محدود کند.  به گفته مصطفوی، 
هیچ مش��کلی وجود ندارد. وقتی مجوز اوف��ک به ایران ایر 
داده ش��د، ما مشکلی برس��ر راه نمی بینیم. او گفت: آسمان 
5 درص��د از هزینه را به صورت نقدی ب��ه بویینگ پرداخت 
خواه��د کرد و این تولیدکننده ب��رای ٩5 درصد باقی مانده 
تأمین مالی ترتیب خواهد داد.  این ش��رکت ش��نبه گذشته 
در ته��ران برای خرید ٣٠فرون��د هواپیمای 7٣7 با بویینگ 
قرارداد بس��ته که خرید ٣٠فروند دیگر نیز تمدید می شود.  
به نوش��ته بلومبرگ، بویینگ نخستین هواپیماها را در سال 
٢٠٢٢ به شرکت آسمان تحویل خواهد داد.  بلومبرگ ادامه 
داده است: قرارداد آسمان سیاست ایجاد اشتغال کارخانه ای 
دونال��د ترامپ، رئیس جمهوری آمری��کا را در برابر قول وی 

برای اتخاذ موضع سخت تر در برابر ایران قرار می دهد. 
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مدی��رکل نظ��ارت ب��ر بانک ها و موسس��ات 
اعتباری بان��ک مرکزی آخرین وضعیت تعیین 
تکلیف س��پرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان 
را تش��ریح و اعالم کرد که با مش��خص ش��دن 
وضعیت س��پرده های ت��ا ۲۰ میلی��ون تومان، 
فرآین��د پرداخ��ت وارد مرحله ای ت��ازه خواهد 
ش��د که پرداخت مرحله ای وج��وه کالن را به 

همراه دارد. 
 عباس کمره ای در عین حال تأکید کرد که 
تمام دارایی های شناس��ایی شده و دارایی هایی 
که در آینده شناس��ایی خواهد شد، متعلق به 
س��پرده گذاران اس��ت و در هماهنگی با مرجع 
قضای��ی این ام��وال ب��ه عادالنه ترین ش��یوه، 
قیمت گذاری و از محل آنها سپرده ها پرداخت 
می شود. بدیهی است پرداخت ها در این مرحله 
ب��ه ص��ورت علی الحس��اب ب��وده و در صورت 
شناس��ایی ام��وال و دارایی ه��ای جدید، مبالغ 
دیگری نیز عالوه بر علی الحساب پرداختی بین 

سپرده گذاران تقسیم خواهد شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، در جریان رس��یدگی به 
مس��ائل پی��ش آمده ب��رای موسس��ه اعتباری 
کاسپین، فرشتگان به عنوان بزرگ ترین تعاونی 
زیرمجموعه آن بود و ب��ا توجه به حجم باالی 
س��پرده گذاران این تعاونی که تا مرز ۵۰۰ هزار 
نفر می رس��ند، تعیین تکلیف سپرده گذاران آن 

در اولویت قرار گرفت. 
ب��ر این اس��اس طب��ق برنامه و ب��ا تصمیم 
مش��ترک بانک مرک��زی و قوه قضاییه تاکنون 
دو مرحل��ه از تعیی��ن تکلیف س��پرده گذاران 
تعاونی منحله فرش��تگان انجام شده است. در 
مرحله اول که از ۲٨ اردیبهش��ت ماه تا هشتم 
خرداد ماه انجام شد، سپرده های زیر ۱۰ میلیون 

تومان و در مرحل��ه دوم از ۱۰ تا ۲٣ خردادماه 
سپرده های زیر ۲۰ میلیون تومان تعیین تکلیف 

شده اند. 
در مرحله دوم البته مقرر شد سپرده گذاران 
ب��ا س��پرده های از ۱۰ ت��ا ۲۰ میلی��ون تومان 
ب��رای تعیین تکلی��ف سپرده های ش��ان اقدام 
کنن��د. به گون��ه ای که س��پرده گذاران کمتر از 
۱۰ میلی��ون که در مرحل��ه اول تعیین تکلیف 
در موعد تعیین ش��ده یعنی ۲٨ اردیبهش��ت تا 
هش��تم خردادماه به ش��عب منتخ��ب مراجعه 
نکرده ان��د، در مرحل��ه دوم بتوانند نس��بت به 

تعیین تکلیف سپرده خود بپردازند. 

پرداخت ۲۶ میلیاردی به سپرده گذاران 
فرشتگان

آن طور ک��ه عباس کمره ای، مدیرکل نظارت 
بر بانک ها و موسس��ات اعتباری بانک مرکزی 

به ایسنا اعالم کرده است تا روز دوشنبه یعنی 
یک روز مانده ب��ه پایان مهلت مرحله دوم، در 
مجموع مبلغی حدود۲۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان به سپرده گذاران فرشتگان پرداخت شده 

است. 
وی با اش��اره به اینکه بان��ک مرکزی منتظر 
اتمام مراحل اول و دوم است، اعالم کرد که در 
صورت مراجعه و تعیین تکلیف سپرده های زیر 
۲۰ میلی��ون تومان، در مراحل بعدی به تدریج 
سپرده های با مبالغ بیشتر مرحله به مرحله در 
اولویت تعیین تکلیف از طریق ۲۰ شعبه معرفی 

شده موسسه کاسپین قرار خواهد گرفت. 
کمره ای در این باره توضیحات بیشتری ارائه 
ک��رد و گفت که در ه��ر مرحل��ه دوره زمانی 
خاصی متناسب با تعداد سپرده گذاران مشمول 
تعیین و از طریق وب س��ایت موسسه کاسپین 
اعالم می شود تا سپرده گذاران بتوانند با آرامش 

به ش��عب مذک��ور مراجعه و نس��بت به افتتاح 
س��پرده نزد کاس��پین اقدام کرده یا در صورت 
عدم تمایل به نگهداری سپرده نزد آن موسسه، 

وجه سپرده خود را دریافت کنند. 
وی ادامه داد: برای تس��هیل بیشتر در انجام 
ام��ور س��پرده گذاران در آین��ده نزدیک تعداد 
شعب مجاز موسسه کاس��پین افزایش خواهد 
یافت و تالش می شود نسبت به تعیین تکلیف 

سپرده ها با سرعت بیشتری اقدام شود. 

تمامی اموال فرشتگان متعلق به 
سپرده گذاران است

مدی��رکل نظارت ب��ر بانک ها و موسس��ات 
اعتباری بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه 
ه��دف اصل��ی مرجع قضای��ی و بانک مرکزی 
حقوق س��پرده گذاران اس��ت، یادآور شد: در 
این رابطه کلیه دارایی های شناس��ایی ش��ده 
و دارایی هایی که در آینده شناس��ایی خواهد 
ش��د، تماما متعلق به سپرده گذاران است و با 
هم��کاری و هماهنگی مرج��ع قضایی تالش 
خواهد ش��د این اموال به عادالنه ترین ش��یوه 
قیمت گذاری و با حضور هیأت تصفیه تعاونی 
منحل��ه فرش��تگان و هیأت مدی��ره موسس��ه 
کاس��پین و ب��ا نظارت مرج��ع قضایی و بانک 
مرکزی و نماینده ای از س��پرده گذاران تعاونی 
منحل��ه فرش��تگان اموال مذکور به کاس��پین 
منتق��ل و از مح��ل آنها وجوه س��پرده گذاران 
پرداخت ش��ود. بدیهی اس��ت این پرداخت ها 
به ص��ورت علی الحس��اب ب��وده و در صورت 
شناس��ایی اموال و دارایی ه��ای جدید، مبالغ 
دیگ��ری نیز عالوه بر علی الحس��اب پرداختی 

بین سپرده گذاران تقسیم می شود. 

به تازگ��ی تصاویری منتش��ر ش��ده که از 
تجمع سپرده گذاران بانک پارسیان و احتمال 
ورشکس��تگی آن حکای��ت دارد، درحالی  که 
اصاًل این تصاویر متعلق به زمان حال نیست و 

ماجرای دیگری دارد. 
به گ��زارش ایس��نا، از هفته ه��ای مانده به 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری ب��ود که فضای 
شبکه بانکی درگیر اظهارات برخی مسئوالن 
خ��ارج از ای��ن ح��وزه و همچنین ش��ایعاتی 
در رابط��ه با ورشکس��ته بودن بانک ها ش��د؛ 
موضوعی ک��ه گرچه بارها از س��وی مقامات 

بانک مرک��زی مورد توضیح ق��رار گرفت، اما 
همچنان جوی ناآرام را بر سپرده گذاران نظام 

بانکی حاکم کرده است. 
این در حالی اس��ت که در م��دت اخیر در 
کنار ناآرامی ها و تجمعات ناش��ی از مشکالت 
پی��ش آم��ده ک��ه ب��رای مؤسس��ه اعتباری 
کاسپین شاهد بودیم، س��پرده گذاران برخی 
از مؤسس��ه های مجاز نیز تحت تأثیر شایعات 
موج��ود در فض��ای مج��ازی درباره  ش��رایط 
فعلی بانک ها و موسس��ات اعتباری تحرکاتی 
داش��ته اند که البته با واکنش مس��ئوالن این 

موسس��ات و ایجاد اطمینان به سپرده گذاران 
همراه بود. 

از روزهای گذشته نیز در شبکه های مجازی 
تصاویر و ویدئوهایی منتشر می شود که نشان 
می دهد تجمعی مقابل ش��عب پارسیان شکل 
گرفته و مردم برای دریافت س��پرده های خود 

تالش می کنند. 
در حالی این تصاویر عجیب به نظر می رسد 
ک��ه پیگیری موض��وع از ک��وروش پرویزیان، 
مدیرعامل بانک پارس��یان و رئیس بانک های 
خصوصی با این توضیح همراه بود که تصاویر 
منتشره مربوط به زمان حال نیست و به دوره 
زمانی  که بانک پارس��یان عاملیت رس��یدگی 
ب��ه تعه��دات تعاون��ی اعتباری منحل ش��ده 
ثامن الحجج را بر عهده داش��ت برمی گردد و 
اکن��ون با سوء اس��تفاده توس��ط ع��ده ای از 
اشخاص ناآگاه با قصد و غرض تهیه و منتشر 

می شود. 
پرویزیان، البته نسبت به شرایط فعلی بانک 
پارس��یان به سپرده گذاران آن اطمینان داد و 
گفت که ای��ن بانک در فضای آرام به فعالیت 

خود ادامه می دهد. 
باید یادآور ش��د به دنبال انح��الل تعاونی 
اعتباری ثامن الحجج که در دو س��ال گذشته 
اتف��اق افتاد، بانک پارس��یان به عن��وان کانال 
ارتباطی بانک مرکزی از بهمن  ماه سال ۱٣۹۴ 
مسئولیت رسیدگی به تعهدات سپرده  گذاران 
ای��ن تعاون��ی را برعه��ده گرفت و براس��اس 
فرآین��دی مرحل��ه ای به حس��اب های آنها از 

طریق خ��ط اعتباری حدود ۲۵۰۰ میلیاردی 
بانک مرکزی رسیدگی کرد، اما در آن زمان با 
توجه به اینکه سپرده گذاران ثامن الحجج باید 
برای تعیین تکلیف امور خود به ش��عب بانک 
پارسیان مراجعه می کردند، گاه تجمعاتی در 
مقابل این بانک داش��ته و موجب اختالل در 

امور مشتریان پارسیان می شدند. 
طبق اعالم این بان��ک، در حال حاضر حدود 
۹٨ درص��د از س��پرده گذاران ثام��ن الحج��ج 
تعیین تکلیف شده اند و بانک پارسیان به عنوان 

بانک عامل به تعهدات خود پایبند است. 
ماجرای انتشار شایعات درباره  ورشکستگی 
و وضعیت نابسامان بانک ها در شرایطی مدتی 
است ادامه دار ش��ده که چندی پیش ولی اهلل 
سیف، رئیس کل بانک مرکزی به این موضوع 
واکنش نشان داده و با رد شایعات اعالم کرده 
این بانک در حال ساماندهی فعالیت موسسات 
غیرمجاز بوده و در این جریان هیچ مش��کلی 
برای بانک ها و موسس��ات مجاز وجود ندارد. 
در عین حال کمره ای، مدیر نظارت بر بانک ها 
و موسس��ات اعتباری بانک مرکزی نیز تأکید 
کرده بود که هیچ خطری بانک ها و موسسات 
اعتب��اری دارای مجوز بانک مرکزی را تهدید 
نمی کند و مش��کلی برای س��پرده گذاران آنها 
ایج��اد نخواهد ش��د. این در حالی اس��ت که 
بانک ها و موسس��ات تحت نظ��ارت این بانک 
همواره در پایش بوده و اقدامات برای دریافت 
ذخایر کاف��ی برای مطالب��ات و جلوگیری از 

درآمدهای موهوم آنها به عمل آمده است. 

آخرین وضعیت تعاونی »فرشتگان« در گفت وگو با مدیرکل نظارت بانک مرکزی

 »فرشتگان« در برزخ

پیدا و پنهان ماجرای تجمع مقابل بانک پارسیان

از حاشیه تا متن

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:
سودهای کاغذی با ابالغیه بانک مرکزی 

کاهش می یابد
به تازگی بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات 
اعتب��اری بار دیگ��ر تأکید کرد که صورت ه��ای مالی آنها باید 
بر مبنای نمونه ابالغی و مبتنی بر اس��تانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی باشد تا اجازه برگزاری مجمع عمومی به آنها 

داده شود. 
در همین زمینه مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران معتقد 
است که اطالعات جدیدی که قرار است بانک ها در صورت های 
مالی خود منعکس کنند، مبتنی بر ریس��ک است و نتیجه آن 

کاهش سودهای کاغذی در ترازنامه بانک ها است. 
به گزارش »فرصت امروز« از پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه 
)سنا(، علی صالح آبادی ابالغیه جدید بانک مرکزی به بانک ها در 
خصوص ارائه صورت های مالی حاوی اطالعات جامع تر را متکی 
بر نگاه  »آینده نگر« دانس��ت و گفت: یعنی فقط گذش��ته نگر 

نیست و آینده را نیز خواهد دید. 
وی ب��ا بی��ان اینکه بانک مرکزی از س��ال گذش��ته در ارائه 
صورت های مالی بحث اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی  )IFRS را مطرح کرده اس��ت، اف��زود: اینکه صورت های 
مالی بانک ها باید حاوی اطالعات جامع تری باشد، با صورت های 
مالی سنتی متفاوت است؛ در صورت های مالی سنتی که قبال 
تهیه می شد ریسک ها مطرح نبود و صرفا یک نوع گزارشگری از 

اطالعات گذشته بانک ها بود. 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: شیوه کاری 
جدید تعیین می کند که برای مثال بانک در قالبی اس��تاندارد، 
ریس��ک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریس��ک عملیاتی و دیگر 
ریس��ک های موجود در بانک را افشا و به نحوی در صورت های 
مالی منعکس کند تا فردی که صورت مالی را می خواند بتواند 
تحلیل بهتری از صورت بانک به دس��ت بیاورد؛ درحالی که در 

صورت مالی سنتی، چنین تحلیل جامعی وجود ندارد. 
به گفته رئیس اس��بق س��ازمان بورس و اوراق بهادار، کسی 
که صورت های مالی جدید را می خواند، می تواند ریسک بانک 
را بهت��ر ارزیابی کند و در نتیجه در خصوص وضعیت بانک به 
تحلیل های دقیق تری دست یابد؛ زیرا که نوعی نگاه آینده نگر بر 

این صورت مالی حاکم است. 
صالح آبادی در پاسخ به اینکه بانک ها برای تنظیم صورت های 
مال��ی خود براس��اس الگوهای نمونه بانک مرکزی و س��ازمان 
حسابرسی تا چه اندازه آمادگی دارند و آیا احتمال تکرار اتفاقات 
س��ال گذش��ته و تاخیر در تدوین صورت ه��ای مالی و تعویق 
مجام��ع وج��ود دارد، گفت: بانک ها به تدری��ج دارند خود را با 

روش های نوین و استاندارد تطبیق می دهند. 
س��ال گذشته با سیس��تم های اطالعاتی و مراکز اطالعات و 
نرم افزارها در بعضی بانک ها شرایط الزم برای گزارشگری جامع 
مهی��ا نبود و بانک مرکزی پذیرفت که برخی از این اش��کاالت 

طبیعی بوده است. 
وی افزود: در این فرآیند کلی، مجموعه سیستم بانکی را باید 
نگاه کرد؛ البته در بانک توسعه صادرات دیتابیس ها اصالح شده 
است تا بتوانیم اطالعات مالی خود را در تاریخ مقرر برسانیم اما 
در برخی بانک ها اگر آمادگی کافی وجود نداشته باشد، ممکن 

است با تاخیرهایی مواجه شوند. 
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شماره 806

بانکـنامه

ورود پرونده کاسپین به فاز جدید
 جزییات نامه نگاری دادگستری

با بانک مرکزی
 بعد از آنکه برخی ش��عب کاس��پین، پرداخ��ت کامل اصل 
س��پرده های مردم را منتفی اعالم کردند، دادسرای رسیدگی 
به جرائم پولی در نامه ای به بانک مرکزی خواستار جلوگیری و 

ارائه گزارش مبسوطی در این رابطه شد. 
به گزارش مهر، س��اماندهی سپرده های س��پرده گذاران در 
مؤسس��ه کاس��پین در شرایطی آغاز شده اس��ت که هنوز هم 
مشکالت زیادی بر سر وصول اصل و سود سپرده از جانب مردم 
وجود دارد. هر روز تعداد زیادی از سپرده گذارانی که البته بدون 
توجه به هشدارهای بانک مرکزی در مؤسسه اعتباری غیرمجاز 
فرشتگان س��پرده گذاری کرده بودند، جلوی مؤسسه کاسپین 
تجمع می کنند و خواس��تار دریافت اصل و سود پول های خود 

هستند. 
در ای��ن میان بانک مرکزی اگرچه س��اماندهی موضوع را به 
عهده گرفته اس��ت، اما برخی ش��عب مؤسس��ه کاسپین که با 
مجوز این بانک اقدام به س��پرده گیری جدید و س��امان دادن 
به س��پرده های چند مؤسس��ه اعتباری غیرمج��از دیگر کرده 
اس��ت، ش��رایط را به گونه ای پیش برده ک��ه موجب نارضایتی 
س��پرده گذاران شده است، به نحوی که س��پرده گذاران امکان 
دسترسی به سود سپرده های خود در مدت زمانی  که پول شان 
در اختیار موسس��اتی همچون فرشتگان بوده را ندارند. اکنون 
البته کاسپین، حتی اصل پول و سپرده را هم به مردم نمی دهد 
و بخش��ی از آن را ن��زد خ��ود نگه می دارد که با این حس��اب 

مشخص نیست تکلیف سپرده های مردم چه می شود. 
البته داستان به این سادگی ها هم نیست و اکنون، کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی هم پیشگام شده و در جلسات 
متعددی که با رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش برگزار کرده، 
خواستار این است که س��پرده های مردم تعیین تکلیف نهایی 
شده و تمامی شک ها و شبهات پرداخت آن برطرف شود. حتی 
آنها بانک مرکزی را هم به اجرای تحقیق و تفحص در این رابطه 
تهدید کرده و در نامه ای به هیأت رئیسه مجلس، ورود و تحقیق 
در رابطه با پرونده موسسات مالی غیرمجاز از جمله فرشتگان و 

مؤسسه کاسپین را خواستار شده اند. 
حال هم دادس��رای رس��یدگی به جرائم پولی و بانکی وارد 
عم��ل ش��ده و در نامه ای که ۲۰ خردادماه ب��ه معاون نظارتی 
بانک مرکزی ارسال کرده، خواستار این است که موضوع عدم 
پرداخت اصل سپرده سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، به 

صورت کامل بررسی شده و گزارش کاملی ارسال شود. 

ریزش قیمت ها در نیمه دوم ماه رمضان
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر امریکا را ٣.7۲۹ تومان و هر 
قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را ۱.۱۹۹.7۰۰ تومان تعیین 
کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دالر و همچنین قیمت انواع 
س��که در بازار است. هر یورو در بازار آزاد تهران ۴.۲۴٨ تومان و 
هر پوند نیز ۴.٨۵۰ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۶٣۵.۰۰۰ تومان و هر ربع س��که ٣۶۴.۰۰۰ تومان فروخته شد. 
هر س��که یک گرمی ۲۴۵.۰۰۰ تومان خرید و فروش شد و هر 

گرم طالی ۱٨ عیار ۱۱۴.۲7۹ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

٣.7۲۹دالر آمریکا

۴.۲۴٨یورو اروپا

۴.٨۵۰پوند انگلیس

۱.۰۲۱درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴۹۵.۰۰۰مثقال طال

۱۱۴.۲7۹هر گرم طالی ۱٨ عیار

۱.۱7٣.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۱۹۹.7۰۰سکه طرح جدید

۶٣۵.۰۰۰نیم سکه

٣۶۴.۰۰۰ربع سکه

۲۴۵.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه
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ب��ورس اوراق به��ادار تهران روز دوش��نبه با 
ریزش ش��اخص ها هم��راه بود، به ش��کلی که 
ش��اخص کل با اف��ت 306 واح��دی در پایان 
معامالت ت��ا رقم 79 ه��زار و 564 واحد افت 
کرد. در س��ومین روز معامالتی هفته نمادهای 
پاالی��ش نفت بندرعباس، صنایع پتروش��یمی 
خلیج ف��ارس، پاالی��ش نفت ته��ران، پاالیش 
نف��ت اصفهان، پ��ارس  خ��ودرو، گ��روه مپنا، 
آسان پرداخت پرش��ین و بانک ملت بیشترین 
تأثیر را بر ش��اخص کل داشتند و با افت خود، 
ش��اخص ها را در بازار س��هام قرمز کردند. در 
دادوستدهای روز دوش��نبه گروه های خودرو، 
فرآورده های نفتی و فلزات اساسی با بیشترین 
حج��م و ارزش معام��الت در ص��در برتری��ن 
گروه ه��ای صنعت قرار گرفتند. گرچه بیش��تر 
این معامالت در بازه منفی انجام گرفت و تمام 

گروه های پرحجم بازار نیز قرمزپوش بودند. 

شرایط ایستا در بازار سهام
ب��ار دیگ��ر و پ��س از طی ی��ک دوره رونق 
در بورس ته��ران و بازدهی حدود 5درصدی 
در س��ال جدید، ش��اهد عقب نش��ینی و افت 
نسبی اکثر ش��رکت های حاضر در بازار سهام 

کش��ورمان هس��تیم. گرچه با توجه به رونق 
نوس��ان گیری در ب��ازار پای��ه فراب��ورس، این 
عقب نش��ینی و افت دور از انتظار نبود. بدین 
ترتی��ب در اکثر صنایع و گروه ه��ای بنیادی 
حاض��ر در بازار س��هام به جز گ��روه رایانه و 
انفورماتیک ش��اهد شرایط ایستا هستیم. این 
امر فرآیند اصالح قیمت ها و برگشت شاخص 
کل را تس��ریع و تس��هیل ک��رده و ب��ه رکود 
اخی��ر حاکم بر بازار س��هام دامن زده اس��ت. 
از س��وی دیگر بورس تهران در حالی ش��اهد 
گش��ایش اغلب نمادهای معامالت��ی متوقف 
بازگش��ته از مجامع عادی س��االنه اس��ت که 
گش��ایش این نماده��ا در قیمت های منفی با 
بی اقبال��ی خریداران برای جمع آوری س��هام 
آنها مواجه ش��ده اس��ت. در عین حال حجم 
و ارزش معامالت س��هام در ب��ورس در حالی 
ب��ه کمترین حد ممکن رس��یده که بیش��تر 
معامله گران حقیقی ترجیح می دهند نظاره گر 
بازار س��هام باشند. بدین ترتیب با استراحت و 
اصالح قیمت ها و ش��اخص ها در بورس تهران 
از یک س��و و کاهش نس��بی قیم��ت جهانی 
کاالها و م��واد کامودیتی از س��وی دیگر، فاز 
نزولی قیمت ها در بازار س��هام تش��دید شده 
است. بنابراین ادامه روند کاهشی قیمت ها در 
بورس تهران دور از انتظار نیست و سهامداران 
بازار س��هام باید ضمن رصد معامالت به دنبال 

تعداد انگشت شمار س��هام ارزنده و زیر ارزش 
ذاتی باشند. 

افت دامنه دار گروه فرآورده های نفتی
در معام��الت کم حجم ب��ورس تهران در روز 
دوشنبه اکثریت گروه ها از جمله خودرویی ها، 
فلزات اساسی و قندی ها روند کاهشی در قیمت 
سهام ش��ان را تجربه کردند. گروه فرآورده های 
نفتی نیز رون��د نزولی در کاهش قیمت پایانی 
و قیمت آخرین معامله را ش��اهد بود، به طوری 
که پاالی��ش نفت بندرعباس که جزو نمادهای 
شاخص  ساز بود بیش از 4درصد افت در قیمت 
پایان��ی را تجربه ک��رد. همچنین پاالیش نفت 
ته��ران، پاالیش نفت اصفه��ان و پاالیش نفت 
الوان شرایط کاهش��ی در قیمت سهام شان را 
تجربه کردند. در گروه محصوالت شیمیایی به 
جز اندک نمادهایی که رشد کوچکی داشتند، 
مابقی نمادها با روند نزولی در قیمت سهم شان 
مواجه شدند. عالوه بر این در گروه خودرو نیز 
کاهش محدودی در قیمت س��هم ها را ش��اهد 
بودیم، به طوری که پارس خودرو، گروه بهمن، 
قطع��ات اتومبیل ایران، چرخش��گر و مهرکام 
پ��ارس بی��ش از 2درصد افت قیمت را نش��ان 
دادند. در عین ح��ال تعداد زیادی از نمادهای 
قندی نیز روند کاهش��ی در قیمت پایانی را در 

پیش گرفته اند. 

عقبگرد شاخص کل فرابورس
میانه هفته معامالت��ی جاری، بازار فرابورس 
ای��ران دادوس��تدها را با خریدوف��روش 296 
میلی��ون ورقه به��ادار ب��ه ارزش 804 میلیارد 
و 742 میلیون ریال پش��ت س��ر گذاشت. در 
معام��الت روز دوش��نبه 22خرداد ماه درحالی  
که حجم دادوس��تدها نس��بت به روز یکشنبه 
افزایش یافت اما ارزش و تعداد دفعات معامالت 
کاهش نس��بی را تجربه کرد ت��ا در نهایت در 
28ه��زار و 352 دفعه، تع��داد 296 میلیون و 
127 هزار سهم به ارزش 804 میلیارد و 742 
میلی��ون مورد مبادله قرار گیرد. روز دوش��نبه 
ح��دود 27درص��د از ارزش کل معام��الت به 
بازارهای اول و دوم اختصاص داشت، به طوری 
که 95 میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از 220 
میلی��ارد ریال در مجموع این دو بازار دس��ت 
به دس��ت شد. نماد ذوب آهن اصفهان به عنوان 
پربیننده تری��ن نماد بازار فراب��ورس، باالترین 
حج��م معام��الت را نی��ز در اختی��ار گرفت و 
بیشترین ارزش دادوستد سهام در این دو بازار 
به نماد عمران و توسعه شاهد اختصاص یافت. 
در این میان ش��اخص کل فرابورس نیز افت 7 
واح��دی را در پایان بازار ثب��ت کرد که عمده 
بار منفی بر آیفکس از جانب نماد پتروش��یمی 
مارون رق��م خورد. به این ترتی��ب آیفکس به 

ارتفاع 897 واحدی تنزل کرد. 

ریزش نمادهای پاالیشی رقم زد

تسریع فرآیند اصالح شاخص کل 

مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار 
ته��ران طی گزارش��ی به بررس��ی نق��ش بازار 
س��رمایه کش��ور در رش��د اقتصادی و اشتغال 
پرداخت��ه اس��ت. در این گزارش ک��ه با تالش 
مهدی ذوالفقاری تهیه ش��ده، آمده است: بازار 
س��رمایه به عنوان یک��ی از نهادهای مالی فعال 
در اقتصادها، نقش برجسته ای در تقویت رشد 
اقتصادی، اشتغال زایی، سرمایه گذاری و... دارد. 
اهمیت این بازار در اقتصاد کش��ورها در غالب 
تئوری های نظری به صورت مبس��وط منجر به 
ارائه نظریه های علمی شده و تحقیقات تجربی 
نیز این نظریه ها را تأیید کرده اس��ت. بررس��ی 
وضعیت شاخص های اصلی بورس اوراق بهادار 

تهران طی پنج س��ال گذشته حاکی از روند رو 
به رش��د ارزش بازاری، حجم و ارزش معامالت 
و کمک ب��ه تأمین مالی پروژه ه��ای اقتصادی 
در این بازار بوده اس��ت. با این  وجود براس��اس 
گزارش های نهادهای بین المللی، بازار س��رمایه 
کش��ور ظرفیت بیشتری برای توسعه و افزایش 
س��هم خود در تأمین مالی داخلی را دارد. طی 
دوره پنج س��اله س��هم بازار س��رمایه در تأمین 
مال��ی پروژه های س��رمایه گذاری رش��د یافته 
به گونه ای که س��هم بازار س��رمایه در تشکیل 
سرمایه ثابت کل کش��ور  )سرمایه گذاری کل 
اقتصادی( ط��ی دوره مورد مطالعه از 6 درصد 
در س��ال 1386 با رش��د بیش از سه برابری به 

20درص��د در س��ال 1394 افزای��ش یافت. با 
بررسی س��هم تولید شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار تهران مش��اهده می شود 
که س��هم تولید مجموع ش��رکت های بورسی 
در ح��دود 22.9درص��د از کل تولید ناخالص 
داخلی بدون احتس��اب نف��ت و 21.1درصد از 
کل تولی��د ناخالص ملی را ش��امل می ش��وند. 
با بررس��ی آمار نیروی ش��اغل در شرکت های  
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دو سال 
1393 و 1394 مشاهده می شود طی دو سال 
اخیر، نیروی ش��اغل فعال در این شرکت ها به 
ترتی��ب 568171 و 557428 نف��ر اس��ت که 
حدود 3درصد از جمعیت ش��اغل کل کشور را 

تشکیل می دهند. همچنین جمعیت شاغل در 
نهادهای فعال در بازار س��رمایه طی سال های 
1393 و 1394 ب��ا رش��د 2/5 درصدی همراه 
بود، به گونه ای که جمعیت شاغل در این حوزه 
از 7639 نفر در س��ال 1393 به 8037 نفر در 
س��ال 1394 افزایش یاف��ت. در پایان می توان 
بیان داش��ت با توجه به پتانسیل بازار سرمایه 
در تحریک رش��د اقتصادی و افزایش اشتغال، 
توجه به این بازار و بسترس��ازی جهت توسعه 
آن می تواند تأثی��ر مثبت و معنا داری بر بهبود 
وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی و در نتیجه 
بهب��ود وضعیت رفاه اقتصادی کش��ور داش��ته 

باشد. 

یک کارش��ناس بازار س��رمایه در خصوص 
درخص��وص  ب��ورس  س��ازمان  فراخ��وان 
بازنگری و اصالح روی��ه توقف نمادها و نحوه 
انتش��ار اطالعات از س��وی ناش��ران گفت: در 
ش��رایط کنونی برخی تغییرات س��اختاری و 
تجدیدنظره��ا در قوانین ب��ورس الزم و امری 
ض��روری و مفی��د برای معامالت اس��ت. علی 
زارعی در گفت وگو با تسنیم در مورد فراخوان 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار جهت اعالم 
نظر در خصوص دس��تورالعمل های مرتبط با 
نحوه توقف و بازگش��ایی نمادها، نحوه افشای 
اطالعات بااهمیت و گزارش پیش بینی درآمد 
هر س��هم گفت: با توجه به شرایط بازار سهام 
برخی تغییرات س��اختاری و تجدید نظرها در 
قوانین بازار الزم و امری ضروری و مفید برای 
معامالت اس��ت. این کارش��ناس بازار سرمایه 
اف��زود: بر این اس��اس اعمال تغیی��رات و نیز 
رفع محدودیت ها عالوه بر تعمیق بازار س��هام 
موج��ب افزایش رضایتمندی س��رمایه گذاران 

و بهبود رون��د ورود نقدینگی به بازار س��هام 
خواه��د ش��د. وی اضاف��ه ک��رد: مهم تری��ن 
برنامه های نهاد ناظر در دس��تورالعمل جدید 
بازگش��ایی و توق��ف نمادها، تغیی��ر در نحوه 
ارائه گزارش های مالی توس��ط شرکت ها و نیز 
ش��یوه ارائه اطالعات بااهمیت است که بدون 
ش��ک اجرای این تغییرات می تواند راه گشای 
معامالت در بازار س��هام باشد. این کارشناس 
بازار سرمایه در ادامه با اشاره به چالش توقف 
طوالنی مدت نماد ش��رکت ها در بورس گفت: 
این موضوع نقدش��وندگی بازار را تحت تأثیر 
ق��رار می دهد و بر این اس��اس نمونه بازار این 
مش��کالت و نارضایتی ها در بورس را می توان 
در توقف طوالنی مدت نماد معامالتی بانک ها 
از تیرماه گذشته دید. وی اذعان داشت: توقف 
نمادهای بانکی به دلی��ل تغییر در نحوه ارائه 
گزارش ه��ا به IFRS بود اما متأس��فانه اقدام 
مناس��بی در راس��تای حمایت از سهامداران 
ای��ن بانک ها و توقف و حب��س نقدینگی آنها 

در بورس صورت نگرفت و شاهد این مدعا نیز 
توق��ف نماد بانک صادرات اس��ت که کماکان 
نی��ز ادام��ه دارد، بنابرای��ن به نظر می رس��د 
س��ازمان بورس در زمینه توقف و بازگش��ایی 
نماده��ا کارنامه قابل دفاعی نداش��ته اس��ت. 
زارع��ی تأکید کرد: از ای��ن رو اعمال تغییرات 
در روند توقف و بازگشایی نمادهای معامالتی 
در تاالر شیش��ه ای بر اساس فراخوان سازمان 
بورس می تواند در این زمینه راهگش��ا باش��د. 
وی همچنین با اش��اره به اینکه نحوه انتش��ار 
گزارش ه��ای مال��ی از دیگ��ر موضوعات قابل 
توجه در فراخوان سازمان بورس است، اذعان 
داش��ت: تبدیل گ��زارش پیش بینی درآمد هر 
س��هم به گ��زارش تجزیه و تحلی��ل مدیریت 
براساس اس��تانداردهای بین المللی موضوعی 
است که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته 
و بر این اس��اس مش��کالت موجود بر تحلیل 
س��هامداران اثر گذار اس��ت و در ای��ن رابطه 
بای��د تغییراتی اعمال ش��ود. این کارش��ناس 

بازار س��رمایه از نحوه انتش��ار اطالعات نهانی 
به عن��وان س��ومین موض��وع قاب��ل توجه در 
فراخوان سازمان بورس یاد کرد و گفت: یکی 
از اساسی ترین عوامل مؤثر بر معامالت بورس 
چگونگی انتش��ار اطالعات نهان��ی و بااهمیت 
ش��رکت ها است که این موضوع نیز بر تصمیم 
معامله گران اثر گذار بوده و باید در این زمینه 
نیز دقت نظرهای الزم در نظر گرفته شود. به 
گزارش تس��نیم، سازمان بورس هفته گذشته 
در راس��تای تجدیدنظر و اطالح قوانین و رفع 
محدودیت های بازار س��رمایه ط��ی فراخوان 
عموم��ی از کلیه فعاالن بازار س��رمایه دعوت 
ک��رد نظرات و پیش��نهادهای خ��ود را تا روز 
چهارش��نبه 31 خردادماه 1396 در خصوص 
م��واد اصالحی دس��تورالعمل های نحوه انجام 
معامالت، پذیرش اوراق بهادار و نحوه افشای 
اطالعات توس��ط ناش��ران پذیرفته ش��ده در 
ب��ورس اوراق بهادار ته��ران و فرابورس ایران 

اعالم کنند. 

نقش بازار سرمایه کشور در رشد اقتصادی و اشتغال

لزوم اصالح دستورالعمل های بازار سرمایه برای بهبود جذب نقدینگی

خبر

افزایش 141درصدی ارزش کل معامالت 
ظرف 5سال

ارزش کل معام��الت ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران ط��ی 
س��ال های 91 تا 95 با رش��د 141.5 درصدی از 26.4 هزار 
میلی��ارد تومان به 63.8 هزار میلی��ارد تومان افزایش یافت. 
به گزارش ش��رکت بورس تهران بر اس��اس گزارش منتشر 
ش��ده توسط مدیریت تحقیق و توس��عه، بررسی ارزش کل 
معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی س��ال های 91 تا 95 
نش��ان می دهد با رشد 141.5درصدی از 26.4 هزار میلیارد 
توم��ان به 63.8 هزار میلی��ارد تومان افزایش یافته اس��ت. 
بنابراین گزارش ارزش معامالت خرد و بلوک س��هام با رشد 
109.3 درصدی در این دوره از 25.7 هزار میلیارد تومان به 
53.8 هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد. همچنین 
ارزش معامالت اوراق بدهی پس از رش��د چشمگیر در سال 
92 ب��ه 9.3هزار میلیارد تومان در پایان س��ال 95 رس��ید. 
عالوه بر رش��د ارزش��ی معامالت بورس اوراق بهادار، حجم 
کل معامالت بازار از 80 میلیارد اوراق بهادار در س��ال 91با 
رش��د 221 درصدی به 257 میلیارد سهم در سال 95 بالغ 
ش��د. عالوه بر افزایش حجم معامالت، طی این دوره تعداد 
دفعات معام��الت بازار از 5میلیون دفعه به 15میلیون دفعه 
افزایش یافته که این امر بیانگر افزایش عمق بازار سهام طی 

این دوره است. 

پاسخ بورس تهران به برخی ابهامات
بورس تهران اعالم کرد دس��تکاری شاخص توسط بورس 
اوراق به��ادار ته��ران در هی��چ کجای مقررات و اساس��نامه 
ش��رکت جزو وظایف بورس نبوده و ش��ائبه ای بیش نیست. 
به گ��زارش بورس تهران، در پی مطرح ش��دن دس��تکاری 
ش��اخص توس��ط بورس اوراق بهادار تهران توس��ط برخی 
رسانه ها، حمید روح بخش، مدیر روابط عمومی بورس تهران 
در اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه معامالت در بورس بر اساس 
مقررات مربوطه انجام می شود و بورس اوراق بهادار تهران بر 
اساس این مقررات در بازار سرمایه بر انجام معامالت نظارت 
می کن��د. قیمت س��هام در بازار بر اس��اس عرضه و تقاضای 
کلیه فعاالن تعیین می ش��ود و شاخص بورس و تغییرات آن 
متاثر از معامالت فیمابین کلیه س��رمایه گذاران اس��ت. این 
معامالت در چارچوب مقررات و دامنه مجاز نوس��ان قیمت 
صورت می پذیرد. لذا دستکاری شاخص توسط بورس اوراق 
بهادار تهران که در هیچ کجای مقررات و اساسنامه شرکت 
جزو وظایف بورس نیست و در هیچ کجای دنیا هم تغییرات 
ش��اخص جزو عملکرد بورس به حس��اب نمی آید، شائبه ای 

بیش نیست. 

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی میزبان 
عرضه فوالد، آلومینیوم و طال

ت��االر محصوالت صنعت��ی و معدنی ب��ورس کاالی ایران 
روز دوش��نبه 22 خردادم��اه میزبان عرض��ه 6 هزار و 600 
تن ورق گرم شرکت فوالد مبارکه اصفهان، یک هزار و 500 
تن ش��مش هزار پوندی 99.8 ش��رکت ایرالکو و 5 کیلوگرم 
ش��مش طالی معدن موته بود. 35 هزار تن گندم خوراکی، 
4 هزار تن گندم دوروم، 2 هزار و 775 تن شکر سفید، 300 
تن روغن خام و 150 ت��ن ذرت دانه ای در تاالر محصوالت 
کش��اورزی عرضه شد. 5 هزار و 628 تن جو دامی در قالب 
طرح قیمت تضمین��ی و به صورت فیزیکی نیز در این تاالر 
عرضه شد. عالوه بر این، 3هزار و 500 تن قیر و 5 هزار تن 
گوگرد نیز در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه ش��د. 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز 
در این روز ش��اهد عرضه 13هزار و 434 تن مواد پلیمری، 
44 هزار تن انواع قیر، یک هزار تن گوگرد، 3 هزار تن لوب 
کات و 6 هزار تن وکیوم باتوم بود. بازار فرعی بورس کاالی 
ایران نیز در این روز عرضه 500 تن کنس��رو مرغ، 7 هزار و 
300 تن کنسانتره فس��فات، 378 تن ضایعات فلزی و یک 

هزار تن پتاس را تجربه کرد. 

مشارکت 17 خریدار و 11 فروشنده در 
بازار برق

در جریان معامالت بورس انرژی، بازار برق ش��اهد معامله 
6 هزار و 184 قرارداد معادل 88 هزار و 96 مگاوات ساعت 
ب��ه ارزش 31 میلیارد و 106 میلیون ریال بود. در بازار برق 
تعداد 17 ش��رکت خریدار و 11 شرکت فروشنده مشارکت 
کرده اند. در آغاز جلس��ه معامالتی، نمادهای بارپیک روزانه، 
بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 20 تیر 96 
گش��ایش یافتند و همچنین نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه 
روزان��ه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 25 خرداد 96 در 
پایان جلسه معامالتی این روز متوقف شده و فرآیند تحویل 
آنها آغاز شد. در مجموع ارزش معامالت بازار مشتقه بورس 

انرژی ایران، به 32 میلیارد و 87 میلیون ریال بالغ شد. 

پوشش 60 درصدی » غگل« در نیمه 
نخست سال

گلوکوزان پیش بینی درآمد هر س��هم س��ال مالی منتهی 
ب��ه 31 ش��هریور 96 را در دوره عملکرد واقعی ش��ش ماهه 
به صورت حسابرسی شده منتشر شد. پیش بینی درآمد هر 
سهم برای س��ال مالی منتهی به 31 شهریور 96 با سرمایه 
76 میلی��ارد ریال بدون تغییر نس��بت ب��ه پیش بینی قبل، 
مبلغ 3.976 ریال به طور خالص پس از کس��ر مالیات اعالم 
 ش��ده است. »غگل« طی دوره ش��ش ماهه با کنار گذاشتن 
381، 2 ریال معادل 60درصد از پیش بینی فوق را پوش��ش 

داده است. 

تایرا از پیش بینی هایش پیش افتاد
تراکتور س��ازی ایران صورت مالی دوره 12ماهه منتهی به 
30 اس��فند 95 را به صورت حسابرسی ش��ده منتشر کرد. 
شرکت تراکتور سازی ایران براساس عملکرد واقعی 12ماهه، 
آخرین پیش بینی س��ال مالی منتهی به 30 اس��فند 95 را 
108 درصد پوش��ش داده اس��ت. بر این اساس، به ازای هر 
س��هم 434 ریال س��ود محقق کرده که نس��بت به گزارش 

12ماهه حسابرسی نشده 4درصد کاهش داشته است. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
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شرکت ها و مجامع

بورس انرژی

بورس کاال

بیشترین درصد افزایش
نیروتران��س در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که صنایع جوش��کاب یزد 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

6.56810.42بنیرو

19.1584.93بکاب

3.4694.87پکرمان

4.4764.78حپترو

7.2014.36زمگسا

3.6464.29وبیمه

2.4414.23خشرق

 بیشترین درصد کاهش
سایپا دیزل صدر نش��ین جدول بیشترین درصد کاهش 
ش��د. معدنی دماون��د در رده دوم این گروه ایس��تاد. ایران 
ارقام هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش قیمت 

جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)12.27(894خکاوه
)4.97(14.166کدما
)4.91(5.409مرقام

)4.67(1.981کساپا

)4.63(2.306شپارس

)4.53(843وملت

)4.48(4.175حتاید

پرمعامله ترین سهم
پلی اکریل پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
پارس خودرو در رده دوم این گروه ایستاد. حق تقدم آهنگری 

تراکتورسازی ایران هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

18.363 538شپلي

16.350 945خپارس
14.622 979خاهنح
11.982 894خکاوه
11.698 1003وبملت
9.427 790خزامیا
9.082 2479رتاپح

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را پاالیش نفت 
بندرعباس به خود اختصاص داد. حق تقدم تجارت الکترونیک 
پارس��یان رتبه دوم را به دس��ت آورد. سرمایه گذاری صنعت 
بیمه هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
33.016 5149شبندر
22.514 2479رتاپح
19.527 3646وبیمه
17.638 7070فلوله

15.458 945خپارس
14.810 4613کماسه
14.313 979خاهنح

بیشترین سهام معامله شده
پارس خودرو در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که پلی اکریل در این گروه دوم شد 
و حق تقدم تجارت الکترونیک پارسیان در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
9451078خپارس
5381048شپلی
2479922رتاپح
979797خاهنح
3393755ثاژن

5149688شبندر
3646627وبیمه

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

1981990کساپا
2131533خمحور
884442خکمک
3805272فمراد
2441222خشرق
2446222تکنو

1902211کسعدی

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

7662.04وخارزم
12492.31واعتبار
11363.40پردیس

10393.46ورنا
10323.97وصنعت
18804.02پارسیان
21114.06وبانک

نماگر بازار سهام
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تبری�ز – ماه�ان فالح- ش��رکت آب 
و فاض��اب اس��تان آذربایجان ش��رقی در 
راستای ارائه خدمات مطلوب به مشترکین 
و بهب��ود و ارتقای خدمات مش��ترکین در 
س��ال 96 برنامه ها و نوآوری های جدید در 
حوزه معاونت خدمات مش��ترکین و درآمد 
اج��را خواهد نمود . به گ��زارش خبرنگار ما 
در تبری��ز به نقل از روابط عمومی ش��رکت 
آب و فاضاب اس��تان آذربایجان ش��رقی، 
مهندس خانی معاون مش��ترکین و درآمد 
شرکت با اعام این خبر گفت: این شرکت 
در این راستا توانسته است بایگاني فیزیکي 
پرونده هاي مش��ترکین را حذف و به جای 
آن بایگاني الکترونیکي در کانشهر تبریز و 
6 شهر بزرگ استان دایر گردد . وی افزود: با 
توجه به وجود چالش ها و معایب نگهداري 
پرونده ها به ش��کل سنتي از جمله اشغال 
فضایي بزرگ در ساختمان هاي اداري نیاز 

به نیروي انساني جهت محافظت  و نگهداري 
پرونده ها ،عدم ام��کان جریان هوا و تهویه 
مناس��ب در مراکز نگه��داري پرونده ها – 
مشکات بهداشتي و تنفسي که به کارمندان 
ایجاد م��ی کرد . وی ادامه داد: از بین رفتن 
برخي نوشته ها و مدارک در اثر گذشت زمان 
و تاثیرات جوي، این شرکت را بر آن داشت 

تا اقدام به حذف بایگاني فیزیکي پرونده ها و 
بایگاني کردن آن به شکل الکترونیکي و نرم 
افزاري نمایند که این عملیات در کانشهر 
تبریز و 6 شهر بزرگ استان از جمله میانه -  
مراغه – مرند – اهر – اسکو  - سردرود – در 
جریان سال 1396 عملي خواهد شد . معاون 
مشترکین و درآمد ش��رکت آب و فاضاب 

آذربایجان شرقی دومین برنامه و نوآوری را 
اجراي کامل صدور قبض آني در مناطق 1 
و 4 و 5 تبریز و 5 شهر بزرگ استان عنوان 
کرد و گفت: در روش فعلي همکار ش��رکت 
آب و فاض��اب در هر س��ال 12 بار به درب 
مش��ترکین مراجعه مي کرد که این عمل 
 هم براي شرکت باعث اتاف زمان و هزینه 
مي گردید و هم باعث رنجش مشترکین به 
علت تعدد مراجعه  و ... مي شد  لذا شرکت 
آب و فاض��اب جهت به حداقل رس��اندن 
مشکل فوق اقدام به صدور قبض حین قرائت 
از طریق چاپگرهاي س��یار مي نماید که در 
حال اجرا در س��ه منطقه تبریز و 5 ش��هر 
دیگر استان مي باشد . وی مزایاي استفاده 
ازطرح فوق را به شرح ذیل اعام کرد و افزود: 
کاهش مراجعه به درب من��ازل از دو بار به 
یک بار، دریافت و ارسال فایل قرائت کنتور 
از طریق وب سایت شرکت و بدون مراجعه 

به ش��رکت توس��ط مامور قرائت، چاپ فرم 
اخطاریه براي بدهي آب بهاء، چاپ قبض به 
صورت آناین در محل کنتور، کنترل مجدد 
ارقام کنتور در صدور صورتحساب در محل، 
کم شدن هزینه چاپ، باال رفتن اعتماد مردم 
از جهت مشاهده ارقام کنتور و مطابقت آن با 
ارقام در قبض در همان لحظه و اخذ هرگونه 
اطاعات مورد نیاز در هر لحظه به صاحدید 
شرکت خواهد بود. مهندس خانی، سومین 
نوآوری حوزه معاونت خدمات مشترکین را 
واگذاري کامل پن��ج خدمت از 22 خدمت 
موجود به دفاتر پیش��خوان در سطح استان 
عن��وان ک��رد و افزود:  فروش انش��عاب آب، 
ف��روش انش��عاب فاضاب، صدور تس��ویه 
حساب، تعیین مشخصات و پرداخت قبوض 
حق انشعاب قبا توسط خود شرکت انجام 
می گرفت که هم اکنون این خدمات توسط 

دفاتر پیشخوان انجام می گیرد.

تبری�ز – ماه�ان ف�الح- نف��رات برت��ر مرحله 
 مقدماتي بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم و 
نه��ج الباغه " به��ار در بهار" ویژه فرزن��دان کارکنان 
ش��رکت ملي گاز ای��ران و همچنین دهمی��ن دوره " 
یادواره والیت و امامت" ویژه کارکنان و همسران منطقه 
8 اعام ش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از 
روابط عمومي منطق��ه 8 عملیات انتقال گازایران، این 
دوره از مسابقات که با حضور مسئولین، منادیان قرآني 
و خانواده هاي منطقه 8 عملیات انتقال گاز و با اجراي 
برنامه هاي متنوع همراه بود، شرکت کنندگان در رشته 

هاي حفظ، قرآئ��ت، مفاهیم، نهج الباغه، احکام، اذان 
و ... ب��ا هم به رقابت پرداخته و پ��س از اعام نتایج از 
س��وي داوران، نفرات برتر هر یک از رش��ته ها معرفي 
ش��د. بر اس��اس این گزارش، در رش��ته مفاهیم قرآن 
 کری��م، حمیدرضا زارعي و زهرا کریم پور - در رش��ته 
نهج الباغه، علي فرهومند و سمیرا کاظمي- در رشته 
قرائت به روش ترتی��ل، غامرضا عبدي زاده و جمیله 
محمد خانلو-  در رش��ته قرائت به روش تحقیق، ناصر 
باحجب ابراهیمي- در رشته حفظ تخصصي قرآن کریم، 
رضا محمدپور) حفظ 15 جزء(، سمیه شالفروش) حفظ 

10 جزء(، س��کینه دریایي غازاني)حفظ 5 جزء(، رقیه 
 عبدالمحم��دزاده) حفظ 3 جزء( و حمید فروغ ریحاني

) حفظ 2 جزء( و همچنین در رش��ته اذان نیز محمد 

میرزایي بعنوان نفرات برتر س��طح کارکنان و همسران 
شناخته ش��دند. همچنین در سطح فرزندان در رشته 
مفاهی��م قرآن کریم، علیرضا مقصود اصلي و ش��قایق 
طالب��ي )در گروه 4 و 5 ( - در رش��ته قرائت به روش 
ترتیل نیز احسان جهانبخش و مهسا کریمي) در گروه 
3 (، ش��قایق احدزاده) در گروه 4 ( و س��عید کریمي) 
در گ��روه 5 ( عناوین برتر را ب��ه خود اختصاص دادند. 
الزم به ذکر است نفرات برتر و منتخب هر رشته، عاوه 
ب��ر دریافت جوایز ارزنده به عنوان نمایندگان منطقه 8 

عملیات انتقال گاز، به مرحله سراسري راه یافتند.

 تبری�ز – ماه�ان ف�الح- مدیرعامل ش��رکت 
بهره برداری قطار شهری تبریز از بهره مندی فناوری 
و دانش بومی این شرکت در نگهداری و بهره برداری 
تجهیزات نرم افزاری و س��خت افزاری قطار شهری 
تبریز خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس 
یعقوب وحید کیا با اشاره به اینکه مسائل ایمنی مترو 
به هیچ وجه مورد تساهل قرار نمی گیرد، گفت: اجرا 
و اتم��ام پروژه متروی تبریز همزمان با رعایت نکات 

ایمنی در احداث ایستگاه ها و مسیرهای اتصال ریلی 
می تواند بهترین نتیجه را ارائه کند. وی افزود: تسریع 
غیر منطقی روند اجرای پروژه عظیم قطار شهری می 
تواند در مراحل بهره برداری هزینه زیادی را متحمل 
شهرداری تبریزکند. مهندس وحید کیا متذکر شد: 
سرفاصل حرکت قطارهای متروی تبریز در خط یک 
در حال حاضر در هر نیم ساعت است و تقویت نواقص 
زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری این مدت 

زمان کاهش پیدا خواهد کرد. مدیرعامل شرکت بهره 
برداری قطار ش��هری تبریز تصریح کرد: در زمستان 
سال گذشته ارائه خدمات مستلزم صرف هزینه برای 
یخ زدایی سیم کابل و خطوط ریلی بود و تمهیدات 
الزم برای کاهش این هزینه ها در س��ال های آینده 
با بهره گی��ری از دانش آکادمیک بومی و پارک علم 
و فناوری استان آذربایجان شرقی محقق خواهد شد.

س�اری – دهق�ان - داودی نژاد مدی��ر منطقه 9 
عملیات از برگ��زاری رزمایش حمله س��ایبری در این 
منطقه خبر داد. او در تشریح این عملیات با ذکر اهمیت 
امنی��ت اطاعات در فض��ای مجازی و ح��وزه فناوری 
اطاع��ات و ارتباط��ات، افزود: امروزه با توجه به رش��د 
روزافزون فضای کسب و کار و تنوع فرآیندهای تجاری، 
اس��تفاده از تکنولوژی هایی نظیر فن��اوری اطاعات و 
ارتباطات در سازمان ها امری واجب و ضروری محسوب 
می شود. داودی نژاد مدیر منطقه 9 عملیات از برگزاری 
رزمایش حمله س��ایبری در این منطقه خبر داد. او در 

تش��ریح این عملیات با ذکر اهمیت امنیت اطاعات در 
فضای مج��ازی و حوزه فناوری اطاع��ات و ارتباطات، 
افزود: امروزه با توجه به رش��د روزافزون فضای کسب و 
کار و تنوع فرآیندهای تجاری، استفاده از تکنولوژی هایی 
نظیر فناوری اطاعات و ارتباطات در س��ازمان ها امری 
واجب و ضروری محسوب می شود. نکته بسیار مهم در 
این حوزه، امنیت اطاعات رد و بدل ش��ده می باشد. به 
خصوص با توجه به تکیه اقتصادی کشور به حوزه صنایع 
نفت و گاز و از سویی دیگر چشم طمع دشمنان که به 
 هر طریق ممکن س��عی در ایجاد اختال دارند. امروزه 

جنگ های سایبری با انگیزه تحصیل اطاعات حساس و 
مهم سازمان ها و کشورها در دنیا رایج شده است و این 
 مهم لزوم مراقبت هر چه بیشتر در این حوزه را نمایان 
می س��ازد. داودی ن��ژاد افزود: با توجه به حساس��یت 
ذکر ش��ده، امور HSE و پدافند غیر عامل با همکاری 
واحده��ای فن��اوری اطاعات و حراس��ت، مانور حمله 
سایبری را در منطقه اجرا نمودند. بدین منظور نماینده 
یکی از شرکت کنندگان در مناقصه سعی می نماید به 
وس��یله یک لپ تاپ و از طریق پورت ش��بکه به اسناد 
و اطاعات موج��ود در امور پیمان ها دسترس��ی پیدا 

نماید. سیس��تم آنتی ویروس و فایروال یک دسترسی 
 IT غیر مج��از را اعام می نماید و با هوش��یاری کاربر
موضوع تشخیص داده شده و توسط همکاران حراست 
فرد نفوذی دستگیر می شود.داودی نژاد در پایان با ذکر 
مجدد اهمیت باالی امنیت تب��ادل اطاعات، خبر داد 
مانورهای بیش��تر و پیچیده تری برای منطقه طراحی 

شده است که در آینده ای نزدیک اجرا می گردد.

تبریز - ماهان فالح- شهردار منطقه 4 تبریز 
از اعام آمادگی شرکت چینی برای سرمایه گذاری 
در حوزه ش��هرداری  این منطقه خب��ر داد و افزود: 
همکاری با ش��رکت چینی با در نظر داشتن مسیر 
قانونی پروژه های مش��ارکتی مورد توجه مدیریت 
منطقه است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، اکبر 
امجدی با بیان این که توس��عه بخش های مختلف 
خدمات��ی و گردش��گری نیازمند جذب س��رمایه 
گ��ذار اس��ت، گفت: ش��هرداری منطق��ه چهار به 

دنبال مش��ارکت با سرمایه گذاران به ویژه سرمایه 
 گذاران خارجی ب��رای انجام پروژه های عمرانی در 

حوزه ه��ای مختلف مانند اح��داث مجتمع های 
تجاری، خدماتی و گردش��گری اس��ت. امجدی به 
زیرساخت های ایجاد شده برای سرمایه گذاری در 
شهرداری منطقه 4 تبریز اشاره کرد و گفت: یکی از 
مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری در این منطقه 
پارک بزرگ تبریز است که با مساحت بیش از ۷00 
هکتار و قرارگیری در ورودی ش��هر از سمت جاده 
ترانزیتی اروپا، از ظرفیت باالیی برخوردار است. وی 
با تاکید بر وجود ظرفیت ها و زمینه های متعدد برای 

سرمایه گذاری، اظهار داشت: سرمایه گذار چینی با 
بررس��ی های خود برای احداث مجتمع تفریحی و 
گردش��گری در پارک بزرگ تبریز تصمیمات الزم 
را اتخاذ می کند. ش��هردار منطقه 4 تبریز رویکرد 
 جذب س��رمایه گذار را اولویت اج��رای پروژه های 
هم راس��تا با تبریز 2018 خوان��د و افزود: در حال 
اجرای��ی کردن عملیات س��اخت و توس��عه مراکز 
تفریحی و گردش��گری در س��طح حوزه شهرداری 

منطقه چهار هستیم.

اصفهان - قاسم اسد- مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضاب کشور نیز با بیان اینکه بازسازی تأسیسات 
فاضاب در کش��ور از س��ال 84 در دستور کار شرکت 
مهندس��ی آب و فاضاب کشور بود و اولین فاینانس به 
استان اصفهان اباغ شد، گفت: عملیات اجرایی بازسازی 
شبکه فاضاب اصفهان از محل فاینانس خارجی پروژه ای 
هایتک بوده و توصیه آن است که آخرین تکنولوژی ها 
در این راستا تبدیل به کارگاه های آموزشی در مقیاس 
ملی ش��ود تا تجارت به خوبی انتقال داده شود و قطعاً 
ما در آینده با توس��عه شبکه های جمع آوری و انتقال 
فاضاب، این تجربه را برای بازسازی در دیگر استان ها 
استفاده خواهیم کرد.  مهندس حمید رضا جانباز افزود: 
طرح های فاضاب بسیار مهم، زیربنایی و از مهمترین 
طرح های زیس��ت محیطی در کشور به شمار می رود 
و در دولت یازدهم نیز با برنامه های منجس��م، علیرغم 
همه کمبودها به ویژه ع��دم نقدینگی، تحوالت خوبی 
در اجرای ش��بکه های فاضاب در کشور صورت گرفته 
است. این در حالی است که در زمینه به کارگیری بخش 
خصوصی نیز اتفاقات خوبی رقم خورد که استان اصفهان 

یکی از نمونه های بارز آن است.  جانباز افزود: تا قبل از 
دولت یازدهم برای طرح های آب و فاضاب در کش��ور، 
بخش خصوصی هزارو صد میلیارد تومان مشارکت کرده 
بود که این میزان در دول��ت یازدهم به 6200 میلیارد 
تومان رسید. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضاب 
کشور از رونمایی 20 قرارداد خبر داد و گفت: در آینده 
نزدیک از 20 قرارداد با مشارکت دو هزار میلیارد تومانی 
بخش خصوصی رونمایی خواهد شد که شاهد تحوالت 
در احداث سامانه های آب و فاضاب استان اصفهان هم 

خواهیم بود.  
مهندس جانباز افزود: با حمایت استاندار، معاون امور 
عمرانی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسامی، 
گویا استان اصفهان به کارگاه بزرگ در اجرای طرح های 
عمرانی در ابعاد مختلف تبدیل شده و ما امروز در جای 
جای اس��تان اصفهان، شاهد اجرا و بهره برداری از انواع 
و اقس��ام پروژه های آب و فاضاب ش��هری و روستایی 
هس��تیم که باید از مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب 
ش��هری و روستایی اس��تان اصفهان تش��کر کنم. وی 
اس��تان اصفهان را در احداث پروژه های آب و فاضاب 

به خصوص فاضاب در کشور مرجع دانست و ادامه داد:  
متوسط طول عمر شبکه فاضاب در استان اصفهان از 
متوس��ط کشور بیشتر بوده و ما تجارب استان اصفهان 
را باید به تجارب ملی تبدیل کنیم. مدیرعامل ش��رکت 
مهندسی آب و فاضاب کشور اظهار داشت: ما در آستانه 
انعق��اد قرارداد با ارگان های بین المللی و آموزش��ی در 
حوزه آب و فاضاب هس��تیم و در این راستا در موضوع 
آموزش به بهره گیری از نیروها و تجارب اصفهان تمرکز 
داریم. وی  اجرای س��امانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ 
که به پنج میلیون نفر آبرس��انی می کن��د را از اولویت 
های ش��رکت مهندس��ی آب و فاضاب کشور برشمرد 
و اف��زود: برای این پ��روژه اعتبارات مکفی از محل های 

مختلف اختصاص می یابد و با سرعت اجرا خواهد شد 
و به مردم اس��تان اصفهان اطمینان می دهم آب پایدار 
با کمیت و کیفیت تأمین خواهد ش��د.  جانباز از سعه 
صدر مردم استان اصفهان و شهر اصفهان قدردانی کرد 
و گف��ت: در فصول گرما در مناطقی از ش��هر اصفهان 
ممکن است کمبود آب داشته باشیم که امید است مردم 
همکاری کنند و عبور از پیک گرما، نیازمند همراهی و 
مشارکت همه مردم است.  مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضاب کشور،  مشارکت مردم و اجرای پروژه های 
فاضاب در مناطق محروم، کمتر توسعه یافته و حاشیه 
شهر اصفهان را مهمترین ویژگی این پروژه ها برشمرد. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسامی هم 
گفت: امروز کار بزرگ ملی با اجرای طرح های فاضاب 
شهری در استان ش��کل گرفت که اینگونه خدمات در 
حاشیه شهرها و مناطق محروم اصفهان، می تواند آرامش 
را بیش از پیش حاکم کند.  حجت االسام والمسلمین 
احمد س��الک افزود: کلمه توس��عه به ج��ای ترمیم در 
بودجه، دس��ت مسئوالن را باز کرد و حرکت های بسیار 

خوبی برای اجرای پروژه ها مهیا شد.  

قزوی�ن- خبرن�گار فرصت ام�روز - مدیرعامل 
 CNG شرکت گاز استان قزوین از فعالیت 59 جایگاه
و ارائه خدمات به خودروهای نقلیه در استان قزوین خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، 
اسماعیل مفرد بوش��هری بیان کرد: در حال حاضر 59 
جایگاه CNG در استان در امر توزیع گاز برای استفاده 
خودروها فعالیت دارند ک��ه از این تعداد 15 جایگاه در 

س��طح شهر قزوین و 44 جایگاه دیگر در نقاط مختلف 
استان فعال می باشند که با توجه به جمعیت استان و در 
مقایسه با سرانه کشوری از رتبه خوبی برخوردار است. 
یعنی به طور متوسط به ازای هر 20 هزار نفر در استان 
یک جایگاه CNG  وجود دارد، در حالی که این نسبت 
در متوس��ط کشوری باالی 33 هزار نفر است. بوشهری 
همچنین در خصوص میزان تحویل گازبه جایگاه های 

CNG درس��طح استان اظهار داشت: در سال 95 بالغ 
بر 218 میلیون متر مکعب گاز به جایگاه های سوخت 
CNG تحویل ش��ده است که این میزان، از افزایش 4 
درصدی مصرف گاز توس��ط وس��ایل نقلیه گاز سوز در 
مقایسه با سال 94 خبر می دهد این درحالیست که این 
نسبت در مقایسه با سال 93 افزایش 15 درصدی داشته 
است و این افزایش نشان از استقبال مردم از این سوخت 

پاک و با صرفه دارد و امید اس��ت با توسعه این سوخت 
پاک کمک شایانی به محیط زیست شود.

توسط معاون مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی :

برنامه ها و نوآوري هاي جدید حوزه معاونت خدمات مشترکين و درآمد در سال 1396اعالم شد

نفرات برتر مرحله مقدماتي مسابقات قرآني منطقه 8 عمليات انتقال گاز مشخص شدند

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز خبر داد
کاهش هزینه بهره برداری و نگهداری متروی تبریز با استفاده از فناوری بومی

داودی نژاد مدیر منطقه 9 عملیات خبر داد
رزمایش حمله سایبری برگزار شد

شهردار منطقه ۴ تبریز خبر داد

اعالم آمادگی شرکت چينی برای مشارکت در اجرای پروژه پارک بزرگ تبریز

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:

مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های آب و فاضالب کشور در دولت یازدهم به 6200 ميليارد تومان رسيد

بهره مندی 59 جایگاه CNG در استان قزوین از نعمت گاز طبيعی

اخبار

با معرفی کتاب تاریخ کتول و ارائه سند 
ناصری؛سوابقی از اسناد آبی استان 

گلستان به دست آمد
گ�رگان- خبرنگار فرصت ام�روز - با معرفی کتاب تاریخ کتول 
توسط مهندس سیدمحسن حس��ینی معاون حفاظت و بهره برداری 
ش��رکت آب منطقه ای اس��تان و ارائه س��ند  فرمان ناصرالدین شاه به 
گنجینه آب استان، سوابقی از اسناد آبی قدیمی استان گلستان به دست 
آمد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در کتاب 
تاریخ کتول که شامل تاریخچه و اسناد تاریخی منطقه علی آباد کتول 
است و به قلم سیدضیا میردیلمی نگاشته شده است، تعدادی استشهاد 
نامه و مصالحه نامه در خصوص حقابه ها و س��هم آب و تعیین حدود 
استفاده از آب در تاریخی حدود دو تا سه قرن قبل ذکر شده است و به 
صورت اسناد جداگانه به گنجینه آب استان ارائه شد.همچنین در سند 
فرمان ناصرالدین شاه قاجار که این سند به امضا ومهر وی رسیده است، 
خطاب به حاکم اس��ترآباد آمده است: در خصوص سهم حقابه یکی از 
اهالی استرآباد از سفید چشمه شیرآباد جانب عدالت رعایت شود و با وی 
با احترام کامل برخورد شود.گفتنی است در راستای راه اندازی گنجینه 
آب اس��تان، کلیه عاقه مندان می توانند داشته های خود را در زمینه 
های، سازه های آبی قدیمی در استان، اسناد قدیمی حوزه آب در استان 
و ابزارهای قدیمی حوزه آب در استان گلستان به روابط عمومی شرکت 

و رابط گنجینه آب تحویل دهند.

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان گلستان با نمایندگان 

مسئولین فروش و وصول مدیریت ها
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - نشس��ت صمیمی مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با نمایندگان مسئولین فروش و 
وصول مدیریت های توزیع برق شهرستان ها برگزار شد.در این نشست 
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت گفت: فروش انشعاب و فروش 
انرژی مهمترین و تنها منبع درآمد ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 
گلستان است.مهندس سید احمد موسوی همچنین در خصوص کاهش 
تلفات غیر فنی گفت: مهمترین عامل در کاهش تلفات قرائت صحیح 
کنتور اس��ت.در ادام��ه نمایندگان فروش و وص��ول مدیریت های برق 
شهرستانها به بیان مشکات، انتظارات و پیشنهادات خود در زمینه های 
رفاه��ی و کاری و بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوعات پرداختند.
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان گلستان نیز با بیان اینکه 
درآمد و نقدینگی شرکت به عملکرد خوب شماره برداران بازمی گردد 
گفت هر چه دقت ش��ماره برداران در قرائت کنتورها باالتر باشد تلفات 
غیرفنی کمتر در شبکه های توزیع خواهیم داشت.مهندس نصیری از 
شماره برداران خواست با استفاده از بستر نرم افزاری موجود از سیستم 
بیلینگ مشترکانی را که قرائت و وصول نشده اند شناسایی و در جهت 

احقاق حق شرکت اقدام نمایند.

در راستای اجرای طرح اکرام ایتام در آبفای گیالن 
برگزار شد 

مراسم شبی با قرآن و ضیافت افطاری با 
حضور فرزندان تحت پوشش بهزیستی

رش�ت- مهن�از نوب�ری- 
همزمان با میاد باسعادت کریم 
اه��ل بیت امام حس��ن مجتبی 
)ع( در مراس��م ش��بی با قرآن و 
این  افط��اری، کارکنان  ضیافت 

شرکت میزبان فرزندان تحت پوشش بهزیستی استان بودند. این مراسم 
ب��ا حضور مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران و کارکنان ش��رکت 
آبفای گیان در راس��تای اجرای طرح اکرام ایت��ام با هدف دلجویی از 
فرزندان بی سرپرس��ت برگزار شد که پس از قرائت قرآن توسط قاریان 
استان، برادر کامرانی با ذکر اشعاری در مدح امام حسن مجتبی )ع( به 
مولودی خوانی پرداخت. سپس مهندس حسینی رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل ش��رکت آبفای گیان ضمن تبریک والدت باسعادت امام 
حسن مجتبی )ع(، اطعام روزه داران را امری خداپسندانه دانست و افزود: 
برای دلجویی از فرزندان بی سرپرست باید به اجرای طرح اکرام ایتام در 
طول سال نیز مداومت داشت. مدیرعامل شرکت آبفای گیان با اشاره 
به الگوپذیری از امام حسن مجتبی )ع( و توجه به بخشش و کرم ایشان 
گفت: دستگیری و کمک به نیازمندان وظیفه شرعی هر فرد مسلمان 
ب��وده که باید خالصانه و صادقانه بدان عمل نمود. بنا به این گزارش در 
پایان مراسم نیز از یاوران و خادمان نماز با اهداء لوح تقدیر و هدایا تجلیل 
بعمل آمد. گفتنی است ضیافت افطار ایتام که طی اقدامی خداپسندانه از 
سوی کارکنان شرکت آبفای گیان بعنوان بانیان این مراسم برگزار شد 
با اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء و جشن میاد همراه بود و بیش از 

یکصد نفر مهمان این سفره الهی بودند.

عزم جدی صنعت برق برای مبارزه با 
سرقت انرژی

ایالم- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت توزیع برق 
ایام در حاشیه جلس��ه کمیته انشعابات غیر مجاز گفت: هر گاه با 
خرد جمعی و رویکرد تیمی با مقوله های مختلف برخورد شود شاهد 
آثار مثبت آن هستیم. مهندس هادی شیرخانی در همین باره افزود: 
 طرح جهادی کاهش تلفات به عنوان یک نمونه بارز فعالیت تیمی و 
عمل گرایی مطلق با همراهی و همیاری تمامی واحد های ش��رکت 
نشان داد که می توان برای توسعه همه جانبه نیز از این مدل بهره 
جست. وی با اشاره به روند جمع آوری انشعابات غیر مجاز در استان 
در راس��تای طرح جهادی مبارزه با پدیده شوم سرقت انرژی یاد آور 
ش��د: تا حصول نتیجه مطلوب راه زیادی داری��م ولی باید مبارزه با 
ای��ن بداخاقی اجتماعی در صدر فعالیت های ش��رکت قرار گیرد. 
رئیس هیات مدیره شرکت توزیع برق ایام اظهار داشت: با توجه به 
مصوبه جدید مجلس در خصوص مبارزه و تعیین جریمه نقدی برای 
مجرمان انتظار می رود ش��اهد کاهش این حرکت ناشایست باشیم 
ولی با این وجود این شرکت روابط خود را با مراجع قضایی و نیروی 
انتظامی محکم تر خواهد کرد و مجرمان باید بدانند که عزم صنعت 

برق برای صیانت از سرمایه های ملی جدی است. 
 

برگزاری جلسه احداث همراه سرای 
بیمارستان باهنر کرمان

کرم�ان- خبرن�گار فرصت ام�روز - یکش��نبه 21 خرداد  
جلس��ه ای در بیمارس��تان باهنر ب��ا حضور خّیر محت��رم دکتر 
س��لطانی و هیات همراه وی، مهندس ایرانمن��ش از دفتر فنی و 
دکتر ابوس��عیدی از معاونت امور اجتماعی دانش��گاه و همچنین 
ریاس��ت محترم بیمارس��تان دکتر احمدی نژاد، در بیمارس��تان 
باهن��ر برگزار ش��د. ه��دف از برگزاری این جلس��ه، تعیین مکان 
احتمالی احداث همراه س��رای بیمارستان باهنر کرمان به عنوان 
س��ومین بیمارستان مجهز به همراه س��را در کرمان بود.  در این 
جلس��ه در خصوص تعیین مکان احداث همراه سرای بیمارستان 
باهنر و اینکه در چند طبقه و به چه صورت اجرا ش��ود،  به بحث 
و تبادل نظر پرداختند که قرار ش��د در جلسات آینده هماهنگی 
 بیشتری انجام گیرد . بیمارستان شفا، اولین بیمارستان مجهز به
 همراه س��را در کرمان اس��ت و همچنین بیمارستان افضلی پور 
دومین همراه سرای کرمان که هم اکنون در حال احداث می باشد. 

اخبار

صرفه جویي ٢ میلیاردي در شرکت 
آغاجاري محقق شد

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - با تاش کارشناسان نگهداري و 
تعمیرات شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري صرفه جوئي اقتصادي  
2 میلیارد ریالي با به س��رویس آوردن سیستم اعان حریق ساختمان 
مرکزی ایستگاه واحد جمع آوري و تزریق گاز امتزاجي رامشیر حاصل 
شد. این سیس��تم به دلیل معیوب بودن پانل مرکزی سیستم کنترل 
و عملکرد ناایمن و نادرس��ت از س��رویس خارج شد و به علت این که 
اطاعات کافی نحوه کار سیستم مانند نقشه ها، کاتالوگ و دستورالعمل 
راه اندازی در دس��ترس نبود از کارشناس��ان و متخصصان این شرکت   
شناس��ائي و اقدامات الزم براي رفع اشکاالت و عوامل بازدارنده به عمل 
آم��د. تهیه قطعات م��ورد نیاز، اصاحات الزم ب��ر روي مدارها ، تعمیر 
کارت هاي ورودي و منابع تغذیه پانل کنترل ، درکنار دانش وتعهد مثال 
زدني همکاران، از اهم کارهاي انجام گرفته در این راس��تا با استفاده از 
توان داخلي نیروها بود که بیش از2 میلیارد ریال صرفه جویي اقتصادي 
براي شرکت در بر داشت. دهبان پور رئیس اداره نگهداري وتعمیرات این 
شرکت ضمن تقدیر وتشکر ازتمامي کارکنان زحمت کش اداره تعمیرات، 
باتشریح این اقدام سازنده اجراي این عملیات را گام مهمي در راستاي 

اقتصادمقاومتي توصیف نمودند.

۳۵۰ تن مواد غذایی از اسکله بندر دیر 
به مقصد قطر بارگیری شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل 
بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر با بیان اینکه 
زیرس��اخت های بن��ادر اس��تان بوش��هر ب��رای 
فعالیت های تجاری افزایش یافته اس��ت، اظهار 
داشت: بنادر استان بوشهر ظرفیت باالیی در امر 
تجارت دریایی و تخلیه و بارگیری کاال دارند و این در حالی اس��ت که 
توس��عه زیرساخت ها در دستور کار قرار دارد. به گزارش روابط عمومی، 
محمدمهدی بنچاری با بیان اینکه بنادر استان بوشهر کمترین فاصله با 
بنادر کش��ور قطر را دارند خاطر نشان کرد: بنادر جنوبی استان بوشهر 
کمتری��ن فاصله با قطر دارند بطوریکه نزدیکترین بندر کش��ور به قطر 
بنادر عس��لویه و نخل تقی با فاصله 148 مایل دریایی است. بنچاری با 
اشاره به اینکه بازرگانان استان بوشهر با کشور قطر دارای ارتباط تجاری 
دیرینه هس��تند افزود: بنادر  استان بوشهر توانایی و ظرفیت الزم برای 
صادرات مواد غذایی به قطر دارند که بنادر دیر، عس��لویه و نخل تقی از 
زیرساخت های مناسبی در این راس��تا برخوردار هستند.  وی، با اشاره 
به اینکه بندر تجاری دیر از جمله بنادر جنوب اس��تان بوشهر است که 
توس��عه زیرساخت های بندری در این بندر در دستور کار است تصریح 
 کرد:س��ال گذش��ته همزمان با ایام اهلل دهه فجر پروژه ه��ای زیادی به 
بهره برداری رس��ید که مجموع اعتبارات تخصیص یافته به پروژه های 
افتتاحی در این بندر هزینه ای افزون بر 99 میلیارد و 850 میلیون ریال 
است. بنچاری اجرای پروژه ساختمان انبار،با اعتبار 36 میلیارد ریال را از 
جمله طرح های اجراء شده دانست و خاطر نشان کرد: احداث سردرب 
ورودی بندر با اعتبار 3,2 میلیارد ریال،محوطه سازی بندر با اعتبار 60 
میلیارد ریال و احداث س��اختمان سرویس های بهداشتی با اعتبار 650 
میلیون ریال بوده اس��ت. مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوشهر، از 
صدور نخستین محموله از بندر دیر خبرداد و گفت: نخستین محموله 
میوه، تره بار و سبزی جات به وزن 350 تن از اسکله بندر دیر به سه فروند 

شناور بارگیری شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای  
شهرستان تنکابن خبرداد 

ایمن سازي محورهاي ارتباطي تنکابن  
ساری – دهقان - سرپرس��ت اداره راهداری 
و حم��ل و نقل ج��اده ای شهرس��تان تنکابن از 
ایمن سازي محورهاي  ارتباطي این شهرستان با 
هدف افزایش ضریب ایمني در قالب لکه گیری و 
روکش آسفالت ، ساماندهی تقاطع ها  و نصب انواع 
عائم و چراغ چشمک زن خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران ،  تورج 
فتحی  ضمن اعام این خبر گفت : یکي از اهداف راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان ایمن سازي محورها جهت تامین سامت کاربران جاده اي 
مي باش��د.  فتحی در خصوص ایمن سازي محورهاي تحت پوشش این 
اداره اظهار داش��ت : لکه گیری آسفالت به صورت گسترده در محورهای 
سه هزار و دوهزار و کوهسر به مساحت 2000 متر مربع ،  نصب  و ترمیم 
عائم و تابلوهاي ایمني در محورهای دو هزار و س��ه هزار و روستایی به 
تعداد 200 عدد، رفع نقاط مس��تعد حادثه با نصب چراغ هاي چشمک 
زن در بریدگی های رفیوژ میانی و کناری راه اصلی تنکابن - نش��تارود،  
س��اماندهی تقاطع کشکو ، لتاک و گلیج پل  تنها بخش��ي از اقدامات و 

فعالیتهاي ایمني این اداره در سطح محور هاي ارتباطی تنکابن است.

شهردار کالنشهر اراک: 
شورای شهر پنجم اراک، شهرداری 
صاحب سرمایه ای را تحویل می گیرد

اراک - خبرنگار فرصت امروز - ش��هردار 
اراک گفت: ش��هرداری هیچ گون��ه بدهی ندارد و 
با سرمایه ای باال به شورای پنجم کانشهر اراک 
واگذار می شود. مهندس محمدابراهیم عباسی در 
نشس��ت مطبوعاتی با اصحاب رسانه در مجتمع 
آفتاب شهر اراک عنوان کرد: شهرداری اراک در آغاز استقرار شورای شهر 
چهارم با بدهکاری مواجه بود اما امروز با س��رمایه ای مناسب به شورای 
پنجم تحویل می شود. وی افزود: یکی از بزرگترین سرمایه های شهرداری 
اراک مجتمع آفتاب در مساحتی به وسعت 25 هزار مترمربع است که در 
قالب مجتمع تجاری و پارکینگ در مرکز شهر اراک قرار دارد و مالکیت 
کامل آن با ش��هرداری است که ارزش مالی باالیی دارد. شهردار اراک با 
اشاره به حضور اعضای متخصص در شورای شهر چهارم اراک گفت: همه 
تخصص های مورد نیاز یک ش��هر در شورای چهار تجمیع و شهرداری 
نیز از این ظرفیت به خوبی بهره مند شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر تغییرات گس��ترده در سازمان های زیرمجموعه شهرداری اراک بیان 
کرد: شهرداری اراک امور خود را براساس برنامه ریزی و تغییرات منطقی 
پیش می برد اما یکی از موثرترین اقدامات صورت گرفته شناس��نامه دار 
ش��دن سازمان  های تابعه شهرداری اراک است. عباسی تصریح کرد: در 
چهار سال گذشته برخی از س��ازمان های زیرمجموعه شهرداری اراک 
فاقد چارت سازمانی بودند که به واسطه تاش ها و بررسی های صورت 
گرفته چارت تفصیلی و ساختار سازمانی برای سازمان ها تعریف شد. وی 
افزود: س��اختار سازمانی تعریف شده، تعداد جذب نیرو و تخصص های 
مورد نیاز ش��هرداری نیز مشخص است و براساس قانون عمل می شود. 
ش��هردار اراک در خصوص فضای ش��هر پس از انتخابات اظهار کرد: به 
منظور تبلیغات انتخاباتی فضاها و بنرهای مورد نیاز در شهر نصب شد و 
اطاع رسانی های الزم به منظور کاهش کمترین آسیب به فضای شهری 
نیز به نامزدهای انتخاباتی صورت گرفت. وی همچنین از عقد قرارداد با 
یکی از شرکت های خودروس��از خبر داد و افزود: به واسطه این قرارداد 
ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی به روز می شود. عباسی ضمن 
اش��اره به حضور پررنگ مردم در انتخابات 29 اردیبهشت ماه و تبریک 
به منتخبان ش��ورای اسامی شهر اراک از خدمات شورای شهر چهارم 
تقدیر کرد و گفت: شهر اراک در چهار سال اخیر با حمایت شورای شهر 

توفیقات مناسبی را کسب کرد.
در حاشیه نشس��ت مطبوعاتی شهردار اراک نمایشگاه دستاوردهای 

چهارساله شهرداری اراک در محل مجتمع آفتاب گشایش یافت.
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از آنجا که صنعت خودرو یکی از صنایع مورد 
توجه دولتمردان اس��ت و این صنعت اثر جدی 
در رش��د اقتصادی کش��ور دارد، کارشناس��ان 
تأکی��د دارن��د صنعت خودروی ای��ران باید در 
مس��یری حرکت کند که خودروسازان خارجی 

در آن گام گذاشته اند. 
ب��ه گزارش پ��دال نیوز، از آنجا که س��رعت 
فناوری و توس��عه محص��والت جدید در جهان 
رو به افزایش اس��ت و خودروس��ازان خارجی 
نیز در حال تطابق خود با این س��رعت فزاینده 
هستند، بنابراین خودروسازان ایران باید ضمن 
بهره ب��ردن از مزی��ت بازار داخ��ل و توجه به 
تقاضای مناس��بی که در کش��ورهای همسایه 
وجود دارد، اس��تراتژی توسعه بازار و محصول 

را دنبال کنند. 
 به گزارش آرمان، صنع��ت خودرو، صنعتی 
اس��تراتژیک و مهم اس��ت که در زمره صنایع 
اولوی��ت دار و منتخب در بخش تولید و تجارت 
نیز به ش��مار می رود. حال براساس چشم انداز 
صنعت خودرو تا افق 1404 دستیابی به جایگاه 
نخست منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم 
در جهان با تکیه بر توسعه رقابت پذیری هدف 
اصلی این صنعت عنوان ش��ده است. هم اکنون 
ایران از لحاظ ظرفی��ت تولید و فروش خودرو 
در ش��رایط ممتازی در دنیا قرار گرفته،  طوری 
 ک��ه در ارزیابی های ص��ورت گرفته، پیش بینی 

می ش��ود بازار ایران در کنار بازار کش��ورهایی 
همچون مصر، آفریقای جنوب��ی و نیجریه طی 
پنج س��ال آینده از رشد فروش در خاورمیانه و 
آفریقا برخوردار باشد. این در شرایطی است که 
به  نظر می رسد عملکرد خودروسازان کشورمان 
ب��ا نقش��ی ک��ه ب��رای آن در تح��والت آینده 
خودروس��ازی جه��ان تعریف ش��ده همخوانی 
ندارد. در این زمینه بس��یاری از کارشناس��ان 
ق��رار گرفتن در فض��ای پس��ا برجامی را برای 
صنعت خودروی ایران یک فرصت می دانند که 
می تواند تا حدود زیادی تعیین کننده سرنوشت 
این صنعت در تحوالت جهانی باشد، حال آنکه 
برخی دیگر نیز معتقدند تا چالش های بی شمار 
صنعت خودروی ایران به طور س��اختاری حل 
نشود، نمی توان به حضور مؤثر خودروسازی ها 
دل بست. در هر صورت آنچه مشخص است با 
توج��ه به ظرفیت تولید و ب��ازار فروش خودرو 
در ایران، خودروسازی کشورمان می تواند نقش 
مؤثری در تحوالت جهانی ایفا کند، حال آنکه 
دولت��ی بودن این صنع��ت و همچنین انحصار 
خ��ودرو، مانع از تحق��ق اه��داف بلندپروازانه 
جهان��ی ش��ده اس��ت. در ای��ن بی��ن برخی از 
کارشناسان عنوان می کنند که دولت نیز باید با 
سیاست گذاری های آینده نگرانه زیرساخت های 
الزم به منظور توس��عه صنعت خودرو براساس 

روندهای جهانی را ایجاد کند. 

 صنعت خودرو در پسابرجام 
 امض��ای تواف��ق هس��ته ای موج��ب ش��ده 
خودروس��ازان داخلی بتوانند بار دیگر با شبکه 
جهان��ی تولید خودرو ارتب��اط و همکاری خود 
را برق��رار کنن��د، از آنجا که ای��ن همکاری ها 
برنامه ری��زی  مش��ترک  تولی��دات  قال��ب  در 
ش��ده اس��ت، بنابراین حاصل این مشارکت ها 
بای��د تولیداتی همس��و ب��ا رونده��ای جهانی 
باش��د. آرش محبی ن��ژاد، دبی��ر انجمن صنایع 
همگن قطعه س��ازی کش��ور معتقد است: سال 
1۳۹۲ تح��ت تأثی��ر تحریم و قط��ع ارتباط با 
خودروس��ازان خارج��ی تی��راژ تولی��د صنعت 
خ��ودرو از یک میلیون و ۶۳0 هزار دس��تگاه در 
سال 1۳۹0 به ۷۳0 هزار دستگاه کاهش یافت. 
او با بی��ان اینکه با اجرایی ش��دن برجام روند 
احیای صنعت خودرو آغاز ش��د، خاطرنش��ان 
کرد: تح��ت تأثیر همین تحوالت تولید خودرو 
در س��ال گذش��ته  )1۳۹۵( با رشد حدود دو 
برابری نس��بت به س��ال های  1۳۹۲ به حدود 
یک میلیون و ۳۵0 هزار دس��تگاه افزایش یافت. 
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی کشور 
ادامه داد: در س��ال های 1۳۹۳ و 1۳۹4 س��ند 
چش��م انداز صنع��ت خودرو در اف��ق 1404 از 
س��وی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت تدوین 
و ابالغ ش��د که در آن نقشه راه صنعت خودرو 
و قطعه در دوره جدید تعیین ش��ده اس��ت. او 

افزود: به دنبال آن س��ال گذشته چند قرارداد 
تولید مشترک با خودروس��ازان معتبر اروپایی 
منعقد ش��د که خودروی پ��ژو ۲00۸ به عنوان 
نخس��تین حاصل این قراردادها به تولید انبوه 
رس��ید. محبی نژاد با بیان اینکه حفظ و تداوم 
روند فعلی در صنعت خودرو تولید خودروهای 
جدید و ب��ه روز جهان در ایران و جلب رضایت 
مصرف کنن��دگان را به دنبال خواهد داش��ت، 
تصری��ح کرد: ب��ا ادامه ای��ن روند ب��ه اهداف 
تعیین ش��ده ب��رای صنعت خ��ودرو و قطعه در 

سند چشم انداز 1404 نزدیک خواهیم شد. 
 

جایگاه صنعت خودرو 
 رتب��ه صنعت خودرو در س��ال های 1۳۹۳و 
1۳۹4 ب��ه جایگاه هجدهم ارتقا یافته اس��ت، 
ام��ا پیش بین��ی می ش��ود که در س��ال جاری 
این صنعت 14 درص��د ارزش افزوده کل بخش 
صنعت، ۳ درصد س��هم ارزش اف��زوده از تولید 
ناخال��ص داخلی و 1۲درصد از اش��تغال بخش 
صنعت را تشکیل دهد. مناطق فعال در صنعت 
خودروسازی کشور، استان های تهران، خراسان 
رض��وی، کرمان، آذربایجان ش��رقی و اصفهان 
هس��تند. همچنی��ن اس��تان های آذربایج��ان 
غربی، سمنان، کرمانش��اه، لرستان و مازندران 
در زمینه قطعه س��ازی و مجموعه س��ازی فعال 

هستند. 

ایراندنبالرتبهاولدرخودروسازی

پیوند واردات خودرو با اس��قاط منجر به بروز 
مشکالتی در صنعت خودروی کشور شده است. 
بر این اس��اس دولت از س��ال ۸۵ و طبق طرح 
توس��عه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف 
س��وخت با توجه ب��ه آمار ب��االی خودروهای 
فرس��وده، تصمیم گرفت اس��قاط خودروها را 
برعه��ده وارد کنن��دگان خودرو بگ��ذارد. طبق 
این گفته، هر س��ال که واردات خودرو افزایش 
داش��ته است، خودروهای فرسوده زیادتری هم 
از رده خارج ش��ده اند و ه��رگاه واردات خودرو 
کم شود، خروج فرسوده ها نیز کند خواهد شد. 
به همی��ن دلی��ل مصطفی ج��ودی، رئیس 
هیأت مدی��ره انجم��ن صنفی مراکز اس��قاط و 
بازیافت کش��ور می گوید: »یکی از مش��کالت 
امروز مراکز اس��قاط، گره خوردن طرح نوسازی 
ناوگان خودروهای فرس��وده ب��ا واردات خودرو 
اس��ت.« از طرف دیگر سوال جدی که با توجه 
به ش��رایط کنونی مطرح می ش��ود، این است 
که چگون��ه خودروهای فرس��وده از رده خارج 

می شوند؟ 
در این باره سیدرضا فاطمی امین، نخستین 
مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده و 
مع��اون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت در 
دولت ده��م درباره گره خوردن اس��قاط به 
واردات خ��ودرو، بر این باور اس��ت که طرح 
نوس��ازی خودروهای فرس��وده  ب��ا واردات 
خودرو منقضی شده اس��ت. وی به روزنامه 
»دنیای خودرو« می گوید: »اس��قاط خودرو 
رابطه مستقیمی با واردات آن دارد. در واقع 
با کاهش واردات، اسقاط خودرو هم کاهش 

می یابد.«
ب��ه گفته وی، دلیل اجرای این طرح در دهه 
۸0 تس��هیل روند کاهش خودروهای فرسوده 
ب��ود. در آن دوره حج��م خودروهای فرس��وده 
بس��یار باال بود و در سال های ۸۵ و ۸۶ اسقاط 
خودرو به اوج رسید. عالوه بر آنکه خودروهای 

فرسوده ارزش داشتند، دارندگان این خودروها 
از این طرح اس��تقبال کردند و برای آنکه حق 
آنها ضایع نش��ود، تس��هیالتی نیز به آنها داده 

شد. براساس این قاعده برای واردات هر خودرو 
عالوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی تعدادی 

برگه اسقاط خودرو هم الزم است.«

سیاست  های خودرویی تحت تأثیر قرار 
نگیرند

مجری پیش��ین طرح نوس��ازی خودروهای 
فرس��وده درب��اره همخوانی واردات با اس��قاط 
خودرو در ش��رایط فعلی توضیح می دهد: »این 
ایده در آن مقطع درست بود اما در حال حاضر 
درس��ت نیس��ت. به ای��ن دلیل که ب��رای آن 
راهکاری در نظر گرفته نشده است. در آن دوره، 
مراکز معاینه فنی خ��ودرو فعالیت نمی کردند 
اما در حال حاضر معاینه فنی برای خودروهای 
فرس��وده الزامی اس��ت. این قاعده در آن دوره 
پاسخگو بود و دائمی هم شد، اما اکنون تبدیل 
به مس��ئله و بهانه برای واردات ش��ده اس��ت. 
بنابراین تاریخ مصرف این طرح گذش��ته است، 
البته برای ش��روع خوب بود.« فاطمی امین در 
ادامه با تأکید بر اینکه نباید این موضوع عاملی 
باشد که در سیاست های خودرویی کشور تأثیر 
بگ��ذارد، می گوید: »درش��روع کار ایده واردات 
خ��ودرو و اس��قاط خودروهای فرس��وده خوب 
ب��ود تا ای��ن کار رونق بگیرد، اما در 10 س��ال 
گذشته شرایط به گونه ای شد که روند این طرح 
به کندی پیش رف��ت،  بنابراین به دلیل اینکه 
وضعیت اسقاط خودرو حال و روز خوبی ندارد، 

درآمد این مراکز هم کم شده است.«

سختگیری در معاینه فنی
مجری پیش��ین طرح نوس��ازی خودروهای 
فرس��وده درباره راه��کار اس��قاط خودروهای 
فرس��وده در وضعی��ت فعلی توضی��ح می دهد: 
»در ح��ال حاضر اس��قاط خودروی فرس��وده 
بای��د به گونه ای باش��د که نگه داش��تن آن به 
صرفه نباشد. همچنین عالوه بر ارائه بسته های 
تش��ویقی باید خودروهای جدید هم به صرفه 
باشند تا خودروهای قدیمی اسقاط شوند. یکی 
از راه ه��ای دیگ��ر، پرداخت حق بیمه بیش��تر 

توسط دارندگان خودروهای فرسوده است.« 

انقضای تاریخ طرح نوسازی فرسوده ها با واردات خودرو

گزارش2

خبر

قطعه سازان زیرپله ای در چه شرایطی 
رشد می کنند؟ 

نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی می گوید: بای��د از همه امکانات و ظرفیت کش��ور 
اس��تفاه ش��ود تا مس��یر عرضه قطعات بی کیفی��ت به بازار 
مصرف بسته شود.  فریدون احمدی با گالیه از اینکه تا کی 
م��ردم باید هزینه پرداخت کنن��د، تصریح کرد: در صورتی 
ک��ه قطعات با کیفیت و قیمت مناس��ب به میزان کافی در 
بازار وجود داشته باش��د بی شک هیچ زمان تولیدکنندگان 

قطعات زیر پله ای رشد نخواهند کرد. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه معموالً عرض��ه کنندگان قطعات 
زیرپله ای از آش��فتگی بازار به وجود می آیند، تأکید کرد: با 
وج��ود نقصان و نارس��ایی در تأمین قطعات م��ورد نیاز در 
بازار اس��ت که معموالً قطعات بی کیفیت وارد بازار مصرف 
می ش��وند.  وی اظهار داش��ت: خودروسازان باید در جریان 
خدمات پس از فروش، قطعات کیفی و با قیمت مناسب را 
عرضه کنند اما در صورتی که قیمت ها منطقی نباشد بعضاً 
ورود قطع��ات بی کیفیت خارجی ی��ا چینی به بازار افزایش 
می یابد.  وی خاطر نشان کرد: هنگامی که کسری قطعه ای 
در بازار ایجاد یا موضوع عرضه قطعات بی کیفیت خارجی یا 
داخلی به بازار مطرح می ش��ود طبیعی است در این جریان 

تولیدکنندگان قطعات زیر پله ای نیز جان می گیرند. 
ب��ه گفته وی، عرضه کنندگان قطعات تقلبی و بی کیفیت 
در ش��رایط اقتصادی ناس��الم رش��د می کنن��د بنابراین در 
صورتی که اقتصاد کشور سالم باشد و مردم به موقع کاالی 
مورد نیاز را با قیمت مناس��ب خریداری کنند هیچ زمان به 
سراغ تهیه کاالی بی کیفیت از بازار نخواهند رفت.  نماینده 
زنج��ان و طارم در خانه ملت تأکید کرد: زمانی که با کمبود 
کاالیی مواجه هس��تیم یا قیمت آن کاال دور از انتظار است 
عرض��ه کاالی کم کیفیت و ب��ا قیمت نازل در بازار افزایش 

می یابد. 
احمدی با اشاره به اینکه معموالً تولیدکنندگان زیرپله ای 
در ش��رایط ناس��الم اقتصادی رش��د می کنند، افزود: برای 
مقابل��ه با این جریان باید س��ایر مکانیزم ه��ای نظارتی در 
خص��وص فعالیت ای��ن قبیل کارگاه ها، نظ��ام بیمه و جواز 
کس��ب این کارگاه ها اعمال شود و مراقبت شود که فعالیت 
زی��ر پله ای در کارگاه های زی��ر پله ای صورت نگیرد.  وی با 
اش��اره به لزوم اطالع رس��انی و به کارگیری مشوق هایی به 
منظ��ور عدم مراجعه مردم برای خری��د قطعات بی کیفیت 
تصری��ح کرد: عرضه قطع��ات بی کیفیت با ج��ان مردم در 
ارتباط اس��ت و باید از تمام ابزارها اس��تفاده ش��ود و اجازه 
تولی��د قطعه بی کیفیت داده نش��ود.  وی گفت: در صورتی 
که کارگاه ها شناس��نامه دار باش��ند و نظارت بر آنها صورت 
گیرد و همچنین مراکز ارائه خدمات و تعمیرگاه های مجاز 
از قطعات شناس��نامه دار و دارای مهر کیفیت و اس��تاندارد 
استفاده کنند بی شک ش��اهد تولید و استفاده این قطعات 

در کشور نخواهیم بود.
 

بهره برداری از کارخانه سایپا در 
الجزایر تا یک ماه آینده

مدیرعامل س��ایپا با اش��اره به تحقق رش��د ۵۷ درصدی 
تولید خودرو در س��ایپا، سودآوری مثبت 1۵۷درصدی این 
ش��رکت را انقالبی در بازار سرمایه دانست و گفت: کارخانه 
سایپا در الجزایر تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد. 

به گزارش پ��دال نیوز، مهدی جمالی در ضیافت افطار با 
اصحاب رس��انه با اشاره به تحقق رش��د ۵۷درصدی تولید 
خودرو در س��ایپا، اظهار کرد: این آمار در مقایس��ه با رشد 
۳۸ درصدی کل صنعت خودروی کش��ور قابل توجه بوده و 

نشان دهنده روند رو به رشد این شرکت است. 
 وی ب��ه رونمای��ی از خ��ودروی کوییک در اواخر س��ال 
گذش��ته اش��اره و تصریح کرد: ت��الش می کنیم ت��ا پایان 
س��ال جاری نیز از دو محصول جدی��د ایرانی روی پلتفرم 
اس ۳00 رونمای��ی کنی��م.  مدیرعامل گروه خودروس��ازی 
س��ایپا در ادام��ه با اش��اره به اینک��ه در همین راس��تا ماه 
گذشته قرارداد مهمی با شرکت سیتروئن فرانسه در زمینه 
طراحی، منعقد و ش��رکت سایپا- س��یتروئن شکل گرفت، 
اضافه کرد: به زودی از خودروی جدید این شرکت رونمایی 
خواهد ش��د. همچنین مذاکرات دیگری با سایر طرف های 
خارج��ی در حال انجام اس��ت.  جمالی همچنین با اش��اره 
به اقدامات انجام ش��ده در صنعت قطعه سازی، خاطرنشان 
کرد: با اجرایی ش��دن برجام، بسیاری از قطعه سازان مطرح 
جهان آماده همکاری با صنایع و قطعه سازان داخلی شدند، 
به طوری ک��ه امروز نیز تفاهمنامه تولید رینگ آلومینیومی 
بین شرکت سایپا و سرمایه گذار خارجی در شهرک صنعتی 
خرمش��هر امضا شد و امیدواریم این کارخانه طی یک سال 
آینده به بهره برداری برس��د.  مدیرعامل سایپا با بیان اینکه 
ص��ادرات این ش��رکت که به دالیل وی��ژه ای تنها به برخی 
کش��ورها انجام می شد، تأکید کرد: در سال گذشته شرکت 
تش��کیالتی را در قاره آفریقا افتت��اح کرد و پس از آن طی 
کمتر از یک س��ال کارخانه ای در الجزایر طراحی و اجرایی 
ش��د که حداکثر در یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.   
به گفته او، این ش��رکت طراحی سایپا است اما با مشارکت 
۹۹ درصدی س��رمایه ای طرف خارجی احداث شده است.   
وی در پای��ان از اج��رای مرحله دوم اصالح س��اختار مالی 
ش��رکت در س��ال جاری خبر داد و با اش��اره به سودآوری 
مثبت 1۵۷ درصدی شرکت، از این امر به عنوان انقالبی در 

بازار سرمایه کشور یاد کرد. 

در سواری سازان چه می گذرد؟ 
اردیبهش��ت ماه امسال تولید انواع خودروهای سواری در 

بیشتر سواری سازان داخلی با افزایش همراه بوده است. 
به گزارش ایسنا، در این مدت تولید خودروی سواری در 
گ��روه صنعتی ایران خودرو با افزای��ش ۹.۸درصدی همراه 
بوده و از 4۸ هزار و ۲4۵ دس��تگاه در اردیبهشت ماه سال 
گذش��ته به ۵۲ هزار و ۹۸1 دس��تگاه افزایش یافت.  تولید 
انواع س��واری در گروه خودروسازی س��ایپا به عنوان رقیب 
ایران خ��ودرو اما 10.۵ درصد کاه��ش یافته و از ۳۷ هزار 
و ۷۵۶ دس��تگاه در اردیبهش��ت ماه 1۳۹۵ ب��ه ۳۳ هزار و 
۷۷4 دس��تگاه کاهش یافت.  اردیبهش��ت ماه امسال تولید 
انواع س��واری در خودروسازی مدیران 11.۲ درصد افزایش 
یافته و از 4۸۳۳ دستگاه در اردیبهشت ماه سال گذشته به 
۵۳۷4 دس��تگاه افزایش یافت.  تولید انواع سواری در گروه 
بهم��ن نیز با افزایش 1۶۷.۸ درصدی همراه بوده و از ۲۵۸ 
دستگاه در اردیبهش��ت ماه 1۳۹۵ به ۶۹1 دستگاه رسید.  
در این مدت تولید انواع س��واری در کرمان موتور نیز ۹۷.۶ 
درصد افزایش یافته و از ۲۵4۲ دس��تگاه در اردیبهشت ماه 

سال گذشته به ۵0۲۲ دستگاه افزایش یافت. 

خبر

ورود شورای رقابت به قیمت  خودروهای 
جدید؟ 

ایکاپ )ش��رکت مش��ترک ایران خودرو و پژو( در حالی با 
ارس��ال نامه ای به ش��ورای رقابت، نظر این شورا را در مورد 
قیمت پ��ژو ۲00۸ جویا ش��ده که با این اق��دام، عماًل پای 
ش��ورای رقابت به قیمت گ��ذاری خودروهای پس��ابرجامی 
ب��از ش��د.  آنطور که رئیس ش��ورای رقاب��ت در گفت و گو با  
»دنیای اقتص��اد« عنوان کرد، ایکاپ چندی پیش با ارس��ال 
نامه ای خواس��تار اعالم نظر ش��ورا در مورد محدوده قیمتی 
پژو ۲00۸ ش��ده اس��ت. رضا ش��یوا با بیان اینکه هم اکنون 
کارشناس��ان شورا مشغول بررس��ی درخواست ایران خودرو 
هس��تند، گفت: تا نتایج کارشناس��ی اعضای شورای رقابت 
اعالم نشود، نمی توان در مورد قیمت پژو ۲00۸ نظر قطعی 
داد. اظهارات وی در ش��رایطی اس��ت که مش��خص نیست 
ش��ورای رقابت از ایران خودرو خواس��ته جزیی��ات قیمتی 
پژو ۲00۸ را ارس��ال کند یا ای��ران خودرو داوطلبانه در این 
مورد با ش��ورا نامه نگاری کرده اس��ت.  روال معمول تعیین 
قیمت خودرو توس��ط ش��ورای رقابت به این شکل است که 
خودروس��ازان س��الی یک یا دو بار مدارک و مستندات خود 
را مبنی ب��ر باال رفتن هزینه های تولید، به این نهاد فرا قوه ای 
ارسال و خواس��تار مجوز افزایش قیمت می شوند. در نهایت 
شورای رقابت نیز پس از بررسی مستندات ارائه شده و لحاظ 
کردن ش��اخص های تورم و کیفیت، قیمت جدید خودروها 
را اعالم می کند. این روال البته بیش��تر مختص خودروهای 
تولیدی عرضه ش��ده به بازار بوده و ش��ورای رقابت در مورد 
خودروهای خارجی جدید )پسابرجامی ها( به نوعی بالتکلیف 

است. 
البته رئیس ش��ورای رقابت در گفت و گوی یک سال و نیم 
قبل خود با دنیای اقتصاد تأکید کرده بود که دس��تورالعمل 
جدید قیمت گذاری خودرو مبتنی بر ش��رایط خودروس��ازی 
کش��ور در دوران جدید  )پس��اتحریم( است. در آن زمان از 
این گفته شیوا این گونه برداشت شد که شورای رقابت قصد 
ورود به قیمت گذاری خودروهای پسابرجامی را دارد، هرچند 
شورا رسماً هیچ گاه نه این موضوع را تأیید کرده و نه تکذیب.  
به عبارت بهتر، شورای رقابت فعاًل موضع مشخصی در مورد 
قیمت گذاری خودروهای پس��ابرجامی نداش��ته و مش��خص 
نیست آیا قیمت این محصوالت نیز با توجه به شرایط خاص 
تولیدشان )تولید در قالب جوینت ونچر و همکاری مشترک 
خودروسازان داخلی و خارجی( از سوی شورا تعیین می شود 
یا آزاد اس��ت. در این شرایط، رفتاری که شورای رقابت طی 
دو س��ال گذش��ته در مورد قیمت گذاری خودروهای داخلی 
از خود نش��ان داده، به این بالتکلیفی دامن زده، زیرا ش��ورا 
واکنش ه��ای متفاوت��ی به قیمت گ��ذاری خودروها داش��ته 
اس��ت. به عنوان مثال، ش��ورا در م��ورد قیمت گ��ذاری دنا، 
 بس��یار سخت گیرانه و حس��اس عمل کرد، اما در مورد تندر

۹0 و س��اندرو رفت��اری منعطف از خود نش��ان داد. یا مثاًل 
طبق قانون ش��ورای رقابت، خودروهای ب��االی 4۵ میلیون 
توم��ان از ش��مول قیمت گذاری خارج هس��تند، با این حال 
ش��ورا با وج��ود قیمت باالی 4۵میلیون توم��ان خودروهای 
جدید خارجی، عماًل به قیمت گذاری آنها ورود کرده اس��ت. 
مجموعه این رفتارهای متفاوت و متناقض س��بب بروز ابهام 
در قیمت گذاری خودروهای پس��ابرجامی شده؛ به نحوی که 
مش��خص نیس��ت در نهایت مرجع قیمت آنها، خودروسازان 

هستند یا شورای رقابت. 
وفاداری شورای رقابت به مصوبه اش؟ 

ام��ا مطاب��ق ب��ا مصوب��ه ش��ورای رقاب��ت، قیمت گذاری 
خودروهای��ی که قیمتی باالی 4۵ میلی��ون تومان دارند، از 
حوزه اختیار شورا خارج و به خودروسازان واگذار شده است. 
ب��ا توجه به این مصوبه و با در نظر گرفتن اینکه قیمت اولیه 
بیش��تر خودروهای پس��ابرجامی ب��االی 4۵ میلیون تومان 
اس��ت، بنابراین ش��ورای رقابت عماًل نباید در قیمت گذاری 
آنه��ا دخالت کند. بیش��تر خودروهای پس��ابرجامی به دلیل 
داخلی س��ازی اندک و دارا ب��ودن تکنولوژی روز و تجهیز به 
امکانات و آپش��ن های مختلف، قیمت قطع��ی و پیش بینی 
شده ش��ان بیش از 4۵ میلی��ون تومان اس��ت؛ بنابراین اگر 
شورا به مصوبه خود وفادار باشد، طبعا نباید به قیمت گذاری 
آنه��ا ورود کن��د.  با این ح��ال این احتمال نیز که ش��ورای 
رقابت بخواهد تصمیم جداگانه برای خودروهای پسابرجامی 
گرفته و قیمت آنها را نیز کنترل کند، دور از ذهن نیس��ت. 
در ای��ن م��ورد، رئی��س ش��ورای رقاب��ت پاس��خ قاطعی به 
»دنیای اقتص��اد« ارائه نکرده و تنها عنوان می کند که قیمت 
پژو ۸ ۲00به عنوان نخستین خودروی پسابرجامی، در دست 
بررس��ی کارشناسان ش��ورا بوده و نتیجه آن تا چندی دیگر 

اعالم خواهد شد. 

 وضعیت خودروهای لوکس قاچاق
چه شد؟! 

 مدیر کل مبارزه با قاچاق کاال و ارز س��ازمان تعزیرات از 
صدور حکم قطعی پرونده خودروهای لوکس قاچاق خبر داد 
و گفت: باید این خودروها به نفع دولت ضبط ش��ود و دولت 

هم مجاز به فروش یا واگذاری آنها نیست. 
به گ��زارش کارپ��رس، عبدالمجی��د اجته��ادی در جمع 
خبرنگاران در پاس��خ به این سوال که آیا خودروهای لوکس 
قاچاق تعیین تکلیف ش��دند یا خیر، گفت: تعزیرات در این 
خص��وص حکم قطعی صادر کرده و طب��ق قانون هم، حکم 

تعزیرات الزم االجراست و به هر حال باید اجرا شود. 
مدی��ر کل مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز س��ازمان تعزیرات 
حکومت��ی توضی��ح داد: حک��م تعزیرات در خص��وص این 
خودروها، ضبط کاالها به نفع دولت اس��ت و طبق آیین نامه 
دولت نمی تواند این خودروها را در بازار بفروش��د و ش��رایط 

خاصی دارد که در تدارک برای صادرات شان هستند. 
اجته��ادی در پاس��خ ب��ه این س��وال که پیش��تر برخی 
گمانه زنی ها مبنی بر واگذاری این خودروها به س��ازمان ها و 
نهادهای دولتی مطرح بود گفت، من این موضوع را نشنیده ام 
ول��ی در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین نامه اجرایی 
آن چنین چیزی وجود ندارد.  این مقام مس��ئول در سازمان 
تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت مبارزه 
با قاچاق در سه ماهه گذشته از سال ۹۶ با توجه به تأکیدات 
مق��ام معظم رهبری در این زمین��ه گفت: واقعاً بحث مبارزه 
با قاچاق روز به روز جدی تر می ش��ود به طوری که جدیت در 
مبارزه، هماهنگی در بین دس��تگاه ها و تشکیل پرونده های 

کالن به شدت در حال پیگیری است و ادامه دارد. 
به گفت��ه اجتهادی، هم اکن��ون روند خوب��ی در مبارزه با 
قاچ��اق وج��ود دارد و در آینده نزدیک تع��داد پرونده های 
مهمی منتهی به صدور حکم شده نیز اطالع رسانی می شود. 
مدیرکل مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز تعزیرات درباره اینکه 
ک��دام کاالها در صدر قاچاق قرار دارند، گفت: در س��ال ۹۵ 
محصوالت آرایشی و بهداشتی و به طور کلی کاالهای موضوع 
سالمت و همچنین پوشاک بیشترین میزان قاچاق را داشت. 
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با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: شتاب گستر امروز
آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 86073122-86073120

روابط عمومی: 86073118
فکس تحریریه: 86073203

سازمان آگهی ها: 88493166  
امور مشترکین: 86073314

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
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وزیر امور خارجه جمهوری اسللامی ایران گفت: روند اجرای 
برجام طبیعی پیش می رود و تصمیم جدید سنای آمریکا نشانه 
کوته نظری آنها اسللت. به گزارش ایرنللا، محمدجواد ظریف روز 
دوشنبه در بدو ورود به فرودگاه اسلو در جمع خبرنگاران گفت: 
کارشکنی ها و بدعهدی های ایاالت متحده بحث جدیدی نیست، 
مللا نیز با آمریکا ارتباط اقتصللادی چندانی به جز موضوع خرید 
هواپیما نداشللتیم که آن موضوع هم باوجود کارشللکنی آمریکا 
در حوزه های دیگر به خوبی پیش رفته اسللت. وزیر امورخارجه 
همچنین گفت: ما در مورد بدعهدی های آمریکا همواره گفت وگو 
کردیللم و اتحادیه اروپا، چین و روسللیه که طرفدار اصلی برجام 
هسللتند، همواره تأکید کردند که قصد و عزم آنها این است که 
روابط شللان با ایللران را صرف نظر از بدعهللدی آمریکا با جدیت 
پیگیللری کنند. ظریف افزود: در واقللع آنچه عملیاتی و اجرایی 
برای ما اسللت این است که آمریکایی ها نمی توانند در این روابط 

ما کارشللکنی کنند. وی خاطرنشللان کرد: تصمیم گیری جدید 
سللنای آمریکا به واقع نشللان دهنده کوتاه نظری آمریکایی ها و 
نشللان دهنده سیاست غلطی است که دولت آمریکا به خصوص 
بعد از انتخابات اخیر دنبال کرده است. ظریف یادآور شد: اگر به 
حدی برسد که براساس تشخیص هیأت نظارت نیاز به واکنش 
داشللته باشللد حتما با واکنش ما مواجه خواهد بود. وی افزود: 
تاکنون ما در برابر اقدامات آمریکا عمل متقابل انجام دادیم و در 
برابر اضافه شدن افراد به فهرست تحریم ها اقدام متقابل کردیم 
و امروز 23 فرد و شللرکت آمریکایی در فهرسللت تحریم های ما 
به عنوان اقدام متقابل قرار دارند. وی ادامه داد: در آینده نیز اقدام 
خواهد شللد همانطور که رئیس مجلللس گفتند در مجلس نیز 
اقداماتی برای مقابله با حرکت سنای آمریکا صورت خواهد گرفت 
و ما نیز اقدامات خود را در وزارت امور خارجه و در شورای عالی 

امنیت ملی و هیات نظارت برجام دنبال خواهیم کرد. 

وزیر امور خارجه پس از ورود به اسلو عنوان کرد 
در مقابل حرکت سنای آمریکا، اقدام متقابل صورت خواهد گرفت

  حس�ن روحانی، رئیس جمهوری ایران 
در پیامی به والدیمیرویچ پوتین، با تبریک 
روز مل�ی جمهوری فدراس�یون روس�یه 
اظهار امیدواری کرد همکاری های موجود 
در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 

بین دو کشور بیش از پیش توسعه یابد. 
وزارت  قاس�می، س�خنگوی  به�رام    
امورخارج�ه گف�ت: موض�وع تحریم های 
جدید س�نای آمریکا را پیگیری خواهیم 
ک�رد و با کس�ی درخص�وص منافع ملی 

رودربایستی نخواهیم داشت. 

تارنمای س�ی ان بی سی نوشت: برخی کارشناس�ان بر این باورند 
ک�ه لفاظی های »دونالد ترام�پ« رئیس جمه�وری آمریکا و نتایج 
ش�وک آور انتخابات در انگلیس، به روابط این دو کش�ور هم پیمان 

قدیمی لطمه زده است. 

تیتر اخبار

یک عضو فراکسللیون امید مجلس، محسللن هاشللمی و 
محمود حجتی را گزینه های جدی شهرداری تهران دانست. 
به گللزارش خبرآناین، هنوز دو ماهی تا شللروع دوره پنجم 
شللورای شهر تهران باقی مانده اسللت، اما پس از اعام نتایج 
انتخابات و برنده شدن یک لیست، گمانه زنی ها درباره شهردار 
آینده پایتخت جدی شد. یک پای این گمانه زنی ها هم محسن 
هاشمی است، نفر اول انتخابات تهران و مدیرعامل سابق مترو. 
محسللن هاشللمی در روزهای گذشللته چنین چیزی را رد 
کرده اسللت و گفته شهردار شللدنش جدی نیست. اما الیاس 
حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسللیون 

امید، بار دیگر نام او را مطرح کرد. حضرتی در توئیتر نوشت: 
»جدی ترین گزینه ها برای شهرداری تهران محمدعلی نجفی، 
حسین مرعشی، حبیب اهلل بیطرف، محسن هاشمی و محمود 
حجتی هسللتند که شانس دو نفر آخر بیشتر است.« محمود 
حجتی و حسللین مرعشللی تاکنون جزو گزینه های پیشین 
شهرداری تهران نبودند، اما جدی بودن محمود حجتی، وزیر 
فعلی جهاد کشاورزی برای شهرداری تهران می تواند معادالتی 
را که تاکنون بوده است و بیان شده تغییر دهد. حجتی عاوه 
بر سابقه وزارت در جهادکشاورزی، سابقه وزارت راه را هم در 

دولت اصاحات دارد. 

گمانه زنی جدی درباره شهردار آینده تهران 
محسن هاشمی یا محمود حجتی

  در دومین اجالس وزیران گردشگری 

کش�ورهای عضو مجم�ع گفت وگوهای 
آس�یایی  )ACD( هم�دان به عن�وان 

پایتخت گردشگری آسیا معرفی شد. 
 اح�د وظیف�ه، مدی�رکل پیش بینی 
و هشدار س�ریع س�ازمان هواشناسی 
کش�ور گف�ت: دمای ه�وای اه�واز در 
روز چهارش�نبه ۵0 درجه س�انتیگراد 

پیش بینی می شود. 

حسین رضایی زاده، رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران گفت: ۷00 پروانه تولید داروی سنتی از طریق سازمان غذا و دارو 

صادر شده است. 

تیتر اخبار

مرکللز مطالعات هوگو وابسللته به دانشللگاه پاریس هفت 
میزبان همایش »سللعدی و ویکتور هوگللو« بود. به گزارش 
ایسللنا، پس از برگزاری همایش های »سعدی و پوشکین«، 
»سللعدی و یونس امره«، »سعدی و سروانتس«، »سعدی و 
متنبی« و »سللعدی و کنفوسللیوس« در پنج سال گذشته، 
همایللش  »سللعدی و ویکتللور هوگو« با مشللارکت رایزنی 
فرهنگی جمهوری اسامی ایران در فرانسه در تاالر کنفرانس 
کاپیتللال پاریس برگزار شللد. خانم کلللود میل رئیس مرکز 
ویکتور هوگو دانشللگاه پاریس در سخنان خود تأثیر ادبیات 
شللرق و آثار سعدی بر هوگو را مورد بررسی قرار داد و گفت: 
آثار هوگو به ویژه کتاب شللرقیات نشان می دهد که شرق در 
اندیشه نویسنده رمانتیک فرانسللوی جایگاه ویژه ای دارد. او 
افزود: هوگو بر آن اسللت که افق های اندیشه انسانی در آثار 

شاعران مشللرق زمین و از جمله سعدی، نشان دهنده عشق 
و توجه آنان به تعالی انسللان اسللت. هوگللو به عنوان یکی از 
بنیان گذاران ادبیات رمانتیسم فرانسه از عناصر زیبایی شناسی 
و اخاقی شاعران مشرق زمین بهره گرفته است. در ادامه این 
نشست، کوروش کمالی سروستانی مدیر مرکز سعدی شناسی 
گفت: فرانسویان از سال 1634 با سخنان دلنشین سعدی به 
یُمن ترجمه »گلستان« آشنا شدند و به روایت زنده یاد جواد 
حدیدی در کتاب ارزشللمند »از سعدی تا آراگون«، سعدی 
مورد توجه و اقبال شاعران و نویسندگان و روشنفکران فرانسه 
قرار گرفت و به پیروی از او داستان ها پرداختند؛ به گونه ای که 
بسللیاری از روشللنفکران تجددطلب فرانسه او را هم کیش و 
هم مسلک خود می پنداشتند و از هوگو گرفته تا دیدرو، نه تنها 
از او متأثر شدند که هر کدام در ستایشش مقاله ای نگاشتند. 

همنشینی سعدی و ویکتور هوگو در پاریس

  علی حاجی ش�یزری، مدیرکل دفتر 
توسعه و ترویج سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس�تی و گردش�گری گفت: در 
س�ال 9۵ می�زان ص�ادرات محصوالت 
صنایع دستی کشور به 2۵0میلیون دالر 

رسید. 
 س�خنگوی ش�ورای صنف�ی نمایش 
گفت: فیلم س�ینمایی »زادبوم« ساخته 
ابوالحس�ن داوودی پ�س از 9 س�ال در 
گروه سینمایی زندگی اکران خواهد شد. 

گالب آدینه بازیگر سینمای ایران جایزه بهترین دستاورد هنری را 
برای بازی در فیلم سینمایی  »آبجی« از جشنواره بین المللی فیلم 

بروکلین در نیویورک کسب کرد. 

تیتر اخبار

بحران هللای دیپلماتیک رقم خللورده میان قطر و 
کشللورهای عربی حاشللیه خلیج فارس باعث شللد تا 
چهره های سرشناس ورزشی نیز به آن واکنش نشان 
دهند. به گزارش »ورزش سلله«، یکی از این چهره ها 
ژاوی هرناندز کاپیتان سابق بارسلونا و اسپانیا بود که 
در سللال های گذشته به عنوان کاپیتان السد در لیگ 
سللتارگان قطر به محبوبیتی دوچندان در این کشور 
کوچک دسللت یافت. این بازیکللن در گفت وگویی با 
اسللتاد الدوحه نسبت به اتفاقات دیپلماتیک رخ داده 
در روزهللای گذشللته میان قطر و کشللورهای عربی 
واکنش نشان داد و گفت: » در ماه رمضان می خواهم 
هملله را در جهان عللرب به پایللان دادن این بحران 

و رفللع حصر قطر دعوت کنم؛ حصللری که می تواند 
روی مللردم قطر، خانواده هللا، فوتبال و ورزش به طور 
کلی تأثیر بگذارد. امیدوارم راه حل سللریعی برای این 
مشللکل پیدا شود تا مردم با امنیت زندگی کنند و به 
اتفاق هللم از فوتبال لذت ببریللم.« این صحبت های 
ژاوی به عنللوان یکللی از چهره های شللناخته شللده 
دنیای فوتبال بافاصله بازتاب گسللترده ای در سطح 
رسللانه های معتبر دنیا داشللت تا جایی که سایت ها 
اسللپانیایی نیز خواسللته کاپیتان اسللبق بارسلونا را 
تیتللر یک خود کردنللد و پیرامون شللرایط حاکم بر 
کشورهای حاشللیه خلیج فارس گزارش هایی را روی 

خروجی خود قرار دادند. 

ژاوی: به حصر قطر پایان دهید

  حسن بیت سعید، مهاجم فصل گذشته 
اس�تقالل خوزس�تان با اس�تقالل تهران 

قرارداد امضا کرد. 
 ش�ایان مصل�ح، مدافع فصل گذش�ته 
س�پیدرود، با قراردادی دوس�اله به جمع 
شاگردان برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس 

اضافه شد. 
کمیت�ه  مس�ئول  رجبل�و،  ع�زت اهلل   
مچ اندازی فدراسیون بدنسازی، کشور از 
میزبانی ایران برای رقابت های مچ اندازی 
قهرمانی آسیا در سال 2018 میالدی خبر 

داد. 

تیم ملی والیبال ایران پنجشنبه جاری و در هفته سوم لیگ جهانی 
در لهستان به مصاف تیم ملی آمریکا می رود. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

تنیسور صاحب نام اسپانیایی با 
پیروزی مقابل حریف سوییسی 
خود در فینال رقابت های تنیس 
اوپن فرانس�ه برای دهمین بار 
فات�ح ای�ن رقابت ه�ا ش�د. در 
دیدار نهای�ی رقابت های تنیس 
آزاد فرانس�ه )روالن گاروس(، 
رافائل نادال تنیسور اسپانیایی 
استانیس�الس  مص�اف  ب�ه 
واورین�کای سوییس�ی رفت و 
موفق شد در س�ه ست متوالی 

به پیروزی برسد.
 نادال به نخس�تین تنیس�وری 
تبدی�ل ش�ده که موفق ش�ده 
ای�ن  در  قهرمان�ی   10 اس�ت 
آورد.   دس�ت  ب�ه   رقابت ه�ا 
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

پس از انجام دومین انتخابات هیأت رئیسلله 
مجلللس و هیللأت رئیسلله کمیسللیون های 
تخصصی در هفته گذشللته و جاری، اعضای 
جدیللد هیأت رئیسلله های کمیسللیون های 
سللیزده گانه تخصصی انتخاب شدند و سهم 
هر کدام از فراکسللیون ها نیز مشخص شد. به 
گزارش ایرنا، حضور مسللعود پزشکیان، علی 
مطهری و محمدعلی وکیلی در هیأت رئیسه 
با پافشاری فراکسللیون امید صورت گرفت و 
دیگر کرسللی های هیأت رئیسه به فراکسیون 
مستقلین یا نمایندگان والیی رسید، بنابراین 
فراکسیون امید دو عضو خود در کارپردازها و 

ناظرین را از دست داد.
 

تغییر جایگاه امید در کمیسیون آموزش
در کمیسیون آموزش و تحقیقات دو تغییر در 
نایب رئیس و یک از دبیران این کمیسیون به 
وجود آمد که قاسم احمدی الشکی، نماینده 
عضللو فراکسللیون والیی مجلس جانشللین 
محمود نگهبان سامی عضو فراکسیون امید 
در نایب رئیسللی این کمیسیون و فریده اوالد 
قباد جانشین فاطمه سعیدی )هر دو از امید( 
در دبیران این کمیسللیون شللدند. براسللاس 
انتخابات هیأت رئیسلله کمیسللیون آموزش 
و تحقیقللات مجلس، محمدمهللدی زاهدی 
)والیت - عضو جبهه پایداری( به عنوان رئیس 
ایللن کمیسللیون باقی مانللد، داوود محمدی 
نماینده مردم تهران )امید( به عنوان نایب  رئیس 
اول و قاسم احمدی الشکی )والیت( به عنوان 
نایب رئیس دوم انتخاب شدند. علیرضا سلیمی 
)والیللت( نماینده مردم محات و فریده اوالد 
قبللاد )امیللد( نماینده مردم تهللران به عنوان 
دبیران اول و دوم و میرحمایت میرزاده )امید( 
به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شدند. 

کمیسیون اجتماعی در تسخیر امیدی ها
در انتخابات کمیسیون اجتماعی نیز عبدالرضا 
عزیزی که با لیسللت امید در شللهر شیروان 
نماینده ملت شللده بود، توانسللت جایگزین 
رئیس این کمیسیون یعنی سلمان خدادادی 
عضو فراکسللیون والیللت شللود. محمدرضا 
بادامچللی نماینده تهللران )امید( و مسللعود 
رضایی نماینده شللیراز )مستقلین( به عنوان 
نواب اول و دوم رئیس کمیسللیون اجتماعی 
مجلس انتخاب شللدند. زهرا سللاعی نماینده 
تبریز و عضو فراکسللیون امید سخنگو شد و 
روح اهلل بابایی صالح نماینده بویین زهرا و ناهید 
تاج الدین نماینده اصفهان )هر دو از فراکسیون 
امید( به عنوان دبیران هیأت رئیسه کمیسیون 

اجتماعی انتخاب شدند. 

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
ماند

اعضای این کمیسیون محمدرضا پورابراهیمی 
نماینده مللردم کرمان )اصولگللرا( را به عنوان 
رئیس این کمیسیون انتخاب کردند. همچنین 

علی اکبر کریمی )مسللتقلین( نماینده مردم 
اراک جایگزین سللیدناصر موسللوی الرگانی 
نماینللده اصولگللرای فاورجان کلله چندی 
قبل در حادثه رانندگی مصدوم شللده است، 
به عنوان نایب رئیس اول و سللیدفرید موسوی 
نماینده مردم تهران و عضو فراکسللیون امید 
به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند. رحیم 
زارع )مستقل( جایگزین سیدکاظم دلخوش 
اباتللری نماینده مردم صومعه سللرا )اصولگرا( 
هم سخنگوی این کمیسیون شد. سیدحسن 
حسللینی شللاهرودی نماینده مردم شاهرود 
)والیت( و علی اسماعیلی )مستقل( به عنوان 
دبیر اول و دوم کمیسللیون اقتصادی مجلس 

ابقا شدند. 
تداوم ریاست 10ساله بروجردی بر 

کمیسیون امنیت ملی
در کمیسللیون بسللیار مهللم امنیللت ملی و 
سیاسللت خارجی نیز عاءالدیللن بروجردی 
مانند علللی الریجانی رئیس مجلللس، برای 
دهمین سللال متوالللی به عنللوان رئیس این 
کمیسیون ابقا شد، کمال دهقانی فیروزآبادی 
نماینده مردم تفت )مسللتقلین( نیز به عنوان 
نایب رئیس اول انتخاب شللد. ابوالفضل حسن 
بیگی )نماینده سمنان( اصولگرا جای خود را 
به دیگر هم طیف خود محمدمهدی برومندی 
نماینده مرودشللت بللرای نایب رئیسللی دوم 
کمیسللیون امنیت ملی و سیاسللت خارجی 
داد. همچنین سیدحسللین نقوی حسللینی 
نماینللده ورامیللن )اصولگللرای عضللو جبهه 
پایداری( در سللخنگوی این کمیسیون باقی 
ماند و محمدجواد جمالی نوبندگانی نماینده 
فسا )والیت( و محمدابراهیم رضایی نماینده 
خمیللن )والیت( به عنللوان دبیللر اول و دوم 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در 

مجلس انتخاب شدند. 

جانشینی یک امیدی با امیدی دیگر در 
کمیسیون برنامه و بودجه

انتخابات در هیأت رئیسلله کمیسیون برنامه و 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی نیز 
در حالی برگزار شللد که در هیأت رئیسه این 
کمیسللیون نیز تغییر زیادی رخ نداد و تقریبا 
این کمیسللیون نیز بر همللان ترکیب قبلی 
باقی ماند. در دبیللران محمد فیضی نماینده 
مردم اردبیل و عضو هیأت رئیسلله فراکسیون 
امیللد دبیر اول جای خللود را به علی کاظمی 
باباحیللدری )نماینده مردم اردل و فارسللان( 
دیگر عضللو فراکسللیون امید داد. براسللاس 
ترکیب جدید هیأت رئیسه جدید کمیسیون 
برناملله و بودجه مجلس، غامرضا تاجگردون 
)امید( به عنوان رئیس و جهانبخش محبی نیا 
)والیللت( نماینده مردم شللاهین دژ به عنوان 
نایب رئیللس اول و هللادی قوامللی نماینللده 
مردم اسللفراین )والیت( به عنوان نایب رئیس 
دوم انتخاب شللدند. محسللن بیگلری )امید( 
نماینده مردم سللقز و بانه به عنوان دبیر دوم و 

محمدمهدی مفتح )والیت( به عنوان سخنگو 
انتخاب شدند. 

تغییر در دبیران و نواب رئیس در 
کمیسیون انرژی

انتخابللات هیأت رئیسلله کمیسللیون انرژی 
مجلللس در حالی برگزار شللد که حسللین 
امیللری خامکانللی نماینللده مللردم زرند و 
کوهبنان از فراکسللیون امید جللای خود را 
به هدایت اهلل خادمی نماینللده مردم ایذه و 
باغملللک )اصولگرا( به عنوان نایب رئیس اول 
داد. همچنیللن عبدالحمید خللدری، عضو 
فراکسللیون امیللد و نماینده بوشللهر جای 
خود را به قاسللم ساعدی نماینده اصولگرای 
دشللت آزادگان داد. بر این اسللاس فریدون 
حسللنوند )والیت( نماینده مردم اندیمشک 
به عنللوان رئیللس کمیسللیون ابقللا شللد، 
همچنین سیدعلی ادیانی )والیت( نماینده 
مردم قائمشللهر به عنللوان نایب رئیس اول و 
هدایللت اهلل خادمی )والیللت( نماینده مردم 
ایذه و باغملللک به عنللوان نایب رئیس دوم 
انتخاب شللدند. اسللداهلل قره خانی )والیت( 
نماینللده مردم علی آباد کتول نیز سللخنگو 
ماند و قاسم ساعدی )والیت( نماینده مردم 
دشللت آزادگان به عنوان دبیر اول و کوروش 
کرمپللور حقیقی )امید( به عنللوان دبیر دوم 

انتخاب شدند. 

تثبیت جایگاه رئیس در کمیسیون 
شوراها

در کمیسیون شوراها نیز محمدجواد کولیوند 
نماینده اصولگرای مردم کرج به عنوان رئیس 
باقی ماند، حمیدرضا کاظمی )والیت( و امیر 
خجسللته )والیت( به ترتیب به عنوان نواب 
اول و دوم انتخللاب شللدند. اصغر سلللیمی 
)امید( نماینده سمیرم سخنگوی کمیسیون 
شد و احمد علیرضابیگی نماینده اصولگرای 
تبریز و سهراب گیانی نماینده مردم شوشتر 
و گتوند )مستقلین( به ترتیب به عنوان دبیر 
اول و دوم کمیسللیون شوراها و امور داخلی 

کشور در مجلس انتخاب شدند. 

تغییر 4 عضو هیأت رئیسه از 6 عضو
علللی نوبخللت حقیقللی، نماینللده مردم 
تهللران و عضو فراکسللیون امیللد بار دیگر 
رئیس کمیسللیون بهداشت و درمان شد و 
محمدحسین قربانی نماینده آستانه اشرفیه 
)مسللتقلین( با یللک پله باالتر جانشللین 
سللیدمرتضی خاتمی نماینده ماهنشللان، 
نایب رئیس اول و همایون یوسللفی نماینده 
مردم اهواز )مستقلین( به عنوان نایب رئیس 
دوم کمیسللیون بهداشللت انتخاب شدند. 
احمد همتی نماینده مردم سللمنان و عضو 
فراکسللیون امید سخنگو شللد. عباس علی 
پوربافرانی نماینده مردم نایین )مستقلین( 
و یعقوب شللیویاری نماینده مللردم میانه 

)والیت( نیز به عنوان دبیران این کمیسیون 
انتخاب شدند. 

2 تغییر در هیأت رئیسه کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس

در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسامی شاهد دو تغییر در نایب رئیس و یکی 
از دبیران هیأت رئیسلله این کمیسیون بودیم، 
داریوش اسماعیلی نماینده خرامه و سروستان 
)مسللتقلین( نایب رئیس این کمیسیون جای 
خود را به رضا علیزاده نماینده ورزقان )والیت( 
داد همچنین حمیده زرآبادی نماینده قزوین و 
عضو فراکسیون امید این کمیسیون جای خود 
را به رامین نورقلی پور عضو دیگر فراکسللیون 
امید و نماینده مردم بندرترکمن برای دبیری 
دوم داد. براسللاس انتخابات هیأت رئیسه این 
کمیسللیون عزیز اکبریان )فراکسیون والیت 
عضو جبهه پایداری( رئیس و فریدون احمدی 
)والیت( نماینللده زنجان به عنوان نایب رئیس 
دوم، سللیدجواد حسینی کیا )والیت( نماینده 
سللنقر به عنوان دبیر دوم و سللعید باسللتانی 
)امیللد( نماینللده تربت حیدریه سللخنگوی 
کمیسللیون صنایع و معادن مجلس شللورای 

اسامی ابقا شدند.
 

2 تغییر در کمیسیون عمران مجلس
در انتخابات هیأت رئیسلله کمیسیون عمران 
مجلس نیللز دو نایب رئیس این کمیسللیون 
تغییر کردند یعنی علیم یارمحمدی نماینده 
زاهدان )امید( و هادی بهادری نماینده ارومیه 
)امیللد( جایگاه خللود را به قلللی اهلل قلی زاده 
نماینللده اصولگرای کلیبللر و مجید کیان پور 
دورود و ازنا )مسللتقلین( دادند. بر این اساس، 
محمدرضللا رضایی کوچللی )والیت( نماینده 
جهرم بار دیگر به عنوان رئیس و صدیف بدری 
)والیت( نماینده اردبیل به عنوان سللخنگوی 
ایللن کمیسللیون انتخاب شللدند. همچنین 
شللادمهر کاظم زاده )والیت( نماینده دهلران 
و حسللین نیاز آذری )والیللت( نماینده بابل 
به عنوان دبیران هیأت رئیسه کمیسیون عمران 

مجلس شورای اسامی انتخاب شدند.
 

واگذاری جایگاه ریاست کمیسیون 
فرهنگی 

نصراهلل پژمان فر، عضو شللورای مرکزی جبهه 
پایللداری و نماینده مردم مشللهد تنها رئیس 
کمیسیونی بود که هفته گذشته جا به جا شد، 
البته این جا به جایی از نظر دیدگاه سیاسللی 
تفاوتی مهم محسللوب می شللود زیرا جبهه 
پایداری از ریاست سه کمیسیونی که در دست 
داشت، یک کمیسیون را واگذار کرد. جای وی 
را جمشید جعفرپور نماینده اصولگرای مردم 
الرسللتان گرفت و پژمان فر با یک پله سقوط 
در جایللگاه نایب رئیسللی اول قللرار گرفت و 
احمد سالک کاشللانی نماینده مردم اصفهان 
از هیأت رئیسه حذف شد. بر این اساس اصغر 
مسللعودی )والیت( نواب رئیس دوم، سللیده 

 فاطمه ذوالقدر نماینده تهران )امید( و علیرضا 
ابراهیمی نماینده رامیان )والیت( به عنوان دبیر 
و همچنین احد آزادی خواه )والیت( به عنوان 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 

اسامی انتخاب شدند. 

تقویت امید در کمیسیون کشاورزی
کمیسللیون  هیأت رئیسلله  انتخابللات  در 
کشللاورزی، آب و منابع طبیعی علی اکبری 
)امید( نماینده مردم بجنورد به عنوان رئیس 
جایگزین محمدعلی شاعری نماینده بهشهر 
و گلوگاه )مستقل( شد و رضا کریمی )امید( 
نماینده مردم اردبیل )امید( جایگزین جال 
محمودزاده )اصولگرا( نماینده مردم مهاباد و 
علی بختیاری )امید( نماینده مردم بافت و 
رابر به عنوان نواب رئیس اول و دوم انتخاب 
شدند. علی محمد شللاعری جایگاه ریاست 
را با سللخنگویی تعویللض و جایگزین علی 
وقف چی نماینده زنجان )اصولگرا( و جال 
محمللود زاده و نظر افضلی )هر دو اصولگرا( 

به عنوان دبیران اول و دوم انتخاب شدند. 

2 تغییر در دبیران و نواب هیأت رئیسه 
کمیسیون حقوقی مجلس

هیات رئیسلله کمیسللیون حقوقی و قضایی 
مجلس نیز شللاهد دو تغییر در دبیر و نواب 
رئیسلله این کمیسللیون بود. براسللاس این 
تغییرات، حسللین رضازاده نماینده کازرون 
)امید( جللای یحیی کمالی پور )مسللتقل( 
نماینللده جیرفللت را به عنللوان نایب رئیس 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گرفت. 
همچنین یحیی کمالی پور جایگزین حسین 
رضازاده به عنوان دبیر این کمیسیون شد، به 
ایللن صورت که دبیللر و نایب رئیس مجلس 
جایگزیللن یکدیگر شللدند. بر این اسللاس، 
الهیار ملکشللاهی )والیت- اصولگرا( رئیس 
این کمیسللیون باقی ماند، حسین رضازاده 
)امیللد( نماینللده مللردم کازرون و محمللد 
کاظمی )امید( نماینده مردم مایر به عنوان 
نواب رئیس اول و دوم این کمیسیون انتخاب 
شدند. حسن نوروزی )والیت( نماینده مردم 
رباط کریم نیز به عنوان سخنگوی کمیسیون 
قضایی و حقوقللی مجلس باقی ماند. جلیل 
رحیمی جهان آبادی )امیللد( نماینده مردم 
تربت جام و یحیی کمالی پور )امید( نماینده 
مردم جیرفللت به عنوان دبیللران اول و دوم 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انتخاب 

شدند.
 

انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90 
مجلس شورای اسالمی باقی ماند

به نظر می رسد که انتخاب رئیس کمیسیون 
اصل 90 قانون اساسللی که باید به پیشنهاد 
هیأت رئیسلله در صحن مجلس انجام شود، 
پس از تعطیات عید فطر نمایندگان صورت 

گیرد. 

 سهم فراکسیون ها از کمیسیون های تخصصی مجلس

نکات باورنکردنی از رفتار والسکو با بازیکنان ایران جایزه کارگردانی جشنواره »سیاتل« برای مانی حقیقی

والیبال ایران در دیدار مقابل آرژانتین یکی از مهیج ترین 
و بلله یاد ماندنی ترین بازی های خود را در لیگ جهانی به 
نمایش گذاشللت، جایی که در دو ست اول توانست برنده 
بازی باشد اما ست های سوم و چهارم حریف برنده میدان 
بللود. یک 15 امتیاز حسللاس تکلیف برنده را مشللخص 
می کرد که تیم ایگور کوالکویچ برنده آن ست و کل بازی 
بود. با این حال این بازی یکی از پرحاشیه ترین دیدارهایی 
بود که والسللکو مقابل ایران داشت و این مسئله از همان 
ست اول اوج گرفت جایی که آن ویدئوچک مشکوک علیه 
ایران گرفته شد. به گزارش ورزش سه، فرهاد سال افزون 
پاسللور تیم والیبال ایران درباره رفتار والسکو می گوید: او 
از صبح بازی در رسللتوران با دسللتیاران خللود از مدام از 
کنار میز ایران می گذشللت و با نگاه هایی تمسللخرآمیز و 
خنده هایی بلند روی مغز بازیکنان می رفت. پاسللور تیم 

ملی ایران در مورد اتفاقات عجیب تمرین صبح می گوید: 
صبح بازی دو تیم تمرینی سبک را در سالن آزادی انجام 
دادند که ناگهان وسط تمرین صدای سرود ملی آرژانتین 
از تمام بلندگوهای سالن بلند شد. والسکو با USB سرود 
ملی آرژانتین را به مسئول صدابرداری سالن داده بود و با 
اینکه می دانسللت باید تمرین در سکوت برگزار شود کل 
ورزشگاه با صدای بلند سرود ملی پخش شد. همه متعجب 
برگشللتند و به او نگاه می کردند و باور نکردنی اینکه او با 
ایللن آهنگ می رقصید. اما مهم ترین نکته این تنش ها در 
صحنه ویدئو چک بود. او می گوید: زمانی که به داور اشاره 
می کردیم که مانیتور را ببینند. در همانجا والسللکو رو به 
من گفت تو خفه شو. واقعا ناراحت شدم اما با صحبت های 
بازیکنان تصمیم گرفتم بیشللتر به فکر برد تیم باشللم تا 

این مسائل.

جایزه سوم بهترین کارگردانی جشنواره بین المللی فیلم 
»سللیاتل« آمریکا به مانی حقیقی برای فیلللم »اژدها وارد 
می شود« رسللید. به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، مراسم 
اعطای جوایز چهل وسومین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
»سللیاتل« آمریکا برگزار شللد و مانی حقیقللی که با فیلم 
»اژدها وارد می شللود« در این رویداد سللینمایی حاضر بود، 
جایزه سللوم بهترین کارگردانی را از آن خللود کرد. در این 
بخش جایزه بزرگ بهترین کارگردانی جشنواره به »رودریگو 
گراند« برای فیلم »انتهای تونل« اعطا شد و »جاستین ُچن« 
برای فیلم »خارجی«،  »فیلیپ فن لو« )در سللوریه(، مانی 
حقیقی )اژدها وارد می شللود( و »هیللروکازو کوریدا« )پس 
از توفللان( به ترتیللب جایگاه های اول تا چهللارم را به خود 
اختصاص دادند. اما جایزه بزرگ بهترین فیلم جشللنواره در 
بخش رقابتی به »خون سامی« به کارگردانی »آماندا کرنل« 

رسید و جایزه »Golden space needle« بهترین فیلم 
به انتخاب تماشللاگران نیز به »انتهای تونللل« از »رودریگو 
گراند« تعلق گرفت. همچنین »تبدیل شدن به آنچه بودم« 
سللاخته »چان یونگ-مون« از کره جنوبی نیز جایزه بزرگ 
بهترین مسللتند جشنواره سیاتل را کسللب کرد. جشنواره 
بین المللی فیلم سللیاتل که از سال 1976 به صورت ساالنه 
برگزار می شللود، یکی از مهم ترین جشنواره های سینمایی 
 آمریکای شللمالی محسللوب می شللود. امسللال فیلم های 
» طعم گیاس« )عباس کیارستمی(، » اژدها وارد می شود!« 
)مانی حقیقی(، » وارونگی« )بهنام بهزادی(، »غام« )میترا 
تبریزیان- محصول مشترک ایران و انگلستان با بازی شهاب 
حسینی که در لندن فیلمبرداری شده است(، »پیشخدمت« 
)فرنللوش عابللدی( و » آنسللوی دیگرت« )نینللا ضرابی( از 

سینمای ایران در این رویداد سینمایی حضور داشتند. 

تنیسور صاحب نام اسپانیایی با پیروزی مقابل حریف سوییسی خود در فینال رقابت های تنیس اوپن فرانسه برای دهمین بار فاتح این رقابت ها شد. در دیدار نهایی رقابت های تنیس آزاد فرانسه )روالن گاروس(، رافائل نادال 
 تنیسور اسپانیایی به مصاف استانیساس واورینکای سوییسی رفت و موفق شد در سه ست متوالی به پیروزی برسد. نادال به نخستین تنیسوری تبدیل شده که موفق شده است 10 قهرمانی در این رقابت ها به دست آورد. 
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  13 نشانه که مدیرتان را
تحت تأثیر قرار داده اید

11راه کسب درآمد در هنگام خواب
16
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بازاریابی و فروش

چرا برندهای 
ساده پیروز 
می شوند؟ 

فرصت امروز: گوگل پیکسل 2 یکی از نسخه های مهم سخت افزاری در سال 2017 خواهد بود، به خصوص 
 اینکه سه مدل دیگر به احتمال زیاد با نام های تجاری پیکسل2, پیکسل ایکس ال 2, و پیکسل 2 ایکس ال2 را نیز

 رونمایی خواهد کرد. اگر چه نام تجاری این دس��تگاه ها به طور قطعی تأیید نش��ده است اما گوگل از عرضه 
این سه مدل گوشی تا پایان سال جاری خبر داد. همچنین گوگل پیکسل ایکس ال 2 در ماه اکتبر رونمایی 
می ش��ود و 20 اکتبر در فروشگاه ها در دس��ترس خواهد بود، البته به معنای واقعی گوگل نمی تواند از اپل 

کپی برداری کند. 
رویکرد اپل به احتمال زیاد در تصمیم گیری گوگل تاثیر خواهد داش��ت. باور بر این اس��ت که شرکتی در 
کالیفرنیا سه نسخه از iconic ipone را برای نخستین بار زمانی که آیفون 8 رونمایی شود عرضه خواهد 
کرد.  شایعات نشان می دهند که آیفون 8 در سال جاری با تاخیر عرضه خواهد شد اما این احتمال وجود 
 OLED دارد که اپل نسل جدید آیفون را در ماه سپتامبر رونمایی کند. با این حال یافتن منابع پنل های
که انتظار می رود در نسل بعدی آیفون ها گنجانده شود در به تاخیر افتادن عرضه این گوشی های هوشمند 
تاثیر گذار خواهد بود. حافظه رم گوشی دستگاه پیکسل 2 , 4گیگابایت است که به احتمال زیاد از گوشی 
آیفون بیشتر است. اما با این حال امکان دارد حداقل یک مدل آیفون 8 حافظه 4گیگابایت را داشته باشد. 
درحالی که برای گوش��ی های هوشمند حافظه 3گیگابایت اس��تاندارد شناخته شده است. گوگل پیکسل 2 
دارای فضای ذخیره س��ازی 128گیگابایت است و آیفون دارای فضای ذخیره سازی 256 گیگابایت است؛  با 
توجه به نیاز های فضای ذخیره سازی برنامه های کاربردی مدرن و رسانه های قابل بحث این مقدار از حافظه 

برای گوگل پیکسل 2 نمی تواند رضایت بخش باشد. 
اپل با فضای ذخیره 256 گیگابایت اولویتی را برای دس��تگاه خود نس��بت به س��ایر دستگاه ها ایجاد 
کرده اس��ت. انتظار می رود گوگل پیکسل ایکس ال 2 دارای یک صفحه نمایش 5,6 اینچی با رزولوشن 
منحصر به فرد 2560 × 131 پیکیس��ل باش��د. گوگل پیکس��ل 2, صفحه نمایشی کوچک تر از گوگل 
پیکس��ل ایکس ال 2 خواهد داشت. هر چند در این نسل از گوشی های گوگل صفحه نمایش نسبت به 
نسل قبل بزرگ تر است و صفحه نمایش دستگاه های گوگل کوچک تر از صفحه نمایش آیفون 8 است 
اما رزولوشن به کار گرفته شده در اپل هنوز اعالم نشده است. گوگل پیکسل 2 برچسب قیمت مقرون 
به صرفه تری نسبت به آیفون دارد. قیمت گوشی پیکسل 2, مشابه نسل های قبلی دستگاه گوگل است. 
این بدین معنی اس��ت که پیکس��ل ایکس ال 2 تنها 799 دالر قیمت خواهد داشت و پیکسل 2 به طور 
تقریبی 650 دالر خواهد بود. این در حالی اس��ت که ش��ایعه شده است قیمت گوشی های اپل بیش از 

1000 دالر خواهد بود. 
valuewalk :منبع

 

 اینستاگرام یکی از پر کاربردترین شبکه های اجتماعی است که ماهانه نزدیک به یک میلیون تبلیغات 
در آن انجام می ش��ود. می توان گفت آمار تبلیغات اینس��تاگرام برای یک ش��بکه اجتماعی عکس محور 
فوق العاده اس��ت. جالب است بدانید که شبکه اجتماعی اینس��تاگرام 600میلیون کاربر دارد که روزانه 
4000 میلیون کاربر به آن سر می زنند و در آن فعالیت می کنند. از سوی دیگر، طبق آمار به دست...

 تبلیغات در اینستاگرام چقدر
برای برند شما مفید است؟ 

 scorpio  فرصت امروز: درس��ت زمانی که مایکروس��افت نام و قیمت نهایی را برای پ��روژه بعدی اش
console انتخ��اب و رونمای��ی کرد؛ قیمت محصول ایکس باکس اس را ت��ا 50 دالر کاهش داد. این غول 
نرم افزاری از کاهش قیمت در توییتر نیز س��خن گفت که به س��ادگی نشان می دهد ایکس باکس وان اس با 
کاهش قیمت تا 50 دالر همراه اس��ت. اگر این موضوع کاهش قیمت دائمی باش��د مایکروسافت تعدادی از 
معامالت ایکس باکس وان اس را خواهد داش��ت. درحالی که توییت مایکروسافت گیج کننده به نظر می رسد 
اما برای نشان دادن 50 دالر کاهش قیمت که قیمت مدل پایه را به 249 دالر رسانده است خبر می دهد. 
 این غول نرم افزاری در آس��تانه کاهش قیمت در دسته بندی نرم افزاری خاصی است. ایکس باکس وان اس 
)TB Frizen horizon( و ایکس باکس وان اس )battle field( با دسته بندی نرم افزاری 500 گیگابایت، 
با کاهش قیمت 50 دالری روبه رو هس��تند. به این معنی که بسته بندی نرم افزاری 500 گیگابایت به قیمت 
249 دالر و بس��ته بندی نرم افزاریTB 1 به قیمت 299 دالر اس��ت. مایکروس��افت سال گذشته، زمانی که 
ایکس باکس وان اس را در نمایش��گاه ساالنه بازی ها کامپیوتری به نمایش گذاشت, قیمت ایکس باکس وان 
را ت��ا 299 دالر کاه��ش داد و دقیقا پس از اعالم ایکس باکس وان اس قیمت ایکس باکس وان را تا  279 دالر 
کاهش داد. بسیاری انتظار دارند مایکروسافت از قیمت پروژه scorpio conSole در کنفرانس مطبوعاتی 
E3 )نمایشگاه ساالنه بازی های کامپیوتری( این شرکت پرده برداری کند. طرفداران ایکس باکس امیدوارند 
که قیمت جدید سخت افزاری این محصول 399 یا 449 دالر باشد. مایکروسافت در حال برنامه ریزی برای 
رونمایی از پروژه SCORPIO در ساعت OM PT 02:00 یا 05:00PM ET در کنفرانس مطبوعاتی 

E3 است. 
theverge :منبع

فرصت امروز: آیا باتری گوش��ی آیفون تان س��ریع تخلیه می ش��ود؟  در اینجا به شما خواهیم گفت 
چگونه این مشکل را برطرف کنید. اگر به این نتیجه رسیده اید که گوشی آیفون تان مشکل تخلیه سریع 
باتری دارد س��عی کنید تغییراتی را که در آیفون تان ایجاد کرده اید یادداشت کنید زیرا این تغییرات در 
فرآیند عیب یابی بس��یار موثر است؛ همچنین بهتر اس��ت بدانید تضمینی وجود ندارد که مشکل تخلیه 
باتری تلفن همراه تان حل شود زیرا اگر اشکالی در سیستم عامل ios یا یک مشکل سخت افزاری باشد 
به س��ادگی قابل حل نخواهد بود. در مرحله اول س��عی کنید پس زمینه گوش��ی را به روز رسانی کنید و 
برنامه های در حال اجر را بررسی کنید و به یاد داشته باشید برخی برنامه ها برای مثال, نرم افزار موسیقی 
برای کار کردن در پس زمینه گوش��ی طراحی ش��ده اند. اما اکثر برنامه ها برای این کار طراحی نشده اند، 
پس باز بودن این برنامه ها در پس زمینه ممکن اس��ت یکی از دالیل تخلیه باتری گوش��ی ش��ما باش��د. 
اگر برنامه ای را که در پس زمینه باعث اس��تفاده باالیی از باتری می ش��ود تشخیص دهید در این صورت 
مش��کل قابل حل است، پس می توانید به قسمت تنظیمات »عمومی« تصویر پس زمینه مراجعه کنید و 

به روز رسانی آن برنامه ها را روی صفحه خاموش کنید. 
پس از انجام این کار زمان مناس��بی اس��ت که مشکل تخلیه باتری را چک کنید. اگر همه چیز خوب 
پیش رفت پس مش��کل را حل کرده اید ولی اگر مشکل حل نشده باشد تغییرات انجام شده را به حالت 
اول برگردانید و فش��ار های نوتیفیکیش��ن ایمی��ل را چک کنید. یکی دیگر از مس��ائلی که باعث تخلیه 
باتری می شود فشار های نوتیفیکیشن ایمیل است. پس به قسمت تنظیمات »ایمیل – حساب« واکشی 
داده های مجاز مراجعه کنید و فش��ار را به صورت موقت غیرفعال کنید. و سپس وضعیت باتری را چک 

کنید. 
می توانی��د برنامه های کاربردی را تحت کنت��رل قرار دهید. همچنین برخ��ی نرم افزارها می توانند اثرات 

غیر مستقیمی به چند صورت بر طول عمر باتری داشته باشند. 
-کار در پس زمینه

-با انتشار اطالعیه ها  )نوتیفیکیشن(
در اینجا راهی برای کنترل این برنامه ها پیش��نهاد می ش��ود: برنامه هایی را که اس��تفاده نمی کنید حذف 
کنید یا برای برنامه هایی که اس��تفاده چندانی ندارند اطالعیه را برای ش��ان خاموش کنید. اگر پس از انجام 
این مراحل مش��کل تخلیه باتری همچنان ادامه داش��ت باید آیفون تان را ب��ه تنظیمات کارخانه برگردانید 
و تمام��ی برنامه ه��ا را مجددا نصب کنید. یا اینکه آیفون تان را به ی��ک مرکز تعمیر ببرید تا یک متخصص 

مشکالت سخت افزاری آن را که باعث تخلیه باتری می شود  بررسی کند. 
zdnet :منبع

 

مشکل تخلیه شارژ باتری گوشی آیفون scorpio قیمت ایکس باکس پس از رونمایی 
تا 50 دالر کاهش یافت

مقایسه گوگل پیکسل 2 با آیفون 8

 روش
»کاله بر سر 

گذاشتن«

 رونق
 سرمایه گذاری

در ایران

مدیریت کسب و کارفرصت کسب و کار

1112 13

ساز ناکوک 
بوروکراسی اداری برای 

محیط کسب و کار

سجاد رحیمی مدیسهفرهاد آگاهی

ات��اق  تالش ه��ای  باوج��ود 
بازرگان��ی، صنای��ع، مع��ادن 
و کش��اورزی ای��ران در چند 
س��ال اخیر و تصویب قانون...

دسترسی به اطالعات صحیح، 
یکی از ش��روط مهم موفقیت 
در جذب حرفه ای مش��تریان 
در هر کس��ب وکاری اس��ت...

  اهمیت
 آموزش بازاریابی
و فروش کاربردی

1311

جسارت 
به اندازه 

بادی شاپ
10

مدیر جنرال الکتریک 
بازنشسته می شود

جنرال الکتریک دیروز اعالم کرد که رئیس و مدیر اجرایی با سابقه این 
شرکت جفری ایملت بعد از 16 سال بازنشسته می شود. او در این دوران  

نه تنها شرکت را روی ریشه های صنعتی خود متمرکز کرد، بلکه میزان 
زیادی عایدی برای شرکت به ارمغان آورد. جان فالنری مدیر اجرایی بخش 

مراقبت های بهداشتی جنرال الکتریک جانشین وی خواهد شد.  

 سه شنبه 
 23 خردادماه 1396

 18 رمضان 1438
 سال سوم

Tue. 13 Jun 2017 

 آرزو راز موفقیت
 در هر کاری است؛ نه تحصیالت،

 نه استعدادهای مادرزادی،
فقط آرزو.

بابی آنسر

مشاور بازاریابی چریکیمدرس دانشگاه و مشاور کارآفرینی  رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های دامی
دکتر مهدی کنعانی

در  خدمت��م  دوران  در 
جهاد، وقتی خانم های بافنده 
ف��رش را می دیدم که اس��یر 
ناعادالنه... قیمت گذاری های 

 انعطاف
 در بازاریابی

و تفویض اختیار

12



 اینس��تاگرام یکی از پر کاربردترین ش��بکه های اجتماعی 
است که ماهانه نزدیک به یک میلیون تبلیغات در آن انجام 
می ش��ود. می توان گفت آمار تبلیغات اینس��تاگرام برای یک 
ش��بکه اجتماعی عکس محور فوق العاده اس��ت. جالب است 
بدانید که ش��بکه اجتماعی اینس��تاگرام ۶۰۰میلیون کاربر 
دارد ک��ه روزان��ه ۴۰۰۰ میلیون کاربر به آن س��ر می زنند و 
در آن فعالیت می کنند. از س��وی دیگر، طبق آمار به دس��ت 
آم��ده عالوه ب��ر کاربران عادی، بیش��تر برندها نی��ز در این 
رس��انه اجتماعی حضور دارند و محص��والت و خدمات خود 
را در قالب عکس یا ویدئوی کوتاه به مخاطبان ش��ان معرفی 
می کنن��د. از این رو تبلیغات اینس��تاگرام روب��ه روز طرفدار 
بیشتری پیدا می کند، اما همان گونه که می دانید استفاده از 
رسانه های عکس محور برای همه برندها مفید نیست. از این 
رو در این مطلب نکاتی را با ش��ما به اش��تراک می گذاریم تا 
بتوانید به راحتی تصمیم تان را مبنی بر اس��تفاده از تبلیغات 

اینستاگرام برای برند خود بگیرید. 

کم هزینه ترین تبلیغات اینس�تاگرام به چه ش�کلی 
انجام می شود؟ 

اگر به عن��وان یک کس��ب و کار نوپا قصد داری��د به کمک 
تبلیغات اینس��تاگرام ب��ه معرفی برند خ��ود بپردازید جالب 
اس��ت بدانید اج��رای کمپین های تبلیغاتی در اینس��تاگرام 
یکی از کم هزینه ترین و رایج ترین شیوه های تبلیغاتی است. 
زی��را با توجه به حضور فعال تعداد کثیری از کاربران معموال 
کمپین ه��ای تبلیغاتی اینس��تاگرام معموال با بازخورد خوبی 

مواجه می شوند. 
گونه های مختلف تبلیغات در اینستاگرام کدامند؟ 

تبلیغات تصوی�ری: آگهی های تبلیغاتی تصویری که در 
خوراک خبری کاربران اینس��تاگرام ق��رار می گیرند معموال 
شامل مهم ترین تبلیغات تصویری هستند. این تصاویر عموما 
یک کپش��ن مناس��ب را که باعث افزایش تعام��ل با کاربران 

می شود در بر دارند. 
تبلیغ�ات ویدئویی: همان گونه ک��ه می دانید ویدئوهای 

قرار گرفته روی اینستاگرام محدودیت زمانی دارند. 
بنابراین برندها باید س��عی کنند تا جای ممکن ویدئوهای 
کوتاه و کارب��ردی برای معرفی محص��والت و خدمات خود 

تهیه کنند.
 اس�توری اینستاگرام: هرچند استوری اینستاگرام یکی 
از ویژگی های جدیدی است که اخیرا به این شبکه اجتماعی 
اضافه ش��ده، اما معموال بازخورد زی��ادی از کاربران دریافت 
می کند. بنابراین برای جلب اعتماد بیشتر و تعمل با کاربران، 
برندها می توانند اس��تفاده روزانه از استوری را در دستور کار 

خود قرار دهند. 

ویژگی ه�ای منحصر به ف�رد تبلیغات اینس�تاگرام 
کدامند؟ 

برنده��ا معموال اهداف تبلیغاتی مختلف��ی دارند. از جمله 
مهم تری��ن اهدافی ک��ه برندها ب��رای اس��تفاده از تبلیغات 
اینس��تاگرام دنبال می کنند عبارتن��د از: افزایش نرخ کلیک 
کارب��ران روی لینک س��ایت، نصب برنامه، مش��اهده ویدئو، 
آگاه��ی از برن��د، آگهی های محل��ی و …. از این رو هر یک 
از ویژگی های منحصر به فرد تبلیغات اینس��تاگرام به برندها 
و کس��ب و کارها کمک می کند تا بیشترین بازخورد ممکن را 

دریافت کرده و توسعه یابند. 

امکان افزودن موقعیت جغرافیایی، امکان تعامل آس��ان با 
مخاطب، اش��تراک گذاری آسان، مواجهه بسیاری از کاربران 
با پس��ت های این رسانه، حجم کاربران و بازدید روزانه باالی 
اینس��تاگرام از جمله مهم ترین عوامل محبوبیت این ش��بکه 

اجتماعی برای صاحبان کسب و کار و برندها است. 

چ�ه برندهای�ی معموال از اینس�تاگرام ب�رای تبلیغ 
محصوالت خود استفاده می کنند؟ 

تمام برندهایی که در زمینه مد، زیبایی، محصوالت آرایش 
و بهداش��تی، لباس، خدمات مرتبط با جشن ها و … فعالیت 
می کنند معموال استفاده از تبلیغات اینستاگرام را در اولویت 

استراتژی بازاریابی و فروش خود قرار می دهند.
 در حال��ت کلی می ت��وان گفت که این ش��بکه اجتماعی 
فرصت مناسبی برای کس��ب و کارهای B2C فراهم می کند 
ت��ا میزان تعامالت خود را با کارب��ران و به تبع آن فروش را 
افزایش دهند. در حقیقت می توان گفت اینس��تاگرام بس��تر 
مناسبی را برای مشتری مداری کسب و کارها فراهم می کند. 

کاربران اینستاگرام چه کسانی هستند؟ 
تحلی��ل داده های اینس��تاگرام نش��ان می ده��د که حدود 
۶۰درصد از کاربران این ش��بکه اجتماع��ی افراد بین ۱۸ تا 

۳۰ سال هستند.
 بنابرای��ن می ت��وان نتیج��ه گرف��ت که کس��ب و کارها و 
برندهای��ی ک��ه به ارائ��ه محصوالتی ب��رای این رده س��نی 
می پردازن��د، می توانند با تنظیم یک اس��تراتژی قوی میزان 
ف��روش محصوالت خ��ود را چندین برابر کنن��د. با توجه به 
اینکه اکثر مخاطبان این ش��بکه قشر جوان هستند. بنابراین 

می توان گفت محصوالت مرتبط با لوازم آرایشی و بهداشتی، 
محصوالت ورزشی، لباس و لوازم سرگرم کننده و … از جمله 

محصوالتی هستند که طرفداران زیادی را جلب می کنند. 

آیا اینس�تاگرام رس�انه مناس�بی برای معرفی برند 
است؟ 

می توان گفت اینس��تاگرام ابزار مناسبی برای معرفی برند 
جدید و یافتن مخاطبان هدف است. زیرا معموال کاربرانی که 
در ش��بکه حضور دارند روزانه ساعت ها از وقت خود را صرف 

گشت و گذار در آن می کنند.
 بنابرای��ن مواجهه ب��ا تبلیغات اینس��تاگرام میزان جذب 
مش��تری و آگاه��ی از برن��د را دو براب��ر می کن��د. وج��ود 
تأثیرگذاران نیز یکی دیگر از عواملی اس��ت که اینس��تاگرام 
را ب��ه یکی از مؤثرترین ش��بکه های اجتماعی موجود تبدیل 

کرده است. 

آیا تبلیغات اینس�تاگرام رس�انه اجتماعی مناسبی 
برای برند شما است؟ 

با توجه به اینکه اینس��تاگرام یکی از رسانه های اجتماعی 
تبلیغاتی کم هزینه است، معموال مورد توجه همه برندها قرار 
می گی��رد. زیرا حت��ی در صورتی هم که این رس��انه کمکی 
به جذب مش��تری و افزایش فروش ی��ک برند نکند نیز این 
برند، س��رمایه زیادی را از دست نخواهد داد، بنابراین اگر به 
دنب��ال یک کانال ارتباطی کم هزین��ه و مؤثر برای برند خود 
هستید باید بدانید که اینس��تاگرام مهم ترین و بهترین ابزار 

برای انتشار تبلیغات و تعامل با مشتریان شما است. 
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تبلیغات در اینستاگرام چقدر برای برند شما مفید است؟ 
ایده های طالیی

جسارت به اندازه بادی شاپ

آنیتا رادیک هنگامی که نخس��ین ش��عبه از فروشگاه 
بادی شاپ  را تأسیس کرد، به هیچ وجه فکر بنیان گذاری 
یکی از بزرگ ترین ش��رکت های لوازم آرایشی بریتانیا را 
در س��ر نداش��ت. در واقع بیش از آنکه رادیک به دنبال 
ثروتمند ش��دن باشد، در جست وجوی رهایی از وضعیت 
ناگوار اقتصادی اش بود. صاحب برند بادی ش��اپ، راهکار 
این رهایی از وضعیت ناگوارش را در ایده ای نوین به نام 
»محصوالت آرایش��ی طبیعی« دنبال می کرد. خانم هایی 
که از لوازم آرایش��ی اس��تفاده می کنند، همیشه دغدغه 
میزان ضرری را که این لوازم به پوس��ت و سالمتی شان 
می زند در سر دارند. یک جست وجوی ساده در اینترنت 
یا آرش��یو خبرگزاری ها کافی اس��ت تا ب��ه عمق فاجعه 
پی ببری��م. ب��ا این حال باید توجه داش��ت ک��ه در زمان 
تأس��یس نخستین ش��عبه بادی ش��اپ، خبری از توسعه 
فراگی��ر اینترنت نبود. بر همین اس��اس مطبوعات چاپی 
و همچنین موضع برخی از متخصصان پوست و مو منبع 
اصلی تشدید نگرانی مصرف کنندگان لوازم آرایشی بود. 
اگرچ��ه تأکید روی تولی��د طبیعی محص��والت تأثیر 
فراوانی ب��ر جذب مخاطب دارد، با این حال در پیچ وخم 
کسب وکار باید ایده های پشتیبان را نیز مورد توجه قرار 
داد. ایده های پش��تیبان به طرح هایی گفته می ش��ود که 
در زمینه بازاریابی، تبلیغات، ارتباط با مش��تری و فروش 
مطرح ش��ده و کارکردش��ان در بهبود اجرای ایده اصلی 
اس��ت. بر همین اس��اس مح��ور عملیاتی تی��م اجرایی 
بادی ش��اپ روی تبلیغ��ات ارزان قیم��ت، ارائه آموزش 
مناسب به مشتری در مورد شیوه مصرف لوازم آرایشی و 
همچنین انجام فعالیت های مختلف اجتماعی بود. چنین 
طرح هایی تحت هدایت رادیک، تبدیل به س��ازمانی شد 
که اکنون برای بیش از نیمی از مردم جهان نامی آش��نا 
و محبوب است. براساس برآوردهای اخیر، میزان سرمایه 
این غ��ول دنیای آرایش��ی ۱۶ میلیارد دالر اس��ت. این 

سرمایه عظیم حاصل ایده ای خالقانه و جدید است. 
آنیتا در س��ال ۱9۴2 در یک خانواده ایتالیایی ساکن 
در انگلس��تان متولد ش��د. پس از پایان دوره تحصیل در 
دبیرستان به اصرار مادرش در یکی از دانشگاه های حومه 
لندن ثبت نام کرد. با این حال روحیه ماجراجویی رادیک 
خیلی زود خود را نمایان ساخت. تنها چند ترم الزم بود 
تا این جوان ایتالیایی متوجه عدم سازگاری روحیه اش با 
فضای آکادمیک دانشگاهی شود. بر همین اساس خیلی 
زود عرص��ه تحصیالت رس��می را کنار گذاش��ته و برای 
ادامه ماجراجویی اش سازمان ملل متحد را انتخاب کرد. 
عضویت داوطلبانه در طرح های مختلف این س��ازمان به 
آنیتا فرصت داد تا بس��یاری از کشورهای مختلف اروپا را 
از نزدیک مشاهده کند. این مشاهده و آشنایی با فرهنگ 
بوم��ی هر منطقه باعث ش��د تا به هن��گام بنیان گذاری 
بادی شاپ و توسعه کسب وکارش در سطح اروپا به خوبی 
نس��بت به واکنش احتمالی مردم یک کش��ور نسبت به 

محصولی خاص اطالع داشته باشد. 
دوران پس از ازدواج برای بس��یاری از خانم ها با ایجاد 
محدودیت های��ی در زمینه اش��تغال همراه اس��ت. این 
دش��واری ها با بچه داری ب��ه اوج خود خواهد رس��ید. با 
این حال آنیتا مثال نقض آش��کاری در این زمینه است. 
براساس آنچه این فعال عرصه کسب وکار و محیط زیست 
بیان م��ی دارد، نبود ش��وهر و ضرورت تأمی��ن نیازهای 
دخترش باعث اجرای ایده بادی شاپ شد. فروشگاه اولیه 
بسیار س��اده طراحی ش��ده بود. در راستای القای حس 
طبیعی بودن محصوالت از رنگ س��بز به صورت وس��یع 

استفاده شده بود. 
اگ��ر اندکی صادقانه به یک برند نوپ��ا بنگریم، دغدغه 
اقتصادی بیش��ترین تمرک��ز مجموعه را به خود معطوف 
خواه��د کرد. بر همین اس��اس آنیت��ا و برند جدیدش تا 
جای ممک��ن هزینه ه��ا را کاهش داد. ب��رای انجام این 
طرح ایده جمع آوری بس��ته ها و جعبه های لوازم آرایشی 
فروخته ش��ده به اجرا درآمد. باید یادآوری ش��ود که در 
ازای تعداد مش��خصی از بس��ته های تحویل داده ش��ده، 

مشتری محصول رایگان دریافت می کرد. 
نکت��ه ای که بادی ش��اپ را از نمونه ه��ای دیگر متمایز 
می کند، تأکید آن بر مفهوم بازگش��ت اعمال اس��ت. در 
واقع رادیک از جمله کس��انی بود که به ش��دت بر آموزه 
پاس��خ جهان به رفتارهای ما معتقد بود. بر این اس��اس 
ه��ر رفتاری )خوب یا بد( از ما س��ر بزن��د، نتیجه اش را 
مش��اهده خواهی��م ک��رد. چنی��ن اعتقادی منجر ش��د 
بادی شاپ در بسیاری از طرح های خیرخواهانه و حمایت 

از کسب وکارهای محلی شرکت کند.
 

پرسش هایی برای پیشرفت
- امروزه بادی ش��اپ را همه ب��ا محصوالتی باکیفیت و 

طبیعی می شناسند. 
همانطور که بیان شد این فرآیند در بازه زمانی طوالنی 
ش��کل گرفته اس��ت. بر این اساس پرس��ش اصلی را در 
ایده حاضر به این صورت می توان مطرح س��اخت: برنامه 
اصلی سازمان تان برای القای اهمیت برندتان به مخاطب 

چیست؟ 
پاس��خ به ای��ن س��وال از آن جهت اهمی��ت دارد که 
خط مشی و سرشت شرکت تان را پایه گذاری خواهد کرد. 
- بس��یاری از افراد شرایط موجودش��ان را مانع اصلی 
در برابر کس��ب موفقیت می بینند. به عنوان یک همسر، 
زن خان��ه دار و مادر، ش��رایط برای آنیتا بس��یار دش��وار 
بود. با این حال در تحلیل نهایی این ش��ما هس��تید که 
سرنوش��ت تان را رقم خواهید زد. اندک��ی تالش و امید 
برای کس��ب موفقی��ت در عرصه کس��ب وکار از نیازهای 

ضروری محسوب می شود. 
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تبلیغات خالق

آگهی: فروشگاه Savyolovsky_ شعار: روحیه می بخشد!

ایستگاه تبلیغات

تبلیغ دوست داشتنی نروژی با 1۲0 
میلیون بازدید در یک هفته

همیشه شنیده ایم که برای بزرگ کردن یک بچه، یک روستا آدم 
الزم است. حاال این آگهی دلگرم کننده از این ضرب المثل استفاده 
کرده تا خانواده هایی را در نروژ پیدا کند که مایل به پرورش بچه ها 
هس��تند.  »ظرف غذا« در یک صحنه آشنا از بچه مدرسه ای ها که 
مش��غول به صرف ناهار هستند، گشوده می شود، اما ظرف غذای 
یک پسربچه خالی است و او زمان ناهارش را به گشتن در راهروها 
و ن��گاه کردن به فواره می گذران��د. همین که قصد می کند ظرف 
غ��ذای به ظاهر خالی خود را بردارد، متوجه می ش��ود که به طرز 
عجیبی سنگین است و وقتی آن را باز می کند، با یک ناهار کامل 
مواجه می ش��ود. به گزارش  ام بی ای نی��وز، تأثیرگذارترین لحظه 
آگهی ح��اال اتفاق می افتد؛ پس��ربچه محتوای ظرف را بررس��ی 
می کند و متوجه می شود که تعدادی از همکالسی هایش بخشی 
از غذای خود را با او به اشتراک گذاشته اند. این آگهی که به دست 
آژانس Kitchen اس��لو ساخته شده، زیبا و ساده است و بخشی 
 Norwegian Directorate forاز یک کمپین بزرگ تر برای
Children, Youth and Family Affairs به شمار می آید. 
هدف این تبلیغ جلب کردن تعداد بیش��تری از پرورشگاه های 
ن��روژ اس��ت و قدرت جامعه را به نمایش می گ��ذارد. با این حجم 

از بازدید نیز حتماً توجهات بسیاری را به خود جلب کرده  است. 

ترجمه: علی آل  علی



شبنم اعالیی نویسنده: مهدی بدیعی
مدیرعامل اتاق مدیریت ارتباط با مشتری ایران

سجاد رحیمی مدیسه
مشاور بازاریابی چریکی

11 بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279
سه شنبه
23 خرداد 1396

شماره 806

دسترس��ی ب��ه اطالعات صحی��ح، یکی از 
ش��روط مه��م موفقیت در ج��ذب حرفه ای 
مشتریان در هر کسب وکاری است. در کنار 
این دسترس��ی، اس��تراتژی ف��روش مؤثر بر 
مبن��ای چگونگی تحلی��ل و اجرای اثربخش 

اطالعات است. 
ب��ه ج��رأت می توان��م بگوی��م یک��ی از 
ضعف ه��ای بزرگ ام��روز اقتص��اد و فضای 
ش��رکت های تجاری ایران، عدم دسترس��ی 
به آموزش بازاریابی و فروش کاربردی است. 
در ای��ن مجال تالش می کنم به اهمیت این 
مسئله در رشد و افول کسب وکارها بپردازم. 

آموزش های غیرکاربردی و تئوری محور
فرض کنید مدیر ش��رکتی هستید و برای 
آش��نایی با آخرین تکنیک ه��ای بازاریابی و 
فروش در کش��ور و با ه��دف بهبود عملکرد 
بازاریابی پرس��نل خود، به آموزش احساس 
نیاز می کنید. بدیهی اس��ت ب��ه این منظور 
از اینترن��ت یا مؤسس��ات آموزش��ی کمک 
می گیری��د تا به دوره ها و اس��اتید بازاریابی 
دسترس��ی پی��دا کنی��د. و در نهایت پس از 
پرداخت مبلغی به حس��اب فرد یا مؤسسه، 
آموزش های��ی را دریافت می کنی��د، اما چه 
اتفاقی می افتد که ای��ن آموزش ها به تعبیر 
بسیاری مدیران و کارشناسان، غیرکاربردی 
است؟ بسیاری از تولیدکنندگان محصوالت 
گوناگون صنعتی و کش��اورزی را می شناسم 
که در بازاریابی محصوالت خود، مش��کالتی 
جدی دارن��د؛ آیا می توانی��م بگوییم کمبود 
اطالعات یا نبود اینترنت دلیل این مس��ئله 

است؟ 
باید پذیرفت در فضای کس��ب و کار ایران 
در بخش آموزش های کاربردی، مش��کالتی 
ج��دی داریم و این مش��کالت دالیلی دارند 

که برخی از آنان عبارتند از: 

1- تبلیغ به جای تخصص
تخصص در حوزه مشاوره بازاریابی و فروش، 
با مطالعه یک کتاب آم��وزش بازاریابی یا ارائه 
تکنیک ه��ای بازاریابی و فروش ب��ا پاورپوینت 
برای کارکنان به دس��ت نمی آی��د و به همین 
ترتیب دانش کاربردی مفید برای کسب وکارها 
و شرکت ها با مراجعه به مؤسسات و مدرسانی 
که با تبلیغ یا رتبه اول گوگل )با پرداخت پول 
به ش��رکت های ارائه دهنده طراحی و س��ئوی 
س��ایت( تالش دارند به عن��وان یک متخصص 

خود را معرفی کنند، به دست نمی آید. 

2-  ارائه نادرست از تعریف بازاریابی
در گذش��ته بازار، مکانی ب��ود که دکان های 
کاس��بی در فضای��ی پوش��یده یا ب��از در کنار 
هم قرار داش��تند یا در نقطه خاصی از ش��هر، 
عرضه کنن��دگان کاال برای فروش به خریداران 
در کن��ار ه��م اجتم��اع می کردن��د. بنابرای��ن 
بازاریاب��ی مفاهیم��ی عملیات��ی و منطب��ق بر 
تجربی��ات حقیق��ی ب��ازار دارد که در کش��ور 
ما می��راث دار ای��ن مدل عرضه و تقاضاس��ت. 
نمی توانی��م از یک ط��رف بازاریابی را به عنوان 
یک فرآیند مطل��ق اجتماعی تعریف کرده و از 
ط��رف دیگر بر اهمی��ت آن در مدیریت تأکید 
کنی��م! عیب ب��زرگ آموزش ه��ای بازاریابی و 
فروش در کشورمان، تکیه بر مفاهیم اجتماعی 
کش��ورهای اروپایی و آمریکاس��ت؛ روش های 
فروش بیش��تر، مبتنی بر ساختارها و باورهای 
کام��ال متفاوت با کش��ور ما اس��ت؛ منظور از 
س��اختار، انگیزاننده ه��ای اجتماع��ی، ق��درت 
خرید، مدل ه��ای خرید، میزان درآمد اقش��ار 

مختلف جامعه و نحوه اخذ مالیات هاست. 

3-  تلفیق نادرست اجزای بازاریابی
ان��واع بازاریابی بر مبنای عواملی نظیر کل 
جمعی��ت، بازار، ب��ازار بالقوه، ب��ازار موجود، 

بازار واجدالش��رایط، بازار هدف و. . . تعریف 
می ش��ود، ام��ا چگون��ه این اج��زا تبدیل به 
ترکیبی نادرس��ت در ارائه تحلیل به مدیران 

می شوند؟ 
عم��ده  ک��ه  س��اده  مث��ال  دو  تش��ریح 
فض��ای  در  موج��ود  فعل��ی  آموزش ه��ای 
کسب وکار دچار چنین اشکاالتی هستند، به 

فهم بهتر مسئله کمک می کند: 
ال��ف( جمعی��ت عامل��ی اس��ت ک��ه در 
بازاریاب��ی مورد بررس��ی  برنامه ریزی ه��ای 
قرار می گیرد. عم��ده آموزش های بازاریابی 
تعری��ف و برنامه مبهمی را برای نگاه به این 
عامل بیان و ارائه می کنند و این مس��ئله در 
فعالیت های مختلف شرکت ها، تأثیراتی سوء 
برجای می گ��ذارد. به عنوان مثال ش��رکتی 
در قیمت گ��ذاری ب��ا گزینه ه��ای متعدد و 
احتماالت نزدیک به هم مواجهه و در نهایت 
در برنامه ریزی فروش با ریس��ک های متعدد 

مالی درگیر می شود. 
ب( خری��داران، عام��ل اتص��ال بازاریابی 
ب��ه محصول/خدمت هس��تند. بس��یاری از 
آموزش ه��ا و حتی مش��اوره های بازاریابی و 
فروش، مرز بین خریداران بالقوه و خریداران 
بالفعل را به روش��نی مشخص نمی کند؛ این 
در حالی است که اهمیت این مسئله در یک 
کسب وکار بس��یار باال و در کسب وکار دیگر 
بس��یار پایین اس��ت. آیا فروش مواد غذایی 
با فس��ادپذیری باال در ردی��ف فروش لوازم 

آرایشی و بهداشتی است؟! 

4-  خط�ای فاحش در ب�رآورد اندازه 
بازار

آم��وزش بازاریابی و فروش اگر به ش��کل 
کارآمد ارائه نش��ود، توانمندی برآورد اندازه 
صحی��ح از ب��ازار را ب��ه مخاطب��ان منتقل 
نمی کند. در عم��ده آموزش های بازاریابی و 
فروش، اندازه بازار تنها محدود به خریداران 
موجود اس��ت و ای��ن خریداران ب��ر مبنای 
عوامل��ی نظیر عالق��ه، درآمد و دسترس��ی 
ب��ه محصول/خدمت طبقه بندی می ش��وند. 
به عنوان مثال فرض کنید شرکتی که تولید 
ی��ک محص��ول مرتبط با س��المتی را انجام 
می دهد، به دنبال بررس��ی اندازه بازار است. 
اگر این ش��رکت با کمک تحقیقات بازاریابی 
به این نتیجه برس��د که از هر 10 نفر، چهار 
نفر عالقه مند به محصوالت هستند، می تواند 
نتیجه بگیرید 40درصد افراد بازار بالقوه وی 
را تش��کیل می دهند، اما توجه داشته باشیم 

تنها این عالقه کافی نیست؛ 
- ممکن اس��ت همه 40درصد توان خرید 

محصول را نداشته باشند
-  احتم��ال دارد محصولی جدید از طرف 
یک رقی��ب، به طور کامل بازار را به س��مت 

خود جذب کند 
- آمیخته بازاریابی ش��رکت شاید مناسب 
توزی��ع محص��ول در ی��ک منطق��ه خاص 

جغرافیایی نباشد. 

5- خطا در ارائه مفاهیم اصلی
آموزش های غیرمفید برای کس��ب وکارها، 
نیاز را به ش��کل غیرصحیح یا حداقل بسیار 
پیش پاافتاده تعریف می کند. امروزه نباید در 
دوره های آموزش مشتری مداری یا بازاریابی 
و فروش، گرس��نگی و تشنگی به عنوان یک 
محتوای آموزش��ی به مخاطبان ارائه ش��ود. 
خواسته و تقاضای مش��تریان امروزی بیش 
از آنک��ه متأثر از عدم موج��ود بودن کاالیی 
باش��د، تابع��ی از رقابت ش��دید بی��ن انبوه 
محصوالت و خدماتی اس��ت ک��ه در اجرای 
مراح��ل برندینگ خود نیز با پیچیدگی های 

متعددی روبه رو هستند. 
بس��یاری از مدرسان بازاریابی و فروش در 
کشور ما، در ارائه درس��ت مفاهیم خواسته 
و نی��از دچار انحراف می ش��وند و در نتیجه 
در مفاهیم پراهمیت وابس��ته نظیر فروش و 
نهایی سازی فروش نمی توانند به جمع بندی 

برسند.
 احتمال دارد تولیدکننده یک ماده غذایی 
تص��ور کند مش��تری به قیم��ت پایین تر یا 
کیفیت سالم تر غذا احتیاج دارد، درحالی که 
نیاز فوری مش��تری، دسترس��ی مناسب به 
ماده غذایی اس��ت تا زمان بیشتری را برای 

سایر امور خود ذخیره کند.
 

6- پیچیده سازی های غیرضروری
همه ما می دانیم که معامله بخش عملیاتی 
موفقیت یک بازاریابی اس��ت؛ ت��ا معامله ای 
نباشد، کاال و مبلغی مبادله نمی شود. آزادی 
کامل طرفین یک معامل��ه و عالقه آنان نیز 
از بدیهیات اس��ت! پس سوال اینجاست که 
چرا هنوز چنی��ن مفاهیمی در آموزش های 
بازاریابی و فروش در کش��ور ما ارائه و برای 
آن وقت صرف می شود؟ آیا مسئله یا مشکل 
کس��ب وکارها، ع��دم اطالع از ای��ن مفاهیم 

است؟ 
بر  پیچیده س��ازی های غیرض��روی عالوه 
اتالف وقت مخاطبان، آنان را در تش��خیص 
صحیح ب��ازار خودش��ان هم دچ��ار چالش 

می کند: 
- تولیدکنن��ده ای ک��ه مب��ل تولی��د و به 
فروش می رس��اند، ب��ه خوب��ی می داند که 

معامله چیست! 
- توزیع کنن��ده مواد غذایی از این مس��ئله 
مطلع اس��ت که مش��تریان چقدر به س��بد 

محصوالت شان عالقه دارند! 
- عرضه کننده لوازم آرایش��ی و بهداشتی، 

پی��ش از آمیخت��ه بازاریاب��ی، ب��ه محصول 
باکیفیت و توزیع مناس��ب برای دسته ای از 

مشتریان حقیقی نیازمند است. 

آموزش بازاریابی و فروش کاربردی
در ادامه مواردی که در قس��مت قبل بیان 
شد، اش��کاالت متعددی را می توانیم اضافه 
و تش��ریح کنیم ام��ا از آن جایی که در این 
فض��ا محدودیت داریم، بهتر اس��ت به روند 
صحیح اش��اره کنیم. این روندهای درس��ت 
اطالعات و انتقال اس��ت که اساس موفقیت 

یک کسب وکار را تضمین می کند. 

آموزش بازاریابی و فروش کاربردی، دارای 
سه ویژگی اساسی است: 

1- ب��ر مبنای تجربی��ات واقعی و میدانی 
حوزه ه��ای مختلف عرض��ه و فروش کاال به 

مخاطبان و عالقه مندان ارائه می شود 
2- ه��دف آموزش پیش از آنکه گردآوری 
تعدادی افراد در یک اتاق یا س��مینار باشد، 
توانمندی س��ازی مدیران و کارشناس��ان در 

تحلیل روندهاست 
3- بر خ��الف آموزش ه��ای غیرکاربردی 
ک��ه در تعری��ف محص��ول پیچیدگی ه��ای 
غیرضروری را اضاف��ه می کنند، این رویکرد 
ت��الش می کند برای هرکس��ب وکار تعریفی 

مناسب با کمترین پیچیدگی ها ارائه دهد. 
ارض��ای نیازهای افراد موج��ود در بازار به 
ش��کل های مختلف��ی ص��ورت می گیرد که 
عبارتن��د از تولید، کمک گرفتن، اعمال زور 

و مبادله. 
آم��وزش کاربردی با محوری��ت قرار دادن 
مبادله به عنوان خاستگاه اصلی بازاریابی، از 
سایر مفاهیم و اطالعاتی که برای مخاطبان 
مفید نیس��ت، دوری و تالش می کند هسته 
مرکزی بازاریابی را به شکل ساده و کاربردی 
برای صاحبان کسب وکار و کارشناسان آنها 

ترسیم کند. 
پ��س مفاهیم��ی نظیر اهمیت مش��ارکت 
ی��ا اهمیت وج��ود پ��ول در بازاریابی، دیگر 
مفهوم��ی ضروری برای ارائ��ه در آموزش ها 
نیس��ت؛ کدام بازاریابی و فروش اس��ت که 
بدون مش��ارکت دوطرف یا ب��دون پرداخت 

مالی صورت پذیرد؟ 
عناص��ر  کارب��ردی،  بازاریاب��ی  آم��وزش 
بازاریابی ش��امل محص��ول، قیمت، ترفیع و 
م��کان را به درس��تی شناس��ایی و برای آن 
محتوای��ی اجرایی در بازار ارائه می دهد. این 
محتوا به تش��ریح برآورده س��اختن نیازها، 
قیم��ت رقابتی، پیش��برد ف��روش و برنامه 
بازاریابی اثربخش می پ��ردازد. پس آمیخته 
بازاریاب��ی، چگونگ��ی س��نجش مارکتینگ 
محص��والت و خدم��ات را ارائ��ه و برای آن 

برنامه ریزی می کند. 

جمع بندی
امروزه تعریف بازاریاب��ی و فروش فراتر از 
مفاهی��م اولیه و پیش پاافتاده ای اس��ت که 

برای کسب وکارهای امروزی مفید نیست. 
ب��رای آموزش درس��ت، هم بای��د مراحل 
بازاریاب��ی ب��ه ش��کل صحیحی ارائ��ه و هم 
چگونگی ف��روش با توجه ب��ه عواملی نظیر 
و  نیازه��ا  مناب��ع،  مش��تریان،  پراکندگ��ی 

خواسته ها و نحوه رقابت توضیح داده شود.
 بنگاه ه��ای اقتصادی و کس��ب وکارها اگر 
از آموزش ه��ای تئوری مح��ور دوری و ب��ه 
آموزش های کاربردی اقبال نش��ان دهند، به 
خوبی می توانند بخش هایی متناسب بازار را 
انتخ��اب و در آن محدوده اقدام به فعالیت و 

فروش کاال و خدمات خود کنند. 
به یاد داش��ته باش��ید اگ��ر بخش بندی و 
هدف گیری درس��تی بر مبنای نرخ رش��د و 
می��زان رقابت در بازار انج��ام دهید، جایگاه 
منحصربه فرد خود را در میان مشتریان پیدا 

خواهید کرد.

چرا برندهای ساده پیروز می شوند؟  اهمیت آموزش بازاریابی و فروش کاربردی

معروف ترین برندها زندگی را س��اده می سازند. به گوگل، آمازون 
ی��ا حتی دون��ات دانکین توجه کنی��د. آنها آنچه را که مش��تریان 
می خواهن��د در هر زمانی، ب��دون هیچ زحمتی ارائ��ه می دهند. با 
ساده کردن تجربیات مش��تریان در این دنیای پیچیده، این برندها 
وفاداری مشتری را کسب می کنند که موجب به دست آوردن نتیجه 

در کسب و کار و ایجاد ارزش برای سهامداران می شود. 
 ) Sigel + Gale( در ش��ش سال گذش��ته، س��یگل پالس گیل
شاخص سادگی برند جهانی خود را منتشر کرده است؛ یک مطالعه 
مبتنی بر نظرسنجی از هزاران مشتری در اطراف دنیا که برندها را 
براس��اس درک خود از س��ادگی یا پیچیدگی و براساس رتبه بندی 
س��ادگی در صنعت برندها طبقه بندی می کنند. ش��اخص امسال، 
که از پاس��خ بیش از 12000 مش��تری در هش��ت کشور به دست 
آم��ده، یک اندازه گیری قطعی از اینکه کدام برندها در فراهم کردن 
تجربیات س��اده برتری دارند ارائه می دهد و برندهای رو به رشد که 

بقیه متصدیان را تهدید می کنند، آشکار می سازد. 
همچنین این تأیید می کند که چگونه سادگی می تواند منجر به 
عملکرد شود. یک مجموعه از ش��رکت های تجاری عمومی در 10 
برند برتر جهانی موجب مغلوب کردن متوسط شاخص سهام جهانی 
تا 214درصد از زمانی که این س��نجش در 2009 آغاز ش��ده، شده 
اس��ت و 10 برند برتر امس��ال نیز این روند را ادامه می دهند. بیاید 
نگاهی دقیق به 10 برند برتر 2015 در ایاالت متحده داشته باشیم. 
هر یک از آنها نیاز مشتری را سریعا برآورده می سازند؛ بعضی مواقع 

بالفاصله و گاهی با کمترین اختالف زمانی.
10 برند برتر

Google نباید ش��ما را سورپرایز کند و در واقع در بین 10 برند 
برتر در پنج سال گذشته بوده است. Netflix ، یک دسترسی سریع 
به دنیای س��رگرمی با یک کلیک موس می ده��د و Amazon و 
Zappos به ط��ور کامل باعث س��ادگی یافتن کاال، خرید و تحویل 
ش��ده اند. پابلیکس به عنوان فروشگاه موادغذایی به طور مداوم مورد 
تحسین مش��تریان و کارکنان صنعت به دلیل راحتی آن، طراحی 
برتر فروش��گاه، کیفیت، س��ازگاری و جهت گیری برای خدمات به 
مش��تری است. برندهای فست فود و غذایی امس��ال، در ساده نگه 
داشتن تجربه فروشگاهی، س��رعت و قابل اعتماد بودن از نظر ارائه 
یک منوی محدود اما رضایت بخش، برتری داشته اند  )چالش اخیر 
chipolate با وقوع E.coli پس از تکمیل این سنجش آغاز شد.(

برندها به ش��یوه های مختل��ف از منافع حاصل از س��ادگی خود 
بهره مند می ش��وند. عالوه بر تقویت وفاداری مش��تری، ما دریافتیم 
که سادگی موجب کاهش حساسیت به قیمت می شود. در سنجش 
س��ال 2015 دریافتیم که 63درصد از مشتریان تمایل به پرداخت 
بیشتر برای تجارب ساده تر هستند و 69درصد در صورتی که برندی 

تجارب ساده تری ارائه دهد، آن را به دیگران پیشنهاد می دهند. 

تهدید اخاللگران

با وجود اینکه به نظر می رس��د این 10 برند داری موقعیت امنی 
هس��تند، س��نجش ما مجموعه ای از برنده��ای دارای جهت گیری 
س��ادگی را نش��ان می دهد که ما آنها را »اخاللگران« می نامیم. این 
تازه واردها به دنبال کسب قدرت در صنایع مربوط به خود هستند یا 
اینکه صنایع کاماًل جدید ایجاد می کنند. به اخاللگران امتیاز سادگی 
داده می شود اما در رتبه بندی منطقه ای جای نمی گیرند، زیرا هنوز 
به س��طح کاملی از آگاهی ملی نرس��یده اند. اینها 10 اخاللگر برتر 

2015 در ایاالت متحده بوده اند: 
Dollar shave club، رتب��ه یک اخاللگران در ایاالت متحده، 
نمونه ای از سادگی برند تجاری است. با برندینگ لذت بخش و تمیز، 
محصول بدون عارضه و خدمات مطمئن، این برند، ژیلت و سایر رقبا 
را ب��ه مبارزه دعوت می کند. در واق��ع، اگر اخاللگران در رتبه بندی 
دخیل بودند، 10 برند برتر متفاوت می شد )تنها چهار متصدی باالتر 

از جایگزینی در امان خواهند بود(. 

10 متصدی برتر+ اخاللگران

اخاللگ��ران به عنوان یک یادآور هس��تند که حت��ی برندهایی با 
باالترین نمره سادگی هم نباید از نوآوری غافل شوند. این شرکت های 
پیشرو باید تعهد خود به سادگی را حفظ کنند، زیرا اخاللگران در هر 

صنعتی آماده گرفتن جای آنها در نخستین فرصت هستند. 

میدان جدید مبارزه
تجربه مشتری، میدان جدید مبارزه برای وفاداری است. یافته های 
این س��الیان در شاخص سادگی برند جهانی ثابت کرد که زمانی که 
برندها فرهنگ سادگی را ایجاد می کنند، تمام طرفین سود می برند. 
در صورتی که کارمندان نوآوری داش��ته و خدمات مش��تریان را به 
صورت برتر ارائه دهند، مش��تریان دارای تجربه برند بهتری بوده و 
در نهای��ت با وف��اداری خود به برندها پاداش خواهند داد. از رش��د 
اس��تقبال می شود و در ش��رکت های موفق اجتناب ناپذیر است، اما 
پیچیدگی یک اثر جانبی اجتناب ناپذیر رش��د است. شرکت ها باید 
مراقب باشند تا فرآیندها را ساده کرده و تجارب واضح و جدیدی از 
برندها ارئه دهند. تعهد برای سادگی از باال شروع می شود. مدیریت 
ارش��د باید متعهد به اجرای ش��یوه هایی باشد که سادگی را تقویت 
می کنن��د. هدف برند- آنچه برند انج��ام می دهد و دلیل انجام آن- 
باید به شیوهای بیان شود که برای درونی کردن در کارکنان آسان 
باش��د و مشتریان باید یک برند و خدمات آن را به شیوهای سازگار 
با این هدف مش��اهده کنند. درحالی که ن��گاه درونی برای اصالح و 
ساده سازی الزم است، اما در نهایت مهم ترین مسئله دیدگاه مشتری 
است. دستیابی به سادگی آسان نیست، اما برندهایی که قدرت آن را 
تحت کنترل درآورند، از مزایای فراوان مالی و اعتباری بهره خواهند 

برد. 

6 برنامه رایج وفادارسازی مشتریان

ضرورت داشتن مشتریان وفادار محدود به بازه زمانی مشخصی 
نیس��ت و همواره تمامی سکانداران کسب و کار به آن توجه ویژه 
داش��ته و دارند. طبیعتا در این رهگذر مفاهیم مختلفی به گوش 
شما می خورند که در این متن سعی می کنیم شش مفهوم رایج 

در حوزه برنامه های وفادارسازی را برای شما تشریح کنیم: 
1- برنام�ه وف�اداری ارتباط�ی: برنامه وف��اداری ارتباطی 
بر ایج��اد وفاداری در مش��تریان، نگهداری مش��تریان و ارتباط 
تنگاتنگ بلند مدت با ایش��ان متمرکز شده است. از طریق برنامه 
وفاداری ارتباطی س��ازمان ها تالش می کنند با اس��تفاده از مهیا 
کردن اطالعات منطبق با نیازها و عالیق مشتریان، با ایشان یک 
ارتباط مس��تحکم و بلند مدت ایجاد کنند. در این برنامه سازمان 
به یک تولید کننده محتوای جذاب برای مشتریان تبدیل می شود 
و سعی می کند مشتریان را به ارتباط ترغیب کند. این راهکارها 
معموال موجب افزایش تبلیغات دهان به دهان، رفتارهای خرید 
بلند مدت و عالقه مندی مش��تریان برای نشر اطالعات مربوط به 
برند می شود. شرکت هایی که دائما محصوالت و خدمات خود را 
به روز می کنند و عالقه دارند تا مشتریان ش��ان نیز همراه با آنها 
به روز ش��وند و خدمات و محصوالت جدیدتر را خریداری کنند 
می توانند از این برنامه به خوبی منفعت ببرند. مانند خودروسازان، 

فروشندگان رایانه و موبایل، فروشندگان مبلمان و...
2- برنامه وفاداری تراکنشی: این برنامه روی تراکنش های 
منفرد با مشتریان تمرکز می کند و نه بر کلیت ارتباط با مشتری. 
در این برنامه سازمان تنها زمانی با مشتریان ارتباط برقرار می کند 
که مش��تری اقدام به شروع ارتباط کند و در همان لحظه سعی 
می کند بهترین تجربه ارتباطی را برای مشتری خلق کند. برای 
ارتباطات بعدی برنامه ریزی نمی شود و هر واکنش سازمان تنها 
در برابر کنش مش��تری شکل می گیرد و شرکت سعی می کند با 
ارائه حداکثر پیشنهادهای ویژه مشتری را ترغیب به خرید کند. 
این برنامه در زمینه فروش کاالهای صنعتی و بسیار بادوام مانند 
آسانسور و پله برقی، کمپرسورها، باسکول ها و سایر ماشین آالت 
صنعت��ی کاربرد دارد، چراکه امید خرید مجدد مش��تری در این 
محصوالت بس��یار پایین است و س��ازمان سعی می کند با دادن 
حداکثر پیش��نهادهای ویژه مش��تری را جذب کرده و در طول 
دوران مصرف محصوالت از خدمات گارانتی بیش��ترین درآمد را 

ایجاد کند. 
3- برنام�ه وفاداری ائتالفی: این برنامه یک بس��ته منافع 
طراحی ش��ده برای مشتری از طریق ترکیب چند بسته از چند 
ش��رکت مختلف است و به جهت تنوع منافع و هزینه های پایین 
آن برای ش��رکت های کوچک و متوسط بس��یار کاربردی است. 
به عنوان مثال در زنجیره خدمات مس��افرتی چندین کسب و کار 
به صورت متوالی برای مشتریان خدمات ارائه می دهند. خدمات 
پرواز، حمل و نقل شهری، اقامتی و پذیرایی که در طول یک سفر 
هر کدام به صورت مجزا به مشتری خدمات می دهند. یا خدمات 
عکاسی و فیلمبرداری مجالس، خدمات تزیین و برگزاری مراسم، 
خدمات آرایش عروس و خدمات پذیرایی کس��ب و کارهایی مجزا 
هستند که در طول یک برنامه عروسی به مشتریان خود خدمات 
می دهند. این قبیل کسب و کارها می توانند با به اشتراک گذاشتن 
مناف��ع ویژه برای مش��تریان یکدیگر آنها را ترغی��ب کنند تا از 

خدمات گروهی این کسب و کارها استفاده کنند. 
4- برنام�ه وفاداری تناوب�ی: برنامه ای اس��ت که با هدف 
افزای��ش تع��داد مراجعات مش��تریان، تع��داد خرید ی��ا تعداد 
سفارش��ات آنها طراحی می ش��ود و در آن سعی می شود به ازای 
هر مراجعه، س��فارش یا خرید مش��تری یک هدیه برای وی در 
نظر گرفته ش��ود. این برنامه امروز در فروشگاه های زنجیره ای و 
س��وپرمارکت ها بسیار به چش��م می خورد. در این فروشگاه ها به 
مش��تریان کارت های عضویتی ارائه می شود که با استفاده از این 
کارت ها مش��تریان می توانند براساس خرید یک کاالی خاص یا 
حجم مش��خصی از خرید از تخفیفات وی��ژه ای در همان لحظه 

خرید استفاده کنند. 
5- برنامه وفاداری اجباری: به برنامه ای گفته می شود 
ک��ه در طی آن یک س��ازمان ارائه خدمات به مش��تریان را 
من��وط به عقد قراردادهای بلند م��دت می کند. مانند برخی 
س��رویس دهنده های خدمات اینترنت که تخفیفات خاصی 
را طراح��ی می کنن��د منوط ب��ه اینکه مش��تریان ب��ا آنها 
قراردادهای یک س��اله یا شش ماهه امضا کنند. از این دست 
برنامه ها می توان به عقد قراردادهای بلند مدت گردشگری و 
هتلداری، پیشتیبانی ش��بکه های رایانه ای، خدمات نظافت 
منازل و ش��رکت ها، خدمات حمل و نقل بلند مدت و... اشاره 

کرد. 
6- برنامه وفاداری از طریق اختصاصی س�ازی: این 
مفهوم بر اختصاصی س��ازی محصوالت و خدمات براس��اس 
ف��رد ف��رد مش��تریان تمرک��ز می کن��د. اختصاصی س��ازی 
توانمن��دی بس��یاری در جل��ب رضای��ت مش��تری و ایجاد 
وفاداری در وی دارد. امروزه برخی رستوران ها، شرکت های 
خودروسازی، تولیدکنندگان نرم افزارهای کاربردی، طراحان 
وب س��ایت، تولیدکنن��دگان لباس ها و زی��ورآالت لوکس با 
اختصاصی سازی محصوالت و خدمات برای مشتریان و ارائه 
یک محصول منحصر به فرد به وی، وفاداری ایشان را جلب 

می کنند. 
ارتباط با نویسنده:
 Email: badiee@crmroom. com
www. crmroom. com

کلیدباشگاه مشتریان

کارشناس مدیریت 

Zappos.com -6 Google -1

Dunkin' Donuts -7 Netflix -2

Burger King-8 Publix -3

KFC -9 Amazon -4

Pizza Hut -10 Chipolate -5

Spotify -6 Dollar Shave Club -1

GrubHub -7 Warby Parker -2

Pandora-8 Seamless -3

Uber -9 GoPro -4

Blue Apron -10 .The Honest Co -5

Netflix -6 Dollar Shave Club -1

Publix -7 Warby Parker -2

.The Honest Co-8 Seamless -3

Spotify -9 Google -4

Amazon -10 GoPro -5



رضا قندی
 صادرکننده نمونه فرش

دکتر مهدی کنعانی
 مدرس دانشگاه و مشاور کارآفرینی

نوشته: احمدرضا معماریان 
ترجمه: علی آل علی

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار سه شنبه12
23 خرداد 1396

شماره 806

برای مطالعه 712 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: انتظ��ارات مش��تریان معموال در هنگام ش��روع 
پروژه مطرح می ش��ود اما در انتهای کار بیش��ترین اهمیت 
را پیدا می کند. برای تأمین انتظارات مش��تریان شما ابتدا 
باید ضواب��ط پذیرش و ارزیابی را س��ریع تر تعیین و تأیید 
کنید تا در پایان به کار گرفته شوند. سعی کنید در ابتدای 
پروژه از طریق ارتباط مؤثر با حامی و ذی نفعان، اطالعاتی 
درباره نیازهای مشتریان جمع آوری و آنها را مستند کنید. 

در صورت��ی ک��ه مش��تری را می شناس��ید، او را از نزدیک 
ببینید و نتیجه محصول را به او معرفی و سعی کنید رفتار 
مش��تری را زیر نظر بگیرید تا به تفاوت های محصول خود 
با انتظار مشتری پی ببرید. ممکن است مشتریان در عمل 
رفتاری متفاوت از آنچه بر زبان می آورند نشان دهند. شما 
می توانید با مشتریان قبلی که مصرف کننده محصول شما 
بودند تماس برقرار و براس��اس اطالعاتی که از آنها دریافت 
می کنید برنامه ریزی کنید و اطالعات را با مشتریان جدید 
در میان بگذارید و با آنها مش��ورت کنی��د. همچنین بهتر 

اس��ت تحقیقات ب��ازار هدفمن��دی انجام دهید ت��ا بازار و 
الزامات آن را بهتر بشناس��ید. ش��ما می توانید فهرستی از 
هست ها و نیست هایی که در محصول تان وجود دارد تهیه 
کنید. این کار به شما کمک می کند محدودیت ها و الزامات 
محصول خود را نس��بت به انتظارات مش��تری بس��نجید و 
متناسب با آنها عمل کنید. ممکن است مشتری انتظاراتی 
داش��ته باش��د که عمال غیر ممکن باش��د یا ریسک باالیی 
داش��ته باشد. بنابراین توصیه می کنم به محصولی که واقعا 

قابل تحویل است فکر کنید. 

مدیریت انتظارات مشتری

سوال: مدیریت پروژه ای را بر عهده دارم که نتیجه آن تولید محصولی برای دسته ای خاص از مصرف کنندگان است. لطفا مرا راهنمایی کنید 
که چگونه می توانم انتظارات مشتریان را به گونه ای مدیریت کنم که اثر بخش باشد؟  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 
س��رمایه ای بده تا بتوانم معیشت 
این زنان محروم و شریف را تأمین 

کنم.«
ای��ن جمل��ه، چش��م انداز خانم 
قرب��ان ت��اج پ��وری،  مدیرعامل 
ش��رکت تولیدی و صادرات فرش 
و صنایع دس��تی س��ولماز آق ق��ال 
اس��ت که در سال 1395 به عنوان 
کارآفرین برتر استان گلستان و از 
سوی وزیر کشور به عنوان نماینده 
ایش��ان برای پیگیری مشکالت و 
رفع موانع فع��االن در حوزه کاری 

خود انتخاب شده است. 
خان��م پوری 4هزار نف��ر از زنان 
ب��دون  و  بی سرپرس��ت  و  بی��کار 
روس��تای کش��ور  از 95  درآم��د 
)توابع اس��تان گلستان تا خراسان 
ش��مالی( را با آموزش 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.
 ایش��ان می گوی��د »زنانی که با 
م��ا کار می کنند ش��بکه ای را در 
مناطق مختلف جغرافیایی تشکیل 
داده اند. ما سفارش را که می گیریم 
بعد ب��ه آنها س��فارش می دهیم و 
االن دیگ��ر فق��ط قالی های نقش 
ترکم��ن نمی بافیم، ه��ر مدلی که 
به ما س��فارش بدهن��د می بافیم. 
مهم این اس��ت که بتوانیم شرایط 
اشتغال را برای اعضای شبکه 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. این سلسله 
مقاالت به بررس��ی زندگی پر فراز 
و نشیب این کارآفرین برتر ایرانی 
و مس��یر ش��کل گیری کارآفرینی 

ایشان اختصاص دارد. 

انعطاف در بازاریابی و فروش
در  و  هس��تم  ترکم��ن  م��ن 
منطقه ای زندگی می کنم، بس��یار 
زیب��ا ب��ا هنرهای بس��یار جالب و 
متن��وع. اس��تان گلس��تان منطقه 
72 ملت است؛ ترک ها، علی آبادی، 
سیس��تانی ها، فارس ه��ا، کرده��ا، 
بلوچ ها و روس��تاهای زی��ارت هر 
کدام با یک فرهنگ خاص. به طور 
مث��ال لباس عل��ی آب��اد کتول با 
لباس شاه کو فرق دارد در صورتی 
ک��ه هر دو فارس زبان هس��تند با 
گویش ه��ا و فرهنگ های متفاوت. 
قالی ترکمن اصالت خاص خود را 
دارد. تعداد نقش های قالی ترکمن 
بین 800 تا1000 نقش ذکر شده 
اس��ت، ام��ا س��اریق گل در میان 
نقش ه��ای ترکمن جایگاه منحصر 

به ف��ردی دارد و زنان ترکمن این 
نقش ها را در حافظه خود ضبط و 

ثبت دارند. 
ف��رش ترکمن 811 ط��رح بنام 
دارد ک��ه در دنی��ا به اس��م فرش 
ترکمن بافته می ش��ود و معدن آن 

هم در ترکمنستان است. 
با نقوش و طرح هایی که از فرش 
ترکم��ن احیا کرده ب��ودم )حدودا 
50 ط��رح جدید( و فرش هایی که 
بافته ش��د، در نمایش��گاه دهکده 

جهانی دوبی شرکت کردم. 
 متأس��فانه درآنجا متوجه شدم 
که اس��م فرش ترکم��ن ایرانی در 
دنیا خراب شده اس��ت؛ اینکه اگر 
یک لی��وان آب روی فرش ریخته 
شود رنگ قاطی می کند. به همین 
دلیل نتوانستم فرش های خودم را 
بفروشم تا اینکه یک آقای بلوچ در 
نمایشگاه حاضر شد فرش های مرا 
بخرد؛ مشروط به اینکه 24 ساعت 
در آب نگ��ه دارند و اگر رنگ نداد 
ب��ه هم��راه فرش های خودش��ان 
بفروش��ند و من در آنجا فرش های 

خودم را به نام فرش بلوچ فروختم.
 

استفاده از مشاور
 به محض برگش��ت از نمایشگاه 
دوب��ی، به گ��رگان نرفت��م و برای 
دی��دن اس��تاد جام��ی ک��ه یکی 
از اس��اتید ب��زرگ م��ن بودن��د و 
همچنین اس��تاد قش��قایی جهت 
مش��ورت که چه کن��م به اصفهان 

سفر کردم.
 آنه��ا گفتند که ش��ما باید گره 
فرش ه��ا را نج��ات بده��ی. اگ��ر 
می خواهی ف��رش رو نجات بدهی 
بای��د گره ف��رش رو از رنگ دادن 

نجات بدهی.
 دراین می��ان بافنده های فرش 
ترکمن گرایش پیدا کرده بودند به 
کشاورزی و ش��الیکاری چون این 
هنر برای آنها دیگر سودی نداشت. 
به دنبال راه حلی برای جذب دوباره 
بافن��دگان فرش بودم ت��ا اینکه با 
آقایان رض��ا و حمی��د ذوالنواری 
آش��نا ش��دم که آنها مصاحبه های 
م��ن را در دو مجله خوانده بودند. 

در آنج��ا بود که ب��ا کمک این دو 
آقا توانستم تولید گبه را در استان 
شروع کنم. با شروع تولید گبه 30 
روس��تای تحت پوشش من به 60 
روس��تا ارتقا پیدا کرد و مسئوالن 
را قوی تر کردم و تولید گبه بسیار 

موفق پیش رفت. 

ایجاد ساختار سازمانی و 
تفویض اختیار

من دو تا ماش��ین داشتم؛ یکی 
م��زدا یکی پیکان وان��ت که برای 
سرکش��ی و نظ��ارت به روس��تاها 
ازآنها اس��تفاده می کردم که بعد ها 
یک استیشن آهو هم به آنها اضافه 

شد. 
من س��ه ت��ا خانم زب��ده و ماهر 
را که بافن��ده قدیمی فرش بودند 
)کس��انی که در ح��د عالی فرش 
می بافتن��د( را انتخ��اب کردم که 

آموزش های الزم را دیدند.
 این س��ه خان��م جهت نظارت و 
روس��تاها می رفتند  به  سرکش��ی 
و ما ماه��ی یکبار جلس��ه ترتیب 
می دادی��م که تم��ام 60خانم دور 
هم جمع می شدند و از طریق این 
س��ه خانم رفع اشکال می کردند و 
آموزش حرف��ه ای می دیدند و من 
ه��م بر کار اون س��ه خانم نظارت 

داشتم. 

کارآفرینی اجتماعی
برنامه ما بیش��تر در روستاهای 
دورافتاده بود و همیشه کتاب هم 

در برنامه داشتیم. 
حتی ب��رای خانم های��ی که دو 
کالس س��واد داش��تند ام��ا عالقه 
به کتاب داش��تند هم کتاب تهیه 

می کردیم. 
از کت��اب  داس��تان های کودکانه 
ت��ا کتاب ه��ای مورد عالقه ش��ان. 
حتی در م��واردی بافنده در حین 
درخواس��ت نخ درخواس��ت کتاب 
هم می کرد که این نش��ان می داد 
که آنها ب��ه کتابخوانی عالقه پیدا 

کردند. 
خانم هایی بودند که حتی سواد 
خوان��دن و نوش��تن نداش��تند اما 
بس��یار زیبا طراحی چه��ره انجام 
بودن��د که  می دادن��د. دختران��ی 
کامال بی س��واد بودن��د و در حال 
حاضر دانش��جو هستند و تحصیل 
می کنند. وقتی بال پرواز به کسی 
م��ی دادم ب��ا تمام توان��م کمکش 

می کردم تا راهش را پیدا کند. 
ادامه دارد. . . 

 )درس هایی از بانوی ترکمن کارآفرین صنعت فرش – قسمت دوم(

انعطاف در بازاریابی و تفویض اختیار

ارتباط

قواعد کلی بر داستان سرایی 

تمام��ی خاطرات دربرگیرنده ترکیبی از عناصر حس��ی، 
جزیی��ات متنی، فرآیندهای ش��ناختی پیچیده  )وقتی که 
خاطرات شکل گرفته اند(، مفاهیم انتزاعی و معنا هستند. 
برای جس��ت وجوی آس��ان تر خاطرات در ذهن، جذاب 
کردن احساسات، فرآیند بازیابی را مطمئن می سازند، زیرا 
همچون یک نشانگر اضافی در حافظه عمل می کنند. وقتی 
ب��ه ترکیب این عناصر نگاه می کنی��م، در واقع آنها فرمول 
و راه حلی ب��رای به یاد آوردن داستان س��رایی برند فراهم 
می کنند. ب��رای خلق یک اثر و نف��وذ فوق العاده جهت به 
خاطر آوردن، عوامل مهمی را باید به خاطر داش��ته باشیم 

از جمله: 

1- داستان های برند به یاد ماندنی شامل سه عنصر مهم 
کلیدی به شرح زیر هستند: 

عنصر ادراکی )فش��ار احساس��ی در متن و اجرا در طول 
زمان(، عنصر ش��ناختی )حقایق، مفاهیم انتزاعی و معنا( و 

عنصر اثرگذاری )هیجان و احساسات(. 

2- چیزهای��ی که ما آنها را می توانیم با حواس مان درک 
کنیم، واقعی هستند. اگر نتوانیم با حواس مان آنها را درک 
کنی��م، گویی درباره یک ایده یا مفهومی صحبت می کنیم 
که انتزاعی است. تعادل در ارتباط با مشتری زمانی صورت 
می گیرد ک��ه برای دور کردن عادات و شکس��ت الگوها از 

طریق انتقال تجربیات، الگوهای جدیدی را ارائه کنیم. 

3- تضادها، انتزاعی یا واقعی هستند، پس روی جزییات 
مش��خص براساس سطح تجربه مخاطبان تان تمرکز کنید. 
تجربه مخاطب انگاره ای واقعی است، ما با واقعیات، اتفاقات 
و عادات مان زندگی می کنیم. دور کردن عادات و شکست 
الگوه��ای ذهنی، پیش فرض هایی هس��تند که مخاطب به 
لحاظ ادراکی اجازه یادگیری مجدد را نداشته و دور کردن 

از عادات را سخت می کند. 

4- متون، تصاوی��ر و گرافیک ها دارای ظرفیت های برابر 
در حافظه هستند. تصاویر ساده را برای اصطالحات خاص 
و متون س��اده را ب��رای تصاویر تهیه کنی��د. ارائه مطالب 
و مت��ون مطول ی��ا تصاویر ش��لوغ و گمراه کننده که ذهن 
مخاط��ب را از پیام اصل��ی دور می کن��د، می تواند ما را از 

ارسال پیام اصلی دور کند. 
5- کلم��ات انتزاع��ی و تصاویر واقعی ه��ر دو اطمینان 
می دهند که مخاطبان پیام یکس��ان و یکدستی را از پیام 

دریافت کنند. 

6- از اس��تعاره های بصری برای توضیح مفاهیم انتزاعی 
اس��تفاده کنید. به دور از اس��تعاره های کلیش��ه ش��ده، با 
تشریح یک استعاره قدیمی غیر  از معنای تازه و با استفاده 
از اس��تعاره های غیر منتظ��ره، مفاهی��م انتزاعی و ذهنی را 

هدایت کنید. 

7- ب��رای انتقال مفاهی��م و پیام به مخاط��ب، به تکرار 
و صراح��ت توجه و ت��الش کنیم  با رعایت پیوس��تگی و 
ادام��ه دار بودن جریان ماندگاری را برای نگهداری پیام در 

ذهن مخاطب ایجاد کنیم. 
8- احساس��ات بخش های مختلف مغز را فعال می کنند 
و جای بیش��تری را در حافظه به خود اختصاص می دهند. 
تجربیات ش��خصی خود را بیشتر به اشتراک بگذارید، زیرا 
آنها به همراه بس��یاری از فرصت ه��ا، دربردارنده جزییات 

حسی هستند.  

9- از تصاوی��ر کلیش��ه ای پرهی��ز کنید. به ج��ای آن از 
تصاویر زنده و پر ش��ور و نش��اط به جای ی��ادآوری تصاویر 

متشنج، مبهم و نوستالژیک استفاده کنید. 

10- از احساس��ات و هیجانات قوی استفاده کنید برای 
نشان دادن مخاطبی که چگونه: 

-حرک��ت می کن��د ب��ه س��وی پ��اداش: لذت، ش��ادی، 
سرخوش��ی، الهام، عشق، تحریک جنسی، اعتماد، همدلی، 

زیبایی است. 
- حرکت می کند به دور از پاداش: س��رخوردگی، خشم، 

ناباوری، غم، عصبانیت و خشم است. 
-حرکت می کند به سوی مجازات: دلهره، انزجار، نفرت، 
ترس، وحش��ت، بی عدالت��ی، نابرابری، تردی��د، محرومیت 

اجتماعی. 
-حرکت می کند به دور از مجازات: امداد، آزادی. 

کارتابل

روش هیولت پاکارد در برخورد با ایده های تازه
روش »کاله بر سر گذاشتن«

بی��ل هیولت را همه دنیا به عن��وان یکی از بنیانگذاران 
برن��د مط��رح هیولت پاکارد می شناس��ند. ب��ا این حال 
توجه به ش��یوه خاص بیل در تعامل با مهندسان شرکت 
می تواند نقش تبیین کننده ای در مورد ایده حاضر داشته 
باشد. شیوه بیل موسوم به روش »کاله بر سر گذاشتن« 
این چنین توصیف شده است: »هرگاه بیل ایده ای تازه از 
سوی مهندس��ان دریافت می کرد، بدون هیچ گونه تأخیر 
ب��ه صحبت های آن فرد در مورد ای��ده مذکور گوش فرا 
 می داد. در واقع ش��اید تعامل روزانه با مهندسانی که هر 
روز یک ایده جدید ارائه می دهند برای بس��یاری از افراد 
زجرآور باش��د، با این حال بیل از این کار لذت می برد یا 
حداقل این گون��ه تظاهر می کرد که برای او چنین امری 
لذت بخش اس��ت. وی در پاسخ به هر ایده ای در ابتدا از 
ترفند توجه کردن اس��تفاده کرده و به نوعی فرد مقابل 
را تح��ت تأثیر خ��ود قرار می داد. پس از اتمام س��خنان 
طرف مقابل، بیل به ذکر چند س��وال س��اده اکتفا کرده 
و گفت وگ��و را تمام می کرد. اگر فکر کرده اید که هیولت 
کار را در همین نقطه تمام می کرد، متأس��فانه باید شما 
را ناامید س��ازم. چند روز بع��د درحالی که بیل کالهی با 
نوش��ته »بررسی عقاید« بر سر داش��ت، دوباره به سراغ 
آن مهن��دس می رف��ت. این ب��ار نوبت بررس��ی دقیق و 
موش��کافانه ایده بود. نکته جالب اینکه در مرحله بررسی 
ای��ده نیز هیچ داوری و قضاوتی ص��ورت نخواهد گرفت. 
گام پایانی پیش از اجرایی ش��دن هر ایده ای مش��هور به 
»کاله قض��اوت« هیولت اس��ت. در ای��ن مرحله تصمیم 
نهای��ی گرفته می ش��ود. در عین حال ک��ه گام پایانی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت، اما این مرحله در بیش 
از یک جلس��ه برگزار خواهد ش��د. به ای��ن ترتیب طراح 
ایده، فرصت کافی برای توسعه ایده موردنظرش به دست 

آورده و به اصطالح ایده اش پخته می شود.
نکت��ه مهم در خصوص ش��یوه خالقانه بی��ل هیولت، 
فرصتی اس��ت که این مدیر موف��ق به کارمندان خود در 
راس��تای ارائه نظر، بررسی عمیق و در نهایت داوری آن 
می دهد. به عبارت س��اده، اگر قرار بود ایده مطرح شده 
در کمترین زمان ممکن مورد داوری قرار گیرد، بسیاری 
از ابعاد آن پوش��یده باقی مانده و از آن مهم تر اعتماد به 

نفس طراح ایده از بین می رفت. 
مارشال گلداس��میت نیز عقیده ای مشابه هیولت دارد. 
در واق��ع وی ب��ه خطر ع��دم توانایی ش��نیدن ایده های 
کارمن��دان توجه دارد. در ادامه به بخش��ی از س��خنان 
این نویس��نده مطرح خواهیم پرداخت: »اگر بخواهم به 
دش��وارترین کار ممکن برای یک کارآفرین و مدیر اشاره 
کنم، بدون ش��ک تحمل و شنیدن ایده های کارمندان را 
انتخاب خواهم کرد. این حقیقت بس��یار دردناکی است 
زیرا در اغلب موارد ایده های کارمندان بارها و بارها تکرار 
می ش��ود. هیچ خالقیت یا تنوعی ه��م درمورد ایده های 
ارائه ش��ده وجود ندارد. با ای��ن حال اگر قصد دارید یک 
مدیر دیپلمات باشید، بهتر است اندکی آستانه تحمل تان 
را تقوی��ت کنید. ب��ه این نکته توجه کنی��د که پذیرش 
ایده ه��ای کارمندان، صرف نظ��ر از محتوای آنها و عملی 
ساختن شان، باعث جلب نظر و افزایش تعهد آنها خواهد 

شد.«

آنچه در عمل باید انجام دهید
- بس��یاری از ایده های��ی که توس��ط کارمن��دان ارائه 
می ش��ود، با دیدگاه اصلی شرکت هماهنگ نخواهد بود. 
این یک امر طبیعی است. با این حال نحوه برخورد شما 
با طراح ایده بس��یار حائز اهمیت اس��ت. توصیه من این 
اس��ت که ابتدا به صورت کامل ایده وی را تشریح کرده 
و سپس دالیل عدم تناسبش با دیدگاه و وضعیت اصلی 
ش��رکت را توضیح دهید. همچنین توجه داش��ته باشید 

که سپاس گزاری از ایده های افراد امری ضروری است. 
- تجربه نش��ان داده است که نیمی از ایده های مطرح 
ش��ده توس��ط کارمندان تکراری و بخش��ی از یک ایده 
بزرگ  و کامل تر است. اگر با چنین ایده ای مواجه شدید، 
ابتدا به بررس��ی انطباقش با دیدگاه اصلی مدیریتی خود 
بپردازید. در صورتی که این ایده هماهنگ با دیدگاه تان 
اس��ت، پیشنهاد می کنم از آن اس��تفاده کرده و از طراح 

آن تشکر کنید. 
- توجه داش��ته باش��ید که برخ��ورد دیپلماتیک تنها 
مخصوص کارمندان نیس��ت. در یک چش��م انداز وسیع 
بهت��ر باید با تمامی افراد مرتبط ب��ه صورت دیپلماتیک 
تعامل کنید. این افراد ش��امل س��هامداران، رس��انه ها و 

شرکای تجاری می شود. 



توشیبایژاپنبهکمکآمریکامیرود

ش��رکت ورشکسته و خسارت دیده توشیبای ژاپن اعالم 
کرد که برای س��اخت دو رآکتور اتمی وس��تینگهاوس در 

آمریکا مبلغ 3میلیارد و ۶۸۰ میلیون دالر می پردازد.
 ای��ن در ش��رایطی اس��ت که توش��یبا از زمان��ی که با 
وس��تینگهاوس ادغام ش��د و همکاری هس��ته ای را آغاز 
ک��رد، تا ماه مارس امس��ال متحمل نزدی��ک به ۸میلیارد 
و 4۰۰ میلیون دالر خس��ارت شده است. به گزارش ایرنا، 
این در حالی اس��ت که در س��ال گذشته مالی هم توشیبا 
اعالم کرده بود نزدیک ب��ه 4میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر 
خس��ارت دیده که امس��ال و در پایان س��ال مالی در ماه 
مارس )اس��فند - فروردین( این رقم دو برابر ش��ده است. 
با این وصف این ش��رکت توافقنامه ای را با وستینگهاوس 
امض��ا کرده بود که مربوط به س��اخت دو رآکتور اتمی در 

»جرجیا« آمریکا بوده است. 
این سرمایه گذاری س��نگین بین سال آینده میالدی تا 
س��ال ۲۰۲۱ می��الدی انجام خواهد ش��د و توافقنامه آن 
با نیروگاه هس��ته ای »ووگتل« آمریکا امضا ش��ده اس��ت. 
مس��ئوالن آمریکایی اما از انتشار این خبر استقبال کرده 
و ب��ه گزارش روز دوش��نبه تارنمای »ژاپ��ن تودی«، آنها 
گفته اند که این باعث گس��ترش فعالیت وستینگهاوس در 

آمریکا خواهد شد. 
ب��ا وجود هم��ه اتفاقاتی که روی داده اس��ت، توش��یبا 
همچنان در تجارت هس��ته ای فعال است و انتظار می رود 
کار ساخت چند رآکتور را طبق توافقات قبلی ادامه دهد. 
خس��ارات سنگین توش��یبا بعد از تجارت در بخش انرژی 
اتمی از جمله با شرکت آمریکایی وستینگهاوس به شدت 
به چهره این ش��رکت لطمه زد و باعث سقوط ۸درصدی 

شاخص سهامش در بازار بورس ژاپن شد. 
 »شیگه نوری شیگا« مدیرعامل شرکت توشیبا و هفت 
تن دیگر از مدیران آن هم، در پی انتشار نتیجه تحقیقات 
درباره تخلفات حسابرسی در این شرکت پیشتر مجبور به 

استعفا شده بودند. 
تجارت هس��ته ای در ژاپن به ویژه پس از بروز س��ونامی 
و زمی��ن ل��رزه س��ال ۲۰۱۱ و فاجعه اتم��ی در نیروگاه 

فوکوشیما روند افولی داشته است. 
توشیبا از سال ها پیش س��هام شرکت وستینگهاوس را 
خری��داری ک��رد و در زمینه انرژی اتم��ی تجارت خود را 
آغاز کرد، اما همکاری دو ش��رکت ژاپنی و آمریکایی زیان 

سنگینی برای توشیبا به همراه داشته است. 

برایایجاد۴.۷میلیونشغل،چه
مقدارپولالزماست؟

اسحاق جهانگیری با بیان اینکه ایجاد 95۰ هزار فرصت 
شغلی در سال نیازمند جذب سرمایه خارجی است، رقمی 
عجیب را برای ایجاد این تعداد شغل در سال بیان کرد. به 
گزارش تسنیم، وی که بیکاری را ابرچالش کشور خوانده 
بود، بیان کرد: برای ایجاد 95۰ هزار فرصت شغلی در سال 
نیازمند 77۰ هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری هستیم 
که این منابع باید از طریق سرمایه گذاری خارجی، بودجه 
دولت، منابع صندوق توس��عه ملی، منابع بانکی و منابع و 

سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود. 
در واق��ع ع��ددی که مع��اون اول رئیس جمه��ور برای 
اشتغال زایی در پنج سال اجرای برنامه ششم بیان می کند 
در مجموع 3۸5۰ هزار میلیارد تومان اس��ت که این رقم 
فضایی اس��ت، یعنی دولت ب��رای ایجاد 4 میلیون و 75۰ 
هزار ش��غل در طول چهار سال به س��رمایه ای نزدیک به 
4۰۰۰ ه��زار میلیارد تومان نی��از دارد که به احتمال زیاد 
تامین این منابع غیرممکن و ایجاد این میزان ش��غل هم 

دست نیافتنی باشد. 

داستانسراییبرایتغییردرکسبوکار
 داس��تان، یک تجربه انسانی اس��ت. علت پرداختن به 
داستان در این است که داستان ها موجب ایجاد ارتباطات 
شخصی می شوند، احساس��ات را برمی انگیزند و به خاطر 
س��پرده می ش��وند. دوران مرده های متحرک به سر آمده 
اس��ت؛ حال وقت آن اس��ت ک��ه حیات ت��ازه ای به روح 
انسان ها بخشیده شود! در دوره » داستانسرایی برای تغییر 
در کس��ب و کار« ش��رکت کنندگان ی��اد می گیرند  معنای 
اینکه در محیط کاری یک چالش��گر باش��یم، چیس��ت؟ 
چگون��ه در دنیایی به ش��دت پیچی��ده می توانیم دیگران 
را به ش��کلی اثربخش تر و به ش��یوه ای مس��تقیم ولی نه 
تهاجم��ی، متقاعد کنیم. هنر داستانس��رایی تنها محدود 
به افراد خاص و بااس��تعداد نیست بلکه مهارتی است که 
می ت��وان و باید فرا گرفت  و ای��ن کارگاه این مهارت را به 
اف��راد می آموزد. این کارگاه روز پنجش��نبه ۲5 خردادماه 
به صورت آنالین برگزار می شود و عالقه مندان برای کسب 
اطالعات بیش��تر می توانند با ش��ماره ۰۲۱-۲۲۸7449۰ 

تماس حاصل کنند. 
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 برج��ام نتیج��ه داد. جدیدتری��ن گزارش 
کنفران��س تجارت و توس��عه س��ازمان ملل 
)آنکت��اد( از اوض��اع س��رمایه گذاری جهانی 
نش��ان می ده��د ای��ران با ج��ذب 3 میلیارد 
و37۱ میلیون دالر س��رمایه در  سال ۲۰۱۶ 
می��الدی، رش��د ۶4 درص��دی را ثبت کرده 

است. 
 ب��ه گ��زارش اقتص��اد آنالین، این رش��د 
س��رمایه گذاری در حالی ص��ورت گرفته که 
بس��یاری از منتقدان دولت س��عی بر بی اثر 
جل��وه  دادن توافق هس��ته ای در روند ورود 
س��رمایه گذاران خارجی داشتند، اما گزارش 
ارزیابی این نهاد بین المللی از وضع اقتصادی 
جهان در یک سال میالدی به طور معمول در 
ماه ژوئن )خرداد- تیر(  س��ال بعد آن منتشر 
می ش��ود، که نش��ان می دهد ایران در  سال 
۲۰۱۶ می��الدی یعنی در س��الی که برنامه 
جام��ع اقدام مش��ترک ایران و گ��روه 5+۱ 
)برجام( اجرایی و تحریم ها لغو شد، توانسته 
3 میلیارد و37۲ میلیون دالر س��رمایه جذب 
کند و به بیشترین رقم طی چهار  سال اخیر 

برسد. 
براساس آمارهای آنکتاد )کنفرانس تجارت 
و توس��عه س��ازمان ملل(؛ در طول یک دهه 
منتهی به  س��ال ۲۰۱۶میالدی، بیش��ترین 
سرمایه خارجی جذب ش��ده بازارهای ایران 
مربوط به  س��ال ۲۰۱۲ اس��ت. در این  سال 
رقمی نزدی��ک به 4 میلی��ارد و7۰۰ میلیون 
دالر س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی در 

ایران صورت گرفت. 
پ��س از  س��ال ۲۰۱۲ ام��ا می��زان ورود 
س��رمایه های خارجی به ایران س��یر نزولی 
داش��ت، به ط��وری ک��ه در  س��ال ۲۰۱3، 
3 میلیارد و5۰ میلیون دالر س��رمایه خارجی 
جذب اقتصاد ایران شد. در سال های ۲۰۱4 
و ۲۰۱5 ای��ن رقم کاهش یافت و به ترتیب 
به س��طح ۲ میلی��ارد و۱۰5 میلی��ون دالر و 
۲ میلیارد و5۰ میلی��ون دالر افت کرد. حال 
پس از برجام توجه س��رمایه گذاران خارجی 
دوباره به س��مت بازارهای ایران جلب شده 
اس��ت، به طوری که میزان س��رمایه گذاری 
خارج��ی در  س��ال ۲۰۱۶ ب��ه 3,73 میلیارد 
دالر رس��ید و ایران توانسته وضع خود را به 
زمان پیش از تحریم ها )سال های 9۰ و 9۱( 

نزدیک کند. 
همچنی��ن دیگر آم��ار آنکت��اد بیانگر آن 
است که ایران در این  سال توانسته در زمره 
کش��ورهای فعال در انعق��اد موافقتنامه های 
س��رمایه گذاری باش��د. در مجموع در  سال 
گذش��ته میالدی 37 موافقتنامه بین المللی 
سرمایه گذاری در جهان امضا شده که ترکیه 
با امضای هفت موافقتنامه در صدر قرار دارد 
و ایران با امضای س��ه موافقتنامه در جایگاه 
س��وم ج��ای گرفته اس��ت. هرچن��د برجام 
راهگشای جذب سرمایه های خارجی شده و 
برخی از سرمایه گذاران خارجی با اطمینان 
بیش��تر از ثبات اقتصادی ایران در دوره نو، 
برای ورود به بخش ه��ای مختلف اقتصادی 

کش��ورمان دس��ت ب��ه کار ش��ده اند، هنوز 
ه��م موانعی بر س��ر راه جذب س��رمایه های 
خارجی وج��ود دارد؛ موانعی که رفع آنها به 
همراهی س��ایر نهادها با دولت برمی گردد و 
ب��ه یقین دولت به تنهایی نمی تواند مس��یر 
ورود س��رمایه های خارجی را هم��وار کند.  
»سعید لیالز« کارش��ناس مسائل اقتصادی 
در این باره می گوید: جذب س��رمایه داخلی 
و خارجی فقط در اختیار دولت ها نیس��ت و 
تنه��ا با ثبات اقتص��ادی و پیش بینی پذیری 
بازاره��ا امکان جذب س��رمایه های داخلی و 
خارجی فراهم نمی آید. جذب س��رمایه های 
خارجی وابس��ته ب��ه محیط مس��اعد برای 
کسب وکار اس��ت و سیاست های قوه قضاییه، 
قوه مقنن��ه و س��ایر نهادها نظی��ر نهادهای 

نظامی در این محیط اثرگذار است. 

رشد3برابریمجوزهایصادرشده
هرچند آمارهای اعالم شده از سوی آنکتاد 
از رش��د ۶4 درصدی سرمایه گذاری خارجی 
به ایران در  سال ۲۰۱۶ حکایت می کند، اما 
حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه گذاری 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد 
اس��ت که جذب سرمایه بسیار بیشتر از این 
میزان خواهد بود و پیش بینی می ش��ود این 
رقم در  سال ۲۰۱7 به حدود ۸ میلیارد دالر 
افزایش یابد.  به گفته او، در  س��ال گذش��ته 
۱۲ میلیارد دالر مجوز سرمایه گذاری خارجی 
صادر ش��د، این در حالی اس��ت که به دلیل 
مشکالت ناش��ی از تحریم تعداد مجوزهای 

صادر شده در سال های گذشته از 4 میلیارد 
دالر فرات��ر نمی رف��ت. ای��ن فع��ال بخ��ش 
خصوصی با بیان اینکه از لحظه صدور مجوز 
تا ورود سرمایه گذاری خارجی بین شش ماه 
تا ۱,5 سال زمان می برد، ادامه داد: میوه های 
برج��ام و لغو تحریم ه��ای اقتصادی به مرور 
زمان برداش��ت می ش��ود و نمی توان انتظار 
داشت که در یک بازه زمانی کوتاه رفت وآمد 
هیأت های تجاری به ثمر بنش��یند. آن گونه 
که س��لیمی می گوی��د، در حال��ی  که چند 
ماه بیشتر از  س��ال ۲۰۱7 سپری نمی شود، 
3 میلیارد دالر مجوز سرمایه گذاری خارجی 

در این مدت اندک صادر شده است. 

هفتهایرابدونهیأتخارجینگذراندیم
رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی اتاق 
ای��ران از ۱۰برابرش��دن حض��ور هیأت های 
تج��اری در ایران خبر داد و گفت: در  س��ال 
گذشته هفته ای نبود که هیأتی از کشورهای 
خارجی که عمدتا ه��م اروپایی بودند، برای 
مذاک��ره و س��رمایه گذاری در ایران میزبانی 
نکنی��م. در واق��ع اگر  س��ال را 5۲ هفته در 
نظ��ر بگیری��م، در طول یک س��ال گذش��ته 
بیش از 5۲ هی��أت خارجی در ایران حضور 
یافتند. حتی کشورهایی همچون آلمان پنج 
بار و فرانس��ه س��ه بار در قال��ب هیأت های 
تخصصی س��رمایه گذاری در ای��ران را مورد 
بررس��ی قرار داده و نشس��ت های متعددی 
را با فعاالن بخش خصوصی و ش��رکت های 
دولتی و شبه دولتی انجام دادند. هرچند که 

پیش بینی می ش��د، بیشترین سرمایه گذاری 
خارج��ی و ص��دور مجوز در بخ��ش نفت و 
پتروش��یمی باش��د اما آنگونه که این فعال 
بخش خصوصی می گوی��د، تاکنون مجوزی 
در این بخش صادر نش��ده و سرمایه ای وارد 
نشده و بیشترین همکاری های صورت گرفته 
مربوط به صنعت خودرو، تولید انرژی های نو 

و خورشیدی بوده است. 

ابزاررشداقتصادی
در شرایط فعلی ش��اید کمتر اقتصاددانی 
را بت��وان یافت که منکر نی��از فعلی اقتصاد 
ایران به س��رمایه گذاری باشد. بدیهی است 
که در نبود رش��د اقتصادی پایدار و مستمر، 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی محروم از توس��عه 
می مانن��د و عارض��ه ای همچ��ون بی��کاری 
پیچیده ت��ر می ش��ود؛ معضل��ی ک��ه اکنون 
ابعادی فراتر یافته و مس��تعد تبدیل  ش��دن 
به یک بح��ران اقتصادی-اجتماعی اس��ت. 
محس��ن بهرامی ارض اقدس، مش��اور معاون 
اجرای��ی رئیس جمهوری در حالی  که جذب 
سرمایه گذاری خارجی را یکی از راهکارهای 
رفع معضل بیکاری و دس��ت یافتن به رش��د 
۸ درصدی اقتصاد می داند،  می گوید: اقتصاد 
ما اقتصادی اس��ت که طی دهه گذشته، به 
کمب��ود مزمن س��رمایه گذاری دچار بوده و 
این س��بب شده نرخ تش��کیل سرمایه ثابت 
در کش��ور ما منفی رقم بخورد. به این معنا 
که حتی س��رمایه گذاری های صورت گرفته، 
س��رمایه گذاری  ساالنه  اس��تهالک  تکافوی 
پیشین را نمی دهد. به گفته او، از مهم ترین 
عواملی که سبب ش��ده نرخ رشد اقتصادی 
ما به طور مزمن پایین باش��د، سرمایه گذاری 
ناکافی در کش��ور اس��ت؛ به گونه ای که طی 
چن��د ده��ه گذش��ته، متوس��ط نرخ رش��د 
اقتص��ادی کش��ور، نص��ف رش��د متوس��ط 
اقتصادی جهان ب��وده و این میزان کمتر از 
نصف رش��د اقتصادی کشورهای منطقه رقم 
خورده اس��ت. همان گونه در برنامه توس��عه 
پنج��م و شش��م ای��ن موضوع م��ورد توجه 
ق��رار گرفته که نیاز اس��ت رش��د اقتصادی 
۸ درصدی حاصل شود. بدین منظور نیاز به 
۱5۰ تا ۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری در  
سال خواهیم داشت که الزم است این میزان 
توسط سرمایه گذاری داخلی و خارجی تامین 
شود. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه 
شاهد حضور مجدد شرکت ها و کمپانی های 
بزرگ بین المللی در کش��ور هس��تیم، اظهار 
ک��رد: اینها بخش��ی از نتایج برجام اس��ت، 
در حال��ی  که قبل از برجام ش��بکه بانکی و 
حمل ونقل بین المللی نداش��تیم و کش��ور ها 
پول��ی نمی دادن��د و پول های م��ا در چین، 
هن��د، کره و ژاپن بلوکه ش��ده بود. او س��فر 
بی��ش از ۲۰۰ هی��أت خارجی به کش��ور را 
یک��ی دیگر از نتایج برجام ذکر کرد و افزود: 
برجام، دستاورد بزرگ و افتخار دولت است 
که عده ای به دلیل مخالفت جناحی س��عی 

داشتند آن را زیر سوال ببرند. 

آیا شما در نظر مدیرتان کارمندی الیق و 
شایسته هستید؟ این یک پرسش بسیار مهم 
است. جلب نظر مدیر بخش حیاتی موفقیت 
و کامیاب��ی در کار اس��ت. رئیس تان تصمیم 
می گیرد که ش��ما ترفیع بگیرید، تنزل رتبه 
داش��ته باشید یا حتی اخراج شوید. بنابراین 
ش��غل شما در دستان آنهاس��ت. به گزارش 
دیجایت��و، برخی مدیران به هن��گام تعریف 
و تمجی��د کام��ال واضح و روش��ن صحبت 
می کنن��د. آنها بعض��ا بازخوردهای مثبت را 
به همراه جزییات کام��ل در اختیارتان قرار 
می دهن��د، به نحوی که این حس به ش��ما 
القا شود که سهم بسزایی از موفقیت شرکت 
به ش��ما باز می گردد. اما همیشه هم مدیرها 
این گونه نیستند. مسلما در مواقع اینچنینی 
بهتری��ن راه می توان��د درخواس��ت فیدبک 
صادقانه باشد، اما ش��اید بهتر باشد پیش از 
پرس و جو به دنبال ۱3 نشانه زیر باشید که 
خود بیانگ��ر تحت تأثیر قرار گرفتن مدیر از 

کار شماست. 

شمارابهچالشمیکشند
ی��ا  کاری  فش��ار  مواق��ع  برخ��ی  اگ��ر 
مس��ئولیت های بس��یاری را روی دوش خود 
حس می کنید، ش��اید بدین دلیل باش��د که 
مدیرتان می خواهد ش��ما را به چالش بکشد. 
»بیت��س« در این باره گفت��ه »برخی اوقات 
احساس می کنید رئیس تان چیزی بیشتر از 
آنچه در توان دارید، از ش��ما تقاضا می کند. 
این بدان معنا نیس��ت که آنه��ا می خواهند 
ش��ما را تنبی��ه کنن��د، بلکه آزمونی اس��ت 
برای بررس��ی عملکردتان در شرایط سخت 

و دشوار.«

اولویتهایشانراباشمابهاشتراک
میگذارند

 Bates کمپان��ی  مدیرعام��ل 
Communications در این باره گفته »از 
رئیس تان بخواهید تا در مورد اولویت هایش 
با ش��ما صحبت کند و خ��ود را عالقه مند به 
نش��ان  چالش برانگیز  مس��ئولیت های  قبول 
دهی��د. فرصتی را در اختیار مدیر قرار دهید 
تا ش��ما را در عمل نظاره کند، مخصوصا در 
پروژه ای که ب��رای او از درجه اهمیت باالیی 

برخوردار است.«

بهشمااحتراممیگذارند
ب��ه فک��ر آن نباش��ید ک��ه مدیر از ش��ما 
خوشش می آید یا خیر؛ مسئله ای که اهمیت 
بیشتری دارد این اس��ت که آیا آنها به شما 
احترام می گذارند و از ش��ما برای شرکت در 

گفت وگوهای مهم دعوت می کنند. 

ازنظراتشمااستقبالمیکنند
بنیانگ��ذار  تول��گان،  ب��روس 
RainmakerThinking معتق��د اس��ت 
ک��ه مدیران با کارمندانی که به آنها عالقه و 

اعتماد دارند بیشتر مشورت می کنند.
 »چنانچ��ه رئیس هر از گاهی نظر ش��ما 
را به ص��ورت رودررو یا در مالقات های تیمی 
پرس��یده و به آنها پاسخ مثبت می دهد، این 

نشان خوبی برای شماست.«

همیشهباتعریفوتمجیدازشما
استقبالنمیکنند

ش��اید پیش خود فکر کنید ک��ه مدیرها 
کارمندانی را که برای ش��ان اهمیت دارند، با 
تمجیدها و تش��ویق ها بمباران می کنند اما 
به نظر »بیتس« همیش��ه این گونه نیس��ت. 
»آنها احس��اس می کنند که شما هم اکنون 
در جایگاه مناس��بی حض��ور دارید و نیاز به 
تعریف های ش��ان نداری��د یا حتی ش��اید به 
دلیل اینکه همیش��ه کارهای تان را به خوبی 
انجام داده اید، فراموش کرده باش��ند از شما 

تمجید کنند.«

هموارهدرابتدابهسراغشمامیآیند
 »تول��گان« بی��ان ک��رده ک��ه چنانچ��ه 
رئیس تان برای واگذار کردن مسئولیت های 
معمول یا حتی به خصوص، ابتدا به س��راغ 
ش��ما بیاید و شما را انتخاب کند، این نشانه 

مثبتی خواهد بود. 

مسئولیتهایبیشتریرابهعهدهشما
میگذارند

مدی��ران معموال کارمندان��ی را که از نظر 
اس��تعداد در سطح باالتری نس��بت به بقیه 
قرار دارند به عنوان جانشین تعیین می کنند. 
شما احتماال در قبال معاونت، نشان یا مدالی 
طالیی را دریاف��ت نخواهید کرد اما احتماال 
 ه��م خودتان و ه��م همکاران تان همیش��ه 

عهده دار پروژه های مهم خواهید بود. 

درحلمشکالتبهشمااعتمادمیکنند
زمانی که دیگر کارمندان با یکدیگر درگیر 
می شوند و بر سر مسائلی با هم اختالف نظر 
دارند، رئیس آنها را به سراغ شما می فرستد. 
»تولگان« در این ب��اره عنوان کرده»چنانچه 
مدی��ر به دیگران بگوید ک��ه برای راهنمایی 
به دیدار شما بیایند، این می تواند یک نشانه 

خوب دیگر برای شما باشد.«

پروژههایمهمرابهشماواگذار
میکنند

 »تولگان« گفته یکی از نشانه های اساسی 
اعتماد مدیر به ش��ما این است که او از شما 
درخواس��ت می کند تا با مش��تری های مهم 

رایزنی کرده و قرارداد ببندید. 

سطحرضایتمندیشماراجویامیشوند
بنیانگ��ذارRainmakerThinkingدر 
صحبت هایش به این موضوع اشاره کرده که 
گاهی مدیران ممکن اس��ت از شما در مورد 
رضایت تان سوال کرده و عالقه داشته باشند 
که بدانند آیا برنامه ای برای خروج از شرکت 
دارید یا چگونه می توانند شما را در کمپانی 

خود نگه دارند. 

ازشمامیخواهندکهبهدیگرانآموزشدهید
اگ��ر مدیرتان مکررا از ش��ما درخواس��ت 
می کن��د ت��ا کارمندان ت��ازه وارد را آموزش 
داده و بخش های مه��م را برای آنها توضیح 
دهید، با وجود آنکه مس��ئولیت بیشتری را 
روی دوش ش��ما می گذارن��د، ام��ا در واقع 
نش��انه خوبی را به همراه دارد. ممکن است 
رئیس تان تحت تأثیر مهارت ها و قابلیت های 
ش��ما قرار گرفته و تمایل داشته باشد تا آنها 
را در می��ان دیگ��ر کارمندان هم گس��ترش 

دهد. 

ازاهدافتانبرایادامهحرفهوشغلشما
میپرسند

ب��ا  کاری  مصاحبه ه��ای  در  معم��وال 
پرس��ش هایی از ای��ن قبیل مواجه ش��ده اید، 
ام��ا مطرح کردن س��وال در رابطه با اهداف و 
آرزوهای ت��ان می تواند س��یگنال خوبی برای 
عالقه ش��رکت به حفظ ش��ما باشد. این بدان 
معناست که مدیرتان می خواهد برای موفقیت 

بلند مدت روی شما سرمایه گذاری کند. 

بهشما»عشقیسخت«اعطامیکنند
مدیرعام��ل  به عن��وان  بیت��س  س��وزان   
 Bates Communications ش��رکت 
عنوان کرده »مدیری که ش��ما را به چش��م 
ی��ک کارمن��د مفی��د ببیند، ممکن اس��ت 
بازخوردهای بس��یاری به ش��ما ده��د البته 
احتمال دارد تمام آنها مثبت نباشند. برخی 
از آنها همانند »عش��ق سخت« بوده چرا که 
او در شما قابلیت هایی دیده و حس می کند 
که می توانید مس��ئولیت های بیشتری را هم 

به دوش بکشید.« 

رونق سرمایه گذاری در ایران
خبر

سازناکوکبوروکراسیاداریبرای
محیطکسبوکار

باوج��ود تالش های ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی ایران در چند س��ال اخی��ر و تصویب قانون 
بهبود محیط کس��ب وکار در مجلس ش��ورای اسالمی و 
الزام به اجرای آن، متاس��فانه همچنان شاهد آن هستیم 
که کس��ب وکار در کش��ور با مشکالت بس��یاری در ابعاد 

بوروکراتیک مواجه است.
 ش��کی در این نیست که هر فعالیت اقتصادی نیازمند 
بستری قانونی است و هیچ فعال اقتصادی شناسنامه داری 
به دنبال حذف مقررات و دس��تورالعمل ها نیس��ت، ولی 
مس��ئله اساسی این است که در شرایط حاضر کشور این 
مه��م، در پیچ وخم گذرگاه ها و مس��یرهای بوروکراتیکی 
مانند کس��ب مجوز و رعای��ت تبصره های گوناگون و گاه 
متغیر یا متضاد با یکدیگر به هفت خوانی تبدیل  شده که 
نه تنها عبور از آن برای فعال اقتصادی به س��هولت میسر 
نیست، بلکه خود مشکلی بر مشکالت پیشین می افزاید. 
در کش��ور، ایجاد یک کس��ب وکار جدید نیازمند طی 
کردن مراتب اداری متعدد و اخذ انواع و اقس��ام مجوزها 
اس��ت، خصوصا اگر قرار باشد این بنگاه اقتصادی نوپا در 
عرصه تجارت خارجی فعالیت کند، اخذ مجوزها می تواند 
به مانند کابوسی مدنظر هر فعالی قرار گیرد. این در حالی 
است که در بیشتر کشورهایی که از نظر اقتصادی موفق 
هس��تند ظرف چند س��اعت و در نهایت دو روز می توان 

یک کسب وکار جدید را ایجاد کرد. 
از طرف دیگ��ر در جریان فعالیت ه��ای اقتصادی، چه 
تولی��دی و چ��ه تجاری مس��ائل مربوط ب��ه بیمه تامین 
اجتماع��ی و مالی��ات، چالش ه��ای ب��زرگ و غیرقاب��ل 
 پیش بینی ای را پیش پای فعاالن اقتصادی ایجاد می کند 
ک��ه گاهی اوقات فعاالن اقتصادی را به توقف کار س��وق 
می دهد تا از فشار ناشی از این دو مشکل رهایی یابند. 

ب��ه ای��ن موضوع بای��د بحث مالی��ات ارزش اف��زوده و 
اماواگره��ای آن نیز بیفزایی��م. به طوری که واردکنندگان 
هنوز کاالی خود را به فروش نرسانده اند، مجبور هستند 

سهم مالیات ارزش افزوده آن را پرداخت کنند. 
بخش دیگر مس��ائل بوروکراتیک ایران، بخش نامه ها و 
آیین نامه ها اس��ت، چه آنهایی ک��ه در دوره ای به صورت 
لحظه ای اجرا می ش��د و گاه با هم تضاد و تناقض داشته 
و چه آیین نامه های قوانینی که باید سال های زودتر تهیه 
و تصویب و اجرا می ش��د و هنوز نشده است. ضمن اینکه 
در حوزه تجارت خارجی بحث تغییر تعرفه ها نیز موضوع 
بسیار حاد و کمرشکنی اس��ت که فعاالن اقتصادی را با 

سردرگمی های متوالی روبه رو می سازد.
 در اینجا شایسته است به قوانین بسیار قدیمی و فاقد 
کارایی مانند قانون تجارت هم اشاره  کرد که هرگز تاثیر 
موردنظ��ر را در فعالیت های اقتصادی ندارد. به همه این 
موارد هم باید چالش های بوروکراتیک برای تامین مالی 

و تضمین آن را نیز افزود. 
از س��وی دیگر بحث حقوق برن��د و مالکیت فکری نیز 
حائز اهمیت اس��ت که متاس��فانه در کش��ورمان چندان 
جدی گرفته نمی ش��ود و هر لحظه ممکن اس��ت از دل 
پیچ وخم ه��ای عری��ض و طویل دس��تگاه بوروکراس��ی، 
ی��ک آیین نامه ناقض حقوق مکتس��به ی��ا حقوق برند و 
کس��ب وکار افراد ظاهر ش��ود و همه بافته های چند دهه 

فعالیت اقتصادی افراد را پنبه کند. 
توقع این بوده است که بوروکراسی اداری موجب دقت، 
س��رعت، کاهش هزینه ها، حاکمیت قوانین و مقررات و 
وحدت رویه شود، این در حالی است که شواهد گواه این 
واقعیت اس��ت که در کشور ما، ایجاد قلمرو بوروکراتیک، 
بیش از نکات ذکرش��ده، به منظ��ور حفاظت از خویش و 
میزه��ای مدیریتی بوده اس��ت و تا زمان��ی که فکری به 
حال این معضل نشود، ترسیم خطوط برای ایجاد تحول 
اقتصادی، تبدیل  شدن به قدرت اقتصادی برتر در منطقه 

و خروج از فضای رکود همراه تورم بی فایده است. 
منبع:پایگاهخبریاتاقایران

 

سامسونگالکترونیکو
سرمایهگذاری300میلیوندالریدر

آمریکا
 ی��ک روزنامه اقتص��ادی در کره گزارش داد، ش��رکت 
سامس��ونگ الکترونیک ب��ه دنبال س��رمایه گذاری برای 
س��اخت کارخان��ه و تولی��د محصوالت خ��ود در ایاالت 

متحده آمریکا است. 
 ب��ه گزارش تیت��ر برتر، کارخانه سامس��ونگ در ایالت 
کارولینای جنوبی مستقر خواهد شد و محصوالتی مانند 
ماش��ین لباسش��ویی و انواع اجاق گازهای فردار را تولید 

خواهد کرد. 
شرکت سامسونگ توافقنامه رسمی را تا پایان این ماه 
امض��ا می کند و از اتمام این پروژه تا پایان س��ال ۲۰۱9 

خبر داد. 
ای��ن ش��رکت اعالم کرد ک��ه در اوایل س��ال جاری با 
وجود نگرانی ها در خصوص سیاس��ت های دونالد ترامپ، 
مذاکراتی جهت سرمایه گذاری در این کشور داشته است. 
 در همی��ن رابط��ه، ال ج��ی دیگ��ر رقی��ب قدرتمند 
سامس��ونگ، از اختص��اص دادن بودج��ه ۲5۰ میلیون 
دالری برای ساخت کارخانه لوازم خانگی در ایالت تنسی 
آمریکا خبر داد تا رقابت برای کس��ب س��هم بیشتر بازار 

آمریکا جدی تر شود. 

گزارش 2
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اس��تان  مالیاتی  ام��ور  مدی��رکل 
زنج��ان گف��ت: الکترونیکی ش��دن 
ارس��ال صورت معام��ات، گامی در 
جهت تحقق دولت الکترونیک است. 
 »میرحیدر رض��وی«، اظهار کرد: 
پیشرفت فناوری اطاعات و ارتباطات 
ابزاره��ای  پیدای��ش  نتیج��ه،  در  و 
ارتباطی و اطاع رسانی نوین و بسیار 
پیش��رفته در دنیای امروز، شکل های 
جدی��دی از نح��وه انج��ام کاره��ا و 
ارائ��ه خدم��ات را پدید آورده اس��ت 
ک��ه موجب افزایش دقت، س��رعت و 
ش��فافیت، کاهش زم��ان و هزینه و 
در نتیجه، بهبود کیفی و کمی انجام 

کارها و خدمات شده است. 
این مس��ئول ادامه داد: تسهیاتی 
که این فناوری ب��رای انجام امور در 

اختی��ار می گ��ذارد به نحوی اس��ت 
که باعث ش��ده که اس��تفاده از این 
ابزاره��ای نوین به س��رعت در حال 
گسترش باش��د. هدف اصلی تحقق 
دولت الکترونیک نی��ز ارائه خدمات 
موث��ر و کارآم��د ب��ه ش��هروندان با 
و  اطاع��ات  فن��اوری  از  اس��تفاده 
ارتباطات است، به گونه  ای که دولت، 
بیش��تر و بهتر پاس��خ گوی نیازهای 

شهروندان باشد. 
وی افزود: س��ازمان ام��ور مالیاتی 
نی��ز در همین راس��تا و ب��ا رویکرد 
اج��رای دولت الکترونی��ک خدماتی 
را ارائه کرده و ارائ��ه اظهارنامه های 
الکترونیک��ی یک��ی از ای��ن اقدامات 
اس��ت که م��ورد اس��تقبال عموم و 

مودیان مالیاتی قرار گرفته است. 

رضوی خاطرنشان کرد: یکی دیگر 
از اقدام��ات س��ازمان ام��ور مالیاتی 
کش��ور در راس��تای تحق��ق اهداف 
دولت الکترونیک، اجرای ماده 169 
مکرر است که مطابق این ماده، همه 
اش��خاص حقوقی و اشخاص حقیقی 
مش��مول مکلف هس��تند فهرس��ت 
معام��ات خود را به ص��ورت فصلی 
و ط��ی مهلت مقرر قانونی به صورت 
الکترونیک ب��رای اداره امور مالیاتی 
مربوطه ارس��ال کنن��د و از آنجا که 
ارائه این صورت معامات به صورت 
حضوری مش��کات زی��ادی را برای 
مودی��ان مالیاتی به وج��ود می آورد، 
س��ازمان ام��ور مالیاتی مق��رر کرد 
مودیان مش��مول، فهرست معامات 
فصل��ی خ��ود را از طری��ق پورت��ال 

سازمان امورمالیاتی ارائه کنند. 
اس��تان  مالیاتی  ام��ور  مدی��رکل 
زنج��ان، ادامه داد: هدف از ارس��ال 
ص��ورت معام��ات فصل��ی از طریق 
درگاه س��ازمان امور مالیاتی کشور، 
اقتصادی،  اطاع��ات  شفاف س��ازی 
مکانیزه کردن سیس��تم مالیاتی در 
کش��ور، تحقق عدالت مالیاتی و عدم 
مراجعه حضوری ب��ه ادارات مالیاتی 
اس��ت و قابلی��ت ارائ��ه اطاعات و 
خدم��ات در تمام اوقات ش��بانه  روز، 
ارائ��ه اطاع��ات و خدمات س��ریع 
و مطمئ��ن و افزای��ش اثربخش��ی و 
کارآیی و کاه��ش هزینه های دولت، 
از دیگر مزایای ارس��ال الکترونیکی 

صورت معامات فصلی است. 
وی تصری��ح ک��رد: اکن��ون ک��ه 

س��ازمان امور مالیاتی، در راس��تای 
اجرای سیاس��ت های دولت مبنی بر 
توسعه خدمات الکترونیک و بر پایه 
احت��رام و اعتماد متقابل و تعامل هر 
چه بیشتر با مودیان یک گام مثبت 
برداش��ته، امید اس��ت ک��ه عملیات 
ارس��ال الکترونیکی صورت معامات 
فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون 
مناسبی  بستر  مستقیم،  مالیات های 
را بی��ش از پیش ب��رای بهره مندی 
هرچه بیش��تر مودی��ان، از این نوع 
خدمات و امکانات رفاهی فراهم کند 
و متقابا م��ردم نیز با اعتماد به این 
سیستم س��ازمان امور مالیاتی را در 
انج��ام وظایف مهم خ��ود که همانا 
توس��عه و آبادانی و برقراری عدالت 
و رفاه اجتماعی است، یاری رسانند. 

صورتمعامالتفصلیازاینپسبهصورتالکترونیکیارسالمیشود

گام های تازه برای تحقق دولت الکترونیک

 رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسامی با بیان اینکه اینترنت 
در کش��ور گران تری��ن، کند ترین و 
بی کیفیت ترین اینترنت است، گفت: 
اگر ماه های آخر عمر دولت نبود جا 
داش��ت تا وزیر ارتباطات در مجلس 

استیضاح شود. 
حجت االسام و المسلمین نصراهلل 
پژمانفر، نماینده مش��هد در مجلس 
شورای اسامی در گفت وگو با بولتن 
نیوز در خص��وص تخلف مخابرات و 
اپراتورها در حجم فروش��ی اینترنت 
ب��ه مردم گفت: این اقدام اپراتورها و 
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطاعات 
از چندین منظر محل اشکال است و 

باید جلوی آن را گرفت. 
وی نخس��تین اش��کال را اش��کال 
قانونی دانست و گفت: حجم فروشی 
اینترنت ب��ه مردم از نظ��ر فرهنگی 
هم نامناس��ب اس��ت. چ��ون وقتی 
یک حج��م اینترنت در یک محدوده 
زمانی واگذار می ش��ود، باعث خواهد 
ش��د تا روحیه مصرف گرایی افزایش 
یابد و افراد در این بازه زمانی مجبور 

به مصرف می شوند. 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
ش��ورای اس��امی حضور زی��اد در 
فض��ای مج��ازی و ه��در دادن وقت 
را از دیگر اش��کاالت حجم فروش��ی 
اینترنت برش��مرد و گفت: وقتی یک 
فرد حجمی از اینترنت داشته باشد، 
در فض��ای مج��ازی می ماند تا از آن 
اس��تفاده کند و این باعث می ش��ود 
نتواند از وقت خود به خوبی استفاده 

کند. 
حجت االسام و المسلمین پژمانفر 
دانل��ود فیلم ها و اخبار غیر مفید را از 
دیگر اش��کاالت در ای��ن زمینه ذکر 
کرد و اف��زود: وقتی فردی ببیند که 

حجم اینترنتی که خریده اس��تفاده 
نشود، از بین می رود، مجبور می شود 
از آن اس��تفاده کن��د ک��ه چه بس��ا 
محت��وای غیر مفیدی را ه��م دانلود 
کن��د و این ب��ا رویک��رد فرهنگی ما 

سازگاری ندارد. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه مس��ئوالن 
موظف هس��تند در قب��ال پولی که 

دریافت می کنند، خدمات مناس��ب 
ارائه کنند، گفت: مس��ئوالن قانونا و 
شرعا موظف هس��تند در قبال پولی 
که می گیرند، بسته، حجم و اینترنت 
قابل قبول ارائه کنند؛ اما ما می بینیم 
که معامله مجهول صورت می گیرد؛ 
یعن��ی از کاالی ک��ه می خریم خبر 
نداریم و برای مان چندان مش��خص 

نیست. 
حجت االسام و المسلمین پژمانفر 
با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات و 
فناوری اطاعات در این زمینه گفت: 
وزارت ارتباط��ات باید از این اقدام و 
حجم فروشی اینترنت ممانعت کند 
تا روحیه مصرف گرایی افزایش نیابد 
و وق��ت مردم در فضای مجازی هدر 

نرود. 
وی با بیان اینک��ه دولت و وزارت 
ارتباط��ات ب��ه دنبال کس��ب درآمد 
وزارت  و  دول��ت  گف��ت:  هس��تند، 
ارتباط��ات س��االنه چندی��ن ه��زار 
میلیارد توم��ان از ف��روش اینترنت 
در کش��ور درآمد دارند و تا زمانی که 
دست مسئوالن در جیب مردم باشد، 
نباید انتظار داشت که اپراتورهای که 
اینترنت به مردم می دهند، به خوبی 

مدیریت شوند. 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسامی تأکید کرد: اینجانب 
اش��کال اساس��ی را در ای��ن زمینه 

مدیریت دولت می دانم. 
المس��لمین  و  حجت االس��ام 
پژمانف��ر تصری��ح ک��رد: دولت هنوز 
نتوانس��ته ش��بکه مل��ی اینترنت و 
اطاعات را راه اندازی کند و در واقع 
غیر کارآمد تری��ن،  بی کیفیت تری��ن، 
کند تری��ن و گران تری��ن اینترنت به 

مردم داده می شود. 
وی اف��زود: م��ا حج��م فروش��ی 
اینترن��ت و تبع��ات ناش��ی از آن از 
جمل��ه رواج روحی��ه مصرف گرایی، 
هدر دادن وقت مردم و س��وق دادن 
مردم به اس��تفاده بی م��ورد و احیانا 
محتوای نامناس��ب و غیر مفید را در 
کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری 

می کنیم. 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اس��امی با اشاره به ماه های 
آخر عمر دول��ت اول روحانی گفت: 
وزی��ر ارتباط��ات انگی��زه ای ب��رای 
مدیری��ت این مس��ئله ن��دارد و اگر 
ماه های آخ��ر عمر دول��ت نبود، جا 
داش��ت تا وزیر در مجلس در معرض 
اس��تیضاح قرار گیرد و ما حتما وزیر 
را در معرض استیضاح قرار می دادیم. 

گرانترینوبیکیفیتتریناینترنتدرکشور

خبر

ثبتبیشاز6500شکایتازاپراتورهای
اینترنتیکشوردر3ماههآخر95

معاون نظارت و اعمال مقررات س��ازمان رگوالتوری از بررسی 
عملکرد دارندگان پروانه شبکه ارتباطات ثابت  )FCP( بر اساس 
وضعیت رس��یدگی و پاسخگویی به شکایات ثبت شده از سوی 
مش��ترکان در س��امانه 195 خبر داد.  به گزارش روابط عمومی 
س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیوی��ی، مهندس فاح 
جوش��قانی گفت:  به منظور شفاف س��ازی، ارائه خدمات بهتر، 
ارتقای س��طح کیفیت و پش��تیبانی خدمات از سوی دارندگان 
پروانه و افزایش رضایت مش��ترکان، از س��ه ماهه آخر سال 95، 
تعداد ش��کایات و وضعیت رس��یدگی به آنها از سوی دارندگان 
پروانه در سامانه 195 بررسی شده است.  وی افزود بر این اساس 
در بازه زمانی س��ه ماهه آخر سال 95، تعداد 6543 شکایت در 
حوزه ارتباطات و فناوری اطاعات ثبت ش��ده اس��ت که از این 
تعداد به 6427 ش��کایت  )بالغ بر 98 درصد( رس��یدگی شده و 
پاس��خ الزم به مشترک ارائه شده اس��ت.  وی با اشاره به اینکه 
در س��ال 96 نیز وضعیت رس��یدگی و پاس��خگویی به شکایت 
دارندگان پروانه به صورت فصلی بررسی و اطاع  رسانی می شود، 
 تصریح کرد بر اس��اس بررسی و تحلیل انجام شده، شرکت های 
حلما گستر خاورمیانه، آریا رسانه تدبیر و الیزر به ترتیب کمترین 

درصد تعداد شکایت به نسبت تعداد مشترکان را داشته  اند. 

تقدیرازتلویزیونOLEDالجیدر
CES Asia2017بهخاطرطراحی

دوستدارمحیطزیست
در جری��ان نمایش��گاه CES Asia 2017، تلویزی��ون 
OLED  ال ج��ی به خاطر زنجیره تأمی��ن پایدار و طراحی 
دوست دار محیط زیست، مورد تحسین شورای فناوری های 
الکتریکی س��بز قرار گرفت.  ش��رکت LG برای نوآوری در 
زنجیره تأمین پایدار توس��ط ش��ورای فناوری های الکتریکی 
سبز مورد تحسین واقع شد. جایزه Catalyst که به تازگی 
در نمایش��گاه CES Asia 2017 رونمایی ش��د، به خاطر 
نوآوری در طراحی، ساخت و اس��تفاده از قطعات الکتریکی 

برای بهبود پایداری در سطح جهان اهدا می شود. 
ال جی با عنوان  »تس��ریع اثرگ��ذاری با توجه به مقیاس« 
در GEC 2017 ب��رای تلویزیون ه��ای OLED  از س��ایر 
رقب��ا متمای��ز ش��د؛ تلویزیون ه��ای پیش��رفته  جدیدی که 
پایداری محیط زیستی را در خود نهادینه کرده اند. تلویزیون 
OLED ال جی توانس��ته به میزان قاب��ل توجهی مواد مضر 
و خام خود را نس��بت به تلویزیون های معمول کاهش دهد. 
 همچنی��ن این س��ری از تلویزیون ها از طراحی دوس��ت دار 
محیط زیس��ت LG برای چرخه بازیافت و برنامه پیش��رفته 
ب��رای چرخه تأمی��ن پایدار بهره می برن��د.  لی چونگ هاک  
)Lee Choong-hak(، معاون��ت اجرایی ش��رکت ال جی 
در بخش برنامه های مس��ئولیت اجتماعی می گوید: به عنوان 
بخش��ی از تاش بی وقف��ه ما برای افزایش ارزش مش��تری، 
ال ج��ی ت��اش می کند محص��والت خود را ب��ا ویژگی های 
دوست دار محیط زیست و کاهش تأثیر زیست محیطی روی 
چرخه زندگی بس��ازد. تلویزی��ون OLED ال جی با در نظر 
گرفت��ن اهمیت محیط زیس��ت طراحی ش��ده اند و به عنوان 
مثالی خوب از اس��تراتژی چرخه زندگی محسوب می شوند. 
برای مثال در ساخت این تلویزیون ها، وزن کاهش پیدا کرده 
و از کابل های بدون PVC و قطعات بدون BFR اس��تفاده 
می شود. پنل تلویزیون OLED به جای المپ های جیوه ای 
پس زمینه، به وسیله پیکسل ها نور ساطع می کند. مواد اولیه 
نیز کاهش پیدا کرده اند تا میزان بازیافت را افزایش دهند. 

آق��ای Nancy Gillis، مدیرعامل ش��ورای فناوری های 
الکتریکی سبز نیز در این رابطه اظهار کرد: 

اثرات منفی محیط زیس��تی و اجتماع��ی زنجیره تأمین های 
پیچیده، یکی از بزرگ ترین چالش های صنعت IT در این دوره 
اس��ت. ما به ال جی بابت نش��ان دادن راه برای حل این مشکل 
و پیش��روی در زمینه زنجیره تأمین پای��دار و نوآوری تبریک 
می گوییم.  س��ری تلویزیون OLED ال جی به گونه ای ساخته 
ش��ده اند که کمترین تأثیر منفی روی محیط  زیست را داشته 
باشند و در عین حال، عملکرد بی نظیری با وجود مشکی مطلق، 
کنتراس��ت بی نهای��ت، Ultra HD 4K و HDR در اختیار 
مشتری می گذارند. شرکت LG کیفیت و اثرات زیست محیطی 
محصوالت در هر مرحله از چرخه زندگی آنها را بررسی می کند 
و اس��تراتژی خود را برای کم کردن اثرات زیس��ت محیطی به 
اجرا می رس��اند؛ استراتژی خاصی که ش��امل عواملی از جمله 
نیروی انس��انی، انرژی و مواد اولیه می ش��ود و بخش تحقیق و 
توسعه برای رفع مشکات براساس آنها اقدام می کند.  به عاوه، 
برنامه مدیریت جامع زنجیره تولید پایدار شرکت LG، عملکرد 
زیست محیطی را به وسیله استفاده از فناوری های سبز و دانش 
این ش��رکت افزای��ش می دهد. این برنام��ه در بخش مدیریت 
پایداری مزیت رقابتی برای توزیع کنندگان ال جی فراهم کرده و 
ریسک های مدیریت زنجیره تأمین و نحوه تنظیم نیازهای بازار 

را مشخص می کند. 

آبرویرفتهسامسونگ
باگلکسینوت8بازمیگردد

ش��رکت سامس��ونگ قص��د دارد ب��ا برنامه ری��زی از پیش 
تعیی��ن ش��ده و با عرضه گلکس��ی ن��وت 8 آبروی از دس��ت 
رفته خود را از مدل پیش��ین مجدد به دس��ت آورد. خبرهای 
دنیای فناوری حاکی از انتش��ار گلکس��ی نوت 8 سامسونگ با 
برنامه ریزی و حساس��یت خاصی در ماه آگوس��ت اس��ت. گفته 
می ش��ود سامس��ونگ در صدد اس��ت پرچمدار خ��ود را کامًا 
س��نجیده در زمانی مناسب به بازار مصرف عرضه کند تا تجربه 
تلخ گلکس��ی نوت 7 و عرضه زودهنگام آن مجدد تکرار نش��ود.  
قرار اس��ت گلکس��ی نوت 8 به عنوان پرچمدار سامس��ونگ در 
همای��ش IFA که در برلین برگزار می ش��ود رونمایی ش��ده و 
 سامس��ونگ در تاش اس��ت با عرضه به هن��گام از اتفاقات تلخ 
ن��وت 7 جلوگیری کند تا آبروی از دس��ت رفته اش را بازگرداند.  
گفتنی است در سال گذشته میادی عرضه زودهنگام گلکسی 
ن��وت 7 برای رقابت با اپ��ل تبعات و خس��ارات فراوانی را برای 
سامس��ونگ به همراه داش��ت به گونه ای که تعداد بس��یاری از 
گوش��ی های هوشمند عرضه شده به بازار به دلیل معیوب بودن 
سیستم باتری آتش گرفت و این امر موجی از بی اعتمادی کاربران 
را برای سامسونگ به همراه داشت به طوری که این شرکت مجبور 
به صدور فراخوان برای جمع آوری گلکسی نوت 7 شد و حتی با 
ترمیم باتری ها و عرضه مجدد این مشکل حل نشده و سامسونگ 
مجبور به توقف تولید گلکسی نوت 7 شد.  گفته می شود با این 
آبروی از دس��ت رفته، سامسونگ تاش کرد در آزمایشی که 
هشت مرحله داشت باتری گوشی های تولیدی خود را بررسی 
کند و گلکسی نوت 8 نخستین نوع گوشی هوشمند است که 

در این مراحل مورد بررسی قرار گرفت. 

خبر

»همراهاول«اپراتوربرتردراستفاده
حداکثریازمنابعومهارتهایایرانی

معاون نظارت و اعمال مقررات س��ازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، از اعام عملکرد اپراتورها در ش��ش ماهه 
اول سال 1395، در استفاده حداکثری از منابع و مهارت های 

ایرانی، بر اساس 11 شاخص خبر داد. 
حس��ین فاح جوش��قانی، درب��اره عملک��رد اپراتورها در 
ش��ش ماهه اول سال 1395، با اشاره به موضوع مصوبه 163 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، گفت: آیین نامه اجرایی 
حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارت های داخل کشور 
در بخش ارتباطات و فن��اوری اطاعات به منظور ارزیابی و 
نظ��ارت بر عملکرد اپراتورها در رعایت اس��تفاده حداکثری 
از منابع و مهارت ه��ای ایرانی در بخش ارتباطات و فناوری 

اطاعات، تدوین شد. 
وی تصریح کرد: این آیین نامه با هدف اجرای سیاست های 
کلی تولید ملی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی اباغ شده، 
توس��ط مق��ام معظم رهب��ری و در راس��تای اجرایی کردن 
موضوع مصوبه 163 کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات، 

تدوین و اجرایی شده است. 
مع��اون نظارت و اعمال مقررات س��ازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی از تعیین ش��اخص های یازده گانه برای 
ارزیابی عملک��رد اپراتورها در این زمین��ه خبر داد و افزود: 
اس��تفاده از نی��روی انس��انی متخصص داخلی، اس��تفاده از 
توان اجرایی داخلی، اس��تفاده از خدمات مشاوره ای داخلی، 
اس��تفاده از پیمانکاران داخلی، اس��تفاده از تجهیزات فعال 
تولید داخل، اس��تفاده از تجهیزات غیرفعال تولید داخل، از 
جمله شاخص های مورد ارزیابی در فعالیت اپراتورها است. 

وی اظه��ار ک��رد: آموزش نیروی انس��انی، اع��ام برنامه 
توس��عه به تولیدکنندگان داخلی، اطاع رس��انی مناس��ب و 
ایجاد فرصت برای ش��رکت های داخل��ی، انتقال فناوری به 
داخل کش��ور، توسعه، تحقیقات و تجاری سازی، نیز از دیگر 
ش��اخص های تعیین شده برای ارزیابی اپراتورها در سازمان 

تنظیم مقررات است. 
فاح جوش��قانی، عملکرد اپراتورها در شش ماهه اول سال 
1395، براس��اس ش��اخص های یازده گان��ه تعیین ش��ده را 
تشریح کرد و گفت: از میان شرکت های ارائه کننده خدمات 
تلفن همراه، »ش��رکت ارتباطات سیار ایران  )همراه اول(«، 
از ش��رکت های ارائه کننده خدمات ارتباطی ثابت، »شرکت 
پ��ارس آناین« و در میان ش��رکت های ارائه کننده خدمات 
انتق��ال داده از طریق ارتباطات ماهواره ای »ش��رکت ایران 
س��والر«، حائز رتبه نخست اس��تفاده حداکثری از منابع و 
مهارت ه��ای ایرانی در بخش ارتباط��ات و فناوری اطاعات 

شدند. 

آپتلبا09991واردشد
رقاب��ت اپراتوره��ای تلف��ن هم��راه، ب��ا عرض��ه عمومی 
سیم کارت های اپراتور نوظهور آپتل با پیش شماره 09991، 

وارد فاز جدیدی شد. 
آپتل با ارائه س��یم کارت های دائمی خ��ود به بازار در روز 
20خرداد همزمان با میاد امام حسن مجتبی )ع(، توانست 
نخستین اپراتور جدیدی باشد که سیم کارت های خود را به 

بازار ارائه می کند. 
پی��ش از این و در روزهای پایانی س��ال گذش��ته نیز در 
طرحی آزمایش��ی، برای نخستین بار س��یم کارت های آپتل 
در اختیار تع��داد محدودی از کاربران ویژه آس��ان پرداخت 
ق��رار گرفته ب��ود. حاال ب��ا حضور رس��می آپت��ل در بازار، 
مس��عود وکیلی نیا، مدیرعامل آپتل با تش��ریح نحوه فروش 
سیم کارت های شرکت آپتل می گوید: »سیم کارت های آپتل 
همگی دائمی بوده و از طریق اپلیکیشن آپ قابل خریداری 
هستند. همچنین سیم کارت های رند آپتل به صورت مزایده 

و در سایت aptel. ir به فروش می رسند.« 
گفتنی اس��ت هر ف��رد پس از خرید س��یم کارت یک کد 
دعوت دریافت می کند که می تواند با آن، دوس��تان خود را 
به خرید س��یم کارت آپتل تشویق کند. فرد دعوت شده در 
صورت اس��تفاده از این کد، مش��مول تخفیف خرید شده و 
امتیاز قابل توجهی نیز به حساب کیف پول دعوت کننده در 

اپلیکیشن آپ واریز می شود. 
پوش��ش سراس��ری، اینترن��ت 4G و 4.5G  و خدم��ات 
پرداخ��ت هم��راه از ویژگی ه��ای س��یم کارت آپتل اس��ت. 
وکیلی نیا مدیرعامل آپتل با اش��اره ب��ه این ویژگی ها درباره 
رویکرد مشتری مدارانه این اپراتور گفت:  »آپتل با رویکردی 
مش��تری مدارانه ش��کل گرفته اس��ت و به همین جهت، از 
ارس��ال پیامک های انبوه تبلیغاتی به مشتریان خود اجتناب 
خواهد کرد. همچنین، این رویکرد در ش��کل دهی باش��گاه 
مش��تریان ویژه مشترکان آپتل نیز، که جزییات آن به زودی 
بیان می شود، قابل مشاهده خواهد بود.« وی در پایان درباره 
طرح های تشویقی آپتل نیز گفت:  »طرح های تشویقی آپتل 
به صورت بس��ته ها و طرح های ماهانه و جشنواره ها طراحی 
شده اس��ت که به زودی از طریق روابط عمومی و وب سایت 
آپتل اطاع رس��انی می ش��ود. همچنین ش��ماره پشتیبانی 
آپتل، 09991100000، آماده پاس��خگویی به پرسش های 

مشترکان و عاقه مندان آپتل است.«

پیادهسازیطرحAMIونصب
880هزارکنتورهوشمنددرکویتبا

همکاریاپراتورهایمخابراتی
وزارت آب و ب��رق کویت  )MEW( با همکاری ش��رکت 
مخابراتی زین  )Zain(، اپراتور مخابراتی این کش��ور، برای 

پیاده سازی کنتورهای هوشمند اقدام خواهد کرد. 
ب��ه گ��زارش برق نی��وز، اخی��راً وزارت آب و ب��رق کویت  
)MEW(، ق��راردادی را با ش��رکت مخابراتی زین به مبلغ 
22 میلی��ون دینار کویت  )مع��ادل 72 میلیون دالر( امضا 
کرده اس��ت که اختیارات الزم را به این ش��رکت مخابراتی، 
جه��ت نصب کنتورهای هوش��مند و همچنی��ن راه اندازی، 
مدیریت و بهره برداری زیرس��اخت هوشمند اندازه گیری در 
م��دت زمان هفت س��ال فراهم می کند.  ش��رکت مخابراتی 
زین، یکی از بزرگ ترین شرکت های مخابراتی در خاورمیانه 
بوده و دارای1.46 میلیون مش��ترک در کشورهای بحرین، 
کویت، عراق، لبنان، عربس��تان س��عودی، س��ودان، سودان 
جنوبی و اردن اس��ت. براس��اس گزارش های منتشر شده از 
رس��انه های محلی این کش��ور، ش��رکت زین با شرکت های 
اریکس��ون و E&Y جه��ت اجرای پروژه نص��ب کنتورهای 
هوش��مند همکاری خواهد کرد.  این پروژه با هدف افزایش 
دقت صدور صورت حس��اب و بهبود بهره وری با دسترسی به 
اطاع��ات زمان واقعی مصرف برای مش��ترکین برای حدود 

880 هزار مشترک آب و برق نصب خواهد شد. 



که در خواب هس��تید پول می سازد؟ آیا این  تان زمانی  آیا پول 
موضوع می تواند صحت داشته باشد که بدون انجام کار خاصی 
درآمد کس��ب کنی��د؟ از آنجا که ما در عص��ر اینترنت زندگی 
کنیم پس آنقدر ها هم مش��کل نیست که در این راه کسب  می 

درآمد کنیم. 
1- یک وبالگ راه اندازی کنید 

ترین راه برای کس��ب درآمد منفعل راه اندازی  شاید محبوب 
یک وبالگ ش��خصی برای خودتان باشد. راه اندازی یک وبالگ 
تنه��ا چند ثانیه طول می کش��د و برای ش��روع هزینه چندانی 
الزم نداری��د فقط باید نام دامنه را خریداری و هزینه میزبانی را 
پرداخت کنید. پس از آن شروع به ایجاد محتواهای جالب کنید 
گذاری موضوعات تان  مند به خواندن و اشتراک  تا دیگران عالقه 
باشند. برای مثال اگر شما یک حسابدار هستید که به صاحبان 
کار کوچک در حسابرسی امور مالیاتی کمک می کنید  کس��ب و 
پس می توانید برای خودتان وبالگی در این زمینه داشته باشید. 
شخصی ام وبالگی دارم که  من شخصاً برای صورتحس��اب های 
به مش��تریان کم��ک می کند هر مس��ئله ای را در مورد صورت 
شان بدانند و این کار باعث می شود هزاران نفر در یک ماه  حساب 
در وبالگ تان ثبت نام کنند. پس اطمینان حاصل کنید مطالبی 
نویسید مورد پسند واقع شود زیرا در این صورت می توانید  که می 

از وب سایت خود کسب درآمد کنید. 
2- حق کمیسیون دریافت کنید 

زمانی که شما محصوالت یا خدمات دیگران را در سایت خود 
به اشتراک می گذارید، در مرحله اول بهتر است اطمینان حاصل 
کنید که موضوعات این تبلیغات با سایت شما همخوانی داشته 
باشد، برای مثال یک وبالگ حسابداری به مسائلی مانند مسائل 
حساب ها وابسته است. هنگامی که  افزار صورت  حسابداری یا نرم 
در وبالگ خود یک شریک داشته باشید یک کد منحصربه فرد 
به شما اختصاص خواهد یافت پس بازدیدکنندگان با کلیک بر 
لینکی که برای تبلیغات در س��ایت خودتان قرار داده اید باعث 

می شوند شما حق کمیسیون دریافت کنید. 
اگر س��ایت ش��ما دارای ترافیک برای تبدیل شدن به سایتی 
است که بتواند تبلیغات دیگران را در خود جای دهد، پس برای 

تبلیغ کنندگان خرید تبلیغ در این س��ایت به اندازه کافی مؤثر 
خواهد بود. شما ممکن است از چیز های کوچک شروع کنید و 
ساخت آگهی تان کمتر از 20دالر شود، اما در نهایت ممکن است 
قادر به افزایش این قیمت تا 3 رقم اعش��ار باش��ید. اما فراموش 

نکنید که سایت تان باید کیفیت داشته باشد. 
3- کاال های خودتان را به فروش برسانید 

اگر شما در زمینه مسائل خاصی اطالعات کافی داشته باشید 
پس می توانید در رابطه با این موضوعات تولیدات خاص خود را 
ها. می توانید  داشته باشید، از جمله کتاب های الکترونیکی یا فیلم 
آنها را در وبالگ خود قرار دهید و به فروش برس��انید. این کار 
کم��ک زیادی به ایج��اد بازاریابی ب��رای محصول تان می کند و 
که این کار تمام شد می توانید همه چیز را تنظیم کنید و  زمانی 

با خیال راحت به جمع آوری درآمد بپردازید. 
4- ایجاد یک جامعه عضویت 

اگر شما خودتان را ثابت کرده باشید پس می توانید یک جامعه 
عضوی��ت ایجاد کنید؛ جایی که ب��ا پرداخت هزینه های ماهانه 
دیگران می توانند مطالب اضافی را با کیفیت باال و اطالعاتی که 
عضو قرار نمی گیرد در اختیار داشته باشند.  در دسترس افراد غیر 
یکی از این نمونه ها تیفونی س��ایکس اس��ت، کسی که بیش از 
100هزار دالر درآمد منفعل در هر ماه از طریق جامعه عضویت 

در وبالگ خود به دست می آورد. 
5- نصب پاسخگوی خودکار

ه��ای رایج در کس��ب و کار اس��تفاده از  یک��ی دیگ��ر از روش 
پاسخگوی خودکار برای فروش محصوالت یا خدمات یا عضویت 
در سایت اس��ت. در سایت بخشی تعبیه می ش��ود که دیگران 
آدرس ایمیل ش��ان را وارد می کنن��د و س��پس آنها یک ایمیل 
خودکار را که شامل لینک دانلود اطالعت محصوالت یا اطالعات 
کیفی پیش��نهادی اس��ت دریاف��ت می کنن��د و همچنین این 

پاسخگوی خودکار ایمیل های دیگران را نیز پیگیری می کند. 
6- وب سایت فلیپ

تان را برای س��اخت یک وب سایت به  اگر ش��ما زمان و تالش 
اید و ترافیک زیادی به دست آورده اید، قادر به فروش  کار گرفته 
مندان خواهید بود. می توانید سایت خود را در  س��ایت به عالقه 
وب سایت هایی مانند Flippa به فروش برسانید و کسب درآمد 

داشته باشید. 

7- محصوالت فیزیکی
نویس��ی راه های زیادی برای کسب  مانند یک س��ایت وبالگ 
درآمد منفعل یا فروش محصوالت فیزیکی وجود دارد. احتماال 
یک��ی از راه های شناخته ش��ده، فروش محص��والت قدیمی در 
eBey اس��ت. حتی اگر محصولی برای فروش نداش��ته باشید، 
 Amazon ی��ا eBay می توانی��د محصوالت را برای ش��رکت
به فروش برس��انید. همچنین ش��ما می توانید فروشگاه تجارت 
الکترونیک خود را با استفاده از shopify راه اندازی کنید. آنها 
تان را برای فروش آنالین محصوالت تان در  طور کامل نیازهای  به 

یک فروشگاه کاماًل آنالین فراهم می کنند. 
8- سرمایه گذاری در سهام

هنگامی که در س��هام سرمایه گذاری می کنید شما تبدیل به 
یک س��هامدار می شوید که س��ود حاصل از سهام به شما تعلق 
گیرد. سرمایه گذاری در سهام راه محبوبی برای کسب درآمد  می 
منفعل برای یک س��ال اس��ت که به لط��ف اینترنت، تحقیق و 

گذاری در سهام از قبل راحت تر شده است.  سرمایه 
9- وام ها 

 Landingclue , propser, مانن��د  ش��رکت هایی 
harmony  ی��ک صنعت جدید به عنوان وام دهنده تش��کیل 
کننده می شناسند  می دهند و آنها شما را به عنوان یک مصرف 
که مش��کل تأمین امنیت و ضامن برای دریافت وام از بانک را 
ها با با دادن وام، بهره باال تری از وام دریافت  دارند. این ش��رکت 

می کنند. 
10- اجاره ملک

توانید خانه خود را در تعطیالت یا زمانی  که از آن  ش��ما می 
استفاده نمی کنید اجاره دهید. شما همچنین می توانید گاراژ، 
فضای پارکینگ یا فضای اداری را که استفاده نمی کنید اجاره 
 Airbnb دهی��د؛ پس تنه��ا با ایجاد ی��ک آگهی در س��ایت

می توانید درآمد اضافی خوبی کسب کنید. 
11- یک واسطه استخدام کنید

دهد. به عنوان  تان را انجام می  واسطه کسی است که کارهای 
توانید از خدمات طراحی وب با دادن برنامه نویسی به  مثال می 
شخص دیگری شروع کنید و همچنین بهتر است هر کاری غیر 
تان برای بازاریابی محصوالت و خدمات تان  از کاری را که واسطه   

انجام می دهد انجام دهید. 

11راه کسب درآمد در هنگام خواب

مدرسه مدیریت

350 میلیارد دالر سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر

6 سوالی که باید قبل از خرید 
کسب و کار از فروشنده بپرسید! 

فرصت امروز: 
ف�روش  ب�رای  را  خ�ود  کس�ب و کار  چ�را   -1
گذاش�ته اید؟ پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال ب��ه ش��ما در 
تصمیم گیری برای خرید این کسب و کار و نحوه مذاکره 

با فروشنده کمک خواهد کرد. 
2- می توانید سوابق مالی سه سال گذشته خود 
را در اختیارم بگذارید؟ می توانید بر اس��اس اعداد و 
ارقام فروشنده درباره آینده شغل جدیدتان حدس هایی 
بزنید. اگر فروش��نده از نش��ان دادن سوابق خود امتناع 
ورزید، بدانید سوابق ثبت ش��ده ای از امور خود ندارد یا 
نمی خواهد به س��وابق ناموفق ایشان دست پیدا کنید یا 

شما را خریدار واقعی نمی داند. 
3- روند ه�ای صنعتی و چالش ه�ای اصلی این 
ش�غل کدامند؟ پاس��خ به این س��وال به ش��ما نشان 
می دهد که فروش��نده تا چه حد ب��ا وضعیت بازار فعلی 
ها و رقابت های شغلی  آشنایی دارد. در قرن 21، چالش 
های مختلف��ی نمایان می ش��وند. برای همین  به ش��کل 
ش��ما باید از این دو نکته باخبر ش��ده تا مشخص شود 

فرصت های شغلی تا چه حد بالمعارض هستند. 
4- چگونه می توانم میزان فروش و سوددهی را 
افزایش دهم؟ ش��اید فکر کنید اگر فروشنده پاسخ به 
این س��وال را می دانس��ت، مجبور به فروش آن نمی شد 
ولی در اکثر مواقع فروش��نده پاسخ سوال را می داند اما 

به دالیلی نتوانسته در آن راه قدم بردارد. 
5- با چه کسی مذاکره می کنم و تصمیم گیرنده 
نهایی چه کس�ی اس�ت؟ در خریدوفروش کسب و کار 
باید بدانید چه کس��ی تصمیم نهای��ی را می گیرد. بهتر 

است در اسرع وقت با خود او به مذاکره بپردازید. 
6- آیا شما به همین کسب وکار ادامه می دهید؟ 
در اکثر مواقع ش��اید بخواهید با کمک فروش��نده برای 
چن��د هفته تا چند ماه کار کنید. بهتر اس��ت از تصمیم 

او نیز باخبر شوید. 
bizjournals :منبع

عالقه مندی سرمایه گذاران جهانی به 
تجارت دام در آفریقای جنوبی

ها توجه س��رمایه گذاران به  فرصت امروز: ای��ن روز 
نوع خاصی از س��رمایه گذاری جلب شده است که برای 
اکثر م��ردم آفریق��ای جنوبی مفهوم چن��دان جدیدی 
نیس��ت. افراد عالقه مند می توانند در زمینه تجارت دام 

سرمایه گذاری کنند. 
گروه تجارت دام زنده Wealth گروه تجاری جدیدی 
است که کار خود را از سال 2015 آغاز کرده است. افراد 
های آبس��تن س��رمایه گذاری کرده و  این گروه روی گاو 
های متولد شده به عنوان سود سهام استفاده  از گوس��اله 

کنند و سپس به کشتارگاه می فرستند.  می 
گ��روه تج��ارت Wealth صح��ت وج��ود ای��ن نوع 
س��رمایه گذاری را تأیید کرده و گفته است وجود گاو ها 
واقعی است و س��رمایه گذاران می توانند به مزارع رفته و 

دام های خود را مشاهده کنند. 
هر گاو به طور میانگین یک گوس��اله به دنیا می آورد. 
گوساله های 6 تا 8 ماهه در مزارع پرورش داده می شوند 
و زمانی  که به سن بلوغ در 30 تا 33 هفتگی رسیدند به 
کشتارگاه فرستاده می شوند تا گوشت های سالم و بدون 

هورمون تولید شوند. 
گوش��ت تهیه ش��ده به صورت آنالین و همچنین در 
مراکز عمده فروش��ی فله و بازار های صادراتی به فروش 
می رس��د. در نهایت صاحب تجارت یا سرمایه گذار بین 
درصد در سال از فروش گوشت سود می کند.  10 تا 15
ریسک هایی که در این تجارت وجود دارند به سالمت 
ها یا احتمال ربوده ش��دن دام ه��ا برمی گردد. مرگ  دام 
ها نیز می تواند بر اساس عوامل طبیعی و غیرطبیعی  دام 
های ماهانه می تواند ت��ا حدی چنین  باش��د. دس��تمزد 
خس��اراتی را جبران کند اما بهتر اس��ت در این تجارت 

حتماً بیمه شده باشید. 
businesstech. co. za :منبع

4 راه موفقیت برای مشاغل کوچک 
در بازاریابی

 
فرص�ت ام�روز: اکث��ر اف��راد عالق��ه دارند ش��غل 
مس��تقل خود را آغاز کنند اما از موف��ق نبودن در این 
راه می ترس��ند. برای اینکه بتوانید به آس��انی بیزینسی 
موفق راه بیندازید، راه های بسیاری وجود دارد. در ادامه 
به بیان چهار راه آس��ان برای رس��یدن ب��ه موفقیت در 

بازاریابی می پردازیم. 
1- تعریف معیار و ارزش از دیدگاه خود: نخستین 
گام برای داشتن ش��غلی موفق، درک توانایی های خود 
و شناس��ایی نقص های موجود در صنعت کش��ور است 
که توسط شغل ش��ما برطرف خواهند شد. ویژگی های 
منحص��ر به فرد خ��ود را بیابید. صنعتی ک��ه روی کار 
می آوری��د را بشناس��ید. ب��ه مطالعه نش��ریات تجاری 
بپردازید، این کار به ش��ناخت روند های موجود، اطالع 
از خبر های روز و شناس��ایی رقیبان کمک خواهد کرد. 

خدمات خود را برای مشتریان توضیح دهید. 
2- در ش�بکه های اجتماع�ی حض�ور فعال تری 
یکی از ارزان ترین و آسان ترین راه های  داش�ته باشید: 
بازاریابِی موفق، اقدام از طریق صفحات اجتماعی است. 

وب سایتی برای معرفی برند و حرفه خود بسازید. 
س��عی کنید طراح��ی وب تان ب��ا موضوع ش��غل تان 

هماهنگی داشته باشد. 
ش��ما می توانید به  3- اتاق گفت وگو راه بیندازید: 
راحتی از طریق شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک، 
اینس��تاگرام، تلگرام و لینکدین با مشتریان خود ارتباط 
برقرار کنید. س��عی کنید برنامه منظمی برای گذاشتن 

پست ها داشته باشید.
 ب��رای مثال، مش��تریان تان بدانند ک��ه به طور مرتب 
 هفته ای س��ه مرتبه پس��ت گذاش��ته می ش��ود. مطالب 
به روزی را که با حرفه ش��ما مرتبط هستند، به اشتراک 
بگذارید. مثاًل از اتفاقات پش��ت صحنه و رسیدن بار های 
جدیدتان خب��ر دهید یا عکس منتش��ر کنید. حتماً از 
مش��تریان خود قدردانی کنید و نظرات ش��ان را درباره 

رضایتمندی یا عدم رضایتمندی جویا شوید. 
4- مطالب غیر رایگان به اش�تراک بگذارید: این 
راه یک��ی از راه ه��ای درآمدزایی اینترنتی اس��ت که به 
کمک آن می توانید نمایه ش��غل تان را تقویت کنید و با 
مش��تریان جدید آشنا شوید. برای مثال، شما می توانید 
از طریق تبلیغات در کمپین های فیس بوک یا لینکدین 
و اطالعات به اش��تراک گذاشته ش��ده افراد، مشتریان 

مدنظرتان را مشخص کنید. 
entrepreneur :منبع
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7 روز آینده در یک قاب
 کنفران��س اثربخش��ی منبع کنترل به قصد تغییر ش��غل 

کولبران
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96  

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

تکنولوژی
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96   

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

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

 همایش ملی مدیریت درون سازمانی و برون سازمانی
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96 

مکان: تهران
 نخستین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی 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

 دومی��ن همایش بین المللی معم��اری، فرهنگ و مدیریت 
شهری

تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96   
مکان: تهران

 س��ومین کنگره ملی توسعه  و  ترویج مهندسی کشاورزی و 
علوم خاک ایران

تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96   
مکان: تهران

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

تاریخ برگزاری: 27 خرداد 96   
مکان: تهران

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

مکان: تهران
 دومین کنفرانس ملی دس��تاوردهای نوین در حسابداری و 

مدیریت
تاریخ برگزاری: 28 خرداد 96   

مکان: کرج
 نخس��تین کنفران��س بین الملل��ی علوم دریای��ی و جوی: 

محیط زیست، انرژی های تجدید پذیر
تاریخ برگزاری: 3 آبان 96   

مکان: تهران
 روز گل و گیاه  )سال 96(

تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96   
مکان: ایران

 جشنواره موسیقی الکترونیک سونار بارسلون -اسپانیا
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96   

مکان: اسپانیا
20172 س��طح A / ایران - 

آمریکا
تاریخ برگزاری: 25 خرداد 96   

مکان: لهستان

اعتراف های یک تبلیغاتچی
تبلیغات به روایت دیوید اُگیلوی

نویسنده: دیوید اُگیلوی
مترجم: رویا گذشتی

سال چاپ: بهار 1396
قیمت: 13000 تومان

قطع: رقعی
تعداد صفحات: 136

نوبت چاپ: سوم
 نشر: سیته

� دیوید  های پدر تبلیغات مدرن  چکی��ده ای از اعتراف 
اگیلوی � در کتاب اعتراف های یک تبلیغاتچی: 

1� تنه��ا بخش کوچک��ی از خلق یک اث��ر تبلیغاتی 
مره��ون الهام ها و نوگرایی ذهن اس��ت، چون قس��مت 

م آن به دانش و سخت کوشی فرد بستگی دارد.  اعظ
� این حس اغواگر واگیردار است که سرگرم کردن  2 

مردم را به فروش بیشتر ارجح بدانیم. 
� برای مقایس��ه کارب��رد روش ه��ای تبلیغاتی باید  3
بررسی کرد کدام یک فروش بیشتری را رقم زده است .

� پی��ش از نوش��تن مت��ن تبلیغ باید ب��ا محصول  ۴ 
آشنایی کامل پیدا کرد. 

� کلید موفقیت در این اس��ت که به مشتری وعده   5 
یک تفاوت چشمگیر را بدهیم؛ طعم دلچسب تر، پوستی 

شاداب تر و. . . 
� ه��دف از تبلیغ فقط این نیس��ت ک��ه مردم را به  6 
خریدن محصولی تش��ویق کند. باید این ذهنیت ایجاد 

شود که بهتر از انواع مشابه است و. . . . 
1۴ زبان زنده دنیا ترجمه ش��ده و  ای��ن کتاب که ب��ه 
ها نس��خه از آن در سرتاسر دنیا به فروش رفته،  میلیون 
یکی از قابل فهم تری��ن و جالب ترین کتاب ها در زمینه 
تبلیغات اس��ت؛ ی��ک عص��اره جادوی��ی از یادگیری و 
درایت. اگیلوی از تجربه هایش می گوید و برای ساختن 
بهتری��ن کمپین  ها و موفق ترین آژانس ه��ای تبلیغاتی، 

تکنیک هایی را با شما در میان می گذارد. 

معرفی کتاب

رویداد

سارا کیومرثی
s. kiumarsi@gmail. com

قیمت خودرو کیا در بازار ایران

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

جدول امروز

تحیلگران معتقدند غول های نفتی نیاز دارند تا سال 2035 به شدت در زمینه انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاری کنند. به عقیده کارشناسان، کاهش تقاضا برای نفت و توجه به انرژی های 
بخش انرژی های بادی و خورشیدی سرمایه گذاری کنند  سبز جوهره کسب و کار این شرکت ها را تهدید می کند. به عقیده آنها شرکت های بزرگ انرژی باید تا 2035 حدود 350 میلیارد دالر در 

تا 12 درصد سهم بازار را )همانند سهم آنها در بازار نفت و گاز( در اختیار داشته باشند.

قیمت)تومان(مدلبرند

75,000,000کیا پیکانتو 2016کیا

85,000,000کیا پیکانتو 2017کیا

111,000,000کیا ریو صندوقدار 2017کیا

112,000,000کیا ریو هاچ بک - فول 2017کیا

175,000,000کیا اسپورتیج فول 2016کیا

196,000,000کیا اسپورتیج فول 2017 نیوفیسکیا

168,000,000کیا اپتیما JF دو ایربگ 2016 - اتاق جدیدکیا

180,000,000کیا اپتیما JF فول 2016 - اتاق جدیدکیا

187,500,000کیا اپتیما JF فول 2016 - اتاق جدید GTکیا

187,000,000کیا اپتیما JF فول 2017 - اتاق جدید GTکیا

196,000,000کیا اپتیما JF فول 2017 - اتاق جدید GT + رادارکیا
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