
رهب��ران آمریکا ب��ا درکی مخدوش و نادرس��ت از 
واقعیت های خاورمیانه، انگشت اتهام های گوناگون را 
به سوی ایران نشانه می روند تا سیاست ها و منافع مورد 
نظر خود را در منطقه پیگیری کنند؛ رویکردی که از 
دید برخی تحلیلگران غربی پیامدهایی چون گسترش 
تروریس��م را ب��ه بار خواه��د آورد.  به گ��زارش ایرنا، 
ایاالت متح��ده و برخی متحدان منطقه ای واش��نگتن 
سال هاس��ت اتهام ه��ای متعددی را علی��ه جمهوری 
اس��امی ایران تکرار می کنند. این در حالی است که 
واشنگتن خود با یکی از بزرگ ترین حامیان تروریسم 
در جهان هم پیمان ش��ده و رئیس جمهوری آمریکا در 
کانون ناامن سازی های منطقه رقص شمشیر می کند، 
درحالی که بخش مهمی از اقدام های تروریس��تی در 
جهان به دس��ت افراطیون مسلح نزدیک به عربستان 
س��عودی انجام می شود اما مسائلی همچون معامات 
تس��لیحاتی چندصد میلیارد دالری، حفظ موجودیت 
و منافع رژیم صهیونیستی و. . . باعث شده است کاخ 
س��فید بر موضع غیرمنطقی خود اصرار بورزد و ایران 

را عامل تنش در منطقه نشان دهد. 

رفتار کودکانه رهبران آمریکا
بیان اتهام های تکراری از سوی مقام های آمریکایی 
علیه ایران، از سوی بسیاری از تحلیلگران و رسانه ها 
بی پایه و با اهدافی خاص تفسیر شده است. تارنمای 
خبرگزاری روسی »راش��ا تودی« در گزارشی عنوان 
داش��ت ایاالت متح��ده آمریکا درحالی ای��ران را به 
حمای��ت از تروریس��م متهم می کند ک��ه مهم ترین 
متحد منطقه ای این کش��ور یعنی عربستان سعودی 
هنوز از داعش و اقدامات آن پش��تیبانی می کند. به 
نوشته رسانه روسی، بازی اتهام زنی و سرزنش ها علیه 
ایران چیز جدیدی نیس��ت، اما ب��ه رویه ای کودکانه 
تبدیل ش��ده اس��ت زی��را زمانی که هم��ه می دانند 
عربستان سعودی پش��ت گروه هایی همچون داعش 
ایس��تاده اس��ت بازهم انگش��ت اتهام به سوی ایران 
نش��انه می رود.  به نوش��ته راش��ا تودی، درحالی که 
ریاض، بنیانگذار و پدر تروریسم است، ایران در کنار 
روسیه و سوریه در مقابل تروریسم مقاومت می کند. 
رد پای ریاض در تروریس��م آشکار است ضمن اینکه 
عربستان توانسته است آمریکا را به واسطه دالرهای 

نفتی به این معرکه بکشاند. 

این گ��زارش بحران قطر را نی��ز در این چارچوب 
تحلیل کرد و ضمن اش��اره به تقابل دیدگاهی تهران 
و واش��نگتن در این موضوع افزود که دشمنی میان 
دوح��ه و ریاض وجود دارد؛ اکنون عربس��تان به یک 
قربانی و سپر با برای تروریسم نیاز دارد. این درحالی 
است که عربستان، مهم ترین حامی تروریسم است نه 
ای��ران، اما نکته مهم این اس��ت که آنها نیازمند یک 
عامل ترس )لولو( هس��تند تا دشمنی ها را گسترش 

دهند.
 

خطای واشنگتن در تشخیص ریشه تحوالت 
خاورمیانه 

برخ��ی تحلیل ها نیز مدل رفتاری مقام های آمریکا 
را از اس��اس اش��تباه و هدفدار می بینند. آنها اعتقاد 
دارن��د ت��ا زمانی ک��ه سیاس��ت گذاران و مجریان در 
آمری��کا الگوی رفتاری و تفکری خود را عوض نکنند 

نمی توان شرایط تغییر را ایجاد کرد. 
تارنمای تحلیلی لباگ )Lobelog( در گزارش��ی 
تأکی��د کرد که آمریکا بای��د از بدگویی و بهتان زدن 
علیه ایران دس��ت ب��ردارد. اینکه وزی��ر دفاع آمریکا 
می گوی��د هرجا را ک��ه در خاورمیانه ن��گاه می کنید 
ای��ران را می بینید، گفته ای نیس��ت که ب��ا واقعیت 
همخوانی داش��ته باش��د. این گزارش با روایت چند 
م��ورد از برخی حوادث تروریس��تی در منطقه آورد: 
این واقعیتی س��اده اس��ت که ایران پش��ت بسیاری 
از اتفاق ها نیس��ت. تا زمانی که دولتمردان آمریکایی 
دی��دگاه خ��ود را تغییر ندهند و ای��ن مدل فکری و 
رفت��اری را دنب��ال کنند که همه ج��ا و همه زمان ها 
ایران مس��ئول اس��ت، نتیجه ای جز شکست نصیب 
آمریکا نمی شود. در این شرایط نکته قطعی آن است 
که آنها )آمریکایی ها( بیمار را به اش��تباه تش��خیص 
داده ان��د و به همی��ن دلیل در حال معالجه اش��تباه 

هستند. 
ای��ن گزارش در تحلیلی جامع نوش��ت: سیاس��ت 
خارج��ی ای��االت متحده در م��ورد ایران 40س��ال 
شکس��ت خورده است. سیاس��ت گذاران دموکرات و 
جمهوریخ��واه آمریکا بدون ش��ک در این چهار دهه 
ب��ا چنگ و دندان به جنگ ب��ا ایران رفتند اما همان 
اتفاق��ی که برای تحریم های کوبا رخ داد، برای هدف 
منزوی س��ازی ایران اتفاق افتاده و سیاست های کاخ 

س��فید را بی اثر کرده اس��ت. به باور نویسنده، به طور 
کلی سیاست های ایاالت متحده در خاورمیانه درهم، 

نامشخص، غیرمفید و خطرناک است. 

پیش فرض های غلط ترامپ
تحوالت در منطقه حس��اس خاورمیانه به گونه ای 
رقم خ��ورده که دخالت ه��ای ایاالت متح��ده، کاخ 
س��فید را در کن��ار داعش و در راس��تای اهداف این 
گروه تروریس��تی قرار داده اس��ت. تارنمای تحلیلی 
آلترن��ت  )ALTERNET( از هم راس��تایی ایاالت 
متح��ده با داعش خبر داد و نوش��ت رئیس جمهوری 
آمری��کا اکنون جنگ خود را ب��ا ایران به راه انداخته 
و دو حمل��ه تروریس��تی در تهران آغ��ازی برای این 

بحران بوده است. 
به نوش��ته این تارنما، ترامپ ب��ا این کار به جنگ 
مذهب��ی در منطق��ه دام��ن می زن��د. وی حتی در 
س��خنرانی رس��می خ��ود نی��ز اتهام های تن��دی را 
علی��ه ای��ران مط��رح کرد، ام��ا نکته اینجاس��ت که 
همه تروریس��ت ها در منچس��تر، پاریس و نیویورک 
بنیادگ��رای س��نی بودند و هیچ ی��ک از آنها با ایران 
ارتب��اط نداش��تند. از س��ال 2000 به بع��د بیش از 
95درصد عملیات تروریس��تی در جهان به وس��یله 
ش��به نظامیان وابسته به عربس��تان سعودی صورت 
گرفته اس��ت. این نش��ان می دهد که سیاس��ت های 
ترامپ براساس پیش فرض هایی غلط شکل می گیرد. 
در واقع بی توجهی آمریکا به نقش عربستان سعودی 
راه را برای وهابی های داعش باز می کند که با شیعه، 
دموکراسی و حقوق زنان مخالف هستند. ترامپ پس 
از حمله تروریس��تی به منچس��تر از ای��ن اقدام ابراز 
انزجار کرد اما پس از حمات تروریس��تی تهران در 
مورد س��فرش به سینسیناتی توییت هایی را فرستاد. 
کاخ س��فید هم در بیانیه ای که در آن نامی از داعش 
برده نش��د دوباره ب��ه ایران اتهام های��ی را وارد کرد. 
حتی برخی تحلیلگ��ران می گویند همزمانی تقریبی 
س��فر ترامپ با حمله های تروریس��تی تهران اتفاقی 
نیس��ت و می توان این اقدام را نوعی توطئه از سوی 
عربس��تان و ایاالت متحده فرض کرد. این حادثه در 
حالی رخ داد که دولتم��ردان در آمریکا آتش جنگ 
مذهب��ی را ش��عله ورتر می کنن��د و تروریس��م را در 

منطقه گسترش می دهند. 

مصائب ایران ستیزی در خاورمیانه
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سرمقاله
پیامدهای یک »پیروزی 

مهم سیاسی«

انعق��اد  از  جدی��دی  فص��ل 
قراردادهای باالدس��تی نفت و گاز 
در کشور آغاز شده است. این آغاز 
اگرچه با تأخیر صورت می گیرد اما 
با توجه ب��ه مجموعه ای از موانع و 
مشکات سیاسی خارجی و داخلی 
از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت.  
قراردادهای باالدس��تی نفت و گاز 
هم��واره در دنیا با توج��ه به ابعاد 
بزرگ طرح، حج��م باالی گردش 
مالی، گس��تره بلند زمانی اجرای 
ق��رارداد و دخی��ل ب��ودن عوامل 
مختلف صرفاً یک قرارداد یا پدیده 
اقتصادی نیس��ت بلکه فراتر از آن 
از ابع��اد سیاس��ی و امنیتی برای 

طرفین و نه تنها برای طرفین...
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علیرضا سلطانی
  عضو هیأت علمی دانشگاه
و کارشناس اقتصاد انرژی

تفاوت هدف گذاری با رویاپردازی 
در کسب و کار چیست؟ 

 مرکز پژوهش های مجلس
مهم ترین چالش های پیش روی اوپک را بررسی کرد

13 چالش اوپک



فرص�ت ام�روز: اوپ��ک بیش از 
70 درص��د از ذخایر نف��ت جهان را 
در اختی��ار دارد و بی تردی��د آنچ��ه 
موجب ش��ده این س��ازمان طی چند 
ده��ه همچنان به حی��ات خود ادامه 
دهد، اثربخشی و بازدهی اوپک برای 
كش��ورهای تولیدكنن��ده نفت جهان 

بوده است. 
اما با این حال، اوپک در س��ال ها و 
دهه های اخیر فراز و فرودهای زیادی 
داش��ته و ب��ا چالش ه��ای مختلف��ی 
مواجه بوده است، اگرچه چالش های 
اوپک دارای ابع��اد داخلی و خارجی 
و همین ط��ور جنب��ه كوتاه م��دت و 
بلندمدت دارند، اما همه آنها به نوعی 
مرتبط با یکدیگ��ر بوده و همدیگر را 

تحت تأثیر قرار می دهند. 
در همین راستا، مركز پژوهش های 
مجل��س در گزارش��ی ب��ه تحلی��ل 
چالش های ف��راروی اوپک پرداخته و 

آنها در 13 بند خالصه كرده است: 
1-  پیش�رفت های فن�اوری در 
زمینه برداشت از منابع نامتعارف 
و متع�ارف نف�ت به خصوص نفت 
ش�یل در آمری�کا: در چند س��ال 
گذش��ته پیش��رفت های تکنولوژیکی 
در زمینه برداشت از منابع نامتعارف 
نف��ت و گاز در آمری��کا باع��ث وقوع 
تحوالت اساس��ی در بازارهای جهانی 
انرژی شده اس��ت. درست زمانی كه 
كش��ف مناب��ع جدید نف��ت متعارف 
هر س��ال س��خت تر ش��ده و بیش��تر 
مقیاس ه��ای  در  نفت��ی  اكتش��افات 
كوچک ت��ر و در مناط��ق دورافتاده تر 
انجام و بیش��تر فعالیت های اكتشافی 
با شکست مواجه می شد، تولید نفت 

شیل شدت گرفت. 
تركیب��ی از حفاری افقی و عملیات 
شکس��ت هیدرولیکی موجب ش��ده 
است كه برداشت حجم قابل توجهی 
از نف��ت و گازی كه با تکنولوژی های 
قبل��ی اقتصادی نبود جنبه تجاری به 
خود گی��رد. این مس��ئله تأثیر قابل 
توجه��ی را بر وضعی��ت عرضه منابع 
متع��ارف نفت و گاز، تقاضای جهانی، 
صنع��ت پاالیش و قیمت ه��ای نفت 
گذاشت و سازمان اوپک را با چالشی 
ج��دی و جدید مواجه ك��رد زیرا در 
صورت��ی ك��ه بخواهد از یک س��طح 
قیمت��ی ب��اال حمایت كن��د و بدین 
منظور س��طح تولید خ��ود را كاهش 
دهد، بخش بیش��تری از منابع شیلی 
اقتصادی ش��ده و در م��دت كوتاهی 
وارد بازار می ش��ود و آثار اقدام اوپک 

را خنثی می كند. 
تولید نفت ش��یل از مارس 2015 
روند نزول��ی به خود گرف��ت، اما اوال 
كاه��ش آن كمت��ر از ح��د انتظارات 
اولیه ب��ود و از طرف دیگ��ر از اواخر 
س��ال 2016 كه قیمت ها تحت تأثیر 
توافق اوپک و غیراوپک برای كاهش 
1.8 میلیون بش��که در روز از تولید، 
روند صعودی ب��ه خود گرفت، خیلی 
زود رش��د مجدد تولید نفت شیل از 

سر گرفته شد. 
مختل�ف  سیاس�ت های   -2
اعض�ای اوپ�ك در ب�ازار نف�ت: 
اعضای اوپک سیاس��ت های مختلفی 
را در ب��ازار نف��ت دنب��ال می كنن��د 

كه می توان��د تصمیم��ات اوپک را با 
چالش مواجه س��ازد. ب��رای مثال، از 
گذش��ته بازار آمریکا برای عربس��تان 
سعودی اهمیت استراتژیک داشته و 
تحت هیچ ش��رایطی حتی با اعطای 
تخفیف های قابل توجه حاضر نیست 
كه سهم خود را در این بازار از دست 

بدهد. 
3- ناهمگون�ی اعض�ای اوپك 
از لح�اظ حج�م ذخای�ر، تولید، 
و  داخل�ی  مص�رف  ص�ادرات، 
ظرفیت م�ازاد تولید و همین طور 
اعض�ا:  جغرافیای�ی  پراكندگ�ی 
كشورهای عضو اوپک از لحاظ تولید 
وضعیت همگونی ندارند و تولید آنها 
بی��ن 200 هزار بش��که كه مربوط به 
كشور گابن اس��ت و تولید عربستان 
كه حدود 10 میلیون بش��که در روز 
تولی��د می كن��د، متفاوت اس��ت و از 
طرف دیگر، در مورد ذخایر، صادرات، 
مص��رف داخلی و ظرفیت مازاد تولید 
نیز همین دامنه قابل مشاهده است. 
عالوه بر این، پراكندگی گس��ترده ای 
را از لحاظ جغرافیایی دارند كه برای 
برگ��زاری اج��الس به وی��ژه اجالس 

اضطراری یک مشکل عمده است. 
از  اس�تفاده  توس�عه   -4
به وی�ژه  جایگزی�ن  انرژی ه�ای 
س�وخت های زیستی و هیدروژن 
در بخش حمل ونق�ل: بخش عمده 
انرژی مصرفی دنیا توسط انرژی های 
فس��یلی ش��امل نفت، گاز طبیعی و 
زغال س��نگ تأمین می ش��ود. تا قبل 
از ش��وك اول نفت��ی )1973( تصور 
عموم��ی این بود كه مناب��ع نفتی به 
ان��دازه كافی وج��ود دارد، اما با وقوع 
ش��وك اول نفتی، تص��ور وفور منابع 
تبدی��ل به كمبود منابع ش��د و زنگ 
خطر برای كش��ورهای صنعتی كه تا 
آن موقع با اتکا ب��ه نفت ارزان قیمت 
چرخ های توس��عه خود را به گردش 

در آورده بودند، به صدا درآمد. 
از نخس��تین اقدامات این كشورها، 
زمین��ه  در  سیاس��ت هایی  تدوی��ن 
ب��ود.  ان��رژی  مناب��ع  متنوع س��ازی 
یکی از سیاس��ت هایی ك��ه در جهت 
متنوع س��ازی مناب��ع عرض��ه انرژی 
مطرح شد، سیاست توسعه تکنولوژی 
تولید و عرض��ه انرژی های جایگزین 
و تجدیدپذی��ر ب��ه ج��ای انرژی های 
فس��یلی ب��ود و در این بین توس��عه 

سوخت های زیس��تی شامل بیودیزل 
س��وختی  پیل ه��ای  و  بیواتان��ول  و 
هیدروژن��ی در بخ��ش حمل ونق��ل، 
تهدیدكننده رش��د تقاضای نفت در 

آینده است. 
و  5- مس�ائل زیس�ت محیطی 
گرمایش كره زمین: نگرانی نسبت 
ب��ه گرمایش كره زمین در اثر مصرف 
س��وخت های فس��یلی باعث شده كه 
مقررات س��خت گیرانه تری نسبت به 
انتش��ار گازهای گلخانه ای در سطح 
مل��ی و فرامل��ی تصویب و ب��ه اجرا 
درآید. تصویب این قوانین باعث شده 
رشد تقاضا برای نفت را با محدودیت 

مواجه سازد. 
6- سرمایه گذاری برای افزایش 
به�ره وری در  و  ان�رژی  كارای�ی 
كش�ورهای توسعه یافته و درحال 
توس�عه: بهره وری ان��رژی عبارت از 
میزان تولی��د كاال و خدمات در ازای 
هر واحد انرژی مصرف شده است كه 
با شاخص شدت انرژی مورد ارزیابی 

قرار می گیرد. 
طی چند دهه گذش��ته كشورهای 
توس��عه یافته سیاس��ت های مختلفی 
را ب��رای افزایش كارای��ی و بهره وری 
انرژی اتخ��اذ كردند و موفق ش��دند 
ش��دت انرژی خ��ود را به ط��ور قابل 
مالحظه ای كاهش دهن��د كه پیامد 
آن كاهش رشد مصرف انرژی در این 
كشورها بود و پیش بینی می شود این 
رون��د در آینده ادام��ه یابد. در مقابل 
كش��ورهای درح��ال توس��عه دارای 
پایین تری نس��بت  ان��رژی  بهره وری 
به كش��ورهای توس��عه یافته هستند 
و در س��ال های اخیر س��رمایه گذاری 
برای افزایش بهره وری انرژی در آنها 
افزایش یافته و پیش بینی می شود كه 
نرخ رشد مصرف انرژی به ویژه مصرف 

نفت كاهش یابد. 
ب�ا  رقاب�ت  ی�ا  هم�کاری   -7
غیراوپك: یکی از چالش های اوپک، 
صادركنن��دگان  و  تولیدكنن��دگان 
غیرعضو اوپک هس��تند. این كشورها 
ب��ه راحت��ی حاضر ب��ه هم��کاری با 
كشورهای اوپک نیستند و در صورتی 
كه اوپک بخواهد بدون همکاری آنها 
س��طح تولی��د خود را كاه��ش دهد، 
عم��اًل به معنای واگذار كردن س��هم 

بازار خود به این كشورهاست. 
8- نبود مکانیسم اجرایی مؤثر 

توافقات س�ازمان:  اج�رای  برای 
اوپک از سال 1982 سیاست تحدید 
و سهمیه بندی تولید را برای حمایت 
از قیمت نفت اتخاذ كرد، اما در تمام 
دوره های��ی كه این س��ازمان تصمیم 
می گرفت سطح تولید خود را كاهش 
دهد، بعضی از اعضا از س��همیه تولید 
خ��ود تخلف می كردن��د و عمال هیچ 
مکانیس��م اجرایی برای جلوگیری از 
تخطی اعضای متخلف و مجازات آنها 

در اوپک موجود نیست. 
از این رو بعضی از اعضا با تخلف خود 
موجب بی اثر شدن تصمیمات جمعی 
اوپک می ش��دند، البته در توافق اخیر 
اوپک، میزان پایبن��دی اعضا باال بوده 
و از اس��تثناها در تاریخ اوپک محسوب 
می ش��ود. متوس��ط پایبندی اعضا در 
دوره های قبل��ی حدود 70 درصد بوده 
ك��ه در چهار ماه اخی��ر به حدود 100 

درصد رسیده است. 
9- نب�ود اس�تراتژی بلندمدت 
در س�ازمان اوپك: اوپک در طول 
حیات خود فراز و نش��یب های زیادی 
را طی ك��رده و عملکردهای مختلفی 
داشته است. با آنکه در این دوران به 
موفقیت های زیادی نائل شده، با این 
حال ضعف هایی متوجه این س��ازمان 
بوده است و در مقاطعی نتوانسته در 
راستای رسیدن به اهداف خود نقش 
مؤثری در بازار جهانی نفت ایفا كند. 
یکی از نکات ضعف این س��ازمان، 
بلندمدت بوده  نداش��تن اس��تراتژی 
اس��ت. فق��دان اس��تراتژی بلندمدت 
باعث شده كه سازمان در تصمیمات، 
آینده،  اولویت های  جهت گیری ه��ا و 
روی��ه مس��تقل و یکس��انی نداش��ته 
باشد. از این رو در سال 2003 اوپک 
تصمیم گرفت استراتژی بلندمدت را 
تدوین كند و گروهی از كارشناس��ان 
اوپ��ک پ��س از دو س��ال و نیم آن را 
تدوین و در نهایت در سپتامبر 2005 

به تصویب وزرای نفت اوپک رسید. 
ای��ن س��ند هدف های��ی را درباره 
درآمدهای نفتی بلندمدت كشورهای 
عض��و اوپ��ک، قیمت ه��ای عادالنه و 
باثبات، نقش نفت در تأمین نیازهای 
انرژی آینده، ثب��ات بازارهای جهانی 
نف��ت، ایجاد امنی��ت عرض��ه پایدار 
نفت ب��رای مصرف كنندگان و امنیت 
نف��ت مش��خص  تقاض��ای جهان��ی 
می كند. با این حال، این س��ند عالوه 

بر اینکه دارای ضعف هایی بود و باید 
ب��ه تدریج نقاط ضع��ف آن برطرف و 
روزآمد می ش��د، نه تنها روزآمد نشد، 
بلکه وارد فاز اجرایی نشد و عماًل كنار 

گذاشته شد. 
10- وابستگی اقتصادی اعضای 
اوپك ب�ه درآمدهای نفتی: اگرچه 
وابس��تگی كش��ورهای عضو اوپک به 
درآمده��ای نفتی متفاوت اس��ت، اما 
اكثر این كش��ورها وابس��تگی زیادی 
به درآمدهای نفتی دارند و زمانی كه 
قیمت نفت كاهش می یابد به تبع آن، 
درآمدهای این كش��ورها نیز كاهش 
می یاب��د و بعضی از كش��ورها تالش 
می كنن��د ب��ا تولید بیش��تر، كاهش 
درآمدی خ��ود را جبران كنند و این 
مس��ئله ی��ک تهدید برای سیاس��ت 

اوپک در جهت تحدید تولید است. 
11- ورود ش�ركت های خارجی 
به بخش باالدس�تی نفت اعضای 
اغل��ب  در  نف��ت  صنع��ت  اوپ�ك: 
كش��ورهای عضو اوپک ملی اس��ت و 
این كشورها تالش كرده اند كه نقش 
حاكمیتی خود را در بخش باالدستی 
نف��ت حفظ كنن��د، اما طی س��الیان 
گذش��ته بعضی از كش��ورها از جمله 
عراق و آنگوال اجازه ورود شركت های 
بین الملل��ی را ب��ه بخش باالدس��تی 
بین المللی  ورود شركت های  داده اند. 
به بخش باالدس��تی باعث می ش��ود 
ك��ه ای��ن ش��ركت ها در زمان��ی كه 
كش��ور متعهد به كاهش تولید شده، 
از انج��ام آن خودداری كنند. درحال 
حاضر عراق ب��ا كاهش قیمت نفت و 
از طرف دیگر، تعهد به كاهش تولید، 
در پرداخت های خود به ش��ركت های 
نفتی با مش��کل مواجه ش��ده است و 
این مسئله در آنگوال نیز وجود دارد. 
اهداف سیاست  اثرگذاری   -12
خارج�ی كش�ورهای عض�و برای 
اتخاذ تصمیمات در اوپك: یکی از 
مهم ترین چالش های اوپک طی چند 
دهه گذش��ته، تأثیرگذاری سیاس��ت 
خارج��ی هر یک از اعض��ای اوپک بر 
تصمیمات آنها در اوپک بوده اس��ت. 
نمونه ه��ای بی ش��ماری از آن وجود 
دارد و آخری��ن م��ورد آن طرح فریز 
نفتی مطرح ش��ده توس��ط عربستان 
سعودی برای جلوگیری از رشد تولید 

نفت ایران در دوره پسابرجام بود. 
ان�رژی  سیاس�ت های   -13
كشورهای مصرف كننده: كشورهای 
مصرف كننده در زمین��ه تأمین انرژی 
خود سیاس��ت های مختلف��ی را اتخاذ 
كرده و به آن پایبندند. این سیاست ها 
در برخ��ی موارد بر اوپک نیز تأثیرگذار 
اس��ت. این سیاست ها طیف وسیعی از 
پرداخت یارانه به انرژی های جایگزین 
نفت تا ایجاد ذخیره سازی نفت را دربر 

می گیرد. 
ب��االی  حج��م  حاض��ر  ح��ال  در 
و  تجاری  ذخیره س��ازی های  س��طح 
اس��تراتژیک یک��ی از عواملی اس��ت 
ك��ه توافق اخیر اوپ��ک را تحت تأثیر 
قرار داده و ب��رای پایین آوردن آن تا 
متوسط پنج سال گذشته، الزم است 
اوپک تواف��ق كاهش تولی��د را برای 
مدت بیشتری ادامه دهد تا قیمت ها 

تقویت شود. 

مركز پژوهش های مجلس، مهم ترین چالش های پیش روی اوپك را بررسی كرد

۱۳ چالش اوپک

فرص�ت امروز: مناقش��ه بر س��ر 
میدان گازی »فرزاد بی« میان ایران 
و هن��د ب��اال گرفته اس��ت و كاهش 
از  هن��د  نف��ت  واردات  9درص��دی 
ایران در ماه گذش��ته میالدی، نشان 
می دهد كه این مناقش��ه رفته رفته 
بر رواب��ط نفتی ایران و هند س��ایه 
افکنده است.  در همین راستا رویترز 
گزارش داده اس��ت كه صادرات نفت 
ایران به هند در ماه گذشته میالدی 
یعنی ماه م��ه  به كمترین رقم از ماه 
ژوئن س��ال 2016 می��الدی به بعد 
رسیده اس��ت و كاهش واردات نفت 
خام ایران از سوی هندی ها می تواند 
اقدامی تالفی جویانه از سوی هند بر 
سر توسعه میدان گازی  »فرزاد بی« 

تلقی شود. 
در همین حال صادرات نفت ایران 
به هند، دومین مشتری بزرگ نفتی 
جمهوری اس��المی ایران در ماه مه 
 در مقایس��ه با ماه قب��ل از آن تقریباً 
9 درص��د كاه��ش یاف��ت و به ۴87 
هزار و 600 بش��که در روز رس��ید و 
در مقایسه با ماه اكتبر سال گذشته 
میالدی كه بیش��ترین رقم صادرات 
نفت ایران به هند محسوب می شود، 
روند نزولی تقریباً ۴0 درصدی را به 

خود گرفته است. 
البته به دنبال اختالف میان هند و 
ایران بر سر توسعه میدان »فرزاد بی«، 

مقامات هندی پیش از این اعالم كرده 
بودن��د كه در س��ال مال��ی منتهی به 
مارس 2018 میالدی، هند قصد دارد 
واردات نف��ت خام از ای��ران را به یک 

چهارم كاهش دهد. 
همچنی��ن »دارمن��درا پرادهان«، 
وزی��ر نفت هند در پاس��خ ب��ه این 
س��وال كه آیا هند همچنان امیدوار 
به گرفتن امتیاز توسعه میدان گازی 
»فرزاد بی« اس��ت یا خی��ر این گونه 
ج��واب داد ك��ه »م��ا در زمان های 
دش��وار كنار ایران ایس��تاده بودیم و 
هنوز هم مقادی��ر قابل توجهی نفت 

از این كش��ور خری��داری می كنیم و 
انتظ��ار رفت��اری متقاب��ل از ایران را 
داری��م.«   ای��ن در حالی اس��ت كه 
رس��انه های هندی گ��زارش داده اند 
كه ایران بر س��ر توسعه میدان گازی 
»ف��رزاد ب��ی« ب��ا ش��ركت گازپروم 
روسیه به توافق رسیده است. بر پایه 
این گزارش، بخشی از كاهش تقاضا 
ب��رای ص��ادرات نفت خ��ام ایران به 
هند در ماه گذش��ته به دلیل كاهش 
تقاضای نف��ت در هند بر می گردد و 
برای مثال پاالیشگاه »باتیندا« هند 
كه ظرفیت روزانه 180 هزار بش��که 

نفت را دارد، تعطیل بوده است. 

آیا اوپك استراتژی خود را تغییر 
می دهد؟ 

همچنین رویترز گ��زارش داد كه 
اگر رش��د س��ریع تولید نفت ش��یل 
آمری��کا تداوم یابد، احتماال اوپک در 
س��ال 2018 به دفاع از سهم خود از 
بازار روی خواهد آورد، حتی اگر این 
به معن��ای پذیرش قیمت های پایین 

باشد. 
ب��ه گ��زارش رویت��رز، درحالی كه 
اوپ��ک و متحدان��ش ب��رای كاهش 

میزان ذخایر نفتی و تقویت قیمت ها 
تولید خود را كاهش داده اند، آمریکا 
و دیگر تولیدكنندگان غیر عضو اوپک 
به س��رعت در حال افزای��ش تولید 
خود هس��تند و این وضعیت بازار را 
در یک مسیر ناپایدار قرار داده است. 
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی 
كرده كه میزان تولید تولیدكنندگان 
غیر عضو اوپک در سال 2018، 1.5 
میلیون بش��که در روز افزایش یابد. 
اگ��ر ای��ن پیش بینی درس��ت از آب 
دربیای��د، عرضه كنن��دگان غیر عضو 
اوپ��ک همه افزای��ش تقاضای ایجاد 
ش��ده در س��ال آینده را از آن خود 
خواهند كرد، زی��را بنا به پیش بینی 
آژان��س بین الملل��ی ان��رژی، میزان 
مصرف نفت در سال آینده تنها 1.۴ 
میلیون بش��که در روز رش��د خواهد 

داشت. 
در واق��ع، اوپ��ک تولی��د خ��ود را 
مح��دود خواه��د ك��رد و در مقابل 
شاهد خواهد بود كه تولیدكنندگان 
رقیب وارد بازار می ش��وند و تقاضای 
رو به افزایش پاالیش��گاه ها را تأمین 
می كنند. در چنی��ن صورتی، اوپک 
با این دوراهی مواجه خواهد بود كه 
یا با تداوم كاهش تولید، از قیمت ها 
دفاع كند ی��ا با افزایش مجدد تولید 
جل��وی تضعیف س��همش از بازار را 

بگیرد. 

رویترز گزارش داد

گروكشی هندی ها برای »فرزاد«

انرژی

نفت

افزایش تولید روزانه 3 میلیون بشکه نفت چگونه 
محقق می شود؟ 

آینده طالی سیاه در ایران
معاون ش��ركت ملی نف��ت ایران اخی��راً از پیش بینی 
افزای��ش تولی��د روزانه 3میلیون بش��که نف��ت ایران در 
آینده خب��ر داد؛ موضوعی كه اگر محقق ش��ود، قدرت 
ایران را در بازارهای جهانی نفت افزایش داده و چنانچه 
روال كنونی تعامل صنع��ت نفت ایران با غول های نفت 
جهان طی شود و تکنولوژی الزم به شركت های داخلی 
انتقال یابد، تحقق افزایش تولید روزانه 3 میلیون بشکه 
نفت نه تنه��ا باعث نیاز بیش��تر كش��ورهای فاقد منابع 
هیدروكرب��وری به تعامل ب��ا ای��ران و در نتیجه تحقق 
اهداف اقتصادی كش��ور خواهد شد، بلکه ایران می تواند 
به عنوان یک كش��ور صاحب منب��ع و تکنولوژی حرفی 

برای گفتن داشته باشد. 
غالم رضا منوچهری، معاون شركت ملی نفت ایران در 
گفت وگو با ایس��نا در حاشیه نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی با اشاره به تفاهم نامه هایی كه 
برای توسعه میادین بین شركت ملی نفت و شركت های 
داخلی و خارجی امضاء ش��ده اس��ت، گفت: طبق نتایج 
این تفاهم نامه ها پیش بینی می ش��ود ح��دود 3میلیون 
بش��که در روز به ظرفیت تولید نفت كشور اضافه شود. 
ایران در مجموع نفت و گاز مقام اول را در دنیا دارد و بر 
اساس بررسی هایی كه تاكنون انجام شده میزان نفت و 
كاندنسیت قابل برداشت ایران 155میلیارد بشکه است. 
به گفته وی، حدود 2۴ تفاهم نامه امضا ش��ده و تعداد 
مطالعاتی كه بر اس��اس این تفاهم نامه ها انجام شده 70 
مطالعه اس��ت. این تفاهم نامه ها ع��الوه بر مطالعاتی كه 
روی میادین در بخش باالدس��ت ص��ورت گرفته باعث 
می ش��ود دید گس��ترده تری نسبت به توس��عه میادین 
ایجاد ش��ود. بخش قاب��ل توجهی از ای��ن ارزیابی ها در 
ارتقای ضری��ب بازیافت متمركز بوده ك��ه نتایج خوبی 

داشته است. 
منوچهری در این مراس��م از افزایش روزانه 3 میلیون 
بش��که نفت به تولید كش��ور خب��ر داد و گفت: تاكنون 
و طبق مطالعات انجام ش��ده، پیش بینی می شود حدود 
3 میلیون بش��که در روز به ظرفیت تولید فعلی كش��ور 
اضافه ش��ود. البته این پروژه ه��ا درازمدت بوده و به 10 
سال زمان نیاز دارد تا این تولید اضافی حاصل شود، اما 
این افزایش تولید می تواند قابلیت ایران را در تولید نفت 
افزایش دهد و ذخایر اثبات ش��ده را باال ببرد. پیش بینی 
می ش��ود ظرف دو س��ال آینده 80میلیارد دالر قرارداد 
امضا ش��ود كه ای��ن موضوع باع��ث به كارگیری ظرفیت 

پیمانکاران ایرانی می شود. 
این مباحث درحالی از س��وی معاون شركت ملی نفت 
ارائه شد كه امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل 
و بازرگانی وزیر نفت نیز پیش از آن با اش��اره به امضای 
MOU با ش��ركت های بزرگ نفتی دنیا برای توس��عه 
میادین نفتی ایران، به ایس��نا گفت��ه بود كه مذاكرات با 
این شركت ها در حال نزدیک شدن به مرحله قراردادی 
است. به طور كلی حدود 27 یا 28 میدان نفتی در ایران 
وجود دارد كه برای ای��ن میادین مذاكرات با 27 یا 28 

شركت بین المللی ادامه دارد. 
ب��ه گفته وی، ش��ركت های بین المللی از كش��ورهای 
مختلف برای توس��عه میادین نفتی ای��ران اظهار تمایل 
كرده اند. ش��ركت های روس��ی از جمله لوك اویل، گس 
پ��روم، زاروبژنفت، ش��ركت های اروپایی مانن��د توتال، 
ش��ركت های چینی، پرتامینا و... برای توس��عه میادین 
نفتی ایران اظهار تمایل كرده و مذاكره با این شركت ها 
ادامه دارد. البته ش��ركت های دیگر دنیا نیز برای توسعه 
میادین نفتی ایران اظه��ار عالقه می كنند اما صالحیت 

آنها باید ابتدا توسط شركت ملی نفت تأیید شود. 
همچنین عل��ی كاردر، مدیرعامل ش��ركت ملی نفت 
  HOA ایران اعالم كرده بود كه حدود 20 تفاهم نامه و
با ش��ركت های بین المللی نفتی كه بسیار معتبر هستند 
امضا ش��ده و به جز تعدادی كه تقاضای مطالعه میدانی 
مش��ترك را داشتند، هر كدام از شركت ها یک میدان را 
برای مطالعه انتخاب كردند. مهلت شش ماهه بسیاری از 
شركت ها هنوز تمام نش��ده است. تاكنون شش مطالعه 
فنی از شركت های لوك اویل، مرسک، توتال، اینپکس، 
پرتامینا و یک شركت دیگر دریافت شده است. بنابراین 
در حال حاضر و با توجه به ش��رایط فعلی كشور از نظر 
مالی، تکنولوژی و دانش فنی آنچه آینده طالی سیاه را 
در ایران روش��ن می كند، به ثمر رسیدن تفاهم نامه هایی 

است كه با شركت های خارجی امضا شده است. 

عضو كمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد
شورای عالی امنیت ملی، دخالتی در 

اجرای قرارداد نفتی ندارد
عضو كمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
گفت: ما قانونی نداریم كه قراردادها به تصویب شورای عالی 
امنیت ملی برس��د، زیرا طبق توافق��ات اجازه كلی به دولت 

داده شده و می تواند آنها را امضا كند. 
حش��مت اهلل فالحت پیشه، عضو كمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجل��س در گفت وگو با ایلنا، با اش��اره به 
مباحثی در مورد لزوم امضای س��ند محرمانگی قراردادهای 
جدید نفتی از سوی شورای عالی امنیت ملی گفت: قرارداد 
نفت��ی نمی تواند هیچ ارتباطی با ش��ورای عالی امنیت ملی 
داشته باشد، زیرا شورای عالی امنیت ملی در مقوالت كالن 
كه به مس��ائل امنیتی داخلی و خارجی مربوط اس��ت ورود 
پیدا می كند.  وی افزود: بعید است قرارداد نفتی در این حد 
باش��د كه نیازمند تأیید شورای عالی امنیت ملی باشد چون 
ش��ورای عالی امنی��ت ملی نمی تواند نام��ه بدهد مگر اینکه 
مصوبه داشته باش��د، مصوبه هم باید زیر نظر رئیس جمهور 

جلسه تشکیل شود و موضوع تأیید شود. 
فالحت پیشه خاطرنشان كرد: بعید است قرارداد نفتی در 
این حد مهم داش��ته باش��یم كه ش��ورای عالی امنیت ملی 
بخواه��د ورود كند، مگ��ر اینکه در مورد قراردادی مس��ائل 

حاكمیتی و امنیتی كالن مطرح باشد. 
وی ب��ا بیان اینکه طبق قان��ون توافق نامه های بین المللی 
باید به تصویب مجلس برس��ند، یادآور شد: ما قانونی نداریم 
كه قراردادها به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد، زیرا 
طبق توافقات اجازه كلی به دولت داده ش��ده و می تواند آنها 
را امضا كند.  عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
با بیان اینک��ه توافقات بین المللی فقط نیاز به تأیید مجلس 
دارن��د، بیان داش��ت: قراردادهای نفت��ی از جمله طرح های 
توس��عه ای اس��ت كه به وزارت نفت اجازه انعقاد داده شده 

است.

یادداشت

پیامدهای یك »پیروزی مهم سیاسی«

فصل جدیدی از انعقاد قراردادهای باالدس��تی نفت و گاز در 
كشور آغاز شده است. این آغاز اگرچه با تأخیر صورت می گیرد 
اما با توجه به مجموعه ای از موانع و مشکالت سیاسی خارجی 

و داخلی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
قراردادهای باالدس��تی نفت و گاز همواره در دنیا با توجه به 
ابعاد بزرگ طرح، حجم باالی گردش مالی، گستره بلند زمانی 
اجرای قرارداد و دخیل بودن عوامل مختلف صرفاً یک قرارداد 
یا پدیده اقتصادی نیس��ت بلکه فراتر از آن از ابعاد سیاس��ی و 
امنیتی برای طرفین و نه تنها برای طرفین بلکه برای بسیاری 
از واحدهای سیاسی و اقتصادی دیگر در جهان امروز برخوردار 

است. 
این قراردادها به همان اندازه كه در فرآیند شکل گیری خود 
متاثر از متغیرهای سیاس��ی اس��ت، به همان اندازه نیز از ابعاد 
و پیامدهای سیاس��ی نیز برخوردار اس��ت. به همان اندازه كه 
كشور، دولت یا واحدی سیاسی از قبل قراردادهای بزرگ نفتی 
بهره مند می شوند به همان اندازه و چه بسا بیشتر كشور، دولت 
یا واحد سیاسی دیگری از آن نگران یا زیان می بینند. اگرچه در 
سال های اخیر تحت تأثیر ایجاد تنوع در منابع نفتی و پیدایش 
نفت نامتعارف یا ش��یل و همچنین كاهش انحصار جغرافیایی 
نفت وگاز، از ابعاد سیاس��ی قراردادهای باالدستی نفت كاسته 
اما این مهم برای كش��ورهای دارن��ده ذخایر نفت و گاز آن هم 
كشوری مانند ایران نه تنها كاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته 

است. 
این مسئله هم روند انعقاد و اجرایی شدن قراردادهای نفتی 
را مشکل كرده است و هم می تواند دستاوردهای بزرگی را برای 
ایران به همراه داش��ته باشد. جدای از هزینه هایی كه كشوری 
مانند ایران به دلیل تأخیر در انعقاد و اجرای قراردادهای نفت 
و گاز تحت تأثیر متغیرهای سیاسی متحمل می شود، تحمیل 
هزینه های��ی مانند گران تر ش��دن قرارداده��ا و اعطای برخی 
امتی��ازات متاثر از فعال بودن عوامل سیاس��ی به طرف مقابل 
نیز در این زمینه قابل توجه است. در غیر  این صورت با در نظر 
گرفتن دستاوردهای اقتصادی و به دنبال آن سیاسی و امنیتی، 

هزینه های تحمیلی خنثی شده و چه بسا جبران شود. 
دستاوردها و مزایای سیاسی و امنیتی قراردادهای نفت و گاز 
از دستاوردهای اقتصادی و نفت و گاز نشأت می گیرد. با انعقاد 
قراردادهای نفتی، عماًل طلس��م تحریم های اقتصادی شکسته 
می ش��ود و زمینه برای گشایش همکاری های بانکی و مالی با 
بانک ها و موسسات بزرگ مالی بین المللی فراهم می شود. ضمن 
اینکه اعتماد از دس��ت رفته شركت ها و بنگاه های اقتصادی و 
مالی بین المللی در نتیجه اعم��ال تحریم های اقتصادی اخیر 
باز می گردد و از این طریق جایگاه و قدرت مانور اقتصادی ایران 
در عرصه بین المللی افزایش پیدا می كند كه از اهمیت سیاسی 

باالیی برخوردار است. 
از س��وی دیگر، صنایع نفت و گاز مزیت اصلی اقتصاد ایران 
اس��ت كه در س��ال های اخی��ر در پرتو تحریم ه��ا و همچنین 
س��وءمدیریت دچار ركود و وقفه شده است. این صنعت برای 
ایفای نقش پیش��رانه واقع��ی خود در اقتصاد كش��ور نیازمند 
س��رمایه گذاری و جذب فناوری ها و نظام های مدیریتی جدید 
است كه در صورت تحقق زمینه افزایش توان رقابتی ایران در 
عرصه بین المللی انرژی، افزایش اقتدار ایران در بازارهای جهانی 
نفت و گاز و همچنین مجامع بین المللی انرژی از جمله اوپک 
می ش��ود. حضور مقتدرانه در بازاره��ای جهانی نفت و مجامع 
بین المللی انرژی به طور طبیعی دس��تاوردهای بزرگ سیاسی 

برای كشور به همراه دارد. 
مهم ت��ر از این باید به افزایش ضری��ب امنیت ملی، كاهش 
قدرت مانور قدرت های بین المللی، افزایش هزینه های هر گونه 
اقدام و بس��ته شدن دست آنها علیه ایران، كاهش قدرت مانور 
كشورهای منطقه در برابر ایران را نیز اضافه كرد. به طور طبیعی 
با حضور ش��ركت های بزرگ نف��ت و گاز در ایران، قدرت های 
خارجی به آس��انی نمی توانند سیاس��ت های اعمال فشار علیه 
ای��ران از جمل��ه تحریم های احتمال��ی را به اج��را گذارند. به 
همین دلیل اس��ت كه قدرت های بزرگ و منطقه از هیچ گونه 
تالشی برای به نتیجه نرسیدن این قراردادها دریغ نمی كنند و 
متأس��فانه برخی جریان ها و فعاالن سیاسی داخلی آگاهانه یا 

ناآگاهانه با این تالش ها همکاری می كنند. 
با این تفاس��یر نباید حضور دوباره ش��ركت های بزرگ نفتی 
مانند توتال فرانس��ه، ش��ل انگلیس��ی - هلند و اینپکس ژاپن 
در ای��ران را كم اهمیت تلقی ك��رد. این حضور عالوه بر اینکه 
خود ثمره یک حركت و دیپلماس��ی سیاسی و به عبارتی یک 
پیروزی سیاس��ی برای ایران اس��ت و نشان از اقتدار سیاسی و 
اقتص��ادی ایران در برابر قدرت های بزرگ جهانی و قدرت های 
منطقه ای دارد، س��رآغاز ش��کل گیری و تحقق دس��تاوردهای 
سیاسی و امنیتی قابل توجه برای كشور است. مهم بهره گیری 
هوش��مندانه، هدفمند و برنامه ریزی شده از روند ایجاد شده و 
ت��الش برای پایداری این روند اس��ت كه در پرتو تعقل حاصل 

می شود. 
منبع: خبرآنالین

معاون پژوهشگاه صنعت نفت: 
تأخیر در اجرای قراردادهای جدید نفتی 

به زیان كشور است
معاون فناوری و روابط بین الملل پژوهش��گاه صنعت نفت 
گفت: هرگونه تأخیر در اج��رای قراردادهای جدید به زیان 
كش��ور بوده و باعث خواهد ش��د كه كش��ورهای همسایه از 

میدان های مشترك، برداشت بیشتری داشته باشند. 
منصور بزمی در گفت وگو ب��ا ایرنا، درباره ضرورت اجرای 
قرارداده��ای جدی��د نفت��ی اف��زود: بخش گس��ترده ای از 
میدان های نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار گرفته اند 
كه باید طرح های ازدیاد برداشت در آنها اجرا شود. همچنین 
تع��داد زی��ادی از میدان های نفتی و گازی كش��ور از جمله 
میدان های مشترك باید توس��عه یابند كه برای توسعه آنها 

به سرمایه گذاری های عظیم نیاز است. 
بزمی تأكید كرد: اس��تفاده از سرمایه گذاری خارجی یک 
فرصت برای كش��ور اس��ت كه عالوه بر تأمی��ن منابع مالی، 

سبب می شود از فناوری های روز دنیا نیز استفاده كنیم. 
وی با بیان اینکه هرچه س��ریع تر باید برداشت از میدان های 
مشترك افزایش یافته و میزان بهره وری از آنها باال برود، اضافه 
كرد: كش��ورهای همس��ایه ما میدان های مش��ترك را توسعه 
داده ان��د و ما نباید از آنها عقب بمانی��م، باید از این ثروت های 
مش��ترك پاس��داری كنیم.  بزمی درباره پیامدهای تأخیر در 
اجرای قراردادهای جدید نفتی، گفت: كش��ورهای همس��ایه 
منتظر م��ا نمی مانند تا در آینده این میدان های مش��ترك را 
توسعه بدهیم. آنها با كمک شركت های خارجی به سرعت در 

حال سرمایه گذاری در طرح های صنعت نفت خود هستند. 

علیرضا سلطانی
 عضو هیأت علمی دانشگاه و كارشناس اقتصاد انرژی
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فرص�ت امروز: در س��ال 1390 
ادغ��ام وزارت بازرگان��ی و صنایع و 
معادن با هدف کوچک سازی ساختار 
دول��ت توس��ط دول��ت ده��م انجام 
ش��د، اما ب��ه دلیل ش��رایط پیچیده 
تحری��م و رکود اقتص��ادی فراگیری 
که بخ��ش صنعت و مع��دن درگیر 
آن بود، مجالی ب��رای تحقق اهداف 
ادغام فراهم نش��د. موسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی در گزارشی 
به بررس��ی طرح تفکی��ک وزارتخانه 
صنعت، مع��دن و تجارت پرداخته و 
به تجربه سایر کشورها در این زمینه 

نیز نگاهی انداخته است. 
در گ��زارش موسس��ه مطالعات و 
پژوهش ه��ای بازرگانی آمده اس��ت: 
بررس��ی تجربه کش��ورهای مختلف 
جهان حاکی از آن است که از میان 
30 کش��ور صنعتی و توس��عه یافته 
یعن��ی  24 کش��ور  بررسی ش��ده، 
80 درصد آنه��ا دارای وزارت صنعت 

و تجارت یکپارچه هستند. 
در این راس��تا از کشورهای نفتی 
نظیر روس��یه، عربس��تان س��عودی، 
امارات متحده عربی و نیجریه گرفته 
تا کش��ورهای نوظهوری چون هند و 
برزیل و ترکیه ساختارهای اداری دو 
حوزه مدیری��ت صنعتی و تجاری را 
تا حد زی��ادی در هم ادغام کرده اند. 
رویک��رد مدیری��ت واح��د دو حوزه 
بازرگان��ی و صنعت در کش��ورهای 
ش��مال آفریقا چون مصر و مراکش 
و بسیاری از کشورهای کوچک چون 
چک، ویتنام، اردن، بحرین، تانزانیا، 
زامبی��ا و. . . نی��ز دنب��ال می ش��ود. 
کش��ورهای شرق آس��یا نیز از سطح 
باالی��ی از یکپارچگی سیاس��ت های 
صنعتی و تجاری برخوردارند و سهم 
مهمی از توفیقات شان نیز به واسطه 
همی��ن یکپارچگ��ی ب��وده و عموما 
س��اختار اداری دو ح��وزه صنعت و 

تجارت را در هم ادغام کرده اند.
 

اهم چالش های 2وزارتخانه قبل 
از ادغام در سال 1390

از مهم ترین چالش های دو وزارتخانه 
قب��ل از ادغ��ام در س��ال 1390 ک��ه 
ادغام آنها را موضوعیت می بخش��ید، 
می توان به این موارد اش��اره کرد: عدم 
انس��جام در فرآین��د تولی��د، تجارت، 
تفکیک صن��وف از صنای��ع کوچک، 
عدم همسویی سیاس��ت های توسعه 
صنعتی و تج��اری، عدم تطابق تولید 
با نیاز بازارهای خارجی، سیاست های 
تعرفه ای و عملکرد آن برخالف س��ایر 

کشورها

دستاوردهای ادغام 2وزارتخانه 
در سال 1390

برخی از مهم ترین دس��تاوردهایی 
ک��ه در همان س��ال های اولیه ادغام 

ظاهر شد، عبارت بودند از: 
- زمین��ه مدیری��ت کارشناس��ی 
تعرفه ها فراهم ش��د و بحث تعرفه ها 
ک��ه از موضوعات م��ورد اختالف دو 
وزارتخان��ه ب��ود و بعض��ا تغییر یک 
تعرفه برای حمایت از بازار یا حمایت 
از تولید، از شش ماه تا یک سال زمان 
می برد در ساختار متمرکز به سرعت 

امکان پذیر شد. 
 - ادغ��ام موجب بهبود فعالیت های 
تح��ت مالکیت دولت ش��د و زمینه را 

برای توس��عه خصوصی س��ازی فراهم 
ک��رد و رون��د واگذاری ش��رکت های 
صنعتی و معدنی در س��ال های بعد از 
ادغام با شتاب بیشتری صورت گرفت. 
- فرآیندهای صدور مجوز تاسیس 
واحده��ای اقتصادی، ثبت س��فارش، 
ص��دور کارت بازرگان��ی و. . . م��ورد 
بازبین��ی ق��رار گرفت و ب��ا همکاری 
ایران  اس��المی  گم��رک جمه��وری 
ش��اخص تجارت فرامرزی کش��ور در 
س��ال های اخیر بهب��ود قابل توجهی 

یافت. 
- اقدامات��ی نظی��ر تمرک��ز کلیه 
وظایف تجارت خارجی در س��ازمان 
توس��عه تج��ارت ای��ران، طراحی و 
تنظیم مجدد س��اختار تش��کیالتی 
واحدهای استانی و اعمال اصالحات 
در  الزم  تغیی��رات  و  تش��کیالتی 
توسعه  معاونت  س��ازمانی  س��اختار 
بازرگان��ی داخل��ی، زمینه های الزم 
برای اعمال مدیریت یکپارچه تری را 

فراهم ساخت. 
ش��بکه ای  ارتباط��ات  توس��عه   -
و  آنه��ا  توانمندس��ازی  و  بنگاه ه��ا 
زمینه س��ازی تقوی��ت نام و نش��ان 
تجاری محصوالت بنگاه ها در سطوح 
ملی و بین المللی در دستور کار قرار 
گرفت و برنامه ری��زی برای مدیریت 
واحد صن��وف تولیدی، س��اماندهی 
متوس��ط  و  کوچ��ک  بنگاه ه��ای 
س��اماندهی  متمرک��ز،  به ص��ورت 
ش��بکه ها و خوش��ه های صنعت��ی و 

صادراتی تعقیب شد. 
- ب��ا ادغام س��ازمان های بازرگانی 
و صنایع اس��تان ها، اندازه تشکیالت 
وزارتخان��ه ب��ه می��زان قابل توجهی 
کاه��ش یافت. به ط��وری که تعداد 
نی��روی انس��انی دو وزارتخانه که در 
سال 1390 برابر با 2359 نفر بود در 
سال 1392 به 2288 نفر و در سال 

1394 به 1927 نفر کاهش یافت. 
ب��ا ای��ن  ح��ال الیح��ه وظایف و 
جدیدالتاس��یس  وزارت  اختی��ارات 
صنعت، معدن و تجارت که قرار بود 
ظرف شش ماه به مجلس ارائه شود 
به سرانجام نرس��ید و حتی تصویب 
چارت و ساختار نهایی وزارت صنعت، 

مع��دن و تجارت تا پایان دولت دهم 
به طول انجامید. همچنین با تصویب 
»قان��ون تمرکز وظای��ف و اختیارات 
مربوط به بخش کشاورزی در وزارت 
جهاد کشاورزی« تنظیم بازار مربوط 
ب��ه محصوالت کش��اورزی به وزارت 
جه��اد کش��اورزی منتقل ش��د که 
نوعی گسس��ت در نظام تنظیم بازار 
کاالهای اساسی را به همراه داشت. 

ایرادات انتزاع مجدد وزارت 
بازرگانی از وزارت صنعت، معدن 

و تجارت
- انتزاع ح��وزه بازرگانی از وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت منوط به 
ارزیاب��ی دقی��ق عملک��رد ادغام دو 
وزارتخانه طی ش��ش س��ال گذشته 
ب��وده و با توجه به پیچیدگی و تنوع 
وظای��ف و کارکرده��ای اقتص��ادی 
حوزه ه��ای مذکور گزارش جامعی را 
طل��ب می کند، با این ح��ال تاکنون 
حت��ی یک گزارش ابتدایی و محدود 
از تبع��ات آن توس��ط ارائه دهندگان 

طرح انتزاع ارائه نشده است. 
- س��اختار تابع��ی از اس��تراتژی  
است، از این منظر پیش از هر اقدام 
برای انتزاع حوزه بازرگانی از وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت باید به این 
س��وال پاسخ داده ش��ود که راهبرد 
تجاری کش��ور در ح��ال حاضر چه 
س��مت و س��ویی دارد؟ آیا کشور به 
دنبال راهبردی اس��ت که عمدتا به 
کنت��رل و نظارت بر بازارهای داخلی 
و مدیریت واردات در راستای تنظیم 
بازار بپردازد؟ یا دولت در پی راهبرد 
تجاری اس��ت که عمدتا تش��ویق و 
توس��عه صادرات را دنب��ال می کند؟ 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی 
به عنوان یک س��ند باالدستی پاسخ 
به این س��وال را مش��خص می کند 
و فق��ط از مس��یر دوم اس��ت که به 
اقتص��ادی درون زا و برونگرا می توان 

دست  یافت. 
- ط��رح انت��زاع با رون��د حاکم بر 
در  دولت ه��ا  اقتص��ادی  مدیری��ت 
کش��ورهای مختلف جه��ان مغایرت 
دارد و در حال��ی  ک��ه رون��د جهانی 

حاک��ی از یکپارچه س��ازی مدیریت 
حوزه های صنعتی، تجاری و فناوری 
اس��ت در ای��ران بر تفکی��ک مجدد 
از مدیریت تجاری  مدیریت صنعتی 

حکم می شود. 
بازگش��ت  ب��ه  منج��ر  انت��زاع   -
چالش های س��ابق قب��ل از ادغام از 
قبیل ازهم گس��یختگی چرخه تولید 
و تج��ارت، ام��کان ایج��اد رویه ها و 
سیاست های متناقض در حوزه تولید 
و تج��ارت، مش��کالت در مدیری��ت 
تعرفه ه��ا و. . . خواهد ش��د و عرصه 
اقتص��اد مل��ی را صحن��ه رقابت دو 
وزارتخانه با دو رویکرد و جهت گیری 

متفاوت خواهد کرد. 
- راهب��رد عموم��ی نظ��ام اداری 
کش��ور در جه��ت کاه��ش تع��داد 
وزارتخانه ه��ا و کاس��تن از هزینه ها 
و مس��تخدمان بخش دولتی اس��ت، 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه رویکرد 
انتزاع ضمن متالش��ی کردن برخی 
انسجام بخشی  نهاد های  و  ساختارها 
به سیاست ها به بسط مجدد ساختار 
و  دولتی  وزارتخانه های  تش��کیالتی 
افزای��ش قابل توجه هزینه های دولت 

منجر خواهد شد. 
بخ��ش  پس��ابرجام  دوران  در   -
مس��دود  مناب��ع  از  قابل توجه��ی 
ش��ده کشور آزاد ش��ده که مدیریت 
مدیری��ت  جه��ت  را  متمرکزت��ری 
واردات و صیان��ت از صنایع کش��ور 
در مقاب��ل آن طلب می کند، این در 
حالی است که رویکرد انتزاع عمال با 
ایجاد گسست و عدم یکپارچگی در 
مدیریت هماهنگ حوزه های تجاری 
و صنعتی مخاطرات ناشی از افزایش 

واردات بی رویه را باال می برد. 
- در دوران پس��ابرجام عمال بستر 
الزم ب��رای پیوس��تن ب��ه س��ازمان 
جهان��ی تج��ارت فراهم ش��ده و در 
چنین ش��رایطی مدیریت متمرکز و 
یکپارچ��ه دو حوزه تجاری و صنعتی 
می تواند مخاطرات ناشی از الحاق را 
به می��زان قابل توجهی کاهش دهد، 
این در حالی اس��ت که انتزاع وزارت 
بازرگان��ی از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با ایجاد گسست مجدد در دو 

حوزه فوق االشاره هزینه های ناشی از 
الحاق به س��ازمان جهانی تجارت را 

افزایش خواهد داد. 
- انتزاع فرصت رونق اقتصادی در 
شرایط پساتحریم را از کشور خواهد 
گرف��ت. ادغ��ام همگام ب��ا الگوهای 
جهانی و مناس��ب شرایط پساتحریم 
اس��ت، لذا ادغام و س��اختار موجود 
می توان��د فرصت خوب��ی برای رونق 
اقتصادی در شرایط پساتحریم شود. 
در صورتی  که انتزاع موجب می شود 
که دو وزارتخانه در زمان پساتحریم 
به جای تمرکز روی بهبود صادرات، 
تولی��د و تج��ارت ب��ه دنب��ال حل 
مش��کالت و چالش های انتزاع باشد 
که خود این چالش ها و مشکالت بنا 
بر تجربیات گذشته بیش از دو تا سه 

سال زمان خواهد برد. 

جمع بندی
بحث ادغام و انتزاع وزارتخانه های 
صنای��ع، مع��ادن، بازرگانی و اقتصاد 
س��ابقه طوالن��ی دارد و طبق قراین، 
ادغام اخی��ر پانزدهمی��ن تجربه در 
ادغام/انتزاع طی هفت دهه گذش��ته 
ب��وده اس��ت. ادغ��ام دو وزارتخان��ه 
صنع��ت  و معدن و بازرگانی نیز پس 
از طرح در چهار برنامه توسعه قبلی 
و با توجه به ضرورت رشد اقتصادی، 
تاکید بر توس��عه تولی��د صادرات گرا 
و اس��تفاده از مزایای واردات به نفع 

تولید ملی، عملی شد. 
در پ��ی تواف��ق هس��ته ای، بخش 
قابل توجهی از منابع ارزی مس��دود 
ش��ده کشور آزاد ش��ده که مدیریت 
متمرکزی ب��ر تخصیص آن به منابع 
س��رمایه گذاری و نوس��ازی صنای��ع 
موج��ود کش��ور را طل��ب می کن��د. 
غفل��ت از ضرورت چنی��ن مدیریت 
متمرکزی می تواند به بس��ط واردات 
بینجامد. همچنین در شرایط جدید 
عم��ال بس��تر الزم ب��رای پیوس��تن 
به س��ازمان جهانی تج��ارت فراهم 
آمده و در چنین ش��رایطی مدیریت 
یکپارچ��ه ب��ر دو ح��وزه تج��اری و 
صنعتی مخاطرات الحاق را به میزان 
قابل توجه��ی کاهش خواهد داد. این 
در حالی اس��ت که انت��زاع مجدد با 
ایجاد گسس��ت در دو حوزه یادشده، 
می تواند هزینه های ناشی از واردات 
بی رویه و همچنین الحاق به سازمان 

جهانی تجارت را باال ببرد. 
با توجه به عزمی ک��ه برای ایجاد 
رش��د و رون��ق اقتص��ادی، توس��عه 
صادرات غیرنفتی به ویژه محصوالت 
صنعت��ی و معدن��ی و بهره ب��رداری 
هوش��مندانه از اقبال سرمایه گذاران 
خارج��ی به اقتصاد ای��ران در دوران 
پسابرجام شکل گرفته است؛ می توان 
انتظار داشت که س��اختار یکپارچه 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
بتوان��د نق��ش مهم��ی در احی��ای 
رش��د اقتصادی و رونق فعالیت های 
صنعتی، معدن��ی و تجاری ایفا کند. 
در صورتی  که انتزاع موجب می شود 
هر دو وزارتخانه ب��ه  جای تمرکز بر 
تحرک بخش��ی به تولید صادرات گرا، 
ایج��اد تن��وع نوآوران��ه در تولی��د و 
بین المللی  با ش��رکت های  همکاری 
بازارهای منطقه ای  جهت حضور در 
و فرا منطق��ه ای، ب��ه دنب��ال ح��ل 

چالش های انتزاع باشند. 

از ادغام »صنعت« و »بازرگانی« در دولت دهم تا تجربه انتزاع در دولت دوازدهم

آزمون و خطای تفکیک و ادغام

جزیی��ات  ام�روز:  فرص�ت 
س��رمایه گذاری در بخ��ش صنعت و 
مع��دن در س��ال های اخیر از س��وی 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت 
اعالم ش��د. براس��اس اطالعات اعالم 
ش��ده در خصوص سرمایه گذاری های 
خارج��ی مصوب در بخ��ش صنعت و 
معدن، بیشترین حجم سرمایه گذاری 
خارج��ی مرب��وط ب��ه س��ال 1395 
س��رمایه گذاری  حج��م  کمتری��ن  و 
خارج��ی نیز مربوط به س��ال 1393 
بوده اس��ت.  براساس اطالعاتی که از 
سوی وزارت صنعت،   معدن و تجارت 
در اختیار ایس��نا ق��رار گرفته، میزان 
در  س��رمایه گذاری خارج��ی مصوب 
بخش صنعت و معدن طی س��ال های 
1390 ت��ا 1395 اعالم ش��ده اس��ت 
که ب��ه ترتیب حجم س��رمایه گذاری 
خارجی مصوب در سال 1390 معادل 
1597 میلیون دالر، در س��ال 1391 
معادل 22۶0 میلیون دالر، در س��ال 
1392 معادل 1102 میلیون دالر، در 
سال 1393 معادل 715 میلیون دالر، 
در سال 1394 معادل 2858 میلیون 
دالر و ط��ی 10 ماه��ه س��ال 1395 
معادل 4977 میلیون دالر بوده است. 
حج��م  اخی��ر  س��ال های  ط��ی 

س��رمایه گذاری خارج��ی مصوب در 
بخش صنعت و معدن ش��اهد رش��د 
قابل توجهی بوده، به گونه ای که طی 
س��ال 1394 میزان س��رمایه گذاری 
خارجی مصوب نسبت به سال 1393 
بیانگ��ر رش��د 300 درصدی اس��ت. 
عالوه بر این سرمایه گذاری خارجی 
مصوب در کشور طی 10 ماهه سال 
1395 در قیاس با مدت مشابه سال 
قبل از نظ��ر ارزش س��رمایه گذاری 
بیانگ��ر رش��د 109 درص��دی بوده و 

در خص��وص تع��داد کل طرح ه��ا و 
واحدهای س��رمایه گذاری نیز رش��د 

142 درصدی را نشان می دهد.
 

سرمایه گذاری خارجی مصوب به 
تفکیک استانی

آخری��ن  براس��اس  همچنی��ن 
اطالع��ات س��رمایه گذاری خارج��ی 
مص��وب ب��ه تفکیک اس��تان ها طی 
سال 1394 و 10 ماهه سال 1395 
بیش��ترین تع��داد ط��رح مصوب در 

اس��تان خراس��ان رضوی بوده و در 
سال 1394 نیز استان البرز در رتبه 
دوم و اس��تان های آذربایجان غربی، 
تهران و اصفهان رتبه سوم مشترک 

را کسب کردند. 
اطالع��ات  ای��ن  براس��اس 
س��رمایه گذاری خارج��ی مصوب به 
تفکیک استانی طی سال های 1394 
و 10 ماهه س��ال 1395 بیش��ترین 
حجم سرمایه گذاری در سال 1394 
به ترتیب در اس��تان های خراس��ان 

رضوی، فارس، سیستان و بلوچستان 
مصوب شده و در سال 1395 نیز به 
ترتیب اس��تان های خراسان شمالی، 
آذربایجان غرب��ی و قزوین رتبه های 
اول ت��ا س��وم را از لح��اظ حج��م 
سرمایه گذاری مصوب کسب کردند. 

رتبه جهانی ایران در جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ج��ذب  در  موث��ر  عوام��ل 
سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی به 
ترتی��ب نی��روی کار ارزان و ماه��ر، 
اندازه و گستره بازار، درجه باز بودن 
اقتص��اد و س��هم بخ��ش خصوصی 
در اقتصاد اس��ت که بر این اس��اس 
روند تغییرات رتب��ه ایران در جذب 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی 
نش��ان می ده��د که طی س��ال های 
2011 ت��ا 201۶ در ش��اخص ها و 
زیرشاخص های رقابت پذیری جهانی 
مرتب��ط با اندازه بازار رتبه ایران بین 
18 تا 21 در نوسان بوده و رتبه 18 
در سال 2012 را کسب کرده است. 
عالوه بر این در سال 2014 این رتبه 
به 21 رس��یده و در سال های 2015 
و 201۶ رتبه ایران بهبود و به مرتبه 

19 ارتقا یافته است. 

میزان سرمایه گذاری خارجی در سال های 1390 تا 139۵ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم شد

بهبود رتبه ایران در جهان

سرمایهگذاری

اقتصادکالن

وزیر راه و شهرسازی به تبیین مفهوم اقتصاد 
مقاومتی پرداخت

مقاومت در برابر تکانه های اقتصادی
وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: اقتص��اد مقاومت��ی به ما 
می گوی��د که با وج��ود میلیاردها تومان پول و س��رمایه در 
کش��ور می توانید نرخ بهره وری را افزایش دهید که اگر این 
اتف��اق بیفتد، ب��ا وجود بروز هر گونه تکان��ه اقتصادی دیگر 

مشکلی به وجود نخواهد آمد. 
به گزارش خبرآنالین، عباس آخوندی در نشست معاونان 
و مدیران کل اس��تان ها ب��ا تاکید بر این نکت��ه که اقتصاد 
مقاومت��ی به معنای مقاومت اقتصاد در برابر تکانه های مهم 
در کشور است، گفت: متاسفانه در برخی گفتمان های وارونه 
ب��ه  گونه ای رفتار می ش��ود که م��ردم را از نظر اقتصادی به 
دولت وابس��ته می کند، امری که قطعا در زمان مشکل برای 
دولت باعث فرو ریختن اقتصاد در همه نقاط کشور می شود.  
آخون��دی در ادام��ه اصلی ترین مبنای اقتص��اد مقاومتی را 
استفاده از س��رمایه های موجود برای افزایش نرخ بهره وری 
در کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی به ما می گوید که 
با وجود میلیاردها تومان پول و س��رمایه در کشور می توانید 
نرخ به��ره وری را افزایش دهید که اگر ای��ن اتفاق بیفتد با 
وجود بروز هر گونه تکانه اقتصادی دیگر مش��کلی به وجود 
نخواهد آمد زیرا س��رمایه اولیه موج��ود بوده و اتفاقی برای 
آن نیفتاده اس��ت.  وزیر راه و شهرس��ازی در تش��ریح این 
نکت��ه اضافه کرد: به طور مثال زمانی که خط ریلی اصفهان 
به سمت ش��یراز موجود اس��ت و روزانه 10 سرویس دارد، 
آیا ما برای افزایش س��رویس های آن به 100 مورد احتیاج 
به افزایش س��رمایه گذاری داریم؟ خی��ر، بلکه باید تنها نرخ 
بهره وری آن را باال ببریم، مسئله ای که در تمامی بخش های 
دیگر اعم از حوزه جاده ای، پایانه های مسافری، ریلی و... نیز 

به همین شکل خواهد بود. 
ای��ن مقام مس��ئول در ادامه با تاکید مج��دد بر این نکته 
که اصلی ترین جان مای��ه اقتصاد مقاومتی چگونگی افزایش 
ن��رخ بهره وری از س��رمایه های موجود اس��ت، گفت: حجم 
س��رمایه در اختیار دولت بس��یار زیاد اس��ت، ما باید به این 
نکته توجه کنیم که چگونه می توانیم از طریق این س��رمایه 
نرخ بهره وری در کشور را باال ببریم، مسئله ای که برخی آن 
را به اقتصاد توزیع یا رونق تبدیل کرده اند که بدون شک هر 

دو مورد بر ضد مفهوم اقتصاد مقاومتی خواهد بود. 
عض��و کابین��ه دولت تدبی��ر و امید در ادامه س��خنان خود 
نوس��ازی ناوگان جاده ای در بخش باری و مس��افری را نمونه 
خوبی از فعالیت های رونق دهنده اقتصاد )با حفظ اصول اقتصاد 
مقاومتی( در امور توسعه ای کشور اعالم کرد و گفت: این مورد 
خوبی اس��ت که به تصور من توجه کمی از سوی مدیران کل 
استانی تاکنون به آن شده است، بدون شک امکان درگیر شدن 
استان ها به این بخش در کشور وجود دارد.  آخوندی در ادامه 
سخنان خود حمل و نقل یکپارچه )درب تا درب( را یکی دیگر 
از موضوعات اصلی این حوزه در وزارت راه و شهرسازی قلمداد 
کرد و گفت: اصلی ترین بحث ما در کالنشهرها بحث حمل و نقل 
حومه ای است، ما نمی توانیم به حمل و نقل حومه ای در شهرها 
بی توجه باش��یم و باید برای سیستم حمل و نقل حومه ای همه 
کالنشهرهای کش��ور نظریه ای داشته باشیم. قطعا علت اینکه 
من به دنبال بحث حمل و نقل در کشور هستم به آن دلیل است 
ت��ا ضمن خروج از پروژه محوری ببینیم که برای رفع این گونه 
مش��کالت استان ها دارای چه درک و اندیشه ای هستیم.  وزیر 
راه و شهرس��ازی در ادام��ه با تاکید بر ضرورت افزایش س��هم 
آزادراه ها نسبت به سایر شقوق حمل و نقلی در کشور گفت: ما 
باید در بخش حمل و نقلی سیستم های خوداتکا و بازگشت پذیر 
را گس��ترش داده و همچنی��ن با تش��کیل صندوق توس��عه 
حمل و نقل در این دوره این بخش را پیش ببریم.  آخوندی در 
پایان خاطرنشان کرد: شاید در جابه جایی دولت برخی اقدامات 
دچار سستی شده و سرعت خود را از دست بدهد، اما من تقاضا 
دارم که تمامی مدیران به این مسئله توجه کرده و وظایف خود 

را با قدرت هرچه تمام تر ادامه دهند. 

بخشنامه دولت برای بازخرید کارمندان مازاد
دستگاه ها اموال مازاد را بفروشند

با بخش��نامه جدید دول��ت، دس��تگاه های اجرایی که در 
بودجه مصوب امس��ال آنه��ا برای بازخری��د کارکنان مازاد 
یا بازنشس��تگی اعتبار مربوط پیش بینی نش��ده، می توانند 
از مناب��ع اعتب��اری حاصل از ف��روش ام��وال و دارایی های 

غیرمنقول مازاد برای این منظور استفاده کنند. 
 ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز«، هیأت وزیران در جلس��ه 
21 خردادم��اه امس��ال ب��ه پیش��نهاد س��ازمان های برنامه 
و بودجه کش��ور و اداری و اس��تخدامی کش��ور و به استناد 
بند )ج( تبصره )12( قانون بودجه س��ال 139۶ کل کشور 
آیین نام��ه اجرای��ی بند یادش��ده را تصویب ک��رد و در این 
راستا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین نامه 
اجرایی بند )ج( تبصره )12( قانون بودجه س��ال 139۶ کل 
کشور با موضوع نحوه تامین اعتبار بازخریدی کارکنان مازاد 
یا بازنشستگی را به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان 

اداری و استخدامی کشور ابالغ کرده است. 

وزیر اقتصاد: 
فاینانس 13میلیارد دالری کره از محل 

پول نفت نیست
وزی��ر اقتصاد با بی��ان اینکه فاینان��س 13میلیارد دالری 
کش��ور کره از محل پ��ول نفت ایران نیس��ت و منابع آن از 
کره تامین می ش��ود، گفت: مش��کالتی در رابطه با کیفیت 
ق��رارداد تجاری و متن ضمانت نام��ه بود که در حال رایزنی 

برای حل آن هستیم. 
علی طیب نیا در گفت وگو با فارس در پاس��خ به اینکه آیا 
فاینانس 13میلیارد دالری با کشور کره همان  پول های نفت 
کش��ور اس��ت یا کره ای ها از منابع خود فاینانس می دهند، 
بیان داش��ت: این منابع برای تامین مالی پروژه های کش��ور 
پیش بینی ش��ده و مدتی اس��ت در حال مذاک��ره در مورد 
کیفیت قرارداد تجاری و متن ضمانت نامه های الزم هستیم. 
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی افزود: خوش��بختانه کم کم 

نتیجه مثبت حاصل خواهد شد. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ق��رارداد فاینانس با کش��ور کره 
ارتباط��ی با موض��وع و موانع FATF ن��دارد، تصریح کرد: 
این فاینانس جدای از پول های فروش نفت خودمان است و 

ارتباطی با پول نفت ندارد. 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی در مورد اجالس آینده گروه 
اقدام مالی )FATF( برای خروج کامل ایران از لیست سیاه 
گف��ت: مقام معظم رهبری به بنده برای این موضوع اعتماد 

کرده اند و قطعا منافع ملی در نظر گرفته خواهد شد. 

یادداشت

3 نکته درباره ارز، صنعت و بازرگانی

1- تاخیر در دریافت درآمد نفتی در ماه های گذشته، باال 
بودن قیمت نفت در ماه های پیش��ین و دریافت پول فروش 
نف��ت و البته افزایش تولید و فروش نفت س��ه نکته مهم در 
تحلیل ثبات بازار ارز اس��ت. درآمدهای ارزی دولت از زمان 
نوس��انی که در آبان ماه و آذرماه در بازار ایجاد ش��د افزایش 
پیدا کرد و این مهم، این امکان را برای بانک مرکزی فراهم 
کرد تا بتواند ارز بیشتری به بازار تزریق و قیمت ارز را کنترل 
کند. با این اقدام دولت بازار به ثبات رس��ید اما فکر می کنم 
این ثبات پایدار باش��د و به ویژه به این دلیل که در ماه های 
جاری یعنی بعد از عید نوروز قیمت نفت افت کرده، طبیعی 
است که درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کند. اگر تقاضا 
در شش ماهه دوم افزایش پیدا کند، با توجه به وضعیت بازار 
و تقاضا برای س��رمایه گذاری و خرید ماشین آالت و واردات 
ب��از می توان همان جریان تکرار ش��ود. تک نرخی کردن ارز 
بی��ش از آنکه ب��ه ذخایر و توان ارزی دولت ارتباط داش��ته 
باش��د، به برقراری ارتباطات بانکی به نوعی که بانک مرکزی 
بتواند ارز را به متقاضیان در تمام دنیا برساند، مربوط است. 
در ح��ال حاضر دو نوع ارز داری��م. ارزی که در اختیار بانک 
مرکزی است و به همه جا قابل انتقال نیست و اگر هم انتقال 
ممکن باش��د، کارمزد باالس��ت و ارزی که در ب��ازار آزاد و 
در اختی��ار صادرکنندگان و واردکنن��دگان قرار دارد؛ یعنی 
ارزی که حاصل فعالیت خودشان است و با انعطاف بیشتری 
می ت��وان آن را در جاهای مختلف خریدوف��روش کرد. اگر 
مجاری بانکی برقرار ش��ود تا بانک مرک��زی بتواند با همان 
کیفی��ت بازار آزاد ارز را واگذار کند، آن زمان اس��ت که اگر 
ارز تک نرخی شود، توان دفاع از ارز تک نرخی را داریم. یعنی 
دوباره ارز بازار آزاد فاصله قیمتی با ارز دولتی پیدا نمی کند. 
اگر ش��رایط اثرگ��ذار بر بازار ارز روند ج��اری را ادامه دهد، 
افزایش تقاضا برای س��رمایه گذاری و ورود ماشین آالت، در 

بازار نوسان ایجاد می کند. 
2- رکود را پش��ت سر گذاش��تیم اما صنایع ما به ویژه در 
سطح کوچک و متوسط وارد رونق نشدند. پشت سر گذاشتن 
رکود به معنای رونق نیست. معنای خروج از رکود این است 
که نرخ رش��د منفی متوقف  ش��ده و به ان��دازه محدودی در 
بعضی بخش ها مثبت ش��ده اس��ت. زمانی که نرخ رش��د را 
در بخش های مختلف اقتصاد براس��اس آمار مالحظه کنید، 
می بینید که در بعضی بخش ها مثل معدن و س��اختمان نرخ 
رش��د منفی داش��تیم و صنعت ما هم نرخ رشد قابل قبولی 
نداش��ته اس��ت. از طرف دیگر نرخ رش��د به معنای افزایش 
تولید اس��ت نه افزایش صادرات و نمی ت��وان آمار مربوط به 
صادرات صنای��ع را در بازه های زمانی مختلف، به عنوان تنها 
عام��ل تعیین کننده در رونق یا خروج از رکود در نظر گرفت. 
بسیاری از صنایع ما کاربرد و مصرف داخلی دارد و محصولی 
تولید می کند که از نظر کیفیت و قیمت برای توسعه بیشتر 
ص��ادرات مناس��ب نیس��ت و در نهایت در بازار کش��ورهای 
همس��ایه می توان این تولید را به فروش رس��اند. مولفه های 
دیگ��ری مثل تغییر در س��اختار مدیریت و تولید، اس��تفاده 
از فناوری ه��ای روز، افزایش به��ره وری و مولفه های بیرونی 
مثل نرخ ارز، ش��اخص تورم تولیدکننده، هزینه های تبادالت 
ارزی و تس��هیالت بانکی و بهینه س��ازی بر افزایش صادرات 
صنعت موثر است. رشد فعلی صرفا در شاخص عمومی رشد 
اقتصادی انجام  ش��ده و نمی ت��وان آن را به تنهایی متناظر با 

صادرات محصوالت صنعتی در نظر گرفت. 
3-دیدگاه های موافق و مخالف درباره تفکیک وزارتخانه و 
احیای وزارت بازرگانی مطرح  ش��ده اس��ت اما من در درجه 
اول مخال��ف این رفتار هس��تم. رفتاری که باعث می ش��ود 
باعجله، مطالعه نش��ده، ش��تاب زده و بدون دانس��تن دالیل 
و عوام��ل و ب��دون در نظر گرفتن نظ��رات بخش خصوصی 
تصمیم گیری ش��ود. زمانی ک��ه کاری را باعجله انجام دهیم 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم که به نتیجه خوبی می رسیم، 
بنابراین مس��ئله تفکیک و احیای وزارتخانه های سابق قابل 
قضاوت نیست و نمی توان گفت که تفکیک وزارت بازرگانی 
می تواند به بهتر ش��دن شرایط تجارت کشور کمک کند. تا 
زمانی که بخواهیم رجعت به عقب داش��ته باشیم و از تجربه 

گذشته استفاده نکنیم، هیچ اقدامی نتیجه بخش نیست. 
منبع: پایگاه خبری اتاق تهران 

معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد
تالش برای صدور مجوز آنالین شروع 

کسب و کار
معاون وزیر اقتصاد می گوید گرچه ممکن است با توجه به 
ضریب نفوذ اینترنت س��امانه های الکترونیک دریافت مجوز 
تماما مورد اس��تفاده برخی کاربران ق��رار نگیرد و همچنان 
مراجعه به پیش��خوان ها را داش��ته باش��یم، ولی با این حال 
برنام��ه ما این اس��ت که با توجه به پیش��رفت خوب در باال 
رفت��ن ضری��ب اینترنت بتوانی��م مراجعه حض��وری فعاالن 

اقتصادی و ... را برای کسب مجوز حذف کنیم. 
حس��ین میرش��جاعیان در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، درباره 
ای��ن موضوع که آیا دو س��امانه افتتاح ش��ده در س��ازمان 
محیط زیس��ت که به موجب آن دو مجوز مهم این س��ازمان 
الکترونیکی ش��ده و بدی��ن ترتیب پروس��ه رفت و آمد برای 
کسب مجوز در س��ازمان محیط زیس��ت کمتر می شود، در 
راستای طرح بیست 80 دفتر پایش فضای کسب و کار است، 
گفت: س��ازمان محیط زیس��ت دو مجوز داش��ت که گرچه 
درباره  فعالیت فعاالن کس��ب و کار اهمیت چندانی نداش��ت، 

ولی مجوز آن از جنس مجوزهای واسطه ای بود. 
وی افزود: مجوزهای کس��ب و کار بس��یاری به آن وابسته 
بودن��د که ب��االی 140 مجوز دس��تگاه های م��ا که بخش 
بزرگ��ی از فعالیت های بزرگ م��ا را دربرمی گرفت، بنابراین 

الکترونیکی شدن این مجوز بسیار تسهیل کننده بود. 
معاون وزیر اقتصاد در پاس��خ به این سوال که با توجه به 
پایین بودن ضریب نفوذ در روستاها که با توجه به محتوای 
این دو س��امانه ممکن است اس��تفاده از آن منوط به امکان 
اس��تفاده کاربران از اینترنت باش��د، گفت: ب��ه این موضوع 
اندیش��یده ش��ده اس��ت و اتفاق خوبی افتاده ک��ه در دفاتر 
پیش��خوان کل کشور امکان استفاده از این دو سامانه وجود 
دارد. به این ترتیب مراجعین می توانند به دفاتر پیش��خوان 
مراجع��ه کرده و از آن اس��تفاده کنند. اگر اف��راد خود هم 
بخواهند می توانند از وس��ایل ش��خصی متصل شده و امور 

خود از طریق این دو سامانه را پیش ببرند. 
میرش��جاعیان افزود: البته باید بگویم اکنون ما پیش��رفت 
بس��یار خوبی در ضریب نفوذ اینترنت داشته ایم که روند رو 
به بهبود بیشتر اس��ت و این نگاه را داریم که در میان مدت 
مراجع��ه حضوری به طور کلی وجود نداش��ته باش��د و امور 

مورد نیاز کاربران به صورت الکترونیکی انجام شود. 
 



رئیس کل بان��ک مرکزی ایران ب��ا انتقاد از 
کس��انی که در موضوع ساماندهی موسسه های 
غیرمجاز سیاس��ی برخ��ورد می کنن��د، تأکید 
کرد: بانک مرکزی برای صیانت از س��پرده های 
مردم، به تناسب دارایی های شناخته شده این 
موسس��ه ها، خطوط اعتباری به سپرده گذاران 
اختصاص می دهد.  ولی اهلل س��یف در گفت وگو 
با ایرنا ضمن تش��ریح ریش��ه های شکل گیری 
و رش��د موسس��ه های غیرمج��از و مهم تری��ن 
اقدام ه��ای دول��ت یازدهم در برخ��ورد با آنها 
خاطر نش��ان ک��رد موسس��ه های غیرمجاز از 
دولت های قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده 
اس��ت اما برخی موضوع را سیاس��ی کرده اند و 
اظهارنظرهای��ی می کنند که موانعی را بر س��ر 
راه س��اماندهی به وجود می آورد.  وی توضیح 
داد: بانک مرکزی برای ساماندهی برخی از این 
موسس��ه ها از خطوط اعتباری خود اس��تفاده 
کرده اس��ت که می ت��وان به انحالل موسس��ه 
ثامن الحج��ج اش��اره ک��رد که ب��رای حل این 
مشکل 2 هزار و 200 میلیارد تومان  )22 هزار 
میلیارد ری��ال( از منابع بانک مرکزی پرداخت 
کردی��م و حدود 2 ه��زار و 200 میلیارد تومان 

دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم. 
به گفته س��یف، همچنین در موضوع تعاونی 
منحل��ه فرش��تگان نی��ز تاکنون متناس��ب با 
دارایی های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی 
را برای س��پرده گذاران به صورت خط اعتباری 
در نظ��ر گرفتی��م و اختص��اص ای��ن خطوط 
اعتباری با هدف تس��ریع در پرداخت س��پرده 

سپرده گذاران انجام شده است.
 

موسسه های غیرمجاز در دهه های 70 و 
80 شکل گرفتند

سیف گفت: موسسه های غیرمجاز موضوعی 
است که از دولت های قبل به ارث رسیده و من 
و همکارانم در بانک مرکزی وارث این وضعیت 
نابس��امان بوده ای��م. در واقع س��ابقه تش��کیل 
این گونه موسسات به طور عمده به دهه های 70 
و 80 بر می گ��ردد. در آن زم��ان وزارت تعاون، 
مجوزهای��ی را با عن��وان تعاون��ی اعتبار صادر 
کرد. همچنی��ن نیروی انتظام��ی، مجوزهایی 
ب��رای صندوق ه��ای قرض الحس��نه م��ی داد. 
متاس��فانه برخ��ی افراد س��ودجو با در دس��ت 
داش��تن این مجوزها از نهادهای غیرمرتبط، به 
فعالیت هایی اقدام کردند که باعث نابس��امانی 
در س��ال های اخیر شد. این افراد در فضایی که 
با سوء استفاده از اعتماد عمومی و نبود نظارت 
از س��وی مس��ئوالن و نهادهای ذی ربط همراه 
بود، فعالیت مح��دود خود را به فعالیتی عمده 
و شبهه بانکی تبدیل کردند و هر روز بر حجم 
آن افزودند. مردم و س��پرده گذاران نیز بی خبر 
از همه چیز با س��پرده گذاری در این موسسات 
باعث گس��ترش ابعاد فعالیت آنها شدند و این 
فعالیت ها به دلیل نبود س��از وکار درس��ت در 
مدیریت سپرده های جمع آوری شده، نه تنها به 
سمت س��ودآوری نرفتند بلکه هر روز از حجم 
پول و امانتی که در دست شان بود، کاسته شد. 

اعطای سود به سپرده های قبلی با 
سپرده های جدید

س��یف ادام��ه داد: از آنج��ا که موسس��ان و 
س��هامداران موسس��ات غیرمجاز، تخصصی در 
اداره امور بانکی نداش��تند فق��ط با روش های 
غیرمعم��ول و ب��ا اس��تفاده از وعده های دروغ 
و س��ودهای فریبن��ده، اقدام به جذب س��پرده 
کردن��د. گردانندگان موسس��ه های غیرمجاز با 
وعده س��ود باالتر به سپرده ها و اعطای سود به 
سپرده های قبلی از محل سپرده های جدید بر 
حجم زیان خود انباش��تند و با این کار، درصد 
زیادی از اصل س��پرده های ن��زد خود را به باد 

دادند. 

کسی پیش بینی نمی کرد فعالیت این 
موسسات در آینده مشکل ساز شود 

س��یف افزود: برخی مش��کالت از جمله نبود 
س��ازو کار قانون��ی ب��رای مقابله با موسس��ات 
غیرمج��از و نب��ود برخ��ی هماهنگی ه��ا بین 
نهاده��ای ناظر، باعث گس��ترش حجم فعالیت 
آنها ش��د. در واقع در زمان شروع فعالیت، این 
موسس��ات و صندوق ها مجوزهای��ی از وزارت 
تعاون و نیروی انتظامی گرفته بودند و کس��ی 
پیش بینی نمی کرد فعالی��ت آنها در آینده چه 
مشکالتی را در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد 
خواهد کرد؛ تا اینکه در س��ال 1383 با هدف 
جلوگیری از گس��ترش فعالی��ت غیرمجازها و 

مش��کالتی که در نظام پولی و بانکی کشور به 
وجود می آوردند، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل 
پول��ی تصویب و ب��ه موجب این قان��ون، ادامه 
فعالیت آنها بدون کسب مجوز از بانک مرکزی 

ممنوع شد. 

اقتدار بانک مرکزی در برخورد با 
غیرمجازها

س��یف در ادامه س��خنانش گف��ت: بانک 
مرک��زی در دولت یازده��م از همان ابتدای 
ش��روع کار دول��ت ب��ا حساس��یت کامل به 
موضوع ورود کرد. با تالش های صورت گرفته 
در دولت یازدهم و لوایح ارائه شده در اواخر 
سال 1395 قوانینی از جمله  »قانون احکام 
دائمی برنامه های توس��عه کشور« و  »قانون 
برنامه پنج س��اله شش��م توس��عه اقتصادی، 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی جمهوری اس��المی 
ایران« در مجلس ش��ورای اس��المی تصویب 
ش��د که این قوانین، اختیارات قابل توجهی 
به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک 
مرکزی می تواند با اقتدار بیش��تر، از فعالیت 
غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید 

جلوگیری کند. 
وی ادام��ه داد: در یک��ی از موارد، براس��اس 
قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه کشور، 
همه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و 
غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و امالک 

کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
و وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به 
همکاری ب��ا بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران هس��تند. با اتکا به این پش��توانه قانونی، 
بانک مرکزی با هدف س��المت مالی و پایداری 
هرچه بیش��تر ش��بکه بانک��ی کش��ور، بهبود 
روش های بانک��داری، نظارت دقیق تر بازار پول 
و در نهایت صیانت از س��پرده های هموطنان، 
موض��وع را با جدیت پیگیری ک��رده و خواهد 
ک��رد. به طور قطع ادامه فعالیت در امور پولی و 
بانکی بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی قابل 

قبول نیست. 
س��یف اضافه ک��رد: الزم به یادآوری اس��ت 
که خوش��بختانه اکنون همراه��ی و هماهنگی 
مناس��بی می��ان بان��ک مرک��زی، قوه قضاییه، 
نی��روی انتظامی و س��ایر نهاده��ای ناظر برای 
ساماندهی بازار غیرمتش��کل پولی وجود دارد 
اما متاسفانه، برخی، موضوع را سیاسی کرده اند 
و اظهارنظرهایی می کنند که موانعی را بر س��ر 
راه س��اماندهی به وجود می آورد. البته مشکل 
از آنجا ناش��ی می ش��ود که این افراد اطالعات 
کافی درباره ساماندهی و تعیین تکلیف ندارند 
و با اغراض سیاس��ی، سعی می کنند موضوع را 

به گونه ای دیگر جلوه دهند. 

صیانت از سپرده های مردم
سیف گفت: فعالیت غیرمجازها باعث برخی 
ناهماهنگی ها از جمله در نرخ س��ود سپرده ها 
و تس��هیالت بانکی می ش��ود. ای��ن موضوع در 
دل خود مش��کالتی را ب��رای س��پرده گذاران 
دارد. س��ودهای باالیی که مح��ل تحصیل آنها 
مشخص نیست، به طور قطع ریسک هایی برای 
سپرده گذاران و مش��تریان موسسات غیرمجاز 
به همراه خواهد داش��ت. بانک مرکزی با ورود 
به موضوع و جلوگی��ری از فعالیت غیرمجازها 
تالش می کند جلوی ضرر و خس��ارت بیش��تر 
را به ه��ر نحو ممکن بگیرد و از س��پرده هایی 
که حاص��ل زندگی هموطنان عزیز اس��ت و با 
عملی��ات خ��الف و ندانم کاری هایی از س��وی 
مدی��ران و مس��ئوالن موسس��ات غیرمج��از با 
مشکل مواجه می ش��وند، صیانت کند. در این 
خصوص می توان به خطوط اعتباری اشاره کرد 
که در س��اماندهی برخی از این موسس��ه های 
غیرمجاز در سال های اخیر توسط بانک مرکزی 

اختصاص داده شده است. 
رئی��س کل بانک مرک��زی تأکید ک��رد: در 
جری��ان انحالل موسس��ه ثامن الحج��ج و برای 
حل این مش��کل 2 هزار و 200 میلیارد تومان 
از مناب��ع بان��ک مرک��زی پرداخ��ت کردیم و 
حدود 2 ه��زار و 200 میلیارد توم��ان دیگر را 
تعهد کردیم که پرداخ��ت کنیم. همچنین در 
موض��وع تعاونی منحله فرش��تگان نیز تاکنون 
متناس��ب با دارایی های شناس��ایی ش��ده این 
تعاونی، مبالغی را برای سپرده گذاران به صورت 
خ��ط اعتباری در نظر گرفتی��م. اختصاص این 
خطوط اعتب��اری با هدف تس��ریع در پرداخت 

سپرده سپرده گذاران انجام شده است. 

رئیس کل بانک مرکزی: برخی سیاسی کاری می کنند

ریشه های شکل گیری موسسات غیرمجاز  پنجشنبه ملتهب
سپرده گذاران بانکی

در حال��ی که هنوز هیچ تصمیم��ی درباره ادغام بانک ها و 
موسسات اعتباری از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی 
به طور رس��می اعالم نش��ده، اما هر روز شایعات مختلفی در 
فضای ملتهب بانکی در این باره به گوش می رس��د، از جمله 
روز پنجشنبه شایعه ادغام مؤسسه مهر اقتصاد، کوثر و ثامن، 
موجب دلهره و نگرانی بس��یاری از سپرده گذاران بانکی شد.  
این ش��ایعات از روزی به راه افتاد که ولی اهلل س��یف، رئیس 
کل بانک مرکزی با انتش��ار صورت های مالی بانک ها از طرح 
ادغام به عنوان یکی از راهکارهای اصالح نظام بانکی س��خن 
به میان آورد و اگرچه س��یف از زمان دقیق اجرای این طرح 
حرفی نزد، اما فضای ملتهب بانکی و حاشیه هایی که درباره 
مؤسسه کاسپین به وجود آمده، دست به دست هم داد تا در 
س��ایه کاهش اعتماد عمومی به شبکه بانکی، هر روز حرف 
و ش��ایعه جدیدی درباره ورشکستگی یک بانک یا تجمع در 

مقابل یک مؤسسه اعتباری شنیده شود. 
ب��ا ای��ن ح��ال، هرچقدر ک��ه ای��ن روزها بح��ث تفکیک 
وزارتخانه ه��ای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرس��ازی و 
ورزش و جوانان در رس��انه ها و محافل اقتصادی باال گرفته، 
به موازات آن از س��وی دیگر بحث ادغام بانک ها و موسسات 

اعتباری در فضای پولی و مالی شدت یافته است. 
ام��ا ماجرای روز پنجش��نبه از روز پیش از آن آغاز ش��د که 
س��پرده گذاران مؤسسه ثامن در ش��عب مختلف برای دریافت 
سپرده های ش��ان تجمع کردند؛ این تجمع در کنار خبر ادغام 
موسس��ات ثامن و مهر اقتصاد و کوثر در روز پنجش��نبه باعث 
ش��د تا روزی ن��اآرام برای جمعی از س��پرده گذاران بانکی رقم 
بخورد. در خبری که در رس��انه ها منتشر شد آمده بود که قرار 
است با تش��کیل بانک کوثر دو مؤسسه کوثر که اکنون دارای 
مج��وز از بانک مرکزی اس��ت به همراه مؤسس��ه ثامن و بانک 
مهر اقتصاد با یکدیگر ادغام ش��وند.  انتشار این خبر در فضای 
ملتهب این روزهای شبکه بانکی که از یک سو از ورشکستگی 
بانک ها صحبت می شود و از سوی دیگر در شرایطی که حواشی 
مؤسس��ه کاسپین تمامی ندارد، به شایعات بیشتر دامن زد. اما 
ساعتی بعد از انتشار خبر، روابط عمومی مؤسسه کوثر و بانک 
مهر اقتصاد در پیام های جداگانه ای این خبر را تکذیب کردند.  
مؤسسه کوثر در واکنش به این خبر اعالم کرد:  »هرگونه ادغام 
نهادهای بانکی منوط به مصوبه ش��ورای پول و اعتبار و مجوز 
بانک مرکزی می باش��د. به رغم مذاکرات انجام شده و توافقات 
حاصل��ه فیمابین با موضوع مزبور به اطالع می رس��اند هرگونه 
تصمیم گی��ری در حوزه نظام بانکی کش��ور من��وط به مصوبه 
ش��ورای پول و اعتبار و ابالغ بانک مرکزی می باش��د که هنوز 
تأییدیه ای ازس��وی بانک مرکزی صادر گردیده باشد، به دست 

این مؤسسه نرسیده است.«
رواب��ط عمومی بانک مه��ر اقتصاد نیز هرگون��ه مذاکره با 
موسس��ات کوثر و ثامن را تکذیب و اعالم کرد:  »انتشار این 
قبیل ش��ایعات هیچ تأثیری در روند فعالیت ها و برنامه های 
فعل��ی و آتی بانک ندارد و این گون��ه اخبار کذب و بی اعتبار 
نشأت گرفته از سوء استفاده و ضعف برخی رقبای بانک مهر 
اقتصاد در شبکه بانکی کشور می باشد.« همه این اتفاقات در 
حالی بود که بانک مرکزی در روز پنجشنبه هیچ واکنشی به 
این اخبار نش��ان نداد و در واقع سکوت بانک مرکزی موجب 
ش��د این شایعه بیشتر ش��دت بگیرد و پنجشنبه ای ملتهب 
و ناآرام برای س��پرده گذاران بانکی رقم بخ��ورد. با این همه 
الزم و ضروری اس��ت که از هرگونه خدشه دار شدن اعتماد 
عموم��ی به ش��بکه بانکی بپرهیزیم و در این مس��یر وظیفه 
بانک مرکزی در صیانت از اعتماد عمومی به ش��بکه بانکی، 

وظیفه ای بس سنگین و سترگ است. 
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یادداشت

 بی پولی؛ 
عامل ۹7 درصد چک های برگشتی

از حدود 7 میلیون چک مبادله ش��ده در ماه ابتدایی 
امس��ال بالغ بر یک میلیون فقره برگشت خورده است. 
دلیل اصلی این موضوع به کس��ری و فقدان موجودی 

حساب صاحب چک برمی گردد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، تازه ترین آم��ار از گردش چک 
در سیس��تم بانک��ی بیانگ��ر مبادله بالغ ب��ر 7میلیون 
و ۴00ه��زار فق��ره چک ب��ه مبلغی بی��ش از 37هزار 
میلیارد تومان اس��ت. چک های مبادله ای مجموعه ای 
از چک های وصولی و برگش��تی بین بانکی در سامانه 
چکاوک اس��ت. در ماه ابتدایی امسال میزان چک های 
مبادل��ه ای از نظر تعداد 25.۶ درصد و از لحاظ مبلغ تا 

۴0.۴ درصد کاهش داشته است. 
همچنین جزییات چک های مبادله ای نشان می دهد 
در ماه مورد بررس��ی در کل کشور بالغ بر ۶ میلیون و 
300 ه��زار فقره چک به مبلغ حدود 30 هزار میلیارد 
تومان وصول شده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 
ت��ا 2۶.1 درصد از نظر تع��داد و ۴1.2 درصد از لحاظ 

مبلغ کاهش دارد. 
اما در رابطه با چک های برگشتی نیز باید یادآور شد 
که در فروردین ماه امس��ال بالغ ب��ر 1.1 میلیون فقره 
چک برگشت خورده است که نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد 23درصد کاهش دارد. مبلغ چک های برگش��تی 
ح��دود8000 میلیارد تومان ب��وده که با کاهش 37.1 

درصدی همراه بود. 
چک ه��ا در هنگام ارائه ب��ه بانک جهت وصول بنا بر 
چند دلیل می توانند برگش��ت بخورن��د؛ عدم مطابقت 
امض��ا، نقص امض��ا، مغایرت تاریخ ع��ددی و حروفی، 
امضای چک مخدوش باشد، مخدوش بودن مندرجات 
چ��ک، مبلغ حروفی ب��ا عددی چک مغایرت داش��ته 
باشد، حساب مورد نظر مسدود شود، کسری حساب و 

همچنین عدم وجود موجودی. 
این در حالی اس��ت که گزارش بانک مرکزی از این 
حکایت دارد که فروردین ماه امسال حدود 1.1میلیون 
فق��ره چک به مبلغی بالغ ب��ر 7700میلیارد تومان به 
دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است. 
ب��ه عبارتی از نظر تع��داد 97.۴درصد و از لحاظ مبلغ 
9۶.۶درصد از کل چک های برگش��تی به دلیل کسری 

یا فقدان موجودی بوده است. 

قیمت طال و انواع سکه کاهش یافت
صراف��ان بازار ارز و طال، نرخ ه��ر دالر امریکا را 3.730 تومان 
و هر قطعه تمام به��ار آزادی طرح جدید را 1.199.۴00 تومان 
تعیین کردند که نشان دهنده ثبات قیمت دالر و کاهش قیمت 
طال و انواع س��که در بازار اس��ت. همچنین هر یورو در بازار آزاد 
ته��ران ۴.238 تومان و هر پوند نیز ۴.8۴2 تومان قیمت خورد. 
هر نیم س��که ۶3۴.000 تومان و هر ربع سکه 3۶۴.000 تومان 
فروخته شد. هر سکه یک گرمی 2۴7.000 تومان خرید و فروش 

شد و هر گرم طالی 18 عیار 11۴.152 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.730دالر آمریکا

۴.238یورو اروپا

۴.8۴2پوند انگلیس

1.019درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴9۴.۴50مثقال طال

11۴.152هر گرم طالی 18 عیار

1.172.000سکه بهار آزادی

1.199.۴00سکه طرح جدید

۶3۴.000نیم سکه

3۶۴.000ربع سکه

2۴7.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـــه

فرصت امروز: در واپسین روزهای اردیبهشت ماه امسال، 
بان��ک مرکزی با ابالغ بخش��نامه پرداخ��ت وام با ضمانت 
یاران��ه نقدی، از اجرای طرحی خبر داد که بر اس��اس آن، 
شخص می تواند با پشتوانه قرار دادن حساب یارانه ای خود، 
حداکثر تا س��قف 5 میلیون تومان تسهیالت دریافت کند. 
»ی��ارا کارت اعتباری« نام این طرح بانک مرکزی اس��ت و 
سقف وام با توجه به میزان یارانه نقدی خانوارها 5 میلیون 
تومان و بازپرداخت آن حداقل 3۶ ماهه و حداکثر ۶0 ماهه 
است.  حمیدرضا غنی آبادی، مدیر اداره مطالعات و مقررات 
بانکی بانک مرکزی در این باره گفته اس��ت: به دلیل اینکه 
اکثریت و قاطبه سرپرس��تان خانوار، یک حس��اب یارانه ای 
دارند، در واقع این تدبیر اتخاد ش��د که به پشتوانه یارانه و 
حس��اب یارانه ای، امکان صدور کارت اعتباری فراهم باشد 
و در واق��ع وثیقه مورد نیاز بانک، به صورت خودکار تأمین 
ش��ود.  غنی آبادی افزود: متقاضی��ان کارت های اعتباری با 

ضمانت قرار دادن حس��اب های یاران��ه ای، می توانند از وام 
اس��تفاده کنند؛ به این معنا که مردم با پشتوانه قرار دادن 
حس��اب های یارانه ای خ��ود، حداکثر تا س��قف 5 میلیون 
تومان ب��ا عقد مرابح��ه و امکان بازپرداخ��ت حداکثر پنج 
س��اله و س��ود 18درصد، وام دریافت کنند که بازپرداخت 
تس��هیالت، به صورت خ��ودکار از محل یارانه های نقدی از 

سوی دولت باشد. 
چگونه با کارت یارانه وام بگیریم؟ 

شبکه بانکی به تازگی مجاز به صدور کارت های اعتباری 
ش��ده است که براساس آن تس��هیالتی تا سقف 5 میلیون 
تومان و به پش��توانه یارانه واریزی به حس��اب سرپرستان 

خانوار به متقاضی اختصاص می دهد. 
به گزارش ایس��نا، یارا کارت اعتباری، طرحی اس��ت که 
بانک مرکزی در روزهای گذش��ته اجرای آن را به ش��بکه 
بانک��ی ابالغ کرد، البته این ابالغیه ب��ه معنی الزام بانک ها 

ب��رای صدور یارا کارت نیس��ت بلکه ش��بکه بانکی مجاز و 
مختار است با توجه به منابعی که در اختیار دارد نسبت به 

اعطای وام از محل وثیقه یارانه نقدی اقدام کند. 
ش��رایطی که برای ارائه تس��هیالت از محل یارانه تعریف 
ش��ده این گونه خواهد بود که متقاضی اس��تفاده از چنین 
تس��هیالتی بای��د یارانه نقدی دریافت کن��د، در این حالت 
می توان��د با مراجعه به بانک ها و ارائه درخواس��ت اخذ یارا 

کارت در مسیر دریافت این تسهیالت قرار گیرد. 
روال به این ترتیب اس��ت که کارت یارانه به عنوان وثیقه 
در اختی��ار بانک قرار گرفته و با توجه به منابعی که در هر 
ماه در آن واریز می شود تا سقف 5 میلیون تومان تسهیالت 
اختصاص خواهد یافت. در این طرح تسهیالت ضمن انعقاد 
ق��رارداد الزم االجرا و به پش��توانه وثیق��ه یارانه های نقدی 
اعطا می ش��ود، در این حالت مشکل مربوط به تأمین وثایق 

اشخاص کم درآمد تا حدودی رفع خواهد شد. 

درباره جزییات دریافت وام ۵میلیونی با پشتوانه یارانه نقدی

۵ میلیون وام با بازپرداخت ۵ ساله

ایمان ولی پور



درخواستی برای کنترل حساب و 
مکالمات سهامداران نداشته ایم

اولویت معاونت حقوقی س��ازمان بورس در س��ال جاری، 
پیشگیری و ارتقای سالمت بازار سرمایه از طریق استفاده از 
مشارکت فعاالن بازار است. در همین  راستا اداره پیشگیری 
و ارتقای س��المت بازار س��رمایه تشکیل ش��ده است. جعفر 
جمال��ی، مع��اون حقوق��ی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
ضم��ن بیان مطلب ف��وق، گفت: هدف اصلی مق��ام ناظر و 
فعاالن، ایجاد بازاری کارآمد اس��ت، ل��ذا باید موانع فعالیت 
و کس��ب و کارها رف��ع و گردش امور تس��هیل ش��ود. به طور 
مثال در حال حاضر پراکندگی و انباش��تگی مقررات مشکل 
ایجاد می کند، در نتیجه الزم اس��ت مقررات دس��ت و پاگیر 
و مبه��م شناس��ایی و در جهت رف��ع موانع، نش��اط بازار و 
فعالیت های اقتصادی اصالح ش��وند. به گفته معاون حقوقی 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، برخ��ی محدودیت ها مانند 
من��ع خریدوف��روش اوراق بهادار توس��ط کارکنان نهادهای 
مالی، حجم مبنا، نحوه نظارت بر بازارهای س��رمایه، مسئله 
پیش بینی س��ود، موضوع شناسایی و پرداخت سود سهام، با 
توجه به تجربه کش��ورهای دیگر از جمله مواردی هس��تند 
که باید مورد بازنگری قرار گیرند تا امنیت سرمایه گذاری و 
س��هولت کسب و کار تأمین شود و همچنین نظر برنامه  ریزان 
کشور در پیاده  سازی اقتصاد مقاومتی و تسهیل تأمین مالی 
بنگاه ه��ای تولیدی تأمی��ن و در پی آن اش��تغال، عملیاتی 
ش��ود. جعفر جمالی با بیان اینکه این مهم تنها با اعتماد به 
فعاالن و احترام به حریم خصوصی آنان دست یافتنی است، 
اضافه کرد: در همین راستا باید گفت با دستگاه های مختلف 
جلس��اتی تنظیم شده و در این جلس��ات از نهادهای مالی، 
کارگزاران، ناشران و اشخاص صاحب نظر دعوت خواهد شد 
تا با همکاری جمعی، این هدف حاصل ش��ود. وی با اش��اره 
به اینکه در س��ال جاری، در م��ورد پرونده های انضباطی و 
تفکیک بین موارد مختلف نقض مقررات اقدامات گسترده ای 
پیش بینی شده است، عنوان کرد: انتظار همه کسانی که در 
بازار فعالیت می کنند این است که در صورت احراز سوء نیت 
در انجام تخلفات، برخوردها قاطع، س��ریع و بدون مالحظه 
باشد، اما در موارد متعددی که عوامل خارج از اراده مدیران 
یا اس��باب و علل عام تأثیرگذارند یا تخلف از مقررات ناشی 
از صرف یک اش��تباه ساده است، با نگاه به سابقه عملکردی 
مدیران در رسیدگی های انضباطی و اقدامات قانونی سازمان 
لحاظ خواهد ش��د. معاون حقوقی سازمان بورس در پایان با 
تأکید بر اینکه س��ازمان هیچ گاه و به هیچ وجه درخواستی 
ع��ام و کلی مبنی ب��ر کنترل حس��اب ها و مکالمات فعاالن 
بازار س��رمایه نداش��ته و اصوالً در نظم کنونی حقوق ایران 
چنین درخواستی اگر به طور کلی و عام انجام شود، برخالف 
حقوق ش��هروندی و احترام به حریم خصوصی افراد اس��ت، 
گفت: تمرکز معاونت حقوقی سازمان بر پیشگیری و ارتقای 
س��المت، س��مت گیری برای تأمین امنیت سرمایه گذاری و 
ایجاد بازار منصفانه، شفاف و کارآمد است. اصوالً تلقی اینکه 
مق��ام ناظر بازار س��رمایه و فعاالن هم جه��ت نبوده و از هم 
جدا هس��تند، تعبیر دقیقی نیس��ت. وی اف��زود: هدف همه 
ارکان، بازیگران و فعاالن بازار ایجاد نظم و ش��فافیت اس��ت 
که همگی در این »تنظیم گری« به نحوی س��هیم  هستند و 
یک هدف دارند و در مورد پرونده های قضایی، کالهبرداری، 
تحصیل مال نامشروع، اخالل در نظم مالی اقتصادی کشور 
و مانن��د آن، مقام��ات قضایی از کلیه امکانات برای کش��ف 

جرایم استفاده می کنند. 

اصفهانی ها بیشترین خریداران سهام

ط��ی دو م��اه منته��ی ب��ه اردیبهش��ت 1396، تع��داد 
28281میلیون س��هم ب��ه ارزش 52805 میلیارد ریال از 
طریق معامالت الکترونیکی مبادله شده است که به ترتیب 
حدود 29 و 22 درصد از کل معامالت را ش��امل می شود. 
به گزارش ش��رکت ب��ورس، در دو ماهه اول س��ال جاری، 
بیش��ترین ارزش معام��الت را بین تاالر ه��ای منطقه ای به 
ترتیب، ت��االر منطقه ای اصفهان با مبادله 10295 میلیارد 
ری��ال، تاالر منطق��ه ای کیش ب��ا مبادل��ه 5289 میلیارد 
ری��ال، تاالر منطقه ای مش��هد ب��ا مبادل��ه 2995 میلیارد 
ریال، تاالر منطقه ای کرج ب��ا مبادله 2947 میلیارد ریال، 
و ت��االر منطقه ای تبریز با مبادل��ه 1637 میلیارد ریال به 
ن��ام خود ثب��ت کردند. در دومین ماه س��ال 1396، تعداد 
15408میلیون س��هم ب��ه ارزش 29377 میلیارد ریال از 
طریق معامالت الکترونیکی مبادله شده است که به ترتیب 
ح��دود 73.23 و 63.17درصد از کل معامالت را ش��امل 
می ش��ود. همچنین در ب��ازار اوراق بدهی از ابتدای س��ال 
ج��اری تا پایان اردیبهش��ت ماه، تع��داد 11 میلیون برگه 
ب��ه ارزش10968 میلی��ارد ریال مورد مبادل��ه قرار گرفته 
اس��ت. این درحالی اس��ت که در دو ماهه اول سال جاری، 
تع��داد 103 میلیون واحد از صندوق های س��رمایه گذاری 
قابل معامل��ه در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1144 
 میلی��ارد ری��ال م��ورد معامله ق��رار گرفت و ب��ه ترتیب با 
23 درصد و 6 درصد افزایش نس��بت به دوره مش��ابه سال 
95 همراه ش��د. طی اردیبهش��ت ماه، در بازار اوراق تبعی 
تعداد 550 میلیون ورقه به ارزش 700 میلیون ریال مورد 
معامل��ه قرار گرفت و ارزش معامالت این اوراق نس��بت به 
اردیبهش��ت 95 ب��ه ترتیب بی��ش از 16 و 21 هزار درصد 

افزایش را نشان می دهد. 
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ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در 
هفته ای که گذش��ت برای سومین هفته پیاپی 
منفی بود و 293 واحد افت کرد. بدین ترتیب 
در پایان معام��الت هفته منتهی به 26 خرداد 
ماه جاری کاهش��ی مع��ادل 0.4درصد افت را 
به ثبت رس��اند و به رقم 79466 واحد رسید. 
شاخص بازار اول نیز در این مدت با 200 واحد 
کاه��ش به رقم 54867 واحد و ش��اخص بازار 
دوم ب��ا 665 واحد کاهش ب��ه عدد 177716 
واحد رس��یدند که به ترتیب با 0.364 و 0.37 
درصد کاه��ش مواجه ش��دند. در هفته ای که 
گذش��ت تع��داد 2541 میلی��ون ان��واع اوراق 
بهادار ب��ه ارزش 6842 میلیارد ریال در بیش 
از 170 ه��زار دفعه مورد معامل��ه قرار گرفت 
که به ترتی��ب 69 درصد کاه��ش، 78 درصد 
افزایش و 36 درصد کاهش را نش��ان می دهد. 
این درحالی اس��ت که تعداد 15میلیون واحد 
از صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله نیز 
در این م��دت در بورس تهران ب��ه ارزش کل 
بی��ش از 165 میلیارد ریال م��ورد معامله قرار 
گرفت که به ترتیب با 16 و 932 درصد کاهش 

همراه شد.
 

عوامل رکود بازار سهام
طی هفته های گذشته شاخص کل بورس با 
مقاومت در کانال 80 هزار واحدی مواجه شد 
و در کانال 79هزار واحدی در حال نوس��ان 
اس��ت. بسیاری از فعاالن بازار سهام برگزاری 
فصل مجامع و س��ودهای ب��االی بانکی را از 

عوام��ل رکود بورس عنوان می کنند. در عین 
حال بس��یاری از س��هامداران کارمزد باالی 
کارگزاری ها را نیز به عنوان عاملی که رغبت 
فع��االن بازار را گرفته اس��ت، از جمله موارد 
قابل توجه در رکود بازار سهام می شمارند. در 
معامالت اوراق بهادار کارگزاری ها، س��ازمان 
بورس، ش��رکت مدیری��ت فن��اوری بورس، 
ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی و بورس ها 
کارمزدی را از خریداران و فروش��ندگان اخذ 
می کنند. بر این اس��اس در ش��رایط رکودی 
بازار س��هام ای��ن موضوع باعث می ش��ود که 
این کارگزاری ها باش��ند که به عنوان واسطه 
معامالت س��ود اصلی را از آن خود می کنند. 
از س��وی دیگر با برگزاری فص��ل مجامع در 
س��ه ماهه اول س��ال و ادامه آن ت��ا تیرماه، 
بازار س��هام با عدم استقبال س��رمایه گذاران 
ب��رای رفتن به مجامع مواجه ش��ده اس��ت. 
همچنین با وجود نرخ س��ود کنونی بانک ها 
که رقم باالیی بوده و معاف از مالیات اس��ت، 
بازار س��هام نمی تواند توان رقابت با این بازار 
را داشته باشد. با وجود موارد فوق، طی هفته 
گذشته س��هامداران به گروه خودرویی اقبال 
نش��ان دادند و باعث مثبت ش��دن ش��اخص 
کل در روزهای پایانی هفته گذش��ته شدند. 
بدی��ن ترتیب وضعیت بنیادی ش��رکت های 
زیر مجموع��ه گروه خودرو پ��س از برجام رو 
ب��ه بهبود ب��وده و ریزش ه��ای قیمتی اخیر 
خودرویی ها و احتمال بازگش��ایی نماد سایپا 
موج��ب ایجاد موج مثبت در گروه خودرویی 
شده است. شرایط فوق بیانگر این نکته است 
که آثار برج��ام بر بورس به صورت آرام و در 

درازمدت قابل رویت است. 

رشد نماگرهای اصلی بازار فرابورس ایران
س��ومین هفت��ه کاری فراب��ورس ایران در 
خردادم��اه با سبزپوش��ی و رش��د نماگرهای 
اصل��ی ب��ازار ش��امل ش��اخص کل، حج��م، 
ارزش و تع��داد دفعات معامالت همراه ش��د 
ضمن آنکه گروه فلزات اساس��ی نیز باالترین 
ارزش معامالت را در میان صنایع فرابورس��ی 
کس��ب ک��رد. در هفته معامالت��ی منتهی به 
26 خردادم��اه تعداد 3 ه��زار و 630 میلیون 
ورقه در 134 هزار دفعه دادوس��تد ش��د که 
ارزش آن 6 ه��زار و 777میلی��ارد ریال بود. 
ب��ه این ترتیب حجم معامالت در مقایس��ه با 
هفته پیشین با رش��د 272 درصدی و تعداد 
دفعات معامالت و ارزش آن افزایش 34 و 46 
درصدی را تجرب��ه کردند. نگاهی به روزهای 
معامالتی هفته  گذش��ته نش��ان می دهد روز 
چهارش��نبه 24 خردادم��اه باالترین حجم و 
ارزش معامالت��ی روزانه ب��ه میزان یک هزار و 
686 میلی��ون ورقه به ارزش یک هزار و 970 
میلی��ارد ریال رقم خورده اس��ت. در این روز 
معامله یکجای 99.99 درصد از سهام کنترلی 
ش��رکت توس��عه صنایع معدنی امید در بازار 
سوم فرابورس ایران به ارزش یک هزار و 411 
میلیارد ریال قطعیت یافت. در میان بازارهای 
فراب��ورس ای��ران نی��ز بازاره��ای اول، پایه و 
ابزارهای نوین مالی با افزایش حجم معامالت 
تا س��قف حداکثر 259 درصد روبه رو شدند. 
رشد ارزش معامالت را نیز بازارهای اول، دوم 
و پایه تا س��طح حداکثر 220 درصد کس��ب 
کردند. در این میان بازار ابزارهای نوین مالی 
در حال��ی معامله 22 میلی��ون ورقه به ارزش 
2ه��زار و 344 میلیارد ریال را تجربه کرد که 

اوراق بده��ی افت 35 درصدی حجم و ارزش 
معامله را در این بازار ش��اهد بود و در مقابل 
صندوق های س��رمایه گذاری قاب��ل معامله و 
اوراق تسهیالت مسکن با رشد قابل مالحظه 
معامالت روبه رو شدند. اوراق بدهی به تعداد 
1.9 میلیون ورقه ب��ه ارزش یک هزار و 852 
میلیارد ری��ال، صندوق های س��رمایه گذاری 
قابل معامل��ه به میزان 20 میلی��ون ورقه به 
ارزش 180 میلیارد ری��ال و در نهایت اوراق 
تس��ه به تعداد 400 هزار ورقه به ارزش 312 
میلیارد ریال در هفته گذش��ته معامله شدند. 
به ترتیب اوراق بدهی افت 35درصدی حجم 
و ارزش معامالت و در مقابل ETFها و اوراق 
تس��ه افزایش بی��ش از 75 درصدی حجم و 
ارزش دادوس��تدها را تجربه کردند. از س��وی 
دیگر ارزش معامالت خرد بازار س��هام شامل 
معام��الت بازارهای اول، دوم، پایه، مش��تقه 
و SME ب��ه یک ه��زارو 986 میلی��ارد ریال 
رس��ید که از این میزان گروه فلزات اساس��ی 
س��هم 14 درص��دی مع��ادل 287 میلی��ارد 
ریال��ی را از آن خ��ود کرد. پ��س از آن گروه 
انبوه س��ازی و محصوالت ش��یمیایی با ارزش 
معامالتی به میزان 266 و 178 میلیارد ریال 
به ترتیب س��هم 13 و 9 درصدی را از ارزش 
کل معامالت به دس��ت آوردن��د و در جایگاه 
دوم و سوم ایس��تادند. در نهایت پایان هفته 
معامالتی گذشته شاخص کل فرابورس ایران 
نیز با رش��د محدود 0.2 درصدی همراه شد 
و آیفک��س روز چهارش��نبه در ارتفاع 902.4 
واح��دی قرار گرفت. در حال حاضر از ابتدای 
س��ال تاکنون بازدهی آیفکس به 3.1 درصد 

رسیده است. 

در روزهای کم نوسان بازار سهام اتفاق افتاد 

مثبت برجامی گروه خودرو در بورس

فن��اوری اطالع��ات در بازار س��هام وارد یک 
چرخه جدید از حیات ش��ده اس��ت. فضای به 
وجود آمده در ش��بکه های اجتماعی، تبادالت 
اطالعات مبتن��ی بر اینترن��ت و ارزش گذاری 
اس��تارتاپ ها ب��ر تفک��ر س��رمایه گذاران تأثیر 
گذاش��ته و گرایش ه��ا ب��ه این گ��روه افزایش 
محمودرض��ا  اس��ت.  داش��ته  چش��مگیری 
خواجه نصیری، مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان 
در گفت وگو با س��نا، در خصوص تحلیل س��ه 
صنعت قن��د و ش��کر، کاغذی و رایان��ه که از 
ابتدای س��ال جاری تا امروز بیشترین بازدهی 
را ثبت کردند، گفت: در س��ال جاری، به دلیل 
قدرت دادن به نقدینگی، س��رمایه ها به سمت 
صنایع کوچک تر حرکت کردند. وی با تأکید بر 
اینک��ه بازدهی باالی این صنایع لزوماً به دلیل 

شرایط بنیادی مناسب آنها نبوده است، اظهار 
داش��ت: در گروه های قند و ش��کری و کاغذی 
ک��ه از قیمت های جهانی نی��ز تأثیر می گیرند 
بررس��ی بازارهای جهانی نشان می دهد نوسان 
خاص��ی در این م��دت رخ نداده اس��ت. وی با 
اش��اره به بهبود گزارش دهی شرکت های گروه 
قند و ش��کری ادام��ه داد: در این گ��روه بازار 
شاهد بهتر ش��دن گزارش های پیش بینی سود 
بوده است که این بهبود عملکرد در اقبال بازار 
بی تأثیر نبوده اس��ت. به گفته خواجه نصیری، 
زمانی ک��ه بازارهای جهانی نوس��ان خاصی را 
تجربه نمی کنند، افزایش سودآوری در صنایع 
مصرف��ی به دلیل رش��د تقاضا در ب��ازار داخل 
اس��ت که در گروه قند و ش��کر این اتفاق رخ 
داده اس��ت. مدیرعامل تأمین س��رمایه آرمان 

ب��ه افزای��ش تقاض��ا در بس��یاری از گروه های 
مصرفی بازار اش��اره کرد و گفت: عالوه بر قند 
و ش��کر در گروه های غذایی، الستیکی و سایر 
صنایع مصرفی نیز ش��اهد رش��د تقاضا بودیم. 
این کارش��ناس بازار سهام در بررسی وضعیت 
صنایع بازار س��هام گفت: به جز دو صنعت قند 
و شکر و کاغذی برخی صنایع کوچک دیگر نیز 
در این مدت شاهد اقبال بازار بودند. نقدینگی 
ماجراج��و در این بره��ه زمان��ی ترجیح داده 
اس��ت به س��مت صنایع کوچک حرکت کند. 
وی ب��ا تأکی��د بر اینکه در ح��ال حاضر برخی 
صنای��ع بزرگ بازار ش��رایط بنی��ادی مطلوبی 
دارن��د، افزود: با ای��ن وج��ود مهم ترین دلیل 
اقب��ال بازار به صنایع کوچک عالوه بر وضعیت 
بنی��ادی خوب، ش��ناوری پایی��ن و کم بودن 

عرضه کننده حقوقی است. به گفته مدیرعامل 
تأمین سرمایه آرمان، فضای به وجود آمده در 
شبکه های اجتماعی، تبادالت اطالعات مبتنی 
بر اینترنت و ارزش گذاری استارتاپ ها بر تفکر 
س��رمایه گذاران تأثیر گذاش��ته و گرایش ها به 
این گروه افزایش چش��مگیری داش��ته است. 
به گفته خواجه نصیر، در اکثر بازارهای س��هام 
دنیا، صنعت فناوری اطالعات س��هم زیادی از 
بازار را در اختیار دارد و بازار س��هام کش��ور ما 
نیز در حال حرکت به این س��مت اس��ت. وی 
ادامه داد: مس��ئوالن بازار س��هام می توانند با 
پذیرش و عرضه سهام ش��رکت های این گروه 
به اش��تیاق س��رمایه گذاران برای ورود به این 
صنعت پاسخ دهند و انگیزه های جدیدی برای 

سرمایه گذاری ایجاد کنند. 

یک کارش��ناس ب��ازار س��هام گفت که فصل 
در  موج��ود  ابهام��ات  ش��رکت ها،  مجام��ع 
سیاست های اقتصادی دولت دوازدهم و تداوم 
رکود اقتصادی، سه عامل اصلی افت فرسایشی 
و رکود بورس در این روزها هستند که آثار آن 
را می ت��وان در کاهش حجم و ارزش معامالت 
مشاهده کرد. امیررضا محمودی در گفت وگو با 
تسنیم با اش��اره به اینکه پس از فروش کردن 
هیج��ان کوتاه مدت انتخاب��ات در بورس، بازار 
س��هام دچار روند فرسایش��ی و رکودی ش��ده 
است، گفت: آثار این رکود بورسی را می توان در 
کاهش حجم و ارزش معامالت در روزها و چند 
هفته گذشته مشاهده کرد. این کارشناس بازار 
س��هام در پاس��خ به دالیل این روند فرسایشی 
اذعان داشت: به طور سنتی هر ساله در خرداد 
و تیرماه هر س��ال فصل مجامع شرکت هاست 

ک��ه در ایران این دوره، بازار س��هام مختصات 
خاص خود را دارد، چرا که همزمان با برگزاری 
فصل مجامع، هیأت مدیره ش��رکت ها برای ابقا 
و دلجویی از س��هامداران به تقسیم سود اقدام 
می کنند که این موضوع موجب می ش��ود نماد 
شرکت ها پس از بازگشایی با افتی بیش از سود 
تقسیمی بازگشایی ش��ود، بنابراین سهامداران 
در این دوره تالش می کنند اصطالحا به مجمع 
نروند و اقدام به فروش س��هام می کنند تا پس 
از برگ��زاری مجامع ش��رکت ها دوباره اقدام به 
خرید س��هام کنند. وی افزود: بر این اس��اس 
به ط��ور معم��ول در خرداد و تیرماه هر س��ال 
به صورت س��نتی بازار س��هام ب��ا افت و رکود 
فرسایش��ی مواجه می شود. این کارشناس بازار 
س��هام اضافه کرد: یک��ی دیگر از دالیل فروش 
س��هام شرکت ها توس��ط معامله گران در فصل 

مجامع را تقس��یم سودی دانس��ت که معموالً 
ی��ا به آنها نمی رس��د ی��ا با تأخیر به حس��اب 
آنها واریز می ش��ود که متأس��فانه این موضوع 
به س��نتی کهنه در بورس تبدیل ش��ده است 
و متولیان بازار س��هام هم اقدامی برای احقاق 
حقوق س��هامداران در این زمین��ه نمی کنند. 
وی ادام��ه داد: در ه��ر زم��ان که بازار س��هام 
دچار مش��کلی می ش��ود معموالً هیجان زدگی 
س��هامداران و ع��دم توجه به مس��ائل بنیادی 
توس��ط آنها بهانه ریزش بورس می شود. البته 
بخشی از دالیل افت بورس می تواند در مقاطع 
مختلف همین موضوع باش��د اما بازار سهام در 
کش��ور دچار مشکالتی همچون سود تقسیمی 
شرکت ها و محدودیت هایی چون حجم مبنا و 
دامنه نوسان است که این موضوعات از اختیار 
معامله گران خارج اس��ت و اثراتی منفی نیز بر 

معام��الت دارند. محم��ودی همچنین ابهامات 
موج��ود در سیاس��ت های اقتص��ادی دول��ت 
دوازدهم را نیز از دیگر دالیل افت فرسایش��ی 
بورس عنوان کرد و اذعان داشت: متأسفانه در 
این زمینه نیز هیچ گونه اظهار نظری نمی شود 
که دولت های بعدی چه برنامه ای برای اقتصاد 
و خ��روج آن از رکود دارن��د و این موضوع نیز 
معامالت بورس را با ابهام بیشتری مواجه کرده 
است. وی از تداوم رکود حاکم بر اقتصاد کشور 
به عن��وان یکی دیگ��ر از دالیل رک��ودی بودن 
معامالت بورس یاد کرد و افزود: شاید به جرات 
بتوان گفت ش��رط اصلی رونق بازار سهام گذر 
اقتصاد از رکود و رونق اقتصادی اس��ت؛ بر این 
اس��اس تا زمانی که اقتصاد کشور رکودی باشد 
بازار س��هام نیز از آن تأثی��ر می پذیرد و نباید 

منتظر رونق پایدار در بورس بود. 

صنعت فناوری اطالعات، فصل جدید بازار سهام

چرا بازار سهام دچار رکود شد؟ 
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لزوم هماهنگی نهادهای کشاورزی برای 
موفقیت طرح قیمت تضمینی گندم 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت 
ک��ه اجرای ط��رح قیمت تضمینی گن��دم در بورس کاالی 
ای��ران باعث ارتق��ای کیفیت تولید این محصول می ش��ود، 
البته باید توجه کرد به دلیل استراتژیک بودن این محصول 
تمام��ی جوانب برای عرضه در ب��ورس کاال مورد توجه قرار 
بگیرد تا شاهد موفقیت کامل اجرای این طرح ملی باشیم. 
شهباز حسن پوربیگلری با تأکید بر اینکه عرضه محصوالت 
کش��اورزی در ب��ورس کاال به نفع کش��اورزان خواهد بود، 
گف��ت: عرضه محصوالت کش��اورزی در ب��ورس کاال گامی 
مثبت برای س��اماندهی بازار اقتصادی این محصوالت تلقی 
می شود. وی افزود: یکی از شاخص های اقتصادی کشورهای 
توس��عه یافته، عرضه انواع کاالها در بورس اس��ت و با توجه 
به اینکه وضعیت کلی و کالن کش��ور به گونه ای اس��ت که 
شاخص ها روند رو به بهبودی را در پیش گرفته اند بنابراین 
بای��د تالش کرد تا بخش عم��ده ای از کاالها در بورس کاال 
م��ورد معامله قرار گیرند. عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس با بیان اینکه طرح قیمت تضمینی گندم 
در بورس کاالی ایران می تواند برای کشاورزان برنامه ریزی 
به دنبال داش��ته باش��د، گفت: با توجه به اینکه گندم یک 
کاالی اس��تراتژیک و امنیت��ی ب��وده و به طور مس��تقیم با 
تضمی��ن امنیت غذایی کش��ور س��روکار دارد و قوت اولیه 
سفره غذایی مردم را تش��کیل می دهد، باید با برنامه ریزی 
دقیق، هم��کاری و هماهنگی تمام نهادهای مرتبط، عرضه 
مناسب و همه جانبه ای را در بورس کاال رقم زد. وی تأکید 
کرد: به طور یقین با عرضه گندم در بورس، می توان امیدوار 
بود که کیفیت گندم و راندمان تولید افزایش پیدا می کند؛ 
به این ترتیب گندم تولید ش��ده در بازاری رقابتی به فروش 
می رس��د و از این طریق کش��اورزان به ارتقای کیفیت این 
محصول تشویق می ش��وند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجل��س تصریح ک��رد: ب��ورس کاال به عنوان 
بازاری قانونمند، شفاف و پرقدرت اقتصادی می تواند به طور 
مس��تقیم محصوالت کش��اورز را با نرخ واقعی و عادالنه به 
دس��ت مصرف کنندگان برس��اند، زیرا زمانی که  کش��اورز 
بتوان��د محصوالت را در مکان مطمئنی همچون بورس کاال 
به فروش برس��اند، سیستم های داللی در صنعت کشاورزی 

حذف می شود. 

تصمیمات بانک مرکزی ژاپن، عامل 
رشد متغیرهای آسیایی

وعده ه��ای بانک مرک��زی ژاپن مبن��ی بر ادام��ه برنامه 
مح��رک مالی به منظور تقویت زیربناهای اقتصادی در این 
کشور، موجب رشد ش��اخص ها در بازار آسیا شد. بازارهای 
آسیایی در شروع س��اعات معامالتی صبحگاهی با روند رو 
به رشد همراه ش��دند درحالی که شاخص های ژاپن پیشرو 
در مس��یر رشد دیگر متغیرهای آسیایی بودند. در این بین، 
ش��اخص ها در بازار چین و هنگ کن��گ به عنوان دومین و 
س��ومین ش��اخص های مثبت در بازارهای آسیایی معرفی 
ش��دند. براساس این گزارش، ش��اخص آسیا پاسفیک رشد 
0.1 درصدی داشت درحالی که ش��اخص تاپیکس افزایش 
0.9 درص��دی را از آن خود کرد. بیش��ترین میزان رش��د 
قیمت س��هام در بازارهای ژاپن مربوط به صنایع مخابراتی 
و ش��رکت های فعال در این زمینه ب��ود. درحالی که قیمت 
س��هام ش��رکت های خدمات مالی نیز روند رو به رشد را از 
آن خود کرد. سهام سافت بانک در این میان توانست رشد 
3.1 درص��دی قیمت را به ثبت برس��اند. در نشس��ت بانک 
مرک��زی ژاپن، تمهیدات این نهاد برای ادامه برنامه محرک 
اقتصادی در کش��ور موجب شد در تصمیمی بازدهی اوراق 
قرضه 10 س��اله این کش��ور با نرخ صفر درصد باقی بماند، 
اما در این بین، س��رمایه گذاران در انتظار نشس��ت خبری 
هاروهیکو کورودا، مدیرعامل بانک مرکزی ژاپن هس��تند تا 
ابهام��ات پیش آمده در این زمین��ه را برطرف کند. این در 
حالی اس��ت که در بازارهای آسیایی شاخص تاپیکس رشد 
0.6درصدی داش��ت و نیکی با افزایش 0.7 درصدی روبه رو 
شد. ش��اخص اصلی بورس هنگ کنگ رشد 0.4 درصدی 
داشت درحالی که شاخص کاس��پی کره جنوبی با تغییرات 
اندک��ی همراه ش��د. ش��اخص جاکارتا در ب��ورس اندونزی 
کاه��ش 0.2درصدی را از آن خود ک��رد درحالی که بورس 
س��نگاپور با رشد 0.2درصدی ش��اخص اصلی مواجه شد و 
بورس فیلیپین نیز کاهش 0.7 درصدی را به ثبت رساند. 

صورت های مالی 12 ماهه »خساپا«
ش��رکت س��ایپا صورت های مالی منتهی به 30 اس��فند 
1395 را با سرمایه 39 هزار و 266 میلیارد و 675 میلیون 
ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سایپا 
در دوره 12 ماه��ه یاد ش��ده مبلغ 10 هزار و 977 میلیارد 
و 739 میلیون ریال س��ود خالص کسب کرد و به هر سهم 
مبل��غ 280 ریال س��ود اختصاص داد که نس��بت به دوره 
مشابه در سال مالی 94، معادل 68 درصد افزایش را نشان 
می دهد. »خس��اپا« سود انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ 
8 ه��زار و 896 میلی��ارد و 183 میلیون ری��ال اعالم کرده 
است. یادآوری می شود این شرکت در دوره مشابه در سال 
94، مبلغ 6 هزار و 543 میلیارد و 727 میلیون ریال سود 
خالص و 167 ریال س��ود به ازای هر سهم شناسایی کرده 

است. 

 صدور مجوز افزایش سرمایه
25 درصدی »دیران«

س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با افزایش س��رمایه 
25درصدی ش��رکت ایران دارو موافقت کرد. افزایش 
س��رمایه شرکت ایران دارو از مبلغ 240 میلیارد ریال 
ب��ه مبل��غ 300 میلیارد ریال از مح��ل مطالبات حال 
ش��ده س��هامداران و آورده نقدی از س��وی س��ازمان 
ب��ورس بالمان��ع اعالم ش��د. براس��اس ای��ن گزارش، 
افزایش س��رمایه شرکت ایران دارو به منظور نوسازی 
و بازس��ازی خطوط تولیدی )انطباق با استانداردهای 
جی ام پی( و تأمین س��رمایه در گ��ردش خواهد بود. 
انجام افزایش س��رمایه »دی��ران«، حداکثر تا 60 روز 
پ��س از تاریخ این مج��وز امکان پذیر خواهد بود. عدم 
انجام افزایش س��رمایه در مهل��ت مقرر، موجب ابطال 
این مجوز ش��ده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید 

از این سازمان خواهد بود. 

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع
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تبریلز - اسلد فلاح-  عض��و 
کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه برخی از بانک ها 
صورت های مالی شفافی ندارند، گفت: 
ادغ��ام بانک ه��ا در مقط��ع فعلی به 
صالح اقتصاد کشور نیست. به گزارش 
خبرنگار ما در تبری��ز، دکتر معصومه 
آقاپورعلیش��اهی درخص��وص ادغ��ام 
بانک ها افزود: به دالیل اقتصادی، ادغام 
بانک ها در مقطع فعلی به صالح اقتصاد 
کشور نیس��ت. نماینده مردم شبستر 
در مجلس ش��ورای اسالمی در تشریح 
دالی��ل خود برای به صالح ندانس��تن 

ادغام بانک ها، ادامه داد:در حال حاضر 
بخش��ی از بانک ه��ا دولتی و بخش��ی 

خصوصی محسوب می شوند و بخشی 
از بانک ها اصطالحا خصولتی هستند که 

برای ادغام هرکدام مسائل خاص خود 
را دارن��د. این نماینده مردم در مجلس 
دهم افزود: برخی از بانک ها صورتهای 
مالی شفافی ندارند و بحث تعیین بدهی 
دولت به سیستم بانکی هنوز به سرانجام 
نرسیده است.  آقاپورعلیشاهی با اشاره 
ب��ه تجربه ناموفق ادغ��ام بانک ها در 
سال های گذش��ته، افزود: بخشی از 
بانک ها با زیان روبرو هستند بنابراین 
اگر به بانک هایی که شرایط بحرانی 
دارند ش��وک ادغام  نیز وارد ش��ود، 
ش��رایط اقتصادی بانک ها با مسائل 
دیگری نیز روبرو می شود. وی با بیان 

اینکه بانک ها در لبه پرتگاه هستند، 
ادام��ه داد: بانک ه��ای خصوصی به 
لحاظ کارشناس��ی آمادگی الزم برای 
ادغ��ام ندارند به دلیل اینکه برخی از 
این بانک ها بیش از س��رمایه ش��ان، 
اعتبار پرداخت کرده اند و از مطالبات 
مشکوک الوصول باالیی برخوردارند. 
عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
شورای اسالمی یادآور شد: رسوب مالی 
در سیستم بانکی وجود دارد و بخشی 
از س��رمایه های بانکی به بخش دارایی 
های ثابت منتقل شده که این موضوع از 
موانع ادغام بانک ها محسوب می شود.

سلاری - دهقان - مدیرش��رکت ملی پخش 
ف��رآورده های نفتی منطقه س��اری از افتتاح یک 
باب جایگاه عرضه س��وخت در ماه مبارک رمضان 
خب��رداد و گفت : با افتتاح این جایگاه جمع پمپ 
بنزین های منطقه س��اری به ۱۱۹ باب رس��ید. 
به گ��زارش خبرن��گار مازندران  ، مدیر ش��رکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه س��اری در 
مراس��م افتتاحیه جایگاه عرضه سوخت که مورخ 
۹6/۳/22 در آمل با حضور مس��ئولین استانی به 
بهره برداری رس��ید ، تعدد اح��داث جایگاه های 
س��وخت را از اولویتهای س��الهای اخیر دانست و 
عنوان کرد : اس��تان مازندران با توجه به موقعیت 

اس��تراتژیکی که در حمل و نقل کاال و همچنین 
رف��ت و آمد مس��افرین دارد ، احداث جایگاههای 
سوختگیری متعدد در راههای ارتباطی استان از 
اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت .  وی ادامه داد: با 
افتتاح جایگاه اختصاصی عرضه سوخت ) سیروس 
سعیدی شاهان دشتی( در شهرستان آمل شاهد 
بهبود در ارائه خدمات س��وخت رس��انی خواهیم 
بود. حس��ینعلی طالب��ی گفت : جای��گاه عرضه 
سوخت س��عیدی آمل با صرف هزینه ای بالغ بر  
۵/۳میلیارد تومان آورده ش��خصی به بهره برداری 
رسید . حس��ینعلی طالبی مدیر منطقه ساری با 
تالش کارشناسان این ش��رکت و سرمایه گذاران 

بخش خصوصی ، سال شروع پروژه را ۱۳۹۳ اعالم 
کرد  و ادامه داد : جایگاه عرضه س��وخت سعیدی  
با ظرفیت ذخیره سازی ۴۵ هزار لیتربنزین سوپر 
و ۱۱۰ هزارلیتر بنزین معمولی و تعداد 2 سکو و 
۷ تلمبه و 2۱ نازل ، آماده خدمات رس��انی است 

و پیش بینی می ش��ود بخش قابل توجهی از نیاز 
سوختگیری خودروها در این شهرستان را به همراه 
داشته باشد . مدیر منطقه س��اری اظهار کرد : با 
افتتاح جایگاه سعیدی ۷ نفرمشغول به کار شدند . 
وی با احتساب جایگاههای افتتاح شده در سالهای 
اخیر، افزود : در حال حاضر منطقه ساری در هشت 
ناحیه تحت پوشش خود تعداد ۱۱۹ باب جایگاه 
عرضه سوخت مایع و تعداد ۸۴ باب جایگاه سی ان 
جی دارد . مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری تاکید کرد : با افتتاح این جایگاه 
سوخت رس��انی مطلوب به مردم شریف استان و 

مسافران فراهم خواهد شد .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی: 

بانک ها در لبه پرتگاه هستند ؛ ادغام بانک ها به صالح نیست

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری اعام کرد
بهره برداری یکصد و نوزدهمین پمپ بنزین در آمل 

اخبار

پیشرفت 75 درصدی تعویض شبکه 
داخلی آب شرب و استانداردسازی 

انشعابات روستای چارقلی  بندرترکمن 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز -  مدیر امور آبفار شهرستان های 
بندر ترکمن و گمیشان از پیشرفت ۷۵ درصدی عملیات تعویض شبکه 
توزیع آب شرب روس��تای چارقلی این شهرستان خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
گلستان، عبدالحسین نجاتی با اعالم این خبر افزود : به علت فرسودگی 
شبکه آبرسانی در این روستا این شرکت در جهت جلوگیری از هدر رفت 
آب اقدام به اجرای تعویض و بازس��ازی و توسعه شبکه بطول ۱۳ هزار  
متر با استانداردسازی 62۷ مورد انشعاب نموده است .  وی تصریح کرد 
: هزینه اجرای این عملیات مبلغ ۳ میلیارد و ۱6۰ میلیون ریال می  باشد.  
وی اف��زود : با بهره برداری از این پ��روژه تعداد 62۷ خانوار با جمعیت 

26۵۰ نفر  از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می گردند.

کمک 130 میلیون ریالی کارکنان شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان به 

جشن گلریزان زندانیان جرائم غیرعمد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز -  کارکنان نیکوکار شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان گلس��تان با اهدای ۱۳۰ میلیون ریال 
در جش��ن گلریزان کمک برای آزادی زنیدانیان غیرعمد اس��تان 
گلستان ش��رکت کردند.روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان گلستان اعالم کرد: کارکنان این شرکت مبلغ ۱۳۰ میلیون 
ریال از حقوق خود را به این امر خداپسندانه اختصاص دادند که 
این مبلغ پس از کسر از حقوق خردادماه پرسنل به حساب ستاد 
دیه اس��تان گلستان واریز خواهد شد. مهندس علی اکبر نصیری 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: یکی از 
مشکالتی که در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی مطرح است 
زندانیان هس��تند به خصوص زندانیان جرائم غیرعمد که ابقا در 
حبس، آسیب های فراوانی برای آنان و خانوادهایشان دربرخواهد 
داش��ت و خیرین و نیک اندیش��ان با اقدام خود باری را از دوش 
زندانیان برداش��ته و ان ش��ااهلل آنان را به آغوش خانوادهایشان باز 

می گردانند.

رئیس کمیته داوران کودک و نوجوانان سی امین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان:

350 کودک و نوجوان اصفهانی برای حضور در 
بخش داوران جشنواره رقابت می کنند

اصفهلان- خبرنگار فرصت امروز - رئیس کمیته داوران کودک 
و نوجوانان سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
گف��ت: ب��رای انتخاب داوران ک��ودک و نوجوان این دوره از جش��نواره 
ک��ودک ۳۵۰ ک��ودک و نوجوان ۹ تا ۱۵ س��اله اصفهانی با یکدیگر به 
رقابت می پردازند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
فرزان معظم با اشاره به اینکه فراخوان ثبت نام داوران کودک و نوجوان 
سی امین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ۱۰ خرداد 
سال جاری اعالم شده است، ابراز داشت: ثبت نام از متقاضیان این بخش 
تا ۱۸ خرداد ماه ادامه داشت. وی با اشاره به اینکه سنین ۹ تا ۱۵ سال 
امکان ثبت نام در بخش داوران کودک و نوجوانان س��ی امین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان را داشتند، ابراز داشت: در مدت 
زمان مقرر حدود ۳۵۰ نفر برای حضور در این بخش جشنواره ثبت نام 
کردن��د. رئیس کمیته داوران کودک و نوجوانان س��ی امین جش��نواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با اشاره به اینکه آزمون انتخاب 
داوران ک��ودک و نوجوانان با عن��وان »آیین انتخاب« بعد از ظهر امروز 
و در دو بخش کودکان و نوجوانان برگزار می ش��ود، اضافه کرد: داوران 
کودک س��اعت ۱6 و داوران نوجوان نیز س��اعت ۱۸ امروز در این آیین 
شرکت می کنند. وی با بیان اینکه در هر یک از دو بخش داوران کودک 
و نوجوان مجموعاً 6۰ نفر در این آزمون انتخاب می شوند، تصریح کرد: 
برای بخش بین الملل نیز ش��ش نفر داور انتخاب خواهد شد. معظم با 
اش��اره به اینکه پس از برگزاری آزمون کودکان و نوجوانان برگزیده در 
مصاحبه حضوری شرکت می کنند، افزود: بر اساس نتایج این مصاحبه 
زمان بندی برای برگزاری دوره های آموزشی انجام می شود. وی با تاکید 
بر اینکه عالقه مندی برای حضور و دارا بودن توانمندی های اولیه در حوزه 
فیلم از مهم ترین فاکتورهای انتخاب داوران کودک و نوجوان سی امین 
جش��نواره بین المللی فیلم های ک��ودکان و نوجوانان اس��ت، ادامه داد: 
همچنین دارا بودن روابط اجتماعی مناسب با سن داوران این جشنواره 

از دیگر فاکتورهای مورد توجه است.

دو انتصاب در شرکت برق منطقه ای 
استان خوزستان  

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - توس��ط ریی��س هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت توانیر سعید برادران - مشاور مدیرعامل  شرکت برق 
منطقه ای خوزستان در امور طرح و سرمایه گذاری-  به عنوان یکی از 
اعضای کارگروه تامین مالی طرح های انتقال در شرکت توانیر منصوب 
ش��د. آرش کردی در این حکم انتصاب آورده است: با توجه به اهمیت 
موضوع تامین منابع مالی در پیشبرد اهداف سند چشم انداز و همچنین 
ش��رایط کنونی صنعت برق ، به موجب این حکم برای مدت دو س��ال 
به عنوان عضو کارگروه تامین منابع مالی طرح های انتقال نیروی برق 
منصوب می شود تا با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی این 
شرکت انجام وظیفه نمایید. همچنین محمود دشت بزرگ، مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان، در حکمی مهدی ابوعلی گله داری را 
به عنوان معاون طرح های توس��عه برق منصوب کرد. وی در این حکم  
انتصاب تصریح کرده اس��ت: امید اس��ت با استعانت از خداوند متعال و 
رعایت تقوای الهی ، ضمن برنامه ریزی دقیق و تعامل موثر در بهره گیری 
از ظرفیت های موجود نسبت به انجام وظایف محوله  در راستای تحقق 
اهداف شرکت و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق 

و موید باشید.

پاک گذاری بیش از 22 هزار مشترک 
آب و فاضاب روستایی در هرمزگان

بندرعبلاس- خبرنلگار فرصت املروز - ریی��س اداره امور 
مشترکین ش��رکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان از پالک گذاری 
بیش از22 هزار مش��ترک در روس��تاهای استان هرمزگان خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان، ناصر 
رس��تمی در این باره بیان کرد: عملیات پالک گذاری مش��ترکین آب 
روستایی هرمزگان که از اواخر سال گذشته آغاز شده بود تا کنون ادامه 
دارد و هم اکنون بیش از 22 هزار پالک برای مش��ترکین نصب ش��ده 
است. وی ادامه داد: تا کنون در شهرستان رودان برای هفت هزار و ۷۱2 
مش��ترک، بندرلنگه ۹ هزار و ۱۵۰ مشترک و قشم ۱۵ هزار مشترک 
پالک گذاری شده است. این مسئول با تاکید بر اینکه این طرح تا اتمام 
پالک گذاری برای تمامی مشترکین در سراسر استان ادامه دارد گفت: 
انجام عملیات کد اشتراک و پالک گذاری مشترکین سبب تهیه برنامه 
جامع تامین آب، وجود برنامه ریزی راهبردی و تدوین برنامه های بلند 
مدت ، میان مدت و کوتاه مدت می ش��ود. رییس اداره امور مشترکین 
شرکت آب و فاضالب روس��تایی هرمزگان خاطر نشان ساخت: در دو 
ماهه س��ال جاری تعداد 22۵ فقره انشعاب غیر مجاز در استان کشف 
ش��ده که برخی به دس��تگاه قضایی معرفی و در بیشتر موارد با تذکر 

رفع شده است.

اخبار

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران :
پیشرفت حفاری 1۴ حلقه چاه در بخش 

خشکی میدان گازی کیش به ۸5 درصد رسید
اهواز- خبرنگار فرصت امروز - قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران از پیشرفت ۸۵ درصدی عملیات حفاری ۱۴حلقه چاه در 
بخش خشکی میدان گازی کیش خبر داد. مهندس محمدرضا تاکایدی 
با اش��اره به اعمال تغییرات در طرح توس��عه  این میدان، گفت: در این 
ارتباط یک حلقه چاه توس��عه ای جدید به برنام��ه حفاری ۱+۱2 چاه 
در این موقعیت اضافه ش��ده است. وی به تامین لوله های CRA مورد 
نیاز  در طرح توس��عه این میدان اش��اره کرد و افزود: بر اس��اس برنامه، 
تیرماه امسال عملیات راندن رشته  های تکمیلی آغاز  می شود . تاکایدی 
خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه عملیاتی تا پایان امسال حفاری چاه ها 
بر روی دو کالستر A و B به اتمام می رسد و تحویل کارفرما خواهد شد. 
قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران میانگین حفاری هر حلقه 
چ��اه را ۴ هزار متر عنوان کرد و گفت: مجموع متراژ حفاری در بخش 
خش��کی میدان گازی کیش بیش از ۴۸ هزار متر برآورد  می شود. وی 
افزود: پروژه کیش یکی از پروژه  های کلید در دست )EPD ( شرکت 
ملی حفاری ایران اس��ت که در آن عملیات حف��اری چاه ها به صورت 
دسته ای صورت می گیرد. . تاکایدی همچنین به پیشنهاد آمادگی این 
ش��رکت برای ادامه فعالیت  های توس��عه ای در میدان گازی کیش در 
فازهای بعدی در بخش دریا و خش��کی اش��اره و اظهار کرد: هم اکنون 

کارفرما در حال بررسی این پیشنهاد است. 

مهندس طوسی مدیر امور منابع آب ساری و میاندرود:
تا کنون 60 میلیون مترمکعب آب از 

سد شهید رجایی برای 21 هزار هکتار از 
اراضی شالیزاری تجن رهاسازی شد

سلاری – دهقلان - آقای مهن��دس جواد 
طوس��ی مدیر امور منابع آب س��اری و میاندرود 
گفت: از ابتدای فصل زراعی تاکنون 6۰ میلیون 
مترمکعب از آب سد شهید رجایی در اختیار 2۱ 
هزار هکتار از اراضی ش��الیزاری دشت تجن قرار 
گرفت.   وی با بیان وضعیت آبی دشت تجن از جمله سد شهید رجایی 
گفت: امس��ال از لحاظ بارش در حوزه تجن در مقایسه با سال گذشته 
ح��دود 2۰ درصد و از لحاظ رواناب حدود ۳۰ درصد کاهش داش��تیم 
و میزان آبی که در س��د شهید رجایی ذخیره شد حدود ۱۳۰ میلیون 
مترمکعب بوده که تاکنون با طرح نوبت بندی که در دشت تجن انجام 
شد حدود ۵۰ درصد آب ذخیره شده مصرف گردید. مدیر امور منابع آب 
س��اری و میاندرود افزود: گرچه زمان زیادی تا پایان فصل زراعی  باقی 
مانده ولی باید با تالش مضاعف و صرفه جویی، با آب موجود دش��ت را 
مدیریت کنیم و برای این کار مجبوریم هر 2۴ ساعت یک بار دریچه های 
کشاورزی و س��ردهنه ها را مسدود و دو باره بازگشایی کنیم. ایشان با 
اشاره به دشواریهای طرح نوبت بندی در این دشت گفت: در فاصله سد 
شهید رجایی تا سد انحرافی که حدود ۴۰ کیلومتر می باشد ما دارای 
۴۸ سردهنه هستیم که از این تعداد ۵ سردهنه بتنی و مدرن و مابقی 
سنتی است که برای انسداد هر سردهنه جهت نوبت بندی همکاران ما 
باید با استفاده از سنگ، چوب، برگ درختان، کیسه و نایلون آب را در 
هر شب قطع و در شب بعد باید آن را بازگشایی نمایند تا امکان تأمین 
آب برای دیگر اراضی فراهم ش��ود. وی در پایان افزود: حضور مستمر و 
شبانه روزی این نیروها در امر تقسیم و توزیع آب موجب استفاده بهینه 
از آب موجود و رضایتمندی ذینفعان و کاهش تنش های اجتماعی شده 
و درنهایت س��بب افزایش تولید و کاهش خسارات به مردم خواهد شد 
و ان شاء ا... با همکاری خوبی که مردم منطقه دارند این فصل زراعی را 

به خوبی سپری خواهیم نمود.

  دو انتصاب در مدیریت مهندسی و 
ساختمان مناطق نفت خیز جنوب

اهلواز- خبرنگار فرصت امروز - در احکام جداگانه ای از س��وی 
سرپرست مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملي مناطق نفت خیز 
جنوب، رئیس برنامه ریزي و کنترل هزینه هاي طرح ها و مجري طرح 
بازرسي، تعمیر و احداث خطوط لوله این مدیریت منصوب شدند. پرویز 
زنگنه کمالي در این احکام، کاوس مرداني را به عنوان »رئیس برنامه ریزي 
و کنترل هزینه هاي طرح ها« و محمود درفش��ان را به عنوان »مجري 
طرح بازرسي، تعمیر و احداث خطوط لوله« منصوب کرد. مرداني دانش 
آموخته مهندس��ي و مدیریت ساخت در مقطع کارشناسي ارشد است 
و با  2۳ س��ال سابقه کاري در مناطق نفت خیز جنوب پیش از این به 
عنوان سرپرست بودجه و کنترل هزینه هاي طرح هاي عمده مهندسي 
و ساختمان فعالیت داشت. درفشان نیز دانش آموخته مهندسي مکانیک 
در مقطع کارشناسي است و با 2۹ سابقه فعالیت در مناطق نفت خیز 
جنوب پیش از  این به عنوان سرپرست پروژه در طرح بازرسي، تعمیر و 

احداث خطوط لوله فعالیت داشت.

چاه سایپا دیزل 2 شهرستان قدس وارد 
مدار بهره برداری شد

مارد- مژگان علیقارداشی - مدیردفترفنی امور آبفای شهرستان 
ق��دس ازتجهی��ز و بهره برداری چاه س��ایپا دی��زل 2 در محور چیتگر 
شهرس��تان قدس خبر داد. حس��ن حاجی حیدری مدیردفترفنی امور 
آبفای شهرستان قدس گفت: با توجه به نیاز آبی شهروندان و در راستای 
افزایش ظرفیت تولید آب ش��رب بهداشتی شهرستان از سال گذشته 
تملک 2 قطعه زمین در محدوده کمربندی چیتگر در دستور کار قرار 
گرفت که پس از تملک، بال فاصله نسبت به حفر چاه اقدام گردید. وی 
افزود: به م��وازات حفاری چاه جدید اجرای عملیات لوله گذاری بطول 
2۰۵۰مت��ر با لوله هایی ب��ه اقط��ار 2۰۰،2۵۰، ۵۰۰ و از جنس چدن 
داکتیل انجام ش��د. حاج حیدری تصریح ک��رد: باتجهیز و بهره برداری 
ازچاه مورد نظر، حدود 2۵ لیتر درثانیه میزان تولید آب شرب شهرستان 
افزایش یافته است، همچنین اقدامات الزم جهت تجهیز و بهره برداری از 

چاه سایپا دیزل ۱ در دست انجام است.  

سی وهفتمین نمایشگاه فناوری 
اطاعات وارتباطات جیتکس در دوبی

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - اتحادیه تولید کنندگان 
وصادر کنندگان نرم افزار ایران با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری 
وهمکاری اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن وکشاورزی ایران، جهت تسهیل 
حضور شرکتهای فاوای )ict( کش��ور در رویداد های بین المللی اقدام 
به برپایی پاویون جمهوری اس��المی ایران درنمایشگاه جیتکس کرده 
است. اتحادیه تولید کنندگان وصادر کنندگان نرم افزار ایران با حمایت 
معاونت علمی ریاست جمهوری وهمکاری اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن 
وکش��اورزی ایران، جهت تسهیل  حضور شرکتهای فاوای )ict( کشور 
در روی��داد های بین المللی اقدام به برپایی پاویون جمهوری اس��المی 
ایران درنمایشگاه جیتکس کرده است. سی وهفتمین نمایشگاه فناوری 
اطالعات وارتباطات جیتکس از ۱6تا2۰مهرماه درمرکز تجارت جهانی 
شهر دوبی در کشور امارات متحد عربی میزبان نمایندگانی از ۹۷کشور 
جهان می باشد.این نمایشگاه باحضور ۴۴۷۳غرفه دار و۱۴۷۱۳۳بازدید 
کننده پیرامون موضوعات روز دنیای کامپیوتر و آخرین دس��تاوردهای 
فناوری ب��رای محصوالتی چون س��خت افزار، نرم اف��زار تلفن همراه، 
بازی های یارانه ای ،لپ تاپ وتبلت ،گوش��ی تلفن همراه، زیر س��اخت 
وش��بکه های ارتباطی،تکنولوژی صوتی،لوازم جانبی،خدمات اینترنتی 

واینترنت اشیاءبرگزار می شود.

تبریز -  فاح- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
معتقد اس��ت رس��انه ملی باید درخصوص نمایش 
فیلم های کره ای تغییر ش��یوه دهد و با رفع نقصی 
که سال ها نسبت به آن بی تفاوت بوده، بیش از این 
موجب دوری جوانان از فرهنگ و تمدن خودش��ان 
نشود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمداسماعیل 
سعیدی با اش��اره به آمار مربوط به گرایش جوانان 
ایران��ی به تحصیل در دانش��گاه های کره جنوبی به 
دنب��ال نمایش م��داوم فیلم های ک��ره ای در ایران، 
گفت: باید به دست اندرکاران فرهنگی کشور به ویژه 
مسئوالن رسانه ملی دست مریزاد گفت که توانستند 

با اصرار به نمایش فیلم های کره ای، طی چندین سال 
اخیر جوانان را به ج��ای جذب به فرهنگ، تاریخ و 
تمدن خودمان عاشق و دلباخته کره ای ها کنند این 
درحالی اس��ت که مقام معظ��م رهبری درخصوص 
ساخت سریال هایی در رابطه با قهرمانان و تاریخ ایران 
تذکر داده اند. نماینده مردم تبریز، اس��کو و آذرشهر 
در مجلس شورای اس��المی ادامه داد: صداوسیما و 
جریان فیلمس��ازی غفلت بزرگی داش��ته اند چراکه 
نتوانسته گنجینه های تاریخ و ادبیات ایران زمین را 
اس��تخراج کرده و به تصویر کشند، در واقع نه تنها 
از قهرمانان تاریخی و معاصر خود غافل شده ایم بلکه 

شرایط برای معرفی بی نقص قهرمانان دیگر کشورها 
فراهم شده است، به همین دلیل جوانان به تحصیل 
و زندگی در این کش��ورها گرایش پیدا کرده اند. وی 
ب��ا بیان اینک��ه کره ای ها از طریق سریال س��ازی به 
اهداف فرهنگی و اقتصادی خود رس��یده اند، افزود: 
سریال های کره ای که برگرفته از داستان های تخیلی 
است چندین سال توسط صداوسیما خریداری و در 
بهترین ساعات شبانه روز به نمایش گذاشته می شوند 
در حالی که داستان های تاریخی و معاصر به عنوان 
نماد فرهنگ ایرانی واقع��ی و دارای اثرات اخالقی و 
معنوی نیز هستند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 

معتقد اس��ت رسانه ملی باید دراین خصوص تغییر 
ش��یوه دهد و با رفع نقصی که سال ها نسبت به آن 
بی تفاوت بوده است بیش از این موجب دوری جوانان 

از فرهنگ و تمدن خودشان نشود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:
صداوسیما با تداوم نمایش سریال های کره ای سبب دوری جوانان از فرهنگ ایرانی می شود

رشلت- مهناز نوبری- جلس��ه هم اندیشی 
کمیته ماهیانه )HSE(، بهداشت ایمنی محیط 
زیس��ت، با هدف بررس��ی و ارزیاب��ی برنامه های 
بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل 
و همچنین شناسایی مدیریت ریسک درخصوص 
)HSE( برگزار شد. در این نشست خبرنامه های 
اس��فند ماه س��ال ۹۵ و فروردین ماه س��ال ۹6 
حوادث ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی 

ایران  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین 
دس��تورالعمل کارگروه انرژی و آب اس��تان مورد 
بررس��ی قرار گرفت��ه و مقرر ش��د اعضای حاضر 
در جلسه نس��بت به مطالعه دس��تورالعمل ارائه 
نظر فرماین��د. ارائه اطالعات م��ورد نیاز به واحد 
)HSE( منطقه براس��اس دستورالعمل کارگروه 
انرژی و آب و برنامه ریزی برای اجرای دوره های 
آموزشی الزامات )HSE ( در تیرماه امسال برای 

اپراتورهای cng  )گاز طبیعی فشرده( و رانندگان 
نفتکشها از جمله مصوبات این جلسه بود. گفتنی 
اس��ت که این جلس��ه ب��ا حضور مدی��ر منطقه، 
معاونین، روسای واحدهای تامین و توزیع، روابط 
عمومی تاسیس��ات و عملیات انبار، برنامه ریزی، 
واحدcng   ، خدمات مهندسی، امور اداری، ناحیه 
مرکزی، واحد بسیج، حمل  ونقل و واحد ایمنی و 

بهداشت محیط زیست برگزار شد. 

اراک- خبرنلگار فرصلت املروز - مدیر کل 
کمیته امداد اس��تان مرکزی گفت: طی سال گذشته 
سه هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در استان 
مرکزی ایجاد ش��د که بیش از یک هزار و 6۰۰ مورد 
آن مربوط به روس��تاها و مناطق محروم است.  قنبر 
موس��ی نژاد پیش از ظهر پنجش��نبه در نشس��ت با 
خبرنگاران و اصحاب رس��انه استان مرکزی در اراک 

اظهار داش��ت: در حال حاضر بیش از ۳۷هزار خانوار 
در استان مرکزی تحت پوشش کمیته امداد هستند 
و ۱6هزار حامی در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین 
ب��ا کمیته ام��داد همکاری دارند.  مدی��ر کل کمیته 
ام��داد اس��تان مرکزی اف��زود: همچنین در اس��تان 
مرکزی بیش از ۴۴هزار و ۸۰۰ خانوار با سرپرس��ت 
زن، مش��مول بیمه اجتماعی هستند و از مزایای این 
بیمه بهره مند می ش��وند. موس��ی ن��ژاد بیان کرد: 
طبق ارزیابی هم اکنون دو هزار و ۷۷۰ خانوار تحت 
پوشش کمیته امداد استان مرکزی مستاجر هستند 
که ۸۰درصد آنان را زنان سرپرس��ت خانوار تشکیل 
می دهند که در این رابطه س��ال گذشته ۱22 واحد 
مس��کن به مددجویان کمیته امداد اس��تان تحویل 

و یک هزار و ۴۹۰ مورد مس��کن نیز مقاوم س��ازی و 
بهسازی شد. وی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر 
بیش از ۸۵۰ خانواده زندانی در استان تحت حمایت 
کمیت��ه امداد بوده و دو ه��زار و ۳6۰ نفر از کودکان 
تحت پوش��ش ای��ن نهاد نی��ز در زمره ایت��ام جای 
دارن��د. مدیر کل کمیته امداد اس��تان مرکزی ادامه 
داد:26 هزار نفر از افراد تحت پوش��ش کمیته امداد 
ام��ام خمینی )ره( این اس��تان در ماه رمضان اطعام 
می ش��وند که ای��ن اطعام به ص��ورت تحویل کاال با 
سرانه هر خانواده یک میلیون ریال است. موسی نژاد 
تصریح کرد: همچنین ش��ش هزار و ۷۰۰ دانش آموز 
در استان مرکزی تحت پوشش کمیته امداد هستند 
و ۷۵۰ نف��ر از آنان بدون حامی بوده که تالش داریم 

در ماه رمض��ان با اجرای طرح محس��نین، از حامی 
برخوردار ش��وند. وی اضافه ک��رد: جمع آوری زکات 
فط��ره و هدایت ای��ن مبالغ در هر محله، مس��جد و 
روس��تا به س��مت نیازمندان در دس��تور کار کمیته 
امداد استان مرکزی بوده و دیدار خیران و مسئوالن 
از خانواده های تحت پوشش نیز از دیگر برنامه های 
کمیته امداد امام خمینی )ره( در این ماه است. مدیر 
کل کمیته امداد اس��تان مرکزی با اشاره به برگزاری 
نمایش��گاه توانمندی های مددجویان کمیته امداد با 
۴۰ غرفه در پارک ملت اراک در ماه مبارک رمضان، 
افزود: به نمایش گذاشتن توانمندی های مددجویان 
و درآمدزایی برای این قش��ر نیز از مهمترین اهداف 

برگزاری اینگونه نمایشگاه ها است. 

جلسه هم اندیشی مدیریت پدافند غیرعامل در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن 

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی خبر داد
ایجاد ۱۶۰۰فرصت شغلی در مناطق محروم استان مرکزی توسط کمیته امداد 

تبریز - ماهان فاح- امکان بارگیری بخش 
2۰ کیلوول��ت پس��ت 2۳۰ کیلوولت گلمانخانه 
ارومیه با برقداری ترانس سوم این پست فراهم 
شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر افشین 
روشن میالنی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
آذربایجان ضمن اعالم این مطلب گفت: بخش 
2۳۰ ب��ه ۱۳2 کیلوولت این پس��ت که یکی از 
مهم ترین پروژه های س��الیان اخیر صنعت برق 
در شهرس��تان ارومیه می باش��د، اخیراً در سفر 

ریاست جمهوری به اس��تان آذربایجان غربی و 
با حضور وزیر نیرو با مجموع ۳2۰ مگاولت آمپر 

ظرفیت به بهره برداری رسیده بود و با برقداری 
ترانس��فورماتور ۱۳2/2۰ کیلوولت ) با ظرفیت 
۵۰ مگاولت آمپ��ر( به همراه فیدرهای خروجی 
2۰ کیلوولت آن ، عالوه بر بهره گیری از شبکه 
۱۳2 کیلوولت آن عماًل امکان بارگیری و اتصال 
مستقیم به ش��بکه توزیع برق نیز مهیا گردید. 
وی ب��ا بیان اینک��ه ظرفیت نهایی این پس��ت 
۴2۰ مگاول��ت آمپر خواهد ب��ود، تصریح کرد: 
در این پس��ت ۱۴ فی��در خروجی 2۰ کیلوولت 

نیز در حال نصب اس��ت ک��ه هم اکنون 6 فیدر 
آن برقدار گردیده اس��ت. دکتر میالنی با اشاره 
به اهمیت این پس��ت برای اس��تان آذربایجان 
غرب��ی و بخصوص ش��هر بزرگ ارومی��ه، اظهار 
داشت: با اجرای این پروژه، ظرفیت منصوبه در 
شهر ارومیه به س��طح مطلوب رسیده و قابلیت 
اطمینان و پایداری ش��بکه انتقال و فوق توزیع 
اس��تان آذربایجان غربی بخصوص شهرس��تان 

ارومیه به نحو چشمگیری افزایش می یابد.

با برق داری ترانس سوم پست گلمانخانه ارومیه

امکان بارگیری بخش ۲۰ کیلوولت واتصال مستقیم به شبکه توزیع برق فراهم شد

بندرعباس- خبرنلگار فرصت امروز - تمامی 
فعالیت های ش��رکت ف��والد هرمزگان در راس��تای 
حفاظت از محیط زیس��ت و بهبود ش��رایط زیس��ت 
 محیطی است که با تالش کارکنان واحدهاي نگهداري 
و تعمیرات فوالدسازي و ابزار دقیق سیستم غبارگیر 
فوالدس��ازي این شرکت بهینه سازي شد. کارشناس 
واح��د غبارگیرهاي ف��والد هرم��زگان در این رابطه 
گفت: سیستم غبارگیر فوالدسازي به عنوان ریه هاي 
تنفسي کارخانه اس��ت که عملکرد صحیح آن تأثیر 
چش��مگیري در حذف غبار و آلودگیهاي هواي ناشي 
از فرآیندهاي تولید و درنتیجه حفظ سالمت کارکنان 
زحمتکش فوالد هرمزگان و همچنین محیط زیست 
دارد. ازای��ن رو ض��رورت داش��ت تا عیوب سیس��تم 
مذکور رفع و بهینه س��ازي ش��ود. مهدي فرجي در 

این خصوص اف��زود: به منظور بهبود و بهینه نمودن 
سیستم غبارگیر اقدامات زیادي از سوي کارکنان این 
واحد براي اولین بار انجام شد که اهم آنها عبارت است 
از: تعوی��ض ۴۸۰۰ عدد فیلتر کیس��ه اي؛ ابداع روش 
جدید و موضعي براي عملیات پیش پوشاني فیلترهاي 
کیسه اي به منظور عملکرد بهینه فیلترها و افزایش عمر 
آنها؛ راه اندازي سیستم حیاتي آنالین و آفالین پالس 

زني هواي فش��رده و همچنین حذف رطوبت از هواي 
فشرده به فیلترهاي کیسه اي به واسطه بهینه نمودن 
سیس��تمهاي خش��ک کن هوا که کلیه موارد مذکور 
منجر به افزایش عمر فیلترهاي کیس��ه اي تا بیش از 
دو برابرگش��ته است.  وي از طراحي و اجراي سیستم 
ممانعت از سقوط فیلترهاي کیسه اي به عنوان یکي 
دیگر از این اقدامات اصالحي یاد و تصریح کرد: سقوط 
فیلترهاي کیسه اي منجر به گیرکردن در کانوایرهاي 
زنجیري و حتي توقف مجموعه فوالدسازي میگردید. 
وي در همین رابطه افزود: کاور نمودن نوارهاي انتقال 
مواد، بازرس��ي کلي و رفع گرفتگي هاي نسبي برخي 
مس��یرهاي مکش، نصب ش��یرهاي کنترل دبي هوا، 
س��رویس کامل و راه اندازي یکي از س��ه کمپرس��ور 
سیس��تم غبارگیر به همت نیروهاي مکانیک و برق و 

ابزار دقیق که به دلیل خرابي از مدار خارج ش��ده بود 
بخش دیگري از این فعالیتها بوده است. وي خاطرنشان 
کرد: فرآیند نگهداري و بهینه سازي سیستم غبارگیر 
باهمت کلیه کارکنان واحد همچن��ان ادامه دارد. در 
ادام��ه این  گزارش در همین رابطه صفاري مس��ئول 
واح��د برق و ابزار دقیق فوالدهرمزگان افزود: عالوه بر 
فعالیتهاي فوق تعمیر و بازسازي کلیه شیرهاي برقي 
بگ هوس، تس��ت و راه اندازي مانومتر محلي جهت 
تست سنسورهاي فش��ار، سرویس کلیه سنسورها و 
فلومترها و سنس��ورهاي فشار و نشانگرهاي کنترلي، 
س��رویس و راه اندازي کلیه دمپرها و درنهایت پایش 
آلودگ��ي به منظور انتخاب درصد باز بودن بهینه آنها 
از دیگر فعالیتهاي این واحد بوده اس��ت که به صورت 

مستمر و در سه شیفت انجام شده است.

در راستای حفاظت از محیط زیست  در شرکت فوال د هرمزگان صورت گرفت
بهینه  سازي عملکرد سیستم غبارگیرهاي فوالدسازي 
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ب��ا توجه به بررس��ی های به عم��ل آمده در 
فروردی��ن م��اه س��ال جاری در مجم��وع 265 
دس��تگاه خودرو که میوه برجام است به کشور 
وارد ش��ده تا سرآغازی بر تولید صادرات محور 

باشد. 
تابس��تان س��ال 1394 بود که بعد از سال ها 
کشورهای 1+5 و ایران توانستند به یک برنامه 
مش��ترک دس��ت پیدا کنند که نام آن برجام 
گذاش��ته شد. برجام در قدم اول از تحریم های 
جدی��د جلوگیری ک��رد و راه س��رمایه گذاری 
خارجی در ایران را به طرف های اروپایی نشان 

داد. 
 در ابت��دای ام��ر صنع��ت نف��ت و خ��ودرو 
بیشترین استفاده را از برجام داشتند که شاید 
هنوز میوه اصلی برجام در این دو صنعت طعم 
ده��ان مردم را عوض نکرده باش��د، اما امید به 

میوه های این دو صنعت بسیار است. 
 در صنع��ت خودروس��ازی مذاکرات بس��یار 
و امی��د بخش��ی ص��ورت گرفت��ه ک��ه یکی از 
این مذاک��رات بین ش��رکت فرانس��وی پژو و 

ایران خودرو ش��کل گرفت ت��ا محصوالت این 
خودروس��از فرانس��وی در ای��ران ب��ا نظارت و 
همکاری دو طرف مونتاژ، داخلی سازی و تولید 

صادرات محور شود. 
 در ای��ن ق��رار داد نام س��ه خ��ودروی پژو 
به عنوان محصوالت مش��ترک پژوی فرانس��ه و 
ایران خودروی ایران آمده است که به طور قطع 

نام یکی از این سه خودرو پژو 2008 است. 
در  ماه��ه  دو  تاخی��ر  ب��ا   2008 پ��ژو   
اردیبهش��ت ماه ب��ا حض��ور حس��ن روحان��ی، 
رئیس جمهور تولید انبوه آن آغاز شد و به نظر 
می رس��د تا در شهریور ماه سال جاری نخستین 
محصول مش��ترک ایران خودرو و پژوی فرانسه 
که برخالف گذش��ته برنامه سفت و سختی را 
برای حض��ور در بازار ایران دارند، در خیابان ها 

شاهد بود. 
 ام��ا ب��ا وجود آنکه ن��ام دو محص��ول دیگر 
از خان��واده پژو ب��ا امضای ق��رارداده همکاری 
ایران خ��ودرو و پژوی فرانس��ه بر س��ر زبان ها 
افت��اد اما همچنان برنامه ای برای تولید این دو 

محصول رسانه ای نشده است. 
بررس��ی ها نش��ان از آن دارد که به طور قطع 
دو خ��ودروی پژو که با ه��دف صادرات از خط 
تولید ایران خودرو به بازار معرفی خواهد ش��د 
پ��ژو 508 و 301 اس��ت، زیرا این در س��ایت 
ثبت س��فارش یا سایت ثبت س��فارش واردات 
کاال، نام این دو محصول ذکر ش��ده و ش��رکت 
معتب��ر واردکننده این دو محصول فرانس��وی 
ش��رکت مش��ترک ایران خودرو و پژو یا همان 

ایکاپ قید شده است. 
 در لیس��ت خودروهای مج��از وارداتی که از 
واردات پ��ژو 508 و 301 با نام ایکاپ س��خن 
به میان آورده اس��ت، اعالم شده ایکاپ تا 28 
آذرماه س��ال جاری اجازه ثبت سفارش این دو 

محصول را دارد. 
 از سوی دیگر طبق آخرین اطالعات اعالمی 
از س��وی گمرک در زمین��ه واردات خودرو که 
مربوط به نخس��تین ماه س��ال جاری است، در 
مجموع 265 دس��تگاه خودرو پژو 508 و 301 
به کشور وارد شده که از این تعداد 65 دستگاه 

مربوط به خودروی پژو 508 و 200 دس��تگاه 
مربوط به خودروی 301 است. 

 ب��ا توج��ه به اطالع��ات گم��رک جمهوری 
اس��المی ایران وزن هر دس��تگاه خودروی پژو 
301 در ح��دود 1110 کیلوگرم و پژو 508 در 
حدود 1489 کیلو گرم قید ش��ده اس��ت و در 
کنار آن به ترتیب ارزش دالری 301، 10 هزار 
و 94 دالر و ارزش دالری پ��ژو 508 در حدود 

23 هزار و 240 دالر به ثبت رسیده است. 
 بررسی ها حاکی از آن است که در این مدت 
پژو 301 در رنگ های س��فید س��الید، نقره ای، 
خاکستری، قهوه ای و مشکی سالید و پژو 508 
در رنگ های نقره ای متالیک، مش��کی متالیک، 
س��فید صدفی، آب��ی کبود، زغال��ی متالیک و 

خاکستری به کشور وارد شده است. 
 الزم به ذکر اس��ت که محص��والت تولیدی 
وارد شده در این مدت زمان در گروه پژو 301 
تمام��ا تولید اس��پانیا و پ��ژو 508 تماما تولید 

فرانسه بوده است.
 خودروکار

رنگ میوه های فرانسوی برجام مشخص شد

تغییر و باال رفتن اس��تاندارد خدمت رس��انی 
نمایندگی ه��ا، موج��ب ارتقای س��طح کیفیت 
خدم��ات در کل مجموع��ه خودروس��ازی های 

کشور می شود. 
کمپانی رنوی فرانس��ه به دلیل اینکه دوست 
دارد بهتری��ن خدم��ات پ��س از ف��روش را به 
مشتریان ایرانی خود بدهد، به صورت مستقیم 
وارد بازار ایران می ش��ود تا مش��تریان در این 
حوزه کمترین ش��کایت را داش��ته باشند. این 
جم��الت نتیجه صحبت های مس��ئوالن رنو در 
ایران و خارج از ایران بوده که به عنوان یکی از 
دالیل ورود مستقیم رنو به عرصه تولید خودرو 

در ایران بیان شده است. 
  شاید برای نخس��تین بار قبل از عقد قرارداد 
ای��درو و رن��و، در مراس��م رونمای��ی از س��اندرو 
اس��تپ وی بود که پیمان کارگ��ر، مدیر وقت رنو 
پارس از احتمال تولید مس��تقیم و مستقل چند 
مدل خودرو توسط شرکت مادر در ایران خبر داد. 
وی در روز رونمایی از س��اندرو اس��تپ وی 
تأکی��د کرد که اگر دو ش��رکت هم��کار ایرانی 

ب��رای تولید برخ��ی از مدل های رن��و تمایلی 
نداشته باشند، هیچ اش��کالی نخواهد بود و ما 
این مدل ها را مستقل از این دو در ایران تولید 
خواهیم کرد! این همان جرقه ای بود که ش��اید 

کس��ی به آن توجه نکرد و تنها مدتی بعد خبر 
امض��ای تفاهم اولیه بین ایدرو و رنو در پاریس 

به گوش رسید. 
بعدها، کارگر با انتقاد از بحث خدمات پس از 

ف��روش در ایران، ورود رنو به این حوزه را برای 
خودروهای خود امری ضروری دانست و حتی 
اعالم کرد که بسیاری از نمایندگان رسمی دو 
غول خودروسازی ایران از هم اکنون در لیست 
نمایندگی های رنو قرار داشته که به گفته وی، 
این تقاضای خود نماین��دگان برای جابه جایی 

برند است. 
به هر حال قرار بود و شاید هست که از سال 
2018 دو م��دل رنو در س��ایت بن رو و ش��اید 
محلی دیگر توس��ط ش��رکت رنو مستقل از دو 
خودروس��از ایرانی، تولید و به بازار عرضه شود 
که البته با توجه به ش��واهد، ش��اید انجام این 

مهم تا زمان یاد شده ممکن نباشد. 
در میان س��خنان کارگر توج��ه به این نکته 
مهم اس��ت ک��ه قرار ش��رکت رنو ب��رای ورود 
ب��ه ح��وزه خدمات پ��س از فروش، اس��تفاده 
حداکثری از توان فعاالن فعلی این بخش است 
که باید پرسید اگر قبلی ها کارشان را بلد بودند 
و کارش��ان خوب بود که این همه نارضایتی به 

وجود نمی آمد! 

 »ایران خودرو« راضی از حضور رقیب در حوزه خدمات

گزارش2

خبر

هشدار درباره کالهبرداری شرکت های 
اجاره ای

یک کارشناس ارشد مسائل انتظامی گفت که هموطنان برای 
پی��ش خرید خودرو حتما به ش��رکت های مورد تایید مراجعه 
کنند.  دکتر رضا غنی لو افزود: اخیرا گزارش ش��ده اس��ت که 
برخی ها با تبلیغات دروغی��ن در روزنامه ها و فضاهای مجازی 
و با شرایط بس��یار آسان با عنوان پیش فروش خودرو اقدام به 
کالهبرداری کرده اند.  وی گفت: این عده از بوروکراسی شدید 
در نظام اداری و همچنین نرخ س��ود باالی تسهیالت بانکی و 
دیگر مش��کالت بازار مالی سوءاس��تفاده می کنند و مشتریان 
خودرو را با ش��رایط جعلی اما بس��یار آس��ان فریب می دهند.  
غنی لو افزود: این عده پول اندکی در ابتدا درخواست می کنند و 
پس از چند ماه محل دفتر اجاره ای خود را رها می کنند و دیگر 

نمی شود آنها را ردیابی کرد. 

صنعت خودروسازی در ایران، تشنه 
بازنگری است

تعامالت خودروسازان ایرانی با تولیدکنندگان و کمپانی های 
خارجی با نارسایی ها و مشکالت عدیده ای مواجه است؛ عارضه ای 
که به اعتقاد برخی کارشناسان، بازنگری و تجدید نظری جدی را 
می طلبد.  صنعت خودروسازی در ایران، به رغم ظرفیت بالقوه 
و قابل توجه اشتغال زایی و گردش مالی بسیار باال، با نارسایی ها 
و چالش های عدیده ای نیز دس��ت و پنجه نرم می کند.  عمر و 
عقبه تاریخی خودروسازی در کشور، قریب به نیم قرن برآورد 
می شود، بالطبع انتظار می رود با چنین سبقه ای، وضعیت و تراز 
خودروسازی ایران از جایگاه برجسته ای برخوردار باشد، لذا این 
انتظار بجا، همچنان در پیچ و خم گرفتاری ها و نارسایی ها، لنگان، 
لنگان گام بر می دارد. برخی از کارشناسان و صاحب نظران حوزه 
صنعت و خودرو، بر این عقیده هستند که در صورت برنامه ریزی 
شایس��ته و هدفمند در سنوات گذشته، قطعا کیفیت و کمیت 
خودروس��ازی در ایران وضعیت متفاوت تری را تجربه می کرد.  
باال بودن هزینه تمام ش��ده، پایین ب��ودن ضریب کمی تولید، 
بروز برخی نارسایی ها در خودروهای صفرکیلومتر، خدمات پس 
از فروش��ی که بعضا با گالیه و انتقادات جدی مشتریان همراه 
می شود و. . . تنها نمونه هایی از کاستی های موجود در صنعت 
خودروسازی محسوب می شود.  اگرچه انصاف حکم می کند به 
این نکته اشاره شود که به هر حال در طول سالیان اخیر شاهد 
پیشرفت هایی در صنعت مذکور بوده ایم، آنچنان که واقع بینی 
نیز حکم می کند که در مقایسه سطح و ضریب توفیقات حاصل 
شده با شتاب پیشرفت کشورهای پیشرفته فعال در این عرصه، 
میزان موفقیت های کسب شده را بسیار ضعیف، ناچیز و محدود 
قلمداد کنی��م.  تردیدی وجود ندارد ک��ه کیفیت خودروهای 
خارج��ی همچون کره ای، ژاپنی، برزیلی و. . . فاصله ای جدی با 
تولیدات داخلی ایرانی دارد.  کم نیستند کسانی که معتقدند پژو 
و پراید به عنوان خودروهای پر تیراژ داخلی در طول سالیان اخیر 
نه تنها پیش��رفتی نداشته اند بلکه در کیفیت قطعات با پسرفت 

نیز مواجه بوده اند. 

برنامه هیوندای برای تولید 
شاسی بلند های سازگار با محیط زیست

هیوندای به عنوان مهم ترین خودروس��از کره ای، سیاست های 
کالن خ��ود در مورد تولید خودروهای شاس��ی بلند الکتریکی و 
هیدروژنی را تشریح کرد.  هیوندای موتورز، خودروساز برجسته 
ک��ره ای بی��ش از هرزم��ان دیگری نی��از به تولی��د خودروهای 
شاس��ی بلند و البته الکتریکی در خط تولید خود احساس کرده 
اس��ت. از این رو، این شرکت بودجه بخش شاسی بلندهای خود 
را تا س��ال 2020 افزایش چشمگیری خواهد داد. این بدان معنا 
اس��ت که این ش��رکت نه تنها به دنبال اضاف��ه کردن خودرویی 
جدید در سگمنت شاسی بلندهای گروه A است، بلکه نیم نگاهی 
به ساخت خودرویی تمام سایز و بزرگ تر از سانتافه دارد. از طرف 
دیگ��ر، مدل جدید کنا که چند روز پیش به صورت رس��می در 
سئول پایتخت کره جنوبی رونمایی شد، همراه با چند شاسی بلند 
مدرن با پیشرانه هیدروژنی در سال آینده از طرف این خودروساز 
در بازار عرضه خواهد ش��د.  سیاست جدید هیوندای یک تغییر 
اس��تراتژی ضروری به نظر می رس��د. فروش جهانی این برند با 
کاهش جزئی مواجه شده است؛ چرا که خودروهای این شرکت 
متناس��ب با نیاز بازار امروز طراحی و تولید نمی ش��وند؛ بازاری 
که بیش از پیش به س��مت خودروهای شاس��ی بلند فول س��ایز 
و پی��ک آپ تمای��ل دارد و هیوندای که تمرک��ز اصلی خود را بر 

خودروهای سدان قرار داده، ناچار به تغییر استراتژی است. 

رشد فوق العاده 26 امتیازي یك شرکت 
در خدمات پس ازفروش

امتی��ازات  رش��د  افزای��ش  در  ی��دک  س��ایپا  ش��رکت 
رضای��ت مش��تریان از ش��رکت ه��ای دیگ��ر ارائ��ه دهنده 
گرف��ت.  پیش��ی  ایس��اکو  و  ف��روش  از  پ��س   خدم��ات 
بر اس��اس آخرین نتایج اعالم شده توس��ط شرکت بازرسی 
کیفی��ت واس��تاندارد ایران به نمایندگ��ی از وزارت صنعت ، 
معدن و تجارت، رضایت مندی مش��تریان از خدمات پس از 
فروش شرکت سایپا ، در سه ماهه چهارم سال 95 نسبت به 
دوره مشابه سال قبل 26 امتیاز افزایش یافت که این میزان 

باالترین درصد رشد در بین شرکت های داخلی است.
تمرک��ز ش��رکت های خدمات پس از فروش ش��رکت های 
تولید کننده داخل��ی و وارد کننده در ارتقای رضایت مندی 
مش��تریان در چند سال اخیر موجب حرکت سازنده و رو به 
رش��د این ش��رکت ها برای رقابت در این زمینه شده است. 
در بی��ن ش��رکت هاي وارد کننده نیز ش��رکت معین موتور 
ارائه دهنده خدمات پس از فروش به برند پورش��ه باالترین 
میزان رش��د و امتیاز را به خود اختصاص داده است. الزم به 
ذکر است این موفقیت س��ایپایدک باالترین درصد رشد در 
رضایتمندي مش��تریان در بین شرکت هاي خدمات پس از 
فروش و عام��ل مثبتي درجهت رش��د 2.9 % درصدی این 

شاخص در صنعت خودرو در سال 95 بوده است . 

خبر

زیرمجموعه ایران  خودرو نماینده بنز در 
ایران شد

یکی از شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو به تازگی توانسته 
نمایندگی ش��رکت بنز را اخذ کند. مراح��ل اداری آن به اتمام 
رسیده و گواهی آن از سوی وزارتخانه صادر شده است. معاون 
وزیر صنعت گفت: یکی از شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو 
به تازگی توانس��ته نمایندگی این ش��رکت را اخذ کند. مراحل 
اداری آن ب��ه اتم��ام رس��یده و گواهی آن از س��وی وزارتخانه 
صادر ش��ده است.  یداهلل صادقی درخصوص اعطای نمایندگی 
فروش کاالهای خارجی در کش��ور به ایلنا گفت: طبق ماده 4 
قان��ون حمایت از حقوق مصرف کنن��ده، وارد کنندگان تمامی 
کاالهای با دوام و س��رمایه ای باید مراکزی را برای خدمات پس 
از ف��روش در کش��ور ایجاد کنند.  وی ادام��ه داد: به طور مثال 
برای خودروهای خارجی اعالم کردیم واردکننده باید 10 سال 
خدمات گارانتی بدهد یا برای لوازم خانگی پنج سال این خدمات 
باید عرضه شود. بعد از پذیرش این تعهدات ما برای واردات این 
کاالها گواهی صادر می کنیم که البته بیش از آن مراکز خدمات 
پس از فروش باید به ما معرفی شود و از نظر فنی، کارشناسان 
آن را مورد بررس��ی قرار دهند.  صادقی تصریح کرد: مدت این 
گواهی ه��ا بنا بر مدت زمان قرارداد وارد کننده با ش��رکت مبدا 
است و در صورت تمدید با ارزیابی شرایط جدید ما نیز گواهی 

را تمدید خواهیم کرد.  

ایجاد خطوط ویژه خودروهای 
چندسرنشین در بزرگراه های تهران

مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران، گفت که 
مطالع��ات ایجاد خطوط HOV )خط��وط ویژه خودروهای 
چند سرنشین( در دو بزرگراه پایتخت در حال انجام است. 

 HOV مازیار حسینی در خصوص سرانجام ایجاد خطوط
در پایتخت، اظهار داش��ت: این طرح در بسیاری از شهرهای 
پیشرفته جهان اجرا ش��ده و در حال حاضر مطالعات ایجاد 
خط��وط ویژه خودروهای چند سرنش��ین در بزرگراه نیایش 
در حال انجام اس��ت. همچنی��ن مطالعات ایجاد این خطوط 
در بخش جنوبی بزرگراه امام علی )ع( نیز آغاز شده است. 

وی ادام��ه داد: در بخ��ش جنوبی بزرگ��راه امام علی  )ع( از 
خطوط ویژه اتوبوس به این منظور می توان استفاده کرد زیرا 
تمام مس��یر ویژه اتوبوس از نظر مسافر برابر نیست.  به گفته 
حس��ینی، برای اجرایی ش��دن این پروژه هماهنگی های الزم 
با پلیس راه��ور به عمل آمده و پلیس نیز با اجرای این طرح 
موافق اس��ت.  معاون شهردار تهران تاکید کرد: در مسیرهای 
پیش بینی ش��ده تجهیزات الزم از جمله دوربین های نظارتی 
 HOV پیش بینی ش��ده و قابلیت ثبت تخلف��ات در خطوط
وج��ود دارد.  حدود پنج س��ال پیش مطالعاتی در ش��هرداری 
تهران برای ایجاد این خطوط در بزرگراه همت انجام شده بود 
اما تا امروز ایجاد این خطوط تحقق نیافته اس��ت، درحالی که 
مسئوالن ترافیکی شهر تهران یکی از مهم ترین دالیل ترافیک 

شهر تهران را خودروهای تک سرنشین می دانند. 

دفتر آداک خودرو پلمب و مدیرعامل 
مهین تك رو بازداشت شد 

عالوه بر ابالغ تذکرات مکتوب و صریح به برخی شرکت های 
خودرویی که به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل نکرده اند، 
ماجرا حتی به پلمب یک ش��رکت به علت تعدد ش��کایات نیز 
رس��یده اس��ت.  بنا بر آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، در 
سال  گذش��ته حدود 70 هزار دستگاه انواع خودروی سواری به 
کش��ور وارد ش��ده است که نس��بت به مدت مشابه سال قبل ، 
افزای��ش ح��دودا 50 درصدی را نش��ان می  دهد ک��ه این آمار 
از جمله نش��انه های رش��د قابل توجه فروش این خودروها در 
کش��ورمان اس��ت.  یکی از روش های مرس��وم در بازار خودرو، 
پیش خرید است که پس از بروز مشکالت مختلفی که در این 
زمینه رخ داد، وزارت صنعت، معدن و تجارت براس��اس س��ند 
اهداف و سیاس��ت های توس��عه صنعت خودرو در افق 1404 
ک��ه مکلف به اقداماتی برای حمایت از حقوق مصرف  کنندگان 
خودروهای داخلی و خارجی شده، مقرراتی برای پیش فروش 
خودرو وضع کرد.  در ادامه این اطالعیه آمده اس��ت: اشخاص 
حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی به هیچ وجه مجاز به 
عرضه خودرو در قالب پیش فروش نیستند و سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواس��ت 
می کند از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش خودرو یا 
پرداخت وجه به شرکت هایی که فاقد مجوز پیش فروش صادره 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، اکیدا خودداری کنند.

برخورد قاطع نهادهای نظارتی آغاز شد
طی روزه��ای اخیر، به هم��ت مس��ئوالن اتحادیه صنف 
نمایش��گاه  داران و فروش��ندگان اتومبیل ته��ران و همکاری 
ضابط��ان قضایی، ش��اهد دور جدید برخورد با ش��رکت های 
متخل��ف خودرویی بوده ایم که ناش��ی از فرارس��یدن موعد 
تحویل برخی خودروهای مش��تریان و عدم اجرای تعهدات 
این ش��رکت ها است.  در این راس��تا، عالوه بر ابالغ تذکرات 
مکت��وب و صری��ح به برخ��ی ش��رکت های خودرویی که به 
تعهدات خود در قبال مش��تریان عمل نکرده اند، ماجرا حتی 
به پلمب یک شرکت به علت تعدد شکایات نیز رسیده است. 

  »مهین تك رو« کالهبردار و  »آداک خودرو«
پر شکایت

اوایل خردادماه بود که خانم جوانی با مراجعه به کالنتری 101 
تجریش اعالم کرد که توس��ط مدیر یک شرکت واردات خودرو 
به نام آقای »محم��د پرهام جواهریان« در منطقه جردن، مورد 
کالهبرداری قرار گرفته و این شخص با جلب اعتماد او و در ادامه 
خانواده اش، اقدام به کالهبرداری میلیاردی از آنها کرده اس��ت.  
مالباخته پس از حضور در پایگاه یکم آگاهی گفت: چندی پیش 
از طریق ش��بکه های مجازی با تبلیغات شرکتی به نام  »مهین 
تک رو« در خصوص واردات و فروش خودروهای خارجی آش��نا 
شدم، با مراجعه به دفتر شرکت در خیابان جردن، قرارداد تنظیم 
یک دستگاه خودرو س��واری اپتیما به مبلغ 140 میلیون تومان 
مابین من و رئیس شرکت بسته شد اما بعدا مشخص شد که این 
شرکت واردات خودرو، بهانه ای برای کالهبرداری بوده است.  با 
دس��تگیری متهم و اعترافات صریح وی، تعداد دیگری از شکات 
و مالباختگان��ی که با مراجعه به ش��رکت »مهین تک رو« مورد 
کالهبرداری قرار گرفته بودند، شناسایی و به پایگاه یکم آگاهی 
دعوت ش��دند و پرونده هم اکنون در اختی��ار پایگاه یکم پلیس 
آگاهی اس��ت. در عین حال، بررسی ها نش��ان می دهد به علت 
ش��کایت حدود 20 مشتری شرکت آداک خودرو، یکی از دفاتر 
اصلی این شرکت با ورود ضابطان قضایی، پلمب شد.  یک مقام 
مسئول در اتحادیه صنف فروش��ندگان اتومبیل تهران با تایید 
این موضوع گفت: دفتر شرکت آداک خودرو در خیابان مالصدرا 
تهران به علت تعدد ش��کایات پلمب شد تا مسئوالن شرکت، به 
تعهدات خود در قبال مش��تریان عمل کنند و سپس در صورت 

رعایت قوانین و مقررات و اخذ تعهد، فک پلمب شود. 

براس��اس اطالعات جدیدی که از برخی منابع نامش��خص 
خبری نقل شده است؛ کمپانی بزرگ آمازون در تالش است 
به زودی انقالب��ی عظیم در بازار فروش خ��ودروی قاره اروپا 

ایجاد کند. 
آمازون به منظ��ور تحقق رویاهایش ب��رای فروش خودرو 
در اروپا، یک مش��اور ویژه را اس��تخدام کرده است. سرویس 
جدید آمازون در لوکزامبورگ فعال شده و فروش خودرو در 
انگلستان انجام می ش��ود. هنوز به طور دقیق مشخص نیست 
که آمازون ابتدا خودروهای جدید را به فروش می رساند یا به 

سراغ خودروهای دست دوم خواهد رفت. 

یک مش��اور خودرو درباره اقدامات اخی��ر کمپانی آمازون 
گفت��ه اس��ت:  »آم��ازون پرداختی های زیادی ب��ه برخی از 
مش��اوران خودرو در قاره اروپا داشته است.« همچنین یکی 
از سخنگوهای کمپانی فیات کرایسلر مدعی است که آمازون 
برنامه ریزی وس��یعی برای فروش خ��ودرو در قاره اروپا انجام 
می دهد.  یک��ی از قدم های مهم کمپانی آمازون برای فروش 
خودرو در قاره اروپا ایجاد فرصتی مناس��ب برای انجام تست 
رانندگی مش��تریانش با اتومبیل های مورد عالقه آنهاست که 
این فرآیند می تواند یک س��تون حمایتی بس��یار قوی برای 
آمازون باشد.  تاکنون سخنان فوق توسط سخنگوی کمپانی 

آمازون تایید نشده، اما در سال گذشته میالدی این کمپانی 
اع��الم کرد که یک��ی از زیرمجموعه های محلی آن توانس��ته 
اس��ت س��ه مدل از محصوالت فی��ات را در کش��ور ایتالیا به 
فروش برس��اند. موفقیت این فروش��گاه محلی باعث شد که 
طرح فروش خودرو را تمدید کرده و حتی آنها را اجاره دهد! 
هم اکن��ون فعالیت کمپانی آمازون در ایاالت متحده آمریکا 
در زمینه خودرو تنها به فروش قطعات و تحویل بس��ته های 
خریداری ش��ده مش��تریان در همان روز خالصه می ش��ود. 
آم��ازون به منظور فروش و تهی��ه برخی از قطعات خودرو، با 

کمپانی بزرگ بوش همکاری می کند.

آمازون برای فروش خودرو در اروپا آماده می شود! 

شرکت هاي وارد کننده

خودروسازان داخلي

درصد تغییراتشرکت  عرضه کننده )محصوالت وارداتي(

+7.8%معین خودرو

+3.7%آسان موتور 

+3.2%رامک یدک 

درصد تغییراتشرکت  عرضه کننده

+4.0%سایپا

+3.7%ایران خودرو

+3.0%کرمان خودرو
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حس��ن روحانی، رئیس جمهور در ضیافت با اصحاب 
رسانه، با اشاره به نقش مهم رسانه ها در دوران انتخابات 
و حضور و مشارکت گسترده مردم در آن برهه تاریخی 
حس��اس گفت: روزهای انتخابات روزهای بسیار مهمی 
برای کشور و عید سیاسی و روزها و شب های قدر ملت 
ایران بود. مردم ایران آینده و سرنوشت خود را با حضور 
در کنار صندوق های رأی رقم زدند. رئیس جمهور افزود: 
حضور گس��ترده م��ردم در انتخابات در حس��اس ترین 
موقعیت منطقه ای، تاریخی و جهانی روی داد یعنی در 
ش��رایطی که غرب به دنبال فشار جدید به ایران بود و 
برخی ها در منطقه اجتماع کرده بودند تا پیام تهدید را 
ب��ه ملت ما بدهند و اربابان، دس��تورهای جدیدی را به 
تروریس��ت های منطقه داده بودند که حتماً باید تهران 

را ناامن کنید اما مردم ایران با حضور پرشور خود همه 
این توطئه ها را نقش بر آب کردند. رئیس جمهور با بیان 
اینکه بی تردید دولت یازدهم مظلوم ترین دولت در تاریخ 
انقالب بوده است، گفت: ما در شرایط امروز باید بیشتر 
به آینده و نه گذش��ته و به اهداف ملی و نه رقابت های 
دی��روز نگاه کنیم. روحانی دولت را نماینده مردم ایران 
دانس��ت و اظهار داشت: بیان موفقیت ها و پیروزی های 
دولت چیزی جز بی��ان موفقیت ها و پیروزی های ملت 
نیست. دولت چیزی نیس��ت جز نماینده مردم و یکی 
از اشتباهاتی که رسانه ها باید تصحیح کنند، این است 
که گفته می ش��ود مثاًل این آقا وکیل الدوله است یا این 
رسانه، رس��انه طرفدار دولت اس��ت، درحالی که دولت 

همان نماینده ملت است. 

رئیس جمهوری:  دولت یازدهم مظلوم ترین دولت در تاریخ انقالب بوده است

  محمدج�واد ظری�ف در صفح�ه 
توییترش و در پاسخ به صحبت های 
همتای آمریکایی  خود نوشت: برای 
آمریکایی ها بهتر اس�ت که به جای 
اینک�ه ب�ه تغییر رژی�م در ایران که 
7۵ درص�د م�ردم به صن�دوق رأی 
اعتم�اد دارن�د، فکر کنن�د، به فکر 
حف�ظ رژی�م خودش�ان در آمری�کا 

باشند. 

برنی س�ندرز، س�ناتور آمریکایی در واکنش ب�ه وضع تحریم های 
جدید وضع ش�ده علیه ایران در سنا ضمن انتقاد از آن هشدار داد 

که تحریم های جدید برجام را به مخاطره می اندازد. 

تیتر اخبار

جلس��ه دیدار معاون رئیس جمه��ور در امور زنان و 
خان��واده و جمعی از فعاالن ح��وزه زنان در عرصه های 
مختلف سیاسی و اجتماعی کشور با معاون اول رئیس 
جمهور برگزار شد. به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در 
این جلسه با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های جامعه 
زن��ان در عرصه های مختلف گفت: اگرچه در گذش��ته 
عده ای با حضور و فعالیت زنان در فعالیت های اجتماعی 
و سیاسی مخالفت می کردند اما امروز ضرورت حضور و 
مشارکت زنان در فعالیت های مختلف اجتماعی، سیاسی 
و مدیریتی امری پذیرفته شده است. معاون اول رئیس 
جمهور افزود: در دولت یازدهم با وجود محدودیت های 
فراوان، تالش شد از ظرفیت و توانمندی زنان در هیأت 

دولت و س��طوح مختلف مدیریتی کشور استفاده شود. 
جهانگیری با اش��اره به دیدگاه امام خمینی )ره( مبنی 
بر استفاده از توانمندی های زنان در بخش های مختلف 
تصری��ح کرد: در دولت دوازدهم تالش خواهیم کرد که 
از ظرفیت و توانمندی زنان اس��تفاده بیش��تری شود و 
نقش آفرینی و سهم زنان در سطوح مختلف مدیریتی 
در دستگاه های اجرایی کشور افزایش پیدا کند. در این 
نشس��ت همچنین جمعی از فع��االن در حوزه زنان هر 
کدام در سخنانی با تأکید بر ضرورت توجه هرچه بیشتر 
به مسائل زنان، خواس��تار توجه دولت به ظرفیت های 
زنان و اس��تفاده از این توانمندی ها در سطوح مختلف 

مدیریتی کشور شدند. 

جهانگیری: در دولت دوازدهم از ظرفیت و توانمندی زنان استفاده 
بیشتری خواهد شد

  سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر 

بهداش�ت، درم�ان و آموزش پزش�کی 
گفت: در دولت تدبیر و امید یک چهارم 
تخت های بیمارس�تانی در طول تاریخ 
ایران ایجاد ش�ده و اکن�ون حدود 24 
هزار تخت بیمارستانی در کشور داریم. 
  محم�د مهدی گوی�ا، رئیس مرکز 

مدیری�ت بیماری ه�ای واگیر وزارت 
بهداش�ت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون 
هیچ موردی از بیماری وبا در کش�ور 

نداشته ایم. 

ایس�تگاه ش�هید محالتی، حد فاصل ایس�تگاه قائم و نوبنیاد امروز 
به عنوان یکصد و پانزدهمین ایس�تگاه مترو پایتخت از خط 3 مترو 

افتتاح می شود. 

تیتر اخبار

مع��اون س��ازمان می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری گفت آسیب رس��انی و تخریب آثار تاریخی و 
میراثی در سه سال گذشته در کشور کاهش یافته است. 
محمدحسن طالبیان در گفت وگو با ایرنا در آمل افزود: در 
گذشته شاهد آس��یب رساندن و تخریب بناهای تاریخی 
زیادی هنگام اجرای طرح های مختلف عمرانی و ش��هری 
ازسوی ش��هرداری ها و بعضی از دس��تگاه های اجرایی و 
خدمات��ی بودیم. معاون میراث فرهنگی س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اضاف��ه کرد: اما 
در دول��ت یازدهم با ایج��اد همگرایی خوبی که در بخش 
حفاظ��ت از بناهای تاریخی کش��ور به وج��ود آمده، این 
تخریب ها به حداقل ممکن رس��یده است. وی همچنین 
با بیان اینکه امس��ال یک هزار میلی��ارد ریال اعتبار برای 
مرم��ت، بهس��ازی و نگه��داری بناهای تاریخی کش��ور 

اختصاص یافته اس��ت، اظهار داشت: 900 بنای تاریخی 
در س��ال جاری با مش��ارکت مردم و همچنین حدود 90 
پایگاه و سایت میراثی و ده ها مسجد و مکان های تاریخی 
و مذهبی مرمت و بهسازی می شود. معاون سازمان میراث 
فرهنگی با بیان اینکه در حال حاضر مردم با نگاه توسعه ای 
حتی گاهی بیشتر از میراث فرهنگی نسبت به حفظ آثار 
تاریخی در ش��هرهای محل سکونت شان دغدغه به خرج 
می دهند، اف��زود: تنها در چند ماه گذش��ته مردم تهران 
و ی��زد بی��ش از 100 بنای تاریخی را ب��رای ثبت ملی به 
میراث فرهنگی پیشنهاد کردند که این رویه کامالً مثبت 
و امیدآفرین است. طالبیان گفت: اینکه در گذشته سازمان 
می��راث فرهنگی از صاحب��ان بناهای ب��اارزش و میراثی 
درخواس��ت می کرد تا آنه��ا را ثبت کنند ولی امروز مردم 
خودشان پیشگام شده اند، باعث افتخار و خرسندی است. 

کاهش تخریب بناهای تاریخی

  کتاب »ش�هروند کِلم« نوشته »جان بو« 
که پ�رده ای از زندگی »کلمنت اتلی« یکی 
از مهم ترین و البته کمتر شناخته شده ترین 
چهره های سیاس�ی قرن گذش�ته میالدی 
است، موفق به کسب جایزه ادبی  »جورج 

اورول« در سال 2017 شد. 
   فیلم های »درباره الی« و »جدایی 
نادر از س�یمین« به کارگردانی اصغر 
فرهادی در فضای ب�از قدیمی ترین 
محل�ه رم به نام تراس�توره با حضور 

تماشاگران ایتالیایی اکران شد.

فیلم س�ینمایی »آباجان« به کارگردان�ی هاتف علیمردانی با بازی 
فاطمه معتمدآریا در ش�هر پلینو ایالت داالس آمریکا نمایش داده 

شد. 

تیتر اخبار

با توجه به اینکه تمام باشگاه های فوتبال ایران جذب 
و تمدید نفرات مدنظر خود را از اواخر اردیبهش��ت ماه 
آغاز کرده اند، اما با ش��روع رسمی نقل و انتقاالت فصل 
97-96 از روز چهارش��نبه،24 خردادم��اه تیم ه��ا ب��ه 
تکاپوی بیشتری افتاده اند و به دنبال جذب بازیکنان و 
ستاره های لیست مربیان خود هستند تا بتوانند حضور 
پرقدرت تری در لیگ هفدهم داش��ته باشند. باتوجه به 
اهمیت ب��االی اخبار نقل و انتقاالت م��روری داریم بر 
مهم ترین این خبرها:  باش��گاه دیناموزاگرب کرواس��ی 
ک��ه از علی کریمی بازیکن ایرانی در خط هافبک خود 

س��ود می برد خواهان به خدمت گرفتن مهدی طارمی 
ش��ده است. روزبه چشمی بعد از یک سال و نیم دوری 
از ترکیب اس��تقالل دوباره با این باش��گاه قرارداد امضا 
کرد. محمدرضا خلعتبری، مهاجم فصل قبل س��ایپا با 
باش��گاه پدیده مشهد قرارداد بس��ت. محمود کریمی، 
مهاجم س��ال های نه چن��دان دور س��پاهان در فصل 
جدید به عنوان دستیار زالتکو کرانچار فعالیت می کند. 
نصیرزاده، مدیرعامل باشگاه گسترش فوالد عنوان کرد 
س��عید آقایی نیازی به گرفتن رضایت نامه نداشته ولی 

شجاعیان را به هیچ تیمی نخواهند داد. 

آخرین اخبار نقل و انتقاالت فوتبال ایران

  ب�ا توجه به صعود دو کش�تی گیر 
ج�وان ایرانی به وزن ه�ای ۵0 و 120 
کیلوگرم در دومی�ن روز رقابت های 
کش�تی فرنگ�ی قهرمان�ی جوان�ان 
آس�یا و با در نظ�ر گرفتن پنج مدال 
روز نخس�ت،  ایران عنوان قهرمانی 
زود هن�گام ای�ن رقابت ه�ا را از آن 

خود کرد. 

روزنامه آبوال در صفحه اول خود نوش�ت: کریستیانو رونالدو قصد 
دارد اس�پانیا را ت�رک کند و این موضوع به اط�الع فلورنتینو پرز، 

ریاست باشگاه رئال مادرید رسیده است. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

نشست خبری سریال »زیر پای مادر« با حاشیه های زیادی همراه شد. سخنان بهناز جعفری درباره رسانه ها و منتقدان در این نشست؛ باعث ایجاد تنش در نشست و درنهایت ترک آن ازسوی 
دو طرف شد. به گزارش ایلنا، بهناز جعفری با بیان این مطلب که کل منتقدان و فضای نقد کشور بی سواد هستند، به سواالت مطرح شده ازسوی خبرنگاران در این نشست انتقاد کرد و گفت: 
نش�انه این بی س�وادی همین نشست اس�ت که در آن هیچ سوالی درباره شخصیت پردازی و نحوه بازی و شخصیت از من پرسیده نش�د. در ادامه؛ خبرنگاران با بیان این مطلب که این مراسم 

نشست خبری است نه نشست نقد و بررسی؛ به دفاع از پرسش های خود پرداختند اما بهناز جعفری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرد. پس از او خبرنگاران نیز نشست را ترک کردند. 

سخنان قاطعانه مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه 
اروپ��ا مبنی بر متعلق بودن برجام به جهان و تضمین 
اجرای آن از س��وی بروکس��ل، موضوعی مشخص را 
نش��انه رفته و آن ضرورت پایبن��دی آمریکا به اجرای 
ای��ن توافق معتب��ر بین المللی علی رغ��م میل باطنی 
رئیس جمهوری این کشور اس��ت. به گزارش ایرنا، در 
ماه های اخیر به خاطر مس��ائل مختلف ش��کافی بین 
اتحادیه اروپا و آمریکا ش��کل گرفته و با گذشت زمان 
بر عمق آن افزوده می شود تا جایی که برخی معتقدند 
این دو شریک تاریخی امروز راهی متفاوت را در پیش 
گرفته اند.  مواضع آمریکا در قبال ناتو، خروج از پیمان 
آب و هوای��ی پاریس و بی توجهی به توافق هس��ته ای 
ایران تنها چند نمونه از مسائلی است که به شکل گیری 
و تعمیق شکاف میان آمریکا و اتحادیه اروپا منجر شده 
اس��ت.  از مواضع آشکار سران بروکسل و واشنگتن در 
قبال یکدیگر می ش��ود به تیرگی رواب��ط آنها پی برد. 
همانند س��خنان اخیر »فدریکا موگرینی« مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا درباره برجام که از این 
توافق معتبر جهانی حمایتی تمام قد به عمل آورد که 

خود از مولفه های گوناگونی تاثیر پذیرفته بود. 

پرچمداری ایران در اسلو و تاثیرگذار بر مواضع 
بروکسل

مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا که در طول 
سال های گذشته، هماهنگ کننده مذاکرات هسته ای 
نیز به ش��مار می رفت در دوره پسابرجام از هر فرصتی 
برای اعالم حمایت از توافق هسته ای میان ایران و 5+1 
اس��تفاده کرده است اما س��خنان اخیر وی در نشست 
اسلو حمایت قاطعانه ای را تصویرگری می کند. سخنان 
موگرینی پس از آن مطرح شد که محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان چند روز پیش در اجالس 
مجمع اس��لو حضور یافت و موضوع برجام و ضرورت 
پایبندی طرف مقابل به توافق را در گفت وگو با افرادی 
چون موگرین��ی،  جان کری وزیر امور خارجه س��ابق 

آمریکا و کوفی عنان دبیر کل اسبق سازمان ملل مطرح 
کرد. در همان دیدارها بود که آنها اجرای درست برجام 
به عنوان توافق معتبر بین المللی از سوی همه طرف ها 
را خواس��تار ش��دند؛ موضعی که می توان آن را برآیند 
مشارکت فعاالنه وزیر امور خارجه کشورمان در اجالس 
اس��لو نامید. نکته مهم تر که مورد توجه جدی س��ران 

بروکسل قرار گرفته، پایبندی ایران به توافق هسته ای 
در عمر حدود یک س��ال و نیم اجرای برجام است که 
موگرین��ی را بر آن داش��ت تا نگاهی ب��ه گزارش های 
انتش��ار یافته از س��وی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
داشته باشد؛ گزارش هایی که نشان می دهد هیچ گونه 
انحرافی در برنامه هسته ای ایران و جود ندارد و اجرای 
صحیح برجام از جانب ایران به پیش می رود.  سازمان 
بین الملل��ی انرژی اتمی که از همان روزهای نخس��ت 
گفت وگوه��ای هس��ته ای ارتباطی تنگاتن��گ با ایران 
یافته بود، به طور مکرر گزارش هایی را درباره چگونگی 
پیشبرد برنامه هسته ای ایران در اختیار شورای امنیت 
سازمان ملل متحد قرار می داد و پس از عملیاتی شدن 

برجام، این گزارش ها از پایبندی کش��ورمان به مفاد و 
بنده��ای مندرج در متن توافق حکای��ت دارد. در این 
میان اما هنوز ایاالت متحده که خود عضوی از اعضای 
1+5 اس��ت به دلیل شکل گیری تحوالتی در سیاست 
داخلی خ��ود از همراه��ی با دیگر اعض��ای این گروه 

خودداری می کند. 

آمریکا ناراضی از توافق و ناتوان از برجام شکنی
دولت دموکرات گذش��ته و جمهوریخ��واه کنونی 
آمریکا دیدگاهی کامال متف��اوت از یکدیگر در قبال 
برجام دارند. ب��اراک اوباما، رئیس جمهوری دموکرات 
آمری��کا این تواف��ق را بزرگ ترین دس��تاورد خود در 
حوزه سیاس��ت خارجی می دانس��ت و ب��رای به ثمر 
رسیدن آن هر روزه با جمهوریخواهان کنگره در حال 
مناقشه بود. پس از آنکه در انتخابات 2016 این کشور 
جمهوریخواهان در کنار کنگره، دولت را نیز به دست 
گرفتند بر تالش آنان برای زیر پاگذاشتن برجام افزوده 
شد اما غافل از اینکه دیگر متحدان اروپایی را در کنار 
خود نخواهند یاف��ت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 

جدید آمریکا که پاره ک��ردن برجام را در رقابت های 
انتخاباتی مطرح می کرد پس از ورود به کاخ س��فید 
مجبور به تغییر رویه شد و بر بازبینی توافق هسته ای 
تاکید کرد؛ خواسته ای که تحقق نیافت و پس از این 
نی��ز محقق نخواهد ش��د.  تغییر روی��ه ترامپ از این 
رو حاصل ش��د که اصرار بر برجام ش��کنی یک طرفه 
آمریکا، هزینه های س��نگینی را بر این کشور تحمیل 
می ک��رد. ضمن اینکه تصمیم های ب��زرگ و در عین 
حال نس��نجیده ترامپ، ان��رژی وی را هدر داده و به 
خاطر این تصمیمات هر روز در آمریکا گرفته تا گوشه 
و کنار جه��ان تظاهرات اعتراض��ی را در مقابل خود 
می بیند. بنابراین در چنین ش��رایطی، ریس��ک ورود 
ج��دی به برجام و به عبارتی اجرای ش��عار انتخاباتی 
خود را به گوشه ای نهاده است.  عقب نشینی ترامپ در 
قبال برجام به منزله تایید توافق هسته ای نیست و از 
ناتوانی وی حکایت دارد، چرا که مقامات کاخ س��فید 
ه��ر از گاهی مخالفت خود را با برجام اعالم می دارند. 
همانند سخنان روز چهارشنبه رکس تیلرسون، وزیر 
امور خارجه این کش��ور که در کمیته روابط خارجی 
مجلس نمایندگان با ابراز بدبینی دولت جمهوریخواه 
ترامپ به توافق هس��ته ای، اظه��ار کرد »واقعیت این 
اس��ت که این توافق، بد بنا ش��ده، س��طح الزم برای 
پایبندی ایران خیلی پایین اس��ت، پس نباید عجیب 
باشد که دارند به آن عمل می کنند. چون عمل کردن 

به آن اصال برای شان دشوار نیست.«
ترامپ و همفکران وی معتقدند که توافق هسته ای 
راه را برای قدرت یابی فزون تر ایران باز کرده و تهران را 
به بازیگری موثر در منطقه مبدل س��اخته است.  آنان 
با چنین نگرش��ی س��عی می کنند که حتی اگر خود 
قادر به زیر پاگذاش��تن برجام نیستند ایران را تحریک 
و به نق��ض برجام وادار کنند که اق��دام اخیر مجلس 
سنای این کش��ور مبنی بر تصویب پیش نویس طرح 
تحریم های جدید علیه ایران را می توان در این راس��تا 

تحلیل و تفسیر کرد. 

وزارت امور خارجه آمریکا اسناد دخالت این کشور در 
کودتای 2۸ مرداد علیه دکتر مصدق را پس از 64 سال 
منتش��ر کرد. به گزارش ایسنا، در این اسناد که مربوط 
به مکاتبات محرمانه س��فارت آمریکا در تهران با وزارت 
امور خارجه این کشور و سازمان جاسوسی سیا است، به 
وضوح از نقش مس��تقیم آمریکا در مدیریت این کودتا 
و کن��ار زدن دولت منتخب دکتر مص��دق پرده برداری 
ش��ده است. این اس��ناد که ۳75 قطعه س��ند را شامل 

می شود نشان می دهد که آمریکا مستقیما در سرنگونی 
دولت منتخب محمد مصدق و حمایت از دولت زاهدی 
ایفای نقش کرده اس��ت. براساس این اسناد، واشنگتن 
برای سرنگون کردن دولت مصدق برنامه ریزی داشته و 
کودتا را مس��تقیما مدیریت کرده است. در یکی از این 
اسناد، رابط س��یا و سفیر آمریکا در تهران در یک پیام 
محرمانه با اش��اره به نزدیکی س��رنگونی دولت مصدق، 
از دول��ت وقت آمریکا می خواهد پس از روی کار آمدن 

زاه��دی فورا 5 میلیون دالر بودجه برای کمک به دولت 
او اختصاص دهد. این اس��ناد در قالب چهار محور کلی 
ش��امل »تالش های آمریکا برای بررس��ی دولت مصدق 
از فوری��ه 1951 ت��ا فوریه 1952«،  »بحران سیاس��ی 
جوالی 1952 ایران و تبعاتش«،  »برنامه ریزی و اجرای 
عملیات آژاکس در آگوست 195۳« و »روزهای پس از 
عملیات آژاکس از س��پتامبر 195۳ تا دسامبر 1954« 
منتش��ر ش��ده اند. همچنین در یکی دیگر از ۳75 سند 

منتشر ش��ده، س��فیر آمریکا از محمدرضا پهلوی، شاه 
س��ابق ایران می خواه��د در بیانی��ه ای از ارتش و مردم 
بخواهد دس��تورات زاهدی را اجرا کنند. وزارت خارجه 
آمری��کا پیش از این با وجود اثب��ات دخالت آمریکا در 
کودتای 2۸ مرداد و اعتراف برخی مقامات این کش��ور 
به نقش داش��تن واش��نگتن در این کودتا، از برداشتن 
طبقه بندی این اسناد باوجود اصرار تاریخ نگاران و اتمام 

زمان محرمانگی آنها خودداری کرده بود. 

6 افتتاحیه و 23 فرصت گالری گردی

انتشار اسناد دخالت آمریکا در کودتای 28 مرداد

گالری ه��ا و نگارخانه های ش��هر ته��ران در هفته 
پایان��ی خردادماه میزبان ش��ش افتتاحی��ه و ادامه 
برگزاری 2۳ نمایش��گاه هستند. هفته پایانی خرداد، 
آخرین فرصت برای تماش��ای آثار منتخب گنجینه 
م��وزه هنره��ای معاص��ر ته��ران خواه��د ب��ود. در 
ادام��ه با هنرمندان، آثارش��ان و جزیی��ات برگزاری 
نمایشگاه  هایی که این هفته افتتاح می شوند، بیشتر 

آشنا خواهید شد: 
گالری ژینوس: نمایشگاه گروهی عکس، نقاشی 
»بدون عن��وان« ب��ه کیوریتوری وحی��د ایروانی از 
26 خرداد گشایش یافت. ایده این نمایشگاه از بدون 
مرز بودن هنر و آزادی هنرمند آمده اس��ت. در این 
نمایش��گاه 57 اث��ر از 17 هنرمن��د روی دیوار رفته 
اس��ت و مدیا، س��بک و تکنیک آثار این نمایش��گاه 
ش��امل عکاسی و نقاشی هستند و ابعاد آثار بزرگ تر 
از ۳0 در 40 سانتیمتر نیستند. در این نمایشگاه که 
تا ۳0 خرداد برقرار اس��ت، آثار مریم اس��دی، میترا 
اس��دی، نازگل ش��وکت فدایی، فاطمه زارع، نسترن 

میرمحمدصادق، حدیثه رسول زاده، مجید شهبازی، 
نسیم مژده، مهشید خطیری نژاد، الناز احمد، نسرین 
افراس��یابی، فاطمه غفاری، فاطمه کش��کول، س��ارا 
زارع پور، زهرا کریمی پور، راضیه پوالدی نژاد و مهین 

طیبی به تماشا درآمده است. 
گال�ری طراح�ان آزاد: پ��روژه »متروکه ها« از 
آزاده به کیش تا اول تیرماه ادامه دارد. این پروژه به 
بررسی تغییرات ساخت و ساز شهری تهران در طول 

40 سال گذشته می پردازد. 
گال�ری طراح�ان آزاد2: نمایش��گاه »پش��ت 
نویسی« تا هفتم تیر برگزار می شود. در معرفی این 
نمایشگاه آمده است:»ما اغلب خریدار کارهای مان 
را نمی شناس��یم یا ش��اید س��ال ها بعد بفهمیم که 
اثری از ما در خانه کس��ی به دیوار است. گاه رابطه 
جالبی میان خریدار و هنرمند شکل می گیرد و آنها 
می توانن��د توضیحاتی خصوصی تر را با هم در مورد 
آن اثر رد و بدل کنند در مورد چگونگی تولید اثر، 
دلی��ل آن، خاطرات و در مقاب��ل، خریدار در مورد 

)نحوه آش��نایی اش( ش��ناختش از هنرمند، خاطره 
روز خری��د آن اثر حت��ی پرداخت و... زیس��ت اثر 
در فضای ش��خصی اش قصه هایی دارد. به هر حال 
ب��ه این فک��ر می کنیم که اگر اثر را کارت پس��تال 
بنامیم و پش��ت آن نامه ای ب��رای خریدار بگذاریم 
و ام��کان ادام��ه ارتباط ب��ا خریدار را ب��از بگذاریم 
چ��ه؟ آیا دیالوگی برقرار خواهد ش��د؟ آیا این ایده 
زندگ��ی جدی��دی را ب��رای اثر من ش��کل خواهد 
داد؟»نمایش��گاه پشت نویس��ی بر این ای��ده برگزار 
می ش��ود برای گفت وگو در م��ورد اثر هنری، میان 
هنرمند و مالک بعدی آن. این نمایش��گاه ش��امل 
کارت پستال های پشت نویسی شده از 1۸0 هنرمند 
معاصر است که به کیوریتوری رزیتا شرف جهان و 

فرهاد فزونی انجام شده است. 
گال�ری ویس�تا: نمایش��گاه نقاش��ی های بهرام 

درستکار احمدی تا 29 تیر ماه در برپاست. 
گالری 26: نمایش��گاه نقاشی »خیال های رنگین 
در قاب ه��ای کوچ��ک« از 2۸ ت��ا ۳1 خردادم��اه 

برگ��زار می ش��ود. در توضی��ح این نمایش��گاه آمده 
است:  »دستانش کوچک اس��ت، مثل دستان همه 
کودکان... اما این دس��ت ها گاهی س��اعت ها به کار 
مش��غولند، گاهی بار رنجی را به دوش می کشند که 
ما نمی توانیم... و در حاش��یه شهر از یاد رفته اند. در 
مقابل شان بایست... درنگ کن و بگذار قاب زندگیت 

را از نو رنگ بزنند.«
م�وزه هنره�ای معاص�ر: آث��اری از دوره های 
مختلف کاری ناصر اویسی در موزه هنرهای معاصر 
تهران در روز ش��نبه 27 خردادماه از س��اعت 19 تا 
21 نمایش داده می ش��ود و کتابی که ش��امل بیش 
از 1000 اثر از این هنرمند به چاپ رس��یده اس��ت 
در این مراس��م ارائه می ش��ود. آثار این هنرمند در 
کنار نمایشگاه آثار منتخب ایرانی و خارجی گنجینه 
موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در آمده است. 
همچنین نمایش��گاه آثار منتخب گنجینه این موزه 
تح��ت عنوان »مس��افران برلین و رم« ه��م تا آخر 

خردادماه میزبان عالقه مندان خواهد بود. 

راه بی بازگشت برجام
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 برای موفقیت بلندمدت
مشتریان را گزینش کنید

هر آنچه باید در مورد عوامل مؤثر در رشد 
کسب و کار خود بدانید

12

12

بازاریابی و فروش

 برند سازی خوب
 و بسته بندی
اغوا کننده 

روز سه شنبه، شرکت سونی از فروش 60/4 میلیونی پلی استیشن 4 پس از انتشار بیش از سه سال خبر داد. 
این محصول یکی از بزرگ ترین فناوری های پر فروش ژاپن اس��ت. می��زان فروش از 5 ژانویه که 53/4 میلیون 
بود، 7 میلیون افزایش داش��ته اس��ت. این ش��رکت در ادامه گفت: فروش نرم افزار هایی از قبیل Horzion و 
Zero Dawn به 487/8 میلیون کپی رس��یده اس��ت. این شرکت ماهانه بیش از 70 میلیون کاربر الکتریکی 
در سراس��ر جهان تا پایان ماه مه داش��ته است. پلی استیشن پالس یک سال خدمات آبونمان )به مبلغ 59/99 
دالر( بازی آنالین دارد و دستیابی به کتابخانه بازی های آنالین از دیگر ویژگی این دستگاه است.  تیتان ژاپنی 
از افزای��ش تالش های خ��ود در زمینه تکنولوژی VR و بخش های دیگر خبر داد. اندرو هوس، رئیس ش��رکت 
Sony Interactive Entertainment، در نشس��ت با مطبوعات اعالم کرد: »ما قول دادیم اکوسیستم پلی 
استیش��ن 4 را به گس��ترش محتوای پلی استیشن VR و همچنین غنی سازی خدمات شبکه ای به همراه خط 
 X box OneX نرم افزار جدیدمان ارتقا دهیم.«  این شرکت آمار فروش خود را پس از گذشت دو روز از انتشار
مایکروسافت منتشر کرد. این محصول جدید که به رقابت با پی اس 4 آمده است، در زمان انتشار خود در نوامبر 
2013 تقریباً 33 میلیون فروش داش��ته است. شرکت مایکروسافت آمار رسمی از میزان فروش خود را منتشر 
نکرده است.  دستگاه X box One X مایکروسافت تالشی برای رقابت با شرکت سونی است اما قیمت 499 
دالر برای این محصول که 100 دالر بیشتر از قیمت پی اس 4 است، تحلیلگران را نگران کرده است. روز دوشنبه، 
میزوهو در یادداش��تی اعالم کرد که از دیدگاه ما قیمت X box One X کمی باال اس��ت.  ش��رکت سونی در 
تولید محصوالت بازی خود در مقایسه با گوشی های هوشمند خود بسیار بهتر عمل کرده است. سودعملیاتی این 

شرکت برابر با 135/6 میلیارد یِن در سال جاری بود که موفقیت جهانی را برای آن رقم زد. 

 کسب و کار می تواند و باید
از راه شرافتمندانه توسعه یابد

رستم جی و ساپر در کتاب اندیشه های بزرگ در مدیریت می نویسند پیتر دراکر )2005-1909( بی تردید 
بانفوذ ترین متفکر معاصر در رشته مدیریت است.  او هنر نوشتن درباره مدیریت را به کمال رساند. نوشته هایش 
آمیخته ای بی همتا از خرد، توانایی، نظم، دانش و باالتر از همه بینشی نافذ و عقل سلیم را  به دست می دهد...

1000 کلمه از پیتر دراکر

واژه ای که در تکنولوژی بسیار استفاده می شود و بسیار قابل فهم است، وقتی که شرکت های بزرگ 
تکنولوژی مدل ها و نسخه های جدید خود را معرفی می کنند، چیزی که نسبت به مدل گذشته تغییر 
کرده دو، س��ه آیتم کوچک است، بیش��تر کارخانه ها از تکرار و جا زدن خوش شان نمی آید، به همین 
دلی��ل محصول��ی جدید با تغییرات اندک را ارائه می دهند. هنگامی که ش��رکت ماکروس��افت آغاز به 
تولید س��خت افزار کرد، در کنارش لپ تاپ با وسایل جانبی متنوع و دسکتاپ با جلوه ای ویژه و قیمت 
باال به بازار عرضه کرد. ماکروس��افت برای متقاعد کردن مش��تری از ارائه محصولی جدید و خالقانه از 
هیچ کاری دریغ نکرد، ولی درنهایت همه این را می دانس��تند که این ش��رکت محصول درخور توجه 
و متفاوتی ارائه نداده اس��ت، تنها با آپش��ن های بیش��تر و طرح های جدید تغییرات کوچکی در آن به 
وجود آورده اس��ت. پس از آن ماکروس��افت تصمیم به تولید و س��اخت محصولی گرفت که مورد نیاز 
مش��تریان است. لپ تاپی که ظرفیت حافظه و پردازش��گری قوی داشته باشد و بتوان تمام برنامه های 
دلخواه را نصب کرد، عالوه بر آن قیمت مناس��بی داش��ته باشد. از ویژگی های این لپ تاپ می توان به 
صفحه نمایش باکیفیت باال و کیبورد مناس��ب آن اش��اره کرد. با نگاهی دقیق تر به این محصول کامال 
واضح اس��ت که این مدل شبیه مک بوک است و تمام آیتم های آن را داراست. لپ تاپ سرفیس بسیار 
ش��بیه »لپ تاپ ایر« است و سیس��تم عامل آن ویندوز 10 اس است. شاید منصفانه نباشد که بگوییم 
لپ تاپ سرفیس به لپ تاپ ایر از همه جهات شباهت دارد، چرا که این محصول در رنگ های متفاوت 
عرضه ش��ده است. اینکه لپ تاپ سرفیس شباهت ویژه ای به لپ تاپ ایر دارد، اهیت خاصی ندارد ولی 
این نکته حائز اهمیت اس��ت که لپ تاپ س��رفیس ارائه شده در سال 2017 همان کاری را می کند که 
نسل دوم لپ تاپ های ایر در سال 2010 انجام می دادند، به عبارتی همان قابلیت ها را از جمله تعادل 
بین قدرت و کاربرد آن، پردازش��گر قوی و چند درگاه بودن و باتری بزرگ و...  دارا اس��ت. تنها تفاوت 
عم��ده ای که بین این دو وجود دارد، لپ تاپ س��رفیس دارای صفحه نمایش با وضوح و کیفیت باالی 
13.5 اینچ است. این صفحه نمایش قدرت و ویژگی های خارق العاده خود را داراست، برای مثال شما 
برای باز کردن چندین صفحه وب و حرکت بین آنها هیچ گونه مش��کلی ندارید. همچنین با س��رفیس 
پن قابلیت تطبیق دارد و قابل تحس��ین اس��ت. ماکروسافت این ویژگی ها را طوری قرار داده که گویی 
بخش��ی از هس��ته S1 اس��ت. قیمت ارائه شده برای س��رفیس لپ تاپ 999 دالر است اما مشتریان با 

وسایل جانبی باید 300 دالر دیگر بپردازند. 
 theverge. com :منبع

 

ش��رکت نایک روز پنجشنبه اعالم کرد که در تجدید ساختار کسب و کار خود، 2درصد از نیروی 
کارش در سراسر جهان را تعدیل خواهد کرد.

بر اس��اس آخرین اطالعات موجود در 31 مه س��ال 2016 تعداد کارکنان نایک در سراسر جهان 
بالغ بر 70 هزار نفر بوده است که با توجه به اعالم تغییر ساختار و کاهش 2درصدی نیروی کار این 

شرکت، حدود 1400 نفر کار خود را از دست خواهند داد.
به گزارش س��ی ان بی س��ی پس از اعالم این موضوع در روز پنجش��نبه قیمت سهام این شرکت 

2درصد کاهش یافت.
این ش��رکت اعالم کرد ترور ادواردز Trevor Edwards رئیس برند نایک این اقدام رو به جلو 

را به دقت تحت نظر خواهد داشت.
م��ارک پارکر، مدیرعام��ل نایک نیز در بیانیه ای اعالم کرد که ب��رای جلب توجه مصرف کنندگان 
و رضایت بیش��تر آنها توجه ویژه ای به فروش دیجیتال و عرضه س��ریع تر کاالها به مصرف کنندگان 

خواهیم داشت.

یکی از جنبه های خالقانه مدل س��وم آتی تس��ال، آن اس��ت که تمرکز خود را بر چگونگی طرح داخلی 
خودرو، به ویژه داشبورد قرار داده. درحالی که اکثر کارخانه های ماشین سازی به براق و مدرن بودن داشبورد 
اهمیت می دهند، تس��ال با ارائه مدل س��وم خود عکس این گزاره عمل کرده اس��ت و تغییراتی در داشبورد 
 ماش��ین هایش انجام داده اس��ت. هنگامی که سال گذش��ته تس��ال از مدل جدید خود رونمایی کرد، مدل 

ای وی3 تس��ال فاقد ابزارهای اندازه گیری س��رعت بود. هرچند حدس و گمان اولیه بر این است که تسال با 
توس��عه ش��هری همکاری می کند. امسال، تاون ماسک، بنیانگذار تسال طی مصاحبه ای اعالم کرد که وجود 

ابزارهای قدیمی به کار رفته در داشبورد برای ماشین های نسل جدید فاقد اهمیت است. 
برای مثال هنگامی که در تاکسی می نشینید چقدر به پنل داخلی آن توجه می کنید؟ اما نخستین چیزی 
که نظر شما را در مدل سوم تسال به خود جلب می کند، رهایی از این ابزارها وجلوه های گسترده است. در 
این خودرو جز فرمان و یک صفحه نمایش 15 اینچی س��اده که به صورت افقی در آن تعبیه ش��ده اس��ت، 

هیچ چیز دیگری نمی بینید. 
مدل س��وم تسال از جلوه خالقانه و زیباتری برخورداراس��ت، طرفداران این مدل عکس های بی نظیری از 
آن در زوایای متفاوت به صورت آنالین ارئه داده اند. طرح داخلی ویژه آن که از چوب اس��تفاده ش��ده بسیار 
چش��مگیر و خاص اس��ت. همان گونه که تاون ماسک گفته اس��ت این طرح ماه آینده به قیمتی نزدیک به 
35000 دالر به بازارعرضه می ش��ود. همان طور که این دس��تگاه با عرضه انبوه، در حال آمادگی فروش این 

طرح به مشتریان منتظر است. 
bgr. com :منبع
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 برای آنکه مدیر شوید باید از 
پایین ترین سطح شروع کنید. 

هیچ استثنایی هم وجود ندارد. 

هنری بالک

فرزاد مقدم

یعنی چطور می ش��ود کاالیی که تا دیروز کس��ی به س��راغش 
نمی رفت در اثر بازی های تبلیغاتی به یک احتیاج بدل می ش��ود و 
انسان ها برای تصاحبش قیمتی معادل چند برابر قیمت واقعی آن...

مکانیزم اثرگذاری تبلیغات

10 مشاور و برنامه ریز برندسازی

دکتر محمد ابریشمی

اصطالح »محتوای رقابتی« برای نخستین بار در آوریل 2017 
توسط محمد ابریشمی مطرح شد. هنگامی که بازاریابی محتوا 
به عنوان استراتژی نا پایداری توسط کارشناسانی مانند مارک...

محتوای رقابتی در بازاریابی محتوا 

11 Contentino مدیر استودیوی طراحی محتوا



یعنی چطور می ش��ود کاالیی که تا دیروز کس��ی به سراغش 
نمی رفت در اثر بازی های تبلیغاتی به یک احتیاج بدل می ش��ود 
و انس��ان ها ب��رای تصاحبش قیمت��ی معادل چن��د برابر قیمت 
واقع��ی آن می پردازند. در حین مطالعه این کتاب ها پی بردم به 
اینکه نظریات و عقاید در وادی تبلیغات بس��یار متفاوت و حتی 
متناقض هس��تند. یکی از بعد تئوری های روانشناس��ی سعی در 
توضیح مطلب کرده دیگری از قوانین جامعه شناس��ی اس��تفاده 
کرده و رفتارهای خرید انس��ان را تش��ریح کرده و گروه دیگری 
ب��ا بیان تجارب خود س��عی در ارائه فرمول های��ی برای این کار 
کرده ان��د. در این دنیای رنگارنگ نظرات چه باید کرد تا پولی را 

که صرف تبلیغات می کنیم دور ریخته نشود؟ 
در بسیاری از این موارد تجارب و نظرات با هم اختالف فراوان 
دارن��د. با این وجود فیل تبلیغات همچنان به حرکت خود ادامه 

می دهد. 
متف��اوت بودن نظ��رات اف��راد مختلف چن��دان باعث تعجب 
نیست. موضوع وقتی جالب می شود که شاهد اختالف نظر میان 
یک ذهن با خودش باشیم که در اثر زمان و کسب تجربه ایجاد 

شده است.
 در س��ال ۱۹۶۳، دیوید اگیلوی کتابی نوشت با نام اعترافات 

یک تبلیغاتچی
)Confessions of an Advertising man( 

چاپ جدید این کتاب در س��ال ۱۹۸۸ به بازار آمد که شامل 
مقدمه جدیدی از او بر این چاپ بود. 

اگیلوی در این مقدم��ه جدید چنین می گوید: »در چاپ اول 
در صفحه ۱۵۹ نوش��ته ب��ودم ارتباطی میان مورد پس��ند قرار 

گرفتن تبلیغ و موفقیت در فروش وجود ندارد، اما مرکز تحقیق 
و توس��عه اگیلوی در آخرین تحقیقات خود نش��ان داده اس��ت 
که مورد پسند واقع ش��دن تبلیغ یک کاال از جانب مردم باعث 
افزایش فروش آن نس��بت به کاالهایی می شود که تبلیغات آن 

مورد پسند واقع نشده اند.«
افکار و عقاید متفاوت آنقدر زیاد است که ما را به یاد داستان 

فیل در تاریکی موالنا می اندازد. 
– اگر هدف تبلیغات را جست وجو کنیم مشاهده می کنیم که 
ع��ده ای آن را افزایش فروش، برخی آن را راه هایی برای تقویت 

نام تجاری و بعضی آن را ارائه یک اثر هنری بیان کرده اند! 
– اگ���ر از دی���د تئوری��ک ب���ه تبلیغ���ات ن���گاه کنی���م، 
 ع���ده کثی��ری را می بینی�م ک�ه ب��ا نظری�ه ان��درو اه�رنبرگ
)Andrew Ehrenberg( مواف��ق هس��تند. او معتقد اس��ت 
تبلیغات باعث تغییر رفتار مصرف کننده نمی شود، بلکه تأثیر آن 

در تغییر عکس العمل مصرف کننده است. 
او معتقد اس��ت که این تأثیر در مرحله پس از خرید بیش از 
 aposteriori  مرحله قبل از خرید اس��ت؛ یعنی یک موقعیت

است. به این نظریه، تئوری ضعیف می گویند. 
در مقاب��ل آن تئوری قوی وج��ود دارد متعلق به جان فیلیپ 
جونز که معتقد اس��ت: اگ��ر تبلیغات در ش��رایط معینی انجام 
 ش��ود، در کوتاه مدت باع��ث افزایش فروش می ش��ود. از کتاب

)When Ads Work؟( 
– اگر از کاربرد تبلیغات پرس��یده شود به عقیده بعضی ها یک 
دعوت شیطانی است برای مصرف بیشتر و بیشتر. نمونه بارز آن 
طرح این سوال اس��ت که چرا در تبلیغات خمیردندان، همیشه 
سرتاس��ر مس��واک را پر از خمیر دندان می کنن��د، در حالی  که 

می شود با نیمی از آن هم دندان ها را مسواک کرد! 

به عقیده برخی دیگر آنچه که اقتصاد یک کش��ور را زنده نگه 
می دارد، تبلیغات اس��ت. تبلیغات ب��ا فراهم کردن محیط رقابت 
باعث کاهش قیمت ها و در نهایت به نفع مصرف کننده می شود. 
همانطور که می بینیم در هیچ وجهی از وجوه تبلیغات نقطه نظر 

ثابتی وجود ندارد. 
هدف از این مقاله ارائه پاس��خ به این تناقضات نیس��ت. سعی 
در کن��ار هم نهادن نظری��ات و تجربیات متف��اوت در کنار هم 
اس��ت تا بلکه تصویر کامل ت��ری از فیل تبلیغات در خانه تاریک 
به دست آید. همچنین با بررسی این نظریات که عموماً در غرب 
– علی الخصوص آمریکا – صادر ش��ده پیش زمینه ای برای ارائه 

نظریات جدید مطابق با نیازهای کشورمان فراهم شود. 
اینکه تبلیغات علم نیس��ت باعث نمی ش��ود ک��ه آن را بدون 
داش��تن اطالعات الزم انجام دهیم. هر مس��ئله ای که در حیطه 
بازاریاب��ی و تبلیغات با آن مواجه می ش��ویم، راه حل اساس��ی و 

منحصر به فرد خویش را می طلبد. 
به قول هراکلیتوس  )فیلسوف یونانی(:  »در این نهر نمی توان 
دو بار پا نهاد« نمی توان چونکه نهر دائماً در جاری بودن و پویایی 
اس��ت و آب نهر دائماً در حال تغییر و نو ش��دن است. نمی توان 
چونکه م��ا هم بی وقف��ه در ح��ال تغییر هس��تیم. محصوالت، 
خدمات، نام های تجاری و مصرف کننده هم دائماً در حال تغییر 
اس��ت، اما از آنجایی که محیط اط���راف مثلث مصرف کننده – 
رس��انه ها – تبلیغ��ات از جنس اجتماع��ی، اقتصادی فرهنگی و 
تکنولوژیک است می توان از تجربیات غربیان در این راه مشعلی 
بر افروخت و با تنظیم نظریات جدید بر پایه تحقیقات در کش��ور 

خودمان می توان صاحب تبلیغاتی ایرانی و اسالمی شد. 
گام در عرص��ه تبلیغ��ات همانن��د گام نه��ادن در عرصه علم 
عصب شناس��ی اس��ت؛ یعنی عب��ور از می��ان تاریکی. بررس��ی 

پیچیده تری��ن عنصر این عالم یعنی ذهن انس��ان و مقصد همانا 
اثر گذاش��تن روی این عنصر پیچی��ده و مداخله در دریافت ها و 

رفتارهای آن است. 
»به عقیده فیلس��وف معروف امانوئل کانت تمام پیام های وارد 
ش��ده به ذهن ما مورد قبول واقع نمی ش��وند بلکه از میان آنها 
پیام های��ی تبدیل به مدرکات می ش��وند که با غ��رض فعلی ما 
سازگار باشد.« پس برای مؤثر بودن هر تبلیغی باید تولید کننده 
آن از اغراض افرادی که دریافت کننده پیام هستند مطلع باشد. 
به تعبیر ساده تر بداند که »مصرف کننده چگونه فکر می کند؟ «  
)How Customers Think?(  ن��ام کتابی از جرالد زالتمن 

)Gerald Zaltman –
مطمئن��اً مص�رف کنن��ده ایران���ی متف��اوت از مصرف کننده 
آمریکای��ی ف�ک��ر می کن��د چ�را ک��ه درده��ا، خواس��ت�ه ها و 
دغدغه هایش متفاوت اس��ت اما ش��اهد آن هستیم که مجریان 
تبلیغ��ات انگار ک��ه فرمول ثابتی ب��رای درمان ه��ر درد دارند، 

نسخه های ثابتی را برای پروژه های مختلف ارائه می کنند. 
اگر باور کنیم که نس��خه های تکراری قادر به حل و انجام هر 
کاری است، در واقع باید قبول کنیم که مشکل بزرگی در انتظار 
ماس��ت. ش��اید به همین دلیل است که از س��ال ۲۰۰۰ به بعد 
کتاب ه��ای زیادی تحت عنوان مرده باد تبلیغات، پایان تبلیغاتی 

که ما می دانیم و ... به رشته تحریر درآمده است. 
در مت��ون تبلیغات��ی جدی��د در دنی��ا، هر ک��س از ظن خود 
نظریه ای بیان کرده اس��ت و دیگری در تکمیل یا رد آن س��خن 
دیگری آورده است. این یعنی نیاز بیشتر برای پژوهش در عرصه 
تبلیغ��ات؛ چیزی ک��ه می تواند فقر را از میان ب��ردارد، می تواند 
باعث تحمیق توده ها نیز شود. این یعنی قدرت واقعی تبلیغات! 
iranbrandmaker :منبع

مکانیزم اثرگذاری تبلیغات
ایده های طالیی

مقاوم مثل ولوو

شرکت تولید خودروسازی ولوو یکی از شناخته شده ترین 
برندهای موجود در بازار دنیاس��ت. دفتر مرکزی این شرکت 
در ش��هر گوتنبرگ س��وئد ق��رار دارد. اگرچه ای��ن برند در 
زمین��ه اتومبی��ل فعالی��ت دارد، با این حال عمده ش��هرت 
خ��ود را در زمین��ه خودروهای س��نگین از قبی��ل کامیون، 
اتوبوس و ماش��ین های س��نگین ساخت وس��از کسب کرده 
اس��ت. همچنین به منظور تنوع در بازار کسب وکار این غول 
سوئدی به ارائه خدمات اقتصادی نیز می پردازد. بخش تولید 
خودروهای لوکس این ش��رکت در سال ۱۹۹۹ به هلدینگ 
چینی ژجیانگ جیلی فروخته ش��د. با ای��ن حال مجموعه 
چینی همچنان تحت نام و لوگوی ولوو به تولید این دس��ته 
از ماش��ین های لوکس می پردازد. همچنی��ن همکاری های 
وس��یعی نیز بین دو مجموعه وج��ود دارد که به نوعی نفوذ 

چینی ها در قاره سبز را نشان می دهد. 
یک��ی از رمزه��ای موفقیت ول��وو حض��ور در یک عرصه 
تخصصی و ت��الش برای بهینه س��ازی کیفیت محصوالتش 
اس��ت. به عبارت دقیق تر، ورود به ب��ازار مدل های مختلفی 
از قبیل س��دان، اس��پورت، ش��هری و س��نگین ب��رای یک 
مجموعه تازه کار چندان آس��ان نیست. بر همین اساس اسار 
گابریلس��ن و ش��ریکش گوستاف الرس��ون تصمیم گرفتند 
تمرکز و سرمایه ش��ان را معط��وف به یک گروه خاص کنند. 
آنچه تخصص گرایی در کس��ب وکار مدرن نامیده می ش��ود 
در اس��تارتاپ ولوو به خوبی نمایان است. عالوه بر این ایده 
یک��ی دیگر از طرح های دیگر نیز موجب تس��خیر بازارهای 
اروپا ش��د. برای فهم اهمیت ایده ولوو ابت��دا باید به تفاوت 
میان اتوبوس های شهری، توریستی و بین شهری اشاره کرد. 
اتوبوس های شهری و توریستی در قالبی تقریباً یکسان و به 
منظور جابه جایی مسافران در داخل شهر طراحی می شوند. 
این در حالی اس��ت ک��ه اتوبوس های بین ش��هری از بدنه و 
موت��ور متفاوتی به��ره  خواهند برد. در ای��ن میان طرح این 
غول صنعت خودرو، ایده اتوبوس های ش��هری و بین شهری 
را در ه��م آمیخت. به این ترتی��ب مدل هایی با قالب و توان 
موتور نسبتا قوی ابتدا برای بازار سوئد و سپس اروپا طرحی 
ش��د. چنین ایده پردازی نوینی در آن زمان به سود هنگفتی 

منتهی شد. 
بررسی ش��یوه های موفقیت آمیز ولوو بدون اشاره به نقش 
برند تولیدی SKF ممکن نیست. در سال ۱۹۲7 مدیر ارشد 
مالی این ش��رکت تولیدی برند ولوو را بنیان گذاری کرد. در 
این راس��تا گابریلسن و الرس��ون موظف به پیگیری اهداف 
ش��رکت مبنی بر تولید خودروهای مقاوم در برابر س��رما و 
ش��رایط آب وهوایی این کشور بودند. همچنین ایده صادرات 
محصوالت به کش��ورهایی از قبیل فرانسه نیز از همان ابتدا 
در دس��تورکار ولوو ق��رار گرفت. تجربه تولی��د خودروهای 
مخصوص شرایط آب وهوایی سخت باعث شد این گروه ایده 

تولید ماشین های سنگین را به صورت جدی دنبال کند. 
نخس��تین محصول برند ولوو م��دل OV 4 بود که نقش 
قابل توجهی بر مدل مش��هور و پرفروش PV 444  داشت. 
مورد اخیر با طراحی منحصر به فرد و تحلیل دقیق ش��رایط 
دشوار مناطق سردسیر توانست موفقیت مناسبی را در بازار 
سوئد و سایر کشورهای اروپایی کسب کند. پس از موفقیت 
ای��ن خودرو در بازارهای اروپا نوبت به تس��خیر بازار آمریکا 
رس��ید. در این راستا نخس��تین حرکت ولوو آزمایش مدل 
موفق PV 444  در بازار آمریکا بود. ورود این برند به بازار 
آمریکا موجب ش��د یکی از بزرگ ترین خط تولیدهای اروپا 
در س��ال ۱۹۵۵ تأس��یس ش��ود. در اوایل دهه ۶۰ میالدی 
ول��وو در چند بازار عمده حضور داش��ت ک��ه اروپا و آمریکا 
مهم ترین ش��ان بودند. دش��واری حفظ چنی��ن بازارهایی را 
هنگام��ی که ب��ا رقابت ش��دید این برند با خودروس��از های 
فرانس��وی جمع کنیم، معجون��ی از ت��الش، ایده پردازی و 
مقاوم��ت در برابر رقیبان را ش��کل خواهد داد. انجام چنین 
کاری بدون شک از عهده هر شرکتی بر نخواهد آمد. با این 
حال ولوو در این زمینه نیز هوشمندانه عمل کرد. ایجاد یک 
تیم پش��تیبانی و رسیدگی به شکایات مشتریان ایده ای بود 
ک��ه موقعیت ولوو را در بازار متغیر آن زمان نجات داد. یکی 
از اقدام هایی که ذهن مش��تریان اروپای��ی و آمریکایی را به 
خود جذب کرد، اجرای طرح ارجاع خودروهای این شرکت 
بود. بر این اس��اس تا مدت شش ماه در صورت بروز مشکل 

مشتری حق بازپس گیری بهای پرداختی را داشت. 
مقول��ه جل��ب اعتماد مش��تریان در عصر حاض��ر یکی از 
مهم ترین نیازهای هر ش��رکتی است. نمونه فعالیت ولوو در 
زمینه برقراری ارتباط پایدار با مش��تریان الگوی مناس��بی 
برای دستیابی به هدف هایی مشابه این غول سوئدی است.

 
پرسش هایی برای پیشرفت

در زمین��ه تحلی��ل فعالیت برن��د ولوو ب��ا دو مقوله مهم 
مواجه ش��دیم؛ نخس��ت بحث تخصص گرایی و سپس آنچه 
جلب اعتماد مشتری نامیده می شود. در ادامه به دو پرسش 
اساسی در زمینه برنامه و استراتژی شما در زمینه دستیابی 

به دو هدف فوق اشاره خواهیم کرد. 
- تمرک��ز ولوو روی س��اخت خودروهای مقاوم و کس��ب 
موفقیت در زمینه خودروهای سنگین به خوبی نشان دهنده 
اهمیت کس��ب تخصص در یک زمینه خاص اس��ت. چنین 
امری در مورد تمام کسب وکارها صادق است. بر این اساس 
به جای یک پرس��ش به ش��ما توصیه می کنم به فکر کسب 

تخصص و مزیت رقابتی در یک زمینه خاص باشید. 
- بسیاری از شرکت ها در زمینه تعامل با مشتریان و بحث 
روابط عمومی در سردرگمی به سر می برند. پیش از تأسیس 
یک ش��رکت الزم است به این پرسش پاسخ دهید: مخاطب 
هدف ش��ما چه ویژگی هایی دارند و نحوه تعامل مناس��ب با 

این افراد چیست؟ 
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آگهی: خودرو Mercedes Benz_ شعار: شما نمی دانید که چه چیزی ممکن است از مسیر شما عبور کند. در هنگام رانندگی پیامک نزنید!

ایستگاه تبلیغات

 تشویق زنان هنرمند
با بطری هایی به تعداد محدود

برند LIFEWTR زیرمجموعه ش��رکت پپس��ی با هدف 
تش��ویق مصرف کنندگان و بازگش��ت به جذابیت بازاریابی 
خود همزمان با ش��روع فصل تابس��تان، ب��ه تقدیر از تنوع، 
فرصت ه��ای براب��ر و زن��ان هنرمند می پ��ردازد. بطری های 
جدی��د چش��م نواز آن همچنی��ن ب��ا اس��تفاده از طرح های 
بس��ته بندی خاص خود گامی دیگر در مس��یر روند تکامل 
برند های نوشیدنی را به تصویر می کشد. این در حالی است 
که بطری ها نقش بوم نقاش��ی را ب��ازی می کنند و حتی در 
آینده سفارشی سازی موجب وفاداری مصرف کننده ها نسبت 
به برند و تالش ش��ان برای دستیابی به تازه ترین محصوالت 
LIFEWTR می ش��ود.  به گزارش  ام ب��ی ای نیوز، بهترین 
برند آب معدنی زیرمجموعه شرکت پپسی جدید ترین سری 
طراحی ه��ای خود را در قالب اقدام��ی مبتکرانه و با نمایش 
طرح های برجس��ته و انتزاعی از همه زنان هنرمند به شکل 
برچسب های بطری س��ری ۲ خود ارائه داده است. به گفته 
این شرکت، با پیش بینی عرضه تقریباً ۲۰ میلیون برچسب 
بطری و ورود این بطری ها به قفسه های فروشگاه ها در چند 
ماه آینده، این هنرمندان پلتفرمی اس��تثنایی برای کشف و 

الهام بخشیدن به همگان در اختیار خواهند داشت. 

ترجمه: علی آل  علی

نویسنده: فرزاد مقدم
مشاور و برنامه ریز برندسازی



برای موفقیت بلندمدت مشتریان را 
گزینش کنید

جیم آدکینس��ون، حسابدار ش��رکتی در اورالندو است که 
برای کار کردن با مشتریان خود قواعد خاصی دارد و آنها را 
غربال می کند. اگر یک مش��تری عادت داشته باشد دائماً به 
توصیه های او توجه نکند یا س��ر و کله زدن با او کسل کننده 
باشد، او را برای همیشه کنار می گذارد. جلوگیری از فروش 
می تواند برای صاحبان کس��ب وکار مثل خودکش��ی باش��د؛ 
به ویژه وقتی که کسب وکارشان تازه است یا با کمبود بودجه 

مواجه می شوند. 
اما کارآفرینان کهنه کار می گویند گزینش افراد یا شرایطی 
که با آن کار می کنید، قدم مهمی در ایجاد یک کس��ب وکار 

موفق است و البته این قدم بسیار پیچیده است. 
مک��س آالک، مدی��ر ش��رکت امنی��ت دیجیتال��ی مافازو  
)Mafazo(  هن��وز به 100 هزار دالری که در همین رابطه 
از دست داد فکر می کند. وقتی شرکت او تنها سه ساله بود، 
یک مش��تری قرارداد خوبی به او پیشنهاد داد، اما وقتی در 
مورد این مش��تری تحقیق کرد، متوجه مشکالت بدیهی در 

فرآیندهای قانونی کار او شد. 
آالک می گوی��د »از دس��ت دادن ی��ک ق��رارداد ب��زرگ، 
آن ه��م در زمانی  که در فاز رش��د بودی��م، تأثیر عمیقی بر 
کس��ب وکارمان داش��ت.« ام��ا او هیچ وقت باب��ت این اتفاق 
تاسف نخورده است، چرا که اعتقاد دارد کل کسب وکار آنها 
براساس کمال گرایی اداره می شود. مافازو اکنون یک شرکت 
س��الم است که با ش��ش کارمند تمام وقت و چهار پیمانکار 
اداره می ش��ود و قرار است درآمد آن تا پایان امسال دو برابر 

شود. 
جوردی لدس��ما، مش��اور وب در شرکت ش��ارلوتس وایل 
)Charlottersville(، ماهان��ه 50 دالر برای اس��تفاده از 
یک سیس��تم اینترنتی به ن��ام Mention. Com  هزینه 
می کند تا حس��اب های شبکه های اجتماعی مشتریان بالقوه 
را بررس��ی کرده و آنهای��ی را که مش��کالت قانونی یا رفتار 
تبعیض آمیز دارند شناس��ایی کند. اگر یک مشتری احتمالی 
سابقه س��وءرفتار مثاًل در زمینه تبعیض نژادی داشته باشد، 

لدسما از کار کردن با بنگاه آنها امتناع می ورزد. 
لدس��ما اخیراً از یک مش��تری بزرگ عضو لیس��ت مجله 
فورچ��ون صرف نظر کرد، چراکه جس��ت وجوهایش ش��اهد 
بی��ش از 3هزار مورد رفتار پرخطر این ش��رکت در تس��ویه 
حس��اب هایش بود. او می گوید »در این ش��رایط از خودتان 
می پرس��ید چه نوع شرکتی می خواهید داش��ته باشید؟ آیا 
شرکت ش��ما صرفاً یک حساب بانکی یا فراتر از آن است؟« 
خانم لدس��ما هم هی��چ گاه از تصمیمی که گرفته پش��یمان 
نش��ده اس��ت. او می گوید »مردم می خواهند با مشاوری کار 

کنند که خودش به استانداردهای باالیی پایبند باشد.«
مارگارت ویلسون و همسرش به تازگی وارد صنعت توزیع 
محصوالت گوش��تی در س��طح ملی و از طریق ش��بکه ای از 
تولیدکنندگان محصوالت کش��اورزی ش��ده اند. شرکت آنها 
به ن��ام کات باک��س  )KutBox( کار خود را در س��پتامبر 
2014 در الس وگاس آغاز کرده اس��ت. آنها در تهیه موادی 
که می خواهند توزیع کنند بس��یار س��ختگیر هستند؛ مثاًل 
اینکه گوش��ت باید کاماًل ارگانیک و از حیواناتی باشد که از 

چراگاه های طبیعی تغذیه کرده اند. 
ویلس��ون می گوی��د »مزارع بس��یار بزرگ ت��ری بودند که 
می خواس��تند ب��ا ما همکاری کنن��د، اما بس��یاری از آنها را 
که ش��اید مق��رون به صرفه ت��ر هم بودن��د رد کردیم، چون 
اس��تانداردهای مدنظر ما را رعایت نمی کردند.« ویلس��ون ها 
با اینکه ش��رکت تازه تأسیس��ی دارند و به شدت به رشد نیاز 
دارند، اما نسبت به استانداردهای خود سختگیرند. به عنوان 
مثال، یکی از محصوالتی که برای آنها رس��یده بود بسیار بد 
بس��ته بندی شده بود و این زوج همکاری با آن عرضه کننده 

را متوقف کردند. 
م��ورد دیگ��ر ش��رکت تولیدکنن��ده مواد غذای��ی پی��کل  
)Pickle(  اس��ت ک��ه صاحبان آن ب��رای تصمیم گیری در 
مورد نحوه توس��عه کسب وکارشان با مسئله متفاوتی روبه رو 
ش��ده اند. با اینکه چهار س��ال اس��ت که 600 خرده فروشی 
مختلف در سراس��ر آمری��کا محصوالت خ��اص و غیرعادی 
این شرکت مانند ترش��ی های نخود سبز تولید شده با عسل 
گل های وحش��ی را به فروش می رس��انند، اما این شرکت به 

تازگی به نقطه عطفی رسیده است. 
یک خرده فروش��ی بزرگ با 500 ش��عبه به آنها پیشنهاد 
داده کل محصوالت ش��ان را عرضه کند، اما با قیمتی کمتر. 
آلیس��ون سس��اتی، مالک ش��رکت می گوید »االن در حال 
کلنجار رفتن با این پیش��نهاد هس��تیم. ما واقع��اً می توانیم 
روی درآمد این پیش��نهاد حس��اب کنیم، اما مس��ئله ای که 
وجود دارد این اس��ت که همواره ش��رکتی ب��ا قیمت گذاری 
لوکس بوده ایم و همکاری با یک خرده فروشی که محصوالت 
را با تخفیف عرضه می کند ممکن اس��ت به برند ما آس��یب 

برساند.«
نکته اینجا اس��ت که یک ضربه ب��د کوتاه مدت به دلیل از 
دس��ت دادن چنی��ن فرصتی می توان��د در بلند مدت جبران 

شود. 
در نهایت باید گفت ش��رکت ها به طور کلی برای نپذیرفتن 
برخی مش��تریان به دالیل خاص آزاد هس��تند؛ البته به جز 
مواقعی که بحث تبعیض جنس��یتی یا نژادی مطرح باش��د. 
اگر فردی وارد شرکت یا فروشگاهی شود و رفتار غیرمودبانه 
داشته باش��د، هر کس��ب وکاری می تواند از خدمات دهی به 
او امتن��اع کند، اما نمی توانید ب��ه دالیل تبعیض آمیز چنین 
رفتاری داش��ته باشید. بر همین اساس، ایالت کلرادو آمریکا 
قوانین��ی دارد که کس��ب وکارها را از رفتارهای تبعیض آمیز 
نژادی، جنس��یتی یا مذهبی برای خدمات دهی به مشتریان 
بازم��ی دارد. این قوانین به ویژه در مورد کس��ب وکارهایی که 
خدمات اساس��ی مانند مراقبت های پزش��کی ارائه می دهند 

بسیار مهم است. 
م��رز بین گزینش گر بودن و تبعیض قائل ش��دن بس��یار 

باریک است. 
modir. biz :منبع
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اصطالح »محتوای رقابتی« برای نخس��تین 
بار در آوریل 2017 توس��ط محمد ابریش��می 
مطرح شد. هنگامی که بازاریابی محتوا به عنوان 
اس��تراتژی نا پایداری توسط کارشناسانی مانند 
مارک ش��یفر مط��رح و مقاالتی مانند ش��وک 
محت��وا عرضه ش��د، زمان آن بود ک��ه مفهوم 

تازه ای به نام »محتوای رقابتی« خلق شود. 
قب��ل از بی��ان مفه��وم محت��وای رقابتی یا 
Competitive Content الزم است کمی 

با مفهوم شوک محتوا آشنا شویم. 
زمانی که بازاریابی محتوا توسط کسب و کارها 
مورد توج��ه قرار گرفت، ش��اهد انفجار محتوا 
یا همان اصطالح ش��وک محت��وا بودیم و روند 
تولید محتوا در مس��یری قرار گرفت که عرضه 
از تقاض��ا پیش��ی گرفت و ای��ن روند همچنان 
ادام��ه دارد. با اینکه میزان زمان مصرف محتوا 
از س��وی مخاطب از دو ساعت به هشت ساعت 
در طی سال های اخیر رسیده، ولی میزان نرخ 

تولید محتوا بسیار باال تر است. 
آیا داغ ترین روند حوزه مارکتینگ که همان 
بازاریاب��ی محتوا اس��ت با وضعی��ت فعلی نرخ 
تولید و نوع محتوا، برای کسب و کار ها و برند ها 

در آینده، استراتژی پایداری است. 
اصل س��اده اقتصاد ک��ه در همه  جا می تواند 
کارکرد داش��ته باش��د همان مفه��وم عرضه و 
تقاضا اس��ت که اگر بتوان درک مناسبی روی 
این مفهوم داش��ت، آین��ده خیلی از حوزه ها را 
می توان تحلیل و از فرصت های پیش رو نهایت 

استفاده را کرد. 
وقتی عرضه از تقاضا پیش��ی بگیرد قیمت ها 
می ریزد. در بازاریابی محت��وا قیمت نمی تواند 
بری��زد زیرا در حالت کلی قیم��ت محتوا صفر 
است. اکثر آن رایگان در اختیار مخاطبان قرار 
می گی��رد تا بتوان در قبال ای��ن ارائه محتوای 
رای��گان نظر مخاط��ب را به محص��ول یا ارائه 
س��رویس م��ورد نظر جل��ب ک��رد. در محتوا 
میزان تاثیر پذیری روی مخاطب تمام داس��تان 
اس��ت و زمانی که عرضه از تقاضا پیشی گیرد 
تاثیر پذی��ری روی مخاطب از طریق محتوا کم  
و در این مقطع بازی به انتش��ار و توزیع محتوا 
کشیده و توزیع محتوا دارای اهمیت می شود و 
بعد از مدتی، انتش��ار و توزیع نیز به حد اشباع 
می رس��د و در اینج��ا مجددا بازی ب��ه محتوا 

باز می گردد. 
در واق��ع ما ب��رای مصرف ک��ردن محتوا از 
س��وی مخاط��ب در ح��ال حاضر ب��ه آن پول 
پرداخت می کنی��م و زمانی که عرضه محتوا به 
حد انفجار می رس��د می��زان پرداختی و هزینه 
ما برای مصرف محتوا از س��وی مخاطب باالتر 
م��ی رود و توجیه اقتص��ادی آن که زمانی علت 
گسترش بازاریابی محتوا بود، دیگر منطقی به 

نظر نخواهد رسید. 
ام��روزه بازاریاب��ی محت��وا را 

پیش��رو  متدی  به عن��وان 
در راس��تای رسیدن به 

برندین��گ  اه��داف 
در  داده ایم.  ق��رار 
دور   زمان ه��ای 
)چند سال پیش! 
( ک��ه اخت��الف 
عرضه  و  تقاض��ا 
بود  زیاد  بس��یار 
مانن��د  برن��دی 

تنه��ا   red Bull
تولید کنن��ده  ی��ک 

نوش��یدنی ب��ود و نه 
یک مدیا. 

بازاریاب��ی محت��وا، ام��روزه 
خیل��ی از برند ه��ا را تبدیل به 

یک رسانه کرده است. 

نرخ افزایش محتوا در بستر دیجیتال به طرز 
باورنکردنی رو به افزایش است. در هر 9 تا 24 
ماه میزان محتوای وب، دو برابر می ش��ود و در 
مقابل این رشد عرضه، شاهد رشد تقاضا به این 
نس��بت نیستیم و تعادل بین عرضه و تقاضا به 

کلی از بین رفته است. 
محدودی��ت زم��ان انس��ان ها ب��رای مصرف 

محتوا، آینده این روند را مشخص می کند. 
در ط��ول روز تنها 24 س��اعت زمان داریم تا 
کم��ی زندگی کنیم، کار کنیم و محتوا مصرف 
کنیم و حتی اگر مخاطبان کل روز را به مصرف 
محتوا بپردازند باز هم هیچ تعادلی میان تولید 

انبوه محتوا و نیاز مخاطبان وجود ندارد. 
وقتی میزان تقاضای مخاطبان ثابت می ماند 
و عرض��ه محتوا با نرخ رش��د باالیی به حرکت 
خود ادامه می دهد بدان معنی است که برند ها 
و کس��ب و کارها باید هزینه باالتری بپردازند تا 
محتوای آنها توس��ط مخاطب مورد استفاده و 
رقابتی س��خت در این فضا شکل می گیرد که 

باید تبعات آن مورد بررسی قرار گیرد.
 امروزه بش��ر در عصری قرار دارد که به علت 
انبوه محتوا دچار آش��فتگی و پریش��ان فکری 

شده است. 
امروزه معضل ع��دم توجه و تمرکز از تبعات 
بازاریابی محتوا اس��ت و ش��کل گیری »اقتصاد 
توجه« از پیامد های رواج بازاریابی محتوا است. 
معضل اصل��ی کس��ب و کار ها و برند ها و هر 
کس��ی که خود را تولید کنن��ده یا طراح محتوا 
می داند بر س��ر س��هم ذهن مخاطبان اس��ت 
که بس��ان همان رقابت بر س��هم ب��ازار دنیای 
کسب و کار اس��ت که البته امروزه این جنجال 
از حیط��ه بازار خارج ش��ده و به ذهن مخاطب 

کشیده شده است. 
یکی از فاتحان ای��ن بازی همان پلتفرم های 
فضای دیجیتال است از موتور های جست وجو 
گرفته ت��ا ش��بکه های اجتماعی، ب��رای مثال 
درآم��دی که امروزه فیس ب��وک دارد از همین 
رقابت محتوا بر سر جلب توجه مخاطب است. 
در واقع ب��ازی محتوا به توزیع و دیده ش��دن 
کشیده می شود و این همان تله تبلیغات است 

نه کارکرد بازاریابی محتوا. 
حال که رقابت بر س��ر س��هم ذهن مخاطب 
کش��یده ش��ده بزرگ ترین تبعات منفی آن به 
س��مت خود مخاطب اس��ت، زی��را ذهنش در 
معرض قرار گرفته است و آسیبی جدی از این 
حیث بدان وارد خواهد شد. افکار آشفته کنونی 

و عدم آرامشی که همین امروز مخاطبان بدان 
دچارند ابتدای داستان این مسیر است. 

رقابت محتوایی برای جلب توجه ذهن 
مخاطب و کسب سهمی از ذهن و 

افکارش
طبق مطالعات انجام ش��ده توس��ط نیلسون 
Nielsen میزان مصرف محتوا از دو س��اعت 
در روز در س��ال 1920 میالدی به 11 ساعت 

در روز رسیده است. 
به هر حال این افزایش مصرف محتوا توسط 
مخاطب تا کجا می تواند ادامه یابد؟ 15 ساعت 
در روز؟ 24 س��اعت در روز؟ در ه��ر حالتی با 

محدودیت مواجه است. 
از س��وی دیگ��ر پیش بینی می ش��ود میزان 
محتوا در بس��تر وب در پنج سال آینده با نرخ 

رشد باالی پنج برابری مواجه شود. 
به نظر ش��ما ب��ا این رابطه می��زان عرضه و 
تقاضا در محت��وا می توان بازاریاب��ی محتوا را 
به عنوان یک اس��تراتژی پای��دار و موثر قلمداد 

کرد؟ 
به اعتقاد ما علت اصلی به وجود آمدن شوک 
محتوا و س��ونامی محتوا ورود علم بازاریابی به 

حیطه محتوا است.
 ورود بازاریابی به محت��وا آن را به موجودی 
عظیم الجثه و غیر قابل مهار تبدیل کرده است. 
زمانی محتوا صرفا برای محتوا تولید می شد 
ولی ام��روزه محتوا برای مخاطب و براس��اس 

اهداف بازاریابی طراحی و تولید می شود. 
ام��روزه بخ��ش مهم��ی از بودجه های کالن 
تبلیغاتی به سمت بازاریابی محتوا سرازیر شده 
اس��ت، لذا امروزه این حوزه دارای منابع قابل 
توجهی از ثروت است و مانند گذشته نیست. 

از آنج��ا که ب��ا محتوا می ت��وان ذهن و قلب 
مخاطبان را تس��خیر و هدایت کرد، لذا ثروت 
عظیمی سمت آن سرازیر و به جوالنگاه کسب 
قدرت و قلمرو از س��وی کس��ب و کار ها تبدیل 
ش��ده ک��ه حرکت به س��وی ش��وک محتوا را 

اجتناب ناپذیر کرده است. 
به اعتق��اد ما تنها راه برای مقابله با ش��وک 
محتوا، تعریف مزیت محتوایی و اجرایی کردن 
آن است که انحصارا و برای نخستین بار مطرح 

می شود. 
درست در زمانی که بازاریابی محتوا به عنوان 
ی��ک اس��تراتژی پای��دار بازاریابی زیر س��وال 
م��ی رود مفه��وم »محت��وای رقابت��ی« مطرح 
می شود تا مجددا بتواند محتوا را به عنوان یک 
پادشاه حفظ کند و س��لطه بازاریابی محتوا را 

نگه دارد. 

 بس��ان مزیت رقابت��ی که به دلی��ل رقابت 
فشرده در یک حوزه و تعداد زیاد رقبا و پیشی 
گرفت��ن عرضه از تقاضا، ال��زام وجود مزیت را 
الزم��ه بقا در بازار معرف��ی می کند، »محتوای 
رقابتی« نیز اش��اره ب��دان دارد که یک محتوا 
باید چه ش��رایطی را دارا باشد تا در بازار انبوه 
محت��وا و وج��ود رقابت فش��رده در این حوزه 
بتواند اثربخش��ی خود را در راس��تای بازاریابی 

محتوا حفظ کند. 
ل��زوم »محتوای رقابتی« از تبعات »ش��وک 

محتوا« است.
محتوایی که اس��تاندارد »محتوای رقابتی« را 
نداشته باشد اثربخش��ی بازاریابی محتوا را ندارد 
و صرفا یک محتوا اس��ت، ن��ه محتوای بازاریابی. 
در واقع یک »محتوای رقابتی« می تواند بازاریابی 

محتوا را محقق سازد نه صرفا هر محتوایی را. 
طب��ق آمار و تحقیقات انجام ش��ده توس��ط 
در   Econsultancy موسس��ه  و   Adobe
سال 2017 مانند سال گذشته، بازاریابی محتوا 
و شبکه های اجتماعی جزو مواردی هستند که 
در اولویت اول کسب و کارها و برند ها در حیطه 

بازاریابی قرار دارند. 
بدی��ن ترتیب نزدیک پنج س��ال اس��ت که 
تمرکز باال و بودجه قابل توجهی به »بازار یابی 

محتوا« معطوف شده است. 
لذا ب��ا توجه به محدودیت زمان��ی، انرژی و 
تمرکز انسان ها، محتوای اثر بخش و تاثیر گذار 
می ش��ود که مفهوم »محتوای رقابتی« در آن 

دیده شده باشد. 
»محت��وای رقابت��ی« ب��ه محتوای��ی اطالق 

می شود که خصیصه های زیر را دارا باشد: 
1 - به هدف اصلی بازاریابی غیر مستقیم اشاره 
کرده باشد. الزم به ذکر است مزیت محتوایی در 

قالب بازاریابی محتوا تعریف شده است. 
2 - حداق��ل یکی از احساس��ات مخاطب را 
درگی��ر خود کنی��د. از طریق س��رگرمی، نقل 
داس��تان و س��ایر متد ها بتوان��د حداقل یکی 
از احساس��ات مخاطب مانن��د هیجان، ترحم، 
برانگیخته شدن، احساس همدردی، درد، غم، 
تحسین، شگفتی، شادی یا سایر احساسات را 

برانگیخته کند. 
3 - حتم��ا بتوان المانی از خالقیت و نوآوری 

را در آن مشاهده یا تعبیر کرد. 

به طور خالصه 
-پایبن��دی به اه��داف مارکتین��گ و انتقال 

غیر مستقیم موضوع بازاریابی
- درگی��ر کردن حداقل یکی از احساس��ات 

مخاطب
-بروز ضروری المان های خالقیت یا نوآوری 

در محتوا
س��ه ضلع اصلی »محتوای رقابتی« موارد 
باال اس��ت که در صورت مدنظ��ر قرار دادن 
آنه��ا با احتم��ال باالت��ر محتوای 
تولید ش��ده در مع��رض دید 
مخاطب��ان ق��رار می گیرد و 
بعدی می تواند  وهله  در 
کارکرد بازاریابی محتوا 

را ایفا کرد. 
نوآوری  احساس��ات، 
بازاریاب��ی  مفه��وم  و 
اساس »محتوای  سه 

رقابتی« است.
بر سر  تنها  موضوع 
که  محتوای��ی  انب��وه 
ام��روزه ب��ا آن س��ر و 
کار داریم نیست، آنچه 
کارشناس��ان بدان اشاره 
دارند ع��دم ثبات بازاریابی 
اتخاذ یک  محت��وا به عن��وان 
اس��تراتژی اس��ت.  در خص��وص 
محت��وای رقابتی بیش��تر خواهیم 

گفت.

محتوای رقابتی در بازاریابی محتوا  برند سازی خوب و بسته بندی اغوا کننده 

ش��اید نتوان یک کتاب را از روی جلدش قضاوت کرد اما 
وقتی پای محصول تان در میان اس��ت، مصرف کنندگان تان 

حتما چنین نگاهی خواهند داشت. 
بس��ته بندی در اصل همان برند س��ازی اس��ت. این همان 
چیزی اس��ت که مصرف کنندگان قبل از در دس��ت گرفتن 
محصول ش��ما به آن توجه می کنن��د، بنابراین باید برای آن 
وق��ت گذاش��ته و ضمن تحقیق برای س��اخت چیزی که به 
برجس��ته شدن کاالی تان در قفسه فروشگاه کمک می کند، 
پول نیز هزینه کنید. از این رو برند سازی خوب و بسته بندی 

اغوا کننده برای تازه کار ها اهمیت ویژه ای دارد. 
در ادامه شش نکته اساسی جهت دیزاین بسته بندی برای 

تازه واردها ارائه داده شده اند: 
فرم و عملکرد

در س��طح مقدماتی، بسته بندی از محصول شما محافظت 
کرده و مأمن آن اس��ت اما بسته بندی یک کاال در پوششی 
حباب دار و جعبه ای س��فید تاثیری بر روی مصرف کنندگان 
نخواهد گذاش��ت بنابراین بس��ته بندی بای��د درعین جذاب 
بودن فواید اس��تفاده از محصول ت��ان را به مصرف کنندگان 

اطالع دهد. 
خالق باشید

کیفیت خوب و بس��ته بندی خ��الق مصرف کنندگان را به 
س��وی خود جذب می کند. وقتی مش��تری محصول شما را 
از قفس��ه بر می دارد، در صورت مش��اهده دقت باالی ش��ما 
در بس��ته بندی و تجربه لذت بخش��ی که با آن به او دس��ت 
می ده��د، در تصمیم خود برای انتخ��اب کاالی تان با وجود 

مشاهده یک رقیب ارزان تر تجدید نظر خواهد کرد. 
ب��رای نمونه بیایید به دیزاین بس��ته بندی این قلم موهای 
رنگ ریش دار نگاهی بیندازیم که طراح آن سیمون اللیبرته 

برای شرکت Poilu است. 
این دیزاین های غیر مترقبه به ش��کلی هوشمندانه با نگاه 
به موی قلم موها به عنوان ریش، یک بسته بندی خالق برای 

این برند به وجود آورده اند. 
واضح عمل کنید

اغلب اوقات، وقتی در قفسه های سوپرمارکت محلی خود 
ب��ه دنبال محصولی خ��اص می گردید، گس��تره محصوالت 
مش��خص نب��وده و گاهی حتی پی��دا کردن ن��ام یک برند 

سخت تر نیز می شود. 
ش��ما محصوالت زیادی را خواهید دید که با طراحی های 
بیش از حد برجس��ته قص��د انتقال منافع اس��تفاده از یک 
محصول بدون مشخص بودن نام برند یا لوگوی آن را دارند. 
شما همچنین بسته ای را پیدا خواهید کرد که با وجود ثبت 
مشخص نام برند بر روی آن جزییات کمی درباره فواید یک 

کاال را به اطالع شما می رساند. 
در حالی که طراحی مینی مالیستی برای برخی محصوالت 
مانند لوازم آرایش��ی جذاب است اما شکست در شناساندن 
برند و محتوای یک محصول می تواند مصرف کننده را از خرید 
 آن بازدارد.  برای مثال در نمونه بس��ته بندی کیسه برنج از

 Mighty Rice، ن��ام برن��د واض��ح بوده و ب��ا فونتی قابل 
شناسایی نوشته شده اس��ت. فواید استفاده از این محصول 
نیز زیر نام برند آمده اما قرار گرفتن روی یک نوع پالستیک 
ش��فاف، به مصرف کنندگان اجازه مشاهده کیفیت محصول 

را می دهد.
 به چیزی فراتر از مشاوره فکر کنید

به عنوان یک تازه وارد، ش��اید بودجه کمی داشته باشید. 
ش��اید به همان ان��دازه که ب��ه تولید و تج��اری بودن یک 
محص��ول دقت می کنی��د، در خصوص دیزاین بس��ته بندی 
چندان تیزهوش نباشید.  چنانچه یک آژانس تبلیغاتی را به 
خدمت گرفته اید، از یک شرکت مشاوره بسته بندی نیز برای 
کمک به توس��عه برند بهره ببرید. آنها واقف به یک س��ری 
نکات راهنما در حوزه کیفیت بسته بندی بوده و گاهی اوقات 
یک سری مالحظات عملی در زمینه بسته بندی محصول به 
شما ارائه می دهند که احتماال هرگز به آنها فکر نکرده اید. 

مش��اوره ها به منظور حفظ رقابت با یک ش��رکت بزرگ تر 
ب��ا قیمتی پایین ت��ر همان توصیه ه��ای خارق الع��اده را در 
خصوص قرار دادن یک نمایش��گر، ط��رز چیدن محصوالت 
در قفسه های فروشگاه یا عرضه آنالین آنها به شما می کنند. 
ف��روش ی��ک محص��ول در فروش��گاهی واقع��ی بس��یار 
س��خت تر از فروش آن در اینترنت اس��ت. در یک فروشگاه 
واقع��ی محصول تان به احتمال زیاد در قفس��ه چیده ش��ده 
یا از جایی آویزان اس��ت بنابراین ای��ن فاکتور را در دیزاین 
بس��ته بندی محصول در نظر بگیری��د. در فروش دیجیتال، 
مصرف کننده ها قادر به لمس محصول قبل از خرید نبوده و 
در نتیجه بای��د به حواس دیگر فرد توجه کنید. برای مثال، 
در حوزه تایپوگرافی و انتخاب رنگ دقت کنید تا در مقایسه 
ب��ا دیگران جالب و منحصر به فرد به نظر برس��د.  به عنوان 
 Reynolds &  که توس��ط Noté  نمون��ه، س��معک های
Reyner طراحی ش��ده برای نمای��ش فیزیکی دارای یک 
ش��کاف کوچک ب��رای آویزان ش��دن در مکان های مختلف 
هستند. در ادامه، ترکیب س��معک به عنوان نت موسیقی با 
خط ها و شماره های موسیقیایی، بسته بندی این محصول را 

برای صفحه نمایشگر به اندازه کافی جالب می کند. 
ولخرج نباشید

ب��ا توجه به نگرانی های جامعه جهانی درباره بس��ته بندی 
پایدار، مصرف کنندگان روز ب��ه روز درباره تاثیر محصوالت 
مختلف بر روی محیط زیس��ت آگاه تر می شوند.  بسیاری از 
خانواده ها به بازیافت محصوالت توجه کرده و انتظار می رود 
که بتوانند به بازیافت بسته بندی محصوالت خریداری شده 
بپردازن��د. بنابرای��ن اج��رای یک نوع دیزای��ن که در ضمن 
دوستدار محیط زیست نیز هس��ت، قلب مصرف کنندگان را 
ربوده و موجب فروش یک محصول خواهد ش��د.  بس��یاری 
از س��وپرمارکت ها در ح��ال حاضر فعاالنه به کاهش س��ایز 
بس��ته بندی محصوالت خ��ود روی آورده اند.  ذکر این نکته 
مهم اس��ت که بدانیم کش��ور های مختلف دستورالعمل های 
مختلفی در حوزه بسته بندی را تصویب کرده و بنابراین قبل 
از صرف زمان و هزینه از بررسی این نکات مطمئن شوید. 
منبع:  ام بی ای نیوز

کلیدباشگاه مشتریان
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دکتر محمد ابریشمی
Contentino مدیر استودیوی طراحی محتوا



اجرایبرنامه؛مرحلهایجادتفاوتها

اگر با دقت به استراتژی های  برندهای مختلفی که در یک 
کس��ب وکار فعالیت دارند نگاهی بیندازید، نکات جالبی را از 
شباهت استراتژی های  آنها می توان فهمید. در واقع در عصر 
حاضر، عالوه بر پیش��رفت های ش��گرف در زمینه ارتباطات 
و فناوری، ش��اهد افزایش غیرقابل ب��اور ایده های جدید نیز 
هستیم. یکی از نتایج ناخوشایند چنین امری را می توان در 
آمارهای بین المللی مش��اهده کرد. در واقع اگر در میانه های 
س��ده 19و20 یک ای��ده خالقان��ه به ذهن تان می رس��ید، 
احتمال اینک��ه همان ایده به ذهن فرد دیگری نیز برس��د، 
بسیار اندک بود. با این حال در قرن 21 اوضاع به طور کاماًل 
حیرت برانگیزی دگرگون شده است. تجلی چنین تغییری را 
به خوبی می توان با نگاهی کلی در برنامه ها و اهداف تعریف 
ش��ده شرکت ها مشاهده کرد. در این میان آنچه تفاوت ها را 
میان برندهایی با برنامه های مش��ابه رق��م خواهد زد، نحوه 
اجرایی س��اختن ایده هاست. در ادامه به بررسی دقیق تر این 

موضوع از منظر فرانک ژو و جک ولش خواهیم پرداخت. 

ایده
فرانک ژو، مدیرکل ش��رکت داروس��ازی آب��وت در چین، 
یکی از بهترین مدیران تجاری است که در مورد ایده حاضر 
می توان به وی اس��تناد ک��رد. در واقع ژو به دلیل حضور در 
ب��ازار خاص چین عقاید و تجربی��ات ویژه ای دارد. بر همین 
اساس این مدیر موفق روی اهمیت اجرای ایده های شرکت 
تأکید بس��یار زیادی دارد. ش��اید بتوان عل��ت این تأکید را 
ش��رایط رقابتی بازار چین محسوب کرد، اما به منظور درک 
بهتر از ایده فرانک، در ادامه به بخش��ی از سخنان وی اشاره 

خواهیم کرد. 
»از نظ��ر من اجرای ایده و پروژه ها در چین یک مش��کل 
اساس��ی اس��ت. منظور من از این حرف ناامی��د کردن افراد 
ب��رای ورود به این بازار نیس��ت، بلکه تنه��ا ارائه آگاهی به 
منظ��ور ورود قدرتمند به این بازار اس��ت. کس��ب وکار برند 
تح��ت مدیریت من در زمینه داروس��ازی اس��ت. تجربه به 
من ثابت کرده که اس��تراتژی اغلب برندهای داروسازی در 
بازار چین به طرز جالبی یکس��ان )یا تا حد زیادی مش��ابه( 
اس��ت. در واقع همه این برنده��ا از ظرفیت باالی بازار چین 
آگاه ب��وده و ب��ه خوبی می  دانند که این ب��ازار بزرگ نیاز به 
طیف وسیعی از محصوالت دارد. با این حال آنچه در چنین 
بازاری طرف های پیروز را از ورشکس��ته متمایز می س��ازد، 
نحوه اجرای استراتژی هاست. به عبارت ساده، آگاهی نسبت 
به شرایط یک کسب وکار و طراحی ایده مناسب کاری است 
که اغلب برندها به خوبی از پس آن بر خواهند آمد، در عین 
حال آنچه مهم تر  از اینها است، اجرای این ایده ها در دنیای 
واقعی اس��ت. مش��کلی که اغلب برندها را به ورطه نابودی 
می کش��اند، خودمحوری و تمایل مدی��ران به نادیده گرفتن 
نقش سایر بخش های شرکا است. در واقع اگر به عنوان مدیر 
یک ش��رکت همه فعالیت ها را براس��اس فرآیند پیش بینی 
ش��ده و با همکاری بخش های مختلف انجام دهید، احتمال 
کس��ب موفقیت تان تا حد زیادی افزایش خواهد یافت. این 
پروس��ه منظم درست همان کاری است که ما در برند آبوت 

انجام می دهیم.«
راهکار فرانک ژو به عنوان فردی که در یکی از پرفشارترین 
بازارهای دنیا مش��غول به فعالیت است در جایگاه خود قابل 
س��تایش است. با این حال شاید خالی از لطف نباشد که در 
ادامه به جک ولش، مدیر افسانه ای برند جنرال الکتریک نیز 
اشاره کنیم. وی در یکی از مصاحبه های مشهورش اینچنین 
اظهارنظر کرده اس��ت: »من قصد ندارم بحث را بسیار ساده 
کنم. با این حال الزم نیست بسیار سخت بینانه هم به چنین 
موضوعی نگریس��ت. ایده مناس��ب و رضایت بخ��ش را پیدا 
کنید. افراد مناسب را دور خود نگه داشته و استخدام کنید. 
س��پس تا آنجایی که توان دارید برای تحقق ایده تان تالش 
کنید. همچنین الزم اس��ت توجه خاص��ی به بحث آموزش 
کارمندان و همسو کردن شان با دیدگاه اصلی شرکت داشته 

باشید.«

آنچهدرعملبایدانجامدهید
- بناب��ر دالیل منطقی و قابل توجیه ک��ه در ابتدا به آنها 
اشاره شد، شما و رقبای تان اس��تراتژی مشابهی را پیگیری 
خواهید کرد. در این میان برندی موفق خواهد بود که طرح 

خود را بهتر به مرحله اجرا گذارد. 
- الزم نیس��ت برای دس��تیابی به هدف تان اس��تراتژی و 
برنام��ه عجیب یا رادیکالی را انتخاب کنید. تنها روی اهداف 
تمرکز ک��رده و به گون��ه ای عمل کنید که در میانه مس��یر 

خسته یا دل زده نشوید. 
- ی��ک امر طبیعی در اجرای ایده ها، تفاوت طرح اصلی با 
طرح اجرا ش��ده اس��ت. این تفاوت می تواند به علت شرایط 

نامساعد اجتماعی و اقتصادی باشد. 
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پاس�خ: رقابت در دنیای کسب و کار یکی از فاکتورهای ایجاد 
انگی��زه در کارکن��ان و همچنین موفقیت در ه��ر بنگاه تجاری 
می ش��ود. با این حال باید دقت داشته باش��ید که این رقابت از 
نوع سالم باشد تا بتواند باعث پیشرفت سازمان و افزایش انگیزه 
ش��ود چرا که رقابت ناس��الم می تواند اخالقیات را سست کند و 
خس��ارات جبران ناپذیری را به ب��ار آورد. برای ایجاد یک رقابت 

س��الم میان کارکنان ابتدا باید بدانید که کارکنان ش��ما روحیه 
مس��ابقه و هدفمن��دی را دارند یا خیر. س��پس در صورتی که 
آنها چنین روحیه ای داش��تند می توانید به آنها این اطمینان را 
بدهید که فرصت به چالش کش��یده شدن را دارند و در صورت 
موفقیت از آنها قدردانی خواهد ش��د. هدف از این کار این است 
ک��ه دیگران نیز برای موفقیت تحریک ش��وند. همچنین محیط 
کار باید به گونه ای باش��د که هم��ه در مقابل هم بتوانند تصمیم 
بگیرند و چیزی مخفی از دیگری نباش��د ت��ا بتوانند از یکدیگر 

درس بگیرند. س��عی کنید از افراد بخواهید پیشنهادات ش��ان را 
بنویس��ند و در صورت پذیرش منابع مورد نی��از در اختیار فرد 
قرار گیرد و به او احس��اس مالکیت بدهید تا تالش��ش را برای 
تحق��ق آن پیش��نهاد انجام دهد. همچنی��ن فراموش نکنید که 
تفریح در هر س��ازمانی الزم اس��ت، بنابراین س��عی کنید عالوه 
بر تعیین اه��داف، چالش هایی هم برای تفریح کارمندان فراهم 
کنید تا افراد در کنار یکدیگر احساس هم تیمی بودن و نزدیک 

بودن داشته باشند. 
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کلینیک کسب و کار

رس��تم ج��ی و س��اپر در کت��اب 
مدیری��ت  در  ب��زرگ  اندیش��ه های 
می نویس��ند پیت��ر دراک��ر )2005-

متفکر  بانفوذ ترین  بی تردید   )1909
معاصر در رشته مدیریت است. 

او هنر نوشتن درباره مدیریت را به 
کمال رساند. نوشته هایش آمیخته ای 
بی همتا از خرد، توانایی، نظم، دانش 
و باالتر از همه بینش��ی نافذ و عقل 

سلیم را  به دست می دهد. 
او معتق��د اس��ت که کس��ب و کار 
می توان��د و باید از راه ش��رافتمندانه 

توسعه یابد. 
آنچ��ه یک س��ازمان می فروش��د 
در واق��ع دانش اس��ت. دانش از نظر 
موض��وع کارب��رد اطالع��ات فنون و 
مفاهی��م در انج��ام کاره��ای عملی 
است. از این نظر اطالعاتی که کاربرد 
ندارد دانش محسوب نمی شود پس 
ه��ر اطالعاتی ک��ه در عم��ل مفید 
باش��د دانش است. دانش یک کاالی 
دانش��مند ترین  است.  فاسدش��دنی 
آدم ها اگر درستکار نباشند به جامعه 
و در نهایت به خودشان لطمه بسیار 

وارد می سازند. 
درآث��ار دراکر نم��ودار و منحنی و 
جدول وجود ندارد و هیچ نش��انه ای 
از پیچیدگی های بی مورد به چش��م 
نمی خ��ورد. او می داند که دقتی که 
در مدیریت عماًل می توان به دس��ت 
آورد، مح��دود اس��ت. نش��ان دادن 
مجموع��ه مفصلی از آمار و نمودارها 
و منحنی ها ممکن اس��ت چیزی جز 

ظاهر سازی فریبنده نباشد. 
انیش��تین، چیزی بیش��تر  آلبرت 
از یک تخته س��یاه ب��ه کار نمی برد. 
فراوانی آمار و ارقام نیس��ت که یک 
اث��ر را به ص��ورت اثری ب��زرگ در 
می آورد، بلکه اصالت تحلیل و تفسیر 
است که اهمیت نویس��نده را نشان 

می دهد. 
دراک��ر ب��ه روش ه��ای مق��داری 
اهمی��ت زی��ادی نمی ده��د. او ب��ه 

مقداری  روش ه��ای  محدودیت های 
او  از  وقت��ی  اس��ت.  آگاه  کام��اًل 
می پرس��ند که چ��ه آزمون هایی را 
برای این پرسش به کار بردید پاسخ 
می ده��د آزمون ه��ا ق��در و قیمتی 
ندارند، بنابراین م��ن همه آنها را به 

کار می برم )و دور می اندازم(.
مدیریت، یک رشته علمی انسانی 
اس��ت. این رش��ته نیازمن��د منطق 
کیفی است. به عنوان مثال مدیر باید 
بتواند درک کند که زیردستان واقعاً 
تا چه ان��دازه عالقه مند ب��ه نوآوری 
هس��تند و مدیر باید تغییرات کیفی 
در نگرش ه��ا، ارزش ه��ا و روحی��ه 
س��ازمانی را ارزیابی کند. تمام اینها 
مس��تلزم اس��تفاده از قوه تشخیص 

انسانی است. 
مدیری ک��ه مس��ئولیتش را بهتر 
انج��ام می دهد بر مدی��ری که تمام 
تئوری ه��ا را می دان��د ام��ا در عمل 
کارآمد نیست، برتری دارد. به عقیده 
دراک��ر پیش بینی آین��ده غیر ممکن 

است. 
برنامه ریزی  در  مدیران خردمن��د 
درازم��دت ب��ه پرس��ش هایی از این 

دست پاسخ می گوید: 
- کدام یک از فعالیت های کنونی 

خود را باید رها کنیم؟ 
- کدام یک را باید کاهش دهیم؟ 
- ک��دام یک را باید تقویت کرده و 
به آن منابع جدید اختصاص دهیم؟ 
تنه��ا اموری که به خودی خود در 
یک سازمان رشد می کند، بی نظمی، 

تقلب و سوء عملکرد است. 
اگر مرتبه نخس��ت موفق نش��دید 
بنش��ینید و بپرس��ید که چه درسی 
آموخته ای��د، رویکرد خ��ود را بهبود 
بخش��یده و دوباره تالش کنید شاید 
مرتبه س��وم ه��م الزم باش��د و بعد 

سراغ کار دیگری بروید. 
من هی��چ امتیازی در اینکه آدمی 
ثروتمند ترین مرد گورس��تان باش��د 
نمی بین��م. آنها را از میوه های ش��ان 

خواهید شناخت. 
هر ط��رح جدید یک نوزاد اس��ت 
و نوزادان به پرس��تاران مهربان نیاز 

دارند. فعالیت نو خواسته را به دست 
پرستاران آن بسپارید و نوزادان را از 

بزرگساالن جدا کنید. 
روح ی��ک س��ازمان از باال ش��کل 

می گیرد. 
صاحبان دانش مال��ک ابزار تولید 
فاص��ل  ح��د  در  دان��ش  هس��تند. 
گوش های آنان در رفت و آمد است و 
این سرمایه ای کامال قابل جابه جایی 
و بس��یار هنگفت به ش��مار می آید. 
قاعده ای که بیش از آنکه دانش��وران 
به سازمان نیازمند باشند، سازمان به 

آنها وابسته است. 
یک ضرب المثل قدیمی می گوید: 
فلسفه، ملکه همه دانش ها است، اما 
برای برداشتن یک سنگ کلیه شما 
نیاز به یک اورولوژیست دارید تا یک 

فیلسوف. 
بیش��تر مبتکران موفق در زندگی 
بی رنگ��ی  ش��خصیت های  ع��ادی 
هستند. آنها ریس��ک محور نیستند 

بلکه فرصت محور هستند. 
آنچه می دانیم این اس��ت که همه 
اف��راد موفق ی��ک چی��ز و تنها یک 
چیز مشترک دارند؛ آنها ریسک پذیر 
نیستند. آنها سعی می کنند ریسکی 
را ک��ه بای��د مرتکب ش��وند تعریف 
کنن��د و تا حد ممکن خطرات آن را 

به حداقل برسانند. 
با گذش��ت ه��ر چند س��ال تحول 
ش��گرفی رخ می دهد و از یک گسل 
عبور می کنیم. 50 س��ال بعد دنیای 
دیگری وج��ود دارد. افرادی که پس 
از این تحول متولد ش��ده اند دنیایی 
که اجدادشان در آن زندگی کرده اند 
و پدران و مادران ش��ان در آن متولد 
ش��ده اند را حت��ی نمی توانن��د تصور 

کنند. 
دو سخن هست که در مجموع اوج 
یک سازمان را تعریف می کند؛ یکی 
از این دو س��خن بر سنگ قبر اندرو 
کارنگی نقش بس��ته است؛ در اینجا 
مردی آرمیده اس��ت که می دانست 
چگون��ه اف��راد بهت��ر از خ��ود را در 

خدمت خود قرار دهد. 
دیگری ش��عار یافتن ش��غل برای 

کسانی که معلولیت جسمانی دارند؛ 
آنچه مهم اس��ت توانایی هاس��ت نه 

ناتوانی ها. 
را  خ��ود  س��مفونی  ش��ما  آی��ا 

ساخته اید؟ 
کارفرمای شما چطور؟ 

آیا تاکن��ون تمرین ب��ا نوازندگان 
خود را آغاز کرده اید؟ 

آیا نوای دوم را می شنوید؟ 
آیا ب��رای حض��ور در تاالر ش��هر 

آماده اید؟ 
نه مطالع��ات و تحقیقات پیچیده 
بازار و نه شبیه س��ازی های رایانه ای 
هی��چ ی��ک جایگزین خوب��ی برای 

آزمون واقعیت بازار نیست. 
وظیفه یک مدیر، آفریدن و دیدن 
یک کل واقعی اس��ت که بزرگ تر از 

مجموعه اجزای آن است. 
ی��ک ش��رکت بای��د می��ان اندازه 
اش��تباه در رش��د و نوع درست آن و 
میان عضله، چربی و س��رطان تمایز 

قائل شود. 
هس��تند.  س��اده  کار  قواع��د 
ه��ر رش��دی ک��ه در دوره زمان��ی 
عمومی  افزای��ش  ب��ه  کوتاه م��دت 
در به��ره وری و تولید کل��ی منابع 
ش��رکت منجر شود یک رشد سالم 
است. چنین رش��دی را باید تغذیه 
و حمایت کرد، اما رشدی که فقط 
به افزایش حجم منتهی می ش��ود و 
ط��ی دوره زمانی کوتاه قابل قبول، 
تولی��د و به��ره وری کل��ی را ب��اال 

نمی برد فقط چاق ش��دن اس��ت. 
هر افزایش حجمی که به بهره وری 
کلی منتهی نش��ود باید زدوده شود. 
نهای��ت آنکه افزایش��ی در حجم که 
نتیجه آن کاهش بهره وری باشد باید 

با یک جراحی اساسی حذف شود. 
ژاپنی ها مشاورانی دارند که گاهی 
حتی در 80س��الگی به ط��ور مؤثر و 

کارآمد انجام وظیفه می کنند. 
جامعه قبل از هر چیزمجموعه ای 
از افراد و سرگذشت زندگی آنهاست 
و ترمیم و ش��ناخت آن از تکرار خطا 
جلوگی��ری می کن��د. باید سیس��تم 
پاداش ساده بر سیستم های پیچیده 

ترجیح داده شود. 
مرتب��ه بعد ک��ه همکاران ت��ان را 
دیدی��د ک��ه روی می��ز خ��ود را از 
آنچه اخبار دیروز محس��وب می شود 
انباشته اند، به طریقی به آنها بگویید 
ک��ه باید بیدار ش��وند و بوی قهوه را 

استشمام کنند. 
هیچ س��ازمانی نمی توان��د بهتر از 
افرادی که در اختیار دارد عمل کند. 
اف��راد را ب��رای آنچ��ه نمی توانند 
انج��ام دهند اس��تخدام نکنید، بلکه 
برای آنچ��ه می توانند انج��ام دهند 

استخدام کنید. 
نق��اط ق��وت ه��ر ف��ردی را ک��ه 

استخدام می کنید دریابید. 
مبتکری��ن موف��ق ب��ازار قیم��ت 
محصوالت ش��ان را براس��اس آنچ��ه 
مش��تری می پردازد تعیین می کنند. 
اغل��ب موفق تری��ن راه ب��رای تغییر 
ویژگی ه��ای اقتصادی ی��ک کاال یا 
خدمت تغییر در قیمت گذاری است. 
اگر مدی��ری تدبیر کافی برای صد 
روز آینده نیندیش��د صد سال بعدی 

وجود نخواهد داشت. 
نخستین نشانه سقوط یک صنعت، 

فقدان داوطلبی افراد توانا است. 
این سخن قویمی هنوز هم توصیه 
درستی به نظر می رسد. یک فعالیت 
تج��اری هر چ��ه از تن��وع کمتری 
برخوردار باش��د بهتر قابل مدیریت 
ک��ردن اس��ت. س��ادگی در خدمت 

شفافیت قراردارد. 
برای رسیدن به کدام نتایج حقوق 

می گیرید؟ 
س��ه وظیفه را بنویس��ید که برای 
خالق بودن باید آنها را حذف کنید. 
قطعیات امروز همیشه به یاوه های 

فردا تبدیل می شوند. 
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هرآنچهبایددرموردعواملمؤثردر
رشدکسبوکارخودبدانید

به طور کلی مدیران شرکت ها انتظار دارند که کسب و کار 
آنها روند رو به رش��دی داشته باشد. از این رو کند بودن 
س��رعت رش��د کس��ب و کار باعث نگرانی و ناامیدی آنها 
می ش��ود. اما نکته مهمی که در ارتباط با رشد کسب و کار 
باید به آن توجه ش��ود، بررس��ی میزان رش��د آن از آغاز 
تاکنون است. متأس��فانه در بسیاری از موارد پارامترهای 
درستی به عنوان معیار س��نجش رشد کسب و کار در نظر 
گرفته نمی ش��ود. ای��ن امر باعث تصمیم گیری نادرس��ت 
مدیران می ش��ود و مش��کالت فراوانی را برای ش��رکت ها 
ایجاد می کند، اما اگر به عنوان مدیر یا صاحب کسب و کار 
احس��اس می کنید س��رعت رشد و توس��عه شرکت شما 
نسبت به رقبای تان کندتر است. می توانید با بررسی چند 
فاکتور س��اده دالیل کاهش سرعت رشد کسب و کار خود 

را بررسی کنید. 
میزانپیچیدگینرمافزاراستفادهشدهدرشرکت

بروز مشکل نرم افزاری یا استفاده از نرم افزارهای پیچیده 
یکی از عوامل کاهش سرعت رشد کسب و کارهاست. اگر 
کسب و کار شما نیاز به اس��تفاده از نرم افزار خاصی دارد 
بهتر است بدانید که انتخاب نرم افزار مناسب و با سرعتی 
که تمام نیازهای شرکت را تحت پوشش قرار دهد یکی 
از مهم ترین وظایف یک مدیر موفق اس��ت زیرا نرم افزار 
مورد اس��تفاده در هر ش��رکت رابطه مستقیمی با سطح 
بهره وری کارکنان و س��رعت انجام کارها دارد. مس��ئله 
مهم دیگری که در ارتباط با نرم افزار اس��تفاده ش��ده در 
هر ش��رکت وج��ود دارد، بحث آش��نایی کامل کارکنان 
شرکت با آن است. در بیشتر سازمان ها یا شرکت ها بروز 
یک مشکل نرم افزاری کوچک باعث متوقف شدن کارها 
می ش��ود و همین کندی عملکرد در طوالنی مدت باعث 
کاهش کارایی ش��رکت شده و سرعت رشد کسب و کار را 

کاهش می دهد. 
راهحل: برنامه ریزی برای تس��ت و رفع مشکالت احتمالی 
به وجود آمده در نرم افزار شرکت در بازه های زمانی مشخص 
می تواند تا حد زیادی از اتالف زمان در سازمان ها جلوگیری 
کند. طراحی یک نرم افزار اختصاصی و استخدام یک نیروی 
کار متخص��ص در زمینه نرم افزار می تواند راه حل مناس��بی 

برای کمک به رشد کسب و کارها باشد. 
تعیینهدفمشخصبرایسازمان

یک��ی از دالیل س��اده و در عین حال رای��ج کند بودن 
س��رعت رش��د کس��ب و کارها، هدف گذاری نامناسب در 
س��ازمان است. داشتن اهداف مش��خص و قابل دسترس 
یک��ی از عوامل رش��د کسب و کارهاس��ت. بخش عظیمی 
از عملکردهای ش��رکت با توجه به اه��داف کوتاه مدت و 
بلند م��دت آن تعیین می ش��ود. در حالت کلی کند بودن 
س��رعت رشد کس��ب و کارها می تواند ناشی از عدم تعیین 
هدف مش��خص یا انتخاب مسیر اش��تباه برای رسیدن به 
هدف تعیین شده باشد. الزم به ذکر است که هدف گذاری 
باید کامال واقع گرایانه باش��د زیرا نرسیدن به اهداف باعث 
بی انگیزگ��ی افرادی که در کس��ب و کار مورد نظر فعالیت 
می کنند می شود. این بی انگیزگی نیز در نهایت از سرعت 

رشد کسب و کار می کاهد. 
جذبنیرویجدید

متأس��فانه بس��یاری از مدیران مقاومت شدیدی در جذب 
نی��روی کار جدید از خود نش��ان می دهن��د. هرچند جذب 
نیروی جدید و آموزش او بسیار هزینه بر بوده و ممکن است 
مشکالت فراوانی را برای کس��ب و کارها ایجاد کند، اما برای 
دس��تیابی به اهداف کوتاه مدت و تسریع در عملکرد شرکت 
گاهی جذب نیروی متخصص جدید یا برون س��پاری بخشی 
از کارها ضروری اس��ت. در برخی موارد ت��الش برای انجام 
دادن کارها با نیروهای فعلی، شرکت را از رسیدن به اهداف 
خود دور می کند. همین امر نیز باعث کاهش س��رعت رشد 
کس��ب و کار می شود. جالب اس��ت بدانید که گاهی ادغام دو 
تیم کاری مختلف می تواند کمک زیادی به رش��د و توس��عه 
ه��ر دو تیم کرده و آنها را به اهداف خود نزدیک تر کند. یک 
مدیر موفق در مواجهه با ش��رایط خاص��ی مثل نبود نیروی 
متخص��ص ب��ا تصمیم گیری منطقی می تواند س��بب رش��د 

کسب و کار خود شود.
 تصمیمگیریصحیح

در هر زمینه ای که فعالیت کنید این تصمیم گیری اس��ت 
که خط مش��ی کسب و کار شما را تعیین می کند. در حقیقت 
کیفیت تصمیم رابطه مس��تقیمی با میزان موفقیت و رش��د 
کسب و کار دارد. در این میان مقاومت مدیران در برابر تغییر 
یکی از عوامل مهمی اس��ت که از سرعت پیشبرد استراتژی 
ش��رکت و در نتیجه سرعت رشد کس��ب و کار می کاهد. این 
نکت��ه را فرام��وش نکنید که تصمیم گیری اساس��ی مدیران 
شکس��ت یا موفقی��ت یک کس��ب و کار را تح��ت تأثیر قرار 
می ده��د، بنابرای��ن قب��ل از ورود به مرحل��ه تصمیم گیری، 
مدیران باید اطالعات جامعی از ش��رایط ش��رکت به دس��ت 

آورده و بهترین تصمیم را در این مورد بگیرند. 
مدلکسبوکار

مدل کس��ب و کار چگونگی عملکرد مجموع��ه متغیرهای 
تصمیم گیری در اس��تراتژی ش��رکت را ب��رای ایجاد مزیت 
رقابتی نش��ان می دهد. از آنجایی که مدل کس��ب و کار زمان 
رس��یدن به س��وددهی را تح��ت تأثیر قرار می ده��د، رابطه 
مستقیمی با سرعت رشد کسب و کارها دارد. در برخی موارد 
تغییر مدل کسب و کار می تواند سودآوری آن را چندین برابر 

کند. 
ریسکپذیری

رشد یک کس��ب و کار تحت تأثیر تصمیم و ریسک پذیری 
مدیر آن قرار دارد. قبول ش��رایط جدید و سرمایه گذاری در 
موقعیت های جدید و ریس��ک پذیری مدی��ر می تواند نتایج 
فوق العاده ای برای کس��ب و کار داشته باش��د. جرات ریسک 
کردن می تواند رسیدن به اهداف تعیین شده را تسریع کند، 
البت��ه نکته مهمی که باید همواره مورد توجه قرار گیرد این 
اس��ت که ریسک مانند شمشیر دو لبه اس��ت، بنابراین باید 
هنگام ریس��ک کردن، شکست و متضرر ش��دن نیز در نظر 

گرفته شود. 
توسعهپایدار

همان گون��ه که می دانید بس��یاری از کس��ب و کارها برای 
توس��عه نیاز به س��رمایه گذاری دارند. در بس��یاری از موارد 
تأمی��ن این س��رمایه به خص��وص در کس��ب و کارهایی که 
حاشیه س��ود پایینی دارند نیازمند واگذاری بخشی از سهام 
شرکت است. واگذاری سهام به افرادی که بتوانند به توسعه 
پایدار و رشد کس��ب و کارها کمک کنند یکی از وظایف یک 
مدیر موفق اس��ت زیرا می توان گفت که تصمیم گیری برای 
واگذاری س��هام یکی از س��خت ترین تصمیم های مدیریتی 

است. 
ibazaryabi:منبع
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ایجاد یک کس��ب و کار نوپا نوعی هنر تلقی 
می ش��ود، اما راه ان��دازی کس��ب و کارهایی در 
زمینه هنر خالقانه و بهتر است. صنعتی سازی 
تغییرات بزرگی را در چهان پدید آورده است، 
اما هنر و فن��اوری را هم از یکدیگر جدا کرده 
اس��ت. به گزارش ماهنامه آینده روشن، پیش 
از این هنر و فناوری همچون دوقلوهای به هم 
چسبیده، راه های مش��ابهی را طی می کردند؛ 
به گونه ای ک��ه برخی از آثار بزرگ هنری دوره 
رنس��انس و دوران روم باس��تان این موضوع را 
تأیید می کند.  این دو حیطه منفک ش��ده از 
ه��م در روزگارانی به یکدیگر متصل بوده اند و 
در زمان حاضر هم در قالب نوعی کس��ب و کار 
نوپا در اتصال با یکدیگر ظهور یافته اند.  در چند 
سال گذشته صنعت استارتاپی نوعی پیشرفت 
و توسعه در کس��ب و کارهای خالق محسوب 
ش��ده اس��ت. درحالی ک��ه زمان��ی راه اندازی 
کاره��ای جدید تنها در اختیار اهل فن و افراد 
آش��نا به تجارت بود، در سال های اخیر مسیر 
متفاوت تری از سوی افراد در راه اندازی یک کار 
دیده می ش��ود؛ به نحوی که صنعت تجارت و 
کسب و کار به تدریج ش��یوه هنرمندانه تری را 
در پیش گرفته اس��ت و هنرمندان بیشتری با 
بهره مندی از چارچوب های هنری به س��مت 
فناوری حرکت و اثر خود را در تلفیق با آن به 

جهان معرفی می کنند، درواقع آنها هنر خود را 
به کار و ایده ای نو تبدیل کرده اند، زیرا ارتباط 
مؤث��ر و پربازده فناوری و هنر در گذش��ته به 

خوبی به اثبات رسیده است. 
استارتاپهاهنرراتعالیمیبخشند

همه اف��راد می خواهند با ش��ور و ش��وق 
زندگ��ی و فعالی��ت کنن��د. در ای��ن می��ان 
بعضی موفق می ش��وند، اما کس��انی هم که 
نمی توانند به موفقیت برسند افرادی نیستند 
ک��ه از ه��وش و اس��تعداد بی بهره باش��ند، 
بلکه آنه��ا فقط موف��ق نش��ده اند برنامه ای 
مناس��ب برای نمایش اس��تعداد خ��ود پیدا 
کنند. اس��تارتاپ هایی همچون پوستر گلی  
 Talnet(  و ت��اچ تلنت )Poster Gully(
Touch( در هن��د کار جال��ب مش��ابهی را 
 Bharat(  انج��ام می دهند.  بهارات س��تی
Sethi(، موسس پوستر گلی، فارغ التحصیل 
اقتصاد از دانش��گاه دهلی اس��ت. او پیش از 
اینکه ایده فروش آنالین آثار هنر مطرح شود 
به آن فکر کرده بود. آنها با پوستر و آگهی ها 
کار خ��ود را ش��روع و ب��ه تدری��ج با کمک 
گرفت��ن از هنرمندان بومی به س��مت انجام 
دادن کاره��ای هنری حرک��ت کردند و در 
حال حاضر چیدمان خانه، مبلمان، وس��ایل 
آش��پزخانه و حتی کفش هایی می سازند که 

به دس��ت هنرمندان تازه کار طراحی ش��ده 
اس��ت.  این ش��رکت اخی��راً بی��ش از 900 
هنرمند را در هی��أت امنای خود جای داده 
است که آثار هنری بسیاری تولید می کنند. 
هنرمندان مهارت ه��ای الزم در زمینه خلق 
اثر را دارند، اما یک گروه کاری نوپا می تواند 
ناتوانی در مهارت ف��روش و بازاریابی آنها را 
جب��ران کند. در حال حاض��ر این نوع از کار 
به سرعت در حال رشد است، به صورتی که 
گزارش��ی از هیس کاکس  )Hiscox( بیان 
می کند ک��ه 71درص��د از مجموعه دارهای 
هنری، آثار هنری را تنها با تماش��ای تصاویر 

 دیجیتال��ی آنه��ا می خرن��د.  ش��روانی وتی
آردای��زن   موس��س   ،)Shravani Vatti(
ای��ده  خ��ود  کار  درب��اره   ،)Ardizen(
متفاوتی داشت. او به خوبی دریافته بود کار 
هنرمن��دان جدید باید ترویج داده ش��ود، با 
این حال گرچه کاسبان جوان هندی تمایل 
داشتند در یک محیط خالق کار کنند، آنها 
به ندرت زمان برای این کار پیدا می کردند، 
ع��الوه ب��ر این تع��داد کمی ه��م بودند که 
مبل��غ چش��مگیری برای خرید آث��ار هنری 
می پرداختند که نس��بت آن بیشتر از میزان 
س��رمایه گذاری در تجارت ب��ود.  در چنین 

وضعیت��ی این کارآفرین میانبری پیدا کرد و 
آن اجاره نقاشی ها از هنرمندان خالق آن به 
دست تاجران تازه کار بود؛ این شیوه ای بود 
که »پوستر گلی« برای نقاشی ها و پوسترها 
 )Qilla(  و کیال )Unmute( و آن می��وت

برای ضبط موسیقی از آن سود بردند. 

هنرمندانکسبوکارهاینوپاراارتقا
میدهند

زمانی ک��ه اس��تارتاپ ها زمینه پیش��رفت 
هنرمندان را فراهم می کنند طبیعی است که 
هنرمندان نیز فراهم کننده ایده های نو برای 

کارهای نوپا باشند. از نام تجاری اختصاصی 
تا ف��روش انحصاری اپلیکیش��ن هایی چون  
 james Gorg's( دلثکیت جیمز     جورج
Deathkit( همگی، ش��واهد کامل و خوبی 
ب��رای این هس��تند ک��ه تاکنون جه��ان از 
خالقیت بی بهره نبوده است.  در مصاحبه ای 
ب��ا  »مادرب��رد«)Motherboard(، جیمز 
جورج اذع��ان می کند که اگر اعضای مکتب 
کوبیس��م برای خلق اثر کوبیسم اپلیکیشنی 
را س��اخته بودند، در حال حاضر این سبک 
رونق داشت، اما با کمک  »دلثکیت« او روی 
ایده ساخت اپلیکیشنی مش��ابه اینستاگرام 
کار می کن��د ک��ه مجموع��ه ای عکس ه��ا و 
فیلم ها را می س��ازد و ب��ه نمایش می گذارد، 
به گون��ه ای که گمان می کنی��د در عالم رؤیا 
قرار دارید.  همچنین سرمایه گذاران همیشه 
به هنرمن��دان درباره ارائ��ه ایده های جدید 
در زمین��ه کارآفرینی امیدوار بودند. س��ایان 
نمون��ه   )Sayon Chaterjee( چتج��ی  
کسی اس��ت که متوجه اهمیت بازار صنایع 
دس��تی در هند و نبود قاب های چش��م شد. 
با تلفیق ای��ن دو زمینه، او طراحی قاب های 
چش��م چوبی زیبایی را آغ��از کرد و در حال 
حاض��ر نیز کس��ب و کار خود، س��ایان، را در 

اختیار دارد. 

آیاهنرمندانمیتوانندتجارترازنده
نگهدارند؟

وقتی هنرمندان و تجارت در کنار هم قرار 
گیرند می توانند زمان زیادی با هم س��پری 
کنن��د، اما در بعضی م��وارد یکی از آنها باید 
کوت��اه بیاید که در بیش��تر م��وارد هنرمند 
س��ازش کار اس��ت. کس��ب و کارهای نوپا به 
کس��انی که متف��اوت فکر می کن��د احترام 
می گذارن��د، اما به هر ص��ورت نوعی تجارت 

هستند. 
درواقع آنها ب��رای فروش تولیدات هنری 
در ب��ازار حض��ور دارند و قص��د راضی نگه 
داشتن هنرمندی خاص را ندارند که ممکن 
اس��ت ایده ه��ای متفاوتی درب��اره هنرش 

داشته باشد. 
ب��ا ای��ن حال ب��رای زن��ده نگه داش��تن 
س��رمایه هنرمندان باید خ��ود را با این نوع 
از کار و فعالی��ت تطبی��ق دهند؛ زیرا گاهی 
یک کارآفری��ن هنری موفق ه��م می تواند 
ب��ا گردش پول نابود ش��ود و همه هس��تی 
خود را از دس��ت بده��د؛ بنابراین در جهان 
تج��ارت هنرمن��دان بای��د تمرکز داش��ته 
باش��ند و از ایده های خ��ود محافظت کنند 
و بر روش های جدید نمایش��گاهی به همان 

اندازه کار کنند. 

در بس��یاری از کتاب های مدیریت یا روان شناس��ی خوانده ایم 
که هدف گذاری در شکل دهی به زندگی هر فرد چقدر تأثیرگذار 
است. اهداف به زندگی ما معنی و جهت می بخشند، اما آیا تا به 
ح��ال به این فکر کرده ایم که افکاری که در قالب هدف به ذهن 
م��ا خطور می کنند به چه میزان در فعالیت های روزمره ما تأثیر 
دارند؟ بس��یاری از م��ا در طول زندگ��ی موضوعاتی به ذهنمان 
خطور می کند که گاهی برای آنها فعال می ش��ویم و گاهی صرفاً 
از کن��ار آنها می گذریم. به گزارش اقتصاد نی��وز، اما به احتمال 
خیلی زیاد همه ما دچار این حالت ش��ده ایم که با انرژی فراوان 
راج��ع به یک هدف صحبت می کنیم و بس��یار انگیزه داریم که 
در راستای تحقق بخش��یدن به آن تالش کنیم، اما در بسیاری 
از مواقع پس از گذش��ت یک بازه زمان��ی کوتاه، دیگر خبری از 
آن انگیزه و انرژی نیس��ت. ای��ن موضوع حتما دارای ابعاد روانی 
اس��ت که خارج از بحث این مقاله است. هدف این متن در این 
اس��ت که از منظر عل��م مدیریت این موض��وع را مورد تجزیه و 

تحلیل قرار دهد. 
بد نیست در ابتدا تفاوت بین هدف و رؤیا را بشناسیم. یکی از 
مهم ترین وجوه تفکیک هدف از رویا، عملیاتی بودن هدف است. 
در حیطه مدیریت اس��تراتژیک به این نکته اش��اره می شود که 
بین آنجایی که هستیم )وضعیت فعلی( و آنجایی که می خواهیم 

باش��یم )هدف یا وضعیت مطلوب( باید بتوانیم یک مسیر کامال 
عملیاتی ترس��یم کنیم. البته این موضوع به این معنی نیس��ت 
که رویاپردازی کار نامناس��بی است، بلکه باقی ماندن موضوعات 
در حد رؤیا و نبود مس��یر عملیاتی برای آن مشکل آفرین است. 
این روزها در بس��یاری از س��ازمان ها، شرکت ها و حتی دولت ها 
این موضوع به چش��م می خ��ورد که افراد با درک نادرس��ت از 
عل��م مدیریت اس��تراتژیک، منابع بس��یاری را از بین می برند و 
نتیجه ای حاصل نمی کنند. چقدر از این جمالت ش��نیده ایم که 
ما می خواهیم نخستین، بزرگ ترین، س��ریع ترین، پرسودترین، 
پیش��رفته ترین و قدرتمندترین باش��یم. کافی است سری بزنیم 
ب��ه بیانیه مأموریت، چش��م انداز یا اهداف بلندمدت بس��یاری از 
سازمان ها، ارگان ها، شرکت ها و حتی کشورها. آنگاه درمی یابیم 
که بین نقطه  فعلی و هدف مدنظر، فرسنگ ها فاصله وجود دارد. 
این موضوع حتی در زندگی ش��خصی ما نیز بس��یار نمود دارد. 
ت��ا به حال چندین بار ب��رای خودمان برنامه منظم ورزش��ی یا 
مطالعات��ی طرح ریزی کرده ایم؟ و چندی��ن بار بیش از چند روز 
ب��ه آن پایبند نبوده ایم؟ غیرعملیاتی بودن این اهداف که عمدتا 
در ح��د رؤیا باقی می مانند، دالیل مختلفی دارد که به برخی از 

مهم ترین آنها اشاره می شود: 
1-درکنامناس�بازمنابع: رسیدن به هر هدفی نیازمند 

منابعی اس��ت ک��ه باید در راس��تای آن صرف ش��ود. خیلی از 
اوقات به دلیل نبود ش��ناخت کافی از اهداف، میزان منابع مورد 
نیاز به درس��تی درک نمی ش��ود. در این مواق��ع، عمدتا ذهن ما 
با رویکردی خوش بینانه نس��بت به منابع، برای ما دلیل تراش��ی 
می کند. اگر هم شخص دیگری سواالت دقیقی در رابطه با شیوه 
تأمی��ن منابع ب��رای عملیاتی کردن هدف از ما بپرس��د، عمدتا 
با کلی گویی به پاس��خ برمی آییم. بس��یاری از کارآفرینان هنگام 
راه اندازی یک کس��ب و کار در این تله می افتند. انرژی فوق العاده 
ای��ن بزرگواران در خلق، باعث می ش��ود که با رویکردی بس��یار 
خوش بینانه به برخی از موضوعات بنگرند؛ موضوعاتی که عمدتا 
نیازمند صرف منابع  )اعم از فکری یا مالی( هستند. این تصورات 
خوش بینانه منجر به بلوکه شدن بسیاری از سرمایه های ملی در 
قالب طرح ها، س��وله ها، ماش��ین آالت و تجهیزات بالاستفاده یا 
نیمه کاره ای است که امروز در سراسر کشور شاهد آن هستیم. 

2-ضع�فنگرشسیس�تمی: تعاریف بس��یاری از نگرش 
سیستمی خوانده و شنیده ایم، اما اگر بخواهیم تعریفی از نگرش 
سیستمی در زمینه مورد بحث داشته باشیم، می توانیم این گونه 
بگویی��م که فردی دارای نگرش سیس��تمی قوی تری اس��ت که 
متغیرهای تأثیرگذار بیشتری را به درستی شناخته و با استفاده 
از تجزیه و تحلیل علمی و قضاوت شهودی، برهمکنش آنها را در 

انتخاب های گوناگون، بهتر پیش بینی کند. در بس��یاری از موارد 
با این موضوع روبه رو شده ایم که به دلیل ضعف نگرش سیستمی 
اه��داف به درس��تی تعریف نمی ش��وند و اگر تعریف می ش��وند 
به دلیل نبود دیدگاه قوی سیس��تمی، تصور درس��تی از مس��یر 
عملیاتی ش��دن آن به وجود نمی آید. به همین دلیل در بسیاری 

از مواقع در زمان مشخص شده به اهداف دست نمی یابیم. 
3-ش�ناختک�مازروشه�اومس�یرهایاجرایی: در 
ادبی��ات مدیری��ت اس��تراتژیک هم��واره به این موضوع اش��اره 
می شود که راهبری یک گروه در مسیر رسیدن به هدف نیازمند 
ش��ناخت باالی استراتژیس��ت، از روش ها و تکنیک های اجرایی 
اس��ت. پاره ای اوقات جمالت خوب خنثی از سوی افرادی بیان 
می ش��ود که به دلیل نداشتن ش��ناخت از مسیر اجرایی، از قالب 
هدف خارج می شوند و شکلی رؤیاگونه به خود می گیرند، چون 
ام��کان اجرای واقعی را ندارند. گاهی نیز به نظر می رس��د که با 
گفتن جمالت خوب خنثی، ذهن اقناع می ش��ود و فرد هرگز به 
حیطه عملیات وارد نمی ش��ود. زمانی که با عدم موفقیت روبه رو 
می ش��ویم، عمدت��ا عدم موفقیت ه��ای خود را در دس��تیابی به 
اهداف، به عوامل بیرونی نس��بت می دهیم. حال آنکه مهم ترین 
ش��اخص فرد، س��ازمان یا کش��ور موفق در قرن حاض��ر از دید 
بسیاری از بزرگان علم، یادگیرندگی است و رویکردی که منجر 

به یادگیرندگی می شود اصل عاملیت است. اصل عاملیت به بیان 
س��اده به معنی حاکم بودن بر سرنوش��ت است. نه به این معنی 
که آنچه اتفاق می افتد حاصل متغیرهایی است که تحت کنترل 
نیستند. ش��اید الزم باشد قدری این مفهوم بیشتر تشریح شود. 
اصل عاملیت به این معنی نیست که متغیر غیرقابل کنترل وجود 
ندارد، اما رویکردی است که سعی می کند به جای بهانه تراشی، 
تالش و کوش��ش را تقویت کند. همه ما، انس��ان ها، شرکت ها و 
کشورهایی را دیده ایم که در شرایط سخت توانسته اند با تالش، 
کوشش و بهره گیری از دانش و بینش، از دیگران پیشی بگیرند. 
درحالی که می توانس��تند تالش نکنند و عدم موفقیت  خود را به 

عوامل بیرونی نسبت دهند. 
عمق این مسئله به اندازه ای است که گاهی این جمالت خوب 
خنثی در صحبت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری نیز 
وجود داشت. شخصی که نامزد احراز باالترین مقام اجرایی یک 
کشور اس��ت، جمالتی می گوید که در عملیاتی بودن آنها شک 
و تردید بس��یار وجود دارد و به راحتی نمی توان مسیر عملیاتی 
کردن آن را ترس��یم کرد، بنابراین به نظر می رس��د برای اینکه 
کمتر جمالت خوب خنثی بش��نویم، بهتر اس��ت کمتر جمالت 
خ��وب خنثی بگوییم. با اصل عاملیت ب��ه موضوعات، نگاه ژرف 

کنیم، بیندیشیم و سوال هوشمندانه بپرسیم. 

هنر خود را به کسب و کار تبدیل کنید

تفاوتهدفگذاریبارؤیاپردازیدرکسبوکارچیست؟
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خزانه بابت اضافه دریافت 10 ریالی روی 
هر پیامک به مشترکان بدهکار می شود

رئیس کمیته ICT مجلس درباره تکلیف اخذ غیرقانونی 
10 ریال روی هر پیامک بابت واریز به حساب عمومی دولت 
در سال 95 و ابتدای 96، گفت: این درآمد اضافه دولت قابل 

وصول است و به عنوان بدهی خزانه منظور می شود. 
مجلس در س��ال 94 اخذ 10 ریال بابت ارسال هر پیامک 
برای واریز به حس��اب درآمد عمومی دولت را تصویب کرد؛ 
دولت در س��ال 95 بار دیگر این بند را پیشنهاد کرد که به 
تصویب نرس��ید اما مانند سال 94 اجرا شد و امسال نیز این 

هزینه از مشترکان اخذ می شود. 
بر این اس��اس اپراتورهای تلفن همراه ش��امل همراه اول، 
ایرانس��ل و رایتل اخذ مبلغ  10  ریال  بابت  ارسال  هر پیامک  
را همچنان از مشترکان  دریافت می کردند درحالی  که مجوز 

قانونی الزم را نداشتند. 
در این باره رمضانعلی سبحانی فر، رئیس کمیته ارتباطات 
و فناوری اطالعات مجلس در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
در پاسخ به این سوال که در موضوع اخذ 10 ریال از ارسال 
ه��ر پیامک بابت واریز به حس��اب عموم��ی دولت که بدون 
پش��توانه قانونی در س��ال 95 و ابتدای سال 96 اجرا شد، با 
توجه به واریز به حس��اب خزانه، آیا این هزینه قابل برگشت 
به مش��ترکان اس��ت، گفت: محل هزینه کرد درآمدی که در 
ردیف های بودجه نبوده مش��خص بوده و ای��ن درآمد قابل 

وصول است. 
وی گفت: اگر این مبلغ از حساب اپراتورها به خزانه واریز 
ش��ده و خارج از دس��ترس اپراتورها است در چنین مواقعی 

خزانه برای بازگرداندن آن بدهکار می شود. 
س��بحانی فر ادامه داد: اگر هزین��ه مربوطه هنوز در خزانه 
خرج نشده باشد از خزانه برگشت می خورد و اگر خرج شده 

باشد به عنوان بدهی خزانه منظور می شود. 
وی گفت: پس از تصویب قانون در مجلس، وظیفه بررسی 

و احصای مغایرت ها بر عهده دیوان محاسبات است. 

واقعیت افزوده در حال حاضر 
ناامیدکننده است

به نظر می رس��د برخی کاربران نس��بت به نس��ل کنونی 
فناوری واقعیت افزوده احساس ناامیدی می کنند. 

برخ��ی فناوری ه��ای جدی��د امروزی ب��ا توجه ب��ه فرم 
اصلی شان بسیار جالب و دیوانه کننده به نظر می رسند. این 
نوع تکنولوژی ها به ما نش��ان می دهند که چقدر س��ریع در 

حال وارد شدن به آینده هستیم. 
ط��رح اصلی واقعیت مجازی، ه��وش مصنوعی و روباتیک 
همگی به یک پیشرفت قابل توجه دست یافته اند. هم اکنون 
فناوری هایی وجود دارند که به نظر علمی-تخیلی می رسند 
و امید می رود برخی از آنها تأثیرات مثبتی بر زندگی روزمره 

تک تک ما و نیز کل جامعه داشته باشند. 
مش��کل اینجاست که دستیابی به نس��خه کامل این نوع 
فناوری ها چالش برانگیزتر از آن اس��ت که شاید در نگاه اول 
به نظر برس��د. اگر نگاهی به گذش��ته بیندازیم، این مسئله 
ش��اید چندان ه��م تعجب آور نباش��د، زیرا ط��رح مفهومی 
برخ��ی از فناوری های مورد اش��اره به خودی خود بس��یار 
پیچیده  اس��ت و در نتیجه توس��عه این تکنولوژی ها دشوار 
و با محدودیت هایی همراه اس��ت. در حال حاضر افرادی که 
از آین��ده این فناوری ها هیجان زده ش��ده اند، این موضوع را 

می دانند که ناامیدی در این حوزه واقعیت دارد. 
یکی از تکنولوژی هایی که می توان به عنوان یک مثال بارز 
در این زمینه نام برد، فناوری واقعیت افزوده  )AR(اس��ت. 
هدف واقعیت افزوده در خالص ترین حالت ممکن، ارائه یک 
الیه هوشمند روی دنیای فیزیکی است. این تکنولوژی شما 
را قادر می س��ازد محتوایی را که به صورت دیجیتال و توسط 
کامپیوتر ایجاد ش��ده اس��ت، روی پس زمین��ه ای از دنیای 

واقعی مشاهده کنید. 

واقعیت افزوده؛ آنچه باید بدانید
به عنوان مثال مدتی قب��ل در کنفرانس اف ۸ فیس بوک، 
این ش��بکه اجتماعی در م��ورد قراردادهای بزرگی در حوزه 
واقعی��ت اف��زوده و واقعیت مجازی صحبت ک��رده و برخی 
از طرح ه��ای آینده نگرانه   ای را که هم اکن��ون روی آنها کار 
می کند نیز توضیح داده اس��ت. البته وقتی صحبت در مورد 
نمونه ه��ای نمایش��ی و قابلیت هایی که ای��ن نمونه ها ارائه 
می کنند به میان آید، حاصل کار فیس بوک تا به این لحظه 
در اصل نسخه ای از فیلترهای محبوب و معروف اسنپ چت 
اس��ت که امکان قرار دادن ماس��ک  و دیگ��ر افکت ها را در 

تصاویر و ویدئوها روی چهره افراد فراهم می کند. 
حاصل کار فیس بوک در این حوزه س��رگرم کننده اس��ت 
و برای ارائ��ه چنین ویژگی هایی باید از قابلیت های بس��یار 
پای��ه ای واقعی��ت افزوده اس��تفاده کرد. فناوری در دس��ت 
تولی��د فیس بوک بای��د موقعیت مکانی را تش��خیص دهد، 
س��پس س��وژه موجود در دنیای واقعی  )مث��اًل چهره فرد( 
را ش��کل دهی کن��د و ابع��اد آن را تنظی��م و حتی حرکات 
و جابه جایی ه��ا را دنبال کند. اگر صادقان��ه به این موضوع 
بنگریم، به جز نوجوانانی که به شدت به سلفی وسواس دارند، 
شاید این فناوری جدید فیس بوک برای بسیاری از کاربران 

ارزش باالیی نداشته باشد. 
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ش��بکه ملی اطالع��ات که در یک 
س��ال گذشته فرآیند استقرار و رشد 
خود را پشت س��ر گذاشته همچنان 
انتقاداتی را به همراه دارد که انتظار 
می رود در ف��از بلوغ به این انتقادات 

پاسخ داده شود. 
در حالی که ش��بکه ملی اطالعات 
از برنام��ه پنجم توس��عه ب��ه دولت 
پیش��ین امر شده بود، دولت یازدهم 
در فاصله چهارس��اله خود و تا امروز 
توانس��ته دو فاز از سه فاز مورد نظر 
ش��بکه ملی اطالع��ات را راه اندازی 
کن��د، ف��از اس��تقرار و رش��د که با 
افزایش پهن��ای بان��د الزم و ملزوم 
به ش��مار می روند و راه ان��دازی فاز 
س��وم هم از س��وی وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات ب��ه پی��ش از 
پایان دولت مس��تقر وعده داده شده 
اس��ت. با وجود این، انتقادها از عدم 
راه اندازی و اجرای این ش��بکه ادامه 
دارد و برخی منتقدان حتی معتقدند 
در این زمینه هیچ کاری انجام نشده 

است. 
در زمینه روند پیشرفت شبکه ملی 
اطالعات، حضرت آیت اهلل خامنه ای، 

رهبر معظم انقالب اس��المی، اخیراً 
در دی��دار خود با کارگ��زاران نظام،  
»فضای مجازی« را از مس��ائل مهم 
و تأثیرگذار در اداره صحیح کش��ور 
خواندند و خاطرنشان کردند: بهمنی 
از مسائل ضد ارزشی و مخالف منافع 
مل��ی، مطالب درس��ت و نادرس��ت، 
اطالع��ات غل��ط یا صحی��ح و حتی 
ش��به اطالعات بر ذهن جامعه فرود 
می آید که باید این فضا کنترل شود، 
ام��ا نباید مل��ت را از فضای مجازی 

محروم کرد. 
ایش��ان با انتق��اد از کوتاهی ها در 
زمینه ایجاد ش��بکه مل��ی اطالعات 
افزودند: شماری از کشورها با ایجاد 
ش��بکه ملی اطالعات، ضمن رعایت 
خطوط قرمز خ��ود و کنترل صحیح 
فض��ای مج��ازی از اینترن��ت برای 
به��ره گرفته اند.  منافع ش��ان  تأمین 
بای��د همه م��ردم بتوانن��د از منافع 
فض��ای مجازی اس��تفاده کنند و در 
زمینه هایی که به ضرر کش��ور، افکار 
عموم��ی و به وی��ژه جوانان نیس��ت، 
س��رعت اینترنت افزای��ش یابد و هر 

کار الزم دیگر نیز انجام شود. 

سرعت بخشی به توسعه شبکه 
ملی اطالعات

پس از این اظه��ارات مقام معظم 
رهب��ری، محم��ود واعظ��ی، وزی��ر 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات با 
بی��ان اینک��ه از بیانات مق��ام معظم 
رهبری اس��تقبال می کنی��م، گفت: 
هم��واره رهنموده��ای رهبر معظم 
انقالب برای ما راهگش��ا بوده است. 
مصم��م هس��تیم تالش ه��ا را برای 
تکامل ش��بکه ملی اطالعات افزایش 
داده ت��ا به آنچ��ه ایش��ان به عنوان 
اهداف بلن��د ملی ترس��یم کرده اند 
برس��یم. در نخس��تین جلسه شبکه 
مل��ی اطالع��ات با توجه ب��ه دغدغه 
برنامه ه��ای  تم��ام  مطرح ش��ده، 
اجرای��ی به منظورسرعت بخش��ی به 
توس��عه همه جانبه این شبکه و حل 
دغدغه های ایش��ان و ب��ا بهره گیری 
از تمام ظرفیت کش��ور ادامه خواهد 

یافت. 
او همچنی��ن خاطرنش��ان ک��رد: 
ان ش��اءالل�ه در ف��از س��وم ش��بکه 
مل��ی اطالع��ات ک��ه تا پای��ان این 
دول��ت اج��را خواهد ش��د، مس��یر 

حرکت را با تعامل بیش��تر با تمامی 
صاحب نظ��ران تنظی��م و ب��ا تالش 
بیش��تر اجرا خواهیم کرد و به ویژه 
در زمین��ه تولید محتوای س��الم و 
تالش برای ایج��اد خدمات بومی و 
حمایت همه جانبه از تمامی نوآوران 
محصوالت و خدمات سخت افزاری، 
نرم اف��زاری و محتوای��ی، فرمای��ش 
معظم له ب��ا همراهی هم��ه نهادها 
و  همدالن��ه  و  می ش��ود  هم��راه 
هماهن��گ در جهت تکامل ش��بکه 

ملی اطالعات گام برمی داریم. 

مهم ترین برنامه تعیین شده وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات

انتق��ادات ب��ه فرآیند پیش��رفت 
ش��بکه ملی اطالعات نخستین بار 
نیس��ت که مط��رح می ش��ود. این 
موضوع در حالی اس��ت که بیش از 
10 سال از تکلیف دولت به اجرای 
شبکه ملی اطالعات می گذرد و طی 
این مدت به دالی��ل متعدد اجرای 
کامل این طرح محقق نش��ده و به 
فرصت��ی دیگ��ر موکول ش��ده بود. 
زمانی که دولت یازدهم سر کار آمد، 

اع��الم کرد در زمینه انجام تعهدات 
برنامه پنجم توس��عه که شبکه ملی 
اطالع��ات بخش��ی از آن بود، بیش 
از ۸0درص��د کار روی زمین مانده 
و اجرایی نش��ده است. بنابراین این 
برنامه ریزی ه��ای متعددی  دول��ت 
ب��رای اجرای��ی ش��دن ای��ن موارد 
صورت داد و ش��بکه ملی اطالعات 
را از مهم تری��ن برنامه ه��ای وزارت 

ارتباطات برشمرد. 
در نهایت پس از 10 س��ال انتظار 
از زمانی که برای نخستین بار شبکه 
مل��ی اطالعات ب��ا عناوین��ی چون 
اینترن��ت داخلی، اینترانت و ش��بکه 
مل��ی اینترن��ت وارد عرص��ه فضای 
مجازی ایران ش��ده بود، فاز نخست 
این شبکه ش��هریورماه سال گذشته 
رونمایی ش��د. بدی��ن ترتیب این بار 
برخالف س��ال های گذشته، اینترنت 
ملی که در ابتدا هراس هایی را درباره 
اینترنت  ب��ه  محدودیت دسترس��ی 
بین الملل ایجاد کرده بود، رسماً آغاز 
به کار کرد تا وعده ها درباره افزایش 
س��رعت و کاه��ش قیم��ت اینترنت 
برای کاربران به محک گذاشته شود. 

تسریع تالش ها برای بلوغ شبکه ملی اطالعات

ارتباطات  ش��رکت  مدیرعام��ل 
زیرس��اخت ایران از ت��الش برای 
بهره برداری از فاز سوم شبکه ملی 
اطالعات ت��ا قبل از پای��ان دولت 
یازدهم خبر داد و گفت: سرنوشت 
تفکیک تعرف��ه اینترنت داخلی از 
بین الملل تا قبل از بهره برداری فاز 

سوم نهایی خواهد شد. 
محمد جواد آذری جهرمی اظهار 
کرد: نهایی شدن تفکیک تعرفه ها 
به رشد تولید محتوا در شبکه ملی 

اطالعات می انجامد. 
مع��اون وزیر ارتباطات، ش��بکه 
مل��ی اطالعات را تنها زیرس��اخت 
ندانست و افزود: سرویس هایی که 
روی این ش��بکه ارائه می شود، در 
روند شکل گیری و تکامل آن حائز 

اهمیت است. 
آذری جهرمی خاطرنش��ان کرد: 
یک��ی از س��رویس های مهم روی 
اطالعات سرویس های  ملی  شبکه 
ویدئویی اس��ت که در ش��ش ماه 
اخیر رشد فزاینده ای داشته است؛ 
برخی از شرکت هایی که در عرصه 
ویدئویی فعال هستند از اسفندماه 
پارس��ال تا آخ��ر اردیبهش��ت ماه 
امسال رش��دی معادل 300درصد 

داشته اند. 
ارتباطات  ش��رکت  مدیرعام��ل 

رشد شرکت های  ایران  زیرساخت 
ویدئویی را رش��د تولی��د محتوای 
داخل��ی ارزیاب��ی ک��رد و تولی��د 

محتوای داخلی را از اهداف اصلی 
شبکه ملی اطالعات برشمرد. 

وی با بیان اینکه یک چرخش و 

حمایت از محتوای داخلی درحال 
ش��کل گیری اس��ت، تصریح کرد: 
نهایی ش��دن و پیاده س��ازی کامل 

تعرفه ترافیک داخلی و خارجی به 
رشد تولید محتوا خواهد انجامید. 
به گزارش ایرنا، وزارت ارتباطات 
به عن��وان  اطالع��ات  فن��اوری  و 
مج��ری ش��بکه ملی اطالع��ات با 
ایرانی برای  هدف ترغیب کاربران 
مراجع��ه به س��ایت های داخلی و 
برطرف ک��ردن نیازه��ای خود از 
طریق آنها با همکاری کمیس��یون 
ارتباط��ات  و  مق��ررات  تنظی��م 
رادیویی طرح جدا س��ازی ترافیک 
داخل��ی از بین المل��ل را به مرحله 

اجرا درآورد. 
همزم��ان ب��ا تفکی��ک ترافیک 
داخل از بین الملل، این کمیسیون 
اپراتوره��ای ارائه دهن��ده اینترنت 
و بس��ته های اینترنت��ی را مل��زم 
کرد برای ترغی��ب کاربران ایرانی 
به اس��تفاده از س��ایت های داخلی 
50درص��د تخفیف برای کس��انی 
که به آدرس های اینترنتی داخلی 

مراجعه می کنند، اعمال کند. 
اکنون کارب��ران ایرانی می توانند 
ب��ا مراجعه به بیش از 200 آدرس 
تخفی��ف  50درص��د  از  داخل��ی 
بهره مند ش��وند. در ادام��ه برنامه 
ترغیب کاربران ایرانی به اس��تفاده 
از س��ایت های داخلی قرار اس��ت 

میزان تخفیف افزایش یابد. 

تفکیک تعرفه اینترنت داخلی از بین الملل تا قبل از بهره برداری فاز سوم شبکه ملی اطالعات
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محصوالت اپل؛ دستبندی از جنس طال
اپل یکی از کمپانی های بس��یار س��ودآور دنیا است، اما 

همین سودآوری به پاشنه آشیل آن تبدیل شده است. 
بس��یار عجی��ب اس��ت ک��ه اپ��ل به عن��وان یک��ی از 
تحسین ش��ده ترین س��ازندگان گجت در دنیا به محصول 
آمازون که گجت های معدودی به بازار عرضه کرده اس��ت، 

پاسخ دهد. 
این وضعیت ش��اید در س��ال 2014 که آمازون به عنوان 
بزرگ تری��ن فروش��گاه آنالی��ن دنیا ب��رای نخس��تین بار 
اس��پیکر هوش��مند اکو را معرفی کرد، کم��ی عجیب تر به 
نظر می رس��ید. اما اپل در کنفرانس توسعه دهندگان خود 
از اس��پیکر هوش��مند هوم پاد رونمایی کرد که از دس��تیار 

هوشمند سیری بهره می برد. 
تقریباً می توان مطمئن بود که هوم پاد حداقل برای گوش 
دادن به موس��یقی عالی خواهد بود. به نظر می رس��د اپل 
تصمیم داشته اس��ت بهترین اسپیکر خانگی را به خصوص 
برای کس��انی که از سرویس موسیقی این شرکت استفاده 
می کنن��د، تولید کن��د. اما به ط��رز محسوس��ی، مدیران 
اپل توجه کمی به س��ازگاری هوم پاد و س��یری داشته اند 
و بنابرای��ن هوم پ��اد حت��ی در انجام کاره��ای اولیه مانند 
تنظی��م یادآورها ضعیف عمل می کند. از طرف دیگر، تنها 
س��رویس موس��یقی که از طریق هوم پاد قابل دسترس��ی 
اس��ت، سرویس موسیقی اپل است و کاربران نمی توانند به 
سرویس های موس��یقی دیگر همچون اسپاتیفای و پاندورا 

دسترسی داشته باشند. 
عجیب تر خواهد بود اگر بگوییم اس��تراتژی مالی اپل که 
بسیار سودده است، در بخش سخت افزار باید شبیه آمازون 

باشد که سودآوری کمی دارد. 
گوگل و آمازون اسپیکرهای هوشمند و دیگر محصوالت 
خود را یا با ضرر یا با س��ود کم به فروش می رس��انند. این 
دو کمپانی قصد ندارند از فروش گوش��ی هوشمند، تبلت، 
کتاب خ��وان الکترونیکی، س��رویس موس��یقی و... پول به 

دست بیاورند. 
روی  ب��ه  دروازه ای  س��خت افزاری  محص��والت  ای��ن 
تکنولوژی ها و فرصت های س��ودآور دیگر هستند. احتمال 
بیش��تری وج��ود دارد که خری��داران کیندل آم��ازون یا 
کروم کست گوگل، از تکنولوژی های دیگر گوگل و آمازون 
نیز اس��تفاده کنن��د. در مورد آمازون، خری��داران کیندل، 

بسیار بیشتر از آمازون خرید می کنند. 
اپل محصوالت خود را با س��ود باال به فروش می رساند. این 
شرکت در سال های گذشته حاشیه سود 30 تا 40 درصدی 
داش��ته است. در حال حاضر اپل ممکن است به دلیل رقابت 
ش��دید، حاشیه س��ود کمتری از فروش آیفون داشته باشد، 
اما توانسته اس��ت کاهش سود آیفون را با فروش محصوالت 
نرم افزاری، کمیس��یونی که از فروش اپلیکیش��ن ها دریافت 
می کند و س��رویس هایی همچون موسیقی اپل، جبران کند. 
سرمایه گذاران توجه زیادی به سود دارند و اپل با بهینه کردن 
تجارت خود س��عی در رس��یدن به حاشیه سود باال و کسب 

رضایت سرمایه گذاران دارد. 

حذف رومینگ تلفن همراه و اینترنت در 
اتحادیه اروپا

رومین��گ تلف��ن هم��راه و اینترن��ت از روز پنجش��نبه  
)15ژوئن( در محدوده کشورهای اتحادیه اروپا رایگان شد. 
به گزارش ایسنا از دلفی، ش��ورای اتحادیه اروپا اعالم کرد 
از این پس ش��هروندان اروپا می توانند هنگام مس��افرت های 
خ��ود در داخل اتحادیه اروپا با هم��ان قیمت های پرداختی 
در کشور خود با خطوط تلفن موبایل تماس بگیرند، پیامک 
ارسال و از اینترنت همراه استفاده کنند.  این اقدام در راستای 
یکپارچگی سیستم های مخابراتی اتحادیه اروپا صورت گرفته 
اس��ت.  همچنین دولت اوکراین هم که اخیراً با اتحادیه اروپا 
لغو روادید شده اما عضو این طرح نیست، اعالم کرده در حال 

انجام مذاکرات برای حذف رومینگ با اتحادیه اروپا است. 

همه چیز درباره تولید و صادرات 
تلویزیون های ایرانی

مروری بر آمارهای رس��می گویای آن اس��ت که در حوزه 
تولی��د و صادرات ان��واع تلویزی��ون، ایران جای��گاه چندان 
مناسبی نداشته و حتی تولید آن به نیمی از ظرفیت موجود 

هم نمی رسد. 
در س��ال 2015 میالدی در زمینه صادرات انواع تلویزیون 
ای��ران در رتبه 14۷ جهان قرار گرفته، این در حالی اس��ت 
که در حوزه واردات این محصول کش��ور رتبه 23 را به خود 

اختصاص داده است. 
نخستین تلویزیون های ایرانی

مروری ب��ر تاریخچ��ه صنعت صوت��ی و تصوی��ری ایران 
گویای آن است که در س��ال 134۸ همزمان با برنامه ریزی 
ب��رای پخش برنامه ه��ای تلویزیونی در ایران حدود هش��ت 
تولیدکنن��ده داخلی به همراه دارن��دگان دانش خارجی در 
آمری��کا، اروپ��ا و ژاپن برنامه ریزی جهت تولی��د تلویزیون را 
ش��روع کردند. روند تولید با تلویزیون ه��ای المپی که اکثرا 
به صورت مبله و س��یاه و سفید بودند آغاز شد و در مراحل 
بعدی همراه با رش��د تکنولوژی، تولید نخس��تین تلویزیون 

رنگی در سال 1355 آغاز شد. 
عمده صادرکنندگان تلویزیون دنیا کدامند؟ 

ام��ا در حوزه ص��ادرات ان��واع تلویزیون در حال��ی ایران 
رتب��ه 14۷ دنیا را به خ��ود اختصاص داده که کش��ورهای 
مکزی��ک، چی��ن و اس��لواکی در رده های اول تا س��وم این 
جدول قرار گرفته اند. همچنین کش��ورهای لهستان، مالزی، 
مجارس��تان، ترکیه، کره جنوبی، آمری��کا و جمهوری چک 
دیگر کش��ورهایی هس��تند که رتبه های چهارم تا دهم این 
جدول را به خود اختصاص می دهند.  در این میان در سال 
2015 مجموع صادرات تلویزیون در دنیا درآمدی بالغ بر 
51.4 میلیارد دالر داش��ته که از این میان سهم ایران تنها 

0.000004میلیارد دالر بوده است. 
واردات و صادرات تلویزیون به ایران

 همچنی��ن در س��ال 2015 میالدی ب��ه اس��تناد آمارها
 0.4 میلی��ارد دالر ارز کش��ور برای واردات ان��واع تلویزیون 
هزینه ش��ده ک��ه این رقم در قیاس با س��ال 2014 که 0.۷ 
میلی��ارد دالر برای واردات این کاال وارد ش��ده بود، کاهش 

قابل توجهی داشته است. 
طبق آمارها در سال 1394، 591 هزار دالر ارز به واردات 
انواع تلویزی��ون اختصاص یافته که در ای��ن مدت در حوزه 
صادرات انواع تلویزیون کش��ور درآم��دی بالغ بر 10 هزار و 

600 میلیون دالر داشته است. 
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در بخش نخس��ت 9 مدیر اجرایی جوان را به ش��ما معرفی 
کردیم ک��ه موفقیت زی��ادی را قبل از تولد ۲۷ سالگی ش��ان 
به دس��ت آوردند. در این بخ��ش نیز به 9 مورد دیگر اش��اره 

خواهیم کرد که در ادامه می خوانید: 
مدی�ر و  21 س�اله، موس�س  -الک�س س�یدانی،   10 

indemand 
 او یادگیری کد نویس��ی را در س��ن 11 سالگی و کسب و کار 
خود را در 13 س��الگی ش��روع کرد. شرکت کس��ب و کار را با 
نرم افزار سفارش آنالین و ش��بکه تحویل ساعتی فراهم کرد. 
موفق به دستیابی موفقیت حتی با گروه کوچک تشکیل شده 
از س��ه نفر که با پرداخت ۲5 مشتری مطرح تا ۲5000 دالر 

درآمد کسب کرد. 
آنچه که در ۲0 سالگی آرزوی دانستن آن را داشت چه بود؟ 

زمان را با پیروی از چیزهای بی ارزش از دست ندهید. 
11 -شاش�انگ مورال�ی، 23 س�اله، از بنیانگ�ذاران و 

 TOPCHIEF مدیرعامل شرکت
مورالی موفقیت را به همراه خود دارد. او نخس��تین شرکت 
خ��ود را در ۲0 س��الگی فروخ��ت و ب��ا اس��تفاده از این پول، 
TOPCHIEF را که نرم افزاری اس��ت که کارشناسان را به 
دانش آموزان متصل می کند خرید و تأس��یس کرد و تا امروز 
1000 دانش آم��وز ای��ن هزینه را پرداخ��ت کرده اند تا از این 
خدمات اس��تفاده کنند. مورالی برای ثبت نام کارشناسان در 
لیس��ت خود چهار دالر کس��ب می کند و سپس ۲0 درصد از  
هزینه ه��ای پرداختی دانش آموزان را از کارشناس��ان دریافت 
می کند. این ش��رکت میزان درآمد خود را تا 150000 دالر با 
ی��ک تیم 10 نفر با بیش از ۷5000 دقیقه آموزش موضوعات 

مربوطه به دانش آموزان ثبت کرده است. 
آنچه که در ۲0 س��الگی آرزوی دانس��تن آن را داش��ت چه 

بود؟ پافشاری زیاد. 
12 -ان�درو مای�رز، 23 س�اله، مدیرعام�ل ش�رکت 

Ripple استخدامی
مایرز در دنور بزرگ ش��د و تصمیم گرفت دانش��گاه ییل را 
قبل از ش��روع س��ال آخر برای راه اندازی شرکت استخدامی 
Ripple  ت��رک کن��د. این ش��رکت ب��رای معرف��ی افراد به 
ش��رکت های دیگر 300 دالر هزینه دریافت می کند و با یک 
تیم 1۲ نفره درآمد ۷00000 دالر را کس��ب کرد و همچنین 

باع��ث ش��د ۲0000 دانش آموز در ش��رکت ها و موسس��ات 
پیشنهاد شده مشغول به کار شوند. 

13 - داگالس الس�تد، 24 س�اله، مدیرعامل و یکی از 
Linkett بنیانگذاران

در سال ۲013، الستد ش��رکت Linkett را تأسیس کرد 
و نخستین درآمد س��االنه اش 100000دالر بود. این شرکت 
متخص��ص تبلیغات محیطی و تابلو ها و بیلبورد های تبلیغاتی 
فیزیکی اس��ت. الستد درآمد خود را 1۲5000دالر اعالم کرد 
و س��پس به س��رعت درآمد س��االنه اش را به ۲50000 دالر 

افزایش داد. 
آنچه که در ۲0 س��الگی آرزوی دانس��تن آن را داشت چه 
بود؟ اینکه به حرکت خود ادامه دهد زیرا بر این باور است که 

حرکت نوعی موفقیت است. 
14 - و هون�گ آنه، 23 س�اله، موس�س و مدیرعامل 

Avocode شرکت
آنه، خدمات Avocode را برای پرداخت ۲800 مش��تری 
توسعه داد و به طور متوس��ط 18 درصد در هر ماه رشد کرده 
است. این شرکت با 1۲5000دالر تأسیس و هر ماه 15 درصد 
بر رش��د آن اضافه ش��د تا اینکه در اواسط سال ۲016 در هر 

ماه 50000دالر درآمد داشت. 
آنچه که در ۲0 سالگی آرزوی دانستن آن را داشت چه بود؟ 

هر چیزی را بسنجد و تمرکز خود را حفظ کند. 
GLINTS 15 - لوئی کوین ان، 23 ساله، مدیر اجرایی

قبل از اینکه لوئی ۲0 س��اله ش��ود، مقاله های��ی را در مورد 
علوم رفت��اری در مجالت بین المللی منتش��ر کرده بود که با 
اس��تفاده از ای��ن تخصص Glints  را که ی��ک نرم افزار برای 
فارغ التحصیالن اس��ت تا شغل مورد عالقه خود را پیدا کنند، 
تأس��یس کرد. در س��ال اول تأسیسش در سال ۲013 درآمد 
کلی ۷000 دالر بود و س��پس در س��ال ۲014 تا 500000 
دالر افزایش یافت سپس در سال ۲015، با قرار دادن ۲500 
فارغ التحصیل در مشاغل جدید، درآمدش بیش از 500000 
دالر رس��ید. ای��ن برنامه ب��رای دانش آموزان رایگان اس��ت. 
Glints با کس��ب هزینه هایی از کارفرمایان به مقدار تقریبی 
1000 دالر به نیاز های اس��تخدامی آنها پاس��خ می دهد. پدر 
و م��ادر لویی ترجیح می دادند لوئی کار س��نتی تر در زندگی 

خود انجام دهد. 
 Claim 16 - تاتیانا میت کووا ، مدیرعامل و موسس

Campass

 می��ت کووا، تجربه های خس��ته کننده زی��ادی در رابطه با 
خطوط هوایی داش��ته اس��ت. او با اس��تفاده از این تجربه ها 
تصمی��م به انج��ام کاری جدی��د گرفت. این کس��ب وکار به 
مس��افران کمک کرد به ص��ورت آنالین از پرواز های به تأخیر 
افتاده و لغو ش��ده اطالع پیدا کنن��د. این ابزار با گرفتن ۲40 
دالر از خطوط هوایی به 1000 نفر از مس��افران هوایی کمک 
ک��رده ت��ا از اقالم از دس��ت داده و بلیت لغو ش��ده به کمک 

نرم افزار اطالع پیدا کنند. 
آنچه که در ۲0 سالگی آرزوی دانستن آن را داشت چه بود؟ 

زندگی با هر تصمیم گیری جالب و جالب تر می شود. 
17 - اسالتر ویکتروف، 24 ساله، مدیرعامل و موسس 

indico data solution
Indice  ارائ��ه مطلب و تجزیه و تحلیل تصویر اس��ت که 
کمک می کند ش��رکت های مالی پردازش داده ها را س��ریع تر 
انجام دهند. ویکتروف، تیم بوستون خود را تا 10 نفر افزایش 
داد و مق��دار 4.5 دالر درآمد کس��ب کرد و این ش��رکت در 
سال ۲015 تا 500000 دالر درآمد به دست آورد و در سال 

۲016 تا یک میلیون دالر نیز رسید. 
آنچه که در ۲0 سالگی آرزوی دانستن آن را داشت چه بود؟ 

اینکه برنامه نویسی را خیلی دوست داشت. 
hu 18 - دومینگ واکی کار، 24 س�اله، ارتباط با -

mingbird VC
واک��ی کار، بنیانگذار یک ش��رکت س��فینه فضایی بود و با 
ملحق شدن به hummingbird VC اروپا، هم اکنون یکی 

از جوان ترین سرمایه گذاران جهان است
آنچه که در ۲0 سالگی آرزوی دانستن آن را داشت چه بود؟ 
به عقیده او باید در مورد کارهایی که در گذشته انجام داده اید 

احساس احمقانه داشته باشید. 
19 - بران�دون فو، 24 س�اله، بنیانگ�ذار و مدیرعامل 

polymail شرکت
ف��و، آخری��ن س��رمایه گذاری اش در polymail، ک��ه به 
  Polymail .کس��ب و کار س��ازنده تر کمک می کند آغاز کرد
بی��ش از ۲0000 کاربر فعال روزان��ه  )DAU(  دارد که فو، 

قادر به بهره وری یک میلیون دالر از آن شد. 
آنچه که در ۲0 س��الگی آرزوی دانس��تن آن را داشت چه 

بود؟ تمرکز کمتری بر مدرسه بگذارد. 
ادامه دارد. . . 

entrepreneur. com :منبع

معرفی 27 مدیر اجرایی موفق زیر 27 سال )بخش دوم(

مدرسه مدیریت

ابر خودروی 1000 اسب بخاری مرسدس بنز 

چگونه شغلی مخفی پیدا کنیم؟ 
فرص�ت ام�روز: وقتی به دنبال ش��غلی هس��تید و جوابی 
نمی گیرید، فکر می کنید که چقدر تنها هستید و کسی نیست 
که به شما کمک کند. در واقع چنین نیست. شما تا االن سعی 
کرده اید که آگهی های پربازدید را چک کنید. شارمین اکبانی 
گنگات، سازنده سایت thehiddenjob. com می گوید: در 
برخی از مواقع آگهی های ش��غلی صحت ندارند. بهتر است در 
جایی دیگر به دنبال آگهی های ش��غلی باشید. مشاغل مخفی 
در آگهی ها منتشر نمی شوند. در برخی از مواقع، شغل مخفی 
تا زمانی که اس��تعداد های خود را نشان ندهید، وجود نخواهند 
داش��ت. تنه��ا اقدامی که باید بکنید این اس��ت ک��ه نیاز های 
س��ازمان مورد نظر را بشناس��ید و اینکه چگون��ه می توانید به 
آنها کمک کنید. اس��تخدام کنندگان ش��ما را به خاطر تجارب 
و اس��تعداد های تان اس��تخدام نخواهد کرد، آنها ش��ما را برای 
آس��ان تر کردن زندگی خود و حل مشکالت ش��ان اس��تخدام 
می کنن��د. هرچه بیش��تر آگهی های اس��تخدامی الکترونیکی 
می شوند، متقاضیان بیش��تری برای آن آگهی اقدام می کنند. 
بهتر اس��ت در پاس��خ به آگهی هایی که مدنظرتان است، علت 
اینکه چرا آنها به ش��ما نی��از خواهند داش��ت را بگویید. مثاًل 
بگویید  »از مش��کالتی که شرکت تان با آن دست و پنجه نرم 
می کند، اطالعاتی دارم و می توانم در این زمینه پیشنهاد های 
خ��ود را در اختیارتان بگذارم« و س��پس از آنه��ا بخواهید که 
وق��ت مالقاتی ب��رای ش��ما ترتیب دهن��د تا دربارۀ مس��ائل 
و مش��کالت صحبت کنید. س��عی کنید به هن��گام مالقات با 
فرد اس��تخدام کننده، از تج��ارب و رزومه خود صحبت نکنید. 
چالش هایی را که ش��رکت با آن روبه رو هست، توضیح دهید و 

سپس راه حل مشکالت شان را در اختیارشان بگذارید.
stlamerican :منبع

گسترش 28 درصدی حساب های بازار آنالین
فرص�ت ام�روز: ب��ورس اوراق به��ادار در فیلیپین اعالم 
کرد که حس��اب های بازار های آنالین از ۲36/660 در س��ال 
۲015 ب��ه 30۲/516 یعنی ۲۷/8 در صد افزایش یافته اس��ت. 
در همین حال، رش��د تعداد کل حس��اب های بازار سهام، چه 
حساب های آنالین و چه سنتی، از ۷1۲/549 حساب در سال 
۲015 به ۷۷3/18۷ در اواخر ۲016 یعنی8/5 در صد افزایش 
رس��یده است.  رئیس اوراق بهادار گفت: »فناوری نقش بسیار 
مهمی در رشد س��رمایه گذاران ما در طول سال های گذشته 
داش��ته است، بسیار خرسندیم که فیلیپینی های بیشتری به 
اتخاذ تجارت آنالین برای س��رمایه گذاری در بازار سهام ادامه 
داده اند.« سرمایه گذارانی که از حساب های آنالین برای تجارت 
اس��تفاده می کنند به راحتی سفارش��ات خرید یا فروش خود 
را در پلتفرم ه��ای معامالت��ی آنالین خود تای��پ می کنند، در 
حالی  که س��رمایه گذارانی که به صورت سنتی در شرکت های 
داللی ب��ورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند، باید برای انجام 
سفارشات خود با کارگزاران خود تماس بگیرند.  برای باز کردن 
حس��اب آنالین در ش��رکت های داللی بورس و اوراق بهادار به 
زمان کمتری در مقایسه با باز کردن حساب به صورت سنتی 
نی��از دارید. اطالعات مورد نظر برای س��رمایه گذاران آنالین از 
طری��ق کارگزاران آنالی��ن خود فراهم می ش��ود در حالی  که 
س��رمایه گذاران سنتی برای به دس��ت آوردن اطالعات باید به 

صورت حضوری تحقیق کنند.  
business. mb :منبع

5 عادت نادرستی که به مرور زمان 
شغل تان را به خطر می اندازد

فرص�ت امروز: در اکثر مواق��ع 50 درصد تجارت ها در پنج 
س��ال اول خود با شکست روبه رو می شوند. در مقابل، برخی از 
تجارت ها نیز با گذش��ت بیش از 10س��ال روند خوبی داشته و 
موف��ق بوده اند. علت موفقیت این تجارت ه��ا، عادات عاقالنه و 
موفقیت آمیزی هستند که در پیش گرفتند. عادات نادرستی که 

به شکست شما در شغل  تان می انجامند، عبارتند از:
بی اهمیت بودن نسبت به مبالغ کم: من به شخصه به عنوان 
یک فروش��نده تا به حال فروش اجناس��ی ب��ه ارزش یک دالِر 
بسیاری داش��تم. به هنگام فروختن اجناس مبالغ کمی که به 
دس��ت می آوردم به چش��مم نمی آمدند، اما در آخر روز شاهد 
آن ب��ودم که مبالغ بس��یاری از فروش های یک دالری خود به 

دست آورده ام.
پس انداز نکردن: متأسفانه تعداد کمی از افراد مبالغی را برای 
پس انداز کنار می گذارند. بهتر اس��ت وقتی که کاری را ش��روع 
کردید، بدون توجه به مبلغ کلی که دریافت کردید، مقداری از 
آن را برای پس انداز خود کنار بگذارید. از این پول می توانید در 

فرصت های شغلی بهتر استفاده کنید.
ثابت نگه نداشتن جریان درآمد شغل خود: براساس تحقیقات 
انجام ش��ده، یک فرد میلیونر هفت جریان درآمد دارد. درست 
اس��ت که »تمرکز« کلید موفقیت در کسب و کار است، اما اکثر 
افراد آن را به اشتباه تعبیر کرده و راه ثابتی را برای شغل خود 
در نظر می گیرند. تمرکز به این معنا نیس��ت که چشم های مان 
را روی فرصت ه��ای بهتر ببندی��م. از موقعیت های خوب خود 
اس��تفاده کنید و جریان درآمد ش��غل تان را به چندین شاخه 

تقسیم کنید.
به حداکثر نرساندن کاهش مالیات: راه های قانونی و مشخصی 
برای کاهش مالیات وجود دارند که اگر نسبت به آنها بی توجه 
باش��یم، ضرر خواهیم کرد. متأسفانه اکثر صاحبان کسب و کار 
از وجود چنین راه هایی بی اطالع هس��تند، اما در واقع راه های 
قانونی بسیاری هستند که پرداخت مالیات های شما را به دولت 

کاهش می دهند.
در نظر نگرفتن »دس��تمزد« برای خود: ش��اید نیازی نباشد 
که لفظ »دس��تمزد« را به کار بریم، اما این حقیقت که ش��ما 
صاحب کار خود هس��تید، بدین معنا نیس��ت که پس از کسر 
حقوق کارمندان و هزینه های س��رمایه، تمام درآمد را شخصی 
در نظر بگیرید. بهتر اس��ت برای فواصل منظم، مقدار مبلغی را 
به عنوان دس��تمزد برای خود در نظر بگیرید، این گونه به شغل 

خود احترام گذاشته اید. 
entrepreneur :منبع
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7 روز آینده در یک قاب
 دومین کنفرانس ملی دس��تاوردهای نوین در حس��ابداری 

و مدیریت
تاریخ برگزاری: ۲8 خرداد 96 

مکان: کرج
 نخستین همایش ملی انرژی
تاریخ برگزاری: 30 خرداد 96 

مکان: شیراز
 نخستین کنفرانس بین المللی علوم دریایی و جوی: محیط 

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

مکان: تهران
 کارگاه آموزشی آلودگی های آب و مواد غذایی

تاریخ برگزاری: ۲8 خرداد 96 
مکان: اصفهان

 مس��ابقات لیگ جهانی والیبال ۲01۷ سطح A /آرژانتین 
- برزیل

تاریخ برگزاری: ۲8 خرداد 96 
مکان: آرژانتین

۲01۷2 س��طح A /کانادا - 
ایتالیا

تاریخ برگزاری: ۲8 خرداد 96 
مکان: بلژیک

 مس��ابقات لیگ جهانی والیبال ۲01۷ س��طح A / بلژیک 
- فرانسه

تاریخ برگزاری: ۲8 خرداد 96 
مکان: بلژیک

 مس��ابقات لیگ جهانی والیبال ۲01۷ س��طح A / روسیه 
- ایران

تاریخ برگزاری: ۲8 خرداد 96 
مکان: لهستان

 مس��ابقات لیگ جهانی والیبال ۲01۷ سطح A / لهستان 
- آمریکا

تاریخ برگزاری: ۲8 خرداد 96 
مکان: لهستان

 مسابقات لیگ جهانی والیبال ۲01۷ سطح A / صربستان 
- برزیل

تاریخ برگزاری: ۲8 خرداد 96 
مکان: آرژانتین

 سمینار کارگاه آموزشی آشنایی با آالینده های آب و هوا و 
راهکارهایی برای پیشگیری از آن

تاریخ برگزاری: ۲8 خرداد 96 
مکان: اصفهان

 مس��ابقات لیگ جهانی والیبال ۲01۷ سطح A / آرژانتین 
- بلغارستان

تاریخ برگزاری: ۲9 خرداد 96 
مکان: آرژانتین

  نخستین همایش ملی انرژی
تاریخ برگزاری: 30 خرداد 96  

مکان: شیراز
 جشن رمضان محالت

تاریخ برگزاری: 30 خرداد 96 
مکان: محالت

 کارگاه آموزشی بورس کاال
تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96 

مکان: اصفهان
 سمینار آموزشی تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیاتی اشخاص 

حقوقی
تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96 

مکان: اصفهان
 کنسرت استرالیا محمد علیزاده

تاریخ برگزاری: 0۲ تیر 96      
مکان: استرالیا

 کنسرت ارکستر سمفونیک تهران )رهبر : شهرداد روحانی(
تاریخ برگزاری: 0۲ تیر 96      

مکان: تهران
 دومین کارگاه روش تدری��س پیانو )پداگوژی پیانو( دکتر 

پویان آزاده
تاریخ برگزاری: 0۲ تیر 96      

مکان: تهران

مبانی خالقیت در تبلیغات

با بهترین ایده ها و تکنیک های تبلیغاتی دنیا آشنا شوید. 
نویسنده: ماریو پریکن

مترجم: کامیار شیروانی مقدم
سال چاپ: بهار 1396
قیمت: 35000 تومان

قطع: وزیری
تعداد صفحات: ۲50

نوبت چاپ: دوم
 انتشارات: سیته

چگونه می توانی��د از ایده های بزرگ اط��راف خود الهام 
بگیرید؟ 

سرتاس��ر یک کار خالقانه بر پای��ه آن چیزی که قبال 
درست شده، به وجود می آید. هر ایده جدید تنها ترکیب 
ی��ا تلفیقی از یک یا چند ایده قبلی اس��ت. مهم نیس��ت 
ک��ه این ایده یا تکنیک چگونه به ذهن ما رس��یده، بلکه 
چگونگی اس��تفاده و به روز رس��انی آن ب��رای هدف مهم 
اس��ت. از این رو، آشنایی با اس��تراتژی ها و تکنیک های 
خالقان��ه و درک بهت��ر و عمیق تر مکانی��زم و چگونگی 
عملکرد آنها می تواند به گسترش فضاهای ذهنی و یافتن 
ایده های نو منجر شود. کتاب مبانی خالقیت در تبلیغات 
کتاب مرجعی برای ایده های درخش��ان و ناب و اکسیری 
برای تفکر خالق اس��ت. در این کتاب با اس��تراتژی های 
خالقانه دنیای تبلیغات آش��نا می ش��وید و درک بهتری 
نسبت به مکانیزم آنها پیدا می کنید. کتاب حاضر فاصله 
بی��ن ایده یابی تا هدف گذاری، پرورش و ارزیابی ایده ها و 

انتخاب آنها را پوشش می دهد. 
اعض��ای گروه های تبلیغاتی، مدی��ران روابط عمومی، 
مدی��ران و کارشناس��ان ارش��د رش��ته های مدیریت و 
بازاریابی و دیگر افراد عالقه مند به تبلیغات از مخاطبان 
اصل��ی ای��ن کتاب به ش��مار می آیند. به خاطر داش��ته 
باشید، برای خالقیت تنها یک راه وجود ندارد. هر کس 
ب��ه نوبه خود می تواند با توجه به ه��دف، از راه دیگری 

وارد شود. 

معرفی کتاب

رویداد

10 کشور با بیشترین طول عمر

آیا می دانید کش��ور آندروا با متوسط عمر 83.5 سال در 
راس کشورهایی با طول عمر باال قرار دارد. بعد از آن کشور 
س��ان مارینو با 86.1 و ژاپن با 81.۲ س��ال قرار گرفته اند. 
کشورهای س��نگاپور، استرالیا، سوییس، سوئد، هنگ کنگ، 

کانادا و ایسلند در رده های بعدی قرار دارند. 

سارا کیومرثی
s. kiumarsi92@gmail. com

در  کافی ش�اپ  ی�ک  متف�اوت  من�وی 
ویرجینیا برای تش�ویق مردم به صحبت 

کردن مودبانه

-»قهوه کوچک«: 5دالر

-»لطفا یک قهوه کوچک«: $3

-»سالم، لطفا یک قهوه کوچک«: $1.75

مودب باشید!

قاب امروز

مرسدس   بنز به طور رسمی از اطالعات پروژه هیجان انگیز خود با نام پروژه یک، که یک ابرخودروی تولید محدود است پرده برداشت. به گزارش موتور یک در واقع این ابرخودرو به مناسبت 
50 س��الگی بخش AMG مرس��دس بنز تولید خواهد شد و با اس��تفاده از فن آوری های بدست آمده در مسابقات فرمول یک، خودرویی بی رقیب برای این برند شهیر آلمانی خواهد بود. موتور 

این خودرو همان موتور 1.6 لیتری V-6 فرمول یک مرسدس بنز است که لوییس همیلتون توانست با آن قهرمانی را در سال ۲015 میالدی کسب کند.
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