
دور دوم انتخابات پارلمانی فرانس��ه در حالی امروز 
18 ژوئن برگزار می ش��ود که بسیاری از کارشناسان 
و تحلیلگران سیاس��ی پیش بینی می کنند مانند دور 
اول، ح��زب رئیس جمهور مکرون، پیش��تاز رقابت ها 

خواهد بود. 
ب��ه گزارش ایرن��ا به نقل از پای��گاه اینترنتی رادیو 
بین الملل��ی فرانس��ه )RFI(، در حال��ی ک��ه حزب 
»جمهوری در حرکت« امانوئل مکرون توانس��ت دور 
نخس��ت انتخابات پارلمانی فرانسه را از آن خود کند 
و می رود تا امروز، اکثریت قاطع را در پارلمان کسب 
کند، برخی روزنامه های فرانسه نتایج و عواقب چنین 

موفقیتی را بررسی کرده اند. 
روزنامه راس��تگرای فیگارو حصول احتمالی 400 
تا 440 کرس��ی پارلمان توس��ط حزب رئیس جمهور 
و متح��د میانه رو آن را یک پیروزی »کوبنده« برای 
این حزب و »انفجار« در درون س��ایر احزاب سیاسی 
رقیب نامیده و نوش��ته اس��ت که آرزوی امانوئل در 

حال تحقق یافتن است. 
بی ش��ک می ت��وان گفت ک��ه یک��ی از پیامدهای 
پیروزی ح��زب رئیس جمهور، وضعیت رقت بار حزب 
راست س��نتی »جمهوریخواهان« است که به نوشته 
فی��گارو، هیچ گاه موفق نش��د به اختالف��ات درونی 
چندین س��اله خود فائق آید و اکنون میان دو سنگ 
آس��یاب حزب »جمهوری در حرکت« رئیس جمهور 

و »جبهه ملی« راست افراطی، گرفتار شده است. 
لوفی��گارو وضعی��ت ح��زب سوسیالیس��ت بع��د 
انتخاب��ات پارلمان��ی ام��روز را بدت��ر از ح��زب  از 
جمهوریخواهان ارزیابی کرده و نوشته است که یکی 
از قدیمی ترین احزاب سیاس��ی فرانسه که نتوانست 
خود را با »واقعیت های سیاس��ی جدی��د« مطابقت 
دهد، به زودی به گورستان فراموشی سپرده خواهد 
ش��د و جایش را ب��ه حزب »فرانس��ه نافرمان« چپ 

رادیکال خواهد داد. 
ای��ن روزنامه فرانس��وی هش��دار داد ک��ه بیش از 
50درص��د فرانس��ویان در دور نخس��ت انتخاب��ات 

پارلمانی ش��رکت نکردند و ای��ن تلنگری به مقامات 
فرانسوی است. 

روزنامه چپگرای اومانیت��ه نیز به احتمال پیروزی 
70تا 80درصدی حزب امانوئ��ل مکرون در پارلمان 
اش��اره کرده و نوش��ته اس��ت ک��ه غیب��ت بیش از 
50درصد رأی دهندگان در حوزه های رأی دهی یکی 

از دالیل این پیروزی بوده است. 
به نوش��ته اومانیته، ای��ن پیروزی، پی��روزی یک 
جنبش سیاس��ی اس��ت که بیش از یک سال از عمر 
آن نمی گ��ذرد، ام��ا م��ی رود که برای نخس��تین بار، 
ی��ک اکثری��ت پارلمانی مطل��ق را در دس��تان یک 
ف��رد متمرکز کند. آن هم در حال��ی که در دور اول 
انتخابات ریاست جمهوری، امانوئل مکرون نتوانسته 

بود بیش از 24درصد آرا را به  دست بیارد. 
روزنامه لیبراس��یون به نوبه خود می نویسد امتناع 
بی��ش از 50درص��د رأی دهن��دگان از ش��رکت در 
انتخابات هفته گذش��ته که در تاریخ جمهوری پنجم 
بی س��ابقه است، می رود تا اکثریت مطلق پارلمانی را 

به حزب امانوئل مکرون بسپارد. 
یکی از نتایج زیانبار ای��ن اکثریت، که لوفیگارو از 
آن به عنوان »اکثریت اس��تالینی« یاد کرده اس��ت، 
این خواهد بود که هیچ گونه اپوزیس��یونی نتواند در 
پارلمان سربلند کند و این درست همان آرزویی بود 
ک��ه امانوئل مکرون برای تطبی��ق برنامه های خود از 

طریق پارلمان، انتظار تحقق آن را داشت. 
روزنام��ه لوموند هم ب��ه موازات س��ایر روزنامه ها، 
پارلم��ان آین��ده فرانس��ه را ی��ک پارلم��ان ب��دون 
اپوزیس��یون می بیند و نس��بت ب��ه بلندپروازی ها و 
جاه طلبی های حزب بر س��ر اقت��دار و رئیس جمهور 

هشدار می دهد. 
لوموند هم مانند لوفی��گارو، ابتدا یادآوری می کند 
که به رغم پیروزی گس��ترده ح��زب امانوئل مکرون 
در تمام��ی حوزه های انتخابات��ی، نباید از یاد برد که 
بیش از 50درصد افراد واجد ش��رایط، حاضر نشدند 

رأی بدهند. 

س��رمقاله نویس لوموند در ادامه می نویس��د: البته 
نباید حزب رئیس جمهور را به خاطر اکثریت مطلقی 
که به دس��ت خواهد آورد، س��رزنش کرد اما پرسش 
اصل��ی این اس��ت که حزبی ب��ا این اقت��دار چگونه 
خواهد توانس��ت به تعهدات اصالح گرایانه و نوسازی 

رئیس جمهور جامه عمل بپوشاند؟ 
لوموند در پایان می نویس��د یک پرس��ش اساسی 
دیگ��ر هم در برابر ح��زب با اکثری��ت مطلق مطرح 
خواه��د بود و آن اینکه، چگونه می توان الزام بحث و 
تب��ادل نظر مخالف و دموکراتیک در چنین پارلمانی 
را رعایت ک��رد در حالی  که با ی��ک اکثریت مطلق، 

می توان نظرات مخالف را نادیده گرفت؟ 
دور نخس��ت انتخابات پارلمانی فرانس��ه یکشنبه 
هفته گذشته برگزار ش��د و حزب وابسته به امانوئل 
مکرون )جمهوری در حرکت( موفق شد در این دور 
انتخابات پارلمانی پیروز ش��ود. براس��اس ارزیابی ها 
بی��ش از 51٬2 درصد دارندگان حق رأی در دور اول 
انتخاب��ات پارلمانی از حضور در حوزه های رأی گیری 
خ��ودداری کردن��د. ای��ن می��زان در تاریخ فرانس��ه 
بی سابقه است.  دور دوم انتخابات پارلمانی امروز 18 
ژوئن برگزار می ش��ود. در دور اول انتخابات پارلمانی 
فرانسه، ائتالف حزب »جنبش دموکراتیک« و حزب 
نوپ��ای »جمهوری در حرکت« ب��ه رهبری »امانوئل 
مک��رون« رئیس جمه��وری جدی��د فرانس��ه نزدیک 
ب��ه 32.2 تا 39.9درصد آرا را کس��ب ک��رد که این 
به معنای کس��ب بین 390 تا 445 کرس��ی از 577 
کرس��ی پارلمانی است.  آمار مش��ارکت در انتخابات 
پارلمانی روز یکش��نبه قریب به 49درصد اعالم شده 
که یکی از پایین ترین نرخ های مشارکت در دهه های 
گذش��ته اس��ت.  براس��اس قانون انتخابات فرانسه، 
چنانچه در هر حوزه انتخابیه، هیچ نامزدی موفق به 
کس��ب 50درصد مجموع آرا نشود، دو نامزد نخست 
آن منطق��ه به همراه دیگ��ر نامزدهایی که آرای آنها 
بی��ش از 12.5درصد باش��د، به دور نهای��ی راه پیدا 

می کنند. 

عضو س��تاد اقتصادی پس��اتحریم ات��اق بازرگانی، 
صنای��ع، مع��ادن و کش��اورزی ته��ران می گوی��د: 
شفاف س��ازی اقتص��ادی و تج��اری و رف��ع ابهامات 
قانونی، گامی اساس��ی در توسعه تجارت با جهانیان 
است که باید با اس��تفاده از فرصت پسابرجام نسبت 
به آن هم��ت کرد. به گ��زارش ایرن��ا، اتحادیه اروپا 
مقررات خود درباره تج��ارت اقالم با کاربری دوگانه 
موجود در فهرس��ت ای��ن اتحادیه و ص��ادرات اقالم 
موجود در فهرس��ت موس��وم ب��ه NSG از ایران را 
اص��الح کرد. بدین ترتیب در تجارت اقالم با کاربری 
دوگانه فهرست اتحادیه اروپایی، شرط تأیید گواهی 
بهره ب��ردار نهایی توس��ط نهاد صالحی��ت دار دولتی 
 NSG حذف و در خصوص صادرات اقالم فهرس��ت
به عنوان مثال آب سنگین از ایران، شرط اخذ موافقت 
قبلی از کمیس��یون مش��ترک حذف شد. همچنین، 
صادرات موقت، مانند ارائه کاال برای نمایشگاه ها نیز 

از مقررات فوق مستثنی شدند. بهروز علیشیری عضو 
ستاد اقتصادی پس��اتحریم اتاق تهران روز شنبه در 
این زمینه به خبرن��گار ایرنا، گفت: این مهم عالمت 
بسیار خوبی به س��رمایه گذاران، فاینانسورها و همه 
کسانی که با ایران تجارت می کنند می دهد، اما کافی 
نیس��ت. به گفته وی، امروز و درحالی که همه افراد، 
ش��رکت ها و س��ازمان های خواهان م��راوده تجاری، 
بازرگان��ی و بانکی با ای��ران ناگزیر از اخ��ذ اجازه از 
اوفک  )خزانه داری آمریکا( هس��تند، باید با استفاده 
از وضعی��ت پس��ابرجام ب��ه شفاف س��ازی بپردازیم. 
این مقام مس��ئول تصریح کرد: اگ��ر خواهان جذب 
س��رمایه گذاری خارجی به ص��ورت فاینانس )تامین 
مالی(، با ریسک کم و نرخ های بهره پایین هستیم و 
اگر می خواهیم سرمایه گذاران بزرگ وارد کشورمان 
ش��وند، باید ابهامات قانون��ی را پیش از هر چیز رفع 
کنیم. وی بیان داش��ت: ماده 27 قان��ون برجام این 

اجازه را ب��ه ما داده تا برای شفاف س��ازی با اعضای 
1+5 گفت وگو کنیم، آیین نامه ای شفاف در این باره 
بنویس��یم تا بانک ها، فاینانسورها و س��رمایه گذاران 
بدانند فضای اقتصادی ایران به چه س��مت و سویی 
حرک��ت کرده اس��ت. علیش��یری تأکید کرد: س��ند 
برجام آغاز یک نوش��تار اس��ت و بای��د زمینه الزم را 
برای عالمت ها و س��یگنال های مثبت تجاری فراهم 
کنیم؛ در این راستا اقدام اتحادیه اروپا اقدامی مثبت 
است که می تواند کمک بزرگی به ایران کند. پس از 
دس��تیابی به برجام در بیست و سوم تیرماه 1394، 
ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 
2231، به طور رس��می از این توافق حمایت کرد و با 
گنجان��دن آن در حقوق بین المل��ل، عمل به برجام 
را ب��ه ص��ورت قانونی الزام آور کرد. برجام از بیس��ت 
و شش��م دی ماه 1394 اجرایی ش��د و همچنان در 

مرحله پیاده سازی تعهدها قرار دارد. 
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فرصت شانگهای برای ایران

آس��یای مرکزی یک��ی از کانون های سیاس��ت قدرت در 
روابط بین الملل اس��ت و موقعیت ممتاز آن در هر چهار بعد 
جغرافیایی، سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی موقعیت ممتازی 
به آن بخشیده است. همین مسئله موجب شده این منطقه 
به یک��ی از عرصه ه��ای رقابت میان قدرت ه��ای منطقه ای 
و فرامنطق��ه ای تبدیل ش��ود. ایران به دلی��ل ماهیت خاص 
جغرافیایی خود مورد توجه تمام کانون های قدرت در جهان 
است و به عنوان گلوگاه استراتژیک جهان محسوب می شود. 
ع��اوه بر این ایران به لحاظ ژئوپولیتیکی عامل ایجاد توازن 
سیاس��ی- امنیتی در منطقه است. این عامل در کنار دیگر 
توانمندی ها، اهمیت مضاعفی به ایران در آس��یا می دهد که 
همین مس��ئله تاکنون تهدیدهای زی��ادی را برای ایران به 

دنبال داشته است. 
س��ازمان همکاری های ش��انگهای یک س��ازمان امنیتی- 
اقتص��ادی اس��ت که در س��ال 2001 ب��ا ه��دف مقابله با 
ای��ده جه��ان تک قطبی و مهار روند رو به گس��ترش حضور 
قدرت های فرامنطقه ای، مقابله با س��ه عنصر جدایی طلبی، 
افراط گرایی و تروریسم و نیز گسترش همکارهای اقتصادی 
به ویژه در بخش انرژی تأس��یس ش��د. کشورهای عضو این 
س��ازمان اعتقاد دارند که اقتصاد اعضای این سازمان مکمل 
یکدیگ��ر اس��ت و زمینه های زی��ادی ب��رای همکاری های 
اقتص��ادی در زمینه ه��ای تجارت، ترانزی��ت و انرژی وجود 
دارد. هم��کاری در عرصه نف��ت و گاز نی��ز می تواند بخش 
مهم��ی از این همکاری را تش��کیل دهد، خصوصاً اینکه هم 
تولیدکنن��دگان ان��رژی و هم مصرف کنن��دگان آن در زمره 

اعضای این سازمان قرار دارند. 
ایران پس از عضویت در پیمان شانگهای به عنوان ناظر، 
در مقاط��ع گوناگون درخواس��ت خود مبن��ی بر عضویت 
دائ��م در این س��ازمان را مط��رح کرد. براس��اس مقررات 
پیمان ش��انگهای تاکنون مانع اصلی در برابر این خواسته 
ایران،تحریم ه��ای بین الملل��ی بود که به دنب��ال اجرایی 
ش��دن برجام و رفع تحریم های تحمیلی علیه ایران انتظار 
می رفت در اجاس اخیر، ایران بتواند به عنوان عضو اصلی 
آن محس��وب ش��ود. مس��ئله ای که مورد توجه است این 
است که عضویت ناظر یا عضویت دائم در پیمان شانگهای 
ه��ر ک��دام چه نتایج��ی در پ��ی خواهد داش��ت. چنانچه 
ایران به عن��وان عضو ناظر باقی بماند، ب��دون آنکه متعهد 
ب��ه اجرای تمامی تصمیمات س��ازمان باش��د یا در تمامی 
موضع گیری های س��ازمان مشارکت داشته باشد، می تواند 
بر تصمیمات سازمان تأثیر بگذارد و احتماالً در مواردی از 
مزایای موضع گیری ها و اقدامات جمعی س��ازمان بهره مند 
ش��ود، اما عیب و نقصان بزرگ این رویکرد آن اس��ت که 
ایران یا س��ایر کش��ورهای عضو ناظر در تصمیمات اصلی 
و اساس��ی این سازمان حق رأی یا دخالت نداشته و صرفاً 
به عنوان مستمع یا در نهایت در حد ایراد یک سخنرانی در 
نشس��ت سران سازمان حضور دارند و حتی قادر به حضور 
در برنامه های تش��ریفاتی یا ضیافت رس��می که با حضور 

رهبران اعضا اصلی برگزار می شود نیز نیستند. 
در ارتب��اط ب��ا گزین��ه دوم یعن��ی عضویت دائ��م ایران 
در س��ازمان، ای��ن ام��ر مس��تلزم پذی��رش تصمیم��ات و 
موضع گیری ه��ای س��ازمان خواه��د بود. در ح��ال حاضر، 
هن��وز ابهامات��ی در مورد اه��داف و جهت گیری های کان 
و درازم��دت س��ازمان وجود دارد و ب��رای مفاهیمی چون 
مقابله با اس��ام گرایی افراطی هنوز تعریف مشخصی ارائه 
نش��ده اس��ت. با این حال، با عضویت دائ��م، روابط ایران با 
س��ازمان همکاری ش��انگهای ف��ارغ از مس��ائل امنیتی در 
ابع��اد اقتصادی و فرهنگی منافع زی��ادی به همراه خواهد 
داش��ت و کمتر کس��ی در این م��ورد تردی��د دارد. با طی 
ش��دن مراحل عضویت دائم هند و پاکس��تان در س��ازمان 
همکاری ش��انگهای، این نهاد بی شک به انجمنی طراز اول 
در حوزه وس��یع اوراس��یا تبدیل می ش��ود. به این ترتیب، 
ای��ران می تواند از این موقعی��ت در زمینه های مختلف چه 
در بع��د اقتصادی و چه در بعد سیاس��ی بهره برداری کند. 
بنابرای��ن به نظر می رس��د عضویت در س��ازمان همکاری 
ش��انگهای با هدف کاهش حجم تهدیده��ای منطقه ای و 
مشارکت در همکاری های منطقه ای در زمینه های امنیتی 
در جهت منافع ملی و افزای��ش قدرت چانه زنی جمهوری 
اسامی ایران خواهد بود. به رغم فاصله جغرافیایی ایران با 
برخی اعضای ش��انگهای از جمله چین، بنا بر موقعیت های 
فراوان��ی ک��ه در ایران برای توس��عه اقتص��ادی و صنعتی 
وجود دارد، زمینه های زیادی برای جذب س��رمایه گذاری 
و اج��رای پروژه ه��ای بزرگ صنعتی و اقتص��ادی در ایران 
وجود دارد. ضمن اینکه جمهوری اسامی ایران با عضویت 
در این س��ازمان خواهد توانس��ت اهمی��ت ژئوپولیتیک و 
ژئواستراتژیک خود را بیش از گذشته ارتقا دهد زیرا ایران 
قادر اس��ت فرصت های مطلوب��ی در خصوص ترانزیت کاال 
و ان��رژی به س��وی خلیج فارس و خاورمیان��ه فراهم کند و 
این س��ازمان منطقه ای را با منطقه استراتژیک خلیج فارس 
همس��ایه کند. ایران بهترین و مناس��ب ترین مس��یر برای 
انتقال انرژی کش��ورهای آس��یای مرکزی ب��ه دیگر نقاط 
جهان از جمله حوزه ش��رق و جنوب ش��رق آسیاس��ت. از 
س��وی دیگر جمهوری های تازه اس��تقال یافت��ه هنوز به 
لحاظ اس��تقال جغرافیایی به ثبات کامل نرسیده اند. این 
بن بس��ت جغرافیای��ی، بزرگ ترین مش��کل حوزه آس��یای 
مرکزی اس��ت. لذا کشورهای عضو ش��انگهای برای تثبیت 
موقعیت س��ازمانی خود و همچنین پیش��برد اهداف کان 
اقتصادی خود در منطقه و جهان نیاز مبرم به حضور مؤثر 

ایران در شانگهای دارند. 
عاوه بر آن باید توجه داش��ت که س��ازمان ش��انگهای با 
حض��ور دو قدرت بزرگ چین و روس��یه که از کش��ورهای 
بزرگ، مهم و تأثیرگذار در شورای امنیت سازمان ملل متحد 
هس��تند و در راس��تای ایجاد نظام چند قطبی بین المللی و 
گس��ترش فعالیت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حرکت 
می کنن��د، می تواند زمینه ای ب��رای حضور مؤثرتر جمهوری 
اس��امی ایران در عرصه های منطقه ای و بین المللی باش��د. 
بنابرای��ن تاش ب��رای عضویت دائم با ه��دف ارتقای نقش 
منطق��ه ای و بین الملل��ی و خ��روج از برخی بن بس��ت های 
سیاس��ی و اقتص��ادی که فعًا درگیر آن اس��ت، ضروری به 
نظر می رس��د. رقابت میان قدرت های ب��زرگ و مخالفت با 
یکجانبه گرایی و تمای��ل قدرت های بزرگ برای ایفای نقش 
فعال تر در نظام بین الملل فرصت جدیدی برای بازیگری این 
س��ازمان به وجود خواهد آورد. لذا به اعتقاد این دسته، روز 
به روز بر قدرت سیاسی و تأثیرگذاری در سطح منطقه ای و 
بین المللی سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای افزوده 
خواهد شد و در یک عبارت کلی آینده سازمان بسیار فعال، 

پویا و مثبت ارزیابی می شود. 
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران 

رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کش��ور، ادغام ه��ای وزارتخانه ها در 
دول��ت گذش��ته را ب��دون مبن��ای 
کارشناسی دانس��ت و با بیان اینکه 
کوچک س��ازی دولت با ادغام اتفاق 
نمی افتد، گفت: در سال های گذشته 
وزارت  ب��ا  جهادس��ازندگی  وزارت 
کش��اورزی ادغام ش��د، اما نه نیروی 
انس��انی کاهش یافت و نه سازمان ها 

و ساختارهای تابعه تغییری کرد. 
گزارش »فرصت امروز« جمشید  به 
انص��اری روز گذش��ته در نشس��ت 
خبری ب��ا موض��وع  »تبیین الیحه 
اصاح بخش��ی از ساختار دولت«  به 
تش��ریح برنامه های دولت در اصاح 
ساختار نظام اداری پرداخت و گفت: 
برمبن��ای  تصمیم گیری ه��ا  گاه��ی 
کارشناس��ی اس��ت و گاهی نیست، 
ادغام وزارتخانه ها در دولت گذش��ته 

نیز بدون مبنای کارشناسی بود. 
 1۳۹0 س��ال  افزود:تصمی��م  وی 
برای ادغ��ام وزارتخانه ه��ا که انجام 
و  نبوده ان��د  کارشناس��ی  ش��ده، 
نمی تواند ادامه  آن در مس��یر بهبود 

اوضاع اقتصادی کشور باشد. 
انصاری تأکید کرد: تصمیم دولت 
برای تفکیک وزارت راه  و شهرسازی، 
صنعت، معدن و تجارت و همچنین 
منطق��ی  جوان��ان  و  ورزش  وزارت 
و بر مبن��ای کار کارشناس��ی انجام 

می گیرد. 
رئیس سازمان اداری و استخدامی 
به جلس��ه کمیس��یون تلفیق برنامه 
پنجم توس��عه اش��اره ک��رد و گفت: 
در جلس��ه کمیس��یون تلفیق برنامه 
پنجم توسعه، پیشنهاد شد که چهار 
وزارتخان��ه کم ش��ود، ام��ا آن موقع 
کس��ی نگفت چرا چه��ار وزارتخانه، 

چرا سه یا پنج وزارتخانه نه؟ 
وی ادامه داد: ادغ��ام وزارت راه و 
ترابری و مس��کن و شهرسازی بدون 
هی��چ پای��ه ای انجام ش��د، به طوری 
که وقتی مجلس ش��ورای اس��امی 
به وزی��ر مربوط��ه راه و ترابری رای 
عدم اعتم��اد داد آن گاه دولت، وزیر 
مسکن را به عنوان سرپرست در این 
وزارتخانه ق��رار داد، اما در این زمان 

بود که مجلس شورای اسامی برای 
پاسخگویی به این اقدام دولت مطرح 
کرد که نمی تواند فردی که وزیر یک 
وزارتخانه اس��ت همزمان سرپرست 
وزارتخانه ای دیگر باش��د. در همین 
جریان ب��ود که دولت نی��ز تصمیم 
گرف��ت دو وزارتخانه مربوط��ه را با 
یکدیگ��ر ادغام کرده و ب��ا این اقدام 

پاسخ مجلس را بدهد. 
انص��اری با بی��ان اینکه بس��یاری 
تصمیم گیری ه��ای  در  اوق��ات 
تش��کیاتی، مبان��ی کارشناس��ی را 
درست در نظر می گیریم، اما در اجرا 
به نتیجه مطلوب نمی رس��یم، گفت: 
هم��ه آنهای��ی که تصمیم ب��ه ادغام 
گرفتن��د، ابت��دا مبانی کارشناس��ی 
داش��تند ام��ا ادغ��ام که می ش��وند، 
مبنای کارشناسی رعایت نمی شود و 
بنابراین نتایج مورد انتظار به دس��ت 

نمی آید. 
وی ب��ا بیان اینک��ه ۹0 هزار مدیر 
در کش��ور داری��م ک��ه اگ��ر بتوانیم 
پنج س��ال س��ن مدیریت را جوان تر 
کنی��م، تح��رک و پویای��ی بیش��تر 

می ش��ود، افزود: زنان بخش بزرگی 
از توانایی های کش��ور هستند و قصد 
داریم ظرفیت زنان را از 20 درصد به 

۳0 درصد برسانیم. 
رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کش��ور گفت: تفکیک وزارتخانه های 
یاد ش��ده براس��اس مبنایی صورت 
و  اداری  س��ازمان  و  می گی��رد 
اس��تخدامی متولی نظام مدیریت و 
نیروی انس��انی دولت اس��ت؛ اینکه 
چه  دول��ت  صنعت��ی  جهت گی��ری 
باش��د م��ا ب��ه آن نمی پردازیم بلکه 
م��ا ابزارهای��ی فراه��م می کنی��م تا 
سیاس��ت های دولت بتوان��د اجرایی 

شوند. 

ادغام وزارتخانه ها بدون توسعه 
ساختار

اما در حالی دولت، الیحه تفکیک 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، 
راه و شهرس��ازی و وزارت ورزش و 
جوانان را به مجلس شورای اسامی 
ارائه کرده ک��ه مغایرت این موضوع 
با کوچک س��ازی دول��ت، موضوعی 

ب��ود ک��ه رئی��س س��ازمان اداری و 
استخدامی به توضیح آن پرداخت. 

او ابت��دا ب��ه جریان ش��کل گیری 
پیش��نهاد این الیحه اش��اره کرد و 
گفت: از اس��فندماه س��ال گذش��ته 
بود که از س��وی رئیس جمهوری با 
این  اداری و اس��تخدامی  س��ازمان 
موض��وع مط��رح و قرار ش��د کاما 
مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد. 
تأکید داش��تند که  رئیس جمهوری 
مناسب اس��ت برای ایجاد تغییراتی 
در س��اختار کان این اق��دام انجام 
ش��ود. از ای��ن رو م��ا ه��م گزارش 
مفصلی تهیه کردیم و بررس��ی هایی 
را انج��ام دادی��م و رئیس جمهوری 
تأکی��د کردند اگ��ر بتوانیم گزارش 
را آم��اده داش��ته باش��یم و اگر در 
دولت دوازده��م بمانیم، خود آن را 
اجرای��ی ک��رده و در غیر این صورت 
نتای��ج کاره��ای کارشناس��ی را به 
دولت جایگزی��ن ارائه خواهیم کرد، 
بنابرای��ن موض��وع در قال��ب ی��ک 
الیح��ه دو فوریتی ب��ه مجلس ارائه 
ش��د و با توجه به اینکه بسیار قابل 

اهمیت اس��ت مجلس ی��ک فوریت 
آن را پذیرف��ت. از ای��ن رو برنام��ه 
ما این اس��ت که پیش��نهاد تفکیک 
وزارتخانه ه��ا در مجل��س ش��ورای 
اسامی به زودی تعیین تکلیف شود 
و رئیس جمه��وری بتوان��د تا قبل از 
ارائه  پیش��نهادات خ��ود به مجلس 
ش��ورای اس��امی ب��رای تش��کیل 
کابینه، اگر قرار است تفکیکی انجام 
ش��ود برای وزارتخانه های جدا شده 

نیز وزیر معرفی کند. 
رئیس سازمان اداری و استخدامی 
تأکید کرد: در تفکیک هایی که انجام 
خواهد ش��د قرار نیس��ت هزینه های 
ب��اال یا س��اختارهای جدید به دولت 
تحمیل ش��ده و ش��کل بگیرد، بلکه 
ب��ا برنامه های کارشناس��ی که انجام 
ش��ده و مدل جدیدی که قرار است 
در قال��ب آن تفکی��ک انجام ش��ود 
ظاهرا این گونه خواهد بود که تغییر 
چندان��ی در هزینه ها و س��اختارها 
انجام نشده و در قالب همان بودجه 

قبلی اتفاق می افتد. 
 انصاری افزود: بنابراین مدل جدید 
جداسازی وزارتخانه ها، کوچک سازی 
دولت را نیز به همراه خواهد داشت و 

ساختارها چاالک تر می شود. 

ایجاد ساالنه 955 هزار شغل
انص��اری گف��ت: براس��اس برنامه 
ششم توسعه قرار است ساالنه ۹55 
هزار ش��غل جدید در کش��ور ایجاد 
ش��ود، درحالی که ظرفی��ت طبیعی 
اقتصاد کشور ساالنه 650 هزار شغل 

است. 
وی ادامه داد: برای ایجاد ۹55هزار 
ش��غل، نیاز به سرمایه گذاری ساالنه 
770 ه��زار میلی��ارد توم��ان داریم 
ک��ه بای��د از بخش ه��ای عمومی و 
خصوصی و همچنین سیستم بانکی 

تأمین شود. 
ب��ه گفته رئیس س��ازمان اداری و 
استخدامی، همچنین باید ساالنه 65 
میلی��ارد دالر مناب��ع خارجی جذب 
کنیم و برای چنین کارهای بزرگی، 
کشور  اقتصاد  مدیریت  ساز و کارهای 

باید دچار تغییر و تحول شود. 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعالم کرد

کوچکسازیدولتباادغاماتفاقنمیافتد

یک کارش��ناس اقتص��ادی گفت: 
دولت باید کابینه ای جوان تر انتخاب 
کند که اعضای کابینه جرات ریسک 
را نیز داش��ته باشند چون بخشی از 
مش��کاتی ک��ه مطرح ش��د صرفا با 

تصمیمات عادی قابل حل نیست. 
ه��ادی حق ش��ناس، کارش��ناس 
اقتص��ادی در گفت وگو با خبرآناین 
اقتصادی  اولویت ه��ای  با اش��اره به 
دولت دوازدهم گفت: دولت دوازدهم 
در حالی اس��تقرار پی��دا می کند که 
ش��رایط متغیره��ای کان اقتصادی 
مانند نرخ ت��ورم تحت کنترل دولت 
است و از طرف دیگر رشد اقتصادی 
سال ۹5 برای ورود به سال ۹6 رشد 

مناسبی است. 
وی اف��زود: از ط��رف دیگ��ر این 
دولت دارای تجرب��ه گرانبهای مهار 
دول��ت  در  اقتص��ادی  تاطم ه��ای 
یازده��م ک��ه از دولت ه��ای قبل به 
ارث رسیده بوده، است اما مهم ترین 
مش��کات دول��ت دوازه��م، کمبود 
مناب��ع ب��رای بخش ه��ای مختل��ف 
اقتصاد است، به طوری که در برنامه 
پنج س��اله شش��م پیش بینی ش��ده 
اس��ت ک��ه 65میلیارد دالر س��االنه 
جذب سرمایه خارجی داشته باشد یا 
به طور میانگین ساالنه 770 میلیارد 
تومان باید جذب سرمایه برای ایجاد 
اشتغال ۹50 هزار شغل داشته باشد. 
درحالی که ایجاد ۹50 هزار شغل یا 
770 میلیارد تومان جذب س��رمایه 
در هیچ یک از س��نوات گذش��ته در 

اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده است. 
حق شناس عنوان کرد: این نشان 
می دهد ک��ه دول��ت در واقع درگیر 
ی��ک کار بزرگ اس��ت؛ همانطور که 
برخ��ی از اقتصاددان ها گفتند دولت 
با ابرچالش ه��ا مانند بیکاری، بحران 
صندوق های بازنشستگی، بحران آب 
و محیط زیس��ت و مس��ائلی از این 
دست درگیر اس��ت. طبیعتا در این 
ش��رایط دولت باید تصمیمات بهینه 
بگیرد. در دول��ت یازدهم با توجه به 
اینکه در دولت دهم ش��رایط بحرانی 
داش��تیم دولت کابینه ای را انتخاب 
کرد که بخش عمده ای از این کابینه 
ریسک گریز بودند یا به عبارت دیگر 
در تصمیمات ش��ان ریس��ک پذیری 

دیده نشد. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: 
برنام��ه دول��ت یازدهم ای��ن بود که 
هرچه س��ریع تر کش��ور را به تعادل 
برس��اند و از بحران ها سریع تر عبور 
کند، اما در دولت دوازدهم همانطور 
که خ��ود رئیس جمه��ور نیز وعده 
داده اس��ت به نظر می رس��د دولت 
باید کابین��ه ای جوان تر انتخاب کند 
ک��ه اعض��ای کابینه جرات ریس��ک 
را داش��ته باش��ند. چون بخش��ی از 
مش��کاتی ک��ه مطرح ش��د صرفاً با 
تصمیم��ات عادی قابل حل نیس��ت 
بلکه بخش��ی از این مشکات نیاز به 

تصمیمات ریسک پذیر دارد. 
وی بی��ان کرد: از ط��رف دیگر در 
داخل کش��ور منابع قابل توجهی در 
اختیار مردم و بخش خصوصی است. 

لذا دولت بای��د همکارانی را انتخاب 
کند که ت��وان جذب و هدایت منابع 
مردم را داش��ته باش��ند یا به عبارت 
س��اده تر مدیرانی باید انتخاب شوند 
که اعتق��اد عمیق به بخش خصوصی 
داش��ته باش��ند و بتوانن��د کار را به 

بخش خصوصی واگذار کنند.

اهتمام بر خصوصی سازی
حق ش��ناس گفت: در چهار س��ال 
گذشته روند خصوصی سازی به یک 
نوعی در کش��ور اگر نگوییم متوقف 
ش��د اما به کندی انجام ش��د. شاید 
دلی��ل آن این بود که در دولت قبلی 
به جای خصوصی س��ازی، کارها به 
ش��به دولتی یا خصولتی ه��ا واگذار 
ش��د. دول��ت از ت��رس اینک��ه نکند 

دوباره ش��رکت ها ب��ه خصولتی ها یا 
بخش  واگذار ش��ود،  ش��به دولتی ها 
عم��ده ای از وظای��ف خ��ود را ب��ه 

بخش خصوصی واگذار نکرد. 
وی اضافه کرد: اگ��ر دولت بتواند 
مدیران کارآمدی را انتخاب کند که 
این مدیران بخش��ی از امور بر زمین 
مانده اصل ۴۴ را به بخش خصوصی 
واگذار کنن��د یا تدبیری بیندیش��د 
که مناب��ع بخش خصوصی به اقتصاد 
ایران برسد، می توان شاهد تحوالت 

بزرگی در اقتصاد بود. 
اقتص��ادی  کارش��ناس  ای��ن 
خاطر نشان کرد: در برنامه پنج ساله 
ششم قرار اس��ت ساالنه 65 میلیارد 
دالر منابع جذب اقتصاد ایران شود، 
نرخ بیکاری تک رقمی ش��ود، ساالنه 
یک میلیون شغل ایجاد شود و رشد 
اقتص��ادی بیش از ۸ درصد داش��ته 
باش��یم. این برنامه ها صرف��اً فقط با 
به کارگیری مدی��ران کارآمد، عالم، 
باتجرب��ه و ریس��ک پذیر اس��ت که 
متأس��فانه ما در دوره ه��ای مختلف 
گذش��ته کمتر از این نعمت مدیران 

کارآمد و باتجربه استفاده کردیم. 
اقتصاد  ک��رد:  تأکید  حق ش��ناس 
ایران ب��ا چالش ه��ای بزرگی مواجه 
اس��ت که برای عبور از این چالش ها 
بای��د دول��ت در س��طوح مختل��ف 
کارآم��دی  مدی��ران  از  مدیریت��ی 
اس��تفاده کن��د که نیاز ب��ه آزمون و 
خطای مجدد نباشد، زیرا دیگر زمان 

آزمون و خطا گذشته است. 

دسترس��ی به منابع مالی، تورم و 
دیوانساالری دولتی ناکام را می توان 
به  بین المللی  بررس��ی های  براساس 
عمل آمده، عمده مشکات ایران در 

حوزه شروع کسب و کار دانست. 
به گزارش ایس��نا، آمارهای ساالنه 
مجم��ع جهان��ی اقتص��اد، بخش��ی 
را ب��ه مش��کات موج��ود در زمینه 
و  داده  اختص��اص  کس��ب و کارها 
ب��ا نظرس��نجی از مدی��ران اجرایی 
بنگاه ه��ای اقتصادی در کش��ورهای 
مختل��ف از آنها خواس��ته اس��ت از 
میان 16 عامل مؤث��ر در این زمینه 
پنج عاملی که در کش��ور آنها نقشی 

پررنگ تر را به خود اختصاص داده اند 
مشخص کنند. 

بر این اس��اس در ایران طی سال 
2016 میادی نخس��تین عاملی که 
به عنوان مانع ش��روع کس��ب و کارها 
ش��ناخته شده، دسترس��ی به منابع 
مالی اس��ت ک��ه به اس��تناد نظرات 
ش��رکت کنندگان در این نظرسنجی 
امتی��از آن 1۴.۸ ارزیاب��ی ش��ده که 
البت��ه ای��ن امتیاز در س��ال 2015 
می��ادی ح��دود 1۹.6 بوده اس��ت. 
تورم ب��ا اختصاص امتی��از 12.2 در 
رده دوم این ج��دول قرار گرفته که 
در این قیاس با س��ال 2015 که این 

رقم 11.7بوده، گویا مشکل بیشتری 
ب��رای صاحبان مش��اغل ب��ه همراه 
داشته اس��ت. دیوانس��االری دولتی 
ناکارآمد با امتیاز 12.1 در فاصله ای 
اندک با تورم قرار گرفته و این امتیاز 
در س��ال 2016 در مقایس��ه با سال 
2015 میادی 0.1 افزایش را نشان 

می دهد. 
بی ثباتی سیاس��ت ها نیز به عنوان 
چهارمی��ن عامل بازدارن��ده در این 
بخ��ش ش��ناخته ش��ده و امتیازی 
مع��ادل 10.۹ را به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت که البته ای��ن امتیاز در 
قیاس با س��ال 2015 که امتیاز این 

بخش 12.۹ بوده به نظر ش��رایطی 
بهتر ایجاد ش��ده اس��ت،  اما ش��اید 
بیش��ترین افزایش امتی��از در مدت 
یک س��ال می��ادی به بحث فس��اد 
مربوط ش��ود ک��ه در س��ال 2016 
امتیاز آن در مقایس��ه با سال 2015 
چهار امتیاز افزایش یافته و از ش��ش 
ب��ه 10 رس��یده اس��ت.  نامناس��ب 
بودن زیرس��اخت ها، ششمین عامل 
بازدارنده کسب و کارها در سال 2016 
شناخته شده و امتیازی معادل ۹.2 
را به خود اختصاص داده اس��ت که 
البت��ه ای��ن رقم در مدت یک س��ال 
2.2 امتیاز کاهش داشته است. رتبه 

هفتم ج��دول موانع کس��ب و کار به 
مقررات ارزی مربوط می شود و پس 
از آن نرخ های مالیات، کمبود نیروی 
کار تحصیلکرده و فقر اخاقی کاری 
در نیروی کار در رده های هش��تم تا 
یازده��م این جدول ق��رار می گیرند. 
ظرفی��ت ناکاف��ی جه��ت ن��وآوری، 
پیچیدگ��ی قوانی��ن مالیاتی، جرم و 
دزدی، بی ثباتی دولت و پایین بودن 
سطح بهداشت عمومی، دیگر عوامل 
مزاحم در حوزه توسعه کسب و کارها 
و ایجاد کس��ب و کار جدید ش��ناخته 
ش��ده  و رتبه های پایانی این جدول 

را به خود اختصاص داده اند. 

مهم ترین چالش های دولت دوازدهم چیست

آزمون و خطای اقتصاد ایران

16 عامل مزاحم شروع کسب و کار در ایران چیست؟

اقتصاد کالن

سرمقاله

آیا اقتصاد ایران به یک گالدیاتور 
احتیاج دارد؟ 

ای��ن روزها با نزدیک ش��دن به زمان معرف��ی کابینه دولت 
دوازدهم جس��ته و گریخته زیاد شنیده می ش��ود که اقتصاد 
ایران به عن��وان مثال به یک نفر همچ��ون کارلوس کی روش 
س��رمربی تیم ملی ایران احتی��اج دارد تا کاروان اقتصاد ایران 
را به س��رمنزل مقصود برس��اند یا به یک دکتر ظریف احتیاج 
دارد ت��ا بتواند اقتصاد ایران را با یک برجام داخلی از بحران ها 
و تحری��م ه��ای درونی برهان��د. اینکه کارل��وس کی روش یا 
محمدجواد ظریف اقتصاد ایران کیس��ت، این روزها بحث داغ 
بس��یاری از محافل اقتصادی اس��ت.  اما آیا واقعاً اقتصاد ایران 
به یک فردی همچون کارلوس کی روش یا محمدجواد ظریف 
ی��ا به طور کلی به ی��ک گادیاتور احتی��اج دارد تا با قدرت و 
توان فردی خود بتواند اقتصاد ایران را نجات دهد؟ آیا اقتصاد 
ایران را می تواند یک نفر یا حتی یک تیم اقتصادی همس��و و 

قدرتمند در دولت آینده از شرایط کنونی خود خارج کند؟ 
بررس��ی رونده��ای تاریخی و موانع کنون��ی اقتصاد ایران، 
بیانگ��ر این نکته اس��ت که اقتصاد ایران در ش��رایط کنونی 
بیش از هر چیز به یک تغییر نگرش اساسی در طبقه حاکمه 
کش��ور درباره مفاهیم��ی همچون  »اقتصاد« یا  »توس��عه« 
احتی��اج دارد ت��ا ی��ک گادیاتور ک��ه با برق شمش��یر خود 
یکی یکی مش��کات را از پای دربیاورد.  اقتصاد ایران تش��نه 
این است که طبقه حاکمه ایران پس از سی و اندی سال به این 
اجماع برسد که اقتصاد، ابزاری برای خدمت به مقاصد سیاسی 
داخلی و بین المللی نیس��ت و این مناس��بات سیاسی داخلی و 
بین المللی هس��تند که باید ب��ه اقتصاد ای��ران خدمت کنند. 
کشوری با میانگین نرخ رش��د اقتصادی تنها ۳درصد طی ۳۸ 
سال اخیر امروز بیشتر از همیشه به تغییر پارادایم طبقه حاکمه 
احتی��اج دارد؛ تغییر پارادایمی که از نتایج آن این رهیافت مهم 
است که برای توس��عه اقتصادی ایران بیش از هر پیش نیازی، 
اراده واقعی طبقه حاکمه الزم است تا تصمیمات سخت و گاهی 
برخاف آرمان های خود بگیرند تا شاید نهال نحیف اقتصاد ایران 
به بار بنشیند. برخی از مهم ترین این تغییر نگرش ها عبارتند از: 
 اقتصاد ایران از مش��کات کنونی خود رها نمی شود مگر اینکه 
 Target-oriented پس از سی و اندی سال این پارادایم اشتباه
ی��ا هدف محور بودن برنامه های توس��عه کش��ور که نتیجه ای جز 
رویا پ��ردازی مس��ئوالن در اه��داف برنامه ها و ع��دم اجرای هیچ 
کدام از برنامه های توس��عه کشور نداش��ته است، جای خود را به 
برنامه های Problem-oriented یا رفع مشکات محور بدهد.   
اقتص��اد ایران از مش��کات کنونی خود رها نمی ش��ود مگر اینکه 
س��طح تنش بین نهاده��ای قدرت در ایران کاه��ش یابد و طبقه 
حاکم��ه تاش کند خط قرم��ز نزاع خود را لطمه به سیاس��ت ها 
و اس��تراتژی های توس��عه اقتصادی ایران بداند ن��ه منافع مالی و 
اقتصادی و سیاس��ی گروها و جریان ها یا ایدئولوژی های سیاسی.   
اقتصاد ایران از مشکات کنونی خود رها نمی شود مگر اینکه پس 
از س��ی و اندی سال کش��ور در عین حفظ استقال سیاسی خود، 
در حوزه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی درهای خود را به روی 
جهان باز کند و در مدارهای بین المللی قرار گیرد.   اقتصاد ایران 
از مشکات کنونی رها نمی شود مگر اینکه نه در شعار و سخنرانی 
ک��ه طبقه حاکمه حقیقتاً در مس��یر بهبود فضای کس��ب و کار و 
مقابله با هر گونه رانت سیاس��ی و مالی و... گام بردارد و باور کند 
که افزایش س��طح رقابت پذیری و شفافیت از شروط اصلی رهایی 
از بحران های کنونی اقتصاد اس��ت.  اینها تنها مثال های کوچکی 
از ل��زوم تغییر پارادایم اقتصادی نه فق��ط در دولت به عنوان تنها 
بخشی از حاکمیت که در کل طبقه حاکمه است و به نظر نگارنده 
تا پارادای��م و نوع نگاه طبقه حاکمه ایران ب��ه مفاهیمی همچون 
توس��عه، اقتصاد، تولید، ارتباطات بین المللی و غیره تغییر بنیادین 
نکند، حتی اگر 10 نوبلیس��ت اقتصادی یا تیم منتخب س��تارگان 
جهان هم در تیم اقتصادی دولت دوازدهم مس��تقر ش��وند غیر از 
برخی تغییرات بخش��ی و کوتاه مدت، توان تغییر جریان و مس��یر 

اقتصاد ایران از ریل کنونی را نخواهند داشت. 
منبع: خبرآنالین

 
معاون سازمان امور مالیاتی: 

شرط برخورداری از تسهیالت مالیاتی، 
ارائه اظهارنامه است

معاون س��ازمان امور مالیاتی کشور گفت: صاحبان مشاغل 
)اشخاص حقیقی( به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی 
یا هرگونه تس��هیات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در 
مهلت قانونی ارائه کنند.  به گزارش »فرصت امروز« از سازمان 
امور مالیاتی، نادر جنتی با اش��اره به اینکه خردادماه هر سال 
مهل��ت ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مش��اغل  )اش��خاص 
حقیق��ی( اس��ت، گفت: برخ��ورداری از هر نوع تس��هیات و 
معافیت های مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد 
مقرر قانونی اس��ت و فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی از 
مش��وق های قانونی نرخ صفر یا هرگونه تسهیات دیگر، باید 
اظهارنام��ه مالیاتی خ��ود را در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.  
وی افزود: در صورتی که صاحبان مشاغل با هر میزان درآمد 
اظهارنام��ه مالیاتی خ��ود را در مهلت مقرر ارائه نکنند، عاوه 
بر اینکه مکلف به پرداخت مالیات می ش��وند مشمول جرایم 
نیز خواهند ش��د.  جنتی خاطرنشان کرد: صاحبان مشاغل تا 
۳1 خردادماه فرصت دارند تا نس��بت ب��ه ارائه اظهارنامه های 
مالیات��ی و پرداخت مالیات به ص��ورت الکترونیکی از طریق 

سامانه WWW. TAX. GOV. IR  اقدام کنند. 

پیش بینی روس ها از آینده بازار نفت
نفت به زیر 40دالر سقوط می کند

بان��ک مرکزی روس��یه پیش بینی قیم��ت 50 دالر برای هر 
بش��که نفت در س��ال 2017 را تغییر ن��داد و همچنان بر این 
باور اس��ت که نفت در فاصله س��ال 201۸ تا 201۹ به پایین 
۴0دالر آمریکا خواهد رسید.  به گزارش ایسنا، الویرا نابیولینا، 
رئیس بانک مرکزی روسیه در بیانیه ای اعام کرد: ما همچنان 
انتظ��ار داری��م قیمت نفت به حدود ۴0 دالر در هر بش��که در 
س��ال 201۹-201۸ کاهش پیدا کند، اما انتظار نمی رود این 
مس��ئله بر رش��د اقتصادی تأثیر قابل توجهی داشته باشد زیرا 
اقتصاد روسیه تا حد زیادی با قیمت های پایین وفق پیدا کرده 
اس��ت.  آنتون سیلوآنوف، وزیر دارایی روسیه نیز هفته گذشته 
در پارلمان این کش��ور عنوان کرده بود که روس��یه با مس��ئله 
پایی��ن ماندن قیمت های نفت برای م��دت طوالنی کنار آمده 
است و بودجه امسال روس��یه به باالترین سطح مقاومت خود 
در برابر نوس��انات قیمت نفت در ۹ سال گذشته خواهد رسید.  
براس��اس گزارش اویل پرایس، مکسیم اورشکین، وزیر اقتصاد 
روس��یه چندی قبل بیان کرده بود نفت ۴0دالری که در حال 
حاضر فرض کلیدی برای سیاس��ت های اقتصادی روسیه قرار 
گرفته اس��ت، به ما اجازه می دهد برای همیشه با این قیمت یا 

قیمت پایین تر از آن سر کنیم. 

یادداشت

یلدا راهدار
سیامک قاسمی رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران
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مع��اون اول رئیس جمه��ور در جری��ان بازدی��د 
از آزادراه تهران-ش��مال ای��ن پ��روژه را ش��اهکار 
مهندس��ی ای��ران معرفی کرد و گف��ت: مردم باید 

توانمندی مهندسان ایرانی را باور کنند. 
به گزارش »فرصت امروز«، اس��حاق جهانگیری 
مع��اون اول رئیس جمه��ور صب��ح روز گذش��ته 
به هم��راه وزی��ر راه و شهرس��ازی و رئیس بنیاد 
مس��تضعفان، از روند پیش��رفت عملی��ات اجرایی 
منطقه 1 آزادراه تهران � ش��مال بازدید کرد و در 
جریان میزان پیش��رفت و برنامه زمانبندی اجرای 

این پروژه قرار گرفت. 
همچنی��ن همزم��ان ب��ا بازدی��د مع��اون اول 
رئیس جمهور از منطقه1 آزادراه تهران � ش��مال، 
عملی��ات اجرایی منطقه 2 این آزادراه نیز رس��ما 
آغاز ش��د. پیش از ش��روع این بازدید نیز جلس��ه 
کوتاه��ی با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر 
راه و شهرسازی برگزار شد و مدیران اجرایی پروژه 
گزارشی از روند پیشرفت عملیات اجرایی منطقه1 
و برنامه زمانبندی اجرای��ی منطقه 2 آزادراه ارائه 

کردند. 
براس��اس این گزارش، اج��رای منطقه 2 آزادراه 
ته��ران � ش��مال به ط��ول 22 کیلومت��ر به چهار 
پیمانکار ایرانی واگذار ش��ده که قرار اس��ت ظرف 
مدت سه سال به اتمام برسد. مدیران پروژه اعالم 
کردند که برای منطقه 3 آزادراه نیز با یک شرکت 
کره ای، سه شرکت چینی و چندین شرکت ایرانی 
به صورت موازی در حال مذاکره هس��تند تا نسبت 
به اج��رای عملیات تصمیم گیری ش��ود. منطقه4 
آزادراه نی��ز در مردادم��اه 94 پ��س از تکمی��ل و 
ایمنی س��ازی رس��ما ب��ه بهره برداری رس��ید که 
براس��اس گزارش مدیران پروژه هم اکنون متوسط 
س��فر در یک شبانه  روز از منطقه 4، 11 هزار سفر 

و در زمان اوج سفرها 28 هزار سفر بوده است. 
بنا ب��ه گزارش مدیران پروژه، پیش��رفت آزادراه 
تهران � ش��مال در زمان نخس��تین بازدید معاون 
اول رئیس جمهور در آبان 93، 29درصد بود که در 
آبان94 به 44 درصد رس��ید و سپس در خردادماه 
95 میزان پیش��رفت فیزیک��ی 59درصد بود و در 
حال حاضر به 85درصد رس��یده اس��ت که بیانگر 

17برابر فعالیت نسبت به سنوات قبل است.
 

مردم ایران باید به توان مهندسی کشور 
افتخار کنند

اس��حاق جهانگی��ری آزادراه تهران � ش��مال را 
یک��ی از بزرگ تری��ن و پیچیده تری��ن پروژه های 
مهندس��ی برش��مرد و گف��ت: این پ��روژه یکی از 

افتخارات مهندس��ی ایران است و مردم ایران باید 
به توانمندی مهندسی کشور افتخار کنند. 

آزادراه از  بازدی��د  حاش��یه  در   جهانگی��ری 
تهران � شمال، در محل ابتدای قطعه2 آزادراه در 
جمع خبرنگاران ادامه داد: آزادراه تهران � ش��مال 
از تونل ه��ا و پل ه��ای بزرگ و س��ازه های پیچیده 
برخوردار است که خوشبختانه در دو سال اخیر از 
پیشرفت فیزیکی خوبی در قطعه1 برخوردار بوده 
و امیدوارم این قطعه در س��ال 96 تکمیل شود و 
م��ردم بتوانند از این قطعه به ط��ول 32 کیلومتر 

استفاده کنند. 
وی با اشاره به اینکه قطعه2 آزادراه نیز همزمان 
در دس��تور کار قرار داشته است، خاطرنشان کرد: 
قطع��ه 2 ب��ه ط��ول 22 کیلومتر اس��ت که چهار 
پیمانکار برای آن انتخاب شده و مناقصات مربوطه 
برگزار شده است و در این قطعه تونل بزرگ البرز 
به طول 6400 متر واقع ش��ده که جزو بزرگ ترین 
تونل ها اس��ت و امی��دوارم قطع��ه دوم آزادراه نیز 
همانطور که در برنامه زمانبندی اعالم شده ظرف 

سه سال تکمیل شود. 
جهانگی��ری ادامه داد:  برای قطعه 3 آزادراه نیز 
با چند ش��رکت در حال مذاکره هس��تیم تا برای 

تامی��ن منابع مالی و برنام��ه اجرایی در این قطعه 
تصمیم گیری شود. 

مع��اون اول رئیس جمه��ور در ادام��ه از بنی��اد 
مس��تضعفان که مج��ری اصلی این پروژه اس��ت 
قدردانی کرد و افزود: سرمایه گذار اصلی این پروژه 
بنیاد مس��تضعفان اس��ت که با ارتب��اط خوبی که 
میان وزارت راه و شهرس��ازی و بنیاد مستضعفان 
وجود دارد، موانع برطرف ش��ده و امیدوارم شاهد 
تکمیل پروژه آزادراه براس��اس برنام��ه زمانبندی 

باشیم. 

ورود تکنولوژی جدید به آزادراه تهران-
شمال

همچنین عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی 
در حاشیه این بازدید گفت: با وجود انجام عملیات 
اجرای��ی در 145 جبه��ه و به کارگی��ری بیش از 
3ه��زار و 500 نفر نیروی انس��انی، تکمیل آزادراه 
تهران- ش��مال به بزرگ ترین کارگاه سازندگی در 

ایران تبدیل شده است. 
آخون��دی ادام��ه داد: در پ��روژه آزادراه تهران-
ش��مال هم بح��ث مس��ائل ایمنی و هم مس��ائل 
معماری بسیار مهم است؛ برای مثال در یک تونل 

4900 متری مس��ائل ایمنی و جلوگیری از حریق 
مورد نظر قرار گرفته است. این پروژه کارهای فنی 
بسیار پیچیده ای دارد و از برخی مسیرها که عبور 
می کنیم کار حفاری تونل بس��یار س��خت صورت 
می گی��رد، به این دلیل که ج��اده قدیمی در کنار 
این راه وجود دارد که مردم در حال تردد هس��تند 
و باید مراقب باش��یم س��نگ روی جاده نیفتد. با 
این حال با همه س��ختی هایی که وجود دارد، این 
آزادراه یک��ی از بزرگ ترین پروژه های مهندس��ی 
است.  او با بیان اینکه تا قبل از این صد  درصد کار 
در اختی��ار پیمانکاران خارجی بود، عنوان کرد: اما 
االن همه پیمانکاران خارجی رفته اند و فقط در امر 

مشاوره کمک می کنند.
 

قطعه1 تا پایان سال تمام می شود
محم��د س��عیدی کیا، رئیس بنیاد مس��تضعفان 
نی��ز در جری��ان این بازدی��د با بیان اینکه س��ال 
گذش��ته، زمستان سختی را پش��ت سر گذاشتیم 
و رانش ه��ای بزرگی در طول مس��یر اتفاق افتاد، 
گفت: حتی مجبور ش��دیم مسیر جدیدی را دنبال 
کنیم. مس��یریابی طرح مهم بود و به همین دلیل 
برای نخستین بار مشاوره گرفتیم که این کار برای 

پیشرفت و بهبود کار ارزش داشت. مجموعه اینها 
باعث شد که چند ماه تاخیر در بهره برداری پروژه 
پی��ش بیاید و همانطور که آقای جهانگیری گفت، 

در پروژه ای با این عظمت تاخیر طبیعی است. 
س��عیدی کیا تاکید کرد: تالش ما این اس��ت که 
قطعه 3 نیز تا آخر امس��ال به جمع بندی برای اجرا 

برسد، ولی قطعه1 تا پایان سال تمام می شود.
 

چینی ها رفتند
خیراهلل خادمی، معاون وزی��ر راه نیز در جریان 
ای��ن بازدید گف��ت: قبال کل کار دس��ت پیمانکار 
چین��ی بود اما پیمانکار چین��ی در حال حاضر به 

طور کامل پروژه را ترک کرده است. 
وی با اش��اره به اینکه قطع��ه1 آزادراه تهران - 
شمال 64 کیلومتر اس��ت، گفت: عملیات اجرایی 
این بخش بس��یار س��نگین اس��ت چرا که در این 
مح��دوده نزدیک ب��ه 32 کیلومتر تون��ل نیز باید 

احداث شود. 
 وی ب��ا منحصر به فرد خواندن این پروژه آن را 
ش��اهکار مهندسان ایرانی اعالم کرد و گفت: شش 
پیمانکار، کار اجرای این پروژه را انجام می دهند و 

پیشرفت فیزیکی به 85درصد رسیده است. 
او در بخ��ش دیگری از س��خنانش در خصوص 
اعتباری که هزینه ش��د، نیز گفت: 1800 میلیارد 
تومان هزینه شده و برای تکمیل کار 700 میلیارد 

تومان دیگر نیاز هست. 
به گفت��ه وی، ماهانه 100میلیارد تومان صورت 
وضعی��ت در پروژه می ش��ود و برخ��ی رکوردهای 

مهندسی شکسته شده است. 
 مدیرعامل ش��رکت س��اخت ادامه داد: در ادامه 
عملیات قطعه2 آزادراه تهران - شمال در محدوده 
تونل البرز عملیات اجرایی آن از چند س��ال پیش 
ش��روع شده بود و هزار متر دیگر باقی مانده است. 
در ضم��ن حد فاصل قطع��ه1 آزادراه تا تونل البرز 
16 کیلومتر اس��ت که عملیات اجرای��ی آن را به 
چهار پیمانکار دادیم و امیدواریم طی س��ه س��ال 
آین��ده قطعه1 را ب��ه تونل البرز وص��ل کنیم. در 
مجموع س��ه س��ال آینده قطعه2 برای مردم قابل 
اس��تفاده خواهد ش��د و طبق پیش بینی ها اعتبار 
الزم برای قطعه2 برابر 2 هزار میلیارد تومان است. 
 این مقام مس��ئول درباره عوارض تعیین ش��ده 
ب��رای قطعه1 نی��ز توضیحاتی ارائه ک��رد و گفت: 
عوارض قطعه1 ب��ه میزان هزینه کرد پروژه ارتباط 
دارد، طبیعی اس��ت که اگر هزینه ب��اال برود باید 
زم��ان دریافت ع��وارض را طوالنی کنی��م تا رقم 

عوارض پایین بیاید. 

قطعه نخست آزادراه تهران - شمال امسال به بهره برداری می رسد

پایان انتظار 20 ساله
مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
احتمال اصالح قانون مالیات بر ساخت و ساز

معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: حداقل س��ه ایراد به 
آیین نامه »مالیات بر ساخت و س��ازهای مسکونی« وارد است 
که در تعامل با کارشناس��ان و سازمان های مربوطه در صدد 
رفع ایرادات هستیم.  حامد مظاهریان در گفت و گو با ایسنا، 
اظهار کرد: با ابالغ آیین نامه مالیات بر ساختمان های نوساز 
ش��اهد یک تغییر رویکرد در اخذ مالیات از فعالیت ساخت 
و فروش س��اختمان هس��تیم. ماجرا از اسفند 1394 شروع 
می ش��ود که قانون مالیات های مستقیم در مجلس شورای 
اس��المی اصالح ش��د. در ماده 77 آن پیش بینی شده که از 
فعالیت های خریدوفروش ساختمان نیز همانند سایر صنوف 

براساس میزان سودآوری آنها مالیات اخذ شود. 
وی افزود: نگاه جدید به جای در نظر گرفتن رقم ثابت برای 
مالیات ساخت و ساز، به رویکرد مبتنی بر سنجش سودآوری 
تغییر یافته و متناس��ب با اظهارنامه و اتفاقات فرآیند ساخت 
تغیی��ر ک��رده اس��ت.  معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی با بیان 
اینک��ه همه با ای��ن اصل قضیه که مالیات عادل��ه باید در امر 
ساخت و س��از وضع شود، موافق هس��تند گفت: حتی کسانی 
هم که درگیر امر ساخت و س��از هس��تند بر این مسئله اتفاق 
نظر دارند، اما به نظر می رسد اصالحیه نقطه ضعف هایی دارد 
و موضع رس��می دولت این است که بتواند این نقاط ضعف را 
کاهش ده��د.  مظاهریان تصریح کرد: یکی از مهم ترین نقاط 
ضعف این است که میزان مالیات مسکن به نوعی قابل مذاکره 
شده است. در دوره قبل چون قیمت ها ثابت بود میزان مالیات 
مش��خص بود، اما هم اکنون چون مس��کن صنعتی است که با 
بخش های مختلف درگیر اس��ت و استخراج قیمت و سود آن 
می تواند متفاوت باش��د اصالحیه جدید، میزان مالیات را قابل 
مذاکره می کند که این کار نامطلوب اس��ت.  وی ایراد دیگر را 
احتمال دامن زدن به خریدوفروش قولنامه ای دانست و گفت: 
در این آیین نامه ذکر ش��ده مسکن نوس��از تا سه سال بعد از 
اتمام پایان کار ش��امل مالیات می شود و اگر سه سال بگذرد 
قانونگ��ذار فرض را بر این گذاش��ته که مس��کن برای مصرف 
ساخته ش��ده و ش��امل مالیات نمی ش��ود. البته این رویکرد 
مثبت اس��ت ولی این نگرانی را ایجاد می کند که به معامالت 
غیررس��می و قولنامه ای روی آورده ش��ود.  معاون مس��کن و 
س��اختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: نقد دیگر وارد بر 
این اصالحیه این اس��ت که عنوان شده شرکت های حرفه ای 
نس��بت به کس��انی که امالک خردت��ر را می س��ازند مالیات 
کمتری بپردازند. این می تواند با سیاس��ت های اصلی که باید 
به سمت ساخت و سازهای حرفه ای تر و حقوقی تر حرکت کنیم 
تنافر داش��ته باش��د.  مظاهریان در پاسخ به این سوال که آیا 
احتمال اصالح قانون »مالیات بر ساخت و س��ازهای مسکونی« 
وج��ود دارد، گفت: بله م��ا دنبال اصالح این قانون هس��تیم. 
البته بعضی پیشنهادات ما در فرآیند تصویب مورد توجه قرار 
گرفت و لحاظ شد. بخش هایی دیگر مانده که به مصوبه قانون 
برمی گ��ردد، لذا باید از طریق اصالح قان��ون پیگیری کنیم و 
این موضوع را در دستور کار داریم. به هر حال فرآیند اصالح 
قانون کمی پیچیده تر است ولی تغییرات کوچکی می تواند در 

آن صورت گیرد. 



جلس��ه هی��ات امن��ای صن��دوق 
توس��عه ملی روز گذش��ته با حضور 
رئیس جمه��ور برگزار ش��د و بودجه 
امسال صندوق توسعه ملی به تصویب 
هیات امنای این صندوق رس��ید.  به 
گزارش»فرصت امروز« این جلسه به 
والمسلمین  حجت االس��ام  ریاست 
حس��ن روحانی برگزار شد و گزارش 
عملک��رد صن��دوق توس��عه ملی در 
سال 95 در جلسه هیات امنای این 
صندوق مورد بررس��ی قرار گرفت و 
احمد دوست حس��ینی، رئیس هیات 
عامل صندوق توس��عه ملی گزارشی 
از عملکرد این صندوق در حوزه های 

مختلف ریالی و ارزی ارائه کرد. 
گزارش، گش��ایش  این  براس��اس 
اعتب��ارات اس��نادی از مح��ل منابع 
در س��ال  مل��ی  توس��عه  صن��دوق 
1395 نس��بت به سال 1394 بیش 
از 50 درص��د افزای��ش یافته اس��ت 
که ای��ن می��زان از تمام س��ال های 

فعالیت صندوق توس��عه ملی بیشتر 
بوده اس��ت. همچنین مبلغی بالغ بر 
3.3 میلی��ارد دالر از مناب��ع صندوق 
توس��عه مل��ی در بانک های کش��ور 
برای اعطای تس��هیات به طرح های 
گوناگ��ون س��پرده گذاری ش��ده که 
این رقم نس��بت به سال 94، رشدی 

حدود 28 درصد داشته است. 
بر مبنای گزارش عملکرد صندوق 
توس��عه ملی، در س��ال 1395 بیش 
از 6.2 میلی��ارد دالر از مناب��ع ای��ن 
صن��دوق ب��رای اج��رای پروژه های 
جدید نزد بان��ک مرکزی اختصاص 
یافته اس��ت. همچنی��ن نظام تأمین 
مال��ی صادرات با اعتب��ار خریدار در 
سال 1395 آغاز ش��ده که می تواند 
ب��ا اعم��ال اصاح��ات الزم در دوره 
بازپرداخ��ت آنها ص��ادرات خدمات 

فنی - مهندسی را رونق بخشد. 
در جلس��ه هیات امن��ای صندوق 
توس��عه ملی اصاحیه بودجه س��ال 

بودج��ه  و  بررس��ی  صن��دوق   95
س��ال 96 نیز به تصویب رس��ید.  به 
گزارش پایگاه اطاع رس��انی ریاست 
جمهوری، همچنین در این جلس��ه 
پیشنهادهایی درباره اصاح مواردی 
از نظام نامه ضوابط و ش��رایط اعطای 
تس��هیات ارزی مط��رح ش��د ک��ه 
افزای��ش س��رمایه گذاری  با ه��دف 
بازارهای  توس��عه  بخش خصوص��ی، 
صادراتی و افزایش اشتغال زایی مورد 

تصویب قرار گرفت. 

۹۱ میلیارد دالر منابع صندوق 
توسعه ملی

در همین ارتب��اط، یک عضو ناظر 
مجل��س در هی��ات امن��ای صندوق 
توسعه ملی گفت: براساس گزارشی 
که در جلس��ه صندوق توس��عه ملی 
ارائه شد، بخش نفت و گاز بیشترین 
تس��هیات دریافت��ی را از صن��دوق 
توس��عه مل��ی داش��ته و بع��د از آن 

بخ��ش کش��اورزی ب��ا 26 درصد در 
جای��گاه بعدی قرار داش��ت.  محمد 
حس��ینی در گفت وگ��و با ایس��نا با 
اشاره به جلسه روز گذشته صندوق 
توس��عه مل��ی، گفت: این جلس��ه با 
در س��اختمان  رئیس جمهور  حضور 
برگزار ش��د  نهاد ریاس��ت جمهوری 
ابت��دا احمد دوست حس��ینی،  و در 
مدیرعام��ل صن��دوق توس��عه ملی 
گزارش��ی از عملک��رد صن��دوق ت��ا 
تاریخ 27 خردادماه امسال ارائه کرد.  
نماین��ده م��ردم تف��رش در مجلس 
ادام��ه داد: خوش��بختانه براس��اس 
اساسنامه، منابع صندوق حدود 91 

میلیارد دالر اعام شد. 
وی افزود: با توجه به برداشت های 
خ��اص و کاه��ش نرخ براب��ری دالر 
در مقایس��ه با س��ایر ارزها، پرداخت 
نظام نامه مصوب  مطابق  تس��هیات 
انجام ش��ده و کل تسهیات اعطایی 
به تع��داد 33 ه��زار و 763 قرارداد 

عاملیت در رش��ته های مختلف بوده 
است که بیشترین سهم برای بخش 
نفت و گاز و صنایع باالدستی معادل 
36 درصد، آب و کشاورزی 26 درصد، 
صنعت و معدن 19 درصد، نیروگاهی 
8 درص��د و پتروش��یمی 7 درصد را 

شامل می شود. 
در  مجل��س  ناظ��ر  عض��و  ای��ن 
هی��ات امنای صندوق توس��عه ملی 
تصری��ح کرد: در ادامه جلس��ه بحث 
پیش��نهاد اصاحیه بودجه سال 95 
و 96 صن��دوق مط��رح ش��د که به 
علت برداش��ت س��ازمان مالیاتی از 
حس��اب های صندوق و صدور برگ 
قطع��ی عملک��رد مالیاتی س��نواتی 
ت��ا 93 در دس��تور  س��ال های 91 
ق��رار گرفت و مصوب ش��د از طرفی 
بودجه پیشنهادی سال 96 براساس 
سیاست های اباغی نسبت به بودجه 
س��ال 95 از رشد چند صد درصدی 

برخوردار شود. 

بودجه سال ۹6 صندوق توسعه ملی تصویب شد

91 میلیارد دالر پشتوانه وام های ارزی رونمایی از طرح شرکای تجاری باشگاه 
مشتریان بانک ملت

 طرح ش��رکای تجاری باش��گاه مش��تریان بانک ملت با 
حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ارش��د این 

بانک رونمایی شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، نسل سوم از باشگاه 
مشتریان مطابق با اس��تانداردهای روز دنیا و با بهره  گیری 
از ظرفیت های شرکای تجاری باشگاه در راستای گسترش 
س��بد پاداش های قابل ارائه به اعض��ا و خلق ارزش افزوده 
برای مشتریان وفادار بانک مورد رونمایی قرار گرفته است. 
دکت��ر هادی اخاقی فی��ض آثار در مراس��م رونمایی از 
ای��ن طرح با تأکید براین نکته که بانک ملت درصدد ایجاد 
ارزش افزوده برای مشتریان و شرکای تجاری است، اضافه 
کرد: بانک ملت در این زمینه، اس��تراتژی مدونی را تدوین 
کرده است تا بتواند با اتکای بر زیرساخت های قوی فناوری 
اطاع��ات، از ای��ن فرصت ها به بهترین ش��کل ممکن بهره 

ببرد. 
وی با بیان این نکت��ه که اجرای این طرح، ظرفیت قابل 
توجه خدمت رس��انی به مشتریان و ش��رکای تجاری را در 
اختی��ار بانک ملت ق��رار می دهد، اظهار داش��ت: از طریق 
این طرح می توانیم با ایجاد ارزش افزوده برای مش��تریان، 

رضایت بیشتر آنها را به دست آوریم. 
مدیرعام��ل بانک مل��ت افزود: باید با اس��تفاده از تمامی 
امکانات و پتانس��یل های موج��ود، موقعیت خود را در بازار 
بانک��ی به صورت با ثبات و پیش��رو، حفظ و از این امکانات 
برای توسعه ظرفیت های خدمت رسانی استفاده کنیم. وی 
از بانک ملت به عنوان یکی از باثبات ترین بانک های کش��ور 
ن��ام برد و گفت: این بانک همواره تاش کرده اس��ت تا به 
تعه��دات خود در قبال جامعه مش��تریان و س��هامداران به 
شایس��تگی پاس��خ دهد. همین امر باعث ش��ده است برند 
بانک ملت در جامعه مورد استقبال واقع شود و از استحکام 

خوبی برخوردار باشد. 
دکتر مسعود کیماسی، رئیس اداره کل مدیریت بازاریابی 
بانک ملت هم در س��خنانی گفت: ای��ن بانک به عنوان یک 
بان��ک نوآور، در س��ال 1389 به عنوان نخس��تین بانک، به 
راه ان��دازی باش��گاه مش��تریان اق��دام کرد و خوش��بختانه 
هم اکنون این باش��گاه با بیش از 2میلیون عضو، بزرگ ترین 
باشگاه تجاری کشور است و از این طریق تاکنون تسهیات 
و پاداش های نقدی قابل توجهی را به مشتریان اعطا کرده 

است. 

بازدید مدیرعامل بانک انصار از 
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

مدیرعام��ل بانک انص��ار از بیس��ت و پنجمین نمایش��گاه 
بین المللی قرآن کریم در مصای حضرت  امام  خمینی )ره( 
بازدید کرد و ابراز امیدواری کرد که ش��عار امسال نمایشگاه 
ق��رآن تحت عنوان »اخاق و زندگ��ی« منبع الهام مدیران و 

کارکنان بانک انصار باشد. 
به گزارش روابط عمومی بانک انصار، دکتر ابراهیمی در 
این بازدید با اشاره به پتانسیل خوب قرآنی کشور گفت: با 
توجه به نوآوری و خاقیت هایی که وجود دارد نیاز است 
کاره��ای خوبی در این حوزه انج��ام و در جامعه نهادینه 
ش��ود. هرچند پوش��ش هنری موضوعات قرآنی می تواند 
در نهادینه ش��دن مفاهیم قرآنی برای عموم جامعه مؤثر 
باش��د اما نیاز اس��ت تا حمایت های مالی نیز پشتوانه این 

مهم باشد. 
وی با بی��ان اینکه بان��ک انصار حمایت ه��ای مختلفی از 
حوزه های قرآنی داشته، ادامه داد: برای اقتصاد حوزه قرآنی 
باید فکر اساس��ی صورت گیرد تا اف��رادی که در این حوزه 
فعال هستند و قلم می زنند و هنرآفرینی می کنند، با مشکل 
روبه رو نش��وند. تحقق این امر، تخصیص بودجه ای خاص به 

حوزه قرآنی را می طلبد. 
ابراهیمی با اش��اره به ربع قرن برگزاری نمایش��گاه قرآن 
افزود: خوش��بختانه در کش��ورمان ظرفیت های خوبی برای 
توس��عه و رونق هنر و مکتوب��ات قرآنی وجود دارد و باید در 
این راس��تا درس��ت عمل کنیم تا بتوانی��م از این ظرفیت ها 

بهره جوییم. 
مدیرعامل بانک انصار با بیان اینکه در س��ال های گذشته، 
آث��ار قرآن��ی را از کش��ورهای دیگ��ر وارد می کردی��م و اگر 
می خواس��تیم هدیه قرآنی به کس��ی بدهیم مجبور بودیم از 
انتش��ارات خارجی تهی��ه کنیم، اضافه کرد: ام��ا با توجه به 
برگزاری نمایش��گاه قرآن، شاهد آن هستیم که در سال های 
اخی��ر، تولی��دات قرآنی به ان��دازه ای پیش��رفت کرده اند که 
محصوالت��ی فاخر و زیبنده تولید ش��ده اند و قدم های خوبی 

در این راه برداشته شده است. 
گفتنی است این بازدید با همراهی رئیس دفتر امور فقهی 
و جمعی از معاونان و مدیران بانک انصار صورت گرفته بود. 
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خبرنــامه

افزایش اعضای بانک زیرساخت آسیا
بانک س��رمایه گذاری زیرساخت آسیا  )AIIB( که ایران نیز 
از اعضای هیأت موس��س آن اس��ت، در دومین نشست ساالنه 
خود در کره جنوبی، عضویت س��ه کش��ور جدید را تأیید کرد. 
این نشست از روز جمعه در جزیره جیجو کره جنوبی در حال 
برگزاری اس��ت و علی طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز در آن حضور 
دارد.  بر اس��اس این گزارش، هیأت مدی��ره این بانک با صدور 
بیانیه ای عضویت سه کشور آرژانتین، جمهوری ماداگاسکار و 
پادش��اهی تونگا را تأیید و اعام کرد که کشور پادشاهی تونگا 
به عنوان عضو منطقه ای و آرژانتین و ماداگاسکار هم به عنوان دو 

عضو غیر منطقه ای به عضویت این بانک درآمده اند. 

کاهش قیمت دالر و افزایش قیمت انواع سکه
صرافان بازار ارز و طا، نرخ هر دالر آمریکا را 3.727 تومان و هر 
قطعه تمام به��ار آزادی طرح جدید را 1.210.550 تومان تعیین 
کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دالر و همچنین افزایش دسته 
جمعی قیمت انواع سکه در بازار است. همچنین هر یورو در بازار آزاد 
تهران 4.228 تومان و هر پوند نیز 4.843 تومان قیمت خورد. هر 
نیم سکه 635.000 تومان و هر ربع سکه 364.500 تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی 247.000 تومان خرید و فروش شد و هر 

گرم طای 18 عیار 114.175 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.727دالر آمریکا

4.228یورو اروپا

4.843پوند انگلیس

1.020درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

494.550مثقال طا

114.175هر گرم طای 18 عیار

1.173.000سکه بهار آزادی

1.210.550سکه طرح جدید

635.000نیم سکه

364.500ربع سکه

247.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـــه

                                  بسمه تعالی
آگهی دعوت سهامداران شرکت توسعه تجارت مکسان )سهامی خاص( 

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده   

بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت توس��عه تجارت مکسان )سهامی 
خاص( ثبت ش��ده به ش��ماره 482497 و شناس��ه ملی 14005392970 
دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
که روز چهارش��نبه مورخ 1396/04/14 س��اعت 9 صبح در  آدرس تهران، 
خیاب��ان ولیعصر، برج اداری س��ایه، طبقه 12 واحد 5 تش��کیل می گردد، 

حضور بهمراه رسانند. 
دستور جلسه به شرح ذیل میباشد

1- انتخاب اعضای هیات مدیره
2- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار شرکت

هیات مدیره شرکت 

                                  بسمه تعالی
آگهی دعوت سهامداران شرکت توسعه تجارت مکسان 

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 

بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت توس��عه تجارت مکسان )سهامی 
خاص( ثبت ش��ده به ش��ماره 482497 و شناس��ه ملی 14005392970  
دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت که روز 
چهارش��نبه مورخ 1396/04/14 ساعت 11 صبح در  آدرس تهران، خیابان 
ولیعص��ر، برج اداری س��ایه، طبقه 12 واحد 5 تش��کیل م��ی گردد، حضور 

بهمراه رسانند. 

دستور جلسه به شرح ذیل میباشد:
1- تغییر آدرس قانونی شرکت و اصاح ماده مربوطه در اساسنامه

هیات مدیره شرکت 

رابط��ه بانک جهانی با دونال��د ترامپ، رئیس 
جمه��وری آمری��کا موجب افزای��ش نگرانی در 
م��ورد بی طرفی سیاس��ی این نه��اد جهانی در 
ماه های اخیر شده است و تحلیلگران معتقدند 
نگرانی بزرگ تر اما تغییر رویه فعالیت های بانک 
جهانی اس��ت.  به گزارش نشریه کانورسیشن، 
بان��ک جهان��ی از ی��ک وام دهنده ب��رای انجام 
پروژه های توس��عه ای به یک کارگ��زاری برای 
سرمایه گذاری در بخش  خصوصی تبدیل شده 
اس��ت.  جیم یونگ کیم، رئی��س بانک جهانی 
آوری��ل 2017 در یک س��خنرانی در مدرس��ه 
اقتصاد لندن گفت که پروژه های توسعه ای نیاز 
به تغییرات اساس��ی دارند و باید از تأمین مالی 
میلیارده��ا دالر روی کمک های توس��عه ای به 
تریلیون ها دالر روی س��رمایه گذاری در بخش  
خصوص��ی تبدیل ش��وند.  وی تأکید کرده بود 
ک��ه از طری��ق س��رمایه گذاری در کش��ورهای 
توسعه یافته، منابع مالی قابل توجهی به راحتی 
به دس��ت خواهد آمد که تاکنون به دلیل عدم 
آگاهی س��رمایه گذاران خصوصی در مورد این 
کش��ورها و ریس��ک گریزی آنها ت��ا حد زیادی 

دست نخورده باقی مانده است. 
از نظر کیم، بانک جهان��ی باید به کارگزاری 
بین بخش  خصوصی و کش��ورهای توسعه یافته 
تبدی��ل ش��ود. در نتیجه اولویت ای��ن بانک در 

آین��ده ق��رض دادن پول نیس��ت، بلک��ه انجام 
پروژه های کم خطر در کش��ورهای توسعه یافته 
خواه��د ب��ود. بدین ترتی��ب بان��ک جهانی به 
اجرای سیاست هایی در جهت افزایش جذابیت 
س��رمایه گذاری  ب��رای  پروژه ه��ا  و  کش��ورها 
خصوص��ی روی خواه��د آورد.  رئی��س بان��ک 
جهانی ابراز امیدواری کرده است که این بانک 
با اجرای این تغییرات بتواند به عنوان واسطه ای 
بین منافع سیس��تم بازار جهانی، کشورهای در 
حال توسعه و فقرا، عاوه بر افزایش تأمین مالی 
بخ��ش  خصوصی، همزمان به کش��ورهای فقیر 
نیز کمک کن��د.  این دیدگاه آقای کیم، قدرت 
عمل بازوهای وام دهی بانک جهانی یعنی بانک 
بین المللی ترمیم و توسعه  )IBRD(  و انجمن 
توس��عه بین الملل  )IDA( را خواهد گرفت و 
در عوض به تقویت مؤسس��ه مال��ی بین الملل  
)IFC( به عن��وان ب��ازوی بخش خصوص��ی آن 

خواهد پرداخت. 
بان��ک بین المللی ترمیم و توس��عه در س��ال 
1948 و ب��ا ه��دف اعط��ای وام و مش��اوره به 
کش��ورهایی با درآمد کم و متوس��ط تأس��یس 
ش��د. این وام ها س��ودآور هم هستند و با وجود 
اینکه IBRD فعالیتی در جهت افزایش درآمد 
خود ندارد، اما اهدافی که دنبال می کند موجب 

توسعه اقتصادی اجتماعی جهان می شود. 

افزایش نگرانی ها از بی طرفی سیاسی و تغییر رویه بانک جهانی

چرا تحلیلگران از تغییر رویه بانک جهانی نگرانند
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ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در 
جریان معامالت نخستین روز هفته منفی بود 
و ۱۸۰ واح��د دیگر افت ک��رد و در ارتفاع 79 
هزار و 2۸5 واحدی قرار گرفت. بیشترین تاثیر 
منفی بر حرکت دماس��نج بازار س��هام در روز 
ش��نبه به نام نمادهای ف��والد مبارکه اصفهان، 
ای��ران خودرو و کش��تیرانی ایران ثبت ش��د و 
در مقاب��ل نمادهای معامالتی س��رمایه گذاری 
توسعه ملی، پتروشیمی خلیج فارس و پاالیش 
نفت بندرعباس با رش��د خود مانع افت بیشتر 
ش��اخص کل ش��دند. روز ش��نبه س��هام اکثر 
ش��رکت های خودروی��ی و س��اخت قطعات از 
جمله ایران خ��ودرو، زامیاد، ایران خودرو دیزل، 
س��ایپا دیزل و گ��روه بهمن با روند کاهش��ی 
در قیمت پایانی مواجه ش��دند. در گروه سایر 
محصوالت کانی ه��ای غیرفلزی بیش از نیمی 
از نمادها در قیمت س��هام  خود روند کاهش��ی 
را تجربه کردند و تعدادی نیز با افزایش قیمت 
مواجه ش��دند، اما در گروه قند و ش��کر به جز 
چه��ار نماد مابقی با روند رو به رش��دی همراه 
بودند. در گروه فلزات اساسی نیز تعداد زیادی 
از نماده��ا رون��د کاهش��ی در قیم��ت آخرین 
معامله و قیمت پایانی را تجربه کردند و اندک 

نمادهایی با روند رو به رشد مواجه شدند. 

نوسان گیری؛ وجه غالب معامالت
در نخستین روز معامالتی هفته، بازار سهام 

تا میان��ه معامالت با روندی متعادل همراه بود 
ام��ا با عدم حمایت حقوقی ها از نماگر بورس و 
حضور سهامداران خرد در بازار بدهی بار دیگر 
به روند منفی روزهای گذش��ته خود بازگشت 
و ش��اخص کل نتوانست سبزپوش باقی بماند. 
بدی��ن ترتیب اقب��ال س��هامداران کوتاه مدت 
بورس به سهم های کوچک بازار ادامه پیدا کرد 
و نوس��ان گیری وجه غالب معامالت روز شنبه 
بود. همین مس��ئله باعث ش��د ارزش معامالت 
روزانه بازار فرابورس 54 هزار میلیارد تومانی از 
ارزش معام��الت روازنه بازار 322 هزار میلیارد 
تومانی بورس تهران پیشی گیرد. بر این اساس 
معامالت مبتی بر سفته بازی در بازار فرابورس 
منجر به تش��کیل صف های خرید در برخی از 
سهام این بازار شد و به بی انگیزگی سهامداران 
در ب��ازار بورس دام��ن زد. در عین حال بازده 
موث��ر بیش از 25 درصدی اوراق اس��ناد خزانه 
اس��المی در کنار ورود دوباره برخی موسسات 
اعتب��اری و بانک ها به بازار بین بانکی به منظور 
جذب نقدینگی باعث ش��ده تا این روزها بازار 
سهام بی رمق تر از گذشته به حیات خود ادامه 

دهد. 

رشد 2.9 درصدی شاخص کل از ابتدای سال
از ابتدای س��ال 96 تاکنون در مدت 54 روز 
معامالت��ی تعداد 59 میلی��ارد و ۱9۰ میلیون 
و  ارزش ۱5۰ ه��زار  ب��ه  و حق تق��دم  س��هم 
2۱7 میلی��ارد ری��ال در 3 میلیون و 3۸7 هزار 
و 23۸ دفع��ه مورد معامله قرار گرفته اس��ت.

همچنی��ن بررس��ی معام��الت بازار س��هام به 

تفکیک بازار نش��ان می دهد در این مدت 35 
میلیارد و 767 میلیون سهم به ارزش ۸۰ هزار 
و ۱75میلی��ارد ری��ال در یک میلی��ون و 5۰4 
ه��زار و 673 نوبت در ب��ازار اول؛ 2۱ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون س��هم به ارزش 5۰ هزار و 75۱ 
میلی��ارد ریال در یک میلی��ون و ۸6۸ هزار و 
799 نوب��ت در بازار دوم؛ ۱۸ میلیون س��هم به 
ارزش ۱7 هزار و 5۱۱ میلیارد ریال در 4394 
نوبت در بازار بدهی؛ ۱442 میلیون س��هم به 
ارزش ۱2 میلیارد ریال در 733 نوبت در بازار 
مش��تقه و ۱63 میلیون واح��د از صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامل��ه در بورس تهران 
ب��ه ارزش ۱76۸ میلیارد ریال در ۸639 نوبت 
مورد معامله قرار گرفته است. شاخص کل نیز 
که معامالت امسال بورس را از ارتفاع 77 هزار 
و 23۰ واحد آغاز کرده است تاکنون با 2236 
واحد رش��د، افزایش 2.9 درصدی را ثبت کرده 
و به ارتفاع 79 هزار و 465 واحد رسیده است. 
شاخص بازار اول نیز در این مدت با 4۰۸ واحد 
و شاخص بازار دوم با ۱۱346 واحد رشد مواجه 

شده اند. 

افت 1/5 واحدی آیفکس
دادوس��تد بیش از یک میلی��ارد ورقه بهادار 
ب��ه ارزش اف��زون بر یک ه��زار و 729 میلیارد 
ری��ال نتیجه دادوس��تدهای فرابورس ایران در 
نخستین روز مبادالتی آخرین هفته خردادماه 
بود. روز ش��نبه 2۸ خردادماه در حالی ش��اهد 
افزایش حجم و ارزش معامالت فرابورس بودیم 
که آیفکس با ح��دود ۱/5واحد افت در ارتفاع 

9۰۰ واحدی ایس��تاد. در بازارهای اول و دوم 
نزدیک به ۱۱۱ میلیون س��هم ب��ه ارزش بالغ 
بر 25۱ میلیارد ریال دست به دس��ت شد و در 
این میان نماد ذوب آهن اصفهان با نقل وانتقال 
35 میلیون سهم به ارزش بیش از 26 میلیارد 
ریال و نماد عمران و توسعه شاهد با دادوستد 
۱۸ میلیون سهم به ارزش 36 میلیارد ریال به 
ترتیب بیش��ترین حجم و ارزش مبادالتی را به 
خود اختصاص دادند. در س��ه تابلوی مبادالتی 
بازار پای��ه نیز جابه جایی بیش از ۸۸9 میلیون 
سهم به ارزش بالغ بر یک هزار و ۱52 میلیارد 
ری��ال صورت گرفت و در ب��ازار اوراق با درآمد 
ثابت نیز حدود ۱99 میلیون ورقه دست به دست 
ش��د که ارزش��ی بالغ ب��ر ۱92 میلی��ارد ریال 
را رق��م زد. در همی��ن حال بی��ش از 75 هزار 
ورقه تس��هیالت مسکن به ارزش افزون بر 57 
میلی��ارد ریال بین س��هامداران تغییر مالکیت 
یافت و امتیاز تسهیالت مسکن اردیبهشت ماه 
96 در حالی بیشترین حجم و ارزش معامالتی 
را در میان تس��ه ها به خ��ود اختصاص داد که 
روز جاری با بیشترین قیمت معامالتی معادل 
77۱ ه��زار ریال خریدوفروش ش��د. در نهایت 
بیش��ترین افزایش قیمتی را در میان نمادهای 
فرابورس��ی، نمادهای بیمه س��امان، بازرگانی 
و تولی��دی مرجان کار و داروس��ازی س��بحان 
آنکولوژی تا س��قف 4.9 درصدی ب��ه نام خود 
ثبت کردند. در حالی که عنوان بیشترین افت 
قیمت به نام نمادهای صنایع فوالد آلیاژی یزد، 
شیر پاس��توریزه پگاه گلستان و سرمایه گذاری 

مسکن الوند ثبت شد. 

حقوقی ها از نماگر بازار سهام حمایت نمی کنند

بورس تشنه نقدینگی 

ب��ا ارتقای نقش ب��ازار س��رمایه در تامین 
مالی، در ۱۰ س��ال گذشته میزان تامین مالی 
از این ب��ازار بیش از ۱2 براب��ر افزایش یافته 
اس��ت. به گزارش تس��نیم؛ یکی از نقش های 
محوری بازار س��رمایه، تامین مالی از طریق 
ج��ذب منابع عمومی و انتق��ال آن به بخش 
واقع��ی اقتصاد اس��ت. از این رو آمار منتش��ر 
شده توسط مدیریت تحقیق و توسعه شرکت 
بورس تهران نش��ان می ده��د تامین مالی از 
بازار س��رمایه در ۱۰ س��ال گذش��ته بیش از 
۱2براب��ر افزای��ش یافته، به گون��ه ای که این 
رقم از 42 هزار میلیارد ریال در سال ۱3۸6 
به بیش از 522 هزار میلیارد ریال در س��ال 
۱395 افزای��ش پیدا کرده اس��ت. همچنین 

ع��الوه بر افزای��ش قابل توج��ه حجم تامین 
مالی از بازار س��رمایه، س��هم بازار سرمایه از 
تامی��ن مالی کل کش��ور نیز ط��ی این دوره 
رشد محسوسی داشته اس��ت؛ به طوری که 
سهم بازار س��رمایه در تشکیل سرمایه ثابت 
کل کش��ور )س��رمایه گذاری کل اقتصادی( 
در دوره م��ورد مطالعه از 6 درصد در س��ال 
۱3۸6 با رشد بیش از سه برابری به 2۰ درصد 
در س��ال ۱394 افزایش یاف��ت. این گزارش 
می افزاید: س��هم بازار سرمایه در تامین مالی 
کل اقتصاد در 9 ماه نخست سال ۱395 نیز 
۱5 درصد اعالم شده است که با توجه به عدم 
رشد محس��وس میزان تشکیل سرمایه ثابت 
در س��ال ۱395 از یکسو و رشد 47 درصدی 

)۱65.9 میلی��ون ریال( میزان تامین مالی از 
بازار س��رمایه در سه ماه پایانی سال گذشته، 
انتظار می رود س��هم این بازار از تامین مالی 
کل اقتص��اد در پایان س��ال 95 ب��ه بیش از 
2۰ درص��د افزای��ش یافته باش��د. همچنین 
تامین مالی از بازار س��رمایه از س��ال ۱3۸6 
با ی��ک روند صعودی تا س��ال ۱3۸9 همراه 
بود و سهم آن از میزان تشکیل سرمایه ثابت 
کل کش��ور از 6 درصد به ۱2 درصد در س��ال 
۱3۸9 رس��ید. به عالوه اینکه براساس آمارها 
در سال های ۱39۰ و ۱39۱ با کاهش حدود 
2 هزار میلیاردی تامین مالی از بازار سرمایه، 
س��هم این بازار از تشکیل س��رمایه ثابت به 
۱۰ درص��د کاهش یافته اس��ت. همچنین در 

سال ۱392با افزایش بیش از دو  برابر تامین 
مالی از این بازار، سهم آن از تشکیل سرمایه 
ثابت ب��ه ۱7 درصد افزایش یافت و تا س��ال 
۱394 به دنبال افزای��ش تامین مالی از این 
بازار، س��هم بازار س��رمایه از تشکیل سرمایه 
ثابت به 2۰ درصد در س��ال ۱395 بالغ شد. 
گفتنی اس��ت تامین مالی از بازار س��رمایه از 
س��ه طریق افزایش س��رمایه، عرضه اولیه و 
انتش��ار ان��واع ابزار های تامی��ن مالی صورت 
می گی��رد. همچنین براس��اس آمار منتش��ر 
ش��ده انواع ابزار تامین مالی، افزایش سرمایه 
و عرضه اولیه به ترتیب باالترین ارقام تامین 
مالی را در بازار س��رمایه در س��ال ۱395 به 

خود اختصاص داده اند. 

رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و 
اوراق بهادار، تغییرات پیشنهادی سازمان بورس 
و اوراق به��ادار و دس��تورالعمل های تاثیرگذار 
ب��ازار س��رمایه را ب��رای اهالی این ب��ازار مهم 
توصیف کرد و گفت: اکث��ر آنها مثبت ارزیابی 
می شود. حمیدرضا مهرآور، رئیس هیات مدیره 
کان��ون کارگ��زاران ب��ورس و اوراق به��ادار و 
مدیرعامل کارگزاری بانک سامان در گفت وگو 
با سنا گفت: در بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق 
بهادار -مصوب مجلس شورای  اسالمی ایران- 
یکی از وظایف س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
تدوین دس��تورالعمل های مرتبط با این قانون 
ذکر ش��ده است. وی ادامه داد: پس از تصویب 
این قانون در س��ال ۸4، دستورالعمل های بازار 
س��رمایه به مرور از سوی این نهاد ناظر تدوین 
شده اس��ت. به گفته مهرآور، دستورالعمل های 
فوق در زمان خود مناس��ب بودند و با توجه به 
شرایط بازار قابلیت اجرایی باالیی داشتند، اما 
در ش��رایط فعلی که حدودا ی��ک دهه از تهیه 
این دس��تورالعمل ها می گذرد )و تنها برخی از 
آنها ویرایش مختصری داش��تند(، بس��یاری از 
دس��تورالعمل های فوق کارایی خود را از دست 
داده اند. مدیرعامل کارگزاری بانک سامان ادامه 

داد: خوش��بختانه سازمان بورس و اوراق بهادار 
بر این مشکالت واقف بود، به تدوین اصالحات 
پیش��نهادی در برخی از دستورالعمل های مهم 
بازار س��رمایه اق��دام کرد و ط��ی فراخوانی از 
عموم س��رمایه گذاران در بازار س��رمایه دعوت 
کرد تا نظ��رات خود را در ای��ن خصوص ارائه 
دهند. وی گفت: در حال حاضر »دستورالعمل 
اجرای��ی نحوه انجام معام��الت اوراق بهادار در 
بورس اوراق بهادار تهران- مصوب س��ال ۸9«، 
»دس��تورالعمل اجرایی نحوه انج��ام معامالت 
اوراق بهادار در فرابورس ایران- مصوب س��ال 
۸۸«، »دس��تورالعمل پذیرش اوراق بهادار در 
بورس اوراق بهادار تهران- مصوب س��ال 9۰«، 
»دس��تورالعمل پذیرش، عرض��ه و نقل و انتقال 
اوراق بهادار در فرابورس ایران - مصوب س��ال 
۸۸« و »دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات 
ش��رکت های ثبت شده نزد س��ازمان- مصوب 
س��ال ۸6« دچ��ار تغییرات��ی ش��دند. رئیس 
هیات مدی��ره کانون کارگ��زاران بورس و اوراق 
بهادار افزود: موارد فوق الذکر دستورالعمل هایی 
هستند که همه س��رمایه گذاران روزانه درگیر 
آن ب��وده و ب��رای اهالی بازار س��رمایه بس��یار 
مهم ارزیابی می ش��ود. مهرآور در نگاهی کلی 

به دس��تورالعمل های فوق اظهار داشت:  زمان 
توقف و بازگشایی نمادها در نوسانات نامتعارف 
مثبت و منفی، قاعده مند و کوتاه و نحوه توقف 
نماده��ا به دلیل ع��دم ارائه اطالعات توس��ط 
ناشران، اصالح شد. وی تصریح کرد: همچنین 
گزارش ه��ای پیش بین��ی درآمد هر س��هم به 
گ��زارش تجزیه و تحلی��ل مدیری��ت براس��اس 
استانداردهای بین المللی تبدیل و نحوه افشای 
اطالعات با اهمیت و مصادیق آن اصالح شد و 
اختیارات و مس��ئولیت های بورس ها در نظارت 
بر ناش��ران افزایش یافت. ب��ه گفته مدیرعامل 
کارگزاری بانک سامان، ش��اید مهم ترین تغییر 
در دس��تورالعمل های فوق، اصالح نحوه انتشار 
پیش بینی سود شرکت ها باشد. مهرآور با اشاره 
ب��ه اینکه در ای��ن خصوص تاکن��ون اقدامات 
زیادی صورت گرفته است، گفت: گزارش های 
پیش بینی س��ود شرکت ها ممکن است موجب 
شائبه خط دادن ناشر به سهامدار و همین طور 
تضعیف ش��رکت در بین رقبا ش��ود. وی اضافه 
کرد: در خصوص این تغییر نیاز اس��ت جلسات 
متعددی تشکیل شود تا همه مزایا و معایب آن 
مشخص ش��ود. همچنین فرم هایی که سازمان 
ب��رای گزارش های مدیریت��ی طراحی می کند 

باید به گونه ای باش��د که هم��ه اطالعات مهم 
را ش��امل ش��ود تا بتوان آن را به نحو احس��ن 
اجرای��ی ک��رد. وی تغییر مهم بع��دی در این 
خصوص را باز و بسته شدن نمادها ذکر کرد و 
گفت: در پیشنهاد سازمان، توقف نمادها برای 
مجامع ی��ک روز قبل و حداکث��ر دو روز پس 
از برگ��زاری مجامع اس��ت. رئیس هیات مدیره 
کانون کارگزاران ب��ورس و اوراق بهادار افزود: 
در صورتی که نمادی ابه��ام در ارائه اطالعات 
داشته باش��د تنها دو   روز کاری متوقف خواهد 
مان��د و در صورتی که ناش��ر از ارائه اطالعات 
خ��ودداری کن��د، ب��ورس مربوط��ه مکاتبات 
فی مابین را منتشر و نماد را بازگشایی می کند؛ 
این تغیی��رات مثبت ارزیابی ش��ده و می تواند 
منج��ر به نقدش��وندگی هرچ��ه بیش��تر بازار 
س��رمایه ش��ود. مهرآور، از دیگر تغییرات مهم 
دس��تورالعمل های پیشنهادی سازمان بورس و 
اوراق بهادار را ارائه کنفرانس خبری مدیرعامل 
دانست و گفت: این موضوع می تواند به صورت 
حض��وری، تلفنی ی��ا مجازی برگزار ش��ود. از 
طرفی ای��ن موضوع رویه اجرای��ی بورس های 
مط��رح دنیا ب��وده و موجب رف��ع ابهامات در 

خصوص عملکرد شرکت خواهد شد. 

تامین مالی از بازار سرمایه 12 برابر شد

افزایش نقدشوندگی با تغییر در دستورالعمل های بازار سرمایه

خبر

نماد سرچشمه گشایش می یابد
نماد معامالتی»سرچشمه« متعلق به شرکت سرمایه گذاری مس 
سرچشمه امروز 2۸ خردادماه در بازار دوم فرابورس ایران گشایش 
می یابد. همچنین نماد معامالتی حق تقدم خرید سهام این شرکت 
در همین روز قابل معامله اس��ت. گش��ایش نماد »سرچش��مه« با 
توجه به اجرای ماده ۱9 »دس��تورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه 
اوراق به��ادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران« در بازار 
عادی صورت می گیرد. قیمت پایانی س��هام شرکت سرمایه گذاری 
مس سرچش��مه که در تاریخ ۱۸ اس��فند ۱395 پذیرش و ششم 
فروردین م��اه 96 نی��ز پ��س از احراز تمامی ش��رایط مدنظر هیات 
پذی��رش در فهرس��ت نرخ های فرابورس ایران درج ش��د، میانگین 
موزون معامالت روزانه س��هام در روز گش��ایش است. معاون مالی 
سرمایه گذاری این شرکت EPS هر سهم شرکت در سال 95 را که 
باالی 9۰ درصد آن تحقق پیدا کرده است به طور تلفیقی ۸۰تومان 
اعالم کرد و افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته س��ود تلفیقی و 
س��ود شرکت اصلی در سال 96 رقم ۸5 و ۱۱۰ تومان و برای سال 

97 نیز 9۰ و ۱2۰ تومان در نظر گرفته شده است. 

سهام در دست انتشار شرکت توسعه هنر 
ایران پذیره نویسی می شود

پذیره نویسی س��هام در دست انتشار ش��رکت گروه توسعه هنر 
ایران به مدت ۱5 روز از طریق شبکه کارگزاری فرابورس ایران آغاز 
می ش��ود. شرکت توسعه هنر ایران به عنوان شرکت سهامی عام در 
شرف تاسیس دارای سرمایه اولیه ۸5۰ میلیارد ریال منقسم به ۸5۰ 
میلیون س��هم عادی یک هزار ریالی است که از میزان کل سرمایه 
اولیه 7۰۰ میلیارد ریال توسط موسسان تامین شده و ۱5۰ میلیارد 
ریال باقی مانده از طریق پذیره نویس��ی عمومی تامین می شود. به 
این ترتیب ۱5۰ میلیون س��هم با قیمت هر سهم یک هزار ریال به 
مدت ۱5 روز از طریق شبکه کارگزاری  فرابورس ایران پذیره نویسی 

می شود. 
 

عرضه بیش از 100 هزار تن فرآورده نفتی و 
پتروشیمی

تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران روز شنبه 
27 خردادم��اه میزبان عرضه ۱۰۰ هزار و 64۸ تن انواع قیر، گوگرد، 
لوب کات، وکیوم باتوم، مواد شیمیایی و مواد پلیمری بود. همچنین 
7 ه��زار و 57۰ تن قیر 6۰7۰ نیز در ت��االر صادراتی بورس کاالی 
ایران عرضه شد. تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران هم 
در این روز ش��اهد عرضه ۱۰ هزار و 64 تن جو دامی در قالب طرح 
قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی بود. عالوه بر این، ۱5۰ تن ذرت 
دانه ای، 3۰۰ تن روغن خام، 275 تن ش��کر س��فید، 39 هزار تن 
گندم خوراکی و 4 هزار تن گندم دوروم نیز در این تاالر عرضه شد. 
بر اس��اس این گزارش، 5۰۰ تن شمش هزار پوندی 99.۸ شرکت 
ایرالک��و نیز در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه ش��د. بازار 
فرعی بورس کاالی ای��ران نیز عرضه ۱۰۰ تن قند به صورت کله و 

خرد شده را تجربه کرد. 

معامله بیش از 41 هزار مگاوات ساعت برق
در جریان معامالت بورس انرژی ایران ش��اهد معامله 3.6۸7 
ق��رارداد معادل 4۱.۸4۰ مگاوات س��اعت ب��ه ارزش ۱4 میلیارد 
و ۱43 میلی��ون ری��ال ب��ود. همچنین در تابلوی س��لف موازی 
اس��تاندارد برای قراردادهای با سررس��ید یک س��ال و بیشتر در 
بازار مش��تقه ب��ورس انرژی ای��ران، در نماد س��ماه 96۱، 5۰3 
قرارداد با ارزش��ی بالغ بر 2 میلیارد ریال و در نماد ستاره 96۱، 
2۰5 قرارداد با ارزش��ی بالغ بر 5۱۰ میلیون ریال معامله ش��د. 
در مجم��وع ارزش معامالت بازار مش��تقه بورس انرژی ایران، به 

۱6 میلیارد و 655 میلیون ریال بالغ شد. 

آمازون، هر سهم هول فودز را 42 دالر 
خریداری کرد

ش��رکت تجارت الکترونیک آمریکایی موسوم به آمازون، شرکت 
غذایی زنجیره ای هول فودز را به قیمت ۱3.7 میلیارد دالر خریداری 
کرد. ش��رکت آمازون با اعالم خرید هول فودز موجب رشد قیمت 
سهم خود و هول فودز در آخرین روز معامالتی هفته شد. براساس 
این گزارش، آمازون با خرید هول فودز هر س��هم این شرکت غذایی 
زنجیره ای را 42 دالر خریداری کرد. ش��رکت غذایی هول فودز یک 
سوپرمارکت  زنجیره ای اس��ت. این سوپرمارکت های زنجیره ای که 
کاال و مواد غذایی طبیعی و ارگانیک را به فروش می رساند چندین 
س��ال اس��ت که با حضور رقبای قدرتمند در بازار مصرفی، با افت 

قیمت سهام همراه بوده است. 

 سود هر سهم »شسینا« 481 ریال
 شرکت صنایع شیمیایی سینا نخستین پیش بینی درآمد هر سهم 
سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را به صورت حسابرسی نشده 
منتشر کرد. »شسینا« پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی 96 
را با سرمایه 3۰ میلیارد و 7۱3 میلیون ریال، مبلغ 4۸۱ ریال به طور 
خالص پس از کسر مالیات اعالم کرد. سود هر سهم این شرکت در 
گزارش قبل، 5۸3 ریال اعالم شده بود که در صورت مالی جدید با 

کاهش ۱7 درصدی به عدد 4۸۱ ریال رسید. 

اختصاص 300 ریال سود به ازای هر سهم گل گهر
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در پایان دوره ۱2 ماهه منتهی 
به 3۰ اسفندماه 95 مبلغ 9 هزار و 7 میلیارد و 42۰ میلیون ریال 
س��ود خالص کسب کرد و بر این اس��اس مبلغ 3۰۰ ریال سود به 
ازای هر سهم خود کنار گذاشت. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
صورت های مالی یک ساله منتهی به 3۰ اسفندماه 95 را حسابرسی 
نش��ده منتشر کرد. این شرکت در سال گذشته با سرمایه 3۰ هزار 
میلی��ارد ریال مبلغ 3۰ هزار و 536 میلی��ارد و 455 میلیون ریال 
درآم��د عملیاتی داش��ت. از درآمد این ش��رکت بهای تمام  ش��ده 
درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ ۱2 هزار و 
4۱7 میلیارد و 465 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص این شرکت 
نیز هزینه های فروش، اداری و عمومی کس��ر و درآمدهای عملیاتی 
اضافه شد و س��ود عملیاتی به مبلغ ۱۰ هزار و ۱43 میلیارد و 59۱ 
میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی 
و مالیات کس��ر و درآمدهای غیر عملیاتی به آن اضافه ش��د و سود 
خالص برابر 9 هزار و 7 میلیارد و 42۰ میلیون ریال به دست آمد و 
بر این اساس مبلغ 3۰۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به 
سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت 
مبلغ ۸ هزار و 6۱7 میلیارد و 5۱6 میلیون ریال سود انباشته پایان 

دوره در حساب های این شرکت منظور شد. 

نگاه
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بورس انرژی
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شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
س��المین در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد 
افزایش را از آن خود کرد که نیروترانس در جایگاه دوم این 

گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.2265غسالم

7.52۸4.99بنیرو

4.2754.96شکلر

5.۸794.94چکارن

2.97۸4.9خلنت

4.۰۸۸4.77قهکمت

4.9754.6کماسه

 بیشترین درصد کاهش
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی صدر نشین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش شد. الکتریک خودرو شرق در رده 
دوم این گروه ایس��تاد. افس��ت هم در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.92(7.۰79تکشا
)4.۸2(2.253خشرق
)4.۸۱(۱۰.۸9۰چافست

)4.5۱(۱.229ثشاهد

)4.33(6.5۱3فلوله

)4.۱۱(9۰9خکمک

)4.۰2(4.5۰۸حپترو

پرمعامله ترین سهم
بانک ملت پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. 
پلی اکریل در رده دوم این گروه ایس��تاد. پارس خودرو هم 

در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

2۱.72۰ 999وبملت

۱6.776 569شپلي
۱6.44۸ 997خپارس
9.9۱7 94خاذینح
9.692 927وساپا
9.375 92۱خکاوه
۸.33۸ 2۱77وبانک

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را تامین ماسه ریخته گری 
به خود اختصاص داد. پتروشیمی فجر رتبه دوم را به دست آورد. 
مس باهنر هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
3۱.3۱۱ 4975کماسه
24.727 6۰23بفجر

24.636 3444فباهنر
22.۰49 2646خودرو
2۱.69۱ 999وبملت
2۱.۰۰۰ 2۱۰۰۰دسیناح
2۰.۰22 97۰۰پاکشوح

بیشترین سهام معامله شده
پ��ارس خودرو در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
س��هام معامله ش��ده را به دست آورد که پلی اکریل در این 

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

997۱۱63خپارس
569962شپلی
999927وبملت
2646926خودرو
34449۰4فباهنر
4975۸3۰کماسه
927۸۰9وساپا

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه 

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

5۸55۱۱7۱ددام
۱929964کساپا

2369592خمحور
9۰9454خکمک
3555254فمراد
24۱۰2۱9تکنو
297۸2۱3خلنت

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

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

7922.۱۱وخارزم
۱3232.45واعتبار
۱۱343.4۰پردیس

۱۰523.5۱ورنا
۱۰4۰4.۰۰وصنعت
۱۸7۸4.۰۱پارسیان

۱۸294.۰6ما

نماگر بازار سهام
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تبریز – اس�د فالح- امام جمعه تبریز 
ب��ا تأکید ب��ر اهمیت فرهن��گ در جامعه، 
گفت: فرهنگ اساسی ترین مسئله کشور 
و اصلی ترین دغدغه مق��ام معظم رهبری 
اس��ت. به گ��زارش خبرنگار م��ا در تبریز، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان 
ش��رقی به همراه معاونین، مدیران ستادی 
و شهرس��تانی اداره کل و جمعی از اساتید 
و اصحاب فرهنگ و هنر اس��تان با حجت 
االس��الم والمس��لمین دکت��ر محمدعلی 
آل هاش��م، نماینده ولی فقیه در اس��تان و 
امام جمعه تبریز دیدار کرد. حجت االسالم 
والمسلمین س��ید محمدعلی آل هاشم در 
این دیدار اظهار داشت: مقام معظم رهبری 
از س��ال ها پی��ش در رابطه ب��ا فرهنگ و 
تهدیدات این حوزه با عناوین مختلفی چون، 
تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی 
فرهنگی و جنگ نرم هش��دار می دهند و 
این نشان دهنده اهمیت موضوع فرهنگ از 
دیدگاه ایشان است. امام جمعه تبریز تصریح 
کرد: دش��منان نظام جمهوری اسالمی از 
طرق مختلف س��عی در مقابله با این نظام 
دارند برهمین اس��اس جن��گ نرم و رخنه  
فرهنگی را انتخاب کرده اند چراکه  ویژگی 
جنگ نرم و نفوذ نرم، آرام بودن و بی س��ر 
و صدا بودن آن است. وی خاطرنشان کرد: 
دشمنان برخورد سخت و سخت افزاری را با 
نظام اسالمی پرهزینه ارزیابی کردند، اگر چه 
دشمن از تهدیدات نظامی دست برنداشته 
است اما برخورد نظامی را پرهزینه می دانند 
و در این رابطه ٨ سال دفاع مقدس را تجربه 
کرده اند. وی با بیان اینکه جنگ نرم دشوارتر 
و خطرناک تر از جنگ سخت و نظامی است، 
ادامه داد: در جنگ نظامی دشمن و مواضع 
آن مشخص است، اما در جنگ نرم شناخت 

حق و باطل س��خت و دشوار است و همین 
امر است که سبب دشواری جنگ فرهنگی 
شده است. وی با اشاره به برنامه ریزی های 
دشمن از طریق جنگ نرم، تهاجم فرهنگی 
و نفوذ برای ضربه به ایران اس��المی، گفت: 
دش��من به دنبال تروی��ج مدگرایی، ناامید 
کردن جوانان به آینده کش��ور، ترویج مواد 
مخدر در جامعه، تضعیف مس��ؤوالن نظام 
و والیت فقیه اس��ت که بای��د در برابر این 
هجمه ها برنامه ریزی قدرتمندی انجام گیرد. 
حجت االسالم آل هاش��م، موازی کاری در 
فعالیت های فرهنگ��ی را از آفت های این 
حوزه برشمرد و تاکید کرد: شورای فرهنگ 
عموم��ی به عن��وان یک نه��اد مرجع می 
تواند در انسجام بخشیدن به فعالیت های 
فرهنگی در سطح استان عمل نماید. وی در 
ادامه با اشاره به تنوع فعالیت های فرهنگی و 
هنری زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، گفت: س��الیق و عالیق مختلف 
و متنوع��ی در این حوزه وج��ود دارد و می 
بایست زمینه تعالی و گسترش تمامی رشته 
ه��ای فرهنگی و هن��ری  را ایجاد نماییم . 
نماینده  ولی فقیه در اس��تان، شعر و ادب 
را یکی از ارکان فرهنگ برشمرد و گفت: از 

طریق این هنر ارزشمند می توان پیام اسالم 
و انقالب را در جامعه منتشر کرد و برهمین 
اساس باید از شعرای جوان و حماسی سرا 
حمایت شود. وی افزود: آذربایجان و تبریز 
در زمینه هنر فاخر خوشنویس��ی همواره 
افتخارآفری��ن ب��وده و بزرگان بس��یاری را 
در دام��ان خود پرورش داده اس��ت. حجت 
االسالم آل هاشم، تاکید کرد: باید در زمینه 
هنرهای تجسمی، تئاتر، سینما و موسیقی 
مانع ترویج هنر مبتذل شده و جوانان را به 
سمت فرهنگ صحیح اسالمی هدایت کرد. 
وی تصریح کرد: تبریز در حوزه مطبوعات 
و چ��اپ و دیگر عرصه های فرهنگی  جزو 
اولین هاس��ت و باید جایگاه اصلی خود را 
در این حوزه ه��ا بازیابد. امام جمعه تبریز، 
با اش��اره به منویات  مقام معظم رهبری و 
تاکید ایش��ان بر تربیت ده میلیون حافظ 
قرآن در کشور، تاکید کرد: باید با همفکری 
نهادهای فرهنگی و قرآنی س��هم استان در 
تربیت حافظان قرآن مش��خص ش��ود. در 
ابتدای این دیدار محمد محمدپور، مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی 
نیز گزارش��ی از فعالیت های این اداره کل 
ارائه کرد. وی، اظهار داش��ت: حضور حجت 

االسالم و المسلمین دکتر سیدمحمدعلی 
آل هاش��م به عنوان نماین��ده مقام معظم 
رهبری در  استان، بدون شک نقطه عطف 
تاریخی در حیات فرهنگی این استان بوده و 
امیدواریم در این دوره، فرهنگ و هنر استان 
شاهد رشد و توس��عه و رونق و ترقی قابل 
توجهی باشد. وی تاکید آذربایجان و تبریز 
دارای پیشینه تاریخی درخشان و گهرباری 
اس��ت و اصح��اب فرهنگ و هن��ر، اهتمام 
جدی برای بازآفرینی افتخارات گذش��ته و 
احیای مکاتب تبریز  را دارند. وی با اش��اره 
به سیاست های فرهنگی کشور و منویات 
رهب��ر معظم انقالب اس��المی در ارتباط با 
ح��وزه فرهنگ و هدف های کالن فرهنگی 
دولت تدبیر و امید و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی افزود: این اهداف شامل صیانت از 
فرهنگ و هویت دینی و ملی، تقویت توان 
و اقتدار فرهنگی، کمک به ارتقای س��طح 
فرهنگ عمومی، تقویت نهادهای صنفی و 
تشکل های مدنی فرهنگی و هنری، تضمین 
آزادی های قانونی و ارتقای منزلت اجتماعی 
اصحاب فرهنگ و هنر، گسترش ارتباطات و 
مبادالت جهانی فرهنگی و هنر و بهره گیری 
از ظرفیت های فناوری اطالعاتی و ارتباطی 
برای تحقق اهداف نظام اس��ت. محمدپور، 
تعمیق و گسترش فرهنگ عمومی، تمرکز 
زدایی، واگذاری و واس��پاری امور به کنش 
گران فرهنگ و هنر، تکریم هنر و هنرمند، 
کاهش تصدی گری و گسترش دایره نظارتی  
و ارتقای شاخص های فرهنگی و هنری را 
از دیگر اهداف این اداره کل برش��مرد. وی 
ب��ا بیان اینکه این اداره کل نیز با تبعیت از 
این اهداف برنامه های خود را تهیه کرده و 
پیگیری می کند، گفت: در دولت یازدهم در 
استان با هماهنگی دستگاه های فرهنگی و 

هنری، سطح تمامی شاخص های فرهنگی 
و هنری، رشد داشته است.مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان گفت: در حال حاضر 
٣٥٠٠ واح��د و صن��ف  فرهنگی و هنری 
تحت نظارت این اداره کل فعالیت می کنند.
وی اف��زود: ١٢٦٩ کان��ون فرهنگی هنری 
مس��جد با ١٥٠ هزار نفر عضو، ٨٠ انجمن 
فرهنگی و هنری، ٦٣ موسسه عالی قرآن و 
عترت، ٣٥٢ چاپخانه، ٢٠٦ ناشر مکتوب و 
١٢ ناشر صوتی، ١٩٤ آموزشگاه آزاد هنری، 
١٩٨ فروش��گاه عرضه محصوالت فرهنگ، 
١٥ سینما  و ٦٨٧ کانون تبلیغاتی بخشی 
از صنوف تحت نظ��ارت اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی استان اس��ت. محمدپور 
افزود: در عرصه نش��ریات اس��تان در سال 
٩١ حدود ١٥٧ نش��ریه فعالیت می کرد 
که در س��ال ٩٥ این تعداد به ٣١٠ نشریه 
مکتوب، الکترونیک و پایگاه های خبری 
دارای مجوز رس��یده است. وی همچنین 
به فعالیت سه هنرستان و دانشگاه علمی 
کاربردی فرهنگ و هنر در س��طح استان 
اشاره و خاطرنشان کرد: هنرستان میرک با 
١٠٠ سال سابقه فعالیت و هنرستان های 
اقبال آذر و کوثر با ح��دود ٣٠٠ هنرجو، 
پ��رورش هنرمندان ح��وزه های مختلف 
هن��ری را در برنام��ه کاری خ��ود دارند. 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان 
همچنین به تاس��یس بنیاد فرهنگ، هنر 
و ادب آذربایجان اش��اره کرد و گفت: این 
بنیاد به دنبال وعده رییس جمهور در تبریز 
فعالیت خود را آغاز کرد و تدوین فرهنگ 
یکسان س��ازی کلمات ترکی آذربایجانی 
و ن��گارش دایره المع��ارف آذربایج��ان با 
برخورداری از اساتید برجسته و توانمند از 

اهم فعالیت های این بنیاد است.

اه�واز - خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز 
از تولی��د ١٠ میلی��ون و ٤١٧ هزار و ٢٧٨ مگاوات س��اعت انرژی برق 
و عبور از س��همیه پیش بینی ش��ده این نیروگاه در سال ١٣٩٥ خبر 
داد. مهن��دس داوود محمودی مدیرعامل این نیروگاه با عالم این خبر 
گفت : تولید پایدار انرژی برق و پشتیبانی از شبکه برق کشور مهمترین 
رسالت نیروگاه رامین در منطقه جنوب غرب کشور است و از آنجائیکه 
استان خوزستان بدلیل مصرف باالی انرژی برق بخاطر شرایط اقلیمی 
و اس��تقرار صنایع بزرگ پس از اس��تان تهران در رتبه دوم قرار دارد ، 
بر اهمیت و نقش اس��تراتژیک بزرگترین نیروگاه بخاری کشور افزوده 

اس��ت وی با اشاره به تالش و همت کارکنان این نیروگاه در نگهداری 
، تعمیرات و بهره ب��رداری اصولی از  واحدهای نیروگاه ،  گذر از پیک 
تابستان  و تولید برق مورد نیاز مردم و صنایع کشور را از دغدغه های 
مهم مدیران صنعت برق و کارکنان این نیروگاه دانست و اظهار داشت 
:  در س��ال گذش��ته برای اولین بار بمنظور صیانت از محیط زیست و 
همچنین کاهش اس��تهالک و چالش��های فنی ،  استفاده مداوم هر ٦ 
واحد این نیروگاه از سوخت گاز را  ، جایگزین سوخت مازوت نمودیم تا 
با تامین گاز موردنیاز این نیروگاه شاهد تداوم تولید انرژی پاک در این 
نیروگاه  ١٨٥٠ مگاواتی باشیم. مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز همچنین 

اعتماد به نیروی انسانی متخصص و انجام کامل تعمیرات اساسی برای 
اولین بار بدست کارکنان نیروگاه ، توجه به ساخت قطعات و تجهیزات 
درون نیروگاهی ، ساخت تجهیزاتی همچون سیستم کنترل توربین و 
همچنین تولید روغن های  هیدرولیک و روانکاری توربین را جلوه ای 
از خودکفایی ملی برش��مرد بطوریکه این نیروگاه را پیش��رو در عملی 
نمودن اقتصاد مقاومتی در سطح وزارت نیرو دانست. شایان ذکر است 
نیروگاه رامین اهواز با ٦ واحد تولیدی و باظرفیت ١٨٥٠ مگاوات ساعت 
بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در تقویت ، تثبیت 

و پایداری شبکه برق ایفاء می کند.

بندرعب�اس- خبرن�گار فرص�ت ام�روز - 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان 
گفت: از ابتدای امس��ال تاکنون مصرف برق حدود 
١٤ درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته 
افزایش یافته اس��ت. مهندس محمد ذاکری افزود: 
میزان مصرف ب��رق در دوماه ابتدای امس��ال ٨٨٣ 
هزار مگاوات س��اعت بود که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ١٤ درصد رش��د داشته است. ذاکری 
با اشاره به اینکه عمده مصرف برق استان مربوط به 

بخش خانگی است اظهارداشت: مشترکین خانگی 
حدود ٨٢ درصد تعداد مشترکین و ٦٧ درصد میزان 
مص��رف برق اس��تان را به خود اختص��اص داده اند 
که نش��ان دهنده سهم باالی مشترکین خانگی در 
مدیریت مصرف برق است.  وی در ادامه گفت: سقف 
پیک بار استان یکهزارو ٩٤٦ مگاوات  تعیین شده که 
انتظار می رود مش��ترکین با مدیریت بهینه مصرف 
ب��رق این میزان را ثابت نگه دارن��د. وی اضافه کرد: 
در صورت عبور مصرف از سقف تعیین شده احتمال 

ناپای��داری در ش��بکه توزیع ب��رق افزایش می یابد. 
مهندس ذاکری از مشترکین خواست برای جلوگیری 

از هرگونه ناپایداری احتمالی در برق رسانی، هنگام 
استفاده از لوازم برقی بویژه دستگاههای سرمایشی، 
استفاده بهینه را مدنظر قرار دهند.  مدیرعامل شرکت 
توزیع برق هرمزگان تصریح کرد: عمده مصرف برق 
مشترکین خانگی مربوط به لوازم سرمایشی است که 
سرویس و شستش��وی منظم این دستگاهها نقش 
بسزایی در کاهش مصرف برق دارد.وی از مشترکین 
خواس��ت برای جلوگیری از هدر رفت انرژی، دمای 

کولرهای گازی را روی ٢٤ درجه تنظیم کنند.

تبریز - ماهان فالح- با حضور دبیر شورای ورزش 
وزارت نیرو، رییس انجمن فوتسال وزارت نیرو، فرماندار 
شهرستان کلیبر و مدیران عامل صنعت آب و برق استان، 
فستیوال ورزشی به مناسبت یادواره شهدای مدافع حرم 
آذربایجان در تصفیه خانه مجتمع شهید لشگری بخش 
آبش احمد شهرس��تان کلیبر برگزار ش��د. به گزارش 
خبرن��گار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی و آموزش 
همگانی آبفار آذربایجان شرقی، یوسف جاللی مسوول 
ورزش ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی استان با بیان 
اینکه ورزش به عنوان عامل اصلی س��المت جسمی و 

نشاط روحی است و باید ورزش در بین تمامی کارمندان 
و حتی جامعه فراگیر و نهادینه شود، اظهار کرد: کمیته 

ورزش اس��تان اقدام به برگزاری سومین دوره فستیوال 
ورزش��ی در رشته های طناب کشی، تیراندازی، دارت و 

مچ اندازی کرد. وی افزود: این مس��ابقات در شهرستان 
کلیبر تصفیه خانه ش��هید لشگری واقع در بخش آبش 
احمد برگزار گردید و از لحاظ کمی و کیفی در س��طح 
بس��یار باالیی برگزار شد و تیم های شرکت کننده یک 
اردوی کامال ورزشی و صمیمی را سپری کردند. الزم به 
ذکر است در خاتمه این فستیوال ورزشی، تیم مدیران 
ارشد صنعت آب و برق استان در مجموع مقام اول، تیم 
شرکت آب و فاضالب روستایی به عنوان نایب قهرمان و 
هم چنین تیم مجتمع عالی آموزش آذربایجان به مقام 

سوم این مسابقات دست یافتند.

اصفهان – قاس�م اسد - مس��ئول خودکفایي 
ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان اعالم ک��رد: تیوب 
هاي کولر میاني کمپرس��ور ٢٤٠٧ -C این شرکت 
صنعتي، با کمترین قیمت و باالترین کیفیت ساخته 
شد. مجید شکوهیان گفت: به علت  گرفتگي تیوبها 
در کولر میاني  کمپرسور ٢٤٠٧ -C  همه تیوبهاي 
آن با تیوب بدون فین جایگزین شده بود که این امر 
به دلیل کاهش سطح مقطع انتقال حرارت،  موجب 

افزایش ٣٠ درجه سانتیگرادي  دماي خروجي کولر  
گردیده بود. با توجه به اینکه  این افزایش دما، براي 
درایر هواي بعد از آن مضر تلقي مي گردد، فین هاي 
ستاره اي آلومینیومي به روش اکستروژن گرم ساخته 
ش��د. اما  قرار دادن فین به صورت لق داخل تیوب 
کافي نبود. لذا  براي افزایش انتقال حرارت باید تیوب 
روي فین پرس مي ش��د تا فاصله هوایي بین فین و 
تیوب از بین برود. به همین منظور پس از قرار دادن 

فی��ن ها در داخل تیوب، بیرون تیوب رول گردید تا 
فاصله هوایي بین فین و تیوب از بین برود و فین به 
صورت پرس��ي داخل تیوب قرار بگیرد.  وي با بیان 
اینکه  برآورد خرید خارج هر بندل از این نوع مبدل 
پنج میلیارد ریال بوده است، اظهار داشت:  با پیگیري 
س��اخت تیوب ستاره دار توسط واحد خودکفائي در 
کارگاه مرکزي تعمیرات،این میزان  به  صد میلیون 

ریال کاهش یافت.

اراک- خبرنگار فرصت امروز - رئیس س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان مرکزی گفت: تا پایان 
س��ال جاری عالوه بر واحدهای صنعتی، سه هزار واحد 
صنفی در اس��تان مرکزی تس��هیالت رون��ق دریافت 
می کنند.  محمدرضا حاجی پور در جلسه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید استان مرکزی در اراک، با بیان اینکه 
در س��ال جاری عالوه بر واحدهای صنعتی، مقرر است 
واحدهای صنفی متقاضی نیز تسهیالت رونق دریافت 
کنند، اظهار داش��ت: طبق برنام��ه ریزی و پیش بینی، 
امسال یکصد هزار واحد صنفی در کشور از این تسهیالت 
برخوردار می ش��وند که سهمیه استان مرکزی از تعداد 

ذکر شده، سه هزار واحد صنفی است.

رئی��س س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت اس��تان 
مرکزی افزود: واحدهای صنفی نیز همچون واحدهای 
صنعتی می توانند با مراجعه به سامانه بهین یاب وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، درخواست خود را برای دریافت 

تس��هیالت رونق ارائه دهند تا پس از بررسی و ارزیابی 
در جلسات مربوطه و مصوب شدن، نسبت به پرداخت 
آن اقدام ش��ود. حاج��ی پور بیان ک��رد: بیش از هفت 
هزار میلیارد ریال تس��هیالت رونق تولید به واحدهای 
صنعتی کوچک و متوس��ط اس��تان مرکزی در س��ال 
گذشته پرداخت ش��د و یک هزار واحد صنعتی استان 
از این تسهیالت بهره مند شدند. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان ساخت: طی 
سال گذشته با پرداخت تسهیالت رونق تولید، بخشی از 
مشکالت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در استان 
رفع ش��د و در تعدادی از واحدها شاهد افزایش ظرفیت 

تولید بودیم.

وی تصریح کرد: س��همیه ابالغی اس��تان مرکزی در 
سال ٩٥ برای اعطای تسهیالت رونق تولید به واحدهای 
صنعتی، چهار هزار و ٤٣٠میلیارد ریال بوده که عبور از 
این رقم و رس��یدن به عدد بیش از هفت هزار میلیارد 
ریال، نش��ان دهنده رشد ١٥٠ درصدی تسهیالت ارائه 

شده نسبت به رقم پیش بینی شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی 
اضافه کرد: در سال گذشته به منظور رفع مشکالت تولید 
و صنعت در اس��تان مرکزی جلسات متعددی از سوی 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد و بیش از 
یک هزار مصوبه به انجام رس��ید که تاکنون بیش از ٦٠ 

درصد مصوبات این جلسات اجرایی شده است.

حجت االسالم و المسلمین آل هاشم: 

فرهنگ اساسی ترین مسئله کشور است

تولید بیش از 10 میلیون و 417 هزار مگاوات ساعت انرژی برق توسط نیروگاه رامین اهواز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان:

مصرف برق هرمزگان 14 درصد افزایش یافت

به مناسبت یادواره شهدای مدافع حرم استان آذربایجان شرقی صورت گرفت

برگزاری فستیوال ورزشی مدیران صنعت آب و برق در تبریز

گامي دیگر در راستاي خودکفایي

تیوب هاي کولر میاني کمپرسور C- 2407 در شرکت پاالیش نفت اصفهان ساخته شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی: 

تا پایان سال جاری سه هزار واحد صنفی در استان مرکزی تسهیالت دریافت می کنند

اخبار

جلسه شورای حفاظت از منابع آب 
زیرزمینی شهرستان رامیان تشکیل شد

گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز - جلس��ه ش��ورای حفاظت از 
منابع آب زیرزمینی شهرستان رامیان با حضور اعضای شورای حفاظت 
شهرس��تان در محل فرمانداری رامیان تشکیل ش��د.به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، فرماندار شهرستان رامیان در این 
جلسه گفت: با توجه به آمار و اطالعات ارائه شده در خصوص وضعیت 
بارندگی ها کشاورزان نسبت به رعایت الگوی کشت متناسب منطقه و 
صرفه جویی در مصرف آب اهتمام الزم را داش��ته باشند.جواد صادقلو 
بیان کرد: ارائه ٢٧ خدمت س��اماب که از طریق دفاتر پیشخوان انجام 
می ش��ود الزم است اطالع رسانی مناسب تری صورت گیرد.وی افزود: 
انتظار داریم مساعدت و همکاری های الزم چون گذشته توسط مراجع 
قضایی و انتظامی وسایر اعضای شورای حفاظت منابع آب شهرستان با 
اداره منابع آب در سال جاری انجام شود.رئیس اداره منابع آب شهرستان 
آزادشهر و رامیان در این جلسه گفت: متوسط بارندگی ٨ ماهه سال آبی 
جاری تا پایان اردیبهشت ماه در شهرستان رامیان حدود ٤٤٨ میلی متر 
بوده اس��ت که در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته و در دراز مدت 
به ترتیب ٣٨ و١٦ درصد کاهش نشان می دهد.مهندس جواد تیموری 
افزود: رواناب جاری در رودخانه های منطقه نیز نسبت به دوره دراز مدت 

٥٦ الی ٦٧ درصد کاهش داشته است.

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 استان گلستان با اهدای ١٣٠ میلیون ریال در جشن گلریزان 
کمک برای آزادی زندانیان غیرعمد استان گلستان شرکت کردند.روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان اعالم کرد: کارکنان این 
شرکت مبلغ ١٣٠ 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 استان گلستان واریز خواهد شد.کمک ١٣٠ میلیون 
ریالی کارکنان ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان گلستان گفت: یکی 
از مش��کالتی که در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی مطرح است 
زندانیان هستند به خصوص زندانیان جرائم غیرعمد که ابقا در حبس، 
آس��یب های فراوانی برای آنان و خانوادهایش��ان دربرخواهد داش��ت و 
خیرین و نیک اندیشان با اقدام خود باری را از دوش زندانیان برداشته و 

انشااهلل آنان را به آغوش خانوادهایشان باز می گردانند.

تاکید مدیر کل منابع طبیعی استان 
زنجان بر توسعه فضای سبز جنگلی 

زنج�ان - خبرنگار فرصت ام�روز- مدی��رکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اس��تان زنجان در آیین افتتاح طرح »هر تولد، یک درخت 
زیبا« در پارک گلستان زنجان با تاکید بر توسعه فضای سبز و جنگلی 
اس��تان گفت: این اداره کل در حد توان در این حوزه اقداماتی را انجام 
داده و همکاری با شهرداری زنجان قابل توجه بوده است.  خلیل آقاجانلو 
با بیان اینکه منابع طبیعی یک ثروت خدادادی است، افزود: تولید هوا 
و حفظ خاک از جمله فواید کاشت درخت است و منابع طبیعی استان 
با هدف توسعه فضای سبز، ساالنه ٢ میلیون اصله نهال تولید و توزیع 
می کند.  وی از آمادگی منابع طبیعی استان برای کمک به اجرای طرح 
»ه��ر ازدواج و تولد یک درخت« تاکید ک��رد و گفت: اجرای این طرح 
نهضت س��بز را در اس��تان به بار می آورد و باید برای توسعه این طرح 

فرهنگسازی های الزم انجام گیرد.

روند پیشرفت باغ موزه شرق صنعت 
نفت تسریع شد 

کرم�ان- خبرنگار فرصت امروز - روابط عمومی  ش��رکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان، از تسریع روند پیشرفت پروژه 
مرمت  باغ موزه شرق صنعت نفت خبر داد. سمیه باغخانی بیان کرد: در 
حال حاضر فاز دوم بازسازی باغ موزه شرق صنعت نفت در حال انجام 
است.وی افزود: پیش بینی می شود در اواخر تابستان سال جاری شاهد 
پایان فاز دوم مرمت  و عملیات عمرانی باغ موزه شرق ایران خواهیم بود. 
مس��ئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کرمان با بیان اینکه ،به دستور جعفر ساالری نسب و با توجه به ارزش 
بن��ای مذک��ور  از توان بخش خصوصی تحت نظارت س��ازمان میراث 
فرهنگی ساختمان قدیم کنس��ولگری ایران و انگلیس در حال مرمت 
اس��ت تصریح کرد:با  حمایت های مدیر عامل و رئیس روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و نظارت مداوم اکبر نعمت 
الهی ،مدیر موزه ها و اسناد صنعت نفت ایران این پروژه در سال گذشته 
بیش از ٥٠ درصد پیشرفت داشته و با دستور مدیر منطقه کرمان روند 
بازسازی تسریع خواهد شد. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه کرمان تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع و نیاز صیانت 
از سرمایه های ملی مرمت درست و اصولی بنا در دستور کار قرار دارند 

و در آینده ای نزدیک محقق خواهد شد.

اجرای عملیات اصالح شبکه آبرسانی 
فرسوده در شهرقدس

ش�هرقس- محبوب�ه ابوالقاس�می -  به 
گزارش رواب��ط عمومی امور آبفای شهرس��تان 
قدس، بهزاد رضوانی گفت: با توجه به مراجعات 
مکرر مش��ترکین مبنی بر افت فشار آب شرب 
در زمان پیک مصرف در آن محدوده امور آبفای 

شهرس��تان قدس پس از اخذ مجوز های الزم اقدام به اجرای عملیات 
اصالح ش��بکه آبرسانی فرسوده به طول ٥٠٠ متر در کوتاه ترین زمان 
ممکن کرد . مدیر امور آبفای شهرستان قدس افزود: طی این عملیات 
لوله هایی به اقطار ١١٠ و ٩٠ میلیمتری و از جنس پلی اتیلن بکار گرفته 
شد و در این راستا تعداد ١٢٠ فقره اصالح انشعاب فرسوده  انجام شد. 
رضوانی ضمن اشاره به لزوم مدیریت مصرف بهینه آب تصریح کرد: با 
توجه با آغاز فصل گرم سال  مصارف غیر متعارف سبب افت فشار شبکه 

توزیع آبرسانی خواهد شد.

 ادامه روند اجرای شبکه فاضالب 
در شهر ایوان

ایالم- خبرنگار فرصت امروز - مهندس ملکیان  مدیر امور آبفای 
ش��هر ایوان از ادامه روند اجرای ش��بکه گذاری فاضالب در شهر ایوان 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب استان ایالم، 
مهن��دس ملکیان  با بیان این که عملیات لوله گذاری و احداث ش��بکه 
فاضالب شهری در ایوان در حال انجام است، افزود: کل شبکه فاضالب 
شهری حدود ٧٥ کیلومتر است که بیش از  ٣٦ کیلومتر از آن اجرا شده 
اس��ت. مهندس ملکیان  اضافه کرد: در حال حاضر سه پیمانکار فعال 
در ح��ال اجرای عملیات لوله گذاری با حجم عملیات حدود ٨ کیلومتر 
هس��تند و دو پیمانکار نیز  در حال کار اجرای نصب ٢ هزار انش��عاب 
فاضالب است. وی با اشاره به مشخصات فنی تصفیه خانه فاضالب شهر 
ایوان گفت: تصفیه خانه فاضالب ایوان با ظرفیت ٩٠٠٠ مترمکعب در 
شبانه روز و با فرایند سیستم لجن فعال با هوادهی گسترده ایجاد شده 
که با احداث این تصفیه خانه و تکمیل شبکه آن بیش از ١٢٠ هکتار از 
زمین های کشاورزی پایین دست شهر ایوان از پساب فاضالب تصفیه 

شده برای آبیاری استفاده می شود. 

اخبار

با حضور وزیر بهداشت
بیمارستان امام حسین )ع( محمدشهر 

کرج افتتاح شد
کرج - خبرن�گار فرصت ام�روز - با 
حض��ور وزیر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
)ع(  امام حس��ین  بیمارس��تان  پزش��کی 
محمدشهر افتتاح ش��د. به گزارش فرصت 
امروز، سید حسن قاضی زاده هاشمی در سفر 
عصرپنجش��نبه به کرج با حضور در محمد شهر بیمارستان ١٧٠ 
تختخوابی امام حسین )ع(  را افتتاح کرد.سید حمید طهایی استاندار 
البرز و نمایندگان کرج در این مراس��م وزیر بهداش��ت را همراهی 
کردند. این بیمارس��تان واقع در محمد شهر کرج با زیربنای هفت 
هزار و ٣٠٠ مترمربع در زمینی به مساحت ١٩ هزار متر در دو بلوک 
با  همکاری خیرین و بخش خصوص  به مرحله بهره برداری رسید.

اخذ سند ثبتي 172 هکتار از اراضي 
شهرکهاي صنعتي مازندران در دولت 

تدبیر و امید 
ساری- خبرنگار فرصت امروز 
-مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های 
صنعتي مازندران از اخذ س��ند ثبتي 
١٧٢ هکت��ار از اراضي ش��هرک های 
صنعتي استان در دولت یازدهم خبر 
داد. به گزارش خبرنگار مازندران، سید مصطفي موسوي گفت: شرکت 
به منظور ساماندهي واحدهاي تولیدي مستقر در شهرک های صنعتي 
و با همکاري اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان، اقدام به اخذ سند 
ثبتي می کند. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتي مازندران با اشاره 
به مزیت س��ند براي واحدهاي تولیدي و صنعتي اظهار داشت: دریافت 
سند براي واحدهاي تولیدي به منظور استفاده از تسهیالت بانکي، مهم و 
حیاتي بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار است. موسوي خاطرنشان کرد: 
در دولت یازدهم، سند ثبتي ١٧٢ هکتار از اراضي شهرک های صنعتي 
اخذ گردید که عملکرد این شرکت در مدت مشابه قبل ٣٥ درصد رشد 
داش��ته اس��ت. وي بیان داش��ت: در حال حاضر ١٦١٢ هکتار از اراضي 

شهرک های صنعتي استان داراي سند ثبتي می باشند.

بررسی بسته های رونق تولید و اشتغال 
و مطالبات بخش خصوصی استان

قزوی�ن- خبرنگار فرص�ت امروز - 
نشست مش��ترک هیات رئیس��ه و روسای 
کمیسیونهای تخصصی اتاق قزوین بارئیس 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه اس��تان قزوین 
برگزارش��د. به گزارش رواب��ط عمومی اتاق 
قزوین ،درابتدای این نشست که باهدف بررسی  بسته های رونق تولید 
و اشتغال تشکیل ش��ده بود؛ رئیس اتاق بازرگانی قزوین طی سخنانی 
اظهارداش��ت: درخصوص اقتص��اد مقاومتی ،در واق��ع مخاطب اصلی  
دولت  ونهادهای دولت هس��تند  که باید برای توسعه بخش خصوصی 
برنامه ریزی و اقدام کنند. علیرضاکشاورزقاسمی تصریح کرد:اتاق بازرگانی 
ب��ه عنوان نماینده بخش خصوصی خودش را موظف می داند برای هر 
چه بهتر اجرایی شدن این برنامه ها اعالم آمادگی بکند .در مورد بسته 
های رونق و اش��تغال که اخیرا مطرح شده در حوزه های مختلف مثل 
معدن، صنعت وگردشگری این آمادگی وجود دارد تا ما چگونه بتوانیم 
در جغرافیای استان قزوین در خدمت شما باشیم و بتوانیم مطلوبترین 
عملکرد را داشته باشیم . وی افزود:ما معتقدیم باید از مرحله کلیات گویی 
خارج شویم و جلسه ای صمیمانه و به دور از تشریفات گفت و شنودی 
برای اجرای مفاد بسته ای رونق اقتصادی تولید و اشتغال داشته باشیم 
البته شروع این موضوع را در هفته گذشته در بحث کشت گلخانه ای آغاز 
کردیم. ما وقتی می گوییم کشت گلخانه ای درسطح استان باید اجرایی 
ش��ودقطعا  اتاق بازرگانی هم بایدبرای شکل گیری تشکل آن و معرفی 
اف��راد توان مند دارای صالحیت تخصصی و اعتبار از نظر صحت کمک 
کند . باحضورافراد اصیل وبهره مندی  از این ظرفیت ها به بهترین شکل 
هم به اقتصاد کشور کمک شده و هم کار اصیلی ارائه می شود . درادامه 
ابوالفضل یاری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین اظهارداشت 
:درفضای اقتصاد مقاومتی اول و آخر بخش خصوصی است .هدف ما این 
اس��ت  که فضایی ایجاد شود تا هر کسی در حوزه خودش و در فضای 
اقتصاد مقاومتی یک اپسیلون حرکت رو به جلو داشته باشد و بعد اینکه 
این اقدام انجام شدتا پایان سال بدانیم ازچه مبدا به چه  مقصدی رسیده، 
اگر در واقع این اتفاق نمی افتد دلیلش این اس��ت  که ما غیر از تجربه 
موفقی که در بحث بهین یاب داش��تیم یعنی  اس��تان موفقی بودیم و 
توانستیم برای واحد ها تسهیالتی بگیریم؛ نگاه کنیم چه تعداد از واحد 

های ما دراین راستاحرکت کردند.

روشن شدن مشعل گاز یک شهر و 16 
روستای دیگر استان  ایالم

ایالم- خبرنگار فرصت امروز - در مراس��می با حضور استاندار , 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ،معاونین استانداری، فرماندار 
شهرس��تان و جمعی از مدیران و مسئولین استانی و شهرستانی و نیز 
مردم بومی منطقه مشعل گاز شهر ماژین و ١٦ روستای بخش ماژین از 
توابع شهرستان دره شهر روشن شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز اس��تان ایالم، مهندس ش��مس الهی  مدیرعامل شرکت گاز استان 
ضمن گرامی داشت آزادس��ازی خرمشهر و یاد و خاطر شهداء ابتدا به 
وضعیت گازرسانی به استان ایالم اشاره کرد و گفت : تا کنون در استان 
ایالم ٧٣٥ کیلومتر خطوط تغذیه، ٣١٤٩ کیلومتر ش��بکه توزیع اجرا، 
بی��ش از ٨٦٠٠٠ هزار انش��عاب نصب و ١٢٨٠٠٠ مش��ترک از نعمت 
گاز برخوردار ش��ده اند.  مهندس شمس الهی در ادامه افزود: ٢٢ شهر 
استان معادل ٩٨ درصد جمعیت شهری و ٢٧٧ روستا معادل ٦٧ درصد 
جمعیت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار می باشند.   وی 
همچنین وضعیت گازرس��انی به شهرستان دره شهر را تشریح نمود و 
گفت : تا کنون در شهرستان دره شهر ٥٧ کیلومتر خطوط تغذیه، ٢٤٦ 
کیلومتر شبکه توزیع اجرا، بیش از ٨٠٠٠ هزار انشعاب نصب و ١٠١٨٠ 

مشترک از نعمت گاز برخوردار شده اند.  

تقدیر استاندار مازندران و فرمانده سپاه کربال مازندران
 از مدیرعامل شرکت
گاز استان مازندران

س�اری – دهقان -با اهدای لوح تقدیر از س��وی استاندار مازندران و 
فرمانده س��پاه کربال مازندران ، در جهت پیش��برد اهداف مقدس بسیج 
 کارمندی در س��ال ٩٥ در راس��تای تقویت بس��یج در دولت اسالمی از 
" محمد اس��ماعیل ابراهیم زاده " مدیرعامل شرکت گاز مازندران تقدیر 
نمودند . متن لوح تقدیر دکتر " ربیع فالح جلودار " استاندار مازندران و 
سرتیپ دوم پاسدار "محمدحسین بابایی" فرمانده سپاه کربال مازندران به 
شرح زیر است: با صلوات بر محمد و آل محمد ، توفیق خدمت به بهترین و 
شایسته ترین مردم در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موهبتی است 
الهی که می بایست به نحو احسن از آن در جهت رشد ، کمال و بالندگی 
کشور اسالمی مان استفاده نمود . اکنون در آستانه سال نو و بهار طبیعت 
با اهدای این لوح مراتب قدردانی خود را از تالش های مجدانه جنابعالی 
در راه خدمتگ��زاری به این نظام مقدس ابراز نموده و از تمامی زحمات و 
مساعی بی شائبه حضرتعالی در پیشبرد اهداف مقدس بسیج کارمندی در 

سال ٩٥ در راستای تحقق دولت اسالمی تشکر می نماییم .



فراخوان سایپا برای رفع نقص سیم کشی 
تیبا رویدادی کم سابقه در صنعت 

خودروی ایران
 گروه خودروس��ازی س��ایپا اخی��راً با ارس��ال پیامکی به 
مش��تریانی ک��ه از این ش��رکت خ��ودروی تیب��ا خریداری 
کرده ان��د، از آنها درخواس��ت کرده در نخس��تین فرصت به 
یکی از نمایندگی های تعمیرگاهی س��ایپا مراجعه کنند. این 
فراخوان به خاطر گرم شدن دسته سیم ورودی به رله باکس 

صادر شده است. 
در متن پیامک ارسالی به مشتریان آمده است: 

»مال��ک محترم خ��ودروی تیبا، خودروی ش��ما به جهت 
حص��ول اطمینان از س��امت کامل آن و ع��دم وجود نقص 
احتمالی در س��یم کش��ی کن��ار رله باکس نیاز ب��ه بازبینی 
ف��وری و خدمات خ��ارج از دوره دارد. لطفا در اس��رع وقت 
به نزدیک ترین نمایندگی مجاز ش��رکت سایپا یدک مراجعه 
نمایید. بدیهی اس��ت مسئولیت پیامد عدم مراجعه به عهده 
مالک خودرو می باش��د.«  این فراخوان سایپا را می توان یک 
حرکت بسیار مثبت در نظر گرفت. چندی پیش این شرکت 
برای رفع نقص سگ دست سایپا 131 نیز فراخوان داده بود. 
ناگفت��ه نمان��د اعام فراخوان امری اس��ت ک��ه در صنعت 
خ��ودروی جه��ان بس��یار رواج دارد. ای��ن مس��ئله در کنار 
هزینه های��ی ک��ه برای یک کمپانی در پ��ی دارد، نوعی حس 
اعتم��اد و اطمینان را نیز در مش��تریان ایجاد می کند. همین 
چن��د روز قبل بود که هیون��دای در آمریکا برای حدود 600 
هزار سانتافه، سوناتا و جنس��یس فراخوان صادر کرد.  با این 
حال سایپا در متن ارسالی خود به شکل دقیق مشخص نکرده 
اس��ت که عوارض عدم مراجعه احتمال��ی به نمایندگی ها چه 
خواه��د بود و آیا تاکنون از بابت نقص فنی در س��یم کش��ی 
خسارات مادی یا جانی ای متوجه مشتریان شده است یا خیر.

 

افزایش رضایتمندی از خدمات پس  از 
فروش

گ��زارش رضایتمندی مش��تریان از خدمات پس از فروش 
خودروهای کش��ور در س��ال ۹۵ در حالی منتش��ر ش��د که 
از می��ان عرضه کنن��دگان خ��ودرو به بازار تنها دو ش��رکت 
وارد کننده توانس��ته اند بیش از سطح متوسط صنعت امتیاز 
کس��ب کرده و رتبه های اول و دوم خدمات پس از فروش را 

به خود اختصاص دهند. 

طبق این گزارش که از س��وی ش��رکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد ایران تهیه شده است و به بررسی امتیاز مشتریان 
از خدم��ات پس از فروش ش��رکت های عرضه  کننده خودرو 
در س��ال گذشته مربوط می ش��ود، چهار شرکت وارد کننده 
خودرو به کشور، در صدر جدول رضایتمندی قرار گرفته اند. 
با این حال اما در بین ش��رکت های تولید کننده، ایران خودرو 
به رغم رش��د ۵ درصدی نس��بت به س��ال ۹4، کماکان 1۵ 
امتیاز تا رسیدن به س��طح متوسط صنعت فاصله دارد، این 
در شرایطی است که سایپا نیز با وجود رشد ۵/ ۵ درصدی تا 

رسیدن به اهداف وزارت صنعت ۵6 امتیاز کم دارد. 
 به این ترتیب ایران خودرو توانسته رده پنجم رضایتمندی 
مش��تریان از خدمات پس از ف��روش عرضه کنندگان خودرو 
را کس��ب کند و س��ایپا نیز در رتبه یازدهم ق��رار گیرد. در 
این بین هر چند ش��رکت های بخش خصوصی که عمدتا به 
تولی��د محصوالت چینی می پردازن��د، رده های چهاردهم به 
بع��د را به خود اختص��اص داده اند، اما در بررس��ی وضعیت 
خدمات پس از فروش عرضه کنندگان خودرو به کش��ور این 
نکت��ه باید مورد توجه قرار گیرد ک��ه میزان عرضه خودرو و 
همچنین س��هم بازار تولید کنندگان کش��ور با وارد کنندگان 
قابل مقایس��ه نیس��ت و هر چه بر می��زان تولید یک خودرو 
افزوده ش��ود، پیچیدگی مربوط به ارائه خدمات و همچنین 
رضایتمندی مشتریان نیز دشوار تر می شود. از سوی دیگر اما 
تفاوت زیادی نیز در س��طح کیفیت خودروهای ارائه شده از 
س��وی عرضه کنندگان وجود دارد که این مسئله خود تأثیر 
زیادی بر ارائه خدمات یاد ش��ده دارد. در حال حاضر س��هم 
4/ ۹4درصدی تولید کنندگان و همچنین سهم 6/ ۵درصدی 
وارد کنندگان از بازار خودروی کشور، می تواند گویای تفاوت 
فاح��ش در میزان ارائه خدمات پس از فروش به مش��تریان 
باش��د. همانط��ور که گفته ش��د کیفیت ب��االی خودروهای 
وارداتی مش��تریان این نوع خودروه��ا را از مراجعه مکرر به 
مراکز خدمات پس از فروش بی نیاز کرده؛ به طوری که برخی 
از واحده��ای خدمات پس از ف��روش وارد کنندگان به تعداد 
انگشت شمار در کشور اس��ت حال آنکه تعداد آنها با مراکز 

تولید کنندگان کشور قابل مقایسه نیست. 
نکت��ه قابل تام��ل دیگ��ر اینک��ه وزارتخان��ه هدف گذاری 
شرکت های عرضه  کننده خدمات پس از فروش را نمره 7۵0 
از 1000 قرار داده تا براس��اس این عدد ش��رکت ها بتوانند 
وضعیت خدمات دهی به مش��تریان خود را ارتقا دهند. اما با 
وجود این هدف گذاری، تنها دو شرکت وارد کننده توانستند 
بیش از سطح متوس��ط صنعت امتیاز کسب کنند و این در 
ش��رایطی اس��ت که 18 ش��رکت دیگر نه تنها به این هدف 
نرس��یدند بلکه ب��ا نمرات منفی که به دس��ت آوردند، فاصله 
بسیاری تا سطح مدنظر وزارت صنعت دارند. بازرسان شرکت 
بازرس��ی برای تهیه این گزارش با مش��تریانی که طی سال 
گذشته به نمایندگی های خدمات پس از فروش 20 شرکت 
عرضه  کننده خودرو در کشور مراجعه کرده اند، مکاتبه انجام 
داده و نظرشان را در مورد شاخص های مختلف خدمات جویا 
شده اند. شاخص هایی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
برای س��نجش رضایتمندی مش��تریان از خدم��ات پس از 
ف��روش خودروهای کش��ور لحاظ کرده، عبارتن��د از »نحوه 
نوبت دهی«، »زمان صرف ش��ده ب��رای پذیرش«، »برخورد و 
پاس��خگویی«،  »زمان تعمی��ر و تحویل خودرو«، »تامین به 
موقع قطعات موردنیاز در تعمیر«، »تش��ریح تعمیرات انجام 
ش��ده و قطعات تعویض ش��ده«، »رفتار و برخورد کارکنان 
تعمی��رگاه«، »ثبت ایرادات مطرح ش��ده در زمان پذیرش«، 
»س��رویس های ادواری ارائ��ه ش��ده از س��وی نمایندگی«، 
»کیفیت تعمیرات ارائه ش��ده از سوی نمایندگی«، »هزینه 
پرداختی«، »دسترس��ی به نمایندگی های ش��رکت«، »رفع 
کامل ایرادات ثبت شده«، »ارائه صورتحساب به مشتری« و 

»پذیرش خودرو در نمایندگی.«

شرط سنگین فولکس واگن برای تولید 
در ایران

فولکس واگن آلمان در حالی مدت هاس��ت نامش به عنوان 
یکی از ش��رکای جدید خودروس��ازی ایران مطرح شده که 
این غول آلمانی ش��رطی عجیب را ب��رای حضور در صنعت 
خودروی کش��ور لحاظ کرده اس��ت. گفته می شود فولکس 
واگن با یکی از خودروس��ازان بخش خصوصی به نام ماموت 
به توافق رس��یده و قرار است پس از قطعی شدن مشارکت، 

فعالیت مشترک آنها در اوایل سال ۹7 آغاز شود. 
فولکس و مام��وت در حالی به دنبال ش��راکت با یکدیگر 
هس��تند که طرف آلمانی شرطی س��نگین و عجیب را برای 
مش��ارکت با ماموتی ها در نظر گرفته اس��ت. بر این اساس و 

به گفته یک منبع آگاه، فولکس واگن به مس��ئوالن ماموت 
اعام کرده که تا پنج س��ال اقدام به داخلی سازی قطعات در 

ایران نخواهد کرد. 
 به گفته او، فولکس به دلیل حساس��یت بسیار زیادی که 
روی کیفیت محصوالت خود داش��ته و همچنین با توجه به 
ضعف قطعه س��ازان داخلی، پروسه ای پنج ساله را برای آغاز 
ساخت داخل خودروهای تولیدی خود در ایران، لحاظ کرده 

است. 
 این در شرایطی است که طبق الزام وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، خودروس��ازان خارجی مایل ب��ه حضور در ایران، 

باید با 30 درصد ساخت داخل فعالیت خود را آغاز کنند. 
 با این شرایط، مش��خص نیست واکنش وزارت صنعت به 
ش��رط فولکس واگن برای حضور در خودروسازی چیست و 
آیا خودروساز آلمانی نیز مانند پژو، با تخفیف این وزارتخانه 

در ماجرای داخلی سازی مواجه خواهد شد یا خیر. 
 طبع��ا در صورت��ی ک��ه فولکس تا پنج س��ال اق��دام به 
داخلی س��ازی در کش��ور نکند، هزینه تولی��د و قیمت تمام 
ش��ده محصوالتش )در ایران( باال رفته و این موضوع به ضرر 

مشتریان خواهد بود. 
البت��ه از آن س��و، ایرانی ه��ا می توانند نس��بت به کیفیت 
فولکس های تولیدی در کشور )به واسطه تأمین قطعات آنها 

از منابع فولکس( مطمئن باشند. 
 

 امکان »خودروساز شدن« ایران تا 
4 سال دیگر

در ش��رایطی که صنعت خودروی ای��ران بیش از نیم قرن 
س��ابقه فعالیت دارد، خیلی ها هنوز قائل به خودروساز بودن 
ای��ران به معنای واقعی کلمه نیس��تند. با این حال، س��عید 
مدنی، مدیرعامل پیش��ین س��ایپا معتقد اس��ت می توان به 
واسطه توس��عه مش��ارکت های بین المللی، به معنای واقعی 

خودروساز شد. 
مدیرعامل پیش��ین س��ایپا با اش��اره به تغییر رویکرد در 
خودروس��ازی کش��ور طی چند سال گذش��ته، گفت: اتفاق 
مهمی که طی چهار س��ال گذش��ته در خودروسازی کشور 
رخ داده، تغییر رویکرد به س��مت »خودروس��از شدن« و در 
نتیجه، حرکت به س��مت یافتن حلقه ه��ای مفقوده در این 

صنعت است. 
 س��عید مدنی اف��زود: در واقع خودروس��ازی ایران به این 
نتیجه رس��یده که باید به س��مت همکاری های مشترک با 
خودروس��ازان معتب��ر دنیا برود. او با تأکی��د بر اثرات مثبت 
برجام ب��ر همکاری ه��ای بین المللی خودروس��ازان داخلی، 
ادامه داد: بدون ش��ک اگر برجام نبود، اصًا امکان همکاری 
ب��ا ش��رکت های خارجی وج��ود نداش��ت؛ در دوره تحریم، 
شرکت های زیادی از ایران رفتند و خودروسازی با مشکات 
فراوانی مواجه شد و نمی توانیم اثر مثبت برجام را بر صنعت 

خودرو نادیده بگیریم. 
 مدنی با اش��اره به اینکه خودروس��ازی ایران به واس��طه 
مشارکت با خارجی ها به سمت طراحی پلتفرم و محصوالت 
جدی��د رفته، تأکید ک��رد: با ادامه این رون��د می توانیم طی 
چهار س��ال آینده، به معنای واقعی خودروس��از شویم، زیرا 
رسیدن به قدرت طراحی، گامی بزرگ در عرصه خودروساز 

شدن است. 

تاوان سوء مدیریت های قبلی در صنعت 
خودرو را مردم دادند

متأسفانه در سال های اخیر، مصرف کنندگان داخلی تاوان 
س��وء مدیریت های قبلی در صنعت خودرو را دادند که قطعاً 
بخ��ش زیادی از آن به عدم اجرای درس��ت اصل 44 قانون 

اساسی بازمی گردد. 
خودروس��ازان در سال جدید باید به دنبال ارتقای کیفیت 
و توس��عه س��هم داخلی س��ازی در محصوالت جدید باشند. 
متأسفانه در س��ال های اخیر، مصرف کنندگان داخلی تاوان 
س��وء مدیریت های قبلی در صنعت خودرو را دادند که قطعاً 
بخ��ش زیادی از آن به عدم اجرای درس��ت اصل 44 قانون 
اساس��ی بازمی گردد. تا هنگامی که توانمندی خودروسازان و 
قطعه سازان ارتقا نیابد به نظر نمی رسد بتوان شرایط ارتقای 
کیفیت و دس��تیابی به شرایط رقابتی در این بخش و توسعه 

سهم داخلی سازی در تولیدات خودروسازان دست یافت. 
سرمایه گذاری و تربیت نیروی انسانی توانمند، دو گام مهم 
در مسیر توسعه صنعت خودرو است. با توسعه سرمایه گذاری 
و به روزرس��انی دانش فنی و همچنین تربیت نیروی انسانی 
توانمند، بی تردی��د می توان در جریان تولیدات جدید ضمن 
دستیابی به رشد کیفیت و توسعه داخلی سازی ، به بازارهای 

جهانی نیز راه یافت. 
امروز باید به بهره وری در خودروس��ازی نگاه ویژه ای شود. 
این در حالی اس��ت که در این سال ها بهره وری پایین عمًا 
مش��کات زیادی را برای ه��ر دو بخش اع��م از تولید و در 
نهای��ت مصرف کننده به وجود آورده و تحمیل هزینه به آنها 

ایجاد کرده است. 
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توس��عه صنع��ت خ��ودروی ایران از مس��یر 
صادرات محور بودن می گ��ذرد. با توجه به این 
موضوع، برخ��ی فعاالن این صنع��ت معتقدند 
این اتفاق تنها در س��ایه مشارکت با طرف های 
خارجی امکان پذیر است. در واقع گفته می شود 
خودروسازی در کش��ور زمانی می تواند توسعه 
یابد ک��ه قابلیت صدور محصول ب��ه بازارهای 
جهان را پیدا کند. آن زمان اس��ت که می توان 
س��طح کیفیت و مطلوبی��ت خودروهای تولید 
داخل را باال برد.  مسئله ای که باید مورد توجه 
قرار بگیرد، این است که در توسعه تمام صنایع 
چهار عام��ل اصل��ی تأثیرگذار ش��امل تقاضا، 
عرضه، صادرات و واردات وجود دارد و به وسیله 
ارزیاب��ی این چهار عامل می ت��وان به توازن یا 
عدم ت��وازن در منظوم��ه فعالیت های صنعتی 
رسید. در واقع اگر این توازن و تعادل در میان 
این چهار عامل وجود نداش��ته باش��د، صنعت 
زمینگیر می ش��ود. به عبارت دیگر صنعتی که 
فقط براساس تأمین نیاز بازارهای داخلی شکل 
گرفته باشد، توان رشد و رقابت نخواهند یافت 
و پس از دوره رش��د کاذب کوت��اه چرخش از 

حرکت باز خواهد ایستاد. 

لزوم بهبود فضای کسب وکار
ش��رکت های  ورود  الزم��ه  قط��ع  به ط��ور 
خودروساز کش��ور به بازارهای رقابتی صادرات 
و افزایش میزان آن، تولید محصوالت باکیفیت 

و رقابت پذیر اس��ت تا به وس��یله این تولیدات، 
بازاره��ای بیش��تری را برای ص��ادرات خودرو 

جذب کنند. 
در این رابطه یک کارش��ناس صنعت خودرو 
در گفت وگ��و با روزنامه دنی��ای خودرو با بیان 
اینک��ه اگر اصاحات الزم در س��اختار صنعتی 
و اقتصادی کشور انجام شود، ایران از مناطقی 
اس��ت که هم در زمینه توس��عه محصول و هم 
توس��عه ب��ازار واجد ش��رایط اس��ت، گفت: در 
واقع این ش��رایط ش��امل اصاحاتی است که 
منج��ر به بهبود فض��ای کس��ب وکار در ایران 
 ش��ود. این اصاح��ات می تواند افزایش س��هم 
بخش خصوص��ی در صنع��ت باش��د. همچنین 
موارد مرتبط به قانون گذار و دخالت های دولت 

نیز می تواند شامل این اصاحات باشد.
حسن کریمی س��نجری در ادامه با اشاره به 
اینکه کاهش ریس��ک سرمایه گذاری در کشور 
و کاه��ش دخالت ه��ای سیاس��ت در صنع��ت 
و اقتص��اد نی��ز کمک قابل توجه��ی به اصاح 
شرایط مشارکت با طرف های خارجی و توسعه 
خودروس��ازی در کش��ور خواهد ک��رد، اظهار 
کرد: در واقع تمام فش��ارهایی که از خارج یک 
بنگاه اقتصادی به آن تحمیل می ش��ود، فضای 
کسب وکار را تحت تأثیر قرار می دهد، بنابراین 
مواردی مانند سیاست، امنیت، قانون و… نیز 

با این فضا در ارتباط است.
به گفته وی، موضوع دیگ��ر ضرورت افزایش 

بهره وری نی��روی کار و منابع و حتی بهره وری 
پول است. اگر این مسائل در ساختار اقتصادی 
و صنعتی کشور حل و فصل شود، باید مطمئن 
بود ک��ه ایران یک��ی از بهتری��ن مناطق برای 
تولید خودرو اس��ت که می تواند ارزش افزوده 
قابل توجه��ی هم ب��رای تولیدکننده و صاحب 

برند و هم برای اقتصاد خود داشته باشد. 
کریمی س��نجری همچنی��ن ب��ا توضیح این 
مطلب که بهب��ود فضای کس��ب وکار و تاش 
جهت افزایش بهره وری منابع، دو اقدام بس��یار 
ضروری اقتصاد و صنعت کش��ور اس��ت، تأکید 
ک��رد: این دو اقدام اساس��ی منج��ر به کاهش 
ریسک و افزایش انگیزه سرمایه گذاری خواهد 
ش��د ک��ه کمترین نتیج��ه آن افزایش س��طح 

اشتغال است.

تولید خودرو با برند ملی
خودروس��ازان می توانند در مس��یر توس��عه 
صادرات خود ضمن تجدیدنظر در سامانه های 
کیف��ی مدیریتی برای عرض��ه مدل های جدید 
برای تولید خ��ودرو اقدام کنند ک��ه این روند 
و دس��تیابی ب��ه اه��داف صادرات��ی ق��وی در 
صنع��ت خ��ودرو، نیازمن��د حمای��ت و تأمین 

زیرساخت های الزم است. 
بر این اساس یک عضو هیات علمی دانشکده 
خودروی دانشگاه علم وصنعت نیز در گفت وگو 
با روزنامه دنیای خودرو با تأکید بر اینکه برای 

ورود ب��ه بازار جهانی در وهله نخس��ت نیاز به 
یک س��اختار منس��جم داخلی است، گفت: در 
واقع س��اخت داخل باید آنقدر منسجم باشد تا 
بتواند در عرصه رقابت خارجی تأثیر بیش��تری 
بگذارد. ب��ه این منظور باید مش��کاتی که در 
زمین��ه تولید داخ��ل وجود دارد، به درس��تی 
بررسی شود. امیرحس��ن کاکایی با بیان اینکه 
برای ورود به ب��ازار بین المللی باید یک فرآیند 
اقتص��ادی مناس��ب را طی کنی��م، اظهار کرد: 
ای��ن اتفاق باید با برندهای ملی بیفتد. در واقع 
بای��د به این قابلیت برس��یم که بتوانیم خودرو 
با برن��د ملی تولید کنیم که با اس��تانداردهای 
بین المللی قابل عرضه به منطقه و جهان باش��د 
و این اتفاق مس��تلزم این است که محصوالتی 
را که تا پیش از این تولید ش��ده اند، به ش��کل 
موشکافانه نقد کنیم. به گفته وی، با نگاهی به 
آمار صادرات خودرو مشخص می شود در حال 
حاضر صنعت خودروی کشور از توان صادراتی 

خوبی برخوردار نیست. 
کاکای��ی با بیان اینک��ه مهم ترین دلیل عدم 
تحقق برنام��ه صادراتی خودروس��ازان در این 
سال ها، نبود زیرس��اخت های الزم برای تولید 
کیف��ی و رقابتی بوده اس��ت، اف��زود: ازجمله 
عوام��ل اصل��ی اثرگذار ب��ر ص��ادرات خودرو 
و کاه��ش رونق بازاره��ای صادرات��ی، قیمت 
تمام شده باال و افت کیفیت محصوالت به دلیل 

قدیمی بودن پلتفرم هاست.

دالیل افت صادرات خودروی ایران

برخ��ی پ��ا را فراتر نه��اده و غیرعلن��ی بودن 
قراردادهای خودرویی را فسادزا می نامند! که در 
جای خود تعجب بر انگیز اس��ت که چطور تولید 

خودرو در کشور می تواند زمینه  فساد باشد؟! 
پس از فضای پس��ابرجام و روند رو به رش��د 
قرارداده��ای خودروی��ی، محرمانه ب��ودن این 
قرارداده��ا محفل��ی ب��رای انتق��ادات نهادها و 
اش��خاص حقوقی مختلفی ش��ده است که این 
امر را مورد توجه قرار داده و انگش��ت اش��اره را 
به س��مت غیرعلنی بودن این قراردادها نش��انه 
رفته اند. کار تا جایی پیش رفته اس��ت که حتی 
کس��انی که در این حوزه نقش��ی نداشته و اصا 
فاقد صاحیت الزم در این امر هستند نیز دست 
ب��ه تحقیقات و تفحص می زنن��د و نتایج آمارها 
و تحقیق��ات خود را منتش��ر می کنن��د! به طور 
نمونه در آخرین اقدام ها، کارشناس��ان دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر مباحث مندرج در قراردادهای 
خودرویی را به چالش کشیده اند که جای تأمل 
بس��یار دارد. از س��وی دیگر برخی پ��ا را فراتر 
نهاده و غیرعلنی بودن قراردادهای خودرویی را 
فسادزا می نامند! که در جای خود تعجب بر انگیز 
است که چطور تولید خودرو در کشور می تواند 
زمینه فس��اد باش��د؟! این جمع معتقدند پنهان 
بودن مفاد قراردادها باعث می ش��ود رس��انه ها، 
کارشناس��ان و نهادهایی چون مجلس ش��ورای 

اس��امی توان ارزیابی قراردادها را نداشته و در 
نتیجه نقدی هم به مفاد آنها صورت نگرفته و در 
نهایت مشارکت خودروسازان داخلی و برندهای 
خارجی، می تواند تولید فس��اد  کند! به طوری که 
یکی از رس��انه های منتقد می نویسد: »این عدم 
ش��فافیت اگر سرپوش فساد محقق شده نباشد، 
بس��تر آلودگی به فس��اد را فراهم می س��ازد. از 
طرف��ی، در ص��ورت تخلف ط��رف خارجی نیز 
هیچ فش��ار و موج مطالبه ای علیه نقض پیمان 

ایش��ان صورت نخواهد گرفت.« اما در این میان 
این پرس��ش متبادر می شود که چطور یک برند 
خارجی با تمام پیش��ینه و سوابقی که در جهان 
دارد، نی��ازی به تخلف برای هم��کاری دارد؟ و 
اصا چرا باید در تولید یا مونتاژ خودرو، شرکتی 
که سال هاس��ت نام و رس��م معتبری در جهان 
دارد، بای��د اعتبار خود را زیر س��وال ببرد و در 
مفاد قراردادهایش بندهایی داش��ته باش��د که 
نیاز به دخالت نهادی ملی چون مجلس باش��د؟ 

پرس��ش دوم این اس��ت که مگر مدیران عامل 
خودروسازانی چون سایپا یا ایران خودرو از سوی 
دول��ت و مردم تعیین نمی ش��وند، چرا باید این 
مدیران به اندازه یک قرارداد خودرویی سررشته 
نداش��ته و این تصور را داشته باشیم که سرشان 
کاه گذاشته می ش��ود؟! قراردادهای خودرویی 
یا هر قرارداد اقتص��ادی در جهان، بنا به دالیل 
مختلف سیاسی، دیپلماسی، استراتژیک و موارد 
دیگر همواره پنهان و غیرعلنی صورت می پذیرد 
که در نهای��ت پس از توافقات صددرصد، کلیت 
قراردادها به معرض انتش��ار عمومی در می آید، 
اما باز هم با سیاس��ت های استراتژیک اقتصادی 
و حتی سیاس��ی _ و این مورد تنها در کش��ور 
ما نیس��ت که رخ می دهد _ انگش��ت اش��اره و 
انتقاد به س��مت خودروس��ازان داخلی می رود. 
دید منفی نس��بت به طرف های خارجی نه تنها 
راه حل یا آسیب شناسی یک مسئله نیست، بلکه 
تنها به س��نگ اندازی در مقاب��ل اتفاقات خوب 
تعبیر می ش��ود ک��ه عده ای تنگ نظر س��عی در 
بد جلوه دادن مس��یر پس��ابرجام با نگرانی های 
بی مورد و نگاه شکاک به این مسئله دارند. حال 
می خواهد این بدگمانی در حوزه رو به توسعه و 
رشدی چون خودروسازی باشد، چه موارد دیگر 
که در نهایت مس��یر رو به رشد کشور را در پی 

خواهد داشت. 

چرا قراردادهای خودرویی محرمانه است؟ 

گزارش2

خبر خبر

مهر تأیید دوباره بر گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه ایساکو
گواهینامه سیس��تم مدیریت یکپارچه  )IMS( ایساکو برای 

دومین بار تمدید شد. 
این استاندارد شامل هفت استاندارد مدیریتی است که پس 
از دریافت، یک  نوبت در آبان ماه سال گذشته و یک نوبت نیز 
در سال جاری پس از طی مراحل ممیزی مراقبتی مهر تمدید 

بر آن نقش بسته است. 
ای��ن گواهی نامه نتیج��ه موفقیت ایس��اکو در اثبات انطباق 
سیستم های مدیریتی با اس��تانداردهای مورد تأیید موسسات 
اعتبار دهنده بین المللی اس��ت که توسط شرکت ارزیابی کننده 

بین المللی IMQ ایتالیا در خصوص ش��رکت ایس��اکو صورت 
پذیرفته است. 

بنابراین گزارش، سیستم مذکور که در تمام دفاتر منطقه ای 
و نمایندگی های ایس��اکو اجرایی ش��ده اس��ت، بسیار کامل و 
جامع بوده و از لحاظ کمیت، کیفیت، اس��تقرار، اجرا و وسعت 

یکپارچگی گواهی نامه ها در سطح کشور بی سابقه است. 
این گواهی نامه تلفیقی از سه استاندارد پایه، شامل مدیریت 
 ،)ISO14001( مدیریت محیط زیست ،)ISO9001( کیف
مدیریت ایمنی و بهداش��ت حرفه  ای OHSAS( 18001( و 

چهار استاندارد دیگر ش��امل مدیریت آموزش تامین کنندگان 
خدمات آموزش��ی، مدیریت رس��یدگی به ش��کایات، مدیریت 
سنجش رضایت مشتریان و مدیریت آموزش کارکنان است. 

گفتنی است دریافت چنین تأییدهایی از مراجع جهانی مهر 
تأییدی است بر اس��تانداردها و تاش هایی که شرکت ایساکو 
به صورت پیوسته برای بهینه سازی فرآیندهای خدمات پس از 
فروش به کار می بندد تا با نوآوری و تس��ریع در ارائه خدمات، 
بتواند آرامش خاطر و رضایت مش��تریان خود را بیش از پیش 

جلب کرده و محفوظ بدارد. 
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نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس از بررس��ی پیش نویس طرح مقابله با اقدامات 
س��نای آمریکا در جلس��ه علنی روز یکشنبه - 11 تیر 
م��اه جاری - این کمیس��یون خب��ر داد. کمال دهقان 
فیروزآب��ادی در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد: پیش نویس 
ای��ن ط��رح به هم��ت مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس و 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تهیه 
و تنظیم ش��ده اس��ت. دهقان به تعطیالت دو هفته ای 
مجلس اش��اره و خاطرنشان کرد: پیش نویس این طرح 
پ��س از تعطی��الت دو هفته ای مجلس در جلس��ه روز 
یکشنبه این کمیسیون بررسی می شود. دهقان تصریح 
ک��رد: براس��اس پیش نویس این طرح ب��ا تجمیع تمام 

مصوباتی که در مجلس علی��ه آمریکایی ها به تصویب 
رس��یده اس��ت، اقداماتی در دس��تور کار مجلس قرار 
می گیرد تا اقدام و مقابله مناس��بی در برابر بدعهدی ها 
و نقض عهدهای آنان انجام شود. کمیته روابط خارجی 
مجلس س��نای آمریکا چهارم خردادماه س��ال جاری، 
طرح اعمال تحریم های گس��ترده غیرهس��ته ای علیه 
ایران موسوم به »قانون مقابله با اقدامات بی ثبات کننده 
ای��ران- 2017« را )ب��ا 18 رأی موافق در برابر 3 رأی 
مخالف( تصویب کرد. به ادعای کنگره، آمریکا در طرح 
موس��وم ب��ه S_722، اعمال تحریم ها علی��ه ایران به 
سبب برنامه موشکی بالستیک این کشور و موارد دیگر 

مدنظر قرار گرفته است. 

بررسی طرح مقابله با اقدامات سنای آمریکا در مجلس

  دونال�د ترام�پ، رئیس جمهوری 
آمریکا در س�خنرانی خود در میامی 
فلوری�دا گف�ت: آمری�کا در توافق 
هس�ته ای با ای�ران هی�چ چیزی به 

دست نیاورده است. 
  س�خنگوی وزارت ام�ور خارجه از 
سفر روز یکشنبه محمد جواد ظریف 
به ش�مال آفریقا خبر داد و گفت: این 
س�فر دو روزه ک�ه با دعوت رس�می 
انجام می ش�ود به کشورهای الجزایر، 

موریتانی و تونس خواهد بود. 

هاری کمراینن، س�فیر فنالند در ته�ران برجام را توافق تاریخی و 
نقطه عطف مهم در دیپلماسی بین المللی دانست و گفت: ایران در 

چهار سال گذشته توانست به بازارهای جهانی بازگردد. 

تیتر اخبار

وزیر نف��ت در حکمی موارد رفع تبعیض در جذب و 
به کارگیری بانوان در مش��اغل و سمت های متناسب با 
توانمندی های آنها را ابالغ کرد. به گزارش وزارت نفت، 
در حک��م بیژن زنگنه آمده اس��ت: عالوه بر مش��اغل و 
سمت هایی که بنا به طبیعت یا ماهیت آنها، الزاما باید 
توسط بانوان اداره شود، در دیگر موارد جذب و استخدام 
جدید و هرگونه به کارگیری نیروی انسانی به هر عنوان 
و به هر ش��کل، اعمال هیچ گونه تبعیضی برای بانوان 
مجاز نیست، البته اش��تغال در سمت های اقماری، کار 
در س��کوهای نفتی و گاز از این حکم مس��تثنی است. 
در ادام��ه این حکم تأکید ش��ده اس��ت: بانوانی که در 

تاریخ ابالغ این مصوبه در س��مت های اقماری مشغول 
فعالیت هستند و همچنان درخواست ادامه خدمت در 
آن س��مت ها را دارند، می توانند ب��ه فعالیت خود ادامه 
دهند. زنگنه تأکید کرده اس��ت: الزم اس��ت در صدور 
مجوز استخدام، انتصاب، ارتقا، کاریابی و به کارگیری یا 
تبدیل وضعیت افراد نیز مفاد حکم مذکور کاماًل مراعات 
شود. در این حکم آمده است: معاونت توسعه مدیریت 
و سرمایه انسانی مکلف است در صورتی که در شرایط 
احراز سمت ها و مشاغل، شرایط تبعیض آمیزی اعمال 
شده باشد، نس��بت به رفع آن اقدام و نتیجه را گزارش 

کنند. 

تبعیض در به کارگیری بانوان در صنعت نفت برداشته شد

  رئی�س س�ازمان آم�ار و فن�اوری 

اطالعات قوه قضاییه از ارسال برخی 
ایمیل های مجعول به مردم به نام این 
سازمان خبر داد و از مردم خواست به 

این ایمیل ها توجه نکنند. 
  علیرضا سلیمانی، معاون فنی اداره 
کل تجهی�زات و ملزوم�ات پزش�کی 
سازمان غذا و دارو با اشاره به عوارض 
اس�تفاده از دس�تگاه های غیر اصیل 
خالکوبی گفت: دستگاه های خالکوبی 
و تات�و و همچنی�ن ش�اغالن ب�ا این 

دستگاه ها، قابل اعتماد نیستند.

بنیاد بیماری های نادر اعالم کرد: پرفسور نصرت اهلل فیروزیان، فوق  تخصص 
هماتولوژی و آنکولوژی  )سرطان شناسی( مقیم آلمان، بیماران سرطانی 

کشور را روزهای یکم و دوم تیرماه به صورت رایگان معاینه می کند. 

تیتر اخبار

هش��ت فیل��م با موافقت ش��ورای ص��دور پروانه 
نمایش در ش��بکه های خانگی توزیع می ش��ود. به 
گزارش سازمان سینمایی، ش��ورای پروانه نمایش 
خانگ��ی با حضور اکثریت اعض��ا با عرضه فیلم های 
»آباج��ان« ب��ه تهیه کنندگ��ی و کارگردانی هاتف 
علیمردانی، سریال  »عاشقانه« )قسمت 14 تا 17( 
به تهیه کنندگی مش��ترک هومن کبیری و مهدی 
گلس��تانه و کارگردانی منوچهر هادی، »یتیم خانه 
ای��ران« به تهیه کنندگی محمدرضا تخت کش��یان 
و کارگردان��ی ابوالقاس��م طالبی، »احتم��ال باران 
اس��یدی« ب��ه تهیه کنندگ��ی روح اهلل ب��رادری و 

کارگردانی بهتاش صناعی ه��ا، »باد و مه« به تهیه 
کنندگ��ی ناصر دهقان��ی و کارگردانی محمد علی 
طالب��ی، »316« ب��ه تهیه کنندگ��ی و کارگردانی 
پیمان حقانی، »آسه آس��ه قصه قصه )قسمت6(« 
ب��ه تهیه کنندگ��ی علیرضا گلدیان��ی و کارگردانی 
مشترک علی فروتن و حمید گلی و »خیالباف« به 
تهی��ه کنندگی احمدرضا یاری و کارگردانی فرامرز 
ه��ادی موافقت کرد. همچنین این ش��ورا با عرضه 
10 عن��وان فیل��م خارجی، دو عن��وان فیلم مراکز 
فرهنگی و جشنواره ها و هفت عنوان فیلم مستند و 

آموزشی نیز موافقت کرد. 

8 فیلم راهی شبکه های خانگی شد

  نمای�ش کم�دی انتق�ادی »بن�گاه 
تئاترال« به نویسندگی »علی نصیریان« 
و کارگردانی »هادی مرزبان« 43 س�ال 
بع�د از ی�ک دوره اج�را، ب�ار دیگر در 

تماشاخانه سنگلج به صحنه می رود. 
  فیلم کوتاه »مخمصه« به نویسندگی 
و کارگردانی محمدرضا خاوری به بخش 
مسابقه جشنواره فیلم های کوتاه برلین 
فلش )برلین فالش فیلم فستیوال( در 

کشور آلمان راه پیدا کرد. 

بلیت های روز اول اجرای جدید ارکستر سمفونیک تهران به رهبری 
ش�هرداد روحانی ک�ه اول و دوم تیرماه ب�ه روی صحنه می رود، به 

پایان رسید. 

تیتر اخبار

هواداران خوشبین رئال اعتقاد دارند که این تیم بدون 
رونالدو به مسیر خود بدون هیچ مشکلی ادامه خواهد داد 
اما اوضاع نگران کننده تر از این حرف هاس��ت. به گزارش 
ورزش س��ه، رونال��دو پ��س از اتهامات مالیاتی س��نگین 
دادستانی مادرید به وی، قصد ترک اسپانیا و رئال را دارد و 
حتی باشگاه را نیز در این زمینه مقصر می داند. نارضایتی 
رونال��دو از مدیران رئال به قدری ش��دید اس��ت که او به 
هم تیمی هایش در تیم ملی پرتغال گفته اس��ت که هرگز 
به مادرید بازنخواهد گش��ت و این تصمیم او قطعی است. 
رئال بدون شک حداقل در کوتاه مدت نمی تواند جایگزینی 

حت��ی نزدیک به توانایی های رونالدو پیدا کند. رئال بدون 
ش��ک دلتنگ گل ه��ای رونالدو خواهد ش��د و بد حادثه 
آنجاست که این تنها دلیل دلتنگی رئالی ها برای رونالدو 
نخواهد بود. او در تمام هش��ت س��ال حض��ورش در رئال 
تنها 45 ب��ازی را به دالیلی چون مصدومیت، محرومیت 
و تصمیم فنی مربی از دس��ت داده است. او در 394 بازی 
و 34151 دقیقه حضورش در زمین برای رئال، توانس��ته 
406 گل به ثمر برساند؛ به عبارتی هر 86 دقیقه یک گل. 
به غیر  از مس��ی، کدام بازیکن در فوتبال دنیا سراغ دارید 

که بتواند به چنین آماری حتی نزدیک شود؟ 

رئال منهای رونالدو؛ سرنوشت مبهم در انتظار کهکشانی ها

  با توجه به اخبار منتش�ر ش�ده در 
رس�انه های بلژیک�ی، باش�گاه خنت 
بلژیک به دنبال جذب رامین رضاییان، 

مدافع 27 ساله تیم ملی است. 
  ایم�ان مبعل�ی پ�س از س�ال ها 
دوری از فوالد خوزستان به این تیم 

بازگشت. 
  خالد شفیعی، مدافع تراکتورسازی 
تبری�ز پیش�نهادی از تیم ه�ای کره 
جنوبی دریافت کرده و به همین دلیل 

راهی این کشور شده است. 

الکس�اندر نوری، س�رمربی ایرانی تیم وردربرمن آلمان اعالم کرد 
به صورت مش�خص برای جذب هیچ بازیکن ایرانی به این تیم فکر 

نکرده است. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

تیراندازی در یکی از مدارس ابتدایی در شیکاگو آمریکا منجر به زخمی شدن دو دختر محصل شد. تیراندازی خارج از مدرسه ابتدایی در منطقه پیل هیل در شیکاگو رخ داد. پلیس می گوید دانش آموزان برای 
جش��ن پایان س��ال تحصیلی خارج از مدرس��ه در منطقه ای جمع ش��ده بودند. پلیس هنوز تأیید نکرده که تیراندازی کار گروه های تبهکار بوده، اما از شواهد به نظر می رسد تیراندازی ناشی از درگیری این گروه ها 
بوده اس��ت. این تیراندازی به این جهت حائز اهمیت اس��ت که طبق گزارش مرکز ثبت آمار خش��ونت های تس��لیحاتی در آمریکا تنها در 24 ساعت گذشته 58 مورد تیراندازی در ایالت های مختلف آمریکا به وقوع 
پیوسته و دست کم 15 نفر کشته و 43 نفر زخمی شدند.                                                                                                                                               منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

عمر دول��ت یازدهم به روزهای آخ��ر خود نزدیک 
می ش��ود، همین روزهایی که حسن روحانی همزمان 
ب��ا رتق و فتق امور دولت اولش، آماده چینش کابینه 
دوم خود اس��ت؛ کابینه ای که قرار اس��ت عالوه بر به 
اتمام رس��اندن کارهای ناتم��ام دولت اول، وعده های 
انتخاباتی روحانی برای دوره دوم را هم عملیاتی کند. 
به گزارش خبرآنالین، از همین روست که تحلیلگران 
و فع��االن سیاس��ی در قالب توصیه، هش��دار یا . . . ، 
مطالبات و خواس��ته های خ��ود از کابینه دوازدهم را 
مطرح می کنند؛ خواس��ته هایی که هم بر جوانگرایی 
تأکی��د دارد و ه��م کارآمدی و شایس��تگی. حس��ن 

روحان��ی، رئیس جمهوری کش��ورمان نی��ز در برنامه 
انتخابات��ی خ��ود باره��ا به جوان و متخصص ش��دن 
کابینه دوازدهم اش��اره کرد. او در نخس��تین نشست 
خبری خ��ود نیز بعد از پیروزی در انتخابات از تغییر 
در کابینه اش سخن گفت و اعالم کرد دولت دوازدهم 
کم��ی جوان تر از دولت یازده��م خواهد بود. وعده ای 
که در انتقاد به سن باالی برخی وزرای دولت یازدهم 
از سوی رئیس جمهور داده شد، هرچند او بارها و در 
چندین نوبت تأکید کرده بود شرایط خاص کشور در 
س��ال 92 ایجاب می کرد کابینه یازدهم متش��کل از 
افرادی باتجربه با کارایی باال باش��د. بالفاصله پس از 

انتخابات دوازدهم و پیروزی قاطعانه روحانی حرف ها 
و حدیث ه��ا درباره س��کانداران وزارتخانه های دولت 
دوازدهم ش��روع ش��د، حتی چندین لیست احتمالی 
درب��اره کابینه دوازدهم منتش��ر ش��د ک��ه گاهی با 
تکذیبیه هایی از س��وی افراد مطرح ش��ده در لیست 
یا دولتمردان روبه رو ش��د. نوبخت س��خنگوی دولت 
نیز در واکنش به اینکه گفته می ش��ود رئیس جمهور 
نس��بت به عملکرد برخی وزرا دلخور است و احتماال 
تغییر 50درص��دی کابینه وج��ود دارد، تأکید کرده 
بود: »این نوع درصدها که گمانه زنی اس��ت، آنچه که 
قطعی اس��ت کابینه دوازدهم کارآمدتر، با نش��اط تر 

و هماهنگ ت��ر خواهند ب��ود. رئیس جمهوری قطعاً از 
تجربه چهار س��ال گذشته در تش��کیل کابینه جدید 
اس��تفاده خواهد کرد و اس��امی که نام برده می شود، 
گمانه زنی و جزو ش��ایعات و غیرقطعی است.« با این 
وجود تع��دادی از نمایندگان مجل��س از گزینه های 
ش��نیده ش��ده برای وزارتخانه ها در کابینه دوازدهم 
گفتند. در بین این اس��امی نام محمد شریعتمداری، 
موس��وی الری و مرتض��ی بان��ک به عن��وان وزرای 
احتمالی دولت دوم روحانی مطرح شده است. باید بر 
این اساس منتظر ماند و دید کدام یک از اسامی فوق 

در کابینه دوم روحانی جای خواهند داشت.

بحران در روابط قطر با برخی کش��ورهای عربی به 
بروز ش��کاف در دولت و نظ��ام تصمیم گیری آمریکا 
منجر ش��ده اس��ت. به طور معمول گفته می شود در 
مواضع رؤس��ای جمهور و اف��راد کابینه در خصوص 
مس��ائل بین المللی و به ویژه موضوعات حساس نباید 
اختالف نظر وجود داش��ته باشد، اما اکنون شاهد آن 
هس��تیم که در بحران قطر دیدگاه ه��ای متفاوتی از 
س��وی دولت آمریکا شنیده می شود. به گزارش عصر 
ایران، جلیل بیات، پژوهشگر روابط بین الملل معتقد 
است: در حالی  که ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلویحا 
ب��ه انتق��اد از قطر پرداخت��ه و از عربس��تان حمایت 
کرده اس��ت، وزیر خارجه وی خواستار مذاکره و حل 
مسالمت آمیز بحران شده اس��ت. جیمز ماتیس وزیر 
دف��اع آمریکا نیز در موضعی متض��اد با ترامپ تأکید 
کرد مقامات قطر در مس��یر درست حرکت می کنند. 
اختالفات آنقدر گس��ترده است که به استعفای سفیر 
آمریکا در قطر نیز منجر شده است. همچنین مواضع 
ض��د و نقیض اعضای دولت ترامپ درباره بحران قطر 
باعث احضار تیلرس��ون به س��نا برای توضیح در این 
ب��اره ش��د. اکنون این س��وال مطرح اس��ت که علت 
اختالف میان ترامپ و دیگر مس��ئوالن آمریکا درباره 
بحران قطر چیست؟ شاید برخی ناظران این اختالف 
را طبیعی و ناش��ی از تفاوت تحلیل در کاخ س��فید، 

وزارت خارج��ه و وزارت دف��اع آمری��کا بدانند، اما به 
نظر می رسد ریشه این اختالف را باید در ویژگی های 
ش��خصیتی و نظام فکری ترامپ جست وجو کرد. اگر 
از این احتمال که موضع تیلرسون به دلیل ارتباطات 
گس��ترده اکسون موبیل )ش��رکتی که تیلرسون قبل 
از ص��دارت وزارت خارج��ه مدیر آن ب��ود( با صنعت 
نفت و گاز قطر اس��ت بگذریم و آن را ناشی از تحلیل 
کارشناسی دستگاه سیاست خارجی آمریکا بدانیم و 
همچنین موضع ماتی��س را نتیجه رویکرد منطقی و 
عقالی��ی وزارت دفاع آمریکا ب��ه بحران پیش آمده در 
منطقه تصور کنیم، آنگاه فرضیه این یادداشت درباره 
نق��ش ترامپ در ب��روز اختالف میان دول��ت آمریکا 
درب��اره بحران قطر بیش��تر تقویت می ش��ود. ترامپ 
اساس��ا سیاس��تمدار نیس��ت و در تصمیم گیری های 
مختل��ف نگاه��ی کاس��ب مآبانه دارد. ترام��پ درباره 
اکثر توافق��ات دولت آمریکا در دوره اوباما یک جمله 
تکراری را بی��ان می کند: »این توافق، توافق بس��یار 
بدی اس��ت و ما باید دوباره مذاکره کنیم تا به توافق 
خوبی برای آمریکا برس��یم«، ام��ا توافق خوب از نظر 
ترام��پ چ��ه ویژگی های��ی دارد؟ وقتی ب��ه انتقادات 
رئیس جمه��ور آمری��کا از برج��ام توج��ه می کنیم، 
مش��اهده می ش��ود عمده انتقاد او این است که ایران 
از ای��ن توافق س��ود کرد و چیزی به آمریکا نرس��ید. 

ترامپ مکررا به یک میلیارد و 700میلیون دالر پول 
نقد اش��اره می کند که به ایران داده ش��د و در مقابل 
آمریکا دس��تش خال��ی ماند. او اصاًل ب��ه وجوه دیگر 
برج��ام کاری ندارد، لذا به نظر می رس��د آنچه در هر 
توافق��ی برای ترامپ از اهمیت ویژه برخوردار اس��ت 
منافع مادی )پول( حاصل ش��ده برای آمریکا اس��ت. 
اگ��ر این گ��زاره را مدنظر قرار دهی��م، آنگاه خواهیم 
دید اکثر تصمیمات ترامپ منش��أ اقتصادی دارد. اگر 
از »توافق پاریس« خارج می شود برای ایجاد شغل و 
افزایش رش��د اقتصادی در آمریکا است. اگر از چین 
انتق��اد می کند برای ممانع��ت از افزایش بیکاری در 
آمریکا است. اگر از  »پیمان ترانس آتالنتیک« خارج 
می ش��ود برای حمایت از تولید داخلی اس��ت. اگر به 
نات��و و اعضای آن انتقاد می کند به دلیل فش��ار مالی 
آن بر آمریکا اس��ت و. . . ، بنابراین موضع وی درباره 
بحران قطر را نیز می توان از همین زاویه دید. ترامپ 
در دوره تبلیغ��ات انتخابات��ی از عربس��تان به عنوان 
مهم ترین حامی تروریسم یاد کرد، اما پس از رسیدن 
به ریاست جمهوری نخستین سفر خارجی خود را به 
این کشور انجام داد و در نمایشی تبلیغاتی مرکز ویژه 
مبارزه با تروریسم را در ریاض افتتاح کرد. دلیل این 
چرخش 180درجه ای کاماًل مش��خص است. ترامپ 
به خریدهای هنگفت تسلیحاتی عربستان که هزاران 

شغل برای آمریکا ایجاد می کند چشم دوخته بود، اما 
ترامپ تنها به سر کیسه کردن عربستان رضایت نداد. 
باید از این س��فر منطقه ای دالرهای بیش��تری جمع 
می کرد. ل��ذا با توجه به اختالفات عربس��تان و قطر، 
این کش��ور می توانس��ت گزینه مناس��بی برای هدف 
رئیس جمهور آمریکا باشد، اما امیر قطر زیر بار نرفت 
و حتی بعد از ش��روع بحران به دع��وت ترامپ برای 
س��فر به آمریکا پاسخ منفی داد. با این حال در چند 
روز اخیر عنوان شد وزرای دفاع آمریکا و قطر قرارداد 
خری��د 12 میلی��ارد دالر جنگن��ده اف 15 از آمریکا 
توسط قطر را امضا کردند. اگرچه مذاکرات مربوط به 
این قرارداد از س��ال 2016 شروع شده بود، اما توافق 
نهای��ی آن در روزه��ای اخیر معنادار اس��ت بنابراین 
می توان چنی��ن نتیجه گرفت ک��ه ترامپ قصد دارد 
با بحران س��ازی در جهان به وعده های اقتصادی خود 
جامه عمل بپوشاند. مهم نیست این بحران با محیط 
زیس��ت چه می کند )توافق پاریس( ی��ا منطقه ای را 
به آشوب می کش��د )بحران قطر(، مهم سرازیر شدن 
پول و ش��غل به آمریکا اس��ت. البته ترامپ از درگیر 
ک��ردن آمریکا در هرگون��ه بحران ح��ذر می کند. او 
بحران می سازد تا آمریکا سود کند، لذا می توان گفت 
اگر روزی ترامپ با »ساخت و ساز« به دنبال پول بود، 

امروز با  »تخریب« این هدف را دنبال می کند.

کابینه دوم روحانی زیر ذره بین

چرا ترامپ و وزرای خارجه و دفاع آمریکا درباره قطر اختالف دارند؟ 

حضور پررنگ سینمای ایران در جشنواره شانگهای

کمپین »توهین به اهالی رسانه ممنوع« تشکیل شد

بیس��تمین جش��نواره بین المللی فیلم ش��انگهای از 27 خرداد تا 5 
تیر ماه در چین برگزار می ش��ود و 19 فیلم از 13 س��ینماگر ایرانی و 
از جمله س��ه سینماگر مقیم خارج از ایران در بخش های مختلف این 
رویداد رده الف جهانی به نمایش درخواهد آمد. به گزارش ایسنا، فیلم 
س��ینمایی»زرد« نخستین ساخته مصطفی تقی زاده که توسط کامران 
مجیدی تهیه ش��ده در نخستین نمایش جهانی خود در بخش مسابقه 
رسمی جش��نواره ش��انگهای به نمایش درخواهد آمد. فیلم سینمایی 
»سگ و دیوانه عاشق« دومین ساخته علی محمد قاسمی نیز در بخش 
رقابتی اس��تعدادهای جوان آسیا حضور دارد و در سه بخش »بهترین 
فیلم«، »بهتری��ن فیلمنامه« )علی محمد قاس��می و اعظم نجفیان( و 
»بهترین بازیگر زن«  )آس��یه بخش��ی زاده( نامزد دریافت جایزه شده 
است. جش��نواره فیلم ش��انگهای برنامه بزرگداشت عباس کیارستمی 
را با نمایش فیلم های »خانه دوس��ت کجاس��ت؟ «، »کلوزآپ«، »زیر 

درختان زیتون«، »طعم گیالس«، »باد ما را خواهد برد«، »کپی برابر 
اص��ل«، »من��و خونه ببر« و فیلم مس��تند »76 دقیق��ه و 15 ثانیه با 
عباس کیارس��تمی«  )س��یف اهلل صمدیان( برگزار خواهد کرد. بخش 
غیر رقابتی پانورامای جش��نواره فیلم شانگهای نیز فیلم های »ماالریا« 
)پروی��ز ش��هبازی(، »به دنیا آمدن« )محس��ن عبدالوه��اب(، »آاادت 
نمی کنیم«  )ابراهیم ابراهیمیان(، »تمارض« )عبد ابس��ت(، »دوئت« 
)نوی��د دانش( و »رفتن« )نوید محمودی( را انتخاب کرده اس��ت. رضا 
معم��اری، انیماتور ایران��ی مقیم آلمان فیلم انیمیش��ن بلند »ریچارد 
لک لک« را که به همراه توبی گنکل س��اخته به عنوان محصول آلمان، 
بلژیک، لوکزامبورگ و نروژ و خش��ایار مصطفوی نویسنده و سینماگر 
ایران��ی مقیم آلمان فیل��م »حضور« و آرمان ریاحی، دیگر س��ینماگر 
ایرانی مقی��م آلمان و اتریش نیز با فیلم بلند »مهاجر« در جش��نواره 

شانگهای حضور دارند.

توهین اخیر یکی از بازیگران سینما و تلویزیون به 
اهالی رسانه، موجی از نقد و نظر را بین افکار عمومی 
و به ویژه جامعه رسانه ای و هنری کشور ایجاد کرده 
اس��ت. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، از آنجا 
ک��ه توهین های برخی از بازیگ��ران و کارگردانان به 
اهالی رس��انه پیش از این هم رخ داده بود، تعدادی 
از فعاالن رس��انه های فرهنگ��ی تصمیم گرفتند این 
بار در نامه ای اعتراض خ��ود را به توهین های بهناز 
جعف��ری که در نشس��ت خبری س��ریال »زیر پای 
مادر« شبکه یک سیما پیش آمد و سپس اظهارنظر 
رامبد جوان بازیگر و کارگردان، اعالم کنند؛ ولی در 

میانه راه تعداد قابل توجهی از فعاالن رس��انه ای در 
بخش های مختلف خبری و همچنین فعاالن عرصه 
روابط عمومی و عکاسان و منتقدان از سراسر کشور 
ابراز تمایل کردند که در این حرکت مشارکت داشته 
باشند تا به نوعی از حقوق همکاران خود دفاع کنند. 
لذا این حرکت به تشکیل کمپین »توهین به اهالی 
رس��انه ممنوع« منجر شد که این کمپین قصد دارد 
در ادام��ه راه ب��ر لزوم رعایت ش��أن و احترام اهالی 
رسانه و رسانه ها تأکید کند و فرصتی برای پیگیری 
حقوق همه اهالی رسانه باشد. در بیانیه این کمپین 
آمده اس��ت: ش��امگاه 24 خرداد در نشست خبری 

سریال »زیر پای مادر« سخنان تند یکی از بازیگران 
خطاب به خبرنگاران حاضر در نشس��ت و همچنین 
توهین به فعاالن عرصه خب��ر، باعث رنجش جامعه 
رسانه ای شد که این موضوع مسبوق به سابقه است 
و پی��ش از این هم تعدادی از بازیگران و کارگردانان 
به خود اج��ازه هتک حرمت همکاران رس��انه ای را 
داده بودن��د. به دلیل تکرار این امر به نظر می رس��د 
وقت آن رس��یده که این موضوع از مراجع رسمی از 
جمله خانه س��ینما پیگیری ش��ود، ولی آنچه سبب 
نگارش ای��ن متن و امض��ای تع��دادی از همکاران 
رس��انه ای شده، اقدام ارزشمند هادی داداشی، مدیر 

روابط عمومی س��ریال »زیر پای مادر« است که به 
دلیل س��ابقه چندین س��اله اش در عرص��ه خبر در 
حمای��ت از همکاران خود و به دلی��ل اینکه معتقد 
بوده در آن مراسم به اهالی رسانه توهین شده است، 
از مس��ئولیت خود در این پروژه استعفا کرده است. 
امضاکنن��دگان این نامه ضمن قدردانی از این عمل، 
بار دیگر تأکید کرده اند که سخنان معدود افرادی از 
جامع��ه بزرگ و محترم هنری م��ا را دلزده و ناامید 
نک��رده و هرگز اصول اخالقی را زیر پا نگذاش��ته و 
همچون همیشه باز هم با احترام با جامعه هنری در 

تعامل خواهیم بود. 
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مدیریت تبلیغات

 اهمیت
 انتخاب رسانه
در تبلیغات

فرصت امروز: مدیر اجرایی مایکروسافت گفت آی پد پرو یک مثال روشن از این است که اپل از مایکروسافت تقلید 
می کند. گاوین، مدیر اجرایی مایکروسافت گفت: اگر ما به دنبال اپل باشیم نمی توانستیم محصوالتی مانند »سرفیس 
پرو« یا »سرفیس بوک« را داشته باشیم. بهتر است بگویم، در حال حاضر ما در حال یادگیری و تکمیل محصوالت 
خود در دسته 1 و 2 هستیم. اما زمانی که »تبلت سرفیس« راه اندازی شد همه نسبت به آن در شک و تردید بودند و 
سپس این محصول را دنبال کردند و اپل با تقلید و دنبال کردن از »تبلت سرفیس« آی پد پرو را عرضه کرد که این 
مثال واضحی از این است که اپل از مایکروسافت تقلید می کند.  گاوین در ادامه بیان کرد: به طور قطعی مایکروسافت 
به رقابت ها توجه می کند، اما در واقع زمانی که نرم افزار های سرفیس را ساخت به هیچ عنوان اپل را دنبال نمی کرد. 
همچنین طبق  گزارش وب سایت گجت نیوز، در طول این سال ها با توجه به ویندوز 8 شاهد تبلت های هیبریدی و 
فوق العاده بسیاری بوده ایم. لپ تاپ های سرفیس بوک مایکروسافت در حال تزریق یک روح تازه به دنیای لپ تاپ هاست 
و به نظر می رسد گوگل، اپل ، hp، Dell و بقیه در حال الهام گرفتن یا به بهتر است بگوییم کپی از سرفیس پرو 3 
 studio space هستند.  مایکروسافت یکی از شرکت های است که در فناوری هفته لندن دعوت شد و آنها از فضای
استفاده کردند تا لپ تاپ سرفیس، دستگاه سرفیس پرو و همچنین سرفیس هاب و سرفیس استدیو و سرفیس بوک 
را به نمایش بگذارد. همچنین مایکروسافت اعالم کرد سرفیس لپ تاپ را ساخته ایم زیرا مشتریان آن را می خواستند. 
مایکروسافت سرفیس پرو را به عنوان یک تبلت که جایگزین لپ تاپ ها شود، توسعه داد و برای نخستین بار راه اندازی 
شد. قیمت لپ تاپ سرفیس این شرکت به 999 دالر رسید. به نظر می رسد که سرفیس پرو به دلیل اینکه فرم فکتور 
تبلت آن چنان که باید و شاید به استاندارد های الزم نزدیک نیست بیشتر به دلیل نرم افزاری، نمی تواند جایگزین لپ تاپ 
سنتی برای مشتریان شود. پس چرا مایکروسافت این محصول را ساخته است؟ در اینجا گاوین پاسخ کوتاهی به این 

سوال داده است: مشتریا ن مان این محصول را می خواستند.
business insider :منبع

 

روش های نوین فروش بر پایه اطالعات صحیح به ش��رکت ها و کس��ب وکارها کمک می کند، اما بس��یاری از 
مجموعه ها یا توانایی دسترس��ی به این اطالعات را ندارند یا از متخصصان و مدرس��ان مس��لط به اصول اجرایی 
روش های افزایش فروش اس��تفاده نمی کنند. بد نیس��ت بدانیم مدیریت استراتژیک بازاریابی مرحله ای کالن و 
قبل از فرآیند فروش است. در واقع راهکارهای عملی افزایش فروش، حلقه میانی انواع استراتژی های بازاریابی...

 اهمیت آموزش
فروش حضوری در بازاریابی

فرص�ت ام�روز: مایکروس��افت با س��رعت، »صفحه کلید م��درن« و جدیدش را با یک حس��گر اثر 
انگش��ت خوان رونمایی کرد. این »صفحه کلید مدرن« جانش��ین صفحه کلید های سرفیس است و این 
دو نوع صفحه کلید کامال یکسان به نظر می رسند و زبان طراحی »صفحه کلید مدرن« کامال برگرفته 
از زبان طراحی »سرفیس کیبورد« است و همچنین مایکروسافت در ساخت آنها از آلومینیوم استفاده 
کرده و همانند سرفیس کیبورد دارای بدنه ای باریک و رنگی بسیار جذاب است. تنها تغییر آن، حسگر 
اثر انگش��ت آن و آزاد بودن کاربر برای انتخاب نحوه اتصال کیبورد به دستگاه است. این کیبورد هم از 
طریق کابل به دستگاه متصل می شود و هم می تواند با استفاده از بلوتوث به صورت بی سیم به دستگاه 
متصل ش��ود، پس در نتیجه توانایی اس��تفاده از یک کابل برای اتصال سیمی به جای اتصال بی سیم را 
داراس��ت. مایکروسافت حسگر اثرانگشت را در کلید دوم ویندوز در سمت راست صفحه کلید جایگزین 
 HELLO ک��رده اس��ت که می توان آن را ب��رای ورود به ویندوز 10 و ورود به وب س��ایت های ویندوز

مورد استفاده قرار داد. 
 صفحه کلید مدرن جدید با بلوتوث نس��خه 4.0 برای اتصال به دس��تگاه های مختلف مورد استفاده قرار 
می گیرد و این کیبورد روی هر دستگاهی با ویندوز MacOS ،10 و آخرین نسخه از اندروید4.4.2 به باال 
کار خواه��د ک��رد. صفحه کلید مدرن به زودی با قیمت 129.99 دالر در دس��ترس قرار می گیرد و در بازار 
عرضه می ش��ود و برنامه انتش��ار آن به طرز شگفت انگیزی بسیار سریع اس��ت. باید گفت چند ماه گذشته، 
مایکروس��افت صفحه کلید س��رفیس را به قیمت 99 دالر عرضه کرده اس��ت. بنابراین 199.99 دالر برای 
خرید یک کیبورد بسیار زیاد است، اما باید اشاره کرد در حال حاضر»کیبورد مدرن« یکی از بهترین صفحه 

کلید ها برای دسکتاپ در بازار است. 
the verge :منبع

 

فرصت امروز: فیس بوک در گزارش��ی در بی بی سی اعالم کرد که از هوش مصنوعی برای شناسایی تصاویر 
ویدئو ها و متن های مربوط به تروریسم و همچنین حساب های جعلی استفاده خواهد کرد و همچنین در ادامه 
افزود: ما می خواهیم مطالب تروریستی را قبل از اینکه برای مردم به اشتراک گذاشته شود شناسایی کنیم. این 
اقدام پس از فشار فزاینده دولت ها بر شرکت های فناوری برای انجام اقدامات بیشتر به منظور کاستن تبلیغات 
تروریس��تی انجام گرفت. تروریست ها برای اجرای سیس��تم عامل مورد استفاده برای گسترش ایدئولوژی الهام 
بخش��یدن به مردم برای انجام اعمال خشونت آمیز س��رزنش شده اند. دولت ها و انگلستان به طور خاص اقدامات 
بیشتری در ماه اخیر اعمال کرده اند و سراسر اروپا در جهت این قانون در حال حرکت هستند. اوایل این هفته 
در پاریس،  نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه یک کمپین مشترک برای اطمینان از اینکه اینترنت نباید 
به عنوان یک فضای امن برای تروریس��ت ها و جنایتکاران مورد اس��تفاده قرار گیرد تشکیل دادند. در میان این 
موضوعات، آنها همچنین اضافه کردند: در حال اجرای قانونی برای شرکت ها هستند که چنانچه موفق به حذف 
محتوای خاصی نباشند به آنها جریمه تعلق می گیرد.  فیس بوک می گوید که متعهد به یافتن راه های جدید برای 
پیدا کردن و حذف موارد تروریس��تی اس��ت و می خواهد کاری فراتر از سخن گفتن انجام دهد. مونیکا بیکرت، 
مدیر سیاس��ت جهانی فیس بوک،  در بی بی س��ی اعالم کرد: اطمینان حاصل کنید که فیس بوک یک محیط 
خصمانه برای گروه های تروریستی است. یکی از انتقادهایی که مقام امنیتی بریتانیا کرده این است که تا چه حد 
شرکت ها برای گزارش محتوا های تروریستی به جای فعالیت فعاالنه خود می توانند به دیگران و گزارش های آنها 
تکیه کنند؟ فیس بوک قبال اعالم کرده بود که 3000 کارمند،  محتواهایی را که توسط کاربران گزارش می شوند 
بررسی می کنند و اضافه کرد بیشتر از نصف حساب هایی که برای حمایت از تروریسم بوده و حذف شده است،  
حساب هایی هستند که خود فیس بوک پیدا کرده است. و همچنین امروزه،  با استفاده از تکنولوژی جدید در پی 
بهبود کار فعاالنه خود است. این شرکت می گوید: ما می دانیم که با استفاده از تکنولوژی بهتر عمل خواهیم کرد 
مخصوصا با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی برای جلوگیری از گسترش محتوا های تروریستی در فیس بوک 

که به شرح زیر است: 
تجزیه تحلیل خودکار

 یکی از جنبه های تکنولوژی که برای نخس��تین بار در مورد آن گفته می ش��ود تطبیق تصاویر است. اگر 
کس��ی س��عی در آپلود تصاویر یا ویدئو های تروریستی داشته باشد سیس��تم جست وجو می کند که آیا این 
 AL تصاویر با محتوا های ش��ناخته ش��ده افراطی قبلی مربوط اس��ت تا آن را متوقف کند. راه دوم آزمایش
ب��رای فهم متن هایی اس��ت که از تروریس��م حمایت می کند. در این خص��وص از الگوریتم تجزیه و تحلیل 
theverge :متن های مشابه برای شناسایی تبلیغات تروریستی استفاده می کند.                       منبع

 فیس بوک
علیه محتواهای تروریستی
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کلمات و جمالت خوب، پرارزش 
و کم  هزینه  اند.

جورج هربرت

افزایش تراکم جمعیت در مراکز شهری و لزوم گسترش خانه هوشمند، فضای کسب وکار را برای تولید 
لوازم نوآورانه هوشمند آماده کرده است. در سال های اخیر نقش تکنولوژی در خانه ها به شدت تغییر کرده 
اس��ت. ما از تلفن های دیواری آشپزخانه و کامپیوترهای دس��کتاپ، به دوره ای رسیده ایم که گوشی های 
هوشمند، تبلت ها و انواع پوشیدنی ها، چهره غالب خانه ها را از آن خود کرده اند. موج جدید اینترنت اشیاء، 

امروزه دسته ای از دستگاه ها و وسایل »هوشمند« را در برابر ما قرار داده است.
اصطالح هوش��مند در م��وج فزاینده  امروزی، برای بیان اطمینان به کار م��ی رود؛ اطمینان از امنیت و 
سالمتی. جو کالیسترا، یکی از معماران مرکز تحقیقات طراحی دانشگاه کانزاس، به تازگی تصویر اقیانوس 

اطلس را در قالب دیواری دیجیتال که امنیت ساکنین خانه را تضمین می کند، طراحی کرده است. این 
دیوارها هر حرکتی را در خانه ارزیابی می کنند و کوچک ترین فشار را به کف اتاق ها تشخیص می دهند. 
دستش��ویی های هوش��مند از دیگر امکانات این خانه ها هس��تند که تغییرات بیولوژیک��ی افراد را اندازه 

می گیرند و به پزشک خانواده اطالع می دهند.
تعری��ف جدی��د رفاه تکنولوژیک��ی در خانه ، فرصت مناس��بی برای کارآفرینان فراهم کرده  اس��ت که 
وارد این حوزه  جدید ش��وند. البته این کار دام هایی پیش بینی نش��ده هم دارد و ضروری است که قبل از 

سرمایه گذاری در این زمینه، خوب دقت کنیم که گام بلند ما، قرار است کجا فرود بیاید.

خانه های هوشمند، فرصتی بزرگ برای کارآفرینان فناوری 

نورومارکتینگ و اثر 
فرومون بر رفتار خرید 

مصرف کننده

دکتر محمد ابریشمی فرزاد مقدم

یکی از ساختارهای فعلی که 
در دو دس��تگاه مختلف یعنی 
وزارت ام��ور خارج��ه و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت....

به عن��وان کس��ی ک��ه در 
اکوسیستم اس��تارتاپی نفس 
راه ان��دازی  از  می کش��م؛ 

استارتاپ تا انجام پروسه...

 کمی
 به عقب

برگردیم! 
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محقق��ان ح��وزه تبلیغات در رس��انه، تبلیغ را بر اس��اس نوع 
وس��یله ای که برای این کار مورد اس��تفاده قرار می  گیرد به 10 
نوع تقس��یم کرده اند؛ روزنامه و مجالت، عکس و فیلم، س��ینما، 
نامه پستی، رادیو، تلویزیون، پوستر، کتاب و بروشورها، تابلوهای 
الکترونیک��ی و بیلبوردهای تبلیغات��ی در خیابان ها و مکان های 
عمومی و اینترنت. از طرفی تضمین فروش زیاد و مداوم، نش��ان 
دادن اهمیت کاال در مقایس��ه با اجناس مش��ابه، تس��هیل برای 
توزیع کنندگان فروش، و از یاد نبردن کاال توسط مشتری و ثبت 
در اذه��ان از جمله مواردی اس��ت که محقق��ان این حوزه برای 
اهداف تبلیغات برش��مرده اند که الزمه آن اهمیت انتخاب رسانه 

در تبلیغات است تا بتواند بازدهی مطلوب را به ارمغان آورد. 
نقش رسانه در اثربخشی تبلیغات

ی��ک برنام��ه رس��انه ای ضعیف موج��ب ع��دم موفقیت کل 
ی��ک کمپین تبلیغاتی صحیح می ش��ود. به منظ��ور موفقیت در 
کمپین های تبلیغاتی، رس��انه تبلیغاتی مناس��ب قطعاً عنصری 

حیاتی محسوب می شود. 
انتخاب رس��انه اثربخش یکی از مشکل ترین تصمیماتی است 
ک��ه مدیر کمپین برای موفقیت برنام��ه تبلیغاتی اتخاذ می کند. 
ب��ه عبارتی مدیر کمپین از میان ده ها رس��انه صوتی، تصویری، 
محیطی، چاپی، مس��تقیم و غیر مس��تقیم باید مؤثرترین آنها را 
ب��رای کمپین خود برگزیند، چراکه کارایی رس��انه هدف اصلی 
برنامه ری��زی رس��انه های تبلیغاتی و خرید آنان اس��ت تا بتوان 
حداکث��ر بهره را از بودجه تبلیغاتی به دس��ت آورد، زیرا صاحب 
محصول هزینه سنگینی را برای پخش تبلیغات محصوالت خود 

به گردانندگان رسانه می پردازد. 
یک برنامه ریزی جامع برای رسانه ها می تواند از تداخل پخش 
به میزان زیاد، ناکارا ش��دن تک��رار تبلیغات و هدر رفتن بودجه 
جلوگیری کند. قطعاً تداخل رس��انه ها به  گونه ای مطلوب است 

ک��ه پیام تبلیغاتی را به روش های گوناگ��ون و از منابع متفاوت 
تقویت کند. 

به منظور موفقیت در کمپین های تبلیغاتی، رس��انه تبلیغاتی 
مناس��ب قطعاً عنصری حیاتی محس��وب می ش��ود. موفقیت در 
تبلیغات موجب دس��تیابی به اهداف بازاریاب��ی از قبیل: فروش 
بیش��تر،  ایجاد نگرش و نظ��ر مثبت راجع به نام تج��اری، ارائه 
آگاهی بیش��تر راجع به محصول، ایجاد تبلیغات دهان به دهان 
میان م��ردم راجع به نام تجاری، ایج��اد مزیت های رقابتی و ... 

می شود. 

ویژگی های رسانه اثربخش
- رس��انه اثربخش مناسب ترین و مستقیم ترین رسانه ای است 
که ویژگی های محصول یا خدمت را به مصرف کننده و مخاطب 

اصلی آن محصول یا خدمت می رساند. 
- ه��ر رس��انه ای ک��ه بتواند پی��ام را به طور مناس��ب، مؤثر و 
اثربخش به مخاطبان برس��اند و باع��ث افزایش فروش محصول 
یا خدمت بنگاه اقتصادی یا افزایش ارزش س��هام ش��ود رس��انه 

اثربخش خوانده می شود. 
- رس��انه اثربخش رس��انه ای است که بیش��ترین نقش را در 

انتقال پیام مؤثر به مخاطب داشته باشد. 
- رس��انه ای که نق��ش بیش��تری در تأمین هدف و رس��الت 

تبلیغاتی داشته باشد، برای تبلیغات اثربخش تر است. 
- هر رس��انه ای که مخاطب��ان هدف را ب��ه عکس العمل های 
س��ودآورانه یعنی انجام عمل خرید محص��ول یا خدمت ترغیب 

کند، رسانه اثربخش نامیده می شود. 
- رس��انه اثربخش رس��انه ای اس��ت که بتواند پی��ام فروش و 
بازاریاب��ی را به  گونه ای در مخاطبان درون��ی کند که آنان را به 

عکس العمل مورد انتظار وادار سازد. 

شاخص های تبلیغات موفق
- تبلیغ به صورت مداوم تکرار شود. 

-  تبلیغات اگر در رس��انه صوتی و تصویری منتش��ر می ش��ود 
زمان پخش آن از 30 ثانیه کمتر نباشد. 

- با زبانی بیان و خالقانه نوش��ته شود که عموم مردم متوجه 
شوند و با تبلیغات ارتباط برقرار کنند. 

- قبل از انتشار، گروه هدف مشخص و تبلیغ  گران ویژگی های 
کامل آنها را در نظر بگیرند. 

- قب��ل از انتش��ار تبلیغ��ات، اوضاع ب��ازار، می��زان احتمالی 
اس��تقبال، وضع فروش جنس و میزان اس��تقبال از کاالی مورد 

ارزیابی قرار گیرد. 

تبلیغ یک رسانه در رسانه ای دیگر
یکی از انواع تبلیغات رسانه ای، تبلیغ یک رسانه در رسانه های 
دیگر است. رس��انه ها می توانند سایر رسانه ها را تبلیغ کنند؛ اما 
ای��ن نوع تبلیغات نیز الزامات خ��اص خود را دارند که گاه مورد 

توجه واقع نمی شود. 
برای مثال می توان به تبلیغ سینما و فیلم های سینمایی اشاره 
کرد که توس��ط رس��انه های مختلف از جمله تلویزیون و نیز در 
تبلیغات ش��هری، انجام می شود. با توجه به کاهش یافتن تعداد 
مخاطبان س��ینما و به منظور جلب توجه افراد به سینما، چنین 

تبلیغاتی در سایر رسانه ها، می تواند مفید و مؤثر واقع شود. 
از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که سینما در مقایسه با 
رسانه ای همچون تلویزیون، یک رسانه هزینه بر و وقت گیر است. به 
همین دلیل الزم است در رابطه با آن تبلیغات انجام شود تا مخاطب 
به فیلم مورد نظر ترغیب شود و حاضر شود برای دیدن آن، وقت و 
هزینه صرف کند. چنین مواردی موجب می شود تبلیغات این رسانه 

توسط سایر رسانه ها منطقی به نظر آید. 

اما این روز ها در تبلیغات ش��هری، تبلیغاتی دیده می شود که 
در آن، از برنامه های تلویزیونی تبلیغ می شود. این در حالی است 
که همانطور که در باال اش��اره شد، رسانه تلویزیون بسیار فراگیر 
بوده و دارای مخاطب عام است. بسیاری از افراد ممکن است به 
دلیل عدم عبور از مکان های خاص، یک تبلیغ ش��هری را ندیده 
باش��ند؛ اما همان افراد به احتمال بس��یار بیش��تری با تبلیغات 
تلویزیون مواجه می ش��وند. همچنین با توجه به رایگان بودن و 
در دسترس بودن کانال های تلویزیونی در ایران، برخالف سینما، 
مخاطبان به راحتی با این رس��انه مواجه می شوند و بدون صرف 

هزینه می توانند برنامه های مورد نظر خود را گزینش کنند. 

نتیجه گیری
افزایش بهره وری در انتخاب و اس��تفاده از رسانه های تبلیغاتی به 
شما کمک می کند که به  منظور دستیابی به همه اهداف تان، اعم از 
منحرف کردن توجه ها از نام رقیب به نام تجاری شما، افزایش فروش، 
افزایش سهم بازار و بیشتر دیده شدن در فضای کسب  وکار، بودجه 
بیشتری در اختیار داشته باشید و بدین ترتیب در تثبیت نام تجاری 
یا برندس��ازی موفق تر باش��ید. این امر به معنای کاهش بودجه های 
تبلیغاتی بنگاه اقتصادی نیست، بلکه بدین معناست که میزان بودجه 
کافی با بیش��ترین بازدهی در نظر گرفته ش��ود.  س��خن آخر اینکه 
انتخاب رس��انه تبلیغاتی از میان انبوه رس��انه های موج��ود  )اعم از 
تلویزیون، رادیو، سینما، بیلبورد، مجله، روزنامه، شبکه های اجتماعی 
و ...( بس��یار مهم اس��ت و صاحبان کس��ب  وکار باید در این مقوله 
حساس��یت ویژه ای به خرج دهند. هرگونه ساده  انگاری در انتخاب 
رسانه ارتباط با بازار می تواند صدمات جبران  ناپذیری برای تصویر نام 
تجاری، جذب و وفادارسازی مشتریان و مصارف بودجه های محدود 
تبلیغاتی داش��ته باشد و حتی تا آنجا پیش رود که نام تجاری برای 
 mohiti :همیشه از صحنه بازار خارج شود.                  منبع

اهمیت انتخاب رسانه در تبلیغات
ایده های طالیی

الگوی قرعه کشی رومی در کسب وکار مدرن

در روم باستان سنت جالبی مبنی بر قرعه کشی های ساالنه 
صورت می گرفت. نکته ای که این قرعه کشی را جذاب کرده، 
س��ازوکار و هدف اش اس��ت. در واقع نزدیک به 14 میلیون 
ش��هروند رومی در یک قرعه کشی به صورت رایگان شرکت 
داده می ش��دند. در این میان برنده این فستیوال مبلغ قابل 
توجهی را به دس��ت می آورد. چنین ام��ری لزوما به معنای 
پیروزی افراد فقیر از طبقه ضعیف جامعه رومی نیس��ت. به 
عبارت بهتر، در نیمی از موارد افراد نسبتا ثروتمند نیز برنده 

چنین جایزه هایی شده اند. 
پس از پایان دوران باشکوه روم، در ایتالیای سده 16 چنین 
س��ازوکاری به صورت مش��ابه ام��ا با هدفی متف��اوت صورت 
می گرفت. در خالل این قرعه کش��ی که تنها مخصوص طبقه 
ثروتمند جامعه ب��ود، فردی که باید تامی��ن هزینه های دفاع 
از ش��هر را تقبل کند، تعیین می ش��د. در انگلستان نیز ملکه 
الیزابت اول چنین ش��یوه ای را به منظور ترمیم بنادر و تقویت 
زیرساخت های اقتصادی مطرح ساخت. اگر تصور کرده اید که 
ایده قرعه کش��ی به این س��بک تنها در ادوار تاریخی مشخص 
رونق داش��ته است، تجربه ش��رگت ویرجینیا ایده تان را عوض 
خواهد کرد. براس��اس ایده بازاریابی این برند و به منظور جلب 
بیشتر مشتریان مبالغ گوناگون و قابل توجهی براساس سیستم 

قرعه کشی به مشتریان اعطا می شد. 
خارج از دنیای کسب وکار حرفه ای مکان هایی مانند موزه 
نی��ز وارد چنین الگوهایی از جذب مخاطب ش��ده اند. موزه 
ملی بریتانیا یکی از نخس��تین نمونه های به کار گیری چنین 
طرحی محس��وب می شود. باوجود مش��ابهت ایده اولیه، در 
مقام اجرا هر شرکت و موسسه با توجه به نوع کسب وکارش 
تغییراتی در الگوی قرعه کش��ی رومی وارد کرده اس��ت. در 
همین راس��تا موزه ملی انگلستان طرح بازدید رایگان از کل 

موزه را به برنده قرعه کشی اعطا می کرد. 
نمونه ه��ای فوق به خوب��ی نحوه اس��تفاده و بهره برداری 
برخی جوامع، برندها و همچنین موسس��ات عمومی از ایده 
قرعه کشی رومی را نش��ان می دهد. با این حال در این ایده 
قصد پرداختن صرف به مثال ه��ای متعدد چنین الگویی را 
نداری��م. آنچه توجه من را به این طرح باس��تانی جلب کرد، 
کاربردش در کسب وکار مدرن است. در ادامه به بررسی یک 
بازار فصلی و مقطعی به منظور نمایش ش��یوه اجرای چنین 

طرحی خواهیم پرداخت. 
مثال را از یک تجربه واقعی در مورد پیس��ت های رشته کوه 
آلپ انتخاب کرده ام. در فصل زمس��تان می��زان تقاضای بازار 
ورزش های زمس��تانی، به خصوص در رش��ته کوه آلپ، به طور 
ش��گفت انگیزی افزایش می یابد. این واقعه به معنای سرازیری 
حجم وسیعی از درآمد به مناطق مختلف کشورهای سوییس 
و فرانسه است. نخس��تین گام های استفاده بهینه از پیست ها 
در تمام فصول توس��ط سوییس به نتیجه رسیده است. به طور 
خالصه، براساس عادت و عرف منطقه اروپا گردشگران معموال 
در فصل های سرد سال از مناطق کوهستای و پیست ها بازدید 
می کردند. با این حال ایده بخش خصوصی سوییس تقویت این 
طیف توریست ها در فصول دیگر بود. بر همین اساس استراتژی 
قرعه کشی رومی توسط نهادهای خصوصی این کشور اتخاذ شد. 
بر این اساس به طیف وسیعی از بازدیدکنندگان پیست های این 
کشور در زمستان بلیت اس��تفاده رایگان در بهار و تا حدودی 
تابس��تان ارائه می شد. مانور روی مزایایی از قبیل خلوت و آرام 
بودن پیس��ت در بازه زمانی بهار موجب تقویت انگیزه افراد به 
منظور استفاده از این پشنهاد شد. همگام با افزایش تقاضا برای 
طرح های رایگان، شرکت تصمیم به برگزاری قرعه کشی گرفت. 
این قرعه کشی های مشهور هنوز هم در برخی از نقاط سوییس 

برگزار می شود. 
مزیت اصلی پشت ایده قرعه کشی تقویت احساسات مخاطب 
و ترغی��ب وی ب��رای تجربه یک کاال یا خدمت رایگان اس��ت. 
ب��ه این ترتیب به تدریج قادر به تبدی��ل یک تجربه جدید به 
ع��ادت و عرف رایج یک جامع��ه خواهیم بود. چنین فرآیندی 
در کارآفرین��ی م��درن تحت عن��وان تغییر س��بک زندگی و 
فرصت آفرینی مورد بررسی قرار می گیرد. تغییر سبک زندگی 
ب��ه ایجاد دگرگونی و جابه جایی در ش��یوه زندگ��ی و به تبع 
آن ایج��اد نیازهای جدید بر می گ��ردد. با ایجاد نیازهای نوین 
می توان بنا بر نوع محصول تولیدی تان مش��تریان را متمایل به 
استفاده اش کنید. مورد دوم، فرصت آفرینی، نیز ارتباط نزدیکی 
با مورد قبل��ی دارد. به عبارت دقیق، در الگوی فرصت آفرینی 
دیگر روی یک موج )مانند تغییر سبک زندگی( سوار نخواهیم 
ش��د، بلکه خودمان موج تغییر را ایجاد خواهیم کرد. بر همین 
اساس معموال فرصت آفرینی در کسب وکارهای مدرن چندان 
مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. علت اصلی چنین امری نیاز به 
حضور برندهایی با بنیه مالی قوی است، ویژگی که بسیاری از 

برندهای تازه کار فاقدش هستند. 

پرسش هایی برای پیشرفت
-همان طور که در بخش قبلی اشاره شد، الگوی قرعه کشی 
رومی در طیف وسیعی از کسب وکارها کاربرد دارد. بر همین 
اساس می توان پرسش مناسبی را در این زمینه مطرح کرد: 
ایده ش��ما برای بهره برداری مناس��ب از الگوی قرعه کش��ی 

باستانی در راستای تقویت کسب وکارتان چیست؟ 
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آگهی: شرکت USG_ شعار: اگر شما اجسام خیلی سبک را بلند نمی کنید پس چه چیزی را بلند می کنید!

ایستگاه تبلیغات

 در تبلیغ نسکافه، آدم ها با
Hello Bench به هم نزدیک تر می شوند

ایجاد ی��ک رابطه جدید از آنچه فک��ر می کنید به مراتب 
سخت تر است. 

برای اتفاق افتادن چنین چیزی، ش��ما به یک جرقه، یک 
فرصت جدید و البته یک ماگ قرمز رنگ احتیاج دارید. 

این دقیقا کاری اس��ت که نس��کافه ایتالیا در طول هفته 
دیزای��ن می��الن توس��ط Hello Bench انج��ام داد. این 
برن��د تولید کننده قهوه، یک نیمکت قرمز رنگ که توس��ط 
سنس��ورهایی فعال می ش��ود ابداع کرده و آن را در خیابان 
ق��رار داده و ب��ه مردم ای��ن امکان را داده اس��ت که رویش 

بنشینند و از قهوه شان لذت ببرند. 
ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، ای��ن نیمکت در صورتی که دو 
نفر روی آن بنش��ینند کوتاه تر خواهد ش��د و با این کار دو 
ف��رد غریبه را به همدیگر نزدیک ت��ر خواهد کرد؛ با این کار 
آن دو این فرصت را خواهند داش��ت که با هم بیش��تر آشنا 
شوند. این برند گفته است که هدف از این نوآوری این است 
ک��ه کم کردن فاصله ها را ش��روع کنیم و یک ارتباط واقعی 

را جرقه بزنیم.

ترجمه: علی آل  علی



 فرزاد مقدم
مشاور و برنامه ریز برندسازی 

سجاد رحیمی مدیسه
دکترای مدیریت بازاریابی

11 بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279
یکشنبه
28 خرداد 1396

شماره 810

روش ه��ای نوین ف��روش بر پای��ه اطالعات 
صحی��ح به ش��رکت ها و کس��ب وکارها کمک 
می کن��د، اما بس��یاری از مجموعه ها یا توانایی 
دسترس��ی به ای��ن اطالع��ات را ندارن��د یا از 
متخصصان و مدرسان مسلط به اصول اجرایی 
روش های افزایش فروش اس��تفاده نمی کنند. 
بد نیست بدانیم مدیریت استراتژیک بازاریابی 
مرحله ای کالن و قبل از فرآیند فروش اس��ت. 
در واق��ع راهکاره��ای عملی افزای��ش فروش، 
حلقه میانی ان��واع اس��تراتژی های بازاریابی و 
ف��روش حضوری اس��ت. اگر ف��روش حضوری 
صورت نپذیرد، هزینه های بازاریابی نیز به هدر 

رفته است.

نکته مهم در فروش حضوری
رفت��ار مصرف کنن��ده موضوع��ی ش��خصی 
اس��ت. اگر چه قطعیت زی��ادی در این زمینه 
وجود ندارد، یک چیز همیش��ه درس��ت است: 
در فرآیند تصمیم گی��ری مصرف کننده عوامل 
متعددی ایفای نقش می کنند و ش��اید بتوانیم 
بگوییم ایده های فروش از بررسی همین عوامل 

نشات می گیرند. 
با در نظر گرفتن و بررس��ی یک مثال بسیار 

ساده، این مفهوم را بهتر مرور کنیم: 
یک دس��تفروش مترو را در نظر بگیرید. این 
دستفروش در انتخاب کاالیی که می خواهد به 

مردم بفروشد، دو عامل را در نظر می گیرد: 
1 - تاثیرات درونی
2 - تاثیرات بیرونی

تاثیرات درونی عبارتند از: آگاهی ها، نگرش، 
سبک زندگی و نقش ها. 

تاثی��رات بیرون��ی عبارتن��د از: فرهنگ ه��ا، 
و  خان��وار  س��اختارهای  خرده فرهنگ ه��ا، 

گروه هایی که بر فرد تاثیر می گذارند. 
در همی��ن مث��ال اگ��ر دس��تفروش کاالی 
بادکن��ک بچگانه را برای فروش به مش��تریان 
انتخ��اب کن��د، دقیقا به این م��وارد به صورت 
غیرمس��تقیم توجه می کند و بازهم تفاوت در 
همبستگی بیش��تر عوامل شده با کاالست که 

موفقیت یا عدم موفقیت وی را رقم می زند.

پیش از فروش حضوری
به ش��رکت ها و کسب وکارها برمی گردیم که 
مخاطب ای��ن مقاله هس��تند. زمانی که فروش 
ش��رکتی کاه��ش می یاب��د اهمی��ت افزایش 
مش��تری بیش از پیش احساس می شود، چون 
منابع مالی در دس��ترس کاهش پیدا می کند و 
متقابال نارضایتی مش��تریان فعلی نیز افزایش 

پیدا می کند. 
موقعیت ها و تاثیرات در هر مجموعه متفاوت 
با مجموعه دیگر اس��ت. یک ش��رکت برخی از 
تاثیرات را می تواند تغیی��ر دهد و برخی دیگر 
را تنها باید بپذیرد. سوال اینجاست که کاهش 

فروش تا چه میزان قابل پذیرش است؟ 
ش��رکت گاهی اوقات می تواند ب��ا این اثرات 
مقابله کند، به ش��رطی که ارتباط بین عوامل 
تاثیرگ��ذار در ف��روش حضوری را به درس��تی 
تحلی��ل کن��د و متوج��ه ش��ود. ای��ن عوامل 
تاثیرگ��ذار ب��ه مش��تریان ب��رای خرید کمک 
می کنند و تدوین اس��تراتژی فروش ناش��ی از 

درک صحیح این فرآیندهاست. 
هم��ه م��ا می دانیم ک��ه فرآین��د جذب یک 
مش��تری جدید به مراتب پرهزینه تر و دشوارتر 

از جذب مشتریان فعلی است. 
اجازه بدهید در اینجا تجربه یک اس��تارتاپ 
ک��ه مس��ئولیت بازاریاب��ی اس��تراتژیک آن را 
در قال��ب یک پروژه بر عهده داش��تم برای تان 
ش��رح دهم. اگرچه ش��اید جن��س فعالیت آن 
ش��رکت دانش بنی��ان با موضوع فعالیت ش��ما 
بس��یار متفاوت اس��ت اما برخی نکات قطعا به 
منظور درک راهکارهای فروش بیشتر می تواند 

برای تان مفید باشد. 
این کس��ب وکار تازه تاس��یس ش��ده بود و 
مدیریت آن، دغدغه اجرای تکنیک های فروش 
در بازاریابی خدمات محصول را داشت. با توجه 

به جنس فعالیت که کاالمحور نبود و نمی ش��د 
از فن��ون بازاریاب��ی حض��وری اس��تفاده کرد، 
بهترین روش تش��خیص داده ش��ده بازاریابی 

تلفنی بود. 
ابتدا کلیه پرسنل و حتی شخص مدیرعامل 
را با آموزش بازاریابی به شناختی مجهز کردیم 
که به طور ریش��ه ای، بتوانند تعریف بازاریابی را 
به ش��کل س��اده و قابل فهم تعریف کنند و به 
ذهن بس��پارند. در مرحله بعد، انواع بازاریابی و 
اهمیت بازاریابی حضوری موفق در اس��تراتژی 
فروش موفق را برای ش��ان شرح دادیم. سپس 
مراحل تدوین اس��تراتژی بازاریابی را برای این 
ش��رکت مرور کردی��م که نخس��تین گام آن، 

بازاریابی تلفنی بود. 
بدی��ن منظور متن ه��ای بازاریاب��ی تلفنی 
برای کارشناس��ان بازاریابی و فروش بررسی 
و تهیه ش��د تا بتوانند با ارائ��ه بهتر اطالعات 
خدمات ش��ان، مصرف کنن��دگان احتمالی را 
تحت تاثیر ق��رار دهند و از این تاثیرات برای 
افزای��ش تعداد مش��تریان خواه��ان خدمات 

استفاده کنند. 
پس تکنیک های بازاریاب��ی تلفنی، از جمله 
روش ه��ای فروش کاال اس��ت که بای��د توام با 
رعایت اص��ول مش��تری مداری و تکنیک های 
فروش��ندگی باش��د. ش��اید مطالعه یک کتاب 
بازاریاب��ی تلفنی در این خصوص ش��روع اولیه 
مناس��بی برای اثربخشی بیشتر باشد، اما توجه 
داش��ته باش��یم جمالت تاثیر گذار در فروش، 
از دل همی��ن تلفن ه��ا و تماس ه��ا به صورت 
تجرب��ی )و نه تئوری( بی��رون می آید. تاثیرات 
درونی از درون مش��تریان ناش��ی می ش��ود و 
افکار ش��خصی و احساساتی هستند که شامل 
آگاه��ی، خودانگاره ها، س��بک زندگی، انگیزه، 
احساس، نگرش ها و مقاصد می شوند؛ می توان 
ای��ن تاثیرات را تاثیرات روانش��ناختی در انواع 
اس��تراتژی های ف��روش نامی��د. ای��ن تاثیرات 
رابط��ه مش��تریان ب��ا دنی��ای اطراف ش��ان را 
توصیف می کنند، احساس��ات آنها را شناسایی 
و اطالع��ات را جم��ع آوری و تحلیل می کنند، 
افکار و عقاید را ش��کل می دهن��د و وارد عمل 
می ش��وند. اگر کارش��ناس بازاریاب��ی و فروش 
ش��رکتی هس��تید، می توانید از تا ثیرات درونی 
مصرف کننده برای درک بهتر دلیل و چگونگی 
رفتاهای خاص استفاده کنید؛ مثال اگر شرکت 
متبوع شما وارد کننده مواد غذایی یا آشامیدنی 
است و در تعریف استراتژی فروش به داده های 
مش��تریان حقیقی جه��ت بازاریابی نیاز دارید، 
به بخ��ش تحقیقات بازار مراجع��ه کنید و اگر 
چنین قسمتی در سازمان شما وجود ندارد، به 

مدیریت شرکت پیشنهاد دهید. 

آگاهی، انگیزه و احساس مشتریان
انگی��زه و احس��اس نیروهای��ی هس��تند که 
ایج��اد  را در مش��تریان  رفتاره��ای خاص��ی 
می کنند. جمالت مشتری پسند، درک صحیح 
همی��ن نیروهاس��ت ک��ه از جمل��ه ابزاره��ا و 
تکنیک های فروش حرفه ای اس��ت. به عبارت 

بهتر: 
مش��تری مداری، درک س��طحی نیروه��ای 
مذک��ور اس��ت و مش��تری گرایی، درک عملی 
نیروها و اس��تفاده بهینه از آن جهت ارائه بهتر 

کاال یا خدمات. 
انگیزه نیاز پایداری است که اهداف بلندمدت 
را در مشتریان بالقوه تحریک و تهییج می کند. 
احساس��ات ح��االت ناپای��داری هس��تند که 
تغیی��رات متداول انگیزه را نش��ان می دهند و 
همچنین باعث تغییر در رفتار می شوند. همین 
یک جمله ش��اید کافی باشد تا اهمیت آموزش 
بازاریابی حض��وری در ش��رکت هایی پخش و 
توزیع کاال یا مغازه ها و سوپرمارکت ها را بهتر از 
گذش��ته درک کنیم. در واقع انگیزه و احساس 
اغلب برای تاثی��ر بر رفتار مصرف کننده توام با 
یکدیگر عمل می کنند. انگی��زه، مصرف کننده 
را در فرآیند خرید هدایت می کند و احس��اس 
نقش هدای��ت این انگیزه را دارد. بنابر جمالت 
زیبا برای فروش، تنها ظاهر ماجرا است: حتی 
اص��ول بازاریابی تلفنی یک ش��رکت بازاریابی 
اس��ت که موفقیت یا عدم موفقیت تیم فروش 

را مشخص می کند. 
آگاه��ی نش��ان دهنده چگونگی پ��ردازش و 
تفس��یر اطالعات توس��ط مصرف کننده است. 
تکنیک های فروش تلفنی موفق نیز از این الگو 
تبعیت می کنند و نقش به ثمر رساندن تحلیل 
داده های مش��تریان را به منظور فروش کاال بر 
عهده دارن��د. جمالت تاثیر گ��ذار در بازاریابی 
را ب��ر مبنای همین آگاهی مش��تری نس��بت 
ب��ه دنیای اطرافش خل��ق می کنند: دنیایی که 
ش��امل محصوالت و خدمات شماست. آگاهی 
منحصرب��ه فرد اس��ت و رفتار خری��د را در هر 
مصرف کننده به گونه ای متفاوت تعیین می کند. 

مشتریان و فروش حضوری
تعریف علمی مشتری، گام نخست در ارتباط 
صحیح با آنان اس��ت: مشتری شما چه افرادی 

هستند. چه نیازی دارند؟ 
اگر مش��تریان به ش��کل صحی��ح تعریف و 
شناس��ایی شوند، فروش به آنان نیز با موفقیت 

بیشتری همراه خواهد بود. 
پرس��نل بازاریاب��ی و ف��روش اگ��ر آموزش 
درستی ندیده باش��ند، آسیب های زیادی را به 
کس��ب وکار متبوع خود وارد می کنند و دنباله 

ای��ن آس��یب ها، پیامدهایی همچ��ون کاهش 
مشتریان فعال، دشوار شدن بازاریابی، برگشت 
باالی کاال، آسیب و خسارت های مالی، افزایش 

چک های برگشتی و. . . است. 
اگر مدیر ش��رکتی هستید، خود را با آگاهی 
آستانه های حسی و فرآیندهای ساخت آگاهی 
مصرف کننده آش��نا کنید و سپس می توانید از 
این اطالعات برای س��ازگار کردن محرک های 
بازاریابی و فروش مانند تبلیغات، بس��ته بندی، 
قیمت گذاری یا هر بخش خاص دیگر استفاده 
کنی��د. درک صحی��ح اطالع��ات و ثمرده��ی 
فعالیت ه��ای بازاریابی منوط به آموزش فروش 

حضوری است. 

ویژگی های آموزش فروش حضوری 
تخصصی

به خاطر می آورم مدیر ش��رکتی واردکننده 
به رغم س��رمایه گذاری نسبتا س��نگین در مواد 
داروی��ی، در فروش به مس��ئله برخ��ورد کرده 
ب��ود؛ درحالی که س��اختار س��ازمانی به لحاظ 
تیم بازاریابی و فروش به درس��تی چیده شده 
ب��ود. زمانی که در جلس��ات مش��اوره اقدام به 
عارضه یابی کردیم، متوجه ش��دیم هزینه های 
صورت گرفته در آموزش هایی انجام ش��ده که 
ب��رای فعالیت های آن مجموعه کاربردی نبوده 

است. 
پس آموزش فروش را بس��یار جدی بگیرید 
و توجه داش��ته باش��ید که بهترین استراتژی 
بازاریابی هم با فروش موفق است که به نتیجه 

می رسد. 
ای��ن آم��وزش به ص��ورت وی��ژه ب��رای هر 
کس��ب وکار و س��ازمان طراحی و ارائه می شود 
و کارب��ردی و عملیات��ی بودن محت��وای دوره 
نگ��رش  از درک صحی��ح  ناش��ی  آموزش��ی، 
مصرف کنندگان اس��ت. م��وارد پر اهمیت دیگر 

عبارتند از: 
1 - ویژگی ها و حساسیت های جلسه فروش 

حضوری
2 - الزامات ارتباطات فروش

3 - جمالت فروش موفق
4 - ش��عار تبلیغات��ی فروش و نق��ش آن در 

ارتباط پایدار با مشتری
5 - جمالت کلیدی و نهایی کردن فروش

6 - جمالت کوتاه مش��تری مداری به منظور 
مدیریت بهتر اعتراضات مشتریان

7 - موانع نهایی ش��دن فروش در جلس��ات 
حاصل از ثمربخشی فعالیت های بازاریابی

8 - پارامتره��ای انتخاب کارش��ناس و مدیر 
فروش متخصص

9 - مهارت های ارتباطی و ارتباط سازی ویژه 
مدیران فروش
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11 - مس��ائل انگیزش��ی در اس��تراتژی های 
اجرایی کارشناسان فروش

12 - روش های بازاریابی و فروش تلفنی موفق
13 - تخص��ص و تجرب��ه ش��روع و پای��ان 

جلسه های فروش
14 - پیگیری فروش

نتیجه گیری
نگرش ارزیابی کلی پایداری اس��ت که نشان 
می دهد مصرف کنندگان چه احساس��ی نسبت 
به محصوالت، خدمات و ش��رکت ش��ما دارند. 
نگ��رش اطالعات زیادی را در مورد مش��تریان 
بالق��وه و اندازه بازار ش��ما ارائه می دهد و فقط 
باید به خاطر داشته باشید که مصرف کنندگان 
اطالعات��ی را که با نگرش آنها در تضاد باش��د، 
ب��ه س��ادگی پنه��ان می کنن��د. نگرش ه��ای 
مصرف کننده اکتسابی هستند، توسط تجربه ها 
ش��کل می گیرند و تحت تاثی��ر عقاید، هویت 
ش��خص، تجربه های دوستان و اعضای خانواده 
و رسانه ها قرار دارند. نکته مثبت این است که 
می توانید با دریافت آموزش فروش حضوری به 
صورت تخصصی، بر بازاریابی خود اثر بگذارید 
و آگاهی مشتریان را به خوبی تحریک کنید. 
madiseh@elenoon. ir

  افزایش فروشاهمیت آموزش فروش حضوری در بازاریابی
از طریق مشتریان اینستاگرام

در هفت س��ال اخیر، اینس��تاگرام ب��ه یک��ی از پرکاربردترین 
اپلیکیشن های جهان تبدیل شده است. به جرأت می توان گفت که 
اینستاگرام، استفاده از تلفن همراه را در زندگی روزمره مردم دچار 
تغییراتی کرده اس��ت. پس نخستین چیزی که به ذهن صاحبان 
کسب و کار می رسد، توانایی بهره گیری از این نرم افزار برای معرفی 
محصول و در نتیجه افزایش فروش است. از این رو 10 نکته کلیدی 
را که برای افزایش فروش در اینستاگرام باید رعایت شود در ادامه 

با هم می بینیم. 
1 -  داشتن مهارت و هنر در انتشار تصاویر 

از آنجایی که اینس��تاگرام همه چی��ز را در قالب تصویر توصیف 
می کن��د، برای جل��ب توجه فالوور ه��ا و افزایش فروش، انتش��ار 
تصاوی��ری با کیفیت خوب، اهمیت زی��ادی دارد. پس اگر تصاویر 
منتشر شده در اینس��تاگرام شما کیفیت خوبی ندارند، نخستین 

کاری که باید انجام دهید تغییر و اصالح کیفیت تصاویر است. 
توجه داشته باشید که برای گرفتن تصاویر خوب نیاز به دوربین 
حرفه ای و شگفت انگیزی ندارید. برای داشتن یک تصویر فوق العاده 

نکات زیر را مدنظر قرار دهید. 
• تم مناسبی برای موضوع مورد نظر خود انتخاب کنید. 

• به طور مداوم و با برنامه پست بگذارید. 
• عکس های زیادی بگیرید. این خود تمرینی برای گرفتن تصاویر 

بهتر است. 
• همه تصاویر گرفته شده را در پیج خود قرار ندهید، دقت داشته 

باشید که هدف کیفیت است، نه کمیت! 
• تصاویر را ساده ویرایش کنید. 

• از زوایای مختلف عکس برداری کنید و از نور مناسب بهره گیرید. 
در کنار عکاس��ی می توانید، از ابزارهای مناسبی برای به تصویر 

کشیدن هرچه بهتر منظور خود نیز استفاده کنید. 
۲ - اجرای مسابقه یا کمپین

مسابقات تقریبا بهترین روش برای افزایش فروش در اینستاگرام 
هستند. افزایش تعداد فالوورها، شناساندن برند و تعامالت با مردم 
حداقل مزیت برگزاری مسابقه در اینستاگرام خواهد بود. سه نوع 

مسابقه در اینستاگرام برگزار می شود: 
• انتخاب برنده براساس تعداد الیک ها 

• ارسال ایمیل
• محتوای تولید شده توسط کاربر

که در این میان محتوای تولید شده توسط کاربر بیشترین تاثیر 
و استقبال از سوی مردم را دارد. 

۳ -استفاده از قدرت ویدئوها و استوری ها
با توجه به اضافه شدن استوری به آپدیت جدید اینستاگرام، شما 
می توانید ویدئوهایی را با مخاطبان خود به اشتراک بگذارید. جالب 
اس��ت بدانید که با توجه به تحقیقاتی که در آوریل 2015 توسط 
Locowise  انجام ش��ده اس��ت تنها 81٫10 درصد از پست های 
اینس��تاگرام با فرمت ویدئو آپلود می ش��وند. برای بیش��تر کردن 
ویدئو های اینس��تاگرام پیج خود به عنوان یک فرد حرفه ای نکات 

زیر را مدنظر قرار دهید: 
• درست همانند تصاویر، ویدئوها را در نور مناسب ضبط کنید. 

• برای ضبط ویدئو از س��ه پایه برای دوربین یا گوشی هوشمند 
خود استفاده کنید. 

• پشت صحنه ویدئو را به شکل خاصی طراحی کنید. 
• از مشتری های خود بخواهید که در حین استفاده از محصوالت 
خریداری شده از برند شما، فیلم تهیه کنند و شما آن را به عنوان 

پست پیج خود انتشار دهید. 
۴-دادن اطالعات و ایده های منحصر به فرد به فالوورها

ی��ک از دالیل م��ردم برای تمای��ل به فالو کردن ی��ک برند در 
اینس��تاگرام، ایده  های جذاب هستند. حقیقت این است که همه 
ما دوس��ت داریم عضو گروهی باش��یم که به م��ا انگیزه حرکت و 
عمل بدهد. ب��رای دادن اطالعات منحصر به ف��رد لزومی به ارائه 
تخفیف نیس��ت. ش��ما می توانید موارد زیر را ب��ه فالوورهای خود 

پیشنهاد دهید: 
• آزمایش یا امتحان رایگان محصوالت

• شرکت در کمپین
• نمایش پشت صحنه ای از برند خود از طریق انتشار فیلم و تصاویر. 

۵ - توجه به نظرات کاربران برای افزایش فروش
جالب اس��ت بدانید که می توانید از نظرات فالوورهای خود برای 
بهبود محصول خ��ود بهره گیرید. کامنت ها نش��ان می دهند که 
مخاطبان شما برند شما را دوست دارند و دوست دارند با برندتان 
در تعامل باشند. اینکه شما بتوانید به نظرات به سرعت پاسخ دهید 
بسیار مهم است. یعنی زمان پاسخگویی به نظرات نباید بیشتر از 
24ساعت باش��د. اگر شما به کامنت ها دیر پاسخ بدهید، فالوورها 
احساس می کنند که در اولویت نیستند یا اینکه شما به نظرات آنها 

اهمیتی قائل نیستید. 
۶ - ارسال پیام مستقیم و خصوصی به مخاطبان 

گاهی اوقات به منظور رشد کسب و کار، پیام دادن به ده ها یا حتی 
صدها نفر می تواند وقت گیر و کسل کننده باشد، ولی در عین حال 
می تواند نتیجه ای جدی و ناب به همراه داشته باشد. توجه داشته 
باش��ید این یک بازی با اعداد است. مردم هرچه بیشتر با شما در 
ارتباط باشند، شانس موفقیت شما باالتر است و در نتیجه افزایش 

فروش محصول شما بیشتر خواهد شد. 
۷ - استفاده از هشتگ های مناسب بیشتر

برخالف توییتر و فیس بوک، استفاده از هشتگ های مناسب سبب 
افزایش تعامل با کاربران اینستاگرام می شود. در نتیجه سعی کنید 
از هشتگ های قابل اس��تفاده برای تصاویر و ویدئو های خود نهایت 
استفاده را داشته باشید. اگر مطمئن نیستید که باید از چه هشتگی 
استفاده کنید، می توانید هشتگ صفحات رقبای خود را بررسی کنید 

یا از هشتگ های پرکاربرد مرتبط برای این کار بهره بگیرید. 
۸ - لینک اینستاگرام به سایت یا فروشگاه اینترنتی برند

با توجه به اینکه هدف ش��ما از فعالیت در اینس��تاگرام افزایش 
فروش اس��ت، پس باید راهی برای برقراری هر چه آسان تر ارتباط 
میان خود و مش��تریان تان فراهم کنید. قرار دادن لینک س��ایت 
یکی از این راه هاس��ت. می توانید لینک خود را در قسمت بیو پیج 
اینس��تاگرام برندتان قرار دهید. زیرا در غیر  این صورت مخاطبان 
ش��ما راهی برای خرید محصول مورد نظر خود نخواهند داش��ت. 
س��عی کنید لینکی که برای دسترسی آسان افراد عالقه مند، قرار 

می دهید، کوتاه و قابل خواندن باشد. 
۹ - استفاده از تاثیرگذاران

استفاده از تاثیرگذاران یکی از راه های اصلی برای رشد فالوورها 
و افزایش فروش در اینستاگرام است. هنگام جست وجو برای یافتن 

افراد مناسب، سعی کنید از افرادی با تعامالت باال بهره گیرید. 
1۰ - استفاده از زبان اینترنت

اینترنت یک زبان جدید است و چیزی بیشتر از عالمت هاست. 
ای��ن زبان سرش��ار از زبان ایموجی ها اس��ت. با نصب صفحه کلید 
ایموجی ها، اس��تفاده از شکلک ها در اینس��تاگرام نیز فراگیر شد، 
بنابراین سعی کنید از ایموجی مرتبط در تعامالت خود با مخاطبان 
استفاده کنید. نتیجه تجزیه و تحلیل 2500 پست اینستاگرام نشان 

می دهد که »قلب« بیشترین کاربرد را در تعامالت کاربران دارد. 
در مجموع می توان گفت که استفاده از اینستاگرام می تواند راه 
موثری برای افزایش فروش کسب و کارتان باشد، بنابراین استفاده 
از پتانسیل این شبکه برای بهبود و افزایش فروش محصوالت خود 

را فراموش نکنید. 

نورومارکتینگ و اثر فرومون بر رفتار 
خرید مصرف کننده

از وقت��ی بح��ث نورومارکتین��گ پیش آم��ده، موضوع 
غیر منطق��ی بودن انس��ان در خرید خیل��ی مورد تحقیق 
واقع ش��ده است. پیش از اینها هم وقتی دسته جمعی به 
خرید می رفتیم علی الخصوص با خانم ها، حس می کردیم 
که خیلی ه��م روی تصمیمات خریدمان تفکر نمی کنیم. 
عده ای از دانش��مندان عالقه مند به بحث نورومارکتینگ 
آزمایش��ی را در دانشگاه رایس ش��هر هیوستون آمریکا با 
اس��تفاده از اف  ام آر  ای انجام داده اند. نتایج از این جهت 
جالب تر است که متکی به پاسخ های انسان ها نیست بلکه 
فعالیت های مغزی ش��رکت کنندگان توسط دستگاهی از 
 Denise خان��واده  ام آر  ای تثبیت می ش��ود. دنیس چن
Chen مدیر گروه تحقیقاتی که از نام های آشنا در زمینه 
نورومارکتینگ اس��ت در گفت وگو با مجله نوروس��اینس 
Journal of Neuroscience  چنی��ن گفت��ه اس��ت: 
»احساس��ات از طری��ق ماده ای ب��ه نام فروم��ون منتقل 
می ش��ود و ما ای��ن را در محیط آزمایش��گاه ثابت کردیم. 
تاثیر این م��اده بر رفتار خرید مصرف کننده بس��یار زیاد 
است و س��اطع شدن فرومون عامل بسیاری از تصمیمات 
خرید ما در محیط هایی است که دیگران به راحتی خرید 
می کنند. مغز ما در چنین ش��رایطی ب��ه راحتی تصمیم 
می گیرد و قس��مت هایی که مربوط به تصمیم خرید است 

به شکلی ناخودآگاه فعال می شوند. 
فرومون ریش��ه یونانی دارد، ب��ه معنی هورمون در حال 
حرک��ت. تمامی جانداران از این طریق با هم در ارتباطند. 
برای نمونه زنبور عس��ل از طریق فروم��ون در یک زمان 
خاص حرکات یکسان انجام می دهد. در پروژه ای که برای 
یکی از فروش��گاه های زنجیره ای ترکی��ه انجام می دادیم، 
مدیر فروش��گاه آم��ار فروش جالبی به م��ا داد. باال رفتن 
فروش در مواقعی که گروه های گردش��گران مثال ایرانی ها 
به فروش��گاه می آمدند. البته س��اده انگاری این اس��ت که 
بگوییم گردش��گران روی چش��م و هم چش��می بیش��تر 
خری��د می کنند، وقتی که می بینیم ای��ن آدم ها کنار هم 
که می رس��ند از بی پولی می نالند و خریدهای ش��ان را از 

هم قایم می کنند. 
ب��ه همین خاطر باید روی رویدادهایی برنامه ریزی کرد 
تا مش��تریان در زمانی خاص با هم به فروش��گاه آمده، با 
ه��م تحت تاثیر پیام قرار گرفته و با هم ش��روع به خرید 
کنند ک��ه این در نوع خ��ود برنامه بازاریاب��ی و تبلیغات 
هوشمندانه ای را می طلبد. با اجرای این نوع برنامه ها، آمار 
فروش رش��د باالیی خواهد داش��ت.  نکته مهم در چنین 
برنامه های��ی گرد هم آوردن مصرف کنندگان وفادار، گرد 
هم نگه داش��تن آنها و اضافه کردن مش��تریان احتمالی 
این تازه وارد به جمع و حفظ مصرف اس��ت. ایجاد برند 
و داش��تن مصرف کننده وفادار هم از جمله مبانی اولیه و 
مهم این برنامه اس��ت. به جای جمع کردن انس��ان ها در 
ی��ک محیط و دادن پیام فروش، ای��ن کار به ایجاد یک 
اجتم��اع و به حرکت در آوردن یک قبیله حول یک برند 
را می ماند.  در آینده ای که هم اکنون در آن هستیم تنها 
شدن انسان ها و کوچک ش��دن خانواده ها، اجتماعات و 
قبیله های برند را مهم تر از پیش ساخته است. برندهایی 
ک��ه بتوانند ارزش ه��ای ارتباطی ایجاد کنن��د در ایجاد 
گروه هایی بر حول محور برند موفق تر خواهند بود. مراکز 
خرید هم نقش های��ی بیش از نقش های محوله عهده دار 
خواهند شد. تنها دلیل رفتن به این مراکز، خرید نخواهد 
بود بلکه نیازهای احساس��ی انسان ها و دریافت فرومون 
برای فرار از تنهایی و حس ایجاد ش��ده از آن، محور این 
مراجع��ات اس��ت.  در نظر بگیرید مدیران��ی که به جای 
اس��تفاده از برندسازی درس��ت با پخش تراکت و ارسال 
پیام��ک و روش های نخ نمای دیگر به فکر افزایش فروش 
و نجات شرکت هستند به دهقانانی می مانند که به جای 
اس��تفاده از تکنیک های جدید کش��اورزی به دود کردن 

اسفند و دخیل بستن مشغول هستند.
ranbrandmaker :منبع

کمپین اتوی فیلیپس در ایران با هشتگ 
#نسوزوبساز

 Optimal TEMP فیلیپس ب��رای معرفی فن��اوری
اتوی هوش��مند خود، دس��ت به اجرای ی��ک کمپین در 
حوزه دیجیت��ال مارکتینگ زد. اتوی هوش��مند فیلیپس 
ب��ا اس��تفاده از این فناوری می تواند ب��ا ترکیبی از بخار و 
درج��ه حرارت نتیج��ه بهتری را برای ات��وی لباس ایجاد 
کند. ش��کوفا الکتریک به نمایندگ��ی از فیلیپس در ایران 
برای آشنایی مخاطبان با این ویژگی دست به اجرای یک 

کمپین دیجیتال مارکتینگ زد. 
کمپین #نسوزوبس��از فیلیپس به ش��کل یک مس��ابقه 
اینس��تاگرامی در فض��ای دیجیتال ش��روع ش��د. در این 
کمپین قرار بر این بود که ش��رکت کنندگان با لباس های 
م��ورد عالق��ه خود تصاویر خالقانه درس��ت ک��رده و این 
تصاوی��ر جالب را با هش��تگ #نسوزوبس��از به اش��تراک 
بگذارن��د. کمپین جدید فیلیپس در ی��ک بازه یک ماهه 
از 11 اردیبهش��ت تا 10 خرداد 1396 بوده است و جایزه 
برن��ده، بن خرید 600 هزار تومانی از محصوالت فیلیپس 
خواه��د بود. با توج��ه به اتمام زمان ای��ن کمپین ببینیم 
که وضعیت آن به چه ش��کل بوده است و آیا این کمپین 
اثرگذاری مناسبی داشته و توانسته است موفق باشد یا نه! 
با یک جس��ت وجوی س��اده در اینس��تاگرام کل هشتگ 
#نسوزوبس��از به عدد 48 می رس��د! جالب است که صفحه 
کمپین در اینس��تاگرام به آدرس Philiwomen  تنها سه 

پست مرتبط با کمپین را در صفحه خود قرار داده است. 
هرچن��د ای��ده کمپین و بخش خ��الق آن جالب به نظر 
می رسد، اما جایزه به شکل بن خرید و همین طور تبلیغات 
پراکنده از نقاط ضعف این کمپین است و خود فیلیپس یا 
بهتر است بگوییم شکوفا الکتریک هم کمپین #نسوزوبساز 
را جدی نگرفته اند.  این کمپین صفحه رسمی اطالع رسانی 
در وب نداشت تا بتوان اطالعات دقیق تری از آن پیدا کرد و 
در سایت شکوفا الکتریک نیز جایی برای آن در نظر گرفته 
نش��ده بود. البته شاید عجله فیلیپس بیشتر به خاطر تعلل 
پاناسونیک است، زیرا تکنولوژی اتوکشی بدون تنظیم دما 
بیش از یک س��ال است که توسط پاناسونیک با نام اپتیمال 
کر معرفی ش��ده، ولی در ایران به آن نپرداخته اند و دور از 
ذهن نیس��ت که شکوفا در نظر داشته که این قابلیت را به 

نام فیلیپس تمام کند. 
imarketor :منبع

کلیدباشگاه مشتریان



اکوسیستم استارتاپی
کمی به عقب برگردیم! 

به عنوان کسی که در اکوسیستم استارتاپی نفسم می کشم؛ 
از راه اندازی اس��تارتاپ تا انجام پروس��ه جذب سرمایه برای 
چندین استارتاپی که مشاورشان بودم احساس می کنم زمان 

آن رسیده که کمی به عقب برگردیم! 
بای��د کمی از این ش��تابزدگی بکاهیم و کمی بایس��تیم و 
ببینیم به کدام سمت می رویم، به جای آنکه سراسیمه فقط 

برویم. 
فضای اس��تارتاپی در ایران به س��رعت ش��کل گرفت و به 
سرعت در حال تکامل است ولی گاهی اوقات به نظر می رسد 

این دیوار طوری با عجله چیده شده که رو به ثریا دارد. 
آن روزهایی که دیجی کاال وارد رش��د فزاینده ای شده بود 
و مجله اکونومیس��ت در حال ارزش گذاری نجومی روی آن 
بود به جای خلق یک اکوسیستم یک جریان فکری رد شده 
در حال جان گرفتن بود؛ آری آن طرز فکر یک شبه ره صد 

ساله را رفتن است. 
می دانیم هرم س��نی کش��ور حاکی از تعداد بیش��ماری از 
جوان��ان پر انرژی اس��ت که بس��یاری از آن��ان جویای نام و 
بعضی از آنان جویای کار هستند. به علت بسیاری از مسائل 
فرهنگی و اقتصادی جمع بس��یار بیش��ماری از آنان آرزوی 
ش��بی را داشتند که صبح فردای آن عمارت های مجلل خود 
را ببینند، لذا تجربیات گاهی سخت بازاریابی شبکه ای مانند 
گلدکوئیست از خاطراتی است که این سبک شتابزده فکری 

را زیر سوال برد. 
ولی زمانی که اس��تارتاپ ها معرفی ش��دند و داستان های 
رویایی موسسان جوان این اس��تارتاپ ها از زاکربرگ گرفته 
تا برادران محمدی و ... مجددا جریان فکری یک ش��به ره ... 
جان گرفت و احس��اس شد که باالخره دنیا به جایی رسیده 

که ناممکن های دیروز ممکن شود. 
از این رو در کش��ور شاهد رش��د کمی عجیب اکوسیستم 
ش��کل گیری  ش��اهد  روزه  ه��ر  و  بوده ای��م  اس��تارتاپی 
شتاب دهنده ها، صندوق های خطر پذیر و تیم های جوانی که 

در قالب استارتاپ ها دور هم جمع شده اند هستیم. 
هجوم جوانان و حتی صاحبان سرمایه به این حیطه کمی 
نگران کننده اس��ت زیرا آنچه بیش��تر در آن دیده می ش��ود 
ش��تابزدگی اس��ت. هنوز درک صحیحی از اس��تارتاپ ها در 
میان خود تیم های استارتاپی و حتی صندوق های خطر پذیر 
و مراکز ش��تاب دهنده ش��کل نگرفته اس��ت. بر خالف آنچه 
در دنی��ا اتفاق می افتد که ما در جریان آن هس��تیم فقط به 
آنچه تکنولوژی محور است استارتاپ نمی گویند که بسیاری 
از صندوق ه��ای خطر پذی��ر آن کس��ب و کاری که وب محور 
یا اپلیکیش��ن محور نباشد اس��تارتاپ نمی نامند و از طرفی 
صاحب��ان ای��ده و تیم های جوان که دور هم جمع ش��ده اند 
درک درس��تی از طراحی مدل کس��ب و کار تا نحوه تعامل و 

مذاکره با خود تیم و سرمایه گذار ندارند. 
کمی جسورانه به پرسش های زیر فکر کنید: 

با صرف این همه انرژی و منابع از زمان تا مسائل مادی از 
بی ش��مار تیم استارتاپی چند استارتاپ موفق به بازار معرفی 

شده است؟ 
آیا آنچه شبیه بحران دات کام سال 2000 میالدی رخ داد 
کمی به شرایطی که در آن به سر می بریم نزدیک نیست؟ 

صندوق ه��ای خطر پذیر و مراکز ش��تاب دهنده ما چقدر با 
استاندارد های دنیا فاصله دارند؟ 

تیم های اس��تارتاپی قبل از آنکه با مفهوم کسب و کار آشنا 
باش��ند و بتوانند طراحی مدل کس��ب و کار را با ایده همتراز 

کنند، انرژی و هیجان خود را به حراج گذاشته اند. 
مطمئناً می توان به اهداف بزرگی دست یافت ولی براساس 

قواعد خود. 
موفقیت در اس��تارتاپ ها یک ش��به حاصل نمی شود و در 
گذر زمان شاید به بار ننشیند برای همین بزرگ ترین ریسک 
راه اندازی یک اس��تارتاپ زمان و انرژی تیم است که می رود 

و دیگر باز نمی گردد. 
باید فهم درس��تی نس��بت به همه عوامل این اکوسیستم 
داشته باش��یم. نقش ایده، نقش زمانبندی، نقش تیم، نقش 
مدل کسب و کار و نقش سرمایه آن هم در ایران نه در ایاالت 

متحده. 
واقعیت آن است که آنچه امروزه بیشتر اتفاق می افتد ولی 
ترجیح می دهیم آن را نبینیم، همان مرگ استارتاپ هاس��ت 
ولی ما همچنان در س��خنرانی ها و سمینار های انگیزشی در 
این حوزه به دیجی کاال و اسنپ اشاره می کنیم که زمانی که 
از میزان جذب س��رمایه اولیه آنها آگاه می شویم، مجددا در 

تعریف استارتاپ سرگردان می شویم. 
سعی داریم در این ستون کمی به عقب برگردیم و دوباره 
آغاز کنیم و با مفاهیمی که به شدت با آنان نیاز داریم بگوییم 
و کمی که خودمان را پیدا کردیم مسیرمان را انتخاب کرده 

و پیش برویم. 
 یک��ی از برتری��ن مش��اوران اس��تارتاپ دنی��ا ب��ه ن��ام
 Guy Kawasaki می گوید »هیچ استارتاپی را ندیدم که 

به خاطر عدم سرعت کافی بزرگ شدنش از بین برود.«
abrishami@live.com

بهبود های کوچک را جدی بگیریم

واقعی��ت این اس��ت ک��ه در فض��ای رقابتی، بقا و رش��د 
شرکت ها مستلزم داشتن مزیت رقابتی است و رویکردی که 
می تواند برای سازمان ها مزیت رقابتی خلق کند، استراتژی 
اس��ت. به نظر می رس��د که در چنین  گ��ذاری از فضای کم 
رقاب��ت به فضای پررقابت، از فضاه��ای کم چالش به فضای 
پرچالش، انجام بحثی راجع به اس��تراتژی در محیط کشور 

مفید خواهدبود.
با نگاهی دقیق به اس��تراتژی ش��رکت ها به این نکته پی 
خواهی��د برد ک��ه اکثر آنها روش��ی تقریباً مش��ابه را پیاده 
می کنند. این امر خود می تواند باعث رشد و ترقی باشد. شما 
نیاز دارید بدانید از اس��تراتژی هایی ک��ه به صورت عمومی 
تعری��ف و ارائ��ه ش��ده اند کدام ها در وضعیت ه��ای مختلف 
س��ازمان، مناس��ب تر بوده تا به کار گرفته شوند. استراتژی 
س��نجیده، مح��رک الزم را ب��رای موفقیت تج��اری فراهم 
می کند؛ درحالی که اس��تراتژی ضعیف یا فکر نش��ده ممکن 
اس��ت باعث خروج شرکت از مسیر موفقیت شود. به همین 
خاطر ش��ناخت آن از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار است. 
در این رابطه توجه به این نکته ضروری اس��ت که توسعه بر 
مبنای هر کدام از الگو های موجود، بدون توجه و در اختیار 
گرفتن یک فرآیند برنامه ریزی ش��ده و مدیریت شده امری 
محال و غیر ممکن اس��ت. در تعریف کوتاه، استراتژی  ابزاری 
است که شرکت به وس��یله آن به هدف های بلند مدت خود 
دس��ت می یابد. بهبود های کوچک ش��رکت باعث باالرفتن 
روحیه افراد می شود. درواقع مشاهده اینکه وضعیت شرکت 
نس��بت به ماه یا حتی هفته گذشته تغییر کرده است، باعث 
خواهد ش��د انگیزه تالش بیش��تر در همگان ایجاد شود که 

خود گامی مثبت برای شرکت است.
 

ایده
اس��تراتژی کس��ب و کار از طریق یک مدل کس��ب و کار و 
توسط مدیریت کس��ب و کار اجرا، ابالغ و در نهایت آزمایش 
و ارزیابی می ش��ود. به عالوه، به ج��رات می توان گفت مدل 
کس��ب و کار، قل��ب طرح کس��ب و کار ش��رکت اس��ت. طرح 
کس��ب و کار چگونگی اجرای اس��تراتژی و مدل کسب و کار، 
عوام��ل مثبت ی��ا منفی تأثیرگذار بر عملکرد کس��ب و کار و 
نتایج اجرای مدل کس��ب و کار در عملک��رد مالی و وضعیت 
مالی شرکت را در سال های آینده با جزییات و عمق بیشتری 
توضیح می ده��د. یکی از مواردی که باعث ناامیدی مدیران 
می شود، عدم پیش��رفت مناسب شرکت است. علت این امر 
هم��واره به خاطر غفلت یا کم کاری نبوده و در برخی موارد 
حت��ی اگر تمامی کاره��ا با دقت عمل باالی��ی انجام گرفته 
باشند، بازهم نمی توان شاهد پیشرفت قابل مالحظه ای بود. 
به همین خاطر بهتر اس��ت روش کار خ��ود را تغییر دهید. 
برای مثال ممکن اس��ت بلندپروازی ها باعث شود نتوانید در 
کوتاه مدت تغیی��ری را حس کنید. البت��ه این مورد ممکن 
اس��ت کم اهمیت جلوه کند زیرا شما می دانید که در مسیر 
پیشرفت قرار دارید، حال دیگر چه تفاوتی می کند که نتایج 
آن دقیقا کی حاصل ش��ود. این تصور تا حدی درست است 
اما فراموش نکنید که شرکت برای بقای خود نمی تواند تنها 
به برنامه های بلندمدت اکتفا کند. درواقع ش��ما برای بقا در 
ب��ازار نیاز دارید که همواره پیش��رفت کنید و ممکن اس��ت 
ترقی فوق العاده چند س��ال آینده شما به علت آنکه رقبا به 
غولی در عرصه ای که فعالیت می کنید تبدیل شده اند، دیگر 
برای ش��ما نتایجی را که انتظار داش��ته اید به همراه نداشته 
باش��د. به همین خاطر الزم است در کنار طرح های اصلی و 
ب��زرگ خود، همواره به فکر پیش��رفت هایی هرچند کوچک 

برای شرکت خود باشید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- یکی از استراتژی های مناسب خصوصاً برای شرکت های 
کوچک��ی ک��ه بودجه خوب��ی در اختیار دارن��د، می تواند به 
دس��ت آوردن مزیت رقابتی، با استفاده از استراتژی تملک 
باش��د. این اس��تراتژی خرید یک ش��رکت دیگ��ر یا یک یا 
چند خط تولید آن ش��رکت را ش��امل می شود. برای مثال، 
یک خرده فروش��ی که در سمت شرق ش��هر فروشگاه دارد، 
می تواند با خرید یک فروش��گاه دیگر در س��مت مرکز شهر، 

فعالیت های خود را گسترش دهد. 
- بهبود ه��ای کوچک خود را در کنار برنامه ها و طرح های 
اصل��ی خ��ود قرار دهید تا ب��ا اینکار همواره ت��وان رقابت با 

سایرین را داشته باشید و از بازار خود عقب نمانید. 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار یکشنبه12
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برای مطالعه 716 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: یکی از راه هایی که معموالً شرکت ها برای جذب 
مش��تری بیش��تر و افزایش فروش انجام می دهند استفاده از 
استراتژی تخفیف اس��ت. تخفیف از راه های مختلفی ممکن 
است انجام شود. یکی از راه ها این است که معموالً شرکت ها 
در هر کارتن از محصوالت خود تعدادی هم به عنوان رایگان 
قرار می دهند تا مش��تری برای خرید ترغیب ش��ود، اما باید 
توجه داش��ته باش��ید که این روش باید با دقت انجام ش��ود 

و اصول و قواعدی دارد که اگر رعایت نش��ود می تواند منجر 
به شکس��ت شود ولی در صورتی که تمام قواعد رعایت شود 
می توان از این ابزار به عنوان یک ابزار تأثیر گذار استفاده کرد. 
توصیه من به ش��ما این است که از تخفیف برای نشان دادن 
قدردانی از مشتری استفاده کنید نه برای نگه داشتن او. اگر 
ش��ما به طور بی رویه به مشتریان جایزه خرید بدهید این کار 
می توان��د باعث ش��ود که نظم بازار به ه��م بریزد و منجر به 
ضرر ش��رکت خواهد شد. مشتریانی که خودشان درخواست 
کاهش قیمت می کنند به این معناس��ت که برای کار ش��ما 

اهمیتی قائل نیس��تند و به دنبال این هستند که ارزان ترین 
شرکت را انتخاب کنند. حتی اگر شرکت شما برنامه ای برای 
ارائه تخفیف دارد الزم نیس��ت شما حتماً از قبل مشتری را 
آگاه کنید، زیرا مش��تری این نتیجه را می گیرد که ش��رکت 
شما می تواند همان محصول را با همان کیفیت و مقداری با 
هزینه کمتری تولید کند و در این صورت برگش��ت به حالت 
قبل کاری دش��وار خواهد شد. س��عی کنید تنها در صورتی 
تخفیف بدهید که از رس��یدن به اهداف درآمدی تان مطمئن 

هستید. 

تخفیف از راه جایزه

سوال: مدیر فروش یک شرکت در حوزه غذاهای آماده هستم و قصد دارم برای فروش بیشتر از استراتژی تخفیف استفاده کنم. به نظر شما 
آیا ارائه چند بس�ته به عنوان جایزه به همراه بس�ته خرید مشتری می تواند روش تخفیفی مؤثری باشد؟ لطفا مرا راهنمایی کنید که چگونه 

تخفیف بدهم تا منجر به نتیجه مثبت در فروش شود؟ 
کلینیک کسب و کار

خانم قرب��ان تاج پوری )مدیرعامل 
ش��رکت تولیدی و صادرات فرش و 
صنایع دستی س��ولماز آق قال( بانوی 
ترکم��ن کارآفری��ن صنع��ت فرش 
اس��ت که در س��ال 1395 به عنوان 
کارآفرین برتر اس��تان گلس��تان و از 
سوی وزیر کش��ور به عنوان نماینده 
ایشان برای پیگیری مشکالت و رفع 
موان��ع فعاالن در ح��وزه کاری خود 

انتخاب شده است. 
خان��م »پ��وری« 4 ه��زار نف��ر از 
زن��ان بیکار و بی سرپرس��ت و بدون 
کش��ور،  روس��تای   95 از  درآم��د 
توابع اس��تان گلس��تان تا خراسان 
ش��مالی را ب��ا آم��وزش قالی بافی و 
س��ایر صنایع دس��تی بومی صاحب 
ش��غل و درآمد کرده است. شاغالن 
تح��ت پوش��ش ایش��ان، اکث��راً از 
طبقات مح��روم جامعه و در مناطق 
دورافتاده و روستاهای فاقد امکانات 
الزم هس��تند و با تدابی��ر این بانوی 
کارآفرین، با دس��ترنج خود قادر به 
تأمی��ن هزینه ه��ای روزان��ه زندگی 
در  هس��تند.  خوی��ش  خان��واده 
شماره های پیشین درس هایی از این 
بانوی کارآفرین تقدیم حضور شد و 
اینک بخش��ی دیگر از تجربیات این 

بانوی کارآفرین را پیش رو دارید. 

خالقیت در تأمین مواد و توجه 
به مشکالت کارکنان

روزی ب��ه روس��تایی می رفتیم به 
ن��ام پارچیقلی )به معنای روس��تای 
گل��ی(. ای��ن روس��تا از روس��تاهای 
مراوه تپه  اس��ت.  مراوه تپه  دور افتاده 
آخرین ش��هر مرزی با ترکمنس��تان 
اس��ت. این روس��تا بس��یار کوچک 
اما آدم های بس��یار خوب��ی دارد. پل 
ارتباطی این روس��تا ی��ک رودخانه 
اس��ت که احتیاج زیادی به یک پل 
دارد. در فصل تابستان آب کم است 
و تردد مش��کلی ندارد، اما در فصل 
زمستان به علت ش��دت جریان آب 
و س��ردی هوا واقعاً تردد مش��کل و 
عملی نیس��ت. بعض��ی وقت ها ما در 
زمس��تان حتی دو ماه به آن روس��تا 
نمی رویم و فقط برای رس��اندن مواد 

اولیه به آنجا سر می زنیم. 
یک روز یک خانمی با من تماس 
گرفت و درخواس��ت دار قالی کرد 
و گف��ت ما کار نداریم دار قالی هم 
نداریم لطفا ب��ه ما کمک کنید. ما 
چند خانم هستیم که بافنده  ایم. در 
آن زمان برای رساندن دار قالی من 
هیچ راهی نداش��تم جز اینکه یک 
لودر خاک ب��رداری اجاره کنم و از 
آن طریق دار قال��ی رو از رودخانه 
رد کردم و به آنها رس��اندم. در این 
حین با آن خانم در تماس بودم که 
به آن محل بیاید و با کمک هم دار 
قالی رو تحویل بگی��رد که یکباره 
یک خانم باردار بس��یار بدحال در 

حال زایمان ک��ه خیلی حالش بد 
ب��ود رو دی��دم و در آنج��ا من دار 
قالی را رها کردم و به س��رعت اون 
خانم رو س��وار لودر کردم و به این 
ور آب آوردم و با ماشین خودمون 
به بیمارس��تان رساندیم و با کمک 
خداوند اون خانم به سالمت وضع 
حمل کرد و خیلی اصرار داشت که 
من اس��م اون بچه رو انتخاب کنم 
و منم اس��م اون بچ��ه رو گل میرا 
گذاشتم. )یعنی گلی که به سختی 

می روید(.

دغدغه احیای مزیت های رقابتی 
و روش های محلی

در منطقه ما به علت وجود پش��م 
دارم  دوس��ت  گوس��فند  و  محل��ی 
نخ ریسی سنتی را از طریق خانم های 
روس��تا دوباره راه اندازی کنم که این 
خودش یک شغل محسوب می شود 
و از طرف��ی در منطق��ه ما 350 نوع 
گیاه شناسایی شده که ما می توانیم 
از آنه��ا ب��رای رنگ��رزی گیاه��ی و 
داروی��ی اس��تفاده کنی��م و یکی از 
دغدغه های حال حاضر من از دست 
دادن رنگرزه��ای ماهری اس��ت که 
سن ش��ان از 70 - 60 سال گذشته 
و رنگرزهای با تجربه ای هستند. من 
در یکی از س��فرها به روس��تای بقه 
چه با خانمی آشنا شدم که مقداری 
عل��ف رو در دیگ ریخ��ت و پارچه 
ابریش��می را که خودش بافته بود به 
رن��گ زرد در آورد و دوباره مقداری 

دیگر علف اضافه ک��رد و اون پارچه 
را سبز کرد. 

چشم انداز بازار صادراتی و 
رسیدن کارکنان به 10 هزار نفر

م��ن در حال حاضر 95 روس��تا را 
تحت پوشش دارم که حدودا 4000 
خانم مش��غول به کار هستند. برنامه 
آینده من این اس��ت که این خانم ها 
ب��ه 10000 نفر هم برس��ند. من در 
آلمان،  نمایشگاه هایی در کشورهای 
آمری��کای جنوبی،  اس��پانیا،  ایتالیا، 
گرجستان، قزاقستان، ترکمنستان و 
دوبی شرکت کردم. به نظر من کسی 
موفق اس��ت که به روز باشد و جلوتر 
از ب��ازار روز دنیا حرکت کند و طبق 
سلیقه بازار جهانی و با توجه به نیاز 
روز دنیا جلو برود و در حال حاضر به 
فکر به دست آوردن بازار کشورهای 

عربی هستم. 
م��ن ف��رش ترکم��ن را در قل��ب 
واش��نگتن در زمان تحریم فروختم 
و لباس س��نتی علی آبادکتول را در 
نمایش��گاه هدایای مادرید فروختم، 
گرچ��ه صحبت از تحری��م بود اما به 

این مسائل توجهی نداشتم. 

آخرین توصیه ها
مح��روم،  اقش��ار  و  روس��تاییان 
نبای��د منتظ��ر کس��ی باش��ند ک��ه 
سراغ ش��ان بیاید بلکه باید خودش��ان 
توانمندی های روستای شان را تقویت 
کنند. ایشان با اشاره به اینکه به عنوان 

تنه��ا کاندی��دای زن ترکمن در دوره 
نخست شورای شهر با مخالفت آقایان 
ترکم��ن رأی آورده اس��ت، ابراز کرد: 
هیچ چی��ز مانع خدمت ک��ردن بنده 
نشد. وی با اشاره به اینکه در روستاها 
به دنب��ال ترویج هنر خودم نیس��تم، 
بی��ان ک��رد: در روس��تاها کار جدید 
خلق نمی کنم بلکه ظرفیت روس��تاها 
را تقویت می کنم. من و گروهم عالقه 
بس��یار زیادی ب��ه رفتن روس��تاهای 
دور افتاده داری��م. به طور مثال اگر در 
آق ق��ال یک فرش را با متری 50 هزار 
تومن تولید می کنیم، در روس��تاهای 
دورافتاده هم به همین قیمت اس��ت 
و دوری راه ب��ه هیچ عنوان در قیمت 
ف��رش تأثیر ندارد. همیش��ه به مزیت 
محصوالت مان فکر می کنم. قالی های 

ما، قلب بیننده را تسخیر می کنند.
 

آرزوهای یک کارآفرین
خان��م پ��وری ی��ک زن ترکم��ن 
اس��ت، با تمام اصالت ه��ای یک زن 
ترکمن؛ هنوز لباس سنتی ترکمنی 
می پوش��د؛ البته لباسی که دست و 
پاگیر نیس��ت، ضمن اینکه نماد زن 
ترکم��ن اس��ت و روس��ری  ترکمنی 
ب��ا گل ه��ای رنگارن��گ و رنگ های 
فرح بخش جزو جدانشدنی این لباس 
است. بزرگ ترین آرزویش این است: 
»دوس��ت دارم یک کارگاه قالیبافی 
داشته باش��م که تمام مراحل کار از 
مرحله رنگ��رزی تا پرداخت فرش را 

در آن انجام دهیم.«

تصمیم گی��ری  اش��تباه و رفت��ار 
غیرحرفه ای ی��ک مدیرعامل و عدم 
توجه او به انتظارات سرمایه گذاران 
و مش��تریان می توان��د ادامه حیات 

شرکت را با چالش روبه رو کند. 
نویس��نده،  وان��گ،  فال��ی  بان��ی 
س��رمایه گذار و مدیرعامل ش��رکت 
پیکه )Pique( در وب س��ایت کورا، 
10رفتار اش��تباه مدیرعامالن را که 
می توانند منجر به مش��کالت جدی 
ی��ک اس��تارتاپ و در نهایت باعث 
سقوط شرکت شوند، به این ترتیب 

ذکر کرد: 
ش��ما  به  س��رمایه گذاران تان   -1

توصیه هایی کرده اند که ش��ما آنها 
را نادی��ده گرفته اید. در این صورت 
آنها احتم��اال عالقه خود را به ادامه 
مش��ارکت با شما از دست می دهند 
و س��رمایه گذاری خ��ود را متوق��ف 

می کنند. 
2- به عن��وان مدیرعامل، بیش��تر 
وقت خ��ود را صرف ای��ن می کنید 
که مصاحبه کنید، برای شرکت در 
کنفرانس های مختلف به ش��هرهای 
دور و نزدی��ک س��فر کنی��د و این 
مس��ائل ش��ما را به قدری مش��غول 
می کنند که وقتی برای رسیدگی به 

شرکت خودتان ندارید. 
3- به عن��وان مدیرعام��ل، ش��ما 
اطالعی از روند حس��ابداری شرکت 
نداری��د و ب��ه دنب��ال یادگیری آن 

نیستید. 
4- برای مدت��ی طوالنی به یکی 
از مشتریان خوب خود وابسته اید و 
فکر می کنید تا زمانی  که او را راضی 
نگه می دارید نیازی به رسیدگی به 

سایر مشتری ها نیست. 
5- ش��ما اس��تارتاپ خ��ود را با 
ه��دف تولی��د کاالی X تأس��یس 
کرده اید ولی حاال مش��تریان نیازی 
به کاالی X ندارن��د. آنها به کاالی 
Y عالقه مند هس��تند که اتفاقا شما 
توانای��ی تول��ی آن را دارید، ولی از 
پرداختن ب��ه آن امتن��اع می کنید 
و منتظر هستید مش��تریان با شما 

هماهنگ شوند. 
6- ش��ما کاال و خدماتی را تولید 
می کنید و معتقدید عرضه، تقاضای 

خودش را ب��ه دنبال می آورد. وقتی 
ای��ن اتفاق نیفت��اد، ش��ما هنوز به 
صراف��ت نیازهای واقعی مش��تریان 
نیس��تید و با همان منوال پیشین، 
تولی��د  را  بع��دی  کاال و خدم��ات 
می کنید و ب��از هم منتظر می مانید 
تا برای تولیدات شما تقاضا به وجود 

بیاید. 
اجتماع��ی،  فاکتوره��ای   -7
و  تولی��دی ش��ما  زیرس��اخت های 
رفتاره��ای مصرف کنن��ده ب��ا ه��م 
هماهنگ نمی شوند، به همین علت 
شما خیلی زود بازاریابی محصوالت 

خود را شروع می کنید. 
۸- هنگام��ی  ک��ه همه چیز طبق 
برنامه و طرح شما پیش نمی رود یا 
از جایی بازخ��ورد منفی می گیرید، 

کنت��رل خود را از دس��ت می دهید 
و عصبانی، دلس��رد یا وحش��ت زده 

می شوید. 
9- ش��ما پایه گذار فنی ش��رکت 
نیستید. فرد دیگری این تکنولوژی 
را راه ان��دازی ک��رده و ح��اال ش��ما 
پروس��ه های تولی��دی ی��ا میانه ای 

شرکت را درک نمی کنید. 
10- دارای��ی نق��دی ش��ما کافی 
نیس��ت و ب��رای چنی��ن موقعیتی 
نمی توانی��د  نداری��د.  برنامه ری��زی 
حس��اب نقدینگی را افزایش دهید 
و س��رمایه گذاران هم دیگر به شما 
و ش��رکت تان اعتم��اد ندارند. البته 
این م��ورد، متأس��فانه یک نش��انه 
زودهن��گام نیس��ت و احتماالً دیگر 

برای هر اقدامی دیر است! 

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

خالقیت در تولید و رفع چالش های کارکنان

نشانه های زودهنگام سقوط یک استارتاپ

ارتباط کارتابل

دکتر مهدی کنعانی
مدرس دانشگاه و مشاور کارآفرینی

رضا قندی
 صادرکننده نمونه فرش

پویش پورمحمد
منبع: زومیت

ترجمه: امیر آل  علی
دکتر محمد ابریشمی

Contentino مدیر استودیو طراحی محتوا



سرمایه گذاری 8.3 میلیون دالری 
اتومات برای ساختن روبات های بازاریابی

اتومات، 8.3 میلیون دالر برای رشد فعالیت های بازاریابی 
مح��اوره ای خود س��رمایه گذاری کرده اس��ت. می��زان قابل 
توجهی از این سرمایه گذاری روی توسعه مهندسی، پژوهش 

و تیم های تولیدی این شرکت متمرکز خواهد شد. 
اتومات که در س��ال 2016 در شهر مونترال تاسیس شد، 
بسیاری از مس��یر خود را در خفا و به صورت کامال ناشناس 
ط��ی کرد تا زمانی که روبات مش��اوره مد »کالنی هیلیکر« 
  L’Oréal Beauty Gifter روی کیک و س��پس روب��ات
را عرضه کرد که از فرد هدیه گیرنده، نوع هدیه آرایش��ی یا 

زیبایی را که شخص می خواهد از او می پرسد. 
این ش��رکت در حال حاضر روی روباتی برای نشنال بانک 
کانادا کار می کند و این نخستین سرویس مالی این شرکت 
خواه��د بود. به گزارش ونچربی��ت، در همایش اف 8 که در 
اوایل س��ال جاری برگزار شد، اتومات از معدود شرکت هایی 
بود که به عنوان س��ازنده اکوسیستم نوپا در صنعت چت بات 

در لیست فیس بوک قرار گرفته بود. 
ان��دی م��ارو، مدیرعامل این ش��رکت اخیرا اع��الم کرد:  
»برای خیلی ها واضح و مبرهن اس��ت که بزرگ ترین جنبه 
پیام رس��انی و چت بات ها، بازاریابی محاوره ای اس��ت و این 
جنب��ه بیش��تر از چیزهایی مثل خدمات مش��تری و... برای 

ما مهم است.«
مارو گفت که اتومات با سایر س��ازندگان روبات بازاریابی 
فرق دارد، چون ش��رکت مورد بحث با برندها همکاری دارد 
و بر این باور نیست که هر ایده ای باید تبدیل به یک روبات 

شود یا یک تجربه محاوره ای خوب را خلق کند. 
وی در ادام��ه صحبت ه��ای خود افزود: »م��ا در حقیقت 
فک��ر می کنیم که اکثر مردم در حال حاضر، محصول خوبی 
تولید می کنند و بس��یاری از کاربران مان به ما می گویند که 
رویکردی که در کار خود داریم واقعا متفاوت است. ما تجربه 
محاوره ای را به کاربران مان نشان می دهیم، اما در بسیاری از 

روبات ها، چنین حسی به مشتری القا نمی شود. 
با مشارکت چند شرکت دیگر، حدود 8.3 میلیون دالر روی 
این روبات ها سرمایه گذاری خواهد شد و هدف از ساخت آنها، 
اه��داف و مقاصد بازاریاب��ی و قرار دادن تجرب��ه محاوره ای در 
اختیار مشتری است. به کمک این روبات ها، سواالت مشتریان 

به شکلی بسیار بهتر پاسخ داده خواهد شد. 
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توییتر گزارش مالی اش از سه ماهه دوم سال 
2016 را منتش��ر کرد که باز ه��م دربرگیرنده 
خبرهای جالبی نیست. این شرکت عنوان کرده 
که رش��د کاربران فعال، ثابت بوده و باز هم این 
کمپانی زیان خالص ثبت کرده اس��ت. در دوره 
سه ماهه و منتهی به 30 ژوئن، توییتر موفق به 
کسب درآمدی 602 میلیون دالری شده اما در 
نهایت زیان خالص 10۷ میلیون دالری را ثبت 
کرده است. این شرکت همچنین اطالع می دهد 
ک��ه تع��داد 313 میلیون کاربر فعال به ش��کل 
ماهانه از سرویس��ی که ارائه می دهد، اس��تفاده 
کرده اند که در مقایس��ه با بازه زمانی مشابه در 
س��ال پیش، 3درصد افزایش را نشان می دهد. 

توییتر در دوره س��ه ماهه نخس��ت سال 2016 
نیز گزارش داده بود که 310میلیون کاربر فعال 
ماهانه دارد. به گ��زارش دیجایتو،  عمده درآمد 
ش��رکت یاد ش��ده از تبلیغات کسب می شود و 
از 602 میلی��ون دالری ک��ه توییتر به دس��ت 
آورده، ۵3۵ میلی��ون دالر از مح��ل تبلیغات به 
دست آمده اس��ت. در واقع درآمد حاصل شده 
از این بخش نیز در مقایس��ه با س��ال گذش��ته 
18درص��د افزایش را نش��ان می ده��د.  توییتر 
از س��وی دیگر خبر داد ک��ه از این پس، تاکید 
ویژه ای بر ویدیوها خواهد داشت، مخصوصا در 
حوزه ورزش و رویدادهای سیاسی. این شرکت 
همچنین بیان داشت که حاال کاربران می توانند 

فایل ه��ای GIF  را ت��ا حج��م 1۵ مگابایت در 
این ش��بکه اجتماعی مورد استفاده قرار دهند 
در حال��ی که تالش های خود در زمینه واقعیت 
اف��زوده را نی��ز افزای��ش می ده��د.  آقای جک 
دورسی، مدیر عامل توییتر در گزارشی که ارائه 
داد، بی��ان کرد: »تاثیر مس��تقیم اقدامات اخیر 
خ��ود را در توییتر می بینی��م و کاربران، اینک 
توجه بیشتری به این شبکه اجتماعی می کنند. 
تمرکز خاصی را روی س��رعت بخشیدن به این 
ش��بکه اجتماعی و همچنین ساده تر کردن آن 
قرار داده ایم.« دورس��ی همچنی��ن عنوان کرد 
ک��ه تمرکز توییت��ر به پخ��ش ویدیوهای زنده 
بیش��تر خواهد ش��د و در این زمین��ه، تصمیم 

دارد همکاری های بیشتری را با سایر شرکت ها 
انجام دهد.  دورسی در گزارش خود عنوان کرد 
که می خواه��د در پلتفرم توییتر، فضای آنالین 
امن و صادقانه ای را ش��کل ده��د. الزم به ذکر 
است در حال حاضر یک سال می شود که جک 
دورسی به عنوان مدیر عامل توییتر ایفای نقش 
کرده اما هنوز پیشرفت قابل ذکری در آمارهای 
ارائه شده از س��وی این شرکت دیده نمی شود. 
توییتر مدت هاست که برای جذب کاربران تازه 
با مش��کل مواجه اس��ت و نمی تواند رشد کند. 
این در حالی  اس��ت که اپلیکیش��ن مسنجر از 
فیس بوک، حاال بیش��تر از ی��ک میلیارد کاربر 

دارد. 

گزارش مالی توییتر از سه ماهه دوم سال ۲۰1۶ 

رشد اندک کاربران و ثبت زیان خالص ۱۰۷ میلیون دالری 

آمار بیکاران ترکیه بیش از3.۶ میلیون نفراعالم شد
مرکز آم��ار ترکیه اعالم ک��رد جمعیت بی��کاران در ترکیه با 
افزایش 1.6 درصدی نس��بت به سال گذشته به 3.6 میلیون نفر 
رسیده است. به گزارش ایرنا، مرکز آمار ترکیه با انتشار گزارشی 
اع��الم کرد که می��زان جمعیت ترکیه با نزدیک ش��دن به نرخ 

12درصدی از مرز 3.6 میلیون نفر گذشته است. 
بن��ا بر این گزارش، طی یک س��ال گذش��ته ۷00 هزار نفر به 

جمعیت بیکاران ترکیه افزوده ش��ده و نرخ بیکاری کشاورزان به 
13.۷ درصد، جوانان کمتر از 24 سال به 21.4 درصد و در گروه 

سنی 24 تا 64 سال به 12 درصد رسیده است. 
بس��یاری از کارشناس��ان دلیل افزایش چشمگیر نرخ بیکاری 
در ترکی��ه را سیاس��ت های داخل��ی و خارج��ی تهاجمی دولت 
اردوغ��ان، به وجود آم��دن جو ناامنی و کاهش س��رمایه گذاری 

خارجی و همچنین تضعیف صنعت گردش��گری در این کش��ور 
عنوان کرده اند. 

درگیری با گروه های تروریستی از جمله پ.ک.ک در داخل و 
همچنین دخالت های نظامی ترکیه در امور سوریه و عراق نیز از 
جمله دیگر عوامل تش��دید کننده رشد بیکاری در جامعه ترکیه 

عنوان شده است. 

خبر

زیرساخت های الزم برای جذب سرمایه گذاری 
در صنعت پتروشیمی فراهم شود

نایب رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت که 
باید زیرس��اخت ها و تس��هیالت الزم برای جذب سرمایه گذار 
در صنایع پایین دستی پتروشیمی ایجاد شود. به گزارش نفت 
ام��روز، حمیدرضا صالحی با بیان اینکه س��رمایه گذاران عالقه 
بیشتری برای س��رمایه گذاری در باالدستی دارند، تأکید کرد: 
باید زیرساخت ها و تسهیالت الزم برای جذب سرمایه گذار در 
صنایع پایین دستی پتروشیمی ایجاد شود. وی افزود: به دلیل 
نقدینگی سریع صادرات محصوالت باالدستی و وجود بازارهای 
متنوع عالقه مندی برای سرمایه گذاری در این بخش از صنعت 
پتروشیمی بسیار باالست، اما تولید محصوالت نهایی و تکمیل 
زنجیره می تواند منافع بسیاری را برای اقتصاد و صنعت کشور 
در پی داشته باشد.  وی با تأکید بر اینکه باید در زمینه تولید 
و تنوع محصوالت پایین دس��تی، اقدام های مؤثری انجام شود، 
گفت: برای رسیدن به این هدف نیاز است فعالیت های اثربخش 
بسیاری در این بخش از صنعت پتروشیمی با هماهنگی تمامی 

متولیان امر صورت پذیرد. 
دبیرکل فدراس��یون صادرات انرژی و صنایع وابسته تصریح 
ک��رد: اگر می خواهیم مانع از خام فروش��ی ش��ویم و اش��تغال 
بیشتری را در این صنعت ایجاد کنیم باید توسعه پایین دستی 
پتروش��یمی و تکمیل زنجی��ره ارزش در اولویت ق��رار گیرد.  
صالح��ی ادامه داد: س��رمایه گذاران خارجی تمای��ل دارند در 
صنعت پتروش��یمی کش��ورمان س��رمایه گذاری کنند اما باید 
شرایط و فضای سرمایه گذاری و از جمله زیرساخت های مورد 
نیاز فراهم شود و در صورت تحقق این امر توسعه این صنعت 
ارزش آفرین را می توان ش��اهد بود، هرچند که باید همس��و با 
توسعه در باالدست به توسعه صنایع تکمیلی نیز توجه داشت. 
وی با بیان اینکه محصوالت پایین دس��تی پتروش��یمی نیز 
بازاره��ای خاص خود را دارد و ارزش افزوده حاصل از صادرات 
آن باالست، گفت: تنها راهکار برای توسعه پایین دستی و تکمیل 
زنجیره ارزش در پتروشیمی ایجاد انگیزه است و مسئوالن باید 
در این خصوص ورود جدی کنند.  نایب رئیس کمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی تهران، ادامه داد: ظرفیت های پتروشیمی در ایران 
از مزیت های اقتصادی کم نظیر است و با توجه به اینکه توسعه 
این حوزه از اولویت های صنعت کشور است حمایت های دولت 
و مجلس از بخش  خصوصی می تواند مس��یر توسعه را در این 

صنعت پیشرو هموار کند. 

گزارش 2
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 تعداد مشترکان موبایل در دنیا
به 5 میلیارد نفر رسید

مؤسس��ه اطالعاتی مخابرات��ی GSMA در برنامه اقتصاد 
در موبایل س��ال 2017 میالدی پیش بین��ی کرد که تعداد 
مش��ترکان موبایل در سراسر جهان به 5 میلیارد نفر خواهد 
رس��ید و حاال طبق آمارهای منتش��ر شده از سوی نهاد های 
معتب��ر مخابراتی، بیش از 5 میلیون کاربر منحصر به فرد در 
جهان یعنی در حدود دو س��وم از جمعیت جهان از خدمات 

موبایل استفاده می کنند. 
رشد بزرگ و سریع صنعت موبایل و تعداد مشترکان تلفن 
همراه در چند س��ال اخیر انکار نش��دنی اس��ت؛ در حقیقت 
تعداد مش��ترکان فعال و منحصر به فرد موبایل تا چهار سال 
گذش��ته فقط حدود یک میلیارد نفر بود اما امروزه این ارقام 
به دلیل افزایش ضریب نفوذ این محصول دوست داشتنی به 

بیش از 5میلیارد نفر رسیده است. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت که GSMA پیش بین��ی کرده که تا 
س��ال 2020 میالدی تعداد مش��ترکان موبایل کش��ور هند 
310 میلیون نفر و تعداد کاربران موبایل در سرتاس��ر جهان 

از 5 میلیارد به 5.7 میلیارد نفر افزایش پیدا کند. 

تولیدپد شارژری که با الکترومغناطیس، 
میدان انرژی ایجاد می کند

پد ش��ارژ جدید، موس را به طور پیوسته حتی در زمانی که 
از آن استفاده نمی شود شارژ می کند. 

ب��ه گ��زارش ایس��نا و به نقل از س��اینس، م��وس یکی از 
ابزاره��ای محبوب در بین کاربران و همچنین ابزار مناس��ب 
برای بازی اس��ت. به همین منظور بس��یاری از شرکت های 
بزرگ و س��ازندگان معروف، پد موس با قابلیت های مختلف 
تولید می کنند. الجس��تیک نیز به تازگی پد ش��ارژر خاصی 

تولید کرده که دارای سیستم خاص Powerplay است. 
مدیرعامل ش��رکت الجس��تیک در این ب��اره اظهار کرد: 
دهه های زیادی است که شرکت الجستیک فناوری بی سیم 
در زمین��ه ب��ازی را ارائه ک��رده اما محصول جدید بس��یار 

شگفت انگیز است. 
این اب��زار با اس��تفاده از نوس��ان الکترومغناطیس میدان 
ان��رژی ایجاد ک��رده و بدون انتقال داده ه��ا، عملکرد باال در 
موس های بازی دارد. این نوس��ان الکترومغناطیسی مشکلی 
ب��رای رایانه های معمولی ایج��اد نخواهد کرد و س��ازگار با 

ویندوز بوده اما با مک سازگار نیست. 
قیمت این سیستم 100 تا 150 دالر اعالم شده است. 

 

آیا این نخستین تصویر مطبوعاتی فاش 
شده از گلکسی نوت 8 است؟ 

 گلکسی نوت 8 تلفن همراه مورد انتظار بعدی سامسونگ 
 IFA است که انتظار می رود به صورت رسمی در نمایشگاه
2017 معرفی ش��ود، با این حال نمی توان جلوی شایعات و 
گزارش ه��ا پیرامون فبلت بعدی کمپانی کره ای را گرفت. در 
آخری��ن خبرها هم تصویر رندری از موبایل مذکور منتش��ر 
ش��ده که باز هم طراحی مش��ابه با گلکس��ی اس 8 را نشان 

می دهد. 
رندر مورد بحث که به تصویر مطبوعاتی گلکس��ی نوت 8 
نس��بت داده می ش��ود، همانند آنچه انتظار می رود نمایشگر 
بی انتهای اس��مارت فون مذکور را نش��ان داده که از طراحی 
مش��ابهی ب��ا خانواده گلکس��ی اس 8 بهره می ب��رد. الزم به 
ذکر اس��ت صفحه نمایش پرچمدار آتی سامس��ونگ در این 
تصویر شبیه به پنل هایی است که امروز در وب سایت چینی 

Weibo  به اشتراک گذاشته شده است. 
گفتنی اس��ت انتظار می رود گلکس��ی نوت 8 به نمایشگر 
بی انته��ای 6.3 اینچ��ی با رزولوش��ن QHD مجهز بوده و 
م��اژول دوربین دوگانه آن هم متش��کل از دو سنس��ور 12 
و 13 مگاپیکس��لی باش��ند. همچنی��ن از دیگر مش��خصات 
س��خت افزاری فبل��ت م��ورد انتظ��ار سامس��ونگ می توان 
ب��ه دوربین س��لفی 8 مگاپیکس��لی با فوکوس خ��ودکار و 

اسپیکرهای استریو اشاره کرد. 
گفته می شود گلکس��ی نوت 8 همانند پرچمداران کنونی 
کمپانی کره ای مجهز به سنس��ور تشخیص اثر انگشت واقع 
در پنل پش��تی خود خواهد بود و از چیپس��ت اسنپدراگون 

836 برخوردار است. 
 

پیک موتوری های اسنپ از راه رسیدند

اگ��ر تا حاال از اس��نپ برای رفت و آمد در ش��هر اس��تفاده 
می کردی��د، حاال می توانید بس��ته ها و مرس��والت تان را هم 
به وس��یله پیک های موتوری این س��رویس به نقاط مختلف 

بفرستید. 
اس��نپ برای همین منظور، از سرویس جدیدش  »اسنپ 

باکس« رونمایی کرد. 
کاربران با اس��نپ باکس می توانند تنها با یک کلیک و در 
کوتاه  ترین زمان ممکن مرسوالت و بسته های خود را توسط 
موتورس��یکلت به مقصد مورد نظر خود برسانند. از امکانات 
ش��اخص این س��رویس می توان به هزینه پایین، دسترسی 
آس��ان در سطح شهر و قابلیت پیگیری مسیر توسط کاربر و 

پشتیبانی 2۴ ساعته اشاره کرد. 
ش��کی نیس��ت که اس��نپ باکس می تواند ضمن کاهش 
ترافیک در سطح شهر، در کاهش هزینه ها و صرفه جویی در 
وقت ش��ما نقش بسیار مؤثری داشته باشد. همچنین امنیت 
باالی حمل و نقل درون ش��هری به وسیله اسنپ باکس را هم 

می توان یکی دیگر از مزایای این سرویس قلمداد کرد. 
برای دسترس��ی به اس��نپ باکس بایداپلیکیشن اسنپ را 
به آخرین نس��خه به روز رسانی کنید. آیکن  »اسنپ باکس« 
را می توانید در کنار دیگر س��رویس های اس��نپ مثل اسنپ 
اکو، اس��نپ پالس و اسنپ وان مش��اهده کنید. البته تا این 
لحظه که خبر را برایتان می نویسیم، به نظر می رسد که این 

سرویس هنوز به طور رسمی فعال نشده است. 
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هم��ه  ب��رای  اتحادی��ه  تش��کیل 
کسب وکارها یک هدف مهم را دنبال 
می کند و آن، قدرت یافتن در مسیر 

حل مشکالت صنفی است. 
هرچند ای��ن روزها به طور تقریبی 
تم��ام مش��اغل در ای��ران صن��ف و 
اتحادی��ه اختصاصی خ��ود را دارند، 
اما شرکت های نوپا و کسب وکارهای 
مج��ازی به دلیل ماهی��ت تازه خود 
تاکنون از این امکان محروم بوده اند. 
به همی��ن دلیل هم پنج ماه پیش و 
با جدی تر ش��دن کشمکش ها میان 
بازار س��نتی و مج��ازی، زمزمه هایی 
از تش��کیل ی��ک اتحادیه مس��تقل 
برای شرکت های نوپا بلند شد. حاال 
پس از گذش��ت پنج م��اه، دبیرخانه 
هیأت عالی نظارت بر س��ازمان های 
صنف��ی کش��ور، خب��ر از فراخ��وان 
ثبت ن��ام عضوی��ت در هیأت مدی��ره 
و بازرس��ان اتحادیه کش��وری صنف 
و  داده  مج��ازی  کس��ب وکارهای 
برای  نخس��ت  گام های  به این ترتیب 
از  متش��کل  اتحادی��ه ای  تش��کیل 
متخصصان کس��ب وکارهای مجازی 
و حل مش��کالت صنف��ی این حوزه 
اتحادی��ه ای که به  برداش��ته ش��د؛ 
تعبی��ر کارشناس��ان می تواند صدای 
ای��ن ش��رکت های نوپ��ا را به گوش 

دولتمردان و قانونگذاران برساند. 
پنج ماه بعد از مطرح ش��دن ایده 

»تش��کیل ی��ک اتحادیه مس��تقل 
برای ش��رکت های نوپا« س��رانجام 
دبیرخان��ه هیأت عال��ی نظارت بر 
س��ازمان های صنفی کش��ور، خبر 
از فراخ��وان ثبت ن��ام عضویت در 
هیأت مدی��ره و بازرس��ان اتحادیه 
کش��وری صن��ف کس��ب وکارهای 
مجازی داد، البت��ه باوجود مزایای 
بی شمار تش��کیل اتحادیه، تشکیل 
آن در بدنه دولت یا بخش خصوصی 
هنوز جای بح��ث دارد. به طور کل 
اتحادیه برای ی��ک صنف می تواند 
ب��ه محل��ی ب��رای تجم��ع اف��راد 
متخص��ص تبدیل ش��ود و صدای 
آن��ان را به گ��وش دولتم��ردان و 
امکانی که  برس��اند؛  قانونگ��ذاران 
تاکنون برای تمام مش��اغل ایرانی 
به جز کسب وکارهای نوپا و مجازی 
فراه��م  ش��ده ب��ود و ح��اال نوبت 
به آنان رس��یده تا طع��م اتحادیه 
داش��تن را بچش��ند، البت��ه بحث 
تش��کیل اتحادیه برای این دس��ته 
از کس��ب وکارها از مدت��ی پیش و 
به دنبال مش��کالت و چالش هایی 
ک��ه در گیرودار کش��مکش با بازار 
س��نتی به وجود آمده بود، مطرح 
شد تا عالوه بر حل این مشکالت، 
بحث دریاف��ت مجوزهای گوناگون 
و وجود موانع بیمه ای و مالیاتی را 

نیز از میان بردارد. 

 از مخالفان تا موافقان تشکیل 
اتحادیه

در مس��یر تش��کیل ای��ن اتحادیه، 
س��ازمان نظام صنفی رایانه ای )نصر( 
در مق��ام مخالف ظاهرش��ده و آن را 
یک م��وازی کاری با فرآین��د قانونی 
فعالیت س��ازمان متبوع خود می داند 
قان��ون  براس��اس  اس��ت  معتق��د  و 
کسب وکارهای اینترنتی، باید از نظام 
صنفی رایانه ای مجوز بگیرند. این در 
حالی اس��ت که برخی از ش��رکت ها 
و کس��ب وکارهای نوپ��ا معتقدن��د با 
توج��ه ب��ه ق��درت وزارت صنع��ت، 
مع��دن و تج��ارت، تش��کیل اتحادیه 
زی��ر چتر این وزارتخان��ه می تواند به 
حل مشکالت شان س��رعت بیشتری 
ببخش��د. ای��ن امی��دواری از آنجایی 
نش��أت می گیرد که س��ال گذش��ته 
در جریان سلس��له نشس��ت هایی که 
به منظور حل مش��کالت شرکت های 
نوپا برگزار می ش��د، وزی��ر ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات، وزی��ر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی و سرپرس��ت 
معاونت ام��ور اقتص��ادی و بازرگانی 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت این 
وع��ده را دادند که در راس��تای حل 
مش��کالت قانونی فعاالن شرکت های 
نوپا تمام تالش خود را برای تشکیل 
به کسب وکارهای  مخصوص  اتحادیه 
اینترنتی به کار خواهند بست. قاسم 

نوده فراهان��ی، عضو اتاق اصناف ایران 
که در حال  حاضر رئیس اتحادیه تهیه 
و توزیع کنن��دگان ل��وازم پزش��کی و 
آزمایشگاهی اس��ت، به عنوان عضوی 
از بدنه اصناف ایران، یکی از مخالفان 
ب��رای  مس��تقل  اتحادی��ه  تش��کیل 
کس��ب وکارهای مجازی اس��ت. وی 
در گفت وگ��و با »گس��ترش تجارت« 
می گوید: به تازگی خبرهایی از تشکیل 
اتحادیه مستقل برای کسب وکارهای 
مج��ازی ب��ه گوش رس��یده اس��ت. 
بای��د توجه داش��ت که فروش��گاه ها 
و کس��ب وکارهای مج��ازی به دلیل 
ماهیت و ن��وع محصوالت و خدماتی 
که ارائ��ه می دهند، هرک��دام با یک 
صنف خاص س��روکار دارند. براساس 
آنچه س��ال ۹2 در قانون نظام صنفی 
تصویب شد، هر یک از فروشگاه های 
اینترنت��ی بای��د از صن��ف مربوط به 
فعالی��ت  کس��ب وکار خ��ود مج��وز 
دریاف��ت کنن��د تا به جای تش��کیل 
اتحادیه های  ب��ا  اتحادیه های موازی، 
کس��ب وکارهای  فعالی��ت  موج��ود 
مج��ازی رصد و مش��کالت آنان حل 
ش��ود. وی با اش��اره به یک نمونه از 
دالیل مخالفت خود با ایجاد اتحادیه 
مس��تقل، می افزاید: به عن��وان نمونه 
فروش��گاه های مجازی ک��ه در حوزه 
لوازم خانگ��ی فعالیت دارن��د، باید به 
اتحادی��ه مربوطه مراجعه کنند تا هم 

حقوق فروشنده و هم مصرف کننده با 
توجه به قوانین اتحادیه رعایت شود. 
این روند باعث می ش��ود تا هم شاهد 
افزایش اتحادیه های اضافی نباشیم و 
هم اینک��ه اتحادیه مربوطه بر قوانین 
مسلط اس��ت و می تواند برای احقاق 
حقوق اف��راد تالش کن��د. بر همین 
اس��اس هم به نظر می رس��د تشکیل 
م��وازی کاری  مس��تقل  اتحادیه  یک 
به ش��مار می آید و ت��ا زمانی که اتاق 
اتحادیه ه��ای  دارای  اصن��اف خ��ود 
تخصصی اس��ت، نبای��د اتحادیه های 

اضافی تشکیل داد. 
 

گامی در مسیر انسجام 
بااین حال افرادی نیز هس��تند که 
با تش��کیل اتحادیه مس��تقل کاماًل 
موفق هس��تند. حمیدرض��ا همتی، 
توس��عه دهندگان  انجم��ن  رئی��س 
فضای مجازی یکی از افرادی اس��ت 
که با تش��کیل اتحادیه مستقل برای 
کسب و کارهای مجازی موافق است. 
وی ب��ا اش��اره به مش��کالتی که در 
طول س��ال های گذش��ته گریبانگیر 
این حوزه بود به »گسترش تجارت« 
می گوید: در طول سال های گذشته 
کسب و کارهای مجازی از یک سو با 
سرعت باالی رشد مواجه شدند و از 
سوی دیگر با سردرگمی برای تعیین 

متولی دست به گریبان بودند. 

کسبوکارهایمجازیتشکلدارمیشوند

ی��ک کارش��ناس ح��وزه فناوری 
اطالعات با بیان اینکه طرح ش��بکه 
مل��ی اطالع��ات طرح��ی عظی��م و 
نیازمند س��رمایه گذاری کالن است، 
گف��ت: این پ��روژه نیازمند یک عزم 
حاکمیت��ی اس��ت، وگرنه ب��ه دلیل 
درآمدزایی کم و بلندمدت آن کسی 

به انجام آن رغبت نشان نمی دهد. 
س��یدمهدی غیبی با بی��ان اینکه 
ف��ارغ از مس��ائل سیاس��ی، عملکرد 
دول��ت یازدهم در ح��وزه ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات بس��یار بهتر از 
دول��ت دهم ب��ود، گف��ت: خروجی 
وزارت ارتباطات دولت یازدهم بسیار 
بهت��ر از دولت های قبل بوده اس��ت، 
خصوص��ا در مورد ن��وع مجوزهایی 
که به ش��رکت های خصوصی دادند 
توس��عه  و  گس��ترش  همچنی��ن  و 
خریدهای��ی که در بخش پهنای باند 
نقطه ضعف  اما  داش��تند،  بین المللی 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزارتخان��ه 
اطالع��ات تعل��ل در ایج��اد ش��بکه 
ملی اطالعات اس��ت که با کیفیت و 

سرعت الزم پیش نرفته است. 
فناوری  ح��وزه  کارش��ناس  ای��ن 
اطالعات درب��اره مواضع عدم تحقق 
ش��بکه  ملی اطالعات اظهار کرد: به 
نظر می رس��د نوعی تمامیت خواهی 
در بخش ه��ای مختلف وج��ود دارد 
که دولت نتوانس��ته اس��ت بین این 
بخش ها ایجاد هماهنگی کند. برای 
مثال در شهر مشهد، شهرداری یک 
شبکه فیبر دارد که اگر از این شبکه 
اینترنت منازل اس��تفاده  فیبر برای 
کند، بسیار کم هزینه تر می شود، ولی 
مجوزهای الزم را برای این اقدام در 
اختی��ار ندارد. این یک نمونه از عدم 

تعامالت بخش های مختلف است. 
زیرس��اخت های  داد:  ادام��ه  وی 
ح��وزه  در  کش��ور  در  زی��ادی 
درون شهری و برون شهری در شرکت 
ب��رق و مخابرات وجود دارد، اما عزم 
کافی برای استفاده حداکثری از این 

ظرفیت ها وجود ندارد. 
غیبی ب��ا بیان اینکه ش��بکه ملی 
و  س��نگین  ش��بکه ای  اطالع��ات 
نیازمند س��رمایه گذاری کالن است، 

گفت: بعید اس��ت که فرد یا شرکت 
خصوص��ی توان اجرایی چنین پروژه  
بزرگ��ی را داش��ته باش��د، مخصوصا 
که درآمدزای��ی آن هم کوتاه مدت و 
هنگفت نیست و کمتر کسی رغبت 

به انجام آن دارد. 
وی ادام��ه داد: طرح ش��بکه ملی 
اطالع��ات را در واق��ع حاکمیت باید 
پیگیری و ع��زم واقعی را برای انجام 
آن ایجاد کند.  این کارشناس درباره 

ب��رای  ارتباط��ات  وزارت  عملک��رد 
حمای��ت از فناوری ها و نرم افزارهای 
بومی نیز اظهار کرد: وزارت ارتباطات 
در ای��ن حوزه تالش هایی داش��ت و 
می خواس��ت با اعطای وام به کسانی 
که کسب و کارهایی در حوزه فناوری 
اطالعات دارند، از ای��ن امر حمایت 
کند، ام��ا با نگاهی که دولت یازدهم 
به اقتصاد و مسائل مالی داشت، روند 
این حمایت مالی بس��یار کند پیش 

رفت و بعضا نتوانست به مرحله اجرا 
دربیای��د و خروج��ی خوبی داش��ته 
باش��د. درحالی که به نظر می رس��د 
نهاد معاونت علمی ریاست جمهوری 
در زمین��ه انجام حمای��ت معنوی و 

فضادهی بهتر عمل کرده است. 
او ب��ا تأکی��د بر اینکه اس��تفاده از 
فناوری  بخش خصوص��ی در ح��وزه 
اطالعات از هر بخش دیگری مهم تر 
اس��ت، گف��ت: دلی��ل ای��ن اهمیت 
خصلت این حوزه اقتصادی است که 
کاربرمحور اس��ت. به عالوه اینکه با 
توجه به سرعت زیاد گسترش روزانه 
این حوزه، دولت توان پوشش به روز 
این حوزه را ندارد. بنابراین به لحاظ 
استراتژیکی هر دولتی که می خواهد 
حوزه فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
گس��ترش پیدا کند، باید خودش را 
از ای��ن حوزه کنار بکش��د و آن را به 
بخش خصوصی واگ��ذار کند و خود 
صرفا یکسری فعالیت های حاکمیتی 

خاص را انجام دهد. 
وی در پایان اظهار کرد: در عرصه 
فناوری اطالعات و ارتباطات نیازمند 
یک نگاه جدید و تحول هس��تیم. در 
این حوزه  همچنین نیازمند استفاده 
از خالقیت برای پیش��رفت هستیم. 
اگ��ر فض��ا را ب��رای انج��ام کارهای 
جدید و بروز خالقیت ها باز بگذاریم، 
مس��لما در حوزه ه��ای اقتص��ادی و 
غیراقتص��ادی فض��ای مجازی موفق 
خواهیم بود، اما در وزارت ارتباطات 
در دول��ت یازده��م متأس��فانه این 
اتف��اق رخ نداد و ما بعض��ا از فضای 
بین الملل��ی دنبال��ه روی می کنیم و 
آنها هس��تند ک��ه برای م��ا تصمیم 

می گیرند. 

شبکه ملی اطالعات نیازمند عزم حاکمیتی است

خبر خبر

 ورود اپراتور »آپتل«
به بازار مخابرات کشور

آپتل نخستین اپراتوری است که عالوه بر ارائه سیستم های 
نوین مخابراتی توانسته است سرویس های نوین پرداخت را 

نیز ارائه کند. 
ش��رکت نگین ارتباط��ات آوا از راه اندازی هوش��مندترین 
ش��بکه نس��ل جدید اپرات��ور تلفن هم��راه ای��ران و عرضه 
س��یم کارت های نس��ل جدید ب��ا قابلیت برق��راری مکالمه، 
 تبادل پیامک و دسترس��ی به اینترنت ب��ر پایه فناوری های

 4G 4.5G و LTE خبر داد. 
بناب��ر اع��الم ش��رکت نگین ارتباط��ات آوا، این ش��رکت 
س��یم کارت های خود را با نام تجاری آپتل و پیش ش��ماره 

0۹۹۹1 روانه بازار کرده است. 
آپتل نخستین اپراتوری است که عالوه بر ارائه سیستم های 
نوین مخابراتی توانسته است سرویس های نوین پرداخت را 

نیز ارائه کند. 
گفتنی اس��ت آپتل، اپراتوری نوی��ن در صنعت ارتباطات 
ایران اس��ت که عالوه بر خدمات ارتباطی پایه مثل پیامک، 
تماس و دیتا، خدمات ارزش افزوده خود را به ش��کل خاص 
ارائ��ه می دهد که ازجمله آن می توان ب��ه خدمات پرداخت 
همراه اش��اره کرد. از دیگر ویژگی های متمایز آپتل، باشگاه 
مش��تریانی اس��ت که محص��والت و خدمات مختل��ف را با 
قیمت ها و ش��رایط ویژه به مش��ترکین ارائه می دهد. شایان 
ذکر اس��ت آپتل نیز با در نظ��ر گرفتن نیاز مخاطب و ایجاد 
تجربه ای متفاوت برای مشترکین، از ارسال پیامک های انبوه 

تبلیغاتی بدون رضایت مشترکین ممانعت می کند. 

اپلیکیشن تاپ 2میلیونی شد
روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان  )پککو( 
اعالم کرد: در پی اس��تقبال هموطنان عزیز از نرم افزار تاپ 
تع��داد کارب��ران آن ب��ه 2میلیون نفر رس��ید.  ب��ه گزارش 
بانکدارانBanker( 2۴(، تاپ اخیراً کمپین تبلیغاتی به نام 
»نگو نگفتی« را با جای��زه بزرگ 3 میلیارد ریالی برای یک 
نفر و 100 جایزه 10میلیون ریالی برای 100نفر آغاز کرده 
و مهلت ش��رکت پایان مردادماه تعیین شده است.  کاربران 
تاپ در ماه رمضان نیز با انجام هر تراکنش نیکوکاری چهار 
براب��ر و ب��ا انجام تراکنش از س��ایر منوهای ت��اپ 22 برابر 
همیشه امتیاز کسب خواهند کرد. در کمپین قبلی تاپ یک 
دستگاه خودروی پورشه ماکان به یکی از کاربران اهدا شد.

تجارت الکترونیک تمهیدات الزم برای 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی را 

فراهم می کند
ج��الل محم��ودزاده گف��ت: باید بت��وان می��زان مهارت 
و امکان��ات را ب��رای حمایت از تولید داخل��ی به کار گرفت؛ 
الزم است دولت با توس��عه فعالیت های تجارت الکترونیک، 
تمهی��دات الزم ب��رای حمایت از تولیدکنن��دگان داخلی را 
مورد توجه ویژه قرار دهد.  جالل محمودزاده، نماینده مردم 
مهاب��اد در مجلس در گفت وگو با خبرگزاری بس��یج، اظهار 
داش��ت: باید واردات بی رویه محصوالت غذایی کش��اورزی 
مورد اعتبار س��نجی و آسیب شناس��ی قرار بگیرد تا بتوان از 
طریق طرح س��اماندهی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، 

گسترش صادرات مواد غذایی و اشتغال زایی را ایجاد کرد. 
 وی با بیان اینکه باید بتوان میزان مهارت، توان و امکانات 
را برای حمای��ت از تولید داخلی به کار گرفت، افزود: با ارائه 
آم��وزش ب��ه تولیدکنندگان ب��ا کیفیت باال می ت��وان نوعی 
پایداری ش��غلی را که یک��ی از چالش برانگیزترین مس��ائل 
ب��ازار کاری اس��ت، از بین ب��رد.   نماینده م��ردم مهاباد در 
ادامه بیان داش��ت: صادرات کاالهای داخلی می تواند گامی 
مؤثر در راه ان��دازی موفقیت آمیز حمایت از تولیدات داخلی 
باش��د. از این رو الزم است دولت حمایت های الزم در زمینه 
تأمین مکان های مناس��ب برای صادرات محصوالت مختلف 
را افزایش دهد و با توس��عه فعالیت های تجارت الکترونیک 
تمهیدات الزم برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی را مورد 

توجه ویژه قرار دهد. 

قابلیت واقعیت افزوده  آیفون 8 بسیار 
جذاب خواهد بود

یک��ی از ویژگی های��ی که در مورد آیف��ون 8 بر آن تأکید 
زیادی می شود، قابلیت واقعیت افزوده است. 

تی��م ک��وک به عن��وان مدیرعام��ل یک��ی از باارزش ترین 
برندهای دنیای فناوری، وظیف��ه دارد محصوالتی جذاب از 
اپل روانه بازار کند؛ محصوالتی که میلیون ها خریدار دارند. 
تاکنون خیلی به یاد نداریم تیم کوک نس��بت به محصوالت 
 اپ��ل تا این ح��د هیجان زده باش��د، اما با اعالم پش��تیبانی

iOS 11 از واقعی��ت افزوده و وجود ای��ن امکان جذاب در 
آیفون 8، ح��اال می توان این هیجان زدگ��ی را در کوک نیز 
مش��اهده کرد.  او به تازگی در مصاحبه ای اعالم کرده است: 
»فک��ر می کنم خیلی باارزش و عمیق باش��د. من که خیلی 
هیجان زده هس��تم و فق��ط می خواهم از خوش��حالی فریاد 
بزنم.«  در واقع این نخس��تین چیزی است که کوک بعد از 
س��وال در مورد واقعیت افزوده و آینده کمپانی در مصاحبه 
با Bloomberg Businessweek گفته است. واقعاً چرا 
نباید تا این اندازه هیجان زده باش��د؟ او بهتر از همه می داند 
ک��ه اپل در حوزه واقعیت افزوده مش��غول چه کاری اس��ت 
و بس��یاری از موارد در نطق اصلی کنفرانس هفته گذش��ته 
اپل مطرح نش��د، اما ت��ا امروز قطعاً می دانی��م که آی اواس 
11 از واقعیت افزوده پش��تیبانی می کند.  کوک گفته است 
»نخستین قدم در فراگیر کردن چنین تجربه ای، قرار دادن 
آن در سیس��تم عامل اس��ت و ما این کار را در آی اواس 11 
انجام دادیم و اکنون در اختیار توس��عه دهندگان قرار دارد. 
بی تردی��د می توانیم خالقی��ت میلیون ها نف��ر را برانگیزیم. 
حت��ی نمی توانیم پیش بینی کنیم چه پیش می آید.«  کوک 
همچنین اش��اره کرده اس��ت »برخی از کارهای اپل مبتنی 
بر واقعیت افزوده که در حال انجام اس��ت، در شرایط فعلی 
عملی نیس��تند، چرا ک��ه هنوز تکنولوژی آماده آنها نش��ده 
است.«  از کوک پرسیده شد »آیا اکنون می توانیم هر کاری 
که می خواهیم انجام دهیم؟ « او در پاسخ گفت: »خیر. هنوز 
تکنولوژی کامل نیست، اما رسیدن به هر نقطه زیبایی هایی 
دارد. تکنول��وژی جا برای بلندپ��روازی دارد و حاال زمان آن 
فرا رس��یده اس��ت که کمربندهای خ��ود را محکم ببندیم و 
حرکت کنیم. وقتی مردم ببینند چه چیزهایی ممکن ش��ده 
اس��ت، قطعاً هیجان زده خواهند ش��د؛ مانند آنچه ما اکنون 

هستیم و آنچه بودیم.« 



در بخش های گذش��ته تعدادی از مدی��ران اجرایی جوان را 
به ش��ما معرفی کردیم که موفقیت زیادی را قبل از تولد ۲۷ 
سالگی شان به دس��ت آوردند. در این بخش نهایی قصد داریم 
چند مدیر جوان دیگر را معرفی کنیم که در ادامه می خوانید. 

Copymonk 20 - داناویر سریا 22 ساله، بنیانگذار
داناویرسریا، پس از به دست آوردن تجربه های قابل توجهی 
به عنوان یک نویس��نده آگهی های تج��اری و مطالب تبلیغاتی 
دریافت که به هیچ وجه عالقه مند به کار با مش��تریان نیست. 
پس س��عی در راه اندازی کس��ب و کاری برای خودش کرد و به 
وس��یله Copymonk  رویای خود را به حقیقت پیوند داد. 
این ش��رکت با آم��وزش چگونگی افزایش ف��روش محصوالت 
و خدم��ات با ایجاد تنظیمات مؤثر و حرف��ه ای به کارفرمایان 
کم��ک می کند تا کاال و خدمات خود را به وس��یله آگهی های 
تبلیغاتی و تجاری بیش��تر به فروش برس��انند. همچنین باید 
گفت او در ۲۲ سالگی در حال تبدیل شدن به یک متخصص 
در نویسندگی و طراحی آگهی های تجاری و مطالب تبلیغاتی 
است و زمانی که کسب و کار خود را برای نخستین بار راه اندازی 
ک��رد 40 آگه��ی به فروش رس��اند و 6000 دالر به حس��اب 

بانکی اش افزود. 
آنچه در ۲0 س��الگی آرزوی دانس��تن آن را داشت چه بود؟ 
ای��ن موضوع که به جای تمرکز بر احساس��ات بر تالش هایش 

تمرکز کند.
 21 - لورن�س ژیرار 25 س�اله، مدیرعامل و موس�س 

Gruit street
Fruitstreet از نظر قانونی به پزش��کان کمک می کند )در 
انطباق باHIPAA( به بیماران خود از طریق تماس تصویری 
مش��اوره دهند و این شرکت یک شرکت دولتی »سود« است 
که 180 سهامدار دارد. ژیرار، این ایده را زمانی که در دانشگاه 
ه��اروارد تحصیلش را تمام کرد و به عن��وان داوطلب در یکی 
  N.Y از اورژانس های بیمارس��تان هانتینگتون در النگ آیلند
کار می ک��رد به دس��ت آورد؛ آنجا بود که برای نخس��تین بار 
این موضوع به ذهنش رس��ید، بنابراین 180 نفر برای خدمات 
این س��رویس هزینه پرداخت کردند که ژیرار حدود 6میلیون 
دالر ب��رای ادامه این کار دریاف��ت کرد. او در تیم 10 نفره اش 
که در نیویورک مس��تقر است، در سال ۲016 درآمدی حدود 

100000 دالر را به دست آورد. 

آنچه در ۲0 س��الگی آرزوی دانس��تن آن را داشت چه بود؟ 
اینکه به نخستین استخدام و تیم سازی خود اهمیت بیشتری 

بدهد.
Blurbiz 22 - حمزه امیر 25 ساله، مدیرعامل شرکت

حم��زه امیر، زمان��ی به عنوان یک راهنم��ای بازاریابی برای 
برندهای تجاری بزرگ مانن��د کوکاکوال و دیزنی کار می کرد. 
او یک ش��کاف در ایجاد محتوای تلفن های همراه کشف کرد. 
برای حل این مشکل  Blurbiz  را تأسیس کرد که این برنامه 
ب��رای تبلیغات ویدئویی تلفن هم��راه بود که به تجارت کمک 
می کرد. این ش��رکت به کمک ایجاد داستان های اسنپ چت، 
برای ش��رکت های بزرگ بیش از ۲0000 بازدید کننده جذب 
ک��رد. با وجود موفقیت، حمزه امیر خود حدود ۲500 دالر هر 
ماه برای کسب و کارش می پرداخت و سپس بر کسب و کار خود 
تمرکز می کرد. این ش��رکت تا پایان سال ۲016، ۲.4 میلیون 
دالر کس��ب کرد و در هر ماه مبلغ 60000 دالر را به دس��ت 

می آورد. 
23 - مایک ویلنز 25 س�اله، مدیرعام�ل و بنیانگذار 

Compass  شرکت
ویل��ز، Compass را ب��رای کمک به صاحبان کس��ب و کار 
کوچک تأس��یس کرد تا با نویسندگان طراحی وب در ارتباط 
باش��د و بتوانند بازاریابی و مدیریت پروژه ها را رسیدگی کنند. 
این کمپانی در هر ماه 40 درصد رش��د داش��ته است و با یک 
تیم متشکل از چهار نفر و 40 طراح قرارداد دارد. این شرکت 
در س��ال اول خود )۲015( فقط 4000 دالر درآمد داش��ت و 
بیش از ۲50000 دالر ارزش پ��ردازش پروژه هایش از طریق 

پلتفرم در اواسط سال ۲016 طراحی شده است. 
24 - ناتان کالر 25 س�اله، مدیرعامل شرکت پزشکی  

Bridgecrest
فهمی��دن اص��ول تجارت می تواند ش��ما را در این راه موفق 
کن��د. کالر فق��ط همین موضوع را تمرین ک��رد. پس با توجه 
ب��هbuzz در فن��اوری پوشش��ی، تصمی��م گرف��ت از مدرک 
مهندس��ی خود برای ایجاد فناوری پوشش��ی برای سایت های 
صنعتی اس��تفاده کند. این پوشش به مدیران کمک می کرد از 
حوادث در معادن و سکو های نفتی جلوگیری کنند. کالر تنها 
بنیانگذار شرکت پزشکی Bridgecrest  است و 1.3 میلیون 
دالر درآمد کسب کرده است. او امضای 10نفر از مشتریانش را 

در پنج یا شش قرارداد ساالنه اش ثبت کرده است. 
25 - جنیف�ر رین�ا 26 س�اله، مدیرعام�ل ش�رکت 

 Geszen

رینا، ایجاد کس��ب و کار و توس��عه آن را در دانشگاه مکزیک 
 AgriDelico مورد مطالعه قرار داد و در ادامه س��ه شرکت
)یک ش��رکت اجتماعی(، Brain fusion )ش��رکتی مرتبط 
با توس��عه نرم اف��زار( و  Geszen )ش��رکت مدیریت گاز( را 
تأس��یس ک��رد. همچنین بای��د گفت او یک م��ادر تمام وقت 
است. Geszen  یک قطعه اندازه گیری سخت افزاری است که 
خانواده ه��ا در مکزیک می توانند آن را روی مخازن گازی خود 
قرار دهند تا متوجه شوند که مخزن ها چه زمانی تقریباً خالی 
است سپس مخزن های خالی را با تأمین کنندگان گاز مرتبط 

می کرد. درآمد او تاکنون ۷00000 دالر بوده است. 
آنچه او در ۲0 سالگی آرزوی دانستن آن را داشت چه بود؟ 

کار و تمرین سخت هر اتفاقی را ممکن می کند.
26 - رام�ی ال چم�ا 26 س�اله، مدیرعام�ل و یکی از 

Appointlet بنیانگذاران شرکت
پ��س از کس��ب تجربه در صنع��ت بازاریاب��ی دیجیتالی در 
بازاریاب��ی Eastline، Emst  و young، چم��ا یک نرم افزار 
برنامه ری��زی قرار مالقات به ن��ام Appointlet  را به همراه 
جارد مورس ایجاد کرد. 1100مش��تری این هزینه را -که30 
دالر متوس��ط هر ماه بود- پرداخت کردند و درآمد ماهانه آنها 
به 30000 دالر رس��ید. این ش��رکت بوست استراپ است که 

چاما صاحب ۲5 درصد آن است. 
آنچه در ۲0 س��الگی آرزوی دانس��تن آن را داشت چه بود؟ 

اینکه چگونه یادگیری سریع تری داشته باشد. 
27 - اس�تیون م�ازور 25 س�اله، از بنیانگ�ذاران و 

Ash and Anvil مدیرعامل شرکت
تا ب��ه امروز این ش��رکت منابع مال��ی اش را خودش تأمین 
می کند و دارای دو بنیانگذار اس��ت و در سال ۲015 مجموع 
فروش این شرکت 50000 دالر بود. یک نشانه اولیه موفقیت 
این ش��رکت این اس��ت که از هر چهار مشتری یک نفر دوباره 

درخواست می دهد. 
این ۲۷ کارآفرین جوان ثابت کرده اند که سن فقط یک عدد 
است. پس ش��ما نیز از تاکتیک هایی که آنها استفاده کرده اند 
اس��تفاده کنید تا مس��یر خودتان را برای میلیونر شدن سریع 
پیدا کنید و همچنین به یاد داش��ته باشید که چیز های بزرگ 
با کوچک های بی شماری تش��کیل می شود. اگر سن شما زیر 
30 سال است و این مقاله را می خوانید باید بدانید بزرگ ترین 
مزیت ش��ما از زمان این اس��ت که هر چه زودتر شروع کنید 

زمان بیشتری برای میلیونر شدن دارید. 
entrepreneur. com :منبع

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

مدرسه مدیریت

کار این دستگاه فروش الیک و فالوور اینستاگرام است

آمازون فروشگاه زنجیره ای »ُهل فودز« 
را به قیمت 13/7 میلیارد دالر خرید 

فرص�ت ام�روز: روز جمع��ه، آمازون از ق��رارداد 13/۷ 
 میلی��اردی خ��ود ب��رای خری��د فروش��گاه های زنجیره ای 
»ُهل فودز« خبر داد. براساس این قرارداد آمازون می بایست 
4۲ دالر به ازای هر س��هم به ص��ورت نقدی پرداخت کند. 
جف بزوس، موس��س و مدیرعامل میلی��اردر آمازون، طی 
بیانیه ای اعالم کرد: »تقریباً بیش از چهار دهه ش��ده است 
که فروش��گاه های زنجی��ره ای »ُهل فودز« ب��ا ارائه بهترین 
خدم��ات به م��ردم، رضایت آنان را جلب کرده اس��ت و ما 
می خواهیم در آینده نیز شاهد خدمات خوب این فروشگاه 
باشیم.« این فروشگاه به ارائه خدمات تحت عنوان قبلی خود 
ادام��ه خواهد داد و همچنان مکی، مدیرعامل این فروش��گاه 
خواهد بود. مرکز اصلی این فروشگاه در شهر آستین واقع در 
تگزاس است.  فروشگاه ُهل فودز در سال 19۷8 تأسیس شد 
و در حال حاضر بیش از 460 ش��عبه دارد. اخیراً این فروشگاه 
به علت فروش کمتر نس��بت به گذشته، از سوی سهامداران 
تحت فش��ار قرار گرفت. از طرفی فروش��گاه های Kroger  و 
Wal-Mart  نیز به رقابت با این فروشگاه پرداختند و توجه 
مشتریان زیادی را به خود جلب کردند. طی سه سال گذشته، 
ارزش س��هام این فروش��گاه تا 5 درصد کاه��ش یافت.  آقای 
مک��ی در ادامه گفت: همکاری با آمازون فرصتی اس��ت برای 
به حداکثر رساندن ارزش سهامداران این فروشگاه و از طرفی 
دیگر، گسترده تر شدن فعالیت های این فروشگاه همراه با ارائه 
خدماتی با بهترین کیفیت، تجربه و نوآوری به مشتریان خواهد 
ب��ود.  آمازون با خرید این فروش��گاه به ه��دف خود یعنی به 
دست آوردن مشتریان بیشتر خواهد رسید. این قرارداد پس از 
تصویب توسط سهامداران و دیگر ضوابط مربوطه، در نیمه دوم 
سال ۲01۷ بسته خواهد شد. صبح روز جمعه، سهام آمازون تا 
3درصد و سهام فروشگاه ُهل فودز تا ۲۷ درصد افرایش یافت. 
forbes :منبع

بانک انگلستان به افزایش نرخ بهره در 
این کشور نزدیک شد 

فرصت امروز: بانک انگلستان پس از اختالف بین کمیته 
قانونگذاران -که در آن س��ه نفر از هش��ت نفر به افزایش نرخ 
به��ره رأی دادن��د- به ط��رح افزایش نرخ بهره نزدیک ش��د. 
ع��دم توافق قانونگذاران برای پایین نگه داش��تن نرخ بهره به 
میزان 0/۲5درصد تعجب بازار ه��ای مالی را برانگیخت. اکثر 
اقتصاددانان شهر های انگلستان انتظار داشتند تعداد بیشتری 
از اعضای کمیته به پایین نگه داشتن هزینه ها و کاهش فشار 
ب��ر خانواده ها پس از انتخابات برگزی��ت رأی دهند. این عدم 
توافق بین اعضای کنگره از ماه مه سال ۲011 تا االن بی سابقه 
بوده اس��ت. بازار های مالی نیز توقع داش��تند که کریس��تین 
فوربز، یکی از قانونگذاران، رأی قبلی خود را مبنی بر افزایش 
0/5درصد نرخ بهره تغییر ندهد. درخواس��ت اعضای کمیته، 
مبنی بر افزایش هزینه های اس��تقراض منجر به افزایش تورم 
بیش از ۲درصد ش��د. اطالعات منتشر شده در روز سه شنبه 
حاکی از آن هستند که تورم در ماه مه ۲/9درصد بود که علت 
آن کاه��ش ارزش پوند پ��س از انتخابات برگزیت و در نتیجه 
گران ش��دن واردات به انگلس��تان بوده اس��ت. روز پنجشنبه 
ب��ا افزایش نرخ بهره، ارزش پوند ت��ا 1/۲۷6 دالر باال رفت اما 
همچنان در مقایس��ه با سال گذش��ته 14درصد از ارزش آن 
کاسته ش��ده است.  در روز رأی گیری، کرسی یکی از اعضای 
کمیته، شارلوت هاگ )به علت استعفای خود به عنوان معاون 
مالی پس از نقض منش��ور اخالقی( خالی ماند. فورربز نیز در 
اواخر این ماه کمیته سیاس��ت پول��ی را ترک خواهد کرد که 
به دنبال آن س��رمایه گذاران در پی یافت��ن زمانی برای اعالم 
جایگزینی او هس��تند. سیاس��ت گذاران در ماه آگوست برای 

اعالم نتیجه نرخ بهره دوباره رأی گیری خواهند کرد. 
theguardian :منبع

سازمان سرمایه گذاری اُتاوا به 
دنبال تغییرات سیاسی برای جذب 

سرمایه گذاران خارجی
فرصت ام�روز: همزمان با تالش ش��رکت ها برای یافتن 
بازار هایی که از نظر مالی قابل اطمینان هس��تند، س��ازمان 
س��رمایه گذاری اُت��اوا اع��الم کرده ک��ه در ح��ال کمک به 
ش��رکت های محلی اس��ت تا از تغییرات جریان های سیاسی 
بهره ببرند.  هر ساله، آژانس توسعه اقتصادی با کمک بازبینی 
استراتژیکی خود، بازار های داغ بین المللی را شناسایی می کند 
تا بس��نجد در کجا می تواند بهترین س��رمایه گذاری خارجی 
مستقیم خود را داشته باشد. بلیر پاتاکرک، مدیرعامل سازمان 
سرمایه گذاری اُتاوا، می گوید: »ما در جایی که شرکت ها مایل 
باشند سرمایه گذاری خواهیم کرد.« در این مباحث، نام کشور 
چی��ن با هیأت های تجاری بین اُتاوا و شهرس��تان های چین 
همیشه به میان می آید. پاییز گذش��ته، سازمان اُتاوا میزبان 
باش��گاه کارآفرینان چین بود و اخیراً نیز به تأسیس شرکت 
فناوری ه��ای پاک در چین کمک کرد.  یکی از بازار های داغ 
بین المللی که تبلیغ زیادی از آن نمی ش��نویم، اروپا اس��ت. 
پاتاکرک می گوید:  »حوادث اخیر منجر ش��ده اس��ت کانادا 
روابط خود را با اروپا محکم تر کند.« اکثر مخاطبان قدرتمند 
سازمان اُتاوا در لندن و بخش هایی از انگلستان حضور دارند. 
او در ادامه گفت: »روابط ما با اروپا و گس��ترش ش��عبات در 
این قاره پ��س از انتخابات برگزیت همچنان پا برجا خواهند 
مان��د. ما به طور کل به دنبال راه های مختلفی برای ارتباط با 
اروپا هستیم.« دانا بورس��چوزکی، مدیر بازار اروپایی سازمان 
اتاوا، اعالم کرد: »درست است که اروپا بهترین بازار بین المللی 
به ش��مار نمی آید، اما همچنان پا به پ��ای اقتصاد های کالن 
در جه��ان گام بر می دارد. ارزش واقعی همیش��ه در این قاره 
بوده اس��ت، اما کس��ی به آن توجهی نکرد.« پاتاکرک گفت: 
»از عوامل تأثیرگذار برای انجام تجارت در کشوری، بی ثباتی 

سیاسی آن کشور است.«
obj. ca :منبع

کیوسک

آمار روز
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8 راه برنده شدن در دوران رکود

بازار راه رشد شما
نویسندگان: پروفسور فیلیپ کاتلر و میلتون کاتلر

مترجمان: دکتر احمد روستا و علی صالحی
سال چاپ: پاییز 1393
قیمت: 10000 تومان

قطع: رقعی
تعداد صفحات: ۲۲0

نوبت چاپ: اول
 انتشارات: سیته

ما در یک دنیای دوسویه زندگی می کنیم؛ رشدکم/کند 
در مقابل رشد زیاد/سریع.

نظام اقتصادی جهان از نو طراحی شده و شرکت ها خود 
را در ح��ال اجرای اقتصاد جهانی دوس��ویه می یابند و این 
بر خالف اقتصاد جهان در س��ال های پیش از ۲008 است. 
در آن زم��ان، تمام کش��ورهای جهان به طور معمول با هم 
رش��د می کردند و با هم س��قوط می کردند. بی شک جهان 
امروز کشورهایی دارد که در دو سطح متفاوت )کم و زیاد( 
و دو س��رعت )کند و تند(، نس��بت به رشد اقتصادی عمل 
می کنند اما کسب و کارها باید به کارشان ادامه دهند. پس 
امروزه چه گزینه هایی پیش روی شرکت هاست؟ پاسخ این 
اس��ت: تنها راه برای ماندن و پیشروی در عصر رسانه های 
اجتماعی، رکود و آش��فتگی های اقتصادی رش��د مداوم و 

بی وقفه است. 
کتاب بازار راه رش��د شما، نقشه یک جاده پرجذبه برای 
رس��یدن به رش��د براس��اس اصول اولیه ای اس��ت که هر 
تجارت��ی باید آنها را دنبال کند ت��ا بر آینده پرچالش و در 

عین حال امید بخش فائق آید. 
هش��ت راه برنده ش��دن در دوران رکود؛ هشت راه برای 
رش��د پایدار که در این کتاب به روش��ی هوشمندانه و به 

تفضیل شرح داده شده است عبارتند از:
1� با ایجاد سهم بازارتان رشد کنید. 

۲� با توسعه مشتریان و ذی نفعان متعهد رشد کنید. 
3� با توسعه یک برند قدرتمند رشد کنید. 

4� با نوآوری محصوالت، خدمات و تجربه ای جدید رشد کنید. 
و. . . 

برای برنده ش��دن در هر بحرانی باید بتوانید فرصت ها را 
ببینید. کس��ب و کار شما با اس��تفاده از این راه ها و روش ها 
می تواند دوباره استراتژی سازی کند و فرصت هایی را برای 

رشد در اقتصاد ضعیف بیابد. 

معرفی کتاب

رویداد

سرانه مصرف شیر در ایران و جهان

سرانه مصرف شیر در ایران 91 کیلوگرم در سال است که 
این سرانه در اروپا 300 کیلوگرم برآورد مي شود. براساس 
آخرین آمار در مورد سبد غذایي ایرانیان، مصرف لبنیات به 
ازاي هر نفر روزانه 139 گرم است که فقط ۲8 گرم از این 
میزان را شیر تشکیل مي دهد. در حالي که مصرف مطلوب 

لبنیات هر فرد باید روزانه ۲۲5 تا ۲40 گرم باشد.

سارا کیومرثی
s.kiumarsi92@gmail.com

بی ام و سرمایه گذاری در زمینه آموزش 
را ب�ه عن�وان اصل�ی ترین و مه�م ترین 
سیاس�ت خود در عرصه مس�ئولیت های 
اجتماعی معرفی کرده اس�ت. این شرکت 
در هدف گذاری اخیر خود درمورد کمک 
به بیش از یک میلیون نفر در دنیا تا سال 
2020 میالدی صحبت کرده که باتوجه به 
موفقیت های گذش�ته بی ام و، تحقق این 

هدف چندان دور از انتظار نیست.

»بی ام و« و کمک به 
بیش  از یک میلیون نفر

قاب امروز

 برای س��ال ها آنهایی که تمایل به کس��ب اعتبار در محیط مجازی بوده اند، اقدام به خرید الیک ها و دنبال کنندگان جعلی در تمام ش��بکه های مجازی کرده اند. حاال خبرها حاکی از آن هستند 
که یک کمپانی روس��ی با نام »Snatap« دس��تگاه های فروش خودکاری را در ش��هرهای مختلف این کش��ور نصب کرده که در ازای دریافت مبلغی می توانند این کارها را برای شما انجام دهند.

گفتنی است دستگاه مورد اشاره با دریافت مبلغ ناچیز 0.89 دالر، تعداد یکصد الیک بیشتر را برای تصاویر آپلود شده شما در اینستاگرام تضمین می کند. همچنین کاربران می توانند با پرداخت 
دو برابر این مبلغ یعنی چیزی در حدود 1.۷۷ دالر، تعداد یکصد دنبال کننده جعلی را به لیست فالوورهای خود بیفزایند.

نسبتسرانه مصرف شیر )واحد کیلوگرم(منطقه

90ایران

ایران یک سوم اروپا 300اروپا
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