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یادداشتاقتصاد امروز
 صادرات به قطر

چطور پیش می رود؟ 

محمد الهوتی
رئیس کنفدراسیون 

صادرات ایران
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1- گم��رک آم��ار مرب��وط به 
میزان ص��ادرات انواع محصوالت 
ایران��ی به قطر را ت��ا امروز اعالم 
اما براساس گواهی  نکرده است، 
مبداهای ص��ادره می توان گفت 
ک��ه ص��ادرات ایران ب��ه قطر به 
زمینه  در  قابل توجه��ی  می��زان 
میوه، تره بار و محصوالت غذایی 
افزایش پیدا کرده اس��ت. ترکیه، 
ک��ه قطر بازار س��نتی آن بوده و 
پیش از ما در ای��ن بازار فعالیت 
قطری ها  خواس��ت  به  می کرده، 
تس��هیل  ب��رای  دارد  تصمی��م 

محص��والت  ص��ادرات، 
لبنی، دامداری و...

 »ایندیپندنت« اقتصادهای برتر دنیا را از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بر 
مبنای برابری قدرت خرید اعالم کرد

 ایران، شانزدهمین اقتصاد
برتر دنیا در سال 2050

 از کسب و کار خودتان حمایت کنید
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شماره 829

روزنام��ه  ام�روز:  فرص�ت 
تولی��د  ارزش  »ایندیپندن��ت« 
کش��ورهای  داخل��ی  ناخال��ص 
مختلف بر مبنای برابری قدرت 
خرید در سال ۲۰۵۰ را به نقل 
از صندوق بین المللی پول اعالم 
کرده است. این نشریه انگلیسی 
در گزارش خود، بزرگی اقتصاد 
کش��ورهای مختلف را در سال 
۲۰۱۷ ب��ا بزرگی آن در س��ال 
۲۰۵۰ مقایس��ه کرده و نوشته 
بیش��ترین رشد  اس��ت: »چین 
ناخال��ص  تولی��د  ارزش  در  را 
داخل��ی خ��ود ش��اهد خواه��د 
ب��ود و همچنان از نظ��ر برابری 
قدرت خرید در صدر فهرس��ت 
کش��ورهای دنی��ا ق��رار خواهد 

داشت.«
دلیل  درباره  »ایندیپندن��ت« 
استفاده از ارزش تولید ناخالص 
داخلی ب��ر مبنای برابری قدرت 
خری��د در گزارش خ��ود آورده 
اس��ت: »ای��ن ش��اخص ب��رای 
تعیین نرخ به��ره وری اقتصادی 
و ارزیاب��ی اس��تاندارد زندگ��ی 
زم��ان  از  دوره ای  در  م��ردم 
اس��تفاده می ش��ود و به همین 
دلیل می   تواند ارزیابی درس��تی 
از وضعیت اقتصاد کش��ورها در 

سال ۲۰۵۰ ارائه دهد.«
در گ��زارش »ایندیپندن��ت« 
که در آخرین ش��ماره نش��ریه 
است،  ترجمه شده  »آینده نگر« 
اغلب کش��ورهایی که هم اکنون 
در می��ان ۱۵ اقتص��اد برتر دنیا 
ق��رار دارن��د ت��ا س��ال ۲۰۵۰ 
همچنان در صدر باقی می   مانند، 
اما ممکن اس��ت رتب��ه آنها در 
مقایس��ه با دیگر کشورهای دنیا 
تغییر کند. نکته مهم اینجاست 
که در ۲۰سال پایانی این دوره، 
توس��عه  کش��ورهای در ح��ال 
و اقتصاده��ای در ح��ال  گ��ذار 
به عن��وان مال��کان بزرگ تری��ن 
معرف��ی  دنی��ا  اقتصاده��ای 
می ش��وند و س��هم کش��ورهای 
اروپ��ای غربی در اقتص��اد دنیا 

کاهش خواهد یافت.

اقتصادهای در حال توسعه، 
موتور محرک اقتصاد دنیا

اقتصاد دنیا در سال های اخیر 
با س��رعت زی��ادی تغییر کرده 
است. کشورهای در حال توسعه 
به م��دد س��رمایه های خارجی 
توانستند با سرعت زیادی رشد 
کنند و ب��ه اقتصادهای بزرگ و 
برتر دنیا تبدیل ش��وند. اهمیت 

اقتصاده��ای در ح��ال توس��عه 
در س��اختار کنونی اقتصاد دنیا 
به ان��دازه ای زیاد اس��ت که در 
گزارش ه��ای مختل��ف از ای��ن 
اقتصادها به عنوان موتور محرک 
اقتصاد دنیا در سال های بحران 
در غرب یعنی سال های ۲۰۰۷ 
تا ۲۰۱۳ میالدی یاد شده است.
از ابتدای قرن بیس��ت و یکم 
اقتصادی چین  ارزش  تاکن��ون 
افزایش یافت و توانست به عنوان 
دومی��ن اقتص��اد ب��زرگ دنی��ا 
جایگزین ژاپن شود. این کشور 
در س��ال ۲۰۱۷ از نظ��ر بزرگی 
تولید ناخالص داخلی بر مبنای 
برابری قدرت خرید جایگاه اول 
دنیا را داشت و به تنهایی بالغ بر 
۱۸درصد تولید ناخالص داخلی 
دنی��ا را به خ��ود اختصاص داد. 
ول��ی با توجه به س��رعت باالی 
رش��د اقتصادی در چین، انتظار 
می رود که ارزش تولید ناخالص 
 ۲۰۵۰ س��ال  در  آن  داخل��ی 
بیش��تر از ۶۵درصد نس��بت به 
سال جاری رش��د کند. سرعت 
باالی رشد اقتصادی در هند هم 
زمینه را برای تبدیل شدن این 
کش��ور به یکی از ابرقدرت های 
اقتص��ادی در دنی��ا فراهم کرد. 
هند یکی از کش��ورهای بس��یار 
پرجمعیت اس��ت که اصالحات 
اقتص��ادی انجام ش��ده در دوره 
ای��ن  فعل��ی  رئیس جمه��وری 
کش��ور سبب شد س��رعت رشد 
اقتصادی در کشور افزایش یابد 
و فرصت های شغلی زیادتری در 

این کشور ایجاد شود.
ام��ا ب��رای اینک��ه عملک��رد 
اقتصادی دنیا تا پایان نیمه اول 
قرن بیست و یکم مشخص شود 
درس��تی  پیش بینی های  بای��د 
انجام ش��ود. س��وال اصلی این 

اس��ت که اقتصاد دنیا تا س��ال 
۲۰۵۰ چه تغییری خواهد کرد 
و ک��دام کش��ورها می   توانند در 
صدر فهرس��ت اقتصادهای برتر 
دنی��ا جای داش��ته باش��ند؟ آیا 
اروپا و آمریکا س��هم بزرگ تری 
از اقتصاد دنیا خواهند داشت یا 
اینکه آس��یا می   تواند سهم خود 
را در اقتصاد دنیا افزایش دهد؟ 

سهم آسیایی ها در اقتصاد 
دنیا بیشتر می شود

از  س��هم  بیش��ترین  آس��یا 
جمعی��ت دنی��ا را در خود جای 
داده، ولی تاکنون بیش��تر بازار 
مصرف بوده اس��ت تا یک قطب 
محصوالت  تولیدکنن��ده  بزرگ 
اقتصادی. اما سرمایه گذاری های 
اقتصاده��ای  در  انجام ش��ده 
آس��یایی در کنار تغییر دیدگاه 
س��ردمداران در زمینه مس��ائل 
اقتصادی سبب شد این منطقه 
بی��ش از پیش رش��د کند. حال 
ق��اره آس��یا نه تنه��ا ی��ک بازار 
مصرف بزرگ است، بلکه از نظر 
ارزش تولید ناخالص داخلی هم 
س��هم قابل توجه��ی در اقتصاد 
دنی��ا دارد، اما به نظر می   رس��د 
این س��هم تا نیمه قرن بیس��ت 
و یکم پررنگ تر هم خواهد شد.

در می��ان پن��ج اقتصاد بزرگ 
دنیا در سال ۲۰۵۰، چهار کشور 
در قاره آسیا واقع شده اند و تنها 
آمریکا خارج از این قاره اس��ت. 
در سال ۲۰۵۰ چین بزرگ ترین 
اقتصاد دنیا خواهد بود و ارزش 
تولید ناخالص داخلی این کشور 
بر مبنای براب��ری قدرت خرید 
ب��ه مرز ۳۸.۰۰۸ ه��زار میلیارد 
تولی��د  ارزش  می   رس��د.  دالر 
ناخالص داخلی چین نس��بت به 
س��ال ۲۰۱۷ میالدی ۶۵درصد 

افزای��ش خواهد یافت و س��طح 
درآمد مردم هم بیش��تر خواهد 
شد. این رشد در شرایطی اتفاق 
می   افتد که ارزش تولید ناخالص 
برابری  داخلی آمریکا بر مبنای 
ق��درت خرید براب��ر با ۲۳.۴۷۵ 
ه��زار میلیارد دالر اس��ت و این 
کش��ور در جایگاه دوم دنیا قرار 
خواهد داش��ت. انتظار می رود تا 
نیمه قرن بیس��ت و یکم ارزش 
تولی��د ناخالص داخلی کش��ور 
هند ب��ر مبنای براب��ری قدرت 
خرید به ۱۹.۵۱۱ هزار میلیارد 
دالر برس��د و به هم��راه ژاپن و 
اندون��زی از نظر بزرگ��ی تولید 
ناخال��ص داخلی، جایگاه س��وم 
تا پنجم فهرس��ت را از آن خود 
کنن��د. در س��ال ج��اری آلمان 
به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ 
دنیا معرفی ش��ده است، ولی تا 
پای��ان نیم��ه اول اندون��زی در 
ای��ن جایگاه خواهد بود و آلمان 
دنیا  اقتصاد  به عنوان هفتمی��ن 
در رده بند ی های جهانی معرفی 

می شود.
نکت��ه مه��م ای��ن اس��ت که 
ارزش تولی��د ناخال��ص داخلی 
چه��ار اقتص��اد برتر آس��یا در 
س��ال ۲۰۵۰ تقریبا س��ه برابر 
ارزش تولی��د ناخال��ص داخلی 
آمریکا در س��ال ۲۰۵۰ خواهد 
ب��ود و ای��ن نش��ان می   دهد که 
آس��یا جای��گاه قدرتمندتری در 
تعامالت اقتص��ادی دنیا خواهد 
داشت. قدرت بیشتر اقتصادهای 
آسیایی در پایان نیمه اول قرن 
بیس��ت و یک��م باعث می ش��ود 
تا سیاس��ت های اقتص��ادی این 
منطقه هم تاثیرگذاری بیشتری 
در سطح جهانی داشته باشد. از 
ط��رف دیگر، طرح پیش��نهادی 
چی��ن مبنی ب��ر ایج��اد جاده 

ابریش��م م��درن ه��م یک��ی از 
عوامل بس��یار مه��م در تقویت 
قدرت اقتصادی آس��یا محسوب 
می ش��ود، زیرا کش��ورهایی که 
در مس��یر این جاده قرار دارند 
۶۵درص��د از جمعیت جهان را 
در خ��ود ج��ای داده اند و مالک 
دو س��وم از اقتصاد دنیا هستند. 
با راه اندازی این مس��یر تجاری 
مدرن اس��ت که ارزش تجارت 
آس��یا و س��هم اقتصاد آسیا در 

جهان بیشتر خواهد شد.

ایران، شانزدهمین اقتصاد 
دنیا در پایان نیمه اول قرن 

بیست و یکم
در نیمه قرن بیس��ت و یکم، 
ارزش تولی��د ناخال��ص داخلی 
ای��ران بر مبن��ای برابری قدرت 
خرید به ۲.۳۵۴ ه��زار میلیارد 
کش��ور  ای��ن  و  می   رس��د  دالر 
به عن��وان ش��انزدهمین اقتصاد 
بزرگ دنیا معرفی می ش��ود، در 
حالی  که هم اکنون ارزش تولید 
ناخال��ص داخلی ایران بر مبنای 
براب��ری ق��درت خری��د برابر با 
۱.۵۳۶ هزار میلیارد دالر اس��ت 
و این کش��ور جای��گاه هجدهم 
دنی��ا را از آن خود کرده اس��ت. 
ارزش تولی��د ناخال��ص داخلی 
ایران در فاصله سال های ۲۰۱۷ 
می��الدی ۵۳درصد  ت��ا ۲۰۵۰ 
برداش��ته  رش��د خواهد ک��رد. 
ش��دن تحریم ه��ای اقتصادی و 
بازگش��ت ایران به اقتصاد دنیا و 
قرار گرفتن این کشور در مسیر 
جاده ابریش��م م��درن که طرح 
پیشنهاد شده توسط چین برای 
توس��عه اقتصاد و تجارت آس��یا 
است، از اصلی ترین دالیل رشد 
اقتصادی ایران و ارتقای جایگاه 
این کشور در معادالت اقتصادی 

دنیا خواهد بود.
کش��ورهای  س��ال۲۰۵۰  در 
کره جنوبی  عربستان س��عودی، 
و ایتالی��ا جای��گاه س��یزدهم تا 
پانزدهم را در میان اقتصادهای 
دنیا خواهند داشت و کشورهای 
اس��پانیا و کان��ادا و مصر از نظر 
ارزش تولی��د ناخال��ص داخلی 
بر مبن��ای برابری قدرت خرید، 
هفدهمین تا نوزدهمین اقتصاد 
دنیا شناخته می شوند. در سال 
ج��اری عربس��تان هفدهمی��ن 
اقتصاد دنیا است و ارزش تولید 
ناخال��ص داخلی آن ب��ر مبنای 
براب��ری ق��درت خری��د برابر با 

۱.۷۹ میلیارد دالر است. 
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ایران، شانزدهمین اقتصاد برتر دنیا در سال 2050
انرژی

نقدهایی در لباس تخریب دولت
جنجال قرارداد توتال تا کی ادامه 

دارد؟ 
هف��ت م��اه مذاکره ب��رای رس��یدن به تواف��ق؛ این 
خالص��ه رفت و آمدهای ش��رکت توتال به ایران اس��ت، 
رفت و آمدهایی که س��بب ش��د هفته گذش��ته شرکت 
ملی نفت ایران و کنسرس��یوم توتال فرانس��ه، شرکت 
سی  ان  پی  س��ی چی��ن و پتروپارس پ��س از هفت ماه از 
 ،HOA عقد موافقتنامه امضای اصولی یا به عبارت دیگر
قرارداد توس��عه فاز ۱۱ پارس جنوبی را امضا کنند. این 
اتفاق نخستین س��رمایه گذاری یک شرکت خارجی در 
زمین��ه ان��رژی در ایران پس از رفع تحریم ها براس��اس 

توافقنامه برجام محسوب می شود. 
به گزارش خبرآنالین، با این همه، هنوز یک هفته از 
امضای قرارداد با توتال نگذشته که اعتراض ها به مجلس 
کشیده شده است؛ هرچند که نمایندگان مجلس با مدل 
جدید قراردادهای نفتی موافقت کرده اند، اما شکس��تن 
تابوی ق��رارداد جذب س��رمایه گذاری خارجی در نفت 

همچنان چالش برانگیز است. 
س��ال ۷۸ که پارس جنوبی مح��ور برنامه های دولت 
وق��ت قرار گرفت و به دنبال آن برداش��ت گاز از میدان 
مشترک ایران و قطر آغاز شد، همه هدف ها حول محور 
رسیدن به قطر در برداشت از میدان گازی مشترک بود. 
تصمیم به جذب سرمایه خارجی از همان روزها گرفته 
شد. با اجماع ملی که شکل گرفت، شرکت های خارجی 
در طرح های سرمایه گذاری صنعت نفت فعال شدند. در 
دهه ۸۰ حضور ش��رکت نفتی توتال، در فازهای ۲ و ۳ 
پ��ارس جنوبی در کنار دیگر ش��رکایش یعنی گازپروم 
روسیه و پتروناس مالزی رقم خورد. اگرچه برخی فازها با 
حساسیت و احتیاط بیشتری پیش می رفت، اما فعالیت 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی موجب شده بود میزان 

برداشت از این میدان مشترک نزدیک به قطر شود. 
آن روزها توتال فرانسه به جز دو فاز ۲ و ۳ برای فاز ۱۱ 
پارس جنوبی هم به توافق های اولیه رسیده بود. به دنبال 
قراردادی که سال ۷۹ برای توسعه این میدان مشترک 
بین ش��رکت مل��ی نفت و توتال امضا ش��ده بود، توتال 
بیش��ترین نقش را در پارس جنوبی بین ش��رکت های 
خارج��ی فعال در این میدان بازی می کرد، اما با اجرای 
تحریم های بین المللی توتال هم مثل دیگر شرکت های 

خارجی ناچارا ایران را ترک کرد. 
پس از توافق برجام خیلی از شرکت ها به ایران چراغ 
سبز نشان دادند، از جمله توتال؛ از سال گذشته مذاکره 
با توتال برای حضور دوباره در پارس جنوبی جدی تر شد. 
حدود ۱۰ ماه پس از اینکه مجلس قرارداد جدید وزارت 
نفت را ابالغ کرد، نخس��تین قرارداد جدید نفتی در ۱۲ 
تیر سال ۹۶ به امضا رسید. این نخستین قراردادی است 
که در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای 
نفتی مصوب هیأت وزیران به امضا رسیده است. شرکت 
فرانسوی نفت و گاز توتال متعهد شده که قراردادی ۴.۸ 
میلیارد دالری در راس��تای توس��عه یکی از بزرگ ترین 
میدان های گاز طبیعی جه��ان با ایران اجرایی کند. در 
این میدان نفتی، شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد، شرکت 
س��ی ان پی س��ی چین ۳۰درصد و توتال ۵۰.۱ درصد 

سهم دارند.
 

عقب نشینی از توافق؟ 
اگرچه مجلس��ی ها در مقابل مدل جدید قراردادهای 
نفتی بیش از همه منتقدان مقاومت کرده اند، اما دوشنبه 
خبر رس��ید که طرحی برای بررسی این قرارداد و حتی 
توق��ف اج��رای آن در حال تدوین اس��ت. این در حالی 
است که قراردادهای جدید نفتی چندین بار بین دولت 
و مجلس رفت و آمد کرد و به عبارتی چکش کاری شد تا 
دو طرف قانع شدند.  عبدالحمید شیخ خدری، دبیر دوم 
کمیس��یون انرژی در این رابطه می گوید: »این قرارداد 
یک س��ری مزیت  دارد. عالوه بر انتقال تکنولوژی، بحث 
افزایش تولید و میزان تولید را نیز در نظر بگیرد. در این 
قراردادها به دلیل اینکه بیش��تر بر میدان های مشترک 
تمرکز ش��ده می تواند تاثیر بس��زایی در میزان تولید و 
افزایش تولید در کش��ور بگ��ذارد.« حبیب اهلل بیطرف، 
معاون امور مهندس��ی، پژوهش و فناوری وزیر نفت هم 
درباره ویژگی نخس��تین قرارداد به امضا رسیده با توتال 
می گوید: »یکی از مش��کالت اقتصادی کش��ور، کمبود 
منابع مالی برای س��رمایه گذاری است که با امضای این 
قرارداد طی این دوره پروژه، نزدیک به ۵ میلیارد دالر در 
ایران س��رمایه گذاری می شود و این موضوع باعث تولید 
و فرصت های جدید ش��غلی خواهد شد. در نتیجه این 
قرارداد، هم سرمایه به کشور وارد می شود و هم فناوری 
و این دو مورد دس��تاورد مهمی برای کشور خواهد بود. 
از ط��رف دیگر به تدری��ج ایران می توان��د صاحب این 

تکنولوژی ها شود.«

سرمایه گذاری حتی با تهدیدهای آمریکا 
در حالی که منتقدان در داخل کشور آتش توپخانه 
را علیه این قرارداد روش��ن کرده اند، فرانسوی ها طرح 
بع��دی خود را آم��اده می کنند و آنط��ور که پاتریک 
پویان، مدیرعامل ش��رکت فرانس��وی توت��ال پس از 
امض��ای قرارداد توس��عه ف��از ۱۱ پارس جنوبی گفته 
بود، به زودی قرار اس��ت برای مذاکره بعدی به ایران 
برگردند. این اظهار نظر پویان نشان می دهد تغییرات 
سیاسی تاثیری بر این قرارداد نخواهد گذاشت. برنامه 
توتال برای س��رمایه گذاری یک میلیارد دالری جهت 
توسعه میادین گازی ایران بدان معناست که »مسیر 
ب��ه وضوح در این راستاس��ت که احتم��ال لغو توافق 

چندان باال نیست.« 

یادداشت

صادرات به قطر چطور پیش 
می رود؟ 

۱- گم��رک آم��ار مربوط به میزان ص��ادرات انواع 
محص��والت ایرانی ب��ه قطر را تا ام��روز اعالم نکرده 
است، اما براس��اس گواهی مبداهای صادره می توان 
گفت که صادرات ایران به قطر به میزان قابل توجهی 
در زمین��ه میوه، تره بار و محص��والت غذایی افزایش 
پیدا کرده اس��ت. ترکی��ه، که قطر بازار س��نتی آن 
ب��وده و پیش از ما در این ب��ازار فعالیت می کرده، به 
خواست قطری ها تصمیم دارد برای تسهیل صادرات، 
محصوالت لبن��ی، دامداری و بنگاه ه��ای تولیدی را 
ایجاد کند که عالوه بر حل مس��ئله فاصله، به نگرانی 

در باره فسادپذیری این محصوالت پایان دهد. 
۲- ش��رایط ای��ران در صادرات به قطر نس��بت به 
گذش��ته بهتر است، اما به این دلیل که حجم تجارت 
خارجی ما پیش از بحران سیاسی قطر به این کشور 
ناچیز بوده، نمی توان رقم حاصل ش��ده را چش��مگیر 
ارزیابی کرد. ضمن اینکه باید موانع بانکی هم در نظر 
گرف��ت و اینکه باید در آینده زمینه افزایش صادرات 
در صنایع بزرگ مثل س��یمان، فوالد و . . . را فراهم 

کرد. 
۳- مس��ئله حمل ونقل در بسته حمایتی سال ۹۵ 
دیده ش��د و برای ادامه در سال ۹۶ در دست بررسی 
است. سازمان توس��عه تجارت برای افزایش صادرات 
به قطر به فع��االن اقتصادی کمک می کند، اما نباید 
از نظر دور داش��ت که امروز تقاضای صادرکنندگان 
بیش از گذش��ته اس��ت. حجم تجارت ب��ا قطر رو به 
افزایش اس��ت و کمک های دولتی هم باید با در نظر 

گرفتن این واقعیت امروز تجارت ایران انجام شود. 
۴- استفاده از ظرفیت های ترابری نهادهای نظامی 
برای افزایش صادرات در دنیا یک روش مرسوم است. 
در چین و پاکس��تان از امکان��ات نظامی برای اهداف 
اقتصادی استفاده می شود. این امکانات به طور رایگان 
در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد به این ش��کل 
ک��ه کاال از مراکز تولیدی به مرزهای صادراتی آورده 
می شود. این روش مرسوم تا جایی که من خبر دارم 
هن��وز در ای��ران به ویژه در مورد خ��اص قطر به کار 

گرفته نشده است. 
۵- فرصت قطر مش��ابه فرصت روسیه است. امروز 
این سوال مطرح اس��ت که در مورد بازار روسیه چه 
کردیم؟ روسیه بازار بزرگی است. تالش ایران این بود 
که دس��ت کم بخشی از این بازار را به خود اختصاص 
دهد اما به دلیل ضعف های س��اختاری در لجستیک، 
حمل ونقل، بس��ته بندی و قیمت تمام ش��ده در عمل 
نتوانستیم در بازار این کشور با دیگران رقابت کنیم. 
البت��ه این گفته به این معنی نیس��ت که صادرات ما 
به روسیه افزایش پیدا نکرده است. صادرات ایران به 
روسیه نسبت به گذش��ته بیشتر شده اما این میزان 
رش��د، متناس��ب با حجم روابط سیاسی دو کشور و 
بزرگی تجارت خارجی روسیه نیست. مطالبات زیادی 
در این بازار وجود دارد. محصول روی بسته بندی باید 
به زبان روسی معرفی شود در حالی  که در این زمینه 
ضعف داریم. حمل ونقل به شکلی است که به افزایش 
قیمت تمام ش��ده می انجامد در نتیجه در بسیاری از 
کاالها امکان رقابت نداری��م. هرچند تمهیداتی مثل 
کریدور س��بز، معرفی شرکت های خوش��نام ایرانی، 
تعدیل تعرفه ها و قیمت های صادراتی انجام  شده اما 
آورده و برداش��تی که مورد انتظار بود، حاصل نشده 
است. این ناکامی به مشکالت ساختاری تولید ایران، 
پایی��ن بودن بهره وری، نبود اس��تراتژی مش��خص و 
فقدان زیرساخت های الزم در حمل ونقل و فرسودگی 

ناوگان ها بازمی گردد. 
منبع: پایگاه خبری اتاق تهران

 

طرح سه فوریتی توقف قرارداد 
توتال، پشتوانه الزم را ندارد

خانه ملت به نقل از یک عضو کمیس��یون برنامه و 
بودجه مجلس نوشت: طرح سه فوریتی توقف قرارداد 
با توتال از پش��توانه الزم برخ��وردار نبوده و آنچه که 
ای��ن روزها درباره ق��رارداد با توتال از س��وی برخی 
منتق��دان مطرح می ش��ود با آنچه که باید براس��اس 

قانون انجام شود، تطبیق ندارد. 
شهباز حس��ن پور بیگلری با اشاره به تدوین طرح  
س��ه  فوریتی توس��ط برخی نمایندگان ب��رای توقف 
اج��رای قرارداد ایران با توتال گفت: برای تدوین این 
طرح باید اقدامات کارشناس��ی انجام ش��ود و بنده با 
اعض��ای هیأت رئیس��ه مجلس و اعضای کمیس��یون 
ان��رژی صحبت های��ی داش��ته ام، اما تاکن��ون هیچ 
تفاهمی در این باره با آنها نش��ده است، لذا این طرح 

سه فوریتی از پشتوانه الزم برخوردار نیست. 
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای 
اس��المی، با بیان اینکه هرگونه طرح س��ه فوریتی در 
مجل��س باید ب��ا هماهنگی فراکس��یون های مختلف 
انجام شود، افزود: با توجه به اینکه هیأتی از مسئوالن 
نظام برای نظارت بر این قراردادها مشخص شده که 
از مجل��س نیز اعضای��ی در این هیأت حضور دارند و 
تاکنون نظر کارشناس��ی در این ب��اره ارائه نداده اند، 

نباید به موضوع طرح سه فوریتی پرداخته شود. 
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از  یک��ی  میدک��و  ش��رکت 
مال��ی  گ��روه  ش��رکت های 
پاس��ارگاد، توانس��ت با اقدامات 
مؤثر در راس��تای تحقق اقتصاد 
مقاومتی و توسعه بخش صنعت 
و معدن کشور، با حمایت بانک  
پاسارگاد، بیش از 11 هزار شغل 

در استان کرمان ایجاد کند. 
روابط عموم��ی  گ��زارش  ب��ه 
س��عید  دکتر  بانک  پاس��ارگاد، 
روابط عمومی  مدیر  فیلسوفیان، 
شرکت توس��عه معادن و صنایع 
معدن��ی خاورمیان��ه )میدکو( با 
اع��ام این خبر گفت: ش��رکت 
میدک��و به عن��وان ی��ک معین 
اقتص��ادی در اس��تان کرم��ان، 
توس��عه منطق��ه پن��ج کرمان، 
و  راور  ش��امل شهرس��تان های 
زرن��د را ب��ر عه��ده دارد. ایجاد 
چنین تحوالتی در این اس��تان، 
نتیجه احترام به سرمایه گذاران 
و پهن  کردن ف��رش قرمز برای 
آنهاس��ت؛ به گون��ه ای ک��ه این 
ش��رکت با افتخ��ار، بیش از 20 
ه��زار میلیارد تومان پروژه را در 
بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی 

کرمان اجرا کرده  است. 
وی ادام��ه داد: در راه ان��دازی 
ک��ارخ��انه ه��ای احداث ش��ده 
توس��ط میدکو از پیشرفته ترین 
تکنولوژی های روز دنیا استفاده 
ش��ده  اس��ت و انتق��ال دان��ش 
فن��اوری این صنای��ع به کرمان 
یک��ی از اولویت ه��ای مجموعه 

مدیریتی این شرکت است. 
وی با اشاره به افتتاح کارخانه 
ب��ا ظرفیت  بوتیا  گندله س��ازی 
2میلی��ون و 500 ه��زار تن در 
س��ال و افزای��ش تولی��د گندله 
در هلدین��گ میدک��و ب��ه 7.5 
میلیون ت��ن خاطرنش��ان ک��رد: 

ط��ی دو س��ال و نیم گذش��ته 
کارخانه ه��ای ش��ماره یک و 2 
کنسانتره سنگ آهن سیرجان با 
ظرفیت 4 میلیون تن، کارخانه 
آهن اسفنجی بردسیر با ظرفیت 
ی��ک میلی��ون ت��ن، مجتم��ع 
گندله سازی سنگ آهن سیرجان 
ب��ا ظرفی��ت 2.5 میلیون ت��ن و 
کارخانه ه��ای ش��ماره یک و دو 
تولی��د کنس��انتره س��نگ آهن 
زرن��د با ظرفی��ت 4 میلیون تن 
ب��ه همت جوانان بومی اس��تان 
کرم��ان به بهره برداری رس��یده 

 است. 
فیلس��وفیان افزود: هدف این 
ش��رکت رس��یدن ب��ه ظرفیت 
تولی��د س��االنه 2.4 میلیون تن 

ش��مش فوالدی و 55 هزار تن 
مس کات��دی همراه ب��ا تأمین 
تمام م��واد اولیه و کمکی عمده 
برای رس��یدن به ای��ن حجم از 
تولید است.  مدیر روابط عمومی 
اضاف��ه کرد:  میدک��و  ش��رکت 
میدکو نس��بت به طرح و اجرای 
22 پ��روژه از معدن تا محصول 
نهایی، با حجم س��رمایه گذاری 
بیش از 15ه��زار میلیاردتومان 
در اس��تان کرمان اق��دام کرده  
اس��ت و از این تعداد، طی پنج 
س��ال گذشته تاکنون 11 پروژه 
به بهره برداری رسیده و در حال 
تولید است.  وی ادامه داد: سایر 
پروژه های باقیمانده این شرکت 
نیز مطابق برنامه زمانبندی شده 

در دس��ت س��اخت و راه اندازی 
اس��ت و بخش عم��ده ای از این 
پروژه ها تا پایان س��ال جاری به 

بهره برداری خواهند رسید. 
فیلس��وفیان ب��ا بی��ان اینکه 
اس��تان  مدیران  وی��ژه  حمایت 
کرمان از بنگاه های اقتصادی در 
اجرای پروژه ها قابل  تقدیر است، 
اظهار ک��رد: اعتق��اد داریم که 
توسعه توس��ط بخش  خصوصی 
بنگاه ه��ای  و  انج��ام می ش��ود 
اقتصادی باید در امر توس��عه به 
کمک دولت ها بیایند نه اینکه از 

دولت کمک بخواهند. 
وی تأکید کرد: اقدامات بخش 
 خصوص��ی در کرم��ان می تواند 
الگویی موفق برای توسعه تمام 

استان های کشور باشد. 
ام��روز  ک��رد:  تصری��ح  وی 
به عنوان معین  هلدینگ میدکو 
اقتصادی به امر توس��عه استان 
کرم��ان ورود ک��رده و همانند 
ش��رکت های ب��زرگ جهانی در 
راس��تای انجام مس��ئولیت های 
اجتماعی خود از هیچ تاش��ی 
دری��غ نمی کن��د، به گونه ای که 
مش��ارکت در س��اخت ش��بکه 
فاضاب ش��هری ش��هر بابک و 
مقابله با ریزگردها گوش��ه ای از 

این اقدامات است. 
وی ادام��ه داد: 2 هزار هکتار 
از اراضی اس��تان کرم��ان برای 
اجرای پروژه های میدکو به این 
ش��رکت واگذار ش��ده و شرکت 
توس��عه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیان��ه پ��س از ایجاد 225 
هکت��ار فض��ای س��بز به عنوان 
نخس��تین ش��رکت در بخ��ش 
تفاهم نامه  استان  این   خصوصی 
کاش��ت یک هزار و 555 هکتار 
جنگل کاری را با اداره کل منابع 
طبیع��ی و آبخیزداری اس��تان 

کرمان به امضا رسانده  است. 
وی ادامه داد: تاکنون یک هزار 
و 225 هکت��ار از این تفاهم نامه 
اجرا شده و این اقدام گام بلندی 
در مقابله با پدیده ریزگردها در 

استان کرمان است. 
فیلسوفیان در خصوص میزان 
اش��تغال زایی ش��رکت میدک��و 
پ��س از اتمام پروژه ها ادامه داد: 
پروژه های  تم��ام  راه ان��دازی  با 
ای��ن ش��رکت، تعداد ش��اغان 
هلدینگ میدکو به طور مستقیم 
به 15ه��زار نفر خواهد رس��ید 
و اولوی��ت دعوت ب��ه همکاری 
همچون گذش��ته با افراد بومی 

منطقه خواهد بود. 

در راستای اقتصاد مقاومتی و با حمایت بانک  پاسارگاد انجام شد

ایجاد بیش از 11 هزار شغل در کرمان توسط شرکت میدکو
خبر

مذاکره درباره مبلغ کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی
چانه زنی وزارت صنعت و بانک 

مرکزی ادامه دارد
معاون وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت با بیان 
اینکه کماکان مبلغ و اعتبار مورد نظر در ارتباط 
با طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی 
در س��ال جاری تعیین نشده است، گفت: در این 
رابط��ه کماکان در حال مذاک��ره با بانک مرکزی 

هستیم. 
محسن صالحی نیا در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
ب��ه آخرین وضعی��ت طرح جدی��د کارت اعتباری 
خری��د کاالی ایرانی در س��ال 1۳۹۶ که قرار بود 
تا یک م��اه آینده کلید بخورد، بیان کرد: در مورد 
مبلغ و اعتب��ار کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی 
در سال جدید کماکان به نتیجه نهایی نرسیده ایم 

و در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم. 
وی ادامه داد: در صورتی که در مورد رقم خرید 
کارت اعتباری خری��د کاالی ایرانی و اعتبار مورد 
نیاز جهت اجرای این طرح به تفاهم برسیم، زمان 
دقیق اجرای طرح مش��خص خواهد ش��د و پروژه 
به صورت رس��می کلید خواهد خورد، چراکه این 
مس��ئله تکلیفی است که از سوی ستاد فرماندهی 
اقتص��اد مقاومتی ب��رای وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت و بانک مرکزی تعیین شده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، پس از آنکه ط��رح اعتباری 
خرید کاالی ایرانی در س��ال گذش��ته با مشکات 
متعددی روبه رو ش��د و در مجموع طرحی ناموفق 
نام گرفت، مجددا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
در س��ال جاری اجرای طرح جدید کارت اعتباری 
خری��د کاالی ایرانی را با ایج��اد تغییر و اصاح به 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت و بانک مرکزی 
تکلیف کرده اس��ت. با این وجود حدود یک هفته 
قبل بود ک��ه معاون وزیر صنع��ت از اجرای طرح 
جدی��د کارت اعتباری خری��د کاالی ایرانی تا یک 
م��اه آینده خبر داد که در زمان حاضر حدود س��ه 
هفته دیگر تا پایان موعد تعیین ش��ده زمان باقی 

است. 
دو چالشی که سال گذشته طرح اعتباری خرید 
کاالی ایرانی با آن روبه رو بود، میزان تسهیات در 
نظر گرفته ش��ده توسط بانک مرکزی و نیز لیست 
کاالهای مورد نظر بود که به نظر می رس��د در این 
راستا با تغییراتی در س��ال جاری روبه رو خواهیم 

بود. 

مسکن

9 ابزار دولت برای تأمین مالی بخش 
مسکن

دول��ت یازدهم از زمان روی کار آمدن ۹ ابزار مالی 
برای تأمین مالی بخش مس��کن در دس��تور کار قرار 
داده ک��ه با توجه به رکود این بخ��ش، عمده ابزارها 
از کارایی الزم برخوردار نیس��ت. به گزارش ایس��نا، 
با توجه ب��ه فقدان یا کمبود ابزاره��ای مالی کارآمد 
در بخش مس��کن، از ابتدای دول��ت یازدهم ایجاد و 
توس��عه این نوع ابزارها در دستور کار قرار گرفت که 
خاصه ای از کارک��رد، عملکرد و چالش های اجرایی 

این ابزارها ارائه می شود. 
صن�دوق س�رمایه گذاری زمین و س�اختمان: 
هدف از راه اندازی صندوق های س��رمایه گذاری زمین و 
ساختمان، تقویت سمت عرضه و تولید مسکن از طریق 
جم��ع آوری پس انداز س��رمایه گذاران خرد و اختصاص 
آن به س��اخت پروژه های س��اختمانی و سپس فروش 
واحدهای س��اختمانی پروژه صندوق و تقس��یم عواید 
ناش��ی از فعالیت صندوق در بین سرمایه گذاران است. 
رکود در بازار مس��کن و عدم اطمینان نسبت به تحقق 
بازدهی م��ورد انتظار س��رمایه گذاری در این صندوق، 
عدم اطاع رس��انی مناس��ب درخصوص راه ان��دازی و 
مکانیزم ابزارهای جدید در حوزه بازار س��رمایه، وجود 
هزینه های باالسری صندوق و رقابت ناسالم بین بانک ها 
و صندوق های س��رمایه گذاری در تأمین منابع مالی از 

جمله چالش های این ابزار مالی عنوان می شود. 
صندوق های سرمایه گذاری امالک و مستغالت: 
ای��ن صندو ق ها نوعی س��رمایه گذاری اس��ت که به 
منظور کس��ب سود، سبدی از دارایی های مبتنی بر 
اماک و مس��تغات را خری��د، ایجاد و در بازار اجاره 
اداره می کند. بازدهی پایین اجاره داری در کش��ور در 
مقایس��ه با بازدهی س��رمایه گذاری در سایر بازارها و 
ع��دم تدوین دس��تورالعمل راه ان��دازی صندوق های 
سرمایه گذاری اماک و مستغات از جمله مشکاتی 

است که این صندوق ها با آن مواجه هستند. 
حس�اب های امانی: توس��عه تأمی��ن مالی بخش 
مس��کن، نظام مند ک��ردن بازار پیش فروش مس��کن 
و کاهش تخلف��ات احتمالی در بخ��ش پیش فروش 
مس��کن و در نهای��ت جلوگی��ری از ض��رر و زیان به 
پیش خریداران و پیش فروش��ندگان، کارکردهای این 
حساب ها محسوب می ش��ود. عدم تمایل سازندگان  
)پیش فروشندگان( برای ایجاد حساب های امانی که 
عمدتا ناشی از مشکات قانون پیش فروش ساختمان 
اس��ت، الزام به ارائه شناس��نامه فنی برای بازگشایی 
حس��اب امانی و هزینه های ب��االی ارائه خدمات در 
حس��اب های امانی  )کارمزد خدمات بانک، ناظر و...( 

چالش های این حساب هاست. 
اوراق رهن�ی  )ب�ازار ره�ن ثانویه(: ای��ن اوراق 
به منظ��ور افزایش قدرت وام ده��ی بلندمدت بانک ها 
در بازار مس��کن از طری��ق ف��روش دارایی های مبنی 
بر اعطای تس��هیات رهنی بانک ها منتش��ر می شود. 
بی ثباتی اقتصاد کان و عدم اطمینان س��رمایه گذاران 
از سودآوری بلندمدت این اوراق، عدم امکان نرخ گذاری 
مناسب به دلیل ناهماهنگی نرخ سود تسهیات و نرخ 
تورم و همچنین ریسک نکول تسهیات به عنوان موانع 

اجرایی این اوراق عمل می کند. 
لیزینگ مسکن: لیزینگ مسکن به منظور تأمین 
مالی اقشار با درآمد متوسط به باال راه اندازی شده است. 
دستورالعمل اجرایی تأسیس شرکت های لیزینگ در14 
دی ماه سال ۹5 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده 
است. چالش های استفاده از لیزینگ مسکن عبارتند از 
نرخ باالی سود و طول دوره بازپرداخت کوتاه تسهیات 
اعطایی توس��ط ش��رکت های لیزینگ که منجر به باال 
بودن مبلغ اقس��اط این تسهیات می ش��ود و نیز اخذ 
مالیات بر ارزش افزوده مضاعف در زمان انجام عملیات 

لیزینگ مسکن. 
توس�عه ای شدن بانک مس�کن: این تصمیم به 
منظور کمک به اجرای سیاست های توسعه ای دولت 
در بخش مس��کن با تأکید بر تأمین مس��کن اقش��ار 
کم درآمد اتخاذ ش��د. زمان بر بودن ایجاد هماهنگی 
بین دستگاه های متولی برای پیشبرد امور مربوط به 
توسعه ای شدن بانک مسکن، عدم همکاری مطلوب 
س��ایر دس��تگاه ها در تفهیم و نهادینه کردن مفهوم 
بانک توسعه ای و نیز کمبودهای بودجه ای و اعتباری 
در راه اندازی آن، مشکاتی است که توسعه ای شدن 

بانک مسکن با آن مواجه است. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد

 دستور معاون اول رئیس جمهوری
برای توسعه معدن و صنایع معدنی

رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
از دس��تور معاون اول رئیس جمهور برای بررس��ی محورهای توس��عه معادن و صنایع 

معدنی در جلسات اقتصاد مقاومتی دولت خبر داد. 
مه��دی کرباس��یان، معاون وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت در گفت وگو با ایس��نا، 
در خصوص ش��رایطی که برای تولید نیاز اس��ت، عنوان کرد: چن��د فاکتور برای یک 
تولید مناس��ب نیاز اس��ت که آرامش در حوزه اقتصاد و سیاست از جمله آنهاست که 
س��رمایه گذار و تولیدکنن��ده بتواند با برنامه ریزی حرکت کند و امید اس��ت همدلی و 
دوس��تی میان قوا بیش��تر شود و هدفی که توس��ط رهبری مشخص شده است تحت 

تأثیر جریانات سیاسی قرار نگیرد و اتفاقات سیاسی روی روابط بین قوا اثر نگذارد. 
وی ادام��ه داد: من متاس��فم که بگویم این روزها نحوه صحبت ها طوری اس��ت که 

تولیدکنندگان دچار دغدغه نسبت به فضای کسب و کار خود شده اند.  



فرصت امروز: رئیس مجلس 
شورای اسالمی با تشریح نشست 
روز گذش��ته رئی��س کل بان��ک 
مرک��زی ب��ا نماین��دگان درباره 
حل مشکالت موسس��ات مالی، 
خواس��تار رفع دغدغ��ه مردم در 
اس��رع وقت ش��د و گفت: در این 
جلسه با حضور رئیس کل بانک 
مرکزی و همکاران وی، مشکالت 
س��پرده گذاران ای��ن موسس��ات 
اعتباری بررس��ی ش��د و در این 
جلسه دکتر پزشکیان که از سوی 
مجلس مس��ئولیت پی��دا کرده 
ب��ود تا در جلس��اتی این موضوع 
را رس��یدگی کند، گزارش��ی به 

نمایندگان ارائه کرد. 
داد:  ادام��ه  الریجان��ی  عل��ی 
نماین��دگان مجل��س ب��ه بانک 
مرکزی ی��ک هفته فرصت دادند 
تا مشکل سپرده گذاران موسسات 
مالی همچون کاس��پین را حل و 
فصل ک��رده و گ��زارش آن را به 
مجل��س ارائه کنن��د. همچنین 
در ادام��ه این جلس��ه رئیس کل 
بانک مرکزی گزارش��ی از نحوه و 
تدبیری که برای حل این مسئله 

داشتند ارائه کرد. 
ش��ورای  مجل��س  رئی��س 
اس��المی با بیان اینکه تعدادی از 
نمایندگان مجل��س نیز حل این 
مش��کل و طریق آن را راهنمایی 
کردند، تصریح کرد: در مجموع در 
مجلس این نظر به بانک مرکزی 
اعالم ش��د که باید در اسرع وقت 
این مشکل به نحو عام حل شود 
و اگ��ر نیاز دارند بخش های دیگر 
کش��ور از جمله مجل��س در این 
خص��وص تصمیم گی��ری کند تا 
ظ��رف هفته آینده این گزارش را 
یا از طریق دولت به مجلس ارائه 
ی��ا خود در دولت این مس��ئله را 
حل کنند، به ط��وری که نگرانی 
اف��رادی ک��ه در این موسس��ات 
س��رمایه گذاری کردند رفع شود. 
از ای��ن رو، م��ا از بان��ک مرکزی 
برگزاری جلسه ای  با  خواس��تیم 

به س��رعت این موضوع را مطرح 
و در خصوص آن تصمیمات الزم 
اتخاذ شود. الریجانی خاطرنشان 
کرد: در این جلس��ه پیشنهادی 
مطرح ش��د که به ای��ن نحو اگر 
عمل ش��ود می تواند رافع مشکل 
باش��د و دغدغه مردم را حل کند 
که ان ش��اءاهلل تا هفته آینده این 
موض��وع را پیگیری خواهیم کرد 

تا به سرانجام برسد. 

حس�اب  افتت�اح  آغ�از 
مشتریان  علی الحس�اب 

کاسپین
همچنین رئیس کل بانک 
مرک��زی از افتتاح حس��اب 
ب��رای واریز علی الحس��اب 
حس��اب  ب��ه  مبالغ��ی 
مؤسس��ه  س��پرده گذاران 

کاسپین خبر داد. 
ولی اهلل س��یف ب��ا اعالم 
ب��رای  حس��اب  افتت��اح 
واری��ز مبلغ علی الحس��اب 
س��پرده گذاران در کاسپین 
از تسویه حساب نهایی پس 
از شناسایی تمامی دارایی ها 
خب��ر داد و گف��ت: از روز 

دوشنبه به نام صاحبان سپرده ها 
و ب��ه میزان مبلغ علی الحس��اب 
حس��اب هایی در کاسپین افتتاح 
و در کن��ار آن ی��ک یادداش��تی 
ارائه می ش��ود که این مبلغ علی 

الحساب است. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی در 
گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، 
در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار 
درباره کسر ۱۰درصدی  اخباری 
پول سپرده گذاران کاسپین گفت: 
همان گونه که بارها تأکید ش��ده 
ای��ن مبلغ که به س��پرده گذاران 
پرداخت می شود، تسویه حساب 
نبوده بلکه علی الحس��اب اس��ت 
و تس��ویه حس��اب نهایی پس از 
شناس��ایی تمام��ی دارایی ه��ا و 

ارزیابی آنها صورت می گیرد. 
س��یف ب��ا بی��ان اینک��ه رقم 

پرداختی کنونی ب��ه هر طریقی 
ک��ه پرداخت ش��ده ب��ه صورت 
علی الحساب بوده است، افزود: با 
توجه به اینکه مراجعه کم بوده از 
روز دوشنبه تصمیم گرفته شده 
که این مبلغ به حس��اب تمامی 
واریز شود، چراکه  سپرده گذاران 

لیست این افراد وجود دارد. 
وی ادامه داد: در حال حاضر به 
نام صاحبان سپرده ها و به میزان 
مبلغ علی الحس��اب حساب هایی 
در کاسپین افتتاح شده و در کنار 

آن یک یادداش��تی ارائه می شود 
که این مبلغ علی الحس��اب بوده 
و مابق��ی طل��ب از طریق تعاونی 
در ح��ال تس��ویه به ه��ر میزان 
دارایی که باش��د به تدریج تأمین 
و تس��ویه می ش��ود.  رئیس کل 
بانک مرکزی تصریح کرد: مبالغی 
که به نام سپرده گذاران کاسپین 
قابل  واریز ش��ده  علی الحس��اب 

برداشت است. 

واریز خودکار وجوه 
علی الحساب برای 

سپرده گذاران فرشتگان
تصمی��م  تازه تری��ن  در 
ب��رای رس��یدگی ب��ه وضعی��ت 
س��پرده گذاران فرشتگان، به طور 
خ��ودکار ب��رای س��پرده گذاران 
حساب هایی نزد مؤسسه کاسپین 

گشایش یافته و مبلغی به صورت 
علی الحساب در حساب آنها واریز 

می شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، از حدود 
دو م��اه پیش ک��ه تعیین تکلیف 
حساب س��پرده گذاران فرشتگان 
طی مرحل��ه ای در دس��تور کار 
قرار گرفت، ق��رار بر این بود بعد 
از بررسی و مانده گیری حساب ها، 
علی الحس��اب  به صورت  مبلغی 
پرداخت شود. به عبارتی ۹۰درصد 
مانده در اختیار سپرده گذاران قرار 
می گرفت که مختار بود آن 
را نق��دی دریاف��ت کند یا 
اینکه در مؤسسه کاسپین 
ب��ه ص��ورت س��پرده قرار 
دهند. همچنین ۱۰درصد 
پرداخت  باقی می ماند که 
آن نی��ز من��وط ب��ه پایان 
ارزیاب��ی و نق��ل و انتقال 
به  فرش��تگان  دارایی های 

مؤسسه کاسپین است. 
این در حالی اس��ت که 
س��پرده گذاران در م��دت 
براس��اس مبالغ  گذش��ته 
تعیین شده در سه مرحله 
و تا سقف های ۱۰ میلیون، 
۲۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان 
از فرص��ت مراجعه ب��رای تعیین 
تکلیف حساب های خود در شعب 
کاسپین  مؤسس��ه  هش��تادگانه 
برخ��وردار بودند.  اما در تازه ترین 
اظهارات سیف، رئیس کل بانک 
مرکزی خب��ر ت��ازه ای در رابطه 
با فرش��تگان دیده می شود و آن 
هم اینکه ظاهرا از روز ۱۹ تیرماه 
روال به گون��ه ای دیگر ب��وده و با 
توجه ب��ه اینکه مراجعات چندان 
چش��مگیر نبوده است، قرار شده 
تا به حساب تمامی سپرده گذاران 
فرش��تگان براساس مرحله ای که 
در آن قرار دارند مبالغی به صورت 

علی الحساب واریز شود. 
براین اس��اس در حال حاضر با 
توجه به اینکه س��پرده گذاران تا 
سقف ۵۰میلیون تومان در حال 

تکلیف هستند، کاسپین  تعیین 
براس��اس  و  خ��ودکار  به ط��ور 
لیس��تی که در اختیار دارد برای 
تمامی سپرده گذاران این مرحله 
حس��اب هایی افتتاح و براس��اس 
مانده حساب های آنها مبلغی به 
صورت علی الحساب واریز می شود 
و مان��ده آن مش��روط به تعیین 
وضعی��ت ام��الک و دارایی های 
فرشتگان و قدرت پاسخگویی به 

بدهی باقی مانده خواهد بود. 
باید یادآور ش��د که کاس��پین 
در مقاب��ل مبلغی ک��ه به صورت 
علی الحس��اب به س��پرده گذاران 
فرش��تگان پرداخ��ت می کن��د، 
یادداش��تی را در اختیار آنها قرار 
می دهد که بر علی الحساب بودن 
این مبلغ تأکی��د دارد. همچنین 
س��ایر افرادی که تاکن��ون برای 
خ��ود  حس��اب های  وضعی��ت 
ب��ه کاس��پین مراجع��ه کرده اند 
یادداش��ت  برگ��ه  می توانن��د 

علی الحساب را دریافت کنند. 
با وجود اینکه فرشتگان نزدیک 
به ۵۰۰هزار سپرده گذار داشته و 
تا ۴۵۰ هزار م��ورد از آنها دارای 
حساب هایی با موجودی هستند 
و از این تع��داد بالغ بر ۹۰درصد 
ت��ا س��قف  دارای حس��اب های 
۵۰میلی��ون هس��تند، مراجعات 
به ش��عب کاس��پین برای تعیین 
وضعی��ت چن��دان رضایت بخش 
نب��وده به ط��وری که براس��اس 
آمارهای روزهای گذشته تعدادی 
نزدی��ک به ۱۵ه��زار نف��ر برای 
دریافت مبالغ خود مراجعه کرده 

بودند. 
فرش��تگان  اس��ت  گفتن��ی 
مؤسسه  زیرمجموعه  بزرگ ترین 
اعتباری کاس��پین اس��ت که به 
همراه هفت تعاونی دیگر منحل 
ش��ده و در پایان س��ال ۱۳۹۴ با 
صدور مج��وزی از س��وی بانک 
مرکزی در کاسپین تجمیع شده 
که در ادامه با تغییر شرایط دچار 

حواشی و مشکالتی شد. 

مجلس روز گذشته برای تعیین تکلیف موسسات مالی یک هفته به بانک مرکزی مهلت داد

شمارش معکوس برای بانک مرکزی صندوق های قرض الحسنه روی مرز هشدار
زنگ خطر سپرده گذاری در 

صندوق های قرض الحسنه
براساس حکم برنامه ششم توسعه چنانچه جذب منابع 
ساالنه صندوق های قرض الحسنه زیر ۳میلیارد تومان باشد، 
از ش��مول نظارت بانک مرکزی خارج می ش��وند و بدون 
نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنن��د. به عبارت دیگر، 
در حالی برنامه ششم توسعه، راه فراری برای صندوق های 
قرض الحسنه در خروج از چتر نظارتی سیاست گذار پولی 
فراهم کرده که آالرم های بانک مرکزی نسبت به مشکالت 
سپرده  در این صندوق ها، به صدا درآمده است.  به گزارش 
مه��ر، پرونده موسس��ات اعتباری غیرمج��از هنوز جمع 
نش��ده اس��ت. هر روز صدایی از گوشه و کنار در تجمعات 
سپرده گذاران مالباخته که بدون توجه به هشدارهای بانک 
مرکزی وارد عمل شده و پول خود را در اختیار موسسات 
اعتباری غیرمجاز گذاشته اند تا بلکه سود بیشتری بگیرند، 
شنیده می شود. حال اگرچه بانک مرکزی کار ساماندهی 
این موسس��ات و بازگرداندن پول مردم را به عهده گرفته، 
اما س��پرده گذارانی که اندک سرمایه ای را جمع  کرده اند تا 
بلکه زندگی بگذرانند، دست و دلشان برای سپرده گذاری 
می لرزد.  هنوز هم هس��تند کسانی که ناامیدانه به اخبار 
مرتبط با موسس��ات اعتباری غیرمج��از گوش می دهند 
و باورش��ان نمی ش��ود که یک روز بتوانند ب��ه اصل پول 
خود دس��ت یابند؛ آنهایی که به امید سود بیشتر، حتی از 
مبالغ واریزی موسسات طی سال های سپرده گذاری شان 
هم چش��م برگرفته بودند تا شاید آن سود هم، بخشی از 
سرمایه شان شود؛ اما این طور نشد.  امروز در گوشه ای خلوت 
از نظام بانکی، بحران دیگری در حال شکل گرفتن است؛ 
بحرانی که بانک مرکزی تالش کرده نس��بت به وقوع آن 
در آینده، هش��دار دهد؛ هر چند سیاست گذار پولی، هنوز 
هم حاضر نیس��ت به صراحت نسبت به آن صحبت کند 
و بدون قطعی��ت دادن، از آن به عنوان یک »احتمال« یاد 
می کند که ممکن است در آینده ظهور کند.  موضوع دقیقا، 
به صندوق های قرض الحسنه برمی گردد. صندوق هایی 
که اکنون با ضوابطی خ��اص، از زیر چتر نظارتی بانک 
مرکزی بیرون آمده اند و اگرچه متولیان آنها، قصد ندارند 
که بحران آفرین ش��وند، اما ممکن است به دلیل برخی 
خطاهایی که در راه مدیریت منابع مالی ممکن اس��ت 
بروز کند، راه به بیراهه برند و آنها هم در بازار غیرمتشکل 
پولی، وبال گردن بانک مرکزی شوند.  داستان از این قرار 
اس��ت که در برنامه ششم توسعه، در مورد صندوق های 
قرض الحسنه حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر سقف 
س��پرده های این صندوق ها، زیر ۳۰میلیارد ریال باشد، 
از ش��مول نظارت بانک مرکزی خارج شوند. یعنی اگر 
جذب منابع ساالنه شان کمتر از ۳۰میلیارد ریال باشد، 
آنگاه دیگر نباید پایبن��د به نظارت های بانک مرکزی و 
س��وال و جواب هایش باشند. اینجا است که زنگ خطر 
به صدا درمی آید و تحلیل ها نسبت به آینده مبهم این 

صندوق ها، اندکی تلخ می شود. 
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خبرنــامه

اعطای تندیس انجمن حامیان 
استاندارد و کیفیت به بیمه پاسارگاد

تندیس انجمن حامیان اس��تاندارد و کیفیت در سومین 
همای��ش سراس��ری کیفیت ب��ا رویکرد بررس��ی و تبیین 
روش های دس��تیابی به خدمات و محصوالت درجه یک به 
شرکت بیمه پاس��ارگاد اعطا شد. تندیس کیفیت به پاس 
تعهد به کیفیت در ارائه خدمات شایسته به این شرکت اعطا 
شده است.  سومین »کنفرانس بین المللی کیفیت« به همت 
انجمن حامیان استاندارد و کیفیت با همکاری و مشارکت 
اتاق مشترک ایران و فرانسه، با هدف بررسی نقش کیفیت 
در ارائه محصوالت و خدمات، در روز سیزدهم تیرماه ۱۳۹۶ 
در مرک��ز همایش های صدا و س��یمای تهران برگزار ش��د.  
براساس گزارش های دریافتی، این همایش علمی، آموزشی 
با حمایت س��ازمان ها و نهادهای متول��ی و مرتبط با حوزه 
کیفیت، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، س��ازمان 
غذا و دارو، س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
و اتاق ایران و فرانس��ه برپا شده است. گفتنی است در این 
همایش با پایش تحوالت اقتصادی و اجتماعی کش��ور و با 
هدف اجرای برنامه های مدون جهت افزایش آگاهی جامعه 
در مصرف محصوالت مرغوب، بهبود فضای کس��ب و کار و 
توس��عه و تحقق اقتصاد دانایی محور، همچنین در راستای 
طرح تحول و استقرار رویکرد نوین استانداردسازی در سایه 
بند ۳۰ سیاس��ت های کلی برنامه ششم توسعه، با نگرشی 
جدی��د به مقول��ه ارائه کیفیت برتر محص��والت و خدمات 

بنگاه های اقتصادی پرداخته شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.7۹۴دالر آمریکا

۴.۳۶۲یورو اروپا

۴.88۴پوند انگلیس

۱.۰۳۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴۹۱.۱۰۰مثقال طال

۱۱۳.۳78هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۱78.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۰۹.۳۵۰سکه طرح جدید

۶۳۹.۰۰۰نیم سکه

۳7۲.۰۰۰ربع سکه

۲۵۰.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار تهران 
در جریان چهارمی��ن روز معامالتی هفته 
113 واحد دیگر رش��د کرد و در ارتفاع 79 
ه��زار و 490 واحد قرار گرفت. بیش��ترین 
تأثیر مثبت بر رش��د دماس��نج بازار سهام 
در سه ش��نبه به ن��ام نماده��ای معدنی و 
صنعت��ی گل گهر، ارتباطات س��یار ایران و 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ثبت شد و 
در مقابل نمادهای معامالتی توسعه معادن 
و فلزات، پارس خودرو و ایران خودرو با افت 

خود مانع رشد بیشتر شاخص کل شدند. 

با گروه های بازار سهام
در گ��روه اس��تخراج کانه ه��ای فل��زی 
نماد مع��ادن باف��ق ارزش معامل��ه اش به 
3۵0میلی��ون توم��ان می رس��ید و حجم 
معام��الت آن ب��ه رقم ۲۸1 ه��زار و ۵74 
س��هم بالغ ش��د، اما در نهای��ت نزدیک به 
۲درص��د در قیم��ت پایانی اف��ت کرد. در 
گروه محص��والت ش��یمیایی روند کاهش 
قیمت س��هم ها اکث��را رو ب��ه کاهش بود، 
هرچند معدود نمادهایی مانند پلی اکریل و 
گسترش نفت و گاز پارسیان مقدار اندکی 
رش��د کردند و همچنین صنایع شیمیایی 
فارس و پاکسان توانستند بیش از 3درصد 
افزایش قیمت داش��ته باشند. نماد معدنی 
و صنعت��ی گل گه��ر ک��ه بیش��ترین نقش 
را در دماس��نج بازار س��هام داشت، ارزش 
معامل��ه اش ب��ه ۲میلی��ارد و ۶30 میلیون 

تومان می رس��ید و حجم معامالت آن عدد 
11میلیون و 49۶ واح��د را رد کرد. چهار 
نم��اد از گروه اس��تخراج کانه ه��ای فلزی 
روند رش��د در قیمت پایانی خود را تجربه 
کرده اند و پنج نماد نیز شاهد روند کاهشی 
بودند، ام��ا خودرویی ها به جز در اندکی از 
نماده��ا رون��د کاهش در قیم��ت پایانی را 
تجرب��ه کردند، به طوری ک��ه نمادهایی که 
از حجم و ارزش نس��بتا باالی��ی برخوردار 
بودن��د تقریب��اً ۲ الی3 درص��د کاهش در 
قیم��ت پایانی را ش��اهد بودن��د. در گروه 
رایان��ه و فعالیت های وابس��ته ب��ه آن نیز 
اگرچه حجم عرضه س��هام ب��ر خرید غلبه 
داشت، اما تک سهم های این گروه از جمله 
ای��ران ارقام، داده پردازی و آس��ان پرداخت 
پرش��ین در معامالتی کم حجم همچنان با 
اقب��ال خریداران روبه رو هس��تند. تصویب 
آیین نام��ه نصب صندوق های فروش��گاهی 
در هی��أت دولت و احتمال بررس��ی آن در 
صح��ن مجلس طی روزه��ای آینده باعث 
شد برخی سهم ها در این گروه مورد توجه 

نوسان گیران قرار گیرد. 

فرصت خرید برای سهامداران حقیقی
در معامالت روز سه ش��نبه بازار سهام 
حمایت حقوقی ها از ش��اخص کل سبب 
شد تا سبزپوشی بازار سهام ادامه داشته 
باش��د. ب��ا فعالی��ت حقوقی ه��ا همزمان 
فرص��ت خرید و تحرک بیش��تر در میان 
س��هامداران حقیقی فراهم شد. از سوی 
دیگ��ر این روزها هرچن��د بازارهای مالی 
و بنگاه ه��ای اقتصادی کش��ور همچنان 

وضعیت رکودی را پش��ت سر می گذارند 
و جملگ��ی با مش��کالت مال��ی و فروش 
محص��والت روبه رو هس��تند ولی بورس 
ته��ران ف��ارغ از بازارهای م��وازی خود، 
اوضاع نسبتا بهتری دارد، چراکه شاخص 
کل به عن��وان دماس��نج ب��ورس تهران، 
مثبت است و توانس��ته به رغم حاکمیت 
رکود بر اوضاع اقتصادی کش��ور، با عبور 
موفق از کانال 79هزار واحدی و غلبه بر 
فروشندگان، جایگاه خود را بر فراز ارتفاع 
79 واحدی تحکیم بخشد و روز خوبی را 

برای فعاالن بازار سهام رقم زند. 

رشد 4 واحدی شاخص کل آیفکس
ش��اخص کل فرابورس ایران با نزدیک 
ب��ه 4 واحد صعود توانس��ت خ��ود را به 
ارتفاع 90۵ واحدی رس��انده و به پیشواز 
آخری��ن روز معامالتی ای��ن هفته برود. 
در پای��ان دادوس��تدهای روز سه ش��نبه 
بیس��تم تیرماه، نماگر فرابورس عملکرد 
مثبت��ی را به ثبت رس��اند و با 3.۸ واحد 
افزای��ش در ارتف��اع 90۵ واح��دی قرار 
گرفت. این در حالی اس��ت که نمادهای 
»م��ارون«،  »میدکو« و  »ش��پاس« هر 
ک��دام با کمت��ر از یک واح��د اثر مثبت 
در این رش��د آیفکس دخی��ل بودند. در 
بیش��تر روزهای این هفته حجم و ارزش 
مبادالت فرابورس ایران قابل توجه بود و 
روز سه شنبه نیز ش��اهد دست به دست 
شدن افزون بر 3۶0 میلیون ورقه بهادار 
ب��ه ارزش نزدی��ک به یک ه��زار و 407 
میلیارد ریال در فراب��ورس ایران بودیم. 

این در حالی است که بیش از 7۵ درصد 
از حج��م و نیم��ی از ارزش کل مبادالت 
فراب��ورس در اختیار دو ب��ازار اول و دوم 
در پی نقل وانتق��ال بیش از ۲۸0میلیون 
س��هم به ارزش افزون ب��ر 7۶9 میلیارد 
ریال ق��رار گرفت. در تابلوهای معامالتی 
ال��ف، ب و ج ب��ازار پایه نی��ز بالغ بر 7۵ 
میلی��ون س��هم ب��ه ارزش 114میلیارد 
ری��ال نقل وانتقال یاف��ت و بدین ترتیب 
معامالت��ی  ارزش  و  حج��م  بیش��ترین 
ایران به دادوس��تد  بازارهای فراب��ورس 
س��هام اختصاص یاف��ت. همچنین تابلو 
اوراق با درآمد ثاب��ت میزبان جابه جایی 
41۸ ه��زار و ۸۸9 ورقه بهادار به ارزش 
41۲ میلیارد ریال بود که اس��ناد خزانه 
مرحل��ه نهم با نماد  »اخزا9« بیش��ترین 
حجم و ارزش مبادالت��ی را در این تابلو 
به خود اختصاص داد. در میان تسهیالت 
مس��کن نیز امتیاز تس��هیالت مس��کن 
اس��فندماه9۵ که کمترین قیمت متعلق 
به آن بود با بیش��ترین استقبال از جانب 
معامله گران مواجه شد و به لحاظ حجم 
و ارزش در صدر تابلوی تسهیالت مسکن 
قرار گرفت. بیشترین قیمت نیز در میان 
این اوراق مربوط به تسه9۶03 با قیمت 
7۵9 ه��زار ریال ب��ود؛ در مجموع بیش 
از ۸۸ هزار ورقه تس��ه بین متقاضیان و 
فروشندگان خریدوفروش شد که ارزشی 
بال��غ بر ۶۸ میلیارد ری��ال را رقم زد. در 
پای��ان در ب��ازار ش��رکت های کوچک و 
متوس��ط ۶0 هزار سهم به ارزش بیش از 
1۲4 میلیون ریال دست به دست شد. 

همزمان با حمایت حقوقی ها از شاخص کل صورت گرفت

تداوم رشد قیمت ها در بازار سهام

ب��ودن  ک��ف  پایی��ن،  ت��ورم  ن��رخ 
قیمت ه��ای جهانی مواد خام، نرخ رش��د 
اقتصادی مناس��ب و احتمال رشد ارز از 
پتانس��یل های مهم بازار اس��ت. پس در 
این شرایط به سهامداران توصیه می کنم 
حضور مقطعی در بازار نداشته باشند و با 
دیدگاه بلندمدت اقدام به سرمایه گذاری 
کنن��د. ولی نادی قمی، مدیرعامل تأمین 
س��رمایه نوی��ن در گفت وگو با س��نا، در 
خصوص روند این روزهای بازار سرمایه با 
اشاره به اینکه بازار سرمایه پتانسیل های 
خوبی برای رش��د پای��دار دارد، گفت: در 
حال حاضر بازار س��هام ب��ه اخبار مثبت 
واکنش نش��ان نمی دهد، ام��ا این اخبار 
کم کم پتانس��یل الزم برای رش��د بازار را 
س��رمایه گذاران  بنابراین  می کند،  فراهم 
باید صبور باش��ند. وی در ادامه نرخ تورم 
پایی��ن، کف ب��ودن قیمت ه��ای جهانی 
مواد خام، نرخ رش��د اقتصادی مناسب و 
احتمال رشد ارز را از دیگر پتانسیل های 
مهم بازار دانس��ت و گفت: در این شرایط 
ب��ه س��هامداران توصیه می کن��م حضور 
مقطع��ی در ب��ازار نداش��ته باش��ند و با 
دیدگاه بلندمدت اقدام به سرمایه گذاری 
کنن��د. این کارش��ناس بازار س��رمایه در 
ادامه با صرف نظر از ریس��ک های سیاسی 

داخلی، منطق��ه ای و بین المللی که برای 
اقتصاد کش��ور وجود دارد، گفت: اگر این 
ریسک های سیستماتیک را کنار بگذاریم 
به نظر می رس��د حرک��ت کلی اقتصاد رو 
به جلو اس��ت. مدیرعامل تأمین سرمایه 
نوی��ن مهم تری��ن اولویت اقتص��اد امروز 
را کاهش نرخ س��ود س��پرده های بانکی 
دانس��ت و گفت: با کاهش نرخ س��ود به 
1۵درص��د و رعایت آن توس��ط بانک ها، 
می توان حرکت بازار س��هام را شاهد بود. 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مانع 
اصلی حرکت بازار سهام، نرخ سود بانکی 
باالست، اظهار داشت: باال بودن نرخ سود 
بانکی مانع حرکت بخش واقعی اقتصاد و 
رونق کسب و کارها نیز شده است، چراکه 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی کوچک، متوس��ط 
و ب��زرگ انگی��زه کافی برای اس��تقراض 
از بانک ه��ا یا بازار س��رمایه جهت اجرای 
پروژه ها را از دست داده اند. همچنین باال 
بودن س��ود سپرده ها، بسیاری از پروژه ها 
را از صرف��ه اقتص��ادی انداخت��ه اس��ت. 
نادی قمی با اش��اره به اینکه مدتی است 
مشارکت کنندگان بازار سهام رونق آن را 
انتظار می کشند، گفت: مقایسه بین بازده 
بازارهای مختلف نش��ان می دهد افرادی 
که در سپرده بانکی، اوراق با درآمد ثابت 

و صندوق ه��ای س��رمایه گذاری با درآمد 
ثابت سرمایه گذاری کرده اند، در مقایسه 
با س��رمایه گذاران س��ایر بازارها )امالک، 
ارز، طال و س��هام( موفق تر عمل کرده اند. 
وی با تأکید بر اینک��ه این روند ادامه دار 
نخواهد ب��ود، افزود: کس��انی که روحیه 
ریس��ک پذیری دارند و به شرایط مختلف 
ب��ازار خو کرده اند و تجرب��ه کافی دارند، 
می دانند ب��ازده بازار س��هام لزوما توزیع 
نرم��ال ندارد، دوره ه��ای انفجاری قیمت 
س��هام یا رش��د قیمت ها قابل پیش بینی 
نیس��ت و حرکت بازار س��هام در یک ماه 
گاه��ی می تواند همه زیان های گذش��ته 
را جبران کن��د. این فعال بازار س��رمایه 
غیر قابل پیش بین��ی بودن بازار را ویژگی 
مهم آن دانست و گفت: این ویژگی بازار 
س��هام و نیز نقدش��وندگی آن، مطلوبیت 
آن را در مقایس��ه با سایر بازارها و حتی 
سپرده بانکی بیشتر می کند. وی با اشاره 
به رفتار غلط برخی سرمایه گذاران گفت: 
کسانی که خود را آنقدر باهوش و خردمند 
می دانند که می خواهند در هنگام مزیت 
بازار پول در این بازار حضور داشته باشند 
و هنگام مزیت بازار س��هام به سرعت به 
این بازار کوچ کنند، معموالً از بازار سهام 
عقب می مانند. به گفته مدیرعامل تأمین 

س��رمایه نوین، در اغلب م��وارد این افراد 
حرکت ه��ای اولیه قیمت های س��هام را 
چن��دان جدی نمی گیرند و به آن اعتماد 
نمی کنند، این گروه زمانی حرکت بازار را 
جدی می گیرند که قیمت ها در اوج است 
ب��ر همین اس��اس اغلب ض��رر می کنند. 
این کارش��ناس بازار سرمایه در پاسخ به 
سوال دیگر خبرنگار »سنا« درباره راهکار 
افزایش مش��ارکت مردم در بازار سرمایه 
گفت: به ط��ور تاریخی بازار س��رمایه در 
مقایس��ه با بازار پول از اقبال کمتری در 
ای��ران برخوردار بوده اس��ت. برای اینکه 
بتوان میزان مش��ارکت اف��راد را در بازار 
س��رمایه باال برد یعن��ی اینکه هم میزان 
س��رمایه گذاری در این ب��ازار را باال برد و 
هم اینکه تأمین مالی شرکت ها، پروژه ها 
و کارآفرین��ان را از این بازار افزایش داد، 
باید ضمن فرهنگ سازی، نهاد و ابزارهای 
مال��ی جدیدی را معرفی کرد تا س��الیق 
مختلف جذب بازار س��رمایه ش��ود. وی 
در ادام��ه اف��زود: بای��د زیرس��اخت های 
الکترونیکی به هم��راه نرم افزارهای مالی 
به منظ��ور جذب و تجهیز س��رمایه های 
خرد مردمی توس��عه یابن��د. در مجموع 
این اقدامات بلندمدت هس��تند و برای به 

نتیجه رسیدن آن باید صبور بود. 

مهم ترین پتانسیل های بازار سهام

خبر

عوامل تاثیر گذار در ارتقای 
صورت های مالی در بازار سرمایه

نایب رئیس هیات مدیره سازمان بورس گفت تهیه 
صورت ه��ای مال��ی و صحه گ��ذاری در گزارش های 
مالی، از عوام��ل تاثیر گذار جهت ارتقای صورت های 
مال��ی در بازار س��رمایه اس��ت. به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان، علی س��عیدی با اش��اره به عوامل 
موث��ر در ارتق��ای صورت ه��ای مالی ب��ورس اظهار 
داشت: تهیه صورت های مالی و گزارش های مالی از 
عواملی است که می تواند در ارتقای صورت های مالی 
تاثیرگذار باش��د، چراکه ارتقای کیفیت در مدیریت 
مالی از عوامل مهم در این اصل به حس��اب می آید. 
وی در ادامه با اش��اره به مشکالت صورت های مالی 
که می تواند در شاخص بورس تاثیرگذاری بلند مدت 
داشته باش��د، عنوان کرد: صورت های مالی می تواند 
این ق��درت را بدهد که وضعیت آتی ش��رکت قابل 
پیش بینی ش��ود ک��ه البته این امر می��زان بدهی و 
هزین��ه ش��رکت را نش��ان می دهد، ب��ه عبارتی هر 
آنچه س��هامدار می تواند از طریق آن منفعت کسب 
کن��د در صورت های مالی وج��ود دارد و هر خطا در 
صورت ه��ای مالی می تواند به انحراف س��رمایه گذار 
منجر ش��ود. ب��ه گفته س��عیدی، شفاف س��ازی در 
صورت های مالی از اهداف سازمان بورس به حساب 

می آید و درچارچوب این امر حرکت می کند. 

عرضه انواع قیر، کود اوره، گوگرد و 
لوب کات در تاالر صادراتی

تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز 
سه ش��نبه عرض��ه ۶ هزار و 9۵0 ت��ن جو دامی در 
قالب طرح قیمت تضمینی و ۲00 تن ذرت دانه ای، 
300 تن روغن خام، 3۲۵ تن شکر سفید، 31 هزار 
ت��ن گندم خوراک��ی و 4 هزار تن گن��دم دوروم را 
تجربه کرد. ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران روز 
سه شنبه ۲0 تیرماه میزبان عرضه ۲7هزار و 70 تن 
انواع قی��ر، کود اوره، گوگرد و ل��وب کات بود. تاالر 
صادراتی، میزبان عرضه ۲هزار تن کود اوره شرکت 
پتروشیمی شیراز، ۸ هزار تن گوگرد کلوخه شرکت 
پاالیش نف��ت بندرعباس، یک ه��زار تن لوب کات 
سبک شرکت پاالیش نفت تبریز، 1۶هزار و 70 تن 
انواع قیر ش��رکت های پاالیش نفت شیراز و تبریز، 
صنایع پاالیش��ی تکین پترولیوم آذربایجان، نگین 
گام پارس، فرآورده های قیری س��یه فام، دانا گام و 
پاالیش قیر کس��ری بود. این گزارش حاکی اس��ت 
47 ه��زار و ۲07 تن مواد پلیمری، 400 تن بنزن، 
40 هزار و 900 تن انواع قیر و یک هزار تن گوگرد 
نیز در تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی عرضه 
 ،Cشد. براس��اس این گزارش، 10 هزار تن تختال
ی��ک ه��زار و ۲۵0 تن س��بد میلگ��رد، ۵ هزار تن 
شمش بلوم در گروه فوالد، 1۲0 تن بیلت، ۲00 تن 
ش��مش هزار پوندی در گروه آلومینیوم و همچنین 
100 تن ش��مش روی، ۸00 تن م��س کاتد و 10 
کیلوگرم ش��مش طال در ت��االر محصوالت صنعتی 
و معدنی عرضه شد. بازار فرعی بورس کاالی ایران 
نیز در این روز ش��اهد عرضه یک هزار تن جو دامی 

از کشور روسیه بود. 

رشد 261 درصدی در سود هر 
سهم »غبهنوش«

ش��رکت بهنوش ایران صورت ه��ای مالی منتهی 
به 30 اس��فند 139۵ را با س��رمایه ثبت شده ۲40 
میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی شده منتشر کرد. 
شرکت بهنوش ایران در دوره 1۲ماهه یاد شده مبلغ 
۵9میلیارد و ۶99 میلیون ریال س��ود خالص کسب 
کرد و به هر س��هم مبلغ ۲49 ریال س��ود اختصاص 
داد که نس��بت به گزارش 1۲ماهه حسابرسی شده 
۲۶1درصد افزایش داش��ته است. »غبهنوش« سود 
انباش��ته پای��ان دوره مذکور را مبل��غ 3۵میلیارد و 
۸1۶میلیون ریال اعالم کرده است. یادآوری می شود 
این شرکت در دوره مشابه سال 94، مبلغ 1۶میلیارد 
و ۵17میلیون ریال س��ود خالص و ۶9ریال سود به 

ازای هر سهم شناسایی کرده بود. 

پوشش 76 درصدی پیش بینی های 
»بموتو«

ش��رکت موتوژن پیش بینی درآمد هر س��هم سال 
مال��ی منتهی به  31ش��هریورماه 9۶ را با س��رمایه 
۶۸0میلیارد و 400میلیون ریال به صورت حسابرسی 
نشده منتش��ر کرد. ش��رکت موتوژن سود هر سهم 
س��ال مالی منته��ی به 31 ش��هریورماه 9۶ را مبلغ 
۶۶۲ ریال برآورد و اعالم کرد: طی دوره 9 ماهه این 
س��ال مالی با اختصاص ۵00 ریال سود به ازای هر 
سهم معادل 7۶ درصد از پیش بینی هایش را پوشش 
داده اس��ت. »بموتو« س��ود خالص در دوره 9 ماهه 
منتهی ب��ه 31 خردادماه 9۶ را مبلغ 340میلیارد و 

۲93میلیون ریال اعالم کرد. 

نگاه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

شرکت ها و مجامع

بورس کاال

بیشترین درصد افزایش
گلوکوزان در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد 
افزایش را از آن خود کرد که فرآورده های نس��وز ایران در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

19.0۲413.31غگل

3.4۲34.97کفرا

۲.۲444.۸۶شفارس

3.۵۸04.۸3خموتور

3.۸4۵4.۸3پتایر

۲.0944.۸شپارس

1.1۲۵4.7۵سدور

 بیشترین درصد کاهش
معدنی دماوند صدر نش��ین جدول بیشترین درصد کاهش 
ش��د. دارویی لقمان در رده دوم این گروه ایستاد. نیرو ترانس 
هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.۸۸(1۵.۲97کدما
)4.۸4(7.9۶۶دلقما
)4.۸۲(۶.1۶۵بنیرو

)4.77(4.۵70خفنر

)4.۶3(3.31۶ثاباد

)4.۲4(4.333کماسه

)3.9۲(11.339شسینا

پرمعامله ترین سهم
س��رمایه گذاری ملت پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس 
شناخته شد. پلی اکریل در رده دوم این گروه ایستاد. سرمایه 

گذاری گروه توسعه ملی هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

3۲.۶0۶ ۸1۸وملت

۲3.۶۲۲ ۵43شپلي
۲3.0۲۸ ۲۲04وبانک
۲۲.۵۲0 1۵04فوالد
۲0.1۶0 49۶۸مداران
1۵.7۲۲ ۸39خکاوه
13.707 ۲390کاذر

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را داده پردازی 
ایران به خود اختصاص داد. ایران ارقام رتبه دوم را به دست 
آورد. سرمایه گذاری گروه توسعه ملی هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

100.1۵۶ 49۶۸مداران
۶۲.33۶ 73۲9مرقام
۵0.7۵۸ ۲۲04وبانک
3۸.۲1۸ 3۵99مبین
3۶.۶9۶ ۲7003آپ

33.۸77 1۵04فوالد
3۲.7۵3 ۲390کاذر

بیشترین سهام معامله شده
داده پردازی ایران در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که سرمایه گذاری ملت 
در این گروه دوم شد و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در 

رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

49۶۸1۶۲1مداران
۸1۸13۸1وملت
۲۲041۲7۶وبانک
۲3901۲7۶کاذر
۵431۲44شپلی
1۵0410۵0فوالد
4333999کماسه

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

۵3۵71071ددام
۲0141007کساپا

۲۲۵4۵۶4خمحور
۸994۵0خکمک
1۲0740۲خریخت
4۵033۲۲خلنت
1۵1۵303قثابت

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این 
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شماره 829

س�اری - دهق�ان - آیی��ن کلنگ زن��ی همزمان طرح های آبرس��انی 
به ش��هرهای سوادکوه و ۱۴ روس��تای منطقه لفور از سد آیت اهلل صالحی 
مازندرانی )سد البرز( با حضور وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور، نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سیمرغ، سوادکوه و سوادکوه 
شمالی در مجلس شورای اسالمی، استاندار و مدیران عامل مجموعه وزارت 
نیرو در مازندران، فرماندار و امام جمعه س��وادکوه و س��ایر مسئوالن برگزار 
ش��د.   به گزارش خبرنگار مازندران، وزیر نیرو در این مراس��م با بیان اینکه 
مهمترین رسالت وزارت نیرو خدمت به مردم و تامین ضروری ترین نیازهای 
مردم از جمله آب و برق اس��ت، گفت: همکاران م��ا در مازندران به منظور 
تامین آب پایدار با جامع نگری برنامه ریزی های بلند مدتی را برای تمامی 
استان از غرب تا شرق انجام دادند که بخشی از آن درحال اجراست. مهندس 
چیت چیان، با اشاره به تعامل سایر دستگاه های اجرایی استان برای اجرای 
طرحهای آبرسانی ادامه داد: چنانچه تعامل و پشتیبانی سازمانها نباشد وزارت 
نیرو به تنهایی قادر به انجام پروژه ها نخواهد بود. وی ضمن تاکید بر تالش 
و کوش��ش مجموعه وزارت نیرو در مازندران، تصریح کرد: این استان از نظر 
گستردگی و وجود ظرفیتهای متعدد دارای جایگاه ویژه ای است. مهندس 
چیت چیان اجرای عملیات آبرس��انی به سوادکوه و روستاهای لفور را یکی 
از اقدام��ات موثر در تامین آب مردم منطقه دانس��ت و تصریح کرد: اجرای 
این طرح تا دربرگیری تمامی مردم منطقه ادامه می یابد. مدیرعامل شرکت 

مهندس��ی آب وفاضالب کشور نیز در این مراسم، به نگاه ویژه و بلند مدت 
دولت به مس��ئله آب شرب استان مازندران اشاره کرد و گفت: در این راستا 
برنامه جامع تامین آب پایدار از طریق آبهای س��طحی تا افق ۱۴۲۵ در این 
اس��تان تدوین شد. مهندس جانباز، با بیان اینکه در بودجه سال ۹۶ ، چهار 
پروژه در حوزه آب و فاضالب مش��مول دریافت ردیف اعتباری شدند، اظهار 
داشت: این پروژه ها شامل آبرسانی به شهرهای غرب و شرق شامل نوشهر، 
چالوس و کالردشت، نکا و بهشهر و ۲ پروژه فاضالب می باشد. وی، به اهمیت 
اجرای طرحهای فاضالب در استانهای شمالی اشاره و تصریح کرد: به منظور 
برخورداری مردم مازندران از این طرحها، پیگیری های الزم برای اخذ ۲۸۱ 

میلیون یورو تسهیالت از طریق بانک توسعه اسالمی انجام شد. مدیرعامل 
شرکت مهندسی آب وفاضالب کش��ور، در خصوص آبرسانی به روستاهای 
مازندران نیز گفت: در این دولت بیش از ۲۲۸ هزار نفر از طرحهای آبرسانی 
روس��تایی در مازندران برخوردار شدند و ۳۵ پروژه در ۱۱۵ روستا نیز آماده 
بهره برداری اس��ت. اس��تاندار مازندران، نیز در سخنانی، با اشاره به اتحاد و 
همبس��تگی مجموعه وزارت نیرو در استان، اظهار داشت: برای رفع مشکل 
کمبود آب در منطقه سوادکوه برنامه های مختلف کوتاه مدت و بلند مدت 
پیش بینی شد. دکتر ادیانی، با تاکید بر لزوم تامین آب پایدار برای تمامی 
ساکنان این منطقه افزود: انتظار می رود در آینده نزدیک آب شرب ۵ هزار 
مش��ترک در روستاهای جویبار نیز با اجرای طرحهای آبرسانی تامین شود. 
مدیر عامل ش��رکت آب منطقه ای مازندران نیز ضمن بیان اینکه با اجرای 
این طرح، آبرس��انی به شهرهای پل س��فید، زیراب، آالشت و شیرگاه و ۲۴ 
روستای شهرستان های سوادکوه و سوادکوه شمالی انجام و با بهره برداری از 
این مجتمع های آبرسانی زمینه برخورداری ۵۶ هزار نفر از آب شرب سالم و 
بهداشتی فراهم می شود، گفت: برای اجرای این طرح ۴۲ کیلومتر خط انتقال 
آب، ۱۷ هزار متر مکعب مخازن و ۲۷۰ لیتر در ثانیه تصفیه خانه درنظر گرفته 
شده است. هزینه اجرای این طرح آبرسانی ۸۰۰ میلیارد ریال می باشد که فاز 
نخست آن شامل خط انتقال به طول ۲۱ کیلومتر با هزینه ۳۰۰ میلیارد ریالی 

در مدت ۲۱ ماه اجرا می شود. 

تبریز - اسد فالح- استاندار آذربایجان شرقی در نشست شورای فرهنگ 
عمومی استان خواستار تدوین تقویم فرهنگی استان شد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، دکتر اسماعیل جبارزاده با اشاره به تأثیرگذاری شورای فرهنگ 
عمومی در تبیین روش ها و منش های فرهنگی استان، گفت: معتقدم که اگر 
قرار است کاری در عرصه فرهنگی صورت گیرد، باید ابعاد و نحوه اجرای آن 
توسط نهادهای فرهنگی دولتی و غیردولتی در این شورا مشخص شود. وی، 
با اش��اره به اینکه مردم آذربایجان ش��رقی مردمی فرهنگ دوست هستند و 
زمینه پذیرش هر نوع فعالیت فرهنگی را دارند، افزود: در چهار سال گذشته 
تالش کردیم که هر ماه یک اتفاق فاخر فرهنگی در اس��تان اجرا ش��ود که 
خوشبختانه در اکثر ماه ها حداقل یک جشنواره یا برنامه فرهنگی در سطح 
ملی یا بین المللی در سطح استان برگزار شد. استاندار آذربایجان شرقی افزود: 
در س��ال ۹۵ تنها در دانشگاه تبریز ۱۳۰۰ برنامه کوچک و بزرگ فرهنگی 
برگزار شد و جنب وجوش فرهنگی در اکثر دستگاه های استانی نیز مشهود 
بود. جبارزاده با تأکید بر تش��کیل ماهانه جلس��ات شورای فرهنگ عمومی 

استان، گفت: هماهنگی دستگاه های فرهنگی موجب بازدهی بیشتر برنامه ها 
خواهد ش��د. نائب رئیس شورای فرهنگ عمومی استان همچنین بر تدوین 
تقویم فرهنگی استان تأکید کرد و گفت: برنامه های فرهنگی استان باید بر 
اس��اس این تقویم مدیریت شود تا بتوانیم در حوزه فرهنگی نیز مانند سایر 
بخش ها جزو اس��تان های برتر کشور باشیم. اس��تاندار آذربایجان شرقی با 
اشاره به اینکه مسائل فرهنگی از دغدغه های همیشگی رهبر معظم انقالب 

اس��ت، گفت: تدوین تقویم فرهنگی استان می تواند گامی در جهت تحقق 
این دغدغه ها بوده و موجب انگیزه مضاعف مسئوالن و دستگاه های فرهنگی 
استان شود. معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره 
به نقش باورهای دینی در کنترل آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: مساجد 
نقش بسیار مهمی در این زمینه دارند، اما متأسفانه آن گونه که شایسته است 
به رس��الت خود عمل نمی کنند. سعید شبستری با بیان اینکه مساجد در 
مدیریت برنامه های فرهنگی، نقش فعالی ندارند، افزود: الزم است در خصوص 
فعالیت مساجد، به صورت تخصصی آسیب شناسی شود تا نقش و جایگاه آنها 
در حوزه فرهنگی احیا گردد. الزم به ذکر است اولین جلسه شورای فرهنگ 
عمومی اس��تان در سال ۹۶ با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار 
آذربایجان شرقی برگزار شد. در این جلسه اعضای حاضر ضمن بحث و تبادل 
نظر در خصوص مسائل مختلف فرهنگی، بر ضرورت هماهنگی دستگاه های 
فرهنگی و پرهیز از موازی کاری در حوزه فرهنگ و نقش آفرینی مساجد در 

اجرای برنامه های فرهنگی تأکید کردند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون بندری و منطقه ویژه اداره کل 
بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان از انجام ممیزی مراکز HSE و آتش نشانی 
مجتمع بندری شهید رجایی خبر داد.      به گزارش پایگاه اطالعات و اخبار روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، " محمدعلی اصل سعیدی 
پ��ور" معاون بندری و منطقه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان 
در آیی��ن اختتامیه این دوره از ممیزی، ضمن تش��کر از زحمات تیم ممیزی، از 
تالش های ش��بانه روزی مرکز HSE و آتش نش��انی بندر شهید رجایی تقدیر 
 کرد.  وی اظهار داشت: در این ممیزی، تمامی شاخص های عملکردی HSE و 
آتش نشانی مطابق با استاندارد های ISO14001 و OHSAS18001 مورد 
 HSE پایش و ارزیابی قرار گرفت. سعیدی پور با اشاره به ایجاد ساختار یکپارچه
و آتش نشانی از ابتدای سال جاری در بندر شهید رجایی، انجام این مهم را اقدامی 
 HSE جهت ایجاد هماهنگی درون سازمانی به منظور ارتقای شاخص عملکرد

و آتش نشانی در بندر دانست. معاون امور بندری و منطقه ویژه اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به سرعت شتابان رشد و توسعه بندر شهید 
رجایی، لزوم حفظ و ارتقای استاندارد های مربوط به HSE و آتش نشانی را مورد 

تاکی��د قرار داد.  وی ممیزی های صورت گرفته طی س��ال های های اخیر را از 
فعالیت های بسیار خوب و موثر سازمان بنادر جهت پیگیری هر چه بهتر مشکالت 
و نارسایی های موجود در بنادر دانست و از مدیریت HSE و آتش نشانی سازمان 
جهت هماهنگی و اجرای ممیزی سالیانه بنادر قدردانی کرد. سعیدی پور با اعالم 
وجود برخی کمبود های س��اختاری در بنادر، لزوم سرمایه گذاری بیش از پیش 
به ویژه در بخش توانمند سازی نیروی انسانی، رفع کمبودهای تجهیزاتی و نرم 
افزاری و ایجاد هماهنگی های برون سازمانی را خواستار شد.  معاون امور بندری 
و منطق��ه ویژه اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان در پایان 
انعکاس مناسب نقاط ضعف و قوت و به خصوص مشکالت ساختاری 
موجود در بنادر را از مهمترین دستاوردهای یک ممیزی ایده آل دانست 

و بر پیگیری این مهم توسط سازمان مرکزی و بنادر تاکید کرد.

رشت- زینب قلیپور- جمشید ظهیری مدیرعامل شرکت گاز 
اس��تان گیالن از نش��ت یابی دو هزار و ۲۰۰کیلومتر از ش��بکه و 
خط��وط تغذیه گاز در س��ه ماه اول س��ال جاری در اس��تان خبر 
داد. این نش��ت یابي ها در ۷ ش��هر اس��تان صورت پذیرفته است 
و معادل ۱۰ درصد کل خطوط گاز در اس��تان مي باشد. ظهیری 
با اش��اره به وقوع دو  انفجار در ش��هرهای لنگرود و رش��ت گفت: 
این ش��رکت تمام تالش خود را برای تأمین امنیت تأسیس��ات و 
تجهیزات خود تا درب منازل مش��ترکین عزی��ز انجام می دهد و 
در همین راس��تا عالوه بر نش��ت یابی از ۲ ه��زار و ۲۰۰ کیلومتر 

ش��بکه گاز در اس��تان، بیش از ۳۳ هزار انش��عاب گاز را در س��ه 
ماه اول امس��ال مورد بازرس��ی و نش��ت یابی قرار داده است و در 

 دو حادثه اخیر هیچ گونه اش��کالی متوجه تأسیس��ات این شرکت 
نمی باش��د و علت انفج��ار از داخل منازل بوده اس��ت. وی اظهار 
داش��ت: اگرچه گاز مایه آرامش و آس��ایش مردم عزیز است ولی 
 در صورت عدم رعایت نکات ایمنی، اس��تفاده از وس��ایل گازسوز 
غیر استاندارد و یا سهل انگاری می تواند زمینه ساز حوادثی ناگوار 
گردد. مهندس ظهیری با اش��اره به گسترش شبکه گازرساني، بر 
ضرورت توجه بیش��تر و بازرسی دقیق تر از شبکه تغذیه و توزیع 
گاز به منظور اجتناب از بروز هرگونه حادثه ناگوار و انتقال 

مطمئن گاز به مشترکین عزیز تاکید کرد.

تبریز – اسد فالح- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان 
ش��رقی گفت: پیش بینی می شود امسال میزان آس��فالت رایگان در 
روستاهای استان به باالی یک میلیون مترمربع برسد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی، 
مهندس حافظ باباپور در مراسم گرامیداشت روز ملی دهیار اظهار داشت: 
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در حوزه آس��فالت معابر روستایی، 
بیش��ترین تعامل و همکاری بین بنیاد مسکن با دهیاری شکل گرفته 
اس��ت. وی در خصوص بحث توزیع قیر رایگان نیز گفت: در این زمینه 
اقدامات اساس��ی انجام شده اس��ت به گونه ای که در سال ۹۴ سهمیه 
اس��تان ۱۰ هزار تن بود که خوش��بختانه این مقدار در س��ال ۹۵، ۱۶ 
هزار و امسال به ۲۴ هزار رسیده است. مهندس باباپور ادامه داد: در دو 

س��ال گذشته ۱۸۸ روستا از نعمت آسفالت روستایی برخوردار شده  و 
 ۷۰۰ هزار مترمربع معابر روستایی ما آسفالت شده که در  سال جاری 

پی��ش بینی می کنیم باالی یک میلیون مترمربع آس��فالت رایگان در 
روس��تاها انجام شود. وی افزود: برای کارهای زیرسازی و جدول گذاری 
سهم بنیاد ۱۶ میلیارد تومان و سهم دهیاری ها ۲۲ میلیارد تومان بوده 
است. مهندس باباپور با بیان اینکه ابالغیه قیر رایگان امسال متفاوت با 
سال های قبل است، گفت: امسال ۷۰ درصد قیر رایگان باید در اختیار 
دهیاران قرار داده می ش��ود که باید این افراد وارد عمل ش��وند و در این 
 راس��تا تفاهمنامه س��ه جانبه بین بنیاد، دهیاران و پیمانکاران منعقد 
 ش��ود و بنیاد مس��کن س��همیه قیر رایگان را در اختیار دهیاران قرار

 دهد. مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود: بنیاد مسکن خود را در مقابل 
دهیاران قرار نداده و در زمینه مش��اوره های فنی مختلف این دهیاران 

را یاری کند کمااینکه در بحث آموزش نیز می تواند وارد عمل شود.

قزوی�ن- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل س��ازمان حمل و نقل و 
ترافیک شهرداري قزوین گفت: با توجه به ضرورت تأمین دسترسي هاي آسان 
براي ش��هروندان جانباز، معلول و سالمند، اجراي پروژه هاي مناسب سازي 
جزو پروژه هاي اولویت دار این س��ازمان به ش��مار مي رود. به گزارش روابط 
عمومي سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري قزوین، سعید جهانگیري 
افزود: محیط زندگي در جامعه به ویژه وضعیت معابر باید به گونه اي باشد که 
افراد معلول هم بتوانند به راحتي در این معابر تردد کنند. وي عنوان کرد: به 
این منظور مناسب سازي معابر در دستورکار سازمان حمل و نقل و ترافیک 

ش��هرداري قزوین قرار دارد تا با اجراي پروژه هاي مناس��ب سازي در نقاط 
مختلف شهر بتوان بستري فراهم کرد که افراد معلول و سالمندان به راحتي 
بتوانند در شهر تردد داشته باشند. مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداري قزوین تصریح کرد: اجراي این پروژه ها موجب مي شود که این 
قشر هم مانند سایر شهروندان بتوانند در جامعه حضور داشته و از امکانات آن 
بهره مند شوند. جهانگیري خاطرنشان کرد: در این راستا در سه ماهه نخست 
سال جاري در برخي از خیابان هاي شهر از جمله کمربندي شهیدبهشتي 
جنب آتش نش��اني، بلوار صیاد شیرازي، محدوده شهرداري منطقه۲ و بلوار 

ایران پروژه مناس��ب سازي اجرا ش��د. وي گفت: پروژه هاي مناسب سازي 
شامل عملیات عمراني از قبیل خاکبرداري، اجراي جدول هاي بتني و سنگي، 
تخریب و برش آسفالت است که به منظور تسهیل در تردد جانبازان، معلوالن 
و افراد سالمند در معابر  شهر اجرا مي شود. مدیرعامل سازمان حمل و نقل 
و ترافیک شهرداري قزوین یادآور شد: پروژه هاي اجرایي توسط این سازمان 
به منظور رفاه حال تمام شهروندان است بنابراین مناسب سازي معابر یکي از 
برنامه هاي اولویت دار سازمان به منظور رفاه حال شهروندان جانباز، معلول و 
سالمند به شمار مي رود و این مهم را یکي از وظایف اصلي سازمان مي دانیم.

اراک - خبرنگار فرصت امروز- رئیس مرکز بهداش��ت اس��تان مرکزی 
ب��ر ضرورت برخورد و مبارزه با دخانیات در همه ایام س��ال تأکید کرد. جواد 
نظ��ری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مبارزه با دخانیات در همه ایام س��ال 
در دستور کار مرکز بهداشت قرار داشته و مختص هفته مبارزه با مواد مخدر 
نیست. وی تصریح کرد: یکی از برنامه های اصلی مرکز بهداشت استان مرکزی 
 مبارزه با دخانیات است که این مهم در سندی به عنوان مبارزه با بیماری های 
غیر واگیردار تنظیم شده و موارد آن در دست اقدام است. رئیس مرکز بهداشت 
اس��تان مرکزی افزود: در استان همچنین با همکاری معاونت امور اجتماعی 
اس��تانداری مرکزی سندی در حال تنظیم است که موضوع اصلی آن مبارزه 
با دخانیات می باشد که در این سند وظایف هرکدام از دستگاه ها به طور ویژه 

شناسایی و به آنها اعالم شده است. نظری تصریح کرد: در سال گذشته به منظور 
جمع آوری قلیان اقداماتی از سوی شبکه بهداشت استان مرکزی صورت گرفته 

است که تشکیل کمیته تخصصی برای این مهم، اجرای برنامه های نمایشی، 
عروسکی، کاریکاتور و قصه گویی، توزیع بسته های آموزشی و نمایشگاه عکس، 
نصب بنر و بیلبورد در سطح شهر و آموزش گروهی در مراکز جامعه سالمت 
بخش��ی از این اقدامات به ش��مار می رود. وی ادامه داد: در تمام مراکز جامعه 
سالمت نیروی بهداشتی وجود دارد و برای هر فرد مراجعه کننده اقدامات اولیه 
و راهنمایی ه��ای الزم در این رابطه انجام و ای��ن افراد به کلینیک های ترک 
دخانیات در استان ارجاع داده می شوند. رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی 
از دیگر اقدامات مرکز بهداشت استان مرکزی را آموزش گروهی روانشناسان 
و نصب تابلوهای الکترونیکی و فضاهای مجازی و همچنین تشدید بازرسی ها 
از سفره خانه ها، منع مصرف در تاکسی ها و مکان های عمومی و... عنوان کرد.

همزمان با سفر وزیر نیرو به مازندران

طرح آبرسانی به سوادکوه شمالی و 14 روستای منطقه لفور با اعتبار 300 میلیارد ریال آغاز شد

استاندار:

تقویم فرهنگی استان آذربایجان شرقی تدوین شود

سعیدی پور اعالم کرد

مراکز HSE و آتش نشانی بندر شهید رجایی ممیزی شدند

2 هزار و 200 کیلومتر از شبكه گاز استان گیالن نشت یابی شد 

مدیرکل بنیاد مسكن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی:

میزان آسفالت رایگان در روستاهای استان به باالی یک میلیون مترمربع می رسد

جهانگیري، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري قزوین:

پروژه هاي مناسب سازي معابر جزو پروژه هاي اولویت دار شهرداري قزوین است

رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی تأکید کرد

ضرورت مبارزه با دخانیات در همه ایام سال

مدیر آبفا خوانسار در برنامه جاری حیات اعالم کرد:
با راه اندازی سامانه 1522 خدمات آبفا سهل الوصول گردید

اصفهان- قاسم اسد- در هفتمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی جاری حیات با 
موضوع مدیریت مصرف که با حضور کارشناسان آبفا، مجریان، گویندگان شبکه رادیو اصفهان و جمعی 
از مردم شهر خوانسار برگزار شد مهندس جهانگیری مدیر آبفا شهر خوانسار در پاسخ به سؤال خانم 
رفسنجانی مجری برنامه پیرامون تدابیر مدیر و کارکنان آبفا مبارکه در زمینه اعمال مدیریت مصرف 
صحیح آب در خوانس��ار گفت: با توجه به رسالت شرکت آب و فاضالب که تأمین آب شرب سالم و 
بهداشتی و جمع آوری، دفع و تصفیه بهداشتی فاضالب است تالش شده با همکاری و همفکری روابط 
عمومی آبفا استان اصفهان و خانه فرهنگ آب اقدامات فرهنگی درخصوص مصرف صحیح آب همچون توزیع بروشور، بهره گیری از رهنمودهای 
ائمه جمعه و جماعات، تولید برنامه های فرهنگی مصرف صحیح آب، استفاده از تجهیزات و شیرآالت کاهنده مصرف و نیز اقدامات فنی و مهندسی 
همانند اصالح خطوط فرسوده، تعویض انشعابات و کنتورهای فرسوده، نصب فشارشکن و ... از جمله اقدامات در این خصوص بوده است. جهانگیری 
افزود: شرکت آبفا خوانسار در سال ۷۴ فعالیت خود را به صورت مستقل آغاز کرد و تا قبل از آن تحت پوشش شهرداری بوده اما هم اکنون ۲۲ هزار 
نفر تحت پوشش شرکت آبفا خوانسار هستند و حدود ۷۷۷۰ انشعاب آب واگذار شده ۹۵۸ کیلومتر طول شبکه انتقال آب است و ۱۲۴ کیلومتر طول 
شبکه توزیع آب است و ۱۴ حلقه چاه به منظور تأمین آب شرب در مدار بهره برداری قرار دارد این درحالیست که به دلیل توپوگرافی شهر خوانسار 
آبرسانی به تمام نقاط این شهر دشوار است چرا که اختالف ارتفاعات زیاد است اما کیفیت آب شرب مطابق با استانداردهای تعریف شده است. آب 
شرب این منطقه با توجه به در مدار قرار گرفتن فاز اضطراری تصفیه خانه آب خوانسار که در آبان ماه سال گذشته با حضور وزیر نیرو در مدار قرار 
گرفت و نیز منابع آبهای زیرزمینی از لحاظ میکروبی و شیمیایی مطابق با استاندارد است این درحالیست که همه روزه عالوه بر آزمایشگاه شرکت 
آبفا خوانسار تحت کنترل و نظارت کیفی مرکز بهداشت نیز قرار دارد. در ادامه این برنامه خانم تشیعی به راههای صرفه جویی در مصرف آب اشاره 
کرد و گفت: مشترکین باید در فصل تابستان کولرهای آبی را کنترل نمایند از نشتی کولرها جلوگیری کنند از شستن حیاط با آب شرب خودداری 
شود و باغچه و فضای سبز را در ساعات اولیه روز و پایانی شب آبیاری نمایند. وی گفت: ۳۰ درصد آب مصرفی در واحدهای مسکونی مربوط به 
سرویس بهداشتی است بنابراین بهتر است از فالش تانک های جدید ۲ حالته استفاده شود و از فالش تانک قدیمی که در هربار مصرف باعث تبدیل 
۲۰ تا ۲۵ لیتر آب ش��رب به فاضالب می ش��ود خودداری نموده و نیز می توان با قراردادن جسم سنگین مانند آجر و بطری حاوی شن در فالش 
تانک از حجم فالش تانک های قدیمی کم نمود. یکی از شهروندان پرسید چه راهکارهایی به منظور ارائه خدمات آسانتر به مشترکین در دستور کار 
 قرار دادید؟ جهانگیری گفت: هم اکنون با راه اندازی سامانه ۱۵۲۲ بسیاری از خدمات آبفا به صورت غیرحضوری انجام می گیرد. این امر به منظور 
سهل الوصول بودن خدمات انجام گرفت و شرکت آبفا خوانسار هم به منظور واگذاری انشعاب، خرید و فروش انشعابات، اخذ صورت حساب، اعالم 
شماره کنتور و کلیه خدمات شرکت آبفا را می توان به صورت غیرحضوری و از طریق ارتباط با سامانه ۱۵۲۲ در کوتاهترین زمان ممکن دریافت نمود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران : 
استاندار سمنان و فرماندار شاهرود عالوه بر پیگیری های بسیار؛امسال برای 

نخستین بار بودجه ای را برای کارهای عمرانی فرودگاه در نظر گرفته اند
شاهرود - بابامحمدی - رحمت اهلل مه آبادی در آیین معارفه و تکریم مدیران سابق و کنونی 
فرودگاه شاهرود، افزود: نقش اصلی را در توسعه فرودگاه شاهرود کمیته مردمی داشته و باید دولت 
هم به عنوان خدمتگزار مردم، در این کمیته ذوب شود. وی با بیان این که نگاه دولت نسبت به توسعه 
این فرودگاه مثبت است، اضافه کرد: استاندار سمنان و فرماندار شاهرود هم عالوه بر پیگیری های 
بسیار در این زمینه، امسال برای نخستین بار بودجه ای را نیز برای کارهای عمرانی فرودگاه در نظر 
گرفته اند. مه آبادی همچنین درباره مزایای مرز هوایی خاطرنشان کرد : مرز هوایی یکی از چهار جزء 
حکومت مدرن و یکی از شاخص های توسعه قدرت نرم است. وی یادآور شد : شرکت فرودگاه های کشور تالش می کند از طرح های توسعه ای 
فرودگاه شاهرود حمایت کند. در این نشست، از زحمات چندین ساله اتقایی مدیر پیشین فرودگاه شاهرود قدردانی و حمیدپور به عنوان مدیر جدید 

این فرودگاه معرفی شد.

مدیرعامل شرکت برق استان گلستان:
رکورد مصرف برق استان گلستان شكسته شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با اشاره به گرمای بی سابقه هوا در استان گفت: روز گذشته 
رکورد مصرف برق در استان گلستان شکسته شد.علی اکبر نصیری با اشاره به گرمای بی سابقه هوا و افزایش مصرف برق در استان اظهار داشت: 
دیروز سه شنبه ۱۳ تیر ماه مصرف انرژی برق در استان گلستان از ۱۱۳۳ مگاوات ساعت عبور کرده است.وی افزود: این میزان مصرف انرژی برق 
نسبت به روز نخست هفته جاری ۱۲ درصد و نسبت به روز مشابه در سال گذشته ۶۲ درصد افزایش را ثبت کرده که رکورد جدید در مصرف برق در 
استان گلستان است..مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان همچنین از مردم خواست که با تداوم افزایش بی سابقه دما، در راستای ارائه 
خدمات مطلوب و پایداری شبکه از سوی این شرکت به ویژه در ساعات اوج مصرف برق از بکارگیری لوازم برقی غیرضروری و پرمصرف خودداری 
کنند.نصیری گفت: این دوره گرما، گرمترین گرمای فراگیر کشور در سال جاری است و بر این اساس شاهد افزایش قابل توجه مصرف آب و برق 
خواهیم بود که الزم است مسئوالن و مردم تدابیر الزم را بیندیشند.وی اظهار کرد: توصیه می شود برای کاهش استفاده از سیستم های سرمایشی 
مردم عصرها و شب ها را در پارک ها و مناطق تفریحی و خنک سپری کنند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با اشاره به اجرای طرح 
تغییر ساعت کار ادارات استان گفت: از روز سه شنبه ۱۳ تیر ساعات کار ادارات استان گلستان تغییر کرده که این سبب صرفه جویی ۱۰ درصدی در 
مصرف برق خواهد شد.براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گلستان دمای هوا در استان گلستان به صورت بی سابقه ای در روزهای جاری 

افزایش یافته و امروز دمای هوا تا ۴۹ درجه می رسد.

مدیر فرآورده های نفتی گلستان:
مرحله دوم طرح تخصیص سوخت ناوگان بر اساس پیمایش در گلستان اجرا می شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- امیر بنی کریمی، اظهار داشت: روزانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر مواد نفتی در استان گلستان مصرف می شود 
که استان ۱.۶ درصد مصرف سوخت کشور را به خود اختصاص داده است. اکنون ۶۹ باب نقطه عرضه سوخت مایع، ۶۴ جایگاه سوخت سی ان جی و 
۱۲۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل در استان وجود دارد.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان گلستان تصریح کرد: بخش خانگی و ادارات 
نیز تنها یک دهم درصد سوخت را در استان مصرف می کنند که امید داریم در سال های اخیر با توسعه گازرسانی در استان این میزان به صفر برسد.

بنی کریمی با اشاره به برنامه های این شرکت در راستای کاهش قاچاق سوخت در استان گفت: سامانه هوشمند تجارت آسان در راستای منطبق 
کردن سهمیه ها اجرا شده و همه مصرف کنندگان اطالعات خود را در ۶ مرحله در سامانه ثبت می کنند که امید داریم تا پاییز امسال وضعیت مصرف 
در بخش های مختلف مشخص شود.وی افزود: در بخش کشاورزی نیز سوخت باید براساس سطح زیر کشت به کشاورزان اختصاص یابد که این 
طرح به صورت پایلوت در استان اجرا می شود.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان گلستان اظهار کرد: در راستای ساماندهی مصرف 
سوخت، فاز دوم مرحله دوم طرح تخصیص سوخت ناوگان بر اساس پیمایش امسال با نصب جی پی اس بر روی ناوگان سنگین درون شهری اجرا 
می شود.بنی کریمی گفت: بهبود و توسعه عملکرد سامانه ها مانند اتصال به سیستم حواله نفت کشوری و سامانه مواد مکشوفی به انبارهای نفتی نیز 
امسال اجرایی می شود.وی با اشاره به اجرای طرح کنترل سوخت مرزی افزود: این طرح در اینچه برون استان گلستان اجرا شد که در سال گذشته 
۱۸ هزار و ۲۸۶ ناوگان سوخت به ارزش ۲۲ میلیارد ریال ارزیابی شده است.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان گلستان گفت: در این 
مدت بیش از ۱۱ هزار مورد بازدید از جایگاه های سوخت استان گلستان انجام شده که نتایج بسیار خوبی داشته و سبب کاهش قاچاق سوخت در 

استان و کشور شده است.

بهینه سازی  چهار دستگاه  برج تخلیه  غالت  با بهره گیری از فناوری روز جهان در 
منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره(

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- چهار دستگاه برج تخلیه غالت) پنوماتیکی( با هدف ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به مشتریان و به منظور 
حفظ و صیانت از تجهیزات اس��تراتژیک مجتمع بندری امام خمینی)ره( با بهره گیری از فناوری روز جهان بهینه س��ازی گردیدند. معاون فنی و 
نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان خوزس��تان ضمن اعالم این خبر اظهار داش��ت: با توجه به اهمیت این چهار دس��تگاه استراتژیک در 
تخلیه کاالهای اساسی )غالت( و در نتیجه پایداری زنجیره تأمین کاال و همچنین لزوم پیشگیری از افزایش استهالک آنها و کاهش راندمان تخلیه 
این نوع کاال، پروژه بهینه س��ازی این تجهیزات مهم در س��ازمان بنادر و دریانوردی تعریف و قراردادی با موضوع ارتقاء توانمندی ها و قابلیت های 
دستگاه های یاد شده و همچنین بهره گیری از فناوری روز جهان با  شرکت سازنده تجهیزات مذکور منعقد گردید. نظری در تشریح اهم اقدامات 
 صورت گرفته در جریان پروژه بهینه س��ازی این چهار دس��تگاه بیان داش��ت: تغییر سیستم بلوورها )مکش( از حالت تسمه ای به کوپل مستقیم 
)DIRECT DRIVE(، ارتقاء سیستم های کنترل الکتریکی با فناوری به روز)PLC S7 -300( و خنک کننده موتور دیزل ها  از اهم موارد 
بهینه سازی فنی در این چهار دستگاه به شمار می آید. معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، افزایش راندمان تخلیه، 
کاهش مصرف انرژی در حدود ۴۰ درصد، کاهش تعمیرات و هزینه ها و کنترل هوشمند ارتعاش و درجه حرارت مرتبط با بلوورها را از جمله اهم 

مزایایی برشمرد که در پی انجام بهینه سازی در این چهار دستگاه تجهیز استراتژیک به دست آمده است.

CNG صرفه جویی31 میلیون لیتر بنزین در منطقه لرستان به ازای مصرف
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیر شرکت نفت منطقه لرستان گفت:در سه ماهه اول سال ۹۶ به جهت 
افزایش استفاده مردم از گاز سی ان جی بعنوان سوخت پاک و ارزان حدود ۳۱میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شد. 
مهندس پیمان اظهار کرد: مصرف سی ان جی  در سه ماهه اول سال ۹۶  به بیش از ۳۴ میلیون و ۸۵۰ هزارمتر 
مکعب رسید، که تقریبا معادل آن بنزین صرفه جویی شده است. وی بیان داشت: مصرف گازطبیعی فشرده »سی 
ان جی« منطقه لرستان در سه ماهه اول سال ۹۶، با ۵/۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به صرفه 
جویی در مصرف ۳۱ میلیون لیتر بنزین منجر شده است. بهرامی با اشاره به رشد  ۵/۵درصدی مصرف گاز طبیعی 
در این منطقه افزود: روزانه ۳۷۵  هزار مترمکعب سی ان جی از طریق  ۵۰ باب جایگاه  فعال عرضه این سوخت در منطقه لرستان توزیع می شود.

آغاز عملیات لوله گذاری خط پمپاژ آب مخزن امیرکبیر به مخزن راه آهن
مالرد - مژگان علیقارداشی - مجری طرح آبرسانی مناطق ۲۱ و ۲۲ تهران از آغاز عملیات لوله گذاری خط 
پمپ��اژ آب مخزن امیرکبیر به مخ��زن راه آهن خبر داد.  غالمرضا مرادی زاده گفت: مخزن ۴۰۰۰ مترمکعبی امیر 
کبیر که با هدف آبرسانی به شهرک راه آهن، یکی از کانون های بزرگ شهری و در بافت قدیمی شرق منطقه ۲۲ 
می باشد، ساخته شده است که نقش مخزن سرویس و پمپاژ را دارد.  وی افزود: با توجه به فقر منابع آب موجود 
در منطقه ۲۲ شرکت آب وفاضالب همواره در صدد چاره اندیشی و تامین آب پایدار برای سالهای آتی این منطقه 
بوده که براساس طرح مصوب آبرسانی بیشترین بخش نیاز آبی از تصفیه خانه ششم تهران تامین خواهد شد. اما با 
توجه به تاخیر ساخت تصفیه خانه؛ این شرکت برای دوره زمانی میان مدت، جبران کمبود آب را با انتقال آب چاههای جنوبی به مخازن باالدست 
در دستور کار قرار داده است. مجری طرح آبرسانی مناطق ۲۱ و۲۲ شهر تهران بیان کرد: خط انتقال از مخزن بین راهی امیر کبیر به مخزن راه آهن 
با پتانسیل انتقال آب ۲۰۰ لیتر در ثانیه، با همین هدف در فاز اجرایی قرارگرفته و آغازشده است که در ادامه با پمپاژ آب به مخزن شهرک شهید 
 باقری به آبرسانی واحدهای مسکونی جدید از جمله پروژه مسکونی آسمان، شهید صیاد شیرازی ، عرفان و شمال غرب دریاچه چیتگر کمک شایانی 
می کند. مرادی زاده تصریح کرد: این خط توانایی جمع آوری و انتقال آب ۶ حلقه چاه را دارد. پروژه مورد نظر با لوله چدن داکتیل به قطر ۴۰۰ میلیمتر 

و بطول ۱۵۵۰ متر با اعتبار پانزده میلیارد ریال؛ از منابع داخلی و درآمدهای سرمایه ای منطقه ۲۲ اجرا و تا دو ماه آینده بهره برداری خواهد رسید.

اخبار



7 خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهارشنبه
21 تیر 1396

شماره 829

 دعوا بر س��ر »اختیاری« یا »اجباری« 
بودن ثبت س��ند خودرو در دفاتر رسمی، 
در نهایت با رأی قانون به اختیاری بودن 
ای��ن موضوع به پایان رس��ید ت��ا یکی از 
طوالنی ترین اختالف نظرهای میان پلیس 
و کانون س��ردفترداران به نفع ناجا تمام 

شود. 
به گزارش کارپرس، ماه هاس��ت که هر 
از گاهی بحث بر س��ر اختی��اری بودن یا 
نبودن ثبت س��ند خ��ودرو در دفاتر ثبت 
اس��ناد باال می گیرد؛ ناجا مدعی است که 
سند صادر ش��ده از سوی پلیس کافی و 
الزامی است و اگر فردی سند خودرویش 
را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند، 
کاری اختی��اری انج��ام داده اس��ت، در 
ط��رف مقابل ام��ا کانون س��ردفترداران 
نظر دیگری دارد و از اجباری بودن ثبت 
س��ند خودرو صحبت به می��ان می آورد؛ 
موضوعی که البته ش��ب گذشته با اعالم 
نظر نهایی مجلس شورای اسالمی به نفع 

پلیس به پایان رسید. 
گرچه پی��ش از این نیز باره��ا فرمانده 
ناجا، سخنگوی ناجا، رئیس پلیس راهور 
ناجا، معاون حقوقی پلیس راهور و. . . بر 
کافی بودن س��ند صادره از سوی پلیس 
تأکی��د ک��رده بودن��د، اما اص��رار کانون 
س��ردفترداران بر الزم و اجب��اری بودن 

ثبت س��ند خودرو تا جای��ی پیش رفت 
که آنان حتی حاضر به پذیرش س��خنان 
وزیر کشور هم نش��دند و به ناچار سردار 
حسین اش��تری، فرمانده نیروی انتظامی 
در نامه ای به مجلس ش��ورای اس��المی 
خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد. 

رحمان��ی فضل��ی، وزیر کش��ور درباره 
نق��ل و انتقال خودروه��ا و ادعای کانون 
س��ردفترداران مبنی بر ضرورت ثبت این 
نق��ل و انتق��االت در دفاتر اس��ناد، گفته 
بود: »قانون، این اختیار را به ش��هروندان 
داده ت��ا درصورت تمایل، نق��ل و انتقال 
خودروه��ای خود را در دفاتر اس��ناد نیز 
به ثبت برس��انند و آنچه از س��وی پلیس 
انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی 
اعالم می کند برای احراز مالکیت خودرو 
کاف��ی اس��ت. ب��ه عبارت��ی همانطور که 
ش��هروندان یخچال، تلویزی��ون، فرش و 
اقالم اینچنینی را ثبت رسمی نمی کنند، 
در مورد خودرو نیز همین موضوع صادق 
اس��ت و نیازی نیست که سندی از سوی 
دفاتر اس��ناد صادر ش��ود، بلک��ه مدارک 
صادر ش��ده از س��وی پلیس کافی است 
و نی��روی انتظامی در ای��ن زمینه وظیفه 

قانونی خودش را انجام می دهد. 
س��رانجام عصر روز یکش��نبه، س��ردار 
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا نظر 

نهایی مجلس در این مورد را اعالم کرد؛ 
نظری که در آن، به پلیس حق داه ش��ده 

است. 
او گفت: »براس��اس موارد اعالم شده 
و ب��ا توجه ب��ه اینک��ه پلی��س همواره 
پایبندی به قانون و قانونمداری را اساس 
فعالیت های خود ق��رار داده و همچنین 
ب��ا توجه به اینکه هیچ گون��ه منفعتی از 
حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پالک 
عاید پلیس نمی ش��ود، اما پلیس رعایت 
ح��ال، وق��ت و هزینه م��ردم را بر خود 
فرض می داند و اعالم می شود که با رأی 
مجلس شورای اس��المی به نظر پلیس، 
نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه 

وجود ندارد.«
 در بخش های��ی از حک��م نهای��ی نظر 
مجلس ش��ورای اس��المی این طور آمده 
اس��ت: »مس��تند ب��ه م��اده 22 قان��ون 
حمل و نق��ل و عبور کااله��ای خارجی از 
قلمرو جمهوری اسالمی ایران )اصالحی 
ص��دور  مس��ئولیت   )1388.06.17
گواهینام��ه رانندگ��ی، اس��ناد مالکیت و 
پالک خودرو در قلمرو جمهوری اسالمی 
ای��ران برعهده نی��روی انتظامی اس��ت. 
همچنین با توجه به متن ماده 29 قانون 
تخلف��ات راهنمای��ی و رانندگی مصوب 
مذاک��رات  مش��روح  و   1389.12.08

تصوی��ب قانون مربوطه همچنین با توجه 
به ای��ن امر که در م��اده 47 قانون ثبت 
و اس��ناد صرفاً به ثبت ام��وال غیرمنقول 
اشاره شده است؛ مستند قانونی مبنی بر 
الزام مراجعه به دفترخانه ثبت و اس��ناد 
جهت نقل و انتقال خودرو یافت نش��د و 
به موجب ماده 1287 قانون مدنی س��ند 
خودروی صادره از سوی نیروی انتظامی 
رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده 10 
قان��ون اخذ جرای��م راهنمایی و رانندگی 
مصوب 1350 به وس��یله ماده 35 قانون 
رس��یدگی به تخلف��ات رانندگی مصوب 
1389.12.08 در ط��رح دعاوی محاکم 
قضایی می تواند به عنوان س��ند رس��می 

تلقی شود.«
 پایان این اختالف گرچه به نفع پلیس 
یا ب��ه عبارتی ب��ه نفع پرداخ��ت هزینه 
کمتر از سوی شهروندان پایان یافت، اما 
ی��ک روز پس از اعالم رس��می آن، دفاتر 
ثبت اس��ناد در اط��راف مراک��ز تعویض 
پالک همچن��ان فعالند و تعداد زیادی از 
شهروندان نیز پس از نقل و انتقال خودرو 
ب��ه آنجا مراجعه می کنن��د. برخی از این 
افراد به دلیل بی اطالعی از حکم نهایی به 
دفاتر اس��ناد مراجعه کرده و برخی دیگر 
نیز هدف ش��ان را محکم   کاری مالکیت 

خودرو می دانند. 

ط��رح پیش��نهادی وزارت صنع��ت با 
عنوان  »دستورالعمل و ضوابط واردات و 
نحوه همکاری با ش��رکت های خودروساز 
خارج��ی« بعد از ش��ش ماه بررس��ی در 
کمیس��یون امور زیربنایی دولت، با انجام 

اصالحات به هیأت دولت ارسال شد. 
را  خ��ودرو  واردات  ک��ه  ط��رح  ای��ن 
من��وط به س��رمایه گذاری و تولید داخل 
وارد کنندگان می کند، با انجام اصالحاتی 
در ش��ورای اقتصاد به هیأت دولت ارسال 
ش��د. از آنجا که ط��رح موردنظر نیازمند 
بررس��ی و ارائه نظرات کارشناس��ی بود، 
بنابرای��ن هی��أت دولت نیز ای��ن طرح را 
به کمیس��یون زیربنایی ارجاع داد. حال 
دس��تورالعملی که کمیس��یون زیربنایی 
برای تصویب ب��ه هیأت دولت ارائه کرده 
به اعتقاد بسیاری از واردکنندگان مطلع 
در ای��ن زمین��ه، مملو از ابهاماتی اس��ت 
ک��ه در صورت اج��را ب��ازار واردات را با 

چالش هایی روبه رو خواهد کرد. 
بر این اس��اس دستورالعمل پیشنهادی 
وزارت صنعت دارای 4 بند بود که ضمن 
منوط کردن واردات ب��ه تولید، صادرات 
را نی��ز در دس��تور کار واردکنندگان قرار 
م��ی داد حال آنک��ه در اصالحات صورت 
گرفته توس��ط کمیس��یون امور زیربنایی 
بند صادراتی از دس��تورالعمل حذف و دو 
بند از این 4 بند نی��ز با تغییراتی مواجه 

شده است. 
باوج��ود آنکه ه��دف وزارت صنعت از 
این دس��تورالعمل ترغیب خودروس��ازان 
خارجی دارای س��هم باال در بازار ایران به 
س��رمایه گذاری است، اما به اعتقاد برخی 
از کارشناسان، آنگونه که به نظر می رسد 

اصالحات اعمال شده نه تنها تأمین کننده 
اهداف وزارت صنعت نیست؛ بلکه واردات 
خ��ودرو را نی��ز ب��ا چالش های��ی مواجه 

می کند. 
در ح��ال حاض��ر ب��ا توجه به ش��رایط 
سیاسی و اقتصادی کشورمان بسیاری از 
برای سرمایه گذاری  شرکت های خارجی 
در بخش خ��ودرو، همچنان ب��ا احتیاط 
مشغول بررسی بازار ایران هستند. این در 
ش��رایطی است که برخی شرکت ها حتی 
از دادن نمایندگی رسمی به شرکت های 
ایران��ی نی��ز اجتناب می کنن��د؛ بنابراین 
برخی کارشناس��ان در این زمینه تأکید 
دارند که وزارت صنعت در کنار ش��روط 
خود در نح��وه همکاری با ش��رکت های 
تس��هیالتی  باید  خارج��ی،  خودروس��از 
نی��ز جه��ت ترغیب این ش��رکت ها برای 
س��رمایه گذاری در بخش خودرو در نظر 

بگیرد. 
اما در بند اول این دس��تورالعمل آمده 
اس��ت که  »کلیه واردکنندگان خودروی 
سواری ضمن رعایت آیین نامه ضوابط فنی 
واردات خودرو مصوب 1382 و اصالحات 
بع��دی، موظ��ف ب��ه داش��تن امکانات و 
تأسیس��ات ارائه خدمات پ��س از فروش 
هس��تند. همچنین کلی��ه واردکنندگان 
موظ��ف ب��ه دریاف��ت گواه��ی فعالی��ت 
تولیدکنن��دگان  از  رس��می  نمایندگ��ی 
اصلی یا نماین��دگان منطقه ای و رعایت 
مفاد آیین نامه اجرای��ی قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان خودرو  )7415/

ت51681ه� مورخ 1395/1/28 مصوب 
هیأت محترم وزیران( هستند.«

ام��ا در بن��د دوم ای��ن دس��تورالعمل 

آمده اس��ت که  »ش��رکت های خارجی 
در هر گ��روه خودرویی فق��ط می توانند 
با یک ش��رکت داخلی قرارداد تجاری یا 
تولیدی داش��ته باش��ند. )منظور از گروه 
خودروی��ی: خودروهای س��واری و وانت، 
خ��ودروی تجاری س��نگین حم��ل بار و 
خودروهای تجاری حمل مسافر است.(« 
و در بند س��وم نیز تأکید شده که »ثبت 
س��فارش خودروهای س��واری به صورت 
کام��ل  )CBU( صرف��ا ب��ا رعایت یک 

دستورالعمل مجاز خواهد بود. 
در ای��ن دس��تورالعمل آم��ده اس��ت 
امکانات  دارای  وارد کنن��ده  درصورتی که 
و تأسیس��ات تولی��دی در داخل کش��ور 
بوده ی��ا از طریق انعقاد ق��رارداد با یکی 
از تولیدکنندگان داخلی نس��بت به تولید 
خ��ودرو )با حداق��ل 20درصد س��اخت 
داخل از زمان شروع( اقدام کند، می تواند 
معادل 50درص��د ارزش تولیدات داخلی 
خود نسبت به واردات خودرو اقدام کند.«

آنچ��ه در این بن��د پیش��نهادی مورد 
تأکید قرار گرفته منوط شدن واردات به 
تولید اس��ت؛ موضوعی که بارها از سوی 
مس��ئوالن صنعتی بر آن تأکید شده بود. 
بر این اس��اس از آنجا که بندهای موجود 
در این دس��تورالعمل به اعتقاد بس��یاری 
از دس��ت اندرکاران واردات خ��ودرو ب��ه 
کشور ابهامات بس��یاری دارد بنابراین به 
همان می��زان نیز قابلیت تفس��یر برخی 
بندها افزایش یافته اس��ت. با وجود این، 
کارشناس��ان تأکید دارند که اجرای این 
دس��تورالعمل موجب ایج��اد محدودیت 
در واردات خ��ودرو خواهد ش��د که این 
موضوع افزایش قیم��ت در بازار و حذف 

برخی برندهای مطرح را به دنبال دارد. 

ابهامات و تبعات ضوابط واردات
با توجه ب��ه ابهاماتی که دس��تورالعمل 
از  بس��یاری  دارد،  اج��را  ب��رای  مذک��ور 
کارشناس��ان تهیه ای��ن دس��تورالعمل را 
ش��تاب زده و بدون طی مراحل کارشناسی 
عنوان می کنند. در عی��ن حال آنها تأکید 
دارن��د که هرچن��د ه��دف وزارت صنعت 
به منظور جذب خودروسازان خارجی برای 
ورود به کشور امر مثبتی است، اما مسیری 
که وزارت صنعت برای رسیدن به این هدف 
دنبال ک��رده بدون برنامه اس��ت. از جمله 
ابهاماتی که کارشناسان به آن اشاره دارند 
بند دوم و سوم این دستورالعمل است.  به 
گفته کارشناسان، در این دستورالعمل آمده 
است: ش��رکت های خارجی فقط می توانند 
با یک ش��رکت داخلی ق��رارداد تجاری یا 
تولیدی داش��ته باش��ند، بنابراین واردات و 
تولید باید در یک شرکت صورت بگیرد. به 
 عبارت بهتر، شرکت پژو در کالس سواری 
نمی توان��د همزمان با دو ش��رکت در ایران 
همکاری کند، بنابراین تولید یا واردات باید 

از یک شرکت صورت بگیرد. 
این موضوع در حالی اس��ت که وزارت 
صنع��ت در دوره پس��اتحریم ب��ا حذف 
واردکنن��دگان متفرق��ه تأکی��د کرد که 
واردات خ��ودرو از طری��ق چند ش��رکت 
نمایندگی مادر می توان��د صورت بگیرد، 
بنابرای��ن در ص��ورت تصوی��ب و اجرای 
این بند نه تنها واردات خودرو در دس��ت 
ش��رکت های تولید کننده ق��رار می گیرد، 
بلک��ه این موضوع بر انحص��ار موجود در 

بازار خودروهای وارداتی اضافه می کند. 

ترمز واردات با حمایت از تولید داخل

براساس نظر مجلس

نیازی به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد نیست
اخبار

۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه 
خودروسازان بلوکه شده است

دبی��ر انجم��ن صنای��ع همگ��ن نی��روی محرکه 
قطعه س��ازان خودرو گفت: در گذشته خودروسازان 
سرمایه گذاری های کالن بلند مدت بدون بازده مانند 
خرید س��هام های غیر مول��د را به صورت دس��توری 
انجام داده ان��د که درمجموع 10 هزار میلیارد تومان 
سرمایه این صنعت را بلوکه کرده است.  دبیر انجمن 
تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه قطعه س��ازان 
خودرو گفت: براس��اس گزارش های شرکت بازرسی 
کیفیت و اس��تاندارد ایران موس��وم ب��ه  »آی. اس. 
کیو. آی« خودروه��ای تولید داخلی به لحاظ کیفی 
و سطح رضایت مشتری روند افزایشی به خود گرفته 
است.  آرش محبی نژاد که در مصاحبه با رادیو سخن 
می گفت، افزود: افزایش ش��اخص کیفیت محصوالت 
خودرو در اثر رفع تحریم ها، مشارکت و تعامل بیشتر 

با شرکت های بین المللی حاصل شده است. 
وی اظهار داشت: عالوه بر این تعامل منطقی با دنیا 
ام��کان ورود مواد اولیه با کیفی��ت، انتقال دانش فنی، 
سبک های نوین مدیریتی، توس��عه صادرات و مواردی 
از ای��ن را به همراه دارد.  دبیر انجمن تخصصی صنایع 
همگن نیروی محرکه قطعه سازان خودرو ضمن اشاره 
ب��ه این جمله که برنامه تولید خودرو در س��ال جاری 
اف��زون بر ی��ک میلیون و 600 هزار دس��تگاه اس��ت، 
افزود: خوش��بختانه وضعیت آینده تولید و بازار خودرو 
کشور بسیار روشن است.  وی افزود: رونق این صنعت 
مزیت های زیادی از قبیل اشتغال افزایی، رشد اقتصادی، 
پویایی تولید، توس��عه صنعتی، کاه��ش نرخ بیکاری، 
قدرت ارزآوری، توسعه صادرات و... را در بطن خود دارد.  
محبی نژاد در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: در 
گذشته خودروسازان داخلی سرمایه گذاری های کالن 
بلند مدت ب��دون بازده داخل��ی و خارجی مانند خرید 
س��هام های غیر مولد و. . . را به صورت دس��توری انجام 
داده اند که در مجموع 10 هزار میلیارد تومان س��رمایه 
ای��ن صنعت را بلوکه کرده اس��ت.  وی ب��ا بیان اینکه 
در حال حاضر بخش زی��ادی از بحران صنعت خودرو 
و قطعه س��ازی کشور مربوط به س��رمایه و اموال بلوکه 
شده است، افزود: بدون شک این دو صنعت بسیار مهم 
و س��ودمند با آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده جانی 
دوباره می گیرند.  دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیروی محرکه قطعه س��ازان خودرو با عنوان این جمله 
که تصمیم گیری های غیر کارشناسی و دستوری صنعت 
خودرو سازی را به ورطه نابودی می کشاند، اظهارداشت: 
این صنعت ب��ه لکوموتیو صنایع در اقتصاد کش��ورها 
مشهور است و نقش مهمی در رشد ارزش افزوده بخش 
صنعت و بالطبع رشد اقتصادی دارد.  وی با بیان اینکه 
صنعت خودرو بر نبض اقتصاد هر جامعه بسیاراثرگذار 
اس��ت بر لزوم حمایت و توجه جدی به این صنعت در 

کشور تأکیدکرد. 

خودروسازان باید استاندارد را 
رعایت کنند

فرمانده ناجا گفت: باید از خودروس��ازان بخواهیم 
اس��تانداردها را رعایت کنند و ه��رگاه این اتفاق رخ 

نداد، باید با آن برخورد کنیم. 
س��ردار حسین اش��تری صبح سه شنبه در نشست 
فصلی رؤس��ای پلی��س راهور ناجا خواه��ان افزایش 

استاندارد خودروها شد. 
فرمانده نیروی انتظامی گفت: مجموعه پلیس راهور 
در نیروی انتظامی بیش��ترین ارتب��اط را با مردم دارد 
و همیش��ه در ویترین دید مردم اس��ت. وی با اش��اره 
به اج��رای طرح نوروزی اف��زود: در تعطیالت نوروزی 
اقدام��ات خوبی صورت گرفته  و  در بازه 25 اس��فند تا 
20 فروردین که ش��اهد سفرها هستیم، نیروها با نظم 
خاص و آمادگی کامل در تمام شهرها و جاده ها حضور 
داش��تند و نتیجه آن کاهش 10 درصدی تلفات جاده 
ب��ود. تالش کردیم در طرح نوروزی کمترین تصادفات 
و تلفات را داشته باشیم. اشتری با اشاره به کاهش 10 
درصدی تلفات امس��ال گفت: در س��ال 95 به نسبت 
سال 94 شاهد 4 درصد کاهش تلفات بودیم. فرمانده 
ناجا با اش��اره به تالش های پلیس برای کاهش تلفات 
رانندگی تأکید کرد: نباید فقط از پلیس توقع داش��ته 
باشیم و باید سهم دیگر دستگاه ها مشخص شود. آمار 
نشان از نقش خوب پلیس دارد اما دستگاه های دیگر، 
وزارتخانه های مربوطه و صنعت خودرو سازی نیز مؤثر 
هس��تند. وی با اش��اره به اینکه نقش جاده و رانندگی 
مهم است، گفت: اگر خودرو ایمن باشد، هم تصادفات 
و ه��م تلفات کمت��ر خواهد بود. فرمان��ده ناجا با بیان 
اینک��ه باید از خودروس��ازها بخواهی��م در حفظ جان 
مردم کوش��ا باش��ند، افزود: اگر خودرو ایمن باش��د، 
در تصادف��ات ش��اهد تلفات کمتری هس��تیم. باید از 
خودروسازها بخواهیم استاندارد ها را رعایت کنند و هر 
جا رعایت نش��د پلیس برخورد کند. اشتری ادامه داد: 
نقاط حادثه خیز نیز باید مشخص شود و با انعکاس آن 
از دستگاه ها بخواهیم مشکل را رفع کنند و جاده ها با 
اس��تانداردهای الزم ساخته شوند. وی افزود: امروز در 
کش��ور از لحاظ تجهیزات و امکان��ات کمبود نداریم و 
قابل توجیه نیس��ت که نقاط حادثه خیزی که سال ها 
پیش اعالم ش��ده اند، هنوز تغیی��ری نکرده اند. وی در 
پایان گفت: س��هم دس��تگاه ها باید مش��خص شود و 
نیروی انتظامی س��هم خود را به خوب��ی انجام داده و 
باید بهتر ش��ود. باید مش��کالت را منعکس کنیم و از 

مسئوالن درخواست رفع آن را داشته باشیم.    

اخبار

نام خریدار بلوک ۱۶ درصدی »خگستر« 
و برآورد افزایش سود »خودرو«

ایران خ��ودرو دیروز بلوک 16 درصدی گس��ترش 
س��رمایه گذاری  ای��ران  خ��ودرو را فروخ��ت و ضمن 
کاه��ش می��زان مالکیت به 58 درصد ب��ا گمانه زنی 
افزایش سود هر سهم روبه رو شد.  در جریان معامالت 
دیروز، ایران خودرو بعد از ناکامی 23 اسفند گذشته، 
اقدام به عرضه و فروش بلوک 16درصدی گس��ترش 
س��رمایه گذاری  ایران خودرو کرد تا درصد مالکیت از 
این زیرمجموعه از 74 به 58 درصد برسد.  براساس 
این گزارش، این بلوک ش��امل 240 میلیون س��هم 
»خگستر« بود که به قیمت پایه هر سهم 667 تومان 
)در عرض��ه قبلی 700 توم��ان( از طریق کارگزاری 
حافظ عرضه ش��د و بررس��ی های بورس پرس نشان 
داد توسط کارگزاری بانک پارسیان برای گروه مالی 
پارسیان و بابت تسویه مطالبات باقی مانده خریداری 
شده اس��ت.  در این میان، سود فروش ایران خودرو 
از ای��ن مح��ل 136 میلیارد تومان برآورد ش��ده که 
 60 میلی��ارد توم��ان در بودجه لحاظ ش��ده و برای 
76 میلی��ارد توم��ان دیگر باید گ��زارش اصالحی از 
س��وی ایران خودرو ارائه ش��ود. به این ترتیب برخی 
گمانه زنی ها از اثر س��ودآوری حدود چند تومانی هر 
سهم ایران خودرو حکایت دارند که باید منتظر اعالم 

رسمی آن از سوی مدیران »خودرو« بود. 

کویید یا کوییک؟ افتخار جانشینی 
پراید نصیب کدام می شود؟ 

بعد از حرف و حدیث های فراوان در نهایت تصمیم 
بر این شد که امسال، آخرین سال حیات خط تولید 
پراید در س��ایپا باش��د و به زودی باید چشم ها را به 
خودرو یا خودروهای جانشین این محصول پرفروش 
عادت داد.  به گزارش ایسکانیوز؛ باالخره زمان از رده 
خارج ش��دنش معلوم شد؛ دی ماه 1397 درست که 
حساب و کتاب کنیم، دقیقاً می شود یک سال و شش 
ماه دیگر. داریم درباره زمان از رده خارج شدن پراید 
صحبت می کنی��م. پرفروش تری��ن محصول صنعت 
خودرو و البته یکی از پرحاشیه ترین های آن. کیفیت 
جنجالی اش همیشه محل بحث و جدل فراوانی بوده 
و در کنار آن قیمتی که هیچ گاه مورد قبول مشتری 
قرار نگرفت.  حاال بعد از بگیر و ببندهای فراوان قرار 
است سایپا نیز دردی را که ایران خودرو سال ها پیش 
ب��ا از رده خارج کردن پیکان تجربه کرد بچش��د. اما 
این نمی تواند پایان بخش کار باش��د. خروج پراید از 
ای��ن بازار و عدم وجود جانش��ینی برای آن صدالبته 
چالش های��ی را به  وجود می آورد. تا اینجای کار تنها 
دو گزینه مطرح ش��ده است؛ یکی رنو کویید است و 

دیگری سایپا کوییک. 
Kwid؛ از دیار خروس ها 

از سال 2014 میالدی، گروه بزرگ رنو-نیسان این 
جوینت ونچر فرانس��وی-ژاپنی، محصول جدیدی را 
برای بازارهای در حال توسعه معرفی کرد. خودرویی 
م��درن، زیبا، ایمن و البته ارزان به اس��م کویید. این 
اقدام بعد از آن صورت گرفت که ش��رکت های نامدار 
دیگ��ر با تولی��دات خود به طرزی چش��مگیر در این 
میدان در ظاهر بی خیر س��رمایه گذاری گس��ترده ای 
کرده بودند. ش��اخص ترین نام س��وزوکی آلتو است 
که فروش��ش در بازارهای آسیایی و آمریکای التین 
و همچنی��ن آفریق��ا خیره کنن��ده اس��ت.  البته رنو 
پیش از این با لوگان )س��اخت داچی��ای رومانی( از 
زیرمجموعه های��ش یک بار مزه حض��ور در بازارهای 
نه چن��دان ثروتمن��د را تجربه کرده ب��ود. کویید در 
چنین ش��رایطی تولید ش��د. این خودرو را نمی توان 
یک س��دان )چهار درب صندوقدار( تلقی کرد. بهتر 
اس��ت آن را یک شاس��ی بلند ریزان��دام بدانیم.  رنو 
برای کاهش هزینه هایش،  کویید را تنها در کارخانه  
چنای هندوس��تان خ��ود می س��ازد. هندی ها با آن 
جمعیت فزاینده ش��ان به تنهایی بخش بزرگی از بازار 
خودروه��ای اقتصادی را به خ��ود اختصاص داده اند.  
در طراحی این خودرو یک ویژگی بارز دیده می شود 
و آن ای��ن اس��ت که برخ��الف رقب��ای آمریکایی و 
آسیایی اش، چهره ای قدیمی و پیش پا افتاده ندارد. 
زب��ان طراحی کویی��د برگرفته از مبان��ی مدل های 
دس��ت باالتری مانند کپچر یا حتی تلیسمان است. 
حداقل در نس��خه های عرضه ش��ده در ب��ازار برزیل 
این طور برمی آید که رنو این وس��واس در طراحی را 
با اس��تفاده از متریال نه چندان باکیفیت در قسمت 
داخلی برهم زده است. هرچه هست شما نمی توانید 
کویی��د را یک خودروی از مد افت��اده قلمداد کنید. 
از این خودرو توقع آپش��ن های عجی��ب و غریبی را  
که کره ای ها فراهم می کنند نداش��ته باشید. یادتان 
باش��د این خودرو یکی از نامزدهای جایگزینی پراید 
اس��ت؛ خودرویی که آنتن برق��ی روزی برایش یک 
اتفاق بزرگ به حس��اب می آ مد.  مشخصات فنی آن 
ش��اید کمی توی ذوق بزند. رنو برای این محصول از 
دو نوع پیشرانه استفاده کرده است؛ یکی 0.8 لیتری 
54 اس��ب بخاری و دیگ��ری نمونه ی��ک لیتری 67 
اسب بخاری. هر دو نسخه 3سیلندر هستند. تعجبی 
ندارد اگر بگوییم این خ��ودرو دارای یک جعبه دنده 
دستی اس��ت. البته این قدرت نه چندان خیره کننده 
در کنار وزنی که زیر 700 کیلوگرم است، همخوانی 
مناسبی دارد. گفته می شود در بهترین حالت شتاب 
صفر تا صد کویید حدود 15 ثانیه و سرعت نهایی اش 

حدود 150 کیلومتر در ساعت است. 
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پایگاه اینترنتی ش��ورای رواب��ط خارجی آمریکا 
اع��ام کرد ک��ه محمد جواد ظری��ف، وزیر خارجه 
ایران قرار است در تاریخ 17 ژوئیه )26 تیر( در این 
شورا حضور یافته و به گفت وگو بپردازد. به گزارش 
ایرن��ا، براس��اس اعام وب س��ایت ش��ورای روابط 
خارجی آمریکا، قرار اس��ت ظریف در این نشس��ت 
در م��ورد تحوالت ج��اری خاورمیانه صحبت کند. 
ش��ورای روابط خارجی آمریکا به جزییات بیشتری 
در مورد حضور وزیر خارجه کشورمان در این شورا 
اش��اره ای نکرده اس��ت. س��خنگوی وزارت خارجه 
ای��ران دیروز گفته بود که ظریف برای ش��رکت در 
نشس��ت مجمع عالی رتبه سیاس��ی س��ازمان ملل 
در س��ال 2017 به مقر س��ازمان ملل در نیویورک 
 م��ی رود. او در حاش��یه این اج��اس، دیدارهایی 
دو جانبه با همتایان خود خواهد داش��ت که هنوز 
این دیدارها و جدول زمانی آن نهایی نش��ده است. 
وی درپاسخ به سوالی درباره احتمال دیدار ظریف 

با همت��ای آمریکایی خ��ود گفت برنام��ه ای برای 
چنین دیداری تنظیم نش��ده، ول��ی تماس های دو 
کش��ور در مسائل مربوط به اجرای برجام همواره و 
در صورت ضرورت وجود داش��ته است. سیدعباس 
عراقچ��ی و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر امور 
خارجه در این س��فر ظری��ف را همراهی می کنند. 
مح��ور اصلی نشس��ت مجمع عالی رتبه سیاس��ی، 
ریش��ه کنی فقر و توس��عه مالی در جهان در حال 
تغیی��ر، پای��ان دادن به هر گونه فق��ر در هر نقطه 
از جهان، پایان دادن به گرس��نگی و تأمین امنیت 
غذایی و توس��عه کش��اورزی ثابت، توانمند س��ازی 
زندگی سالم و تروج این هدف برای تمام گروه های 
سنی، رسیدن به برابری جنسیتی، توجه به حقوق 
دختران و زنان، زیربناسازی مقاوم و صنعتی سازی 
جامع و ثابت، تقویت نوآوری، بهینه سازی استفاده 
از اقیانوس ها، دریاها و معادن ودیگر منابع توس��عه 
پایدار از اهداف برگزاری نشست اعام شده است. 

حضور ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا

  س�یدعباس عراقچ�ی، رئیس س�تاد 
پیگی�ری اجرای برجام و مع�اون وزیر امور 
خارجه گفت که سرگئی ریابکوف، همتای 
روس او برای مشورت های سیاسی به تهران 
آمده و اعالم کرد که کمیس�یون مشترک 
ایران و 1+5 س�ی ام تیرم�اه در وین برگزار 

خواهد شد. 
 مارک شورت، مدیر بخش قانون گذاری 
کاخ س�فید با انتقاد از طرح مجلس سنای 
آمری�کا برای تحریم ایران و روس�یه گفت 
که بعید است این طرح حمایت هر دو حزب 

جمهوریخواه و دموکرات را به دست آورد. 

س�وزان ترس�تال، س�فیر هلند در تهران در دیدار با امیرعبداللهیان، 
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل از آمادگی هلند برای اعزام 

هیأتی پارلمانی به ایران خبر داد. 

تیتر اخبار

اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل نظ��ارت بر داروی وزارت 
بهداش��ت از ورود ۵۳ قل��م دارو ب��ه وضعیت بحرانی خبر 
داد و گف��ت: در حال حاضر موج��ودی ما در ۵۳ قلم دارو 
زی��ر یک ماه و در 7۵0 قلم دیگر زیر س��ه ماه اس��ت. به 
گزارش ایس��نا، وی افزود: بروز این مشکات به دلیل عدم 
نقدینگی کافی اس��ت که سازمان غذا و دارو هیچ دخالتی 
در آن ندارد و ما فقط می توانیم نسبت به آن هشدار دهیم. 
البت��ه ما اقام دارویی را که در تولید داخل دچار مش��کل 
کمبود می شوند، از طریق واردات تأمین می کنیم، اما این 
کار هزینه نظام س��امت را افزایش می دهد. عبدالهی اصل 
در ادامه صحبت هایش به موضوع بازار س��یاه دارو اش��اره 
و اظهار کرد: بازار س��یاه دارو دس��توری نیست و با دستور 

حذف نمی ش��ود، بلکه در آن بحث عرضه و تقاضا مطرح 
است. اگر شما نتوانید مصرف کننده را قانع کنید، به دنبال 
داروی خارج��ی می رود و اگ��ر راه ورود داروی خارجی را 
ببندی��د، از طریق داروی قاچاق نیازش را برطرف می کند. 
بنابراین ما نمی توانیم جلوی این مس��ائل را بگیریم، پس 
باید کاری کنیم که انجمن های پزشکی و مردم به صنعت 
دارویی کشور اعتماد کنند. وی افزود: ما هم با ایجاد سامانه 
رهگیری تاش کردیم که داروی اصل و قاچاق را به مردم 
بشناس��انیم. البته هنوز ۳0درصد صنع��ت دارویی از این 
س��امانه حمایت نکردند و از آن فرار کردند. در عین حال 
برخی داروخانه ها هم وجود دارند که داروهای قاچاق را از 

بازار قاچاق خریده و عرضه می کنند. 

بحران در 53 قلم داروی داخلی

  استفان رابینسون، مشاور منطقه  ای 
و تسلیحاتی صلیب سرخ جهانی گفت 
که سطح کیفی، علمی و توانایی مربیان 
ای�ران بس�یار نزدیک به ش�اخص های 

جهانی صلیب سرخ است. 
 محم�د کاظم بهرام�ی، رئیس دیوان 
عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری 
در سال گذشته )سال95( 295 مصوبه، 
آیین نامه و بخشنامه دستگاه های دولتی 
را خالف قانون و مقررات تش�خیص داد 

و ابطال کرد. 

اداره کل هواشناسی استان تهران از کاهش 6 تا 9 درجه ای دمای هوای 
پایتخت طی 24 س�اعت آینده خبر داد. دمای هوای تهران در روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه به ترتیب 35 و 29 درجه سانتیگراد خواهد بود. 

تیتر اخبار

م��وزه  هم��کاری  ب��ا  انگلس��تان   IBRC  گ��روه 
Priory Visitor درنظ��ر دارد نمایش��گاه تابس��تانه 
ویدئوآرت هنرمندان ایرانی را ماه آگوس��ت در کش��ور 
 IBRC انگلس��تان برگزار کند. به گ��زارش ایلنا، گروه
انگلستان با همکاری موزه Priory Visitor نمایشگاه 
تابستانه ویدئوآرت هنرمندان ایرانی را ماه آگوست در 
کشور انگلستان برگزار می کند. این نمایشگاه از تاریخ 
 Coventry 21 لغای��ت 2۴ ماه آگوس��ت در مح��ل
Priory Visitor Centre براب��ر ب��ا س��ی ام مرداد 
ماه لغایت س��وم ش��هریور ماه برگزار خواهد شد. موزه

Priory Visitor، بخش��ی از مجموعه باستانی شهر 

کاونتری انگلس��تان است که در بین سال های 1020و 
10۳0 میادی یعنی در حدود هزار سال پیش توسط 
ارل آوف مارس��یا و همسرش بانو گودیووا ساخته شد. 
در ط��ول تاریخ هزارس��اله، این بنا اتفاق��ات زیادی را 
از س��ر گذرانده اس��ت. در جنگ جهانی این شهر زیر 
بمباران شدید ارتش نازی قرار گرفت و کلیسای اصلی 
شهر تا مرز نابودی رفت. این بنا امروزه محل برگزاری 
نمایش��گاه ها، تئاتر ها و دیگر اتفاقات فرهنگی و هنری 
اس��ت. مامی ویدئو آرتیست ها، پرفورمنس آرتیست ها، 
هنرمن��دان دیجیت��ال آرت و هنرمن��دان نیومدی��ای 

می توانند در این رقابت شرکت کنند. 

 فراخوان برگزاری نمایشگاه ویدئوآرت هنرمندان ایرانی 
در موزه  Priory Visitor انگلستان

  نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی 
هفدهمین جشن حافظ اعالم شد که در 
میان آنها ن�ام رامبد جوان  )خندوانه(، 
محمد صالح عال )چش�م شب روشن(، 
احس�ان علیخانی )ماه عس�ل(، عادل 
فردوس�ی پور  )نود( و مه�ران مدیری 

)دورهمی( به چشم می خورد. 
 منتخبی از آلبوم »ناگفته« به همراه 
س�ه قطعه موس�یقی ش�نیده نش�ده 
ساخته حافظ ناظری منتشر شد. آلبوم 
»ناگفت�ه« نخس�تین بخ�ش از پروژه 
سمفونی رومی است که در سال 2٠14 
توسط کمپانی »سونی موزیک« منتشر 

شده است.
انیمیش�ن »پیش�خدمت« به کارگردانی فرنوش عاب�دی نامزد بهترین 

انیمیشن چهلمین دوره جشنواره الچه اسپانیا 2٠1٧ شد. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

اینفوگرافیک

رئیس جمهور گفت: س��ازنده موشک هایی که اخیرا پرتاب شده 
دولت و وزارت دفاع اس��ت و بخش اقتصادی کش��ور پول آنها را 
تامین می کند. به گزارش ایسنا، حسن روحانی، رئیس جمهوری 
کشورمان روز سه شنبه در جشنواره عمران سامت که در سالن 
اجاس س��ران برگزار ش��د، اظهار کرد: زمان��ی که نفت تحریم 
می شود و درآمدهای کشور کاهش می یابد، این در همه خدمات 
دولت تاثیر می گ��ذارد. با وجود اینکه نفت و مالیات هزینه های 
دولت را تامین می کند، زمانی که درآمد نفتی و رش��د اقتصادی 
وجود ندارد، اخذ مالیات بسیار سخت و گاهی ناممکن می شود. 
به همین دلیل تصمیم ما در ابتدای دولت بر این شد که ظرف 
یک سال مسئله تحریم ها را با مذاکره حل کنیم. رئیس جمهوری 
ب��ا تاکید ب��ر اینکه من ب��ه ای��ن راه کاما اطمینان داش��تم و 
می دانستم که می توانیم در این مسیر موفق شویم، خاطرنشان 
ک��رد: به طور موقت در کمتر از 100 روز توانس��تیم به توافقی 
موقتی دس��ت یابیم. برای دس��تیابی به توافق دائم نیز به مدت 
یک س��ال زمان پیش بینی کرده بودیم. با وجود اینکه این اتفاق 
امکان پذیر بود، ولی یک سری پیچ و خم ها ایجاد شد که موجب 
طوالنی تر ش��دن مذاکرات شد. روحانی گفت: موضوع اول ما در 
رفع تحریم ها این بود که ملت ایران با قدرت وحدت و پشتیبانی 
خود از دیپلمات های شان در برابر قدرت های بزرگ جهان، قدرت 
پی��روزی دارد و این قدرت را به نمایش گذاش��ته اس��ت. وی با 
اش��اره به موارد مصرف بودجه جاری کشور گفت: بخش بزرگی 
از بودجه جاری کش��ور مربوط به رفاه و کمک به اقشار محروم 
جامعه است همچنین دومین بخش پرهزینه این بودجه مربوط 
به آموزش،  بهداشت و بخش دفاع است. در همین راستا با وجود 
اینکه درآمدهای دولت با کاهش چش��مگیری مواجه بود دولت 
توانست با وجود همه مشکات طرح تحول سامت را ادامه دهد 
و نگذاشت که این طرح متوقف شود. رئیس دولت تدبیر و امید با 
تاکید بر اینکه بحث طرح تحول سامت صرفا بحث پول و اراده 
دولت نیست، به نقش پزشکان، پرستاران،  مسئوالن بیمارستانی 

و رؤس��ای دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه تحقق این طرح 
اش��اره و اظهار کرد: تاش نیروی انس��انی یکی از دالیل تحقق 
موفق اجرای طرح تحول س��امت بود. همچنین چنانچه وزیر 
بهداشت که جزو پرکارترین و پرسفرترین وزرای دولت محسوب 
می شود، تاش مضاعفی در این زمینه نمی کرد، طرح تحول به 
طور کامل به ثمر نمی رسید. روحانی با اشاره به تحقق وعده ایجاد 
21 هزار تخت بیمارستانی از س��وی وزیر بهداشت خاطرنشان 
ک��رد: زمانی که در ابتدای دولت آقای قاضی زاده هاش��می وعده 
ایجاد21 هزار تخت بیمارس��تانی را می دادند، کار بسیار سختی 
در نظر می آمد اما این وزارتخانه با کمک وزارت راه و شهرسازی و 
همچنین خیرین،  علما، استانداران و مردم با تاش خود توانست 
به این وعده تحقق بخشد. وی با تاکید بر اینکه دولت راه تحول 
سامت را ادامه خواهد داد، گفت: سامت به عنوان یک اصل مهم 
ب��رای دولت یازدهم مطرح بود و برای دولت دوازدهم نیز مطرح 

خواهد بود. از همه آنهایی که برای تحقق این امر مهم به دولت 
یازده��م کمک کردند، می خواهم که با آمادگی اخاص و انرژی 
بیشتر خود را برای خدمت در دولت دوازدهم آماده کنند. رئیس 
دولت تدبیر و امید در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه باید 
برای اجرا و اس��تمرار طرح تحول سامت از خیرین و همچنین 
NGOها اس��تفاده کنیم، خاطرنشان کرد: باید اقدامات زیادی 
برای اینکه جامعه ای سالم و پرنشاط داشته باشیم صورت بگیرد 
البته اگر برخی بگذارند مردم نش��اط داش��ته باشند. روحانی با 
اشاره به اقداماتی که برخی نسبت به مأیوس کردن جامعه انجام 
می دهند، افزود: باید برای این دوس��تان کار فرهنگی بگذاریم و 
بگوییم که نشاط حرام نیست. نشاط مردم، فعال بودن و امیدوار 
بودن آنها به آینده کشور اتفاقی بسیار خوب است. این در حالی 
است که برخی هر روز صبح که بیدار می شوند جزو وظایف خود 
می دانند که مقداری بذر یأس را در روزنامه، رسانه و سایت های 

خود می پاشند.
 وی با طرح این پرسش که چرا کنار هم نباشیم و وحدت نداشته 
باش��یم و مردم نشاط نداشته باشند و لبخند در صورت مردم ما 
را خوشحال نکند، ادامه داد: همواره احتمال ایجاد مشکاتی در 
آینده وجود دارد و ما از آینده اطاعی نداریم اما باید با اطمینان 
و امی��دواری راه مان را ادامه دهیم و مردم را مأیوس نکنیم؛ چرا 
که امید، نش��اط و سامت جسم مردم می تواند جامعه ای سالم 
بسازد تا بتوانیم به اهداف بلند خود دست یابیم. روحانی تصریح 
کرد: هرچه می خواهند بگویند، گوش مردم به بعضی سخنان و 
حرف های غیر دقیق نباید بدهکار باش��د؛ چرا که امروز ش��رایط 
کش��ور از دیروز بهتر اس��ت و فردا نیز از امروز بهتر خواهد بود. 
رئیس جمهوری در پایان با تاکید بر اینکه طرح تحول س��امت 
زن��ده اس��ت و راه خ��ود را ادامه خواهد داد، اظه��ار کرد: دولت 
دوازده��م با هم��ه تاش و با کمک همه مردم ای��ن راه را ادامه 
خواهد داد و ما ش��اهد جامعه ای پرنش��اط تر و سالم تر در ایران 

سربلند خواهیم بود. 

س��خنگوی دولت با تاکید بر اینکه تا م��اه آینده اعضای کابینه 
دوازدهم معرفی می شوند، گفت: رئیس جمهوری کارگروهی برای 
انتخاب اعضای دولت دوازدهم تشکیل نداده است. به گزارش ایرنا، 
نوبخت اظهار کرد: از سوی افراد و عاقه مندان لیست هایی ارائه 
می شود و با توجه به تجربه و شناختی که خود رئیس جمهوری 
نس��بت به افراد داخل دولت یا خارج از دولت دارند، این لیست 
را بررس��ی خواهند کرد. نوبخت اف��زود: رئیس جمهوری تاش 
دارد کابین��ه ای مناس��ب فراهم کند تا پاس��خگوی همه مردم 
باش��د و کابینه دوازدهم باید همراه، هماهنگ و هم عقیده باشد 
و رئیس جمهوری زیر بار هیچ حرف غیر منطقی نخواهد رفت و 
تا ماه آینده کابینه معرفی خواهد ش��د. وی در پاس��خ به اینکه 
شنیده شده رئیس جمهوری در خصوص تشکیل کابینه دیداری 
با رهبر معظم انقاب هم داشته اند، گفت: رئیس جمهوری همواره 
جلس��ات منظمی در خصوص مسائل کشوری با رهبری دارند و 
ممکن است یکی از مسائل موضوع کابینه باشد. سخنگوی دولت 
خاطرنش��ان کرد: رهبری شخص اول و رئیس جمهوری شخص 
دوم کش��ور قطعا در زمینه همه موضوعات با یکدیگر گفت وگو 
خواهند داشت. محمدباقر نوبخت در ادامه نشست خبری با بیان 
اینک��ه در مصداق حریم خصوصی اتفاق نظر وجود ندارد، گفت: 
دولت معتقد است حریم خصوصی افراد محترم است و نباید به 
حریم خصوصی شهروندان وارد شویم. وی ادامه داد: حتی دولت 
در سرک کشیدن به حساب های مردم هم محتاط بود که ناامنی 
ایجاد نشود و اساسا رئیس جمهوری منشور حقوق شهروندی را 
به همین منظور اباغ کردند. س��خنگوی دولت همچنین گفت: 

برای س��ال جاری ۳7 هزار و ۴00 میلیارد تومان بابت طرح های 
عمرانی پیش بینی شده است و افزود: در حال حاضر یک هزار و 
ششصد میلیارد تومان تخصیص داده شده که از این مقدار یک 
ه��زار و ۴۴ میلیارد تومان به طرح های عمرانی به صورت نقدی 
پرداخت ش��د. وی ادامه داد: پرداخت ها بخشی به صورت اسناد 
خزانه اس��ت که 9 هزار و ۵00 میلیارد تومان اسناد آماده شده 
تا به پیمانکاران داده ش��ود. بخش��ی از پرداخت ها هم به صورت 
صکوک اسامی و بخش��ی به صورت اوراق تسویه است. نوبخت 
درب��اره خرید گندم از گندمکاران گفت: در جهت امنیت غذایی 

تا تاریخ هجدهم تیرماه امس��ال ۵ میلیون و 700هزار تن گندم 
از کش��اورزان به ارزش 7 ه��زار و ۴70 میلیارد تومان خریداری 

شده است. 
وی ادام��ه داد: در جه��ت رونق تولید 17ه��زار و ٨26 میلیارد 
تومان تس��هیات به 2۵هزار و ۳٨0بنگاه کوچک و متوس��ط تا 
تاریخ نوزدهم تیرماه جاری پرداخت ش��د. س��خنگوی دولت به 
جایگزینی تاکسی های فرسوده نیز اشاره کرد و گفت: در بخش 
جایگزینی تاکس��ی فرس��وده تا هجدهم تیرماه ۵1 هزار و ۳01 
دس��تگاه تاکسی فرس��وده از ناوگان خارج ش��د. وی با اشاره به 
اینکه در قانون برنامه ششم توسعه آمده است برای دستیابی به 
رشد ٨درصدی نیازمند 770هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
هستیم، ادامه داد: مجلس شورای اسامی عاوه بر اینکه بخشی 
از س��رمایه گذاری مورد نیاز را اعام ک��رد، مقرر کرد که دولت 
حداقل در سال، 6۵ میلیارد دالر برای تامین این منابع از سرمایه 
خارجی استفاده کند. نوبخت تصریح کرد: دولت روحانی دولتی 
قانونمدار است و موردی زمینه اجرا نداشته باشد برای اصاح آن 
پافش��اری خواهد کرد تا به گونه ای که قابل اجرا است مجلس به 
تصویب برس��اند و اگر در موضوعی مقاومت می کنیم قصد اجرا 
داریم و نسبت به هیچ حکم قانونی ای بی توجهی نمی کنیم. وی 
افزود: در سال های گذشته و دولت های گذشته که برنامه به موقع 
اعام نمی شد کسی پرس وجو نمی کرد، ولی چون دولت یازدهم 
قانون مدار اس��ت همواره مورد سوال قرار می گیرد ولی آمادگی 
داریم با هر دستگاهی که نیاز داشته باشد نسبت به این موضوع 

گفت وگو کنیم. 

حسن روحانی، رئیس جمهوری: 

باید با اطمینان و امیدواری راه مان را ادامه دهیم

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت: 

اعضای کابینه تا ماه آینده معرفی می شوند
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بازاریابی و فروش

زناننیز
مدیرانموفقی

هستند

فرصتامروز: اپل در حال برنامه ریزی برای ساختن یک مرکز داده دیگر در دانمارک است زیرا دادگاه، 
سرور ایرلند را متوقف می کند و اکنون اپل در حال تالش برای ساخت مرکز داده ای همانند مرکز داده های 
ایرلند است. روز دوشنبه سخنگوی اپل در رویترز اعالم کرد که به احتمال زیاد این شرکت 920 میلیون 
دالر برای ساخت دومین مرکز داده در دانمارک هزینه خواهد کرد و انتظار می رود ساخت و ساز این مرکز 
قبل از پایان س��ال 2017 آغاز ش��ود. در فوریه 2015 اپل اعالم کرد قصد دارد 1.5 میلیارد پوند برای 
ساخت یک مرکز داده در ایرلند و دیگری در دانمارک صرف کند. )هر کدام با هزینه 725 میلیون پوند.(

اکنون انتظار می رود نخستین مرکز اطالعات دانمارک در اواخر سال جاری راه اندازی شود، اما این پروژه 
در س��واحل غرب ایرلند در خارج از یک ش��هر کوچک به نام Athenry در County Galway هنوز 
 Derridonnell آغاز نشده است. اپل تصمیم دارد 8سالن داده را در یک سایت 500 هکتاری در جنگل
که متعلق به ش��رکت دولتی کولت اس��ت و در سه مایلی Athorny واقع شده است راه اندازی کند. مرکز 
اطالعاتی Athorny اپل توسط شمار زیادی از ساکنان محلی مورد استقبال قرار گرفت، اما با مخالفت های 
شدیدی از تعدادی کمی از افراد که مشکالت مربوط به محیط زیست و برنامه ریزی را برعهده دارند مواجه 
شد.   در سپتامبر 2015 شورای شهرستان گالویل اجازه استقرار اپل را صادر کرد، اما هشت تن از مخالفان 
این مسئله را به سازمان برنامه ریزی محلی Bord Pleanala گزارش دادند و پس از جلسات عمومی در 
گالویل در تابستان گذشته سازمان برنامه ریزی محلی Bord Pleanala  مجوز ساخت این تأسیسات در 
ماه آگوست را داد. اما شهروندان محلی  Sinéad Fitzpatrick  و Allan Daly از دادگاه عالی، خواستار 
بررس��ی قضایی در مورد زمینه های زیست محیطی ش��دند؛ مسئله ای که می تواند پروژه را یک سال و نیم به 
تأخیر بیندازد. سپس اپل موفق شد پس از درخواستی در ماه نوامبر گذشته، درخواست دادگاه تجاری ایرلند 
businessinsider:را سریعا ردیابی کند، اما تصمیم نهایی هنوز به تصویب نرسیده است.      منبع

فرصتامروز: بس��ته های نرم اف��زاری آکیولس ریفت و تاچ به طور موق��ت با تخفیف همراه 
هس��تند. برای شش هفته آینده، هدست وی آر و بس��ته نرم افزاری کنترلر به قیمت 339 دالر 
فروخته می ش��ود و این مبلغ تقریبا 200 دالر از قیمت عادی آن کم کرده است. این بخشی از 
تالش آکیولس برای ترویج ریفت اس��ت که بیش از یک س��ال عرضه می ش��ود. به گفته محقق 
آکیول��س، جیس��ون روبین، فروش به معنای جذب افرادی اس��ت که ب��ه دلیل قیمت از خرید 
صرف نظر کرده اند و همچنین جذب افرادی است که  به روز رسانی برنامه ها و بازی ها برایشان 
اهمیتی ندارد. فروش تابستانی به دنبال کاهش دائمی قیمت همراه است و این در حالی است 
قیم��ت ریفت و ت��اچ در بهار 100 دالر ارزان تر ش��د. تخفیف فروش جدی��د ریفت و تاچ روی 
خرید آنها به صورت جداگانه اثر نمی گذارد. ریفت به تنهایی 499 دالر و تاچ، 99 دالر اس��ت. 
همانطور که قبال گفته ش��د جیس��ون روبین وعده داده است که نسل فعلی ریفت به پایان عمر 

خود نزدیک نیست. 
او می گوید: کس��ی که یک ریفت را خریداری می کند نمی خواهد خود را با نرم افزارهایی که 

پیوسته در زمان کمی به روز رسانی می شوند درگیر کند. 
خریداران برای اس��تفاده از ریفت نیاز به یک رایانه بازی خواهند داش��ت که هیچ تخفیفی از 
بسته بندی برای آنها در بخش فروش این رایانه ها وجود ندارد. با این حال، جیسون روبین تأیید 
می کند قیمت یک رایانه آکیولس سال گذشته به طور پیوسته کاهش یافته است به ویژه پس از 
معرفی حداقل مشخصات آکیولس و اکنون می توانید این رایانه ها را به قیمت 550 دالر دریافت 

کنید. او می گوید: ما به سمت قیمت گذاری در بازار عادی حرکت می کنیم. 
theverge.com.:منبع

فرصتامروز: به نظر می رس��د که فروش خودرو های شرکت تسال در هنگ کنگ متوقف شده 
است. براساس اطالعات مربوط به بخش حمل و نقل شهر هنگ کنگ که توسط روزنامه وال استریت 
مورد تحلیل قرار گرفت، پس از بیانیه دولت در ماه مارس مبنی بر تغییر وضعیت مالی و س��ودی 
که مشتریان از خرید خودرو های الکتریکی خواهند برد، حتی یک عدد خودروی خریداری شده از 
شرکت تسال در ماه آوریل ثبت نشده است. این سیاست از یکم آوریل آغاز شده و انتظار می رود تا 
مارس 2018 ادامه یابد. براس��اس روزنامه وال اس��تریت، شهرداری معافیت مالی را در هنگ کنگ 
به 97/500 دالر که در آمریکا این مقدار برابر با 12/500 دالر اس��ت و تنها ش��امل ماشین اولی ها 
می شود، محدود کرد. پیش از تغییر سیاست، در ماه مارس تعداد افرادی که برای بار اول صاحب خودرو 
شدند و از شرکت تسال خودروی خود را خریداری کردند به 2939 نفر رسید که این تعداد در ماه فوریه 
پنج برابر ش��د.  چارلی اندرس��ون، تحلیلگر ارشد شرکت Dougherty & Co گفت که هزینه های 
شرکت تسال در چین در مقایسه با هزینه ها در آمریکا، به علت هزینه های حمل و نقل و صادرات بسیار 
بیش��تر بوده اس��ت. هزینه های تس��ال، بدون در نظر گرفتن مزایای مالیاتی برابر با 925 هزار دالر در 
هنگ کنگ و 118 هزار دالر به ازای خودروی مدل اِس تس��ال اس��ت. اندرسون در ادامه گفت: »توقف 
فروش خودرو های تسال چیزی نیست که قبال ندیده باشم. آمار ثبت نام فعلی کار را برای رسیدن به 
نبض خوب بازار سخت تر می کند.« یکی از سخنگویان شرکت تسال تغییرات فعلی در سیاست هنگ 
کنگ را چالش هایی کوتاه مدت توصیف کرد و گفت:  »شرکت تسال از سیاست های دولت که پشتیبان 
ماموریت های ما هس��تند، استقبال می کند. با این حال، کس��ب و کار ما به این موضوع بستگی ندارد. 
هنگ کنگ همچنان به عنوان یکی از بازار های اصلی برای فروش خودرو های تسال باقی خواهد ماند. ما 
washingtonpost:همچنان به فروش خودرو در هر فصل ادامه خواهیم داد.«               منبع

فروشخودروهایتسالدرهنگکنگمتوقفشد بستههاینرمافزاریآکیولسریفتوتاچ اپلبهدنبالساختیکمرکزدادهدیگردردانمارک
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داس��تان از این جا ش��روع شد که برای 
تحلی��ل ویدئوی »لم بده« با اس��تودیوی 
بوم رن��گ تم��اس گرفت��م. رض��ا رفیعی، 
موشن گرافیست و مدیر استودیو بوم رنگ 
ضم��ن تش��ریح ای��ن ویدئو، ب��ه معرفی 
ظرفیت ه��ای مدیای موش��ن گرافیک در 
صنعت تبلیغات و بازار کشور نیز پرداخت. 

استارتاپ »لم بده« را بشناسید
رض��ا رفیعی، موشن گرافیس��ت و مدیر 
استودیو بوم رنگ در گفت و گو با  »فرصت 
ام��روز« در رابطه با اپلیکیش��ن»لم بده« 
می گوید: اپلیکیشن لم بده یک اپلیکیشن 
نظافت آنالین اس��ت که خدمات خود را 
در قال��ب نظافت خان��ه،  ش��رکت،  راه پله 
و... ارائ��ه می دهد. این اپلیکیش��ن که به 
نوعی اس��تارتاپ نیز محس��وب می شود 
برای یک تیم دانش��جویی طراحی ش��ده 
اس��ت. در واق��ع دانش��جویان ت��رم آخر 
مهندس��ی نرم اف��زار دانش��گاه ته��ران با 
بودجه ش��خصی خود از استودیو بوم رنگ 
موش��ن گرافیکی خواستند با هزینه کم و 
در زمان کوتاهی تهیه شود. وی در رابطه 
با س��اخت و اجرای این موش��ن گرافیک 
ادام��ه می ده��د: ویدئوی لم ب��ده که به 
لحاظ س��اخت و اجرا، ویدئوی س��اده ای 
محس��وب می ش��ود در کمتری��ن زم��ان 
ممکن و ب��ا بودجه ای ک��م ایده پردازی، 
طراحی و ساخته شد. مخاطب این ویدئو 
می توان��د یک خانم خانه دار،  ش��رکت ها، 
 زوج ها و دانش��جویان یا هر کسی دیگری 
باش��د اما بنا ب��ه محدودیت هایی که در 
س��اخت ویدئو داش��تیم تنها ب��ه معرفی 
چندی از مخاطبان پرداختیم. این موشن 
گرافیس��ت در رابطه با اس��تقبال مردم از 
این استارتاپ و ویدئو می گوید: به شخصه 
اطالع��ی از بازخورده��ای این موش��ن و 
اپلیکیش��ن ن��دارم، اس��تارتاپ »لم بده« 

در ش��روع کار خ��ود به س��ر می برد و به 
نوعی وس��عت عملک��ردی را از این گروه 
ش��اهد نبودیم، اما قطعاً این استارتاپ در 
آینده ای نزدی��ک تبلیغات و نوع خدمات 
خود را افزایش خواه��د داد. ضمن اینکه 
پیشنهاد من به این تیم،  ساخت تیزرهای 
زیاد برای بیش��تر و بهتر دیده شدن بود 
که به لحاظ محدودیت های مالی این تیم 

تا االن امکان آن وجود نداشته است. 
مدی��ر اس��تودیو بوم رن��گ در رابطه با 
انتخاب این نوع رس��انه می گوید: در حال 
حاضر یک��ی از المان های مه��م تبلیغات 
بحث موشن گرافیک است. این نوع مدیا 
در کوتاه تری��ن زمان ممک��ن پیام خود را 
به مخاطب می رس��اند، ضمن اینکه باید 
توجه داشت استفاده از ویدئو و تیزرهای 
تلویزیون��ی برای تبلیغ، هزینه های باالیی 
را به این نوع استارتاپ ها تحمیل می کند. 
ارائه چنی��ن ویدئوهایی در زمانی کوتاه و 
با صرف هزینه ه��ای کم ضمن دارا بودن 
جذابیت های متعدد به دلیل برخورداری 
از رنگ،  ص��دا،  تصویر و حرکت، عالوه بر 
مش��تریان، بینن��دگان و مخاطبان را نیز 
به خ��ود جذب می کند و باعث می ش��ود 
پیام در ش��کل کامل و بهتری به مخاطب 
انتق��ال داده ش��ود. همی��ن مزیت ه��ای 
موش��ن گرافیک سبب ش��ده است اکثر 
استارتاپ های بزرگ ایرانی مثل اسنپ و 
تپس��ی از این نوع مدی��ا برای تبلیغ خود 

استفاده کنند. 
موشن گرافیک چیست؟ 

وی در ادامه با ارائه تعریفی از موش��ن 
گرافی��ک می افزاید: موش��ن گرافیک در 
تعریف کلی آن، گرافیک متحرک اس��ت 
و این نوع گرافیک می تواند ش��امل صدا، 
متن، رن��گ، حرکت یا همه اینها باش��د. 
یک ویدئوی موشن در سریع ترین حالت 
ممکن می تواند پی��ام خود را به مخاطب 
انتق��ال ده��د. این ن��وع مدی��ا در تمام 

دنیا، سال هاس��ت که مورد اس��تفاده قرار 
می گرفت��ه اما در ایران از دهه 90 به ویژه 
این سه س��ال اخیر رونق گرفته است. به 
واقع مردم هرچه را که درک آن برای آنها 

راحت تر باشد بهتر می پذیرند. 
وی ادام��ه می دهد: برخ��الف تیزرهای 
تلویزیون��ی که با ص��رف هزینه های باال، 
عوام��ل زیاد، زم��ان طوالن��ی و... به ثمر 
می نش��یند یک ویدئوی موش��ن با 3 الی 
4 نیروی کار و حدود 25 روز زمان تولید 
می شود. خوش��بختانه در س��ال گذشته 
گرافی��ک  صنف��ی  انجم��ن  کار،  وزارت 
متح��رک ش��هر ته��ران را به رس��میت 
ش��ناخت و موش��ن گرافیس��ت توانست 
به عنوان شغل در وزارت کار و انجمن های 
کارگری تعریف ش��ده و از تمامی حقوق 
بیمه ای برخوردار ش��ود. این شغل ضمن 
اینکه بسیار جای کار دارد ظرفیت باالیی 
را ه��م برای اش��تغال زایی می تواند ایجاد 

کند. 
ای��ن فعال حوزه تبلیغات در پاس��خ به 
این  سوال که آیا در معرفی همه کاالهای 
تولی��دی،  تجاری و خدمات��ی می توان از 
موشن گرافیک اس��تفاده کرد، می گوید: 
ام��ری که به اش��تباه در کش��ور همواره 
مرسوم بوده این طور است که از یک مدیا 
تا جایی اس��تفاده می شود که به اصطالح 
شیره آن کشیده می شود. به طور مثال در 
ایران برای کارهای مذهبی نیز از موش��ن 
گرافیک فلت استفاده می شود. درحالی که 
نمایش یک کار مذهبی س��بک و س��یاق 
متفاوتی را می طلبد و این طور نیست که 
بتوان از موش��ن گرافی��ک فلت برای این 
نوع ویدئو ها استفاده کرد. کار مذهبی کار 
سنگین تری است و مدل حرکت، دیزاین 
و کامپوزیت متفاوت��ی را ایجاب می کند. 
ام��ا بای��د گفت ک��ه از موش��ن گرافیک 
می توان ب��رای هر نوع تبلیغی اس��تفاده 
کرد،  تنها باید از سبک های مختلف برای 

کارهای متفاوت بهره برد. 
بازار ایران، بازار تشنه نوآوری

وی در رابطه با کشش بازار ایران برای 
اس��تفاده از چنین رس��انه هایی می گوید: 
ب��ازار ایران بازار تش��نه ای برای نیروهای 
متخص��ص و کارآم��د اس��ت. متأس��فانه 
امری که در س��ال های اخی��ر در صنعت 
تبلیغات ایران باب ش��ده،  این اس��ت که 
همه می خواهند س��ریع نتیج��ه بگیرند؛ 
درحالی که برای به ثمر نشس��تن یک کار 
موش��ن باید چندین سال انتظار کشید و 
اگر چنین نباشد شاهد اتفاقات حال بازار 
ایران خواهیم بود؛ بازاری مملو از کارهای 
بی کیفی��ت که هیچ کدام اس��تانداردهای 

الزم را ندارند. 
به ط��ور مث��ال؛ زمانی ک��ه ویدئویی با 
قیم��ت 100 ه��زار یا 5 میلی��ون تومان 
عرضه می ش��ود، کارفرما ترجیح  می  دهد 
به دلیل هزینه، کار ب��ا قیمت پایین تر را 
س��فارش دهد درحالی که کیفیت این دو 
قابل مقایسه نیست و این طور می شود که 
ب��ازار ایران از کارهای بی کیفیت موش��ن 

گرافیکی اشباع می شود. 
در آپارات حدود ه��زاران هزار ویدئوی 
موش��ن گرافیک وج��ود دارد درحالی که 
تنه��ا چندین س��ایت مح��دود ب��ه ارائه 
ویدئوه��ای با کیفی��ت پرداخته ان��د. این 
بازار،  بازار مطلوبی اس��ت به ش��رطی که 
دست های بی کیفیت از بازار حذف شوند 
و کارهای خ��وب و باکیفیت به کار خود 

ادامه دهند. 
رفیع��ی در پای��ان با اش��اره ب��ه مزیت 
رقابت��ی این مدیا نس��بت ب��ه مدیاهای 
دیگر می گوید: از دی��د مخاطب عام زیبا 
بودن ای��ن مدیا همواره جلب توجه کرده 
است. خوشبختانه در سال های اخیر افراد 
زیادی با این نوع رس��انه آش��نا شده اند و 
برای تبلیغات خود از موشن گرافیک بهره 

می برند. 

بررسی ظرفیت مدیاموشن گرافیک در صنعت تبلیغات

ارزان و پرسرعت تبلیغ کنید
ایده های طالیی

اشتباهات رایج در ساخت برندینگ 
شخصی

 با رش��د اینترن��ت و ش��روع کس��ب وکارها و بازاریابی 
اینترنتی، برندینگ ش��خصی به موضوع مهمی برای مردم 
تبدیل ش��د، زیرا برندینگ ش��خصی نقش بسیار مهمی 
در موفقیت کس��ب وکارها ایفا کرد. تا جایی که بسیاری از 
کس��ب وکارها را با رهبر آنها می شناس��ید و تنها به خاطر 
وی اس��ت که از آن کس��ب وکار خرید می کنید. از همین 
رو، بس��یاری از افراد برای ساخت برندینگ شخصی خود 
ت��الش می کنند تا از جوانب مختل��ف و مثبت در زندگی 
ش��خصی و حرفه ای خود نهایت استفاده را ببرند. اما اغلب 
دچار اش��تباهاتی می ش��وند که در ادامه برخ��ی از آنها را 

معرفی می کنیم. 

فکر می کنند برندینگ شخصی مهم نیست
هنوز هم هس��تند درون گراهای بس��یار زیادی که فکر 
می کنند بدون برندینگ شخصی هم می  توانند مسیر خود 
را تمام و کمال بپیمایند. به این فکر کنید که در مسابقه ای 
ش��رکت کردید و رقبای شما هم بسیار قدر هستند. شما 
باید بتوانید مهارت های خود را نش��ان دهید تا پیروز نبرد 
ش��وید. فضای آنالین این امکان را به ش��ما می دهد که به 
افراد هدف تان دس��ت پیدا کنی��د و مهارت های خود را به 

آنها نشان دهید.
 

منتظر زمان مناسب برای توسعه برندینگ 
شخصی شان هستند

دندانپزشکان به ش��ما توصیه می کنند که روزانه دو بار 
دندان های خود را مسواک بزنید. اگر شما این کار را نکنید 
مجبور هس��تید هزینه های گزافی در مقابل آن بپردازید. 
برندینگ شخصی هم دقیقا مشابه همین جریان است؛ شما 
از زمان خود به خوبی برای برندس��ازی ش��خصی استفاده 
نمی کنی��د و پس از مدت��ی مجبور هس��تید هزینه های 

مختلفی را در قبال آن بپردازید. 

تظاهر می کنند
هنگامی که ما برای نخستین بار با فردی آشنا می شویم، 
اغلب سعی می کنیم بهترین چهره از خودمان را به او نشان 
دهیم، اما بعد از مدتی چهره واقعی ما مشخص می شود و 
ش��اید این ضربه بزرگ تری را به دوس��تی ما وارد کند. به 
برندینگ هم همانند دوستی فکر کنید، زمانی که شما سعی 
می کنید خودتان را بهتر از آنچه هستید نشان دهید، بیشتر 
از اینکه فعالیت مثبتی انجام داده باشید، ریسک کرده اید. 

مشاوره را فراموش می کنند
هنگامی که بحث از برندینگ شخصی است، نمی توانید 
اهمیت مشاوره بازاریابی، مشاوره تبلیغات و حتی مشاوره با 
دوستان و همکاران را نادیده بگیرید. برای تحت تاثیر قرار 
دادن دیگران باید جنبه ه��ای مختلفی را در نظر بگیرید. 
ش��ما باید بازاریاب خوبی باشید، علم تبلیغات را به خوبی 
بدانید و بتوانید نویسنده خوبی باشید تا نگرش خود را در 
معرض دید قرار دهید و همچنین ش��ما باید مهارت های 
ارتباطی خوبی داش��ته باش��ید تا بتوانید ب��ه خوبی اقدام 
کنید. برای همین شما باید در زمینه های مختلفی مشاوره 
بگیرید تا در سریع ترین زمان ممکن کارهای خود را انجام 
دهید. از دوستان و خانواده نیز می توانید در مورد نظری که 
نس��بت به شخصیت آنالین شما دارید بپرسید و به بهبود 

آن بپردازید. 

از تاثیرگذاران کمک نمی گیرند
تاثیرگذاران افرادی هستند که نفوذ زیادی در شبکه های 
اجتماع��ی و اینترنت دارن��د و دنبال کننده های آنها بدون 
چ��ون و چرا به گفته های ش��ان ایم��ان دارند. اگر ش��ما 
متخصص هس��تید و کارهای بزرگی انج��ام می دهید، از 
نزدیک شدن به تاثیرگذاران دریغ نکنید. آنها می توانند در 

مدت زمان بسیار کوتاهی به شما در توسعه کمک کنند. 

محتوا تولید نمی کنند
به صورت ناخودآگاه مردم به آنهایی که دیدگاه های خود 
را بیان می کنند و می نویسند بیشتر اعتماد می کنند زیرا 
نوش��تن در مورد دانسته ها و فعالیت های تان به مردم این 
حس را القا می کند که ش��ما در حوزه خود یک متخصص 

هستید. 

خود را برای کمتر حرف زدن متقاعد می کنند
هر چقدر هم که درون گرا باشید، باید در حوزه حرفه ای 
و کاری خ��ود ای��ن خصوصی��ت را کنار بگذاری��د. روزانه 
پس��ت هایی را در شبکه های اجتماعی خود منتشر کنید. 
البته این نکته را به یاد داش��ته باشید که پست های شما 
باید حرفه ای باش��ند و هیچ پس��تی را بدون فکر و انگیزه 

منتشر نکنید. 

فالو می کنند تا فالور بگیرند
اشتباه بزرگی که اخیرا بسیاری از افراد مرتکب می شوند 
این اس��ت که با هدف افزایش دنبال کننده های خود اقدام 
به فالو می کنند. در حالی که این اس��تراتژی کامال اشتباه 
است و هیچ تاثیری در بهبود برندینگ شما ایجاد نمی کند. 
در واقع این کار بازگش��ت س��رمایه کافی را به ش��ما ارائه 
نمی کند. خودتان هم می توانید گش��تی در اینس��تاگرام 
بزنی��د و ببینید که چه تعداد از کاربران هزاران فالور دارند 
که هیچ تاثیرگذاری بر دنبال کنن��دگان خود ندارند، آنها 
حتی پس��ت های ش��ما را نخواهند خواند. بنابراین به فکر 
استراتژی های مناس��ب تری برای افزایش دنبال کنندگان 

خود در شبکه های اجتماعی تان باشید.
 ibazaryabi :منبع 
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ایستگاه تبلیغات

رستورانی که برای تبلیغ، غذای 
رایگان داد

ام��روزه در بازار رقابت و تجارت به ویژه ش��رکت های 
خدمات دهن��ده به دنبال ش��یوه های جدی��د و متنوعی 
تبلیغ��ی برای جذب مش��تری هس��تند؛ از ارائ��ه انواع 
تخفیف ه��ا گرفته تا حمل رای��گان کاالی مورد نظر به 

درب منازل و. . . 
دراین راس��تا موضوع سمپلینگ و پروموشن نیز یکی 
از روش هایی اس��ت که از گذشته نه چندان دور همواره 
درصنعت تبلیغات بس��یار مورد استفاده قرار می گرفته 
اس��ت و بس��یاری از فعاالن حوزه تج��ارت و بازار برای 
معرفی و عرضه محص��ول و کاالی تولیدی خود از این 

شیوه بهره می گیرند. 
ای��ن روش ام��کان تس��ت رای��گان ی��ک محصول را 
ب��ه مش��تری ارائه می کند و ب��ه نوع��ی از او محترمانه 
درخواست می شود تا برای حصول از اطمینان و کیفیت 
کاال یا محصول آن را به ش��کل رایگان در اختیار داشته 
باشد و تست کند و در نهایت اگر از آن خوشش آمد آن 

انتخاب و خرید کند. 
یک رس��توران که ب��ه تازگی افتتاح ش��ده و در یک 
مجموعه بزرگ خرید واقع ش��ده اس��ت با اس��تفاده از 
این روش ولی نه در حد یک تس��ت و چش��یدن، بلکه 
با ارائه یک س��لف سرویس کامل ش��ام اقدام به معرفی 
رس��توران خود و س��طح کیفی ان��واع غذاهایش و نوع 

سرویس دهی اش کرده است. 
اقدام��ی ک��ه در نوع خ��ود نو به نظر می رس��د چون 
این س��رویس دهی رایگان مختص یک شب و چند ده 
مهمان نیس��ت، بلکه این اقدام در تمامی شب های ماه 
مبارک رمضان و هر ش��ب افطار و شام پذیرای بیش از 
100نفر از اهالی فرهنگ و هنر بوده اس��ت و هم اکنون 

نیز به تناوب ادامه دارد. 
این رس��توران ب��ا دعوت از انجمن ها و س��ازمان های 
بخش خصوص��ی که ام��کان ارتباطات گس��ترده ای را 
ب��ا اعضا و مخاطبی��ن خود دارند با پذیرای��ی رایگان از 

میهمانان آنها اقدام به معرفی خود می کند. 
ش��اید کمی عجیب باشد ولی رئیس هیات مدیره این 
مجموع��ه که برای خودش نام پریس س��نتر را انتخاب 
ک��رده، خانم ارجمند اس��ت ک��ه در گفت وگویی دلیل 
ای��ن اقدام را ایج��اد فضای خوب و اعتم��اد بخش بین 
مخاطبان��ی می داند ک��ه در حوزه ه��ای فرهنگ و هنر 
فعالی��ت می کنن��د و اینکه اف��راد و گروه های��ی که در 
این مجموعه حضور می یابند آن ش��ب به یاد ماندنی و 
کیفیت غذا و نوع س��رویس دهی و محیط آرامش بخش 
آن را قطعا به دیگران توصیه کنند و برای نشس��ت ها و 
گردهمایی خود با تجربه خوبی که سعی شده برای آنها 

فراهم شود آن را انتخاب می کنند.
وی می گوی��د: در واقع ما با این کار خود می خواهیم 
در عمل اثبات کنیم که تنها به فکر کسب درآمد نبوده 
و حاضری��م حتی هزینه کنیم ولی رس��توان و کیفیت 

ارائه خدمت مان شناخته و شناسانده شود. 
ای��ن مجموعه در ای��ام ماه مبارک رمضان هر ش��ب 
میزب��ان مجموعه های مختلف��ی از اهالی فرهنگ و هنر 
و رسانه بود، به عنوان نمونه یک شب از دست اندرکاران 
یک نشریه فرهنگی به اتفاق خوانندگان آن دعوت کرده 
و شبی دیگر میزبان یک انجمن علمی به همراه اعضای 
آن بوده اس��ت، همچنین برنام��ه صبحانه کاری رایگان 
را برای نشس��ت ها و گردهمایی ه��ای کاری بخش های 

مختلف به شکل کامال رایگان ارائه می کند. 
رئیس هیات مدیره این مجموعه معتقد اس��ت تبلیغ 
باید با ایجاد یک حال خوب و حس خوب همراه باشد و 

گاهی هدف فراتر از فروش آنی و لحظه ای است. 
نکته حائ��ز اهمیت اینک��ه مخاطبان ای��ن مجموعه 
گروه ه��ای کارآفرین، انجمن ه��ا و بخش های هنری که 
کمتر دیده ش��ده اند و برخی فدراسیون های رشته های 
ورزشی هستند و تمرکز روی بخش هنر و فرهنگ قرار 

داده شده است. 
او در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه با ص��رف چنین 
هزین��ه ای انتظار چ��ه آورده ای را ب��رای مجموعه خود 
دارند، اظهارداشت: این ارتباط با نخبگان فرهنگ و هنر 
و مدیران ارشد می تواند اقدام عملی باشد تا مالقات های 
خاص ش��ان را در آینده در این مجموعه برگزار کنند و 
ایجاد این تجربه ام��کان انتخاب و توصیه به دیگران را 

برای مخاطبان ما فراهم می کند. 
در واقع اعتباری که اکنون کسب می کنیم مهم ترین 
تبلیغ و آورده برای مجموعه ما محس��وب می ش��ود که 
شاید با روش های دیگر تبلیغاتی امکان ایجاد آن فراهم 

نباشد.
 موض��وع ب��ا اهمیت دیگ��ر اینکه اکث��ر مخاطبان و 
مش��تریانی که خدم��ات رایگان یک رس��توران را برای 
خود و مهمانان ش��ان پذیرا می ش��وند، خاطره ای به یاد 
ماندنی از یک حرکت تبلیغی بدیع و نو این رستوران را 

تا مدت ها فراموش نخواهند کرد. 
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نام های تجاری شخصی ابزار مفیدی برای 
حمایت از کس��ب و کارتان هستند، مانند نام 
تجاری ش��رکت ها. بنابرای��ن نام های تجاری 
ش��خصی، مجموع��ه ای از ویژگی ها و صفات 
هستند که هویتی منحصر به فرد و محبوب را 
تشکیل می دهند. در بازار کار افراد با نام های 
تج��اری قوی و تأثیرگذار بیش��تر در معرض 
دیده ش��دن ق��رار دارن��د و دارای محبوبیت 
بیش��تر و معتبرتر هستند. الزم به ذکر است 
گاهی نام های تجاری شخصی برای مسئله ای 
فراتر از پیدا کردن شغل اهمیت دارد و اگر نام 
تجاری شخصی در رابطه با منافع شرکت ها به 
کار گرفته شود می توانید مزایای متعددی از 

آن کسب کنید. از جمله: 
اعتماد: مردم به افراد همنوع خود بیش از 
سازمان ها و شرکت ها اعتماد دارند. زمانی که 
آنها محتواهای نوش��ته ش��ده و تبلیغ شده 
توس��ط فردی را می خوانند احتمال بیشتری 
دارد ک��ه صداقت و اهمیت آن را باور کنند و 
این محتوای نوشته شده از اهمیت بیشتری 
برخوردار اس��ت نس��بت ب��ه زمانی که همان 
محتوا توس��ط یک شرکت یا س��ازمان برای 

تولید سود مورد استفاده قرار می گیرد. 
درمعرضدیدبودن: هر حساب کاربری 
در رسانه های اجتماعی برای نام های تجاری 
فرصتی ب��رای نمایش نام تج��اری به بخش 
جدی��دی از جمعیت مورد نظر اس��ت. س��ه 
حساب کاربری هر یک با 1000دنبال کننده 
می تواند سه برابر بیشتر نسبت به یک حساب 

کاربری در معرض دیده شدن قرار بگیرند. 
دردس�ترسبودنبهطورمتناس�ب: 
ارتباط با نام های تجاری شخصی به شما این 
ام��کان را می دهد که به هدف های مناس��ب 
و اصل��ی خود، در معرفی ن��ام تجاری تان یا 
به عنوان مکمل  نام تجاری مؤثر باشد. بنابراین 
چگون��ه می توانید یک نام تجاری ش��خصی 
ایجاد کنی��د تا بتواند ش��رکت تجاری تان را 

پش��تیبانی و تکمی��ل کند. هف��ت راه برای 
ای��ن کار وج��ود دارد که به ترتی��ب به آنها 

می پردازیم. 
1-افرادکلیدیومؤثردرشرکتخود

راشناساییکنید
در مرحله اول نی��از دارید تصمیم بگیرید 
چه افرادی برای ش��رکت تان بهترین نامزدها 
برای معرفی نام تجاری ش��رکت تان هستند. 
هیچ دستورالعمل و راهنمایی برای ارزیابی در 
این مس��ئله وجود ندارد. اما به طور کلی افراد 
با تجربه )کسانی که دارای دنبال کننده های 
بسیاری هستند( سریع تر می توانند نام تجاری 
را به دیگران معرفی کنند و در س��اختن نام 
تجاری ش��خصی مؤثر باش��ند. بس��یاری از 
کس��ب و کار ها با تعیی��ن مدی��ران اجرایی و 
بنیانگ��ذاران باتجربه و همچنی��ن با انتخاب 
باتجربه ترین مدیران حسابرس��ی ش��روع به 
کار می کنند. ش��ما نیز می توانی��د افرادی را 
در قلمرو تخصص های مختلف پیدا کنید که 
مورد عالقه جمعیت مورد نظر ش��ما باشند. 
همچنین می توانید افرادی را که ساعت های 
اضافه  هفته را برای مدیریت نام های تجاری 
شخصی خود صرف می کنند پیدا کنید تا از 

نام تجاری شما حمایت کنند. 
2-تخص�صومشخص�اتخ�ودرا

طراحیوبهینهسازیکنید
در مرحله دوم  ش��ما نیاز دارید بنیاد رشد 
خود را با بهینه سازی پروفایل های رسانه های 
اجتماع��ی، برای هر ک��دام از نام های تجاری 
ش��خصی به منظور توس��عه انتخ��اب کنید. 
سیس��تم عام��ل رس��انه های اجتماع��ی به 
کسب و کار ش��ما و مخاطبان مورد نظر شما 
بستگی دارد. به طور کلی، فیس بوک، توییتر، 
لینکدین و اینستاگرام رسانه های مهمی برای 
کسب وکار هستند. شما ممکن است بخواهید 
حس��اب های ش��خصی خود را در رسانه های 
اجتماع��ی از نام تجاری ش��خصی خود جدا 
کنید. در هر صورت، باید حساب های تجاری 
شخصی را به طور حرفه ای بهینه سازی کنید. 

لینک ه��ا ی��ا مس��ائل مرتبط با ن��ام تجاری 
شرکت تان در حساب های نام تجاری شخصی 

بیانگر تجارب تجاری شرکت تان است. 
3-ایجادوترویجمحتوا

اگر می خواهید نام تجاری شخصی شرکت 
خود را به طور جدی م��ورد توجه قرار دهید 
می توانید ی��ک وبالگ حرف��ه ای و جداگانه 
ب��رای هر یک از پروفایل های ش��خصی خود 
راه ان��دازی کنی��د. وقت خود را ب��رای ایجاد 
محتوا های��ی با کیفیت باال ب��رای هر کدام از 
نام های تجاری شخصی که مربوط به تخصص 
نویسنده مورد نظر است صرف کنید و در قدم 
بعدی اطمینان یابید ک��ه این محتوا ها را در 
کانال های اجتماعی شخصی تبلیغ می کنند 
و از این طریق می توانید محتوای نام تجاری 

خود را به اشتراک بگذارید. 
4-درگروههاوگفتوگوهاشرکتکنید
اگر می خواهید نام تجاری خود را توس��عه 
دهید نیاز اس��ت به انج��ام کارهایی بیش از 
نوش��تن و تبلیغ محتوا بپردازی��د. بنابراین، 
باید با افراد دیگر ارتباط داشته باشید تا آنها 
محتوا های ش��ما را ببینند و با ش��ما ارتباط 
برقرار کنند و قدردانی به عمل آورند. بهترین 
راه ب��رای انجام ای��ن کار ارتباط با گروه ها در 
رس��انه های اجتماعی اس��ت ک��ه می توانید 
این گروه ه��ا را در لینکدین و توییتر و دیگر 
رس��انه های اجتماع��ی دنبال کنی��د. حتی 
می توانی��د ب��ا مش��ارکت در گفت وگو ها در 
سیس��تم عامل های عمومی نام تجاری خود 
را معرفی کنید و توس��عه دهید و موضوعات 
مرتبط به منطقه و تخصص خود را بررس��ی 
کنید و با نظرات و پاسخ به سواالت به منظور 
پیشرفت در این راه درگیر شوید. زیرا این راه 

خوبی برای افزایش اعتبار شما است. 
5-افرادجدیدرادنبالکنید

روش معمول خود برای دنبال کردن افراد 
جدید را کن��ار بگذارید؛ بدانید روش صحیح 
توجه مس��تقیم شماس��ت. توصیه نمی شود 
افراد غریبه را دنبال کنی��د، اما افرادی را که 

حداقل یک بار با آنها تعامل داشته اید دنبال 
کنید، حتی اگر این تعامل به طور غیر مستقیم 
بوده باشد. برای مثال، اگر شما در یک مکالمه 
در توییت��ر دخی��ل بودید اف��رادی را که در 
آن مکالمه شرکت داش��تند دنبال کنید. به 
احتمال زیاد آنها نیز ش��ما را دنبال خواهند 
کرد. با گذشت زمان شما می توانید بسیاری 
از پیروان ن��ام تجاری خ��ود را از این طریق 

جذب کنید. 
6-بادنبالکنندگانخوددرارتباطباشید
ارتب��اط با دنبال کنندگان نام تجاری کافی 
نیس��ت. ش��ما باید آنها را به نام تجاری خود 
عالقه مند نگه دارید و به تولید و ارتقای محتوا 
ادامه دهید، زیرا این مس��ئله شروع خوبی در 
ابتدای کار اس��ت. اما روش بهتر این اس��ت 
که به طور مس��تقیم با پیروان نام تجاری تان 
ارتباط برقرار کنید و ب��ه دنبال کنندگان نام 
تجاری ت��ان امتیازاتی دهید، مانند تخفیف یا 
تبلیغات خ��اص و نیز اطمینان حاصل کنید 

که به سواالت آنها پاسخ داده اید. 
7-تقوی�ترواب�طبی�نش�خصیو

شرکتهایبزرگ
 در نهایت شما نیاز دارید روابط بین نام های 
تجاری ش��خصی و نام تجاری خود را تقویت 
کنی��د. گاهی اوقات ش��ما می توانی��د از نام 
تجاری خود برای هدایت دنبال کنندگان خود 
به نام تجاری شخص خاص دیگری استفاده 
کنید یا افرادی را با تخصص منحصر به فردی 
برجس��ته کنی��د. س��اخت یک ن��ام تجاری 
ش��خصی ممکن است به نظر ساده باشد، اما 
اینچنین نیس��ت و باید ب��ه جزییات و تعهد 
به استراتژی های درازمدت توجه کنید. شما 
ده ها هزار مخاطب خود را یک شبه به دست 
نخواهید آورد. بنابراین، الزم است یک بنیاد 
برای حمایت از نام تجاری شرکت خود داشته 
باش��ید و همچنین این نام تجاری ش��خصی 
ش��رکت به جز جلب اعتماد مش��تریان باید 

محتواهای خود را چند برابر کند. 
entrepreneur:منبع

ازکسبوکارخودتانحمایتکنید

راهحلهاییبرایاجتنابازبهتاخیر7مرحله برای ایجاد نام تجاری شخصی
انداختنوظایف

بسته به اینکه چه علت پنهانی شما را از کارتان بازمی دارد، 
راه حل های مختلفی برای گذشتن از این مانع وجود دارد. 

تعلل در کارها و به تاخیر انداختن امور، مثل تب یا گلودرد 
ممکن اس��ت دالیل مختلفی داشته باشد. تا زمانی که علت 
اصلی آن برای تان روش��ن نباشد، هر اقدامی برای حل کردن 
آن، ممک��ن اس��ت وضع را بدتر کن��د. در این مقاله ما چهار 
مورد از ش��ایع ترین علل این مشکل و راه حل های رفع آنها را 

بررسی می کنیم.
کاریکهپیشرویشمااستبرایتانسنگیناست

توضیح: وقتی ش��ما به وظیفه خ��ود نگاه می کنید، حس 
می کنید کوهی از کار را به عهده ش��ما گذاشته اند که هرگز 
نمی توانید آن را به اتمام برس��انید. به همین علت رغبتی به 

شروع آن ندارید. 
راه حل: وظیفه خود را به بخش های کوچک تری تقس��یم 
کرده  و بعد روی آنها کار کنید. این کار باعث حرکت ش��ما 

می شود و مسئولیت شما کمتر رعب انگیز به نظر می رسد. 
مثال: ش��ما تصمیم دارید یک کتاب بنویسید، اما به جای 
نشس��تن و تالش برای نگارش، احتم��اال مدت ها به صفحه 
سفید کاغذ یا مانیتور خیره می شوید. شما باید روند زیر را با 

دقت و حوصله دنبال کنید: 
- تمام ایده هایی  را که به ذهن تان می رسد بنویسید.

- رئوس ایده ها را به صورت تیتر بازنویسی کنید
- برای هر ایده یک شرح اجمالی بنویسید.

- سبک نوشتن خود را انتخاب کنید
- اطالعات مورد نیازتان را بیابید

- اطالعات موجود را به رئوس ایده ها اضافه کنید
- برای نمونه اولیه، سه پاراگراف بنویسید

- برای خود برنامه بریزید که روزی دو صفحه بنویسید
تعدادوظایفیکهبهعهدهداریدبسیارزیاداست

توضیح: لیس��ت کارهای تان آنقدر طوالنی است که حس 
می کنید هرگز تمام نمی ش��وند. پس چرا اصال شروع ش��ان 

کنید؟ 
راه حل: وظایف تان را به صورت یک فعالیت مفهومی با هم 
ترکیب و برای این فعالیت یک محدودیت زمانی تعیین کنید. 
مثال: ایمیل ش��ما به ق��دری از درخواس��ت ها و تقاضا پر 
شده که ش��ما حس می کنید پاسخ دادن به آنها تا ابد طول 
می کش��د. به جای اینکه در مورد این مش��کل بی حوصله و 
پریش��ان باشید، با خود قرار بگذارید که امروز چند ساعت را 
فقط به پاسخ دادن ایمیل ها می گذرانید. برای فردا یا دو روز 

بعد دوباره این کار را تکرار کنید. 
اگ��ر به وظایف خ��ود به عنوان ی��ک فعالی��ت و نه صرفا 
یک سری اعمال پراکنده نگاه کنید، سنگینی بار آنها برای تان 

کمتر می شود. 
وظایفشماتکراریوخستهکنندهاست

توضیح: ش��ما فردی خالق با ذهنی فعال هس��تید، پس 
طبیعتا هر کاری که مورد عالقه واقعی شما نباشد، برای تان 

خسته کننده است. 
راه حل: وظایف تان را ب��ه کارهای جداگانه تفکیک کنید. 
به هر کار یک زمان محدود اختصاص دهید و به چش��م یک 
چالش به آن نگاه کنید که آیا می توانید در این مدت محدود، 
این کار را به پایان برسانید؟ هرگاه که در مدت زمان مشخص 
یا قبل از آن، کارتان را به پایان رس��اندید، به خودتان پاداش 

بدهید. 
مثال: شما یک فروشنده تازه استخدام شده هستید که باید 
به تعداد زیادی مش��تری ایمیل هایی مخصوص بنویس��ید و 
ارسال کنید. برای این کار باید حساب های شخصی مشتریان 
را چک کنید، ببینید از فروش��نده قبلی چه درخواست هایی 
داشته و بعد خودتان را به عنوان فروشنده جدید معرفی کنید. 
به جای اینکه تقال کنید این کار را به هر نحوی انجام بدهید، 
حداکثر زمان نوش��تن یک نام��ه را تخمین بزنید )مثال پنج 
دقیقه(. بنابراین ش��ما باید 1۲0 دقیقه برای همه مشتریان 
وقت بگذارید، یعنی دو س��اعت. تایمر خود را تنظیم کنید و 
ایمی��ل اول را تایپ کنید. اگ��ر زودتر از موعد کارتان را تمام 
کردید، یک کار متفرقه انجام دهید )مثال اخبار را روی گوشی 
خود مرور کنید(. هنگامی  که زنگ آالرم به صدا درآمد، آن را 

دوباره تنظیم کنید و تایپ ایمیل دوم را شروع کنید. 

وظیفهشمابهقدریمهماستکهبرایتاندلهرهآور
است

توضیح: شما می دانید که اگر این کار را خراب کنید، شغل 
خود یا یک فرصت مهم را از دس��ت می دهید. شما از انجام 
این کار اجتناب می کنید چراکه می ترس��ید در معرض خطر 

قرار بگیرید. 
راه حل: با دوستی که به او اعتماد دارید تماس بگیرید. از او 
بخواهید که کار شما را مرور کند یا مثل یک هیأت داوری آن 
را مورد بررس��ی قرار دهد. وقتی می خواهید کارتان را به فرد 
مورد اعتماد خود تحویل دهید، کمتر احساس خطر می کنید 
و بنابراین شروع کار برای تان آسان تر می شود. روشن بینی و 
تایید فرد ناظر همزمان با ارائه آزمایش��ی کار ش��ما، به شما 

اعتمادبه نفس بیشتری می دهد. 
مثال: شما وظیفه  دارید به مشتریانی که بدهی دارند ایمیل 
بدهید و از آنها بخواهید حساب خود را پرداخت کنند. از یک 
 طرف نمی خواهید مش��تریان از شما دلگیر شوند یا به رابطه 
خوب ش��ما خللی وارد ش��ود و از طرف دیگر شما موظفید 
بده��ی را از آنها دریافت کنید. انج��ام متعادل این کار، اصال 
آسان نیست به همین علت شما از ارسال ایمیل ها خودداری 
می کنید. برای اینکه فشار ذهنی خود را رفع کنید، از یکی از 
دوستان تان بخواهید قبل از ارسال متن ایمیل شما را بخواند 
و ببیند آیا لحن مناسبی دارد؟ به  این  ترتیب نوشتن ایمیل ها 
برای تان آسان تر می ش��ود، چون حس می کنید آنها را برای 

دوست خود می نویسید نه مشتریان. 
منبع:زومیت

زناننیزمدیرانموفقیهستند

تعداد زنانی که در سال های اخیر در کشورهای مختلف 
جهان به پس��ت های کلیدی دس��ت  یافتند رو به افزایش 
است. متخصصان عصب شناسی معتقدند توانایی  مدیریت 
و رهبری در مغز زنان، در طول تاریخ گس��ترش بیشتری 
یافته اس��ت. کس��انی که معتقدند زنان مدی��ران بهتری 
هستند کم نیستند. عصب شناس معروف آمریکایی لوآن 
بریزندین )Louann  Brizendine( تحقیقات مختلفی 
در م��ورد تفاوت های رفتار اجتماعی زن��ان و مردان انجام 
داده اس��ت. این تفاوت ها ناش��ی از تفاوت های ساختاری 
اس��ت ک��ه در طول تاری��خ تکامل در مغز زن��ان و مردان 
ایجاد ش��ده است. عصب شناسان می گویند با اینکه شمار 
سلو ل های مغزی زنان و مردان یکسان است، اما مغز زنان 
فشرده تر است. این فش��ردگی در عین حال پیش بینی و 
تحلیل رفتار زنان  را س��خت  می کند. تحقیقات مختلفی 
که در این زمینه صورت گرفته نشان می د هند که زنان در 
مقایسه با مردان در شرایط یکسان از بخش های بیشتری 
از مغز خود اس��تفاده و با انعطاف بیش��تری فکر می کنند. 
از تفاوت ه��ای س��اختاری مغز زنان و م��ردان می توان به 
بخش های گویایی و شنوایی مغز اشاره کرد. این دو بخش 
در مغز زنان 11درصد گسترده تر از مغز مردان است. از این 
رو جای تعجب ندارد که زنان توانایی گفتاری بهتری دارند 
و قادرند احس��اس خود را بهتر بیان کنند. عصب ش��ناس 
آمریکای��ی، ل��وآن بریزندین می گوید مغز زن��ان این گونه 
برنامه ریزی شده اس��ت. این تصور که زنان بهتر از مردان 
مدیریت می کنند در حال گس��ترش اس��ت. یک رهبری 
همه جانب��ه در کار گروهی، ارتباطات س��ازنده و پرورش 
استعدادها خالصه می ش��ود. در مورد مردان این گونه ادعا 
می شود که آنان بسیار فردگرا، رقابتی و پرخاشگر هستند 
و همچنی��ن فاق��د مهارت های بین فردی زنانه هس��تند. 
اش��خاصی که دارای صفات زنانه هستند )مردان یا زنان( 
تمایل دارند به دیگران بپیوندند، متعلق به گروه باش��ند، 
پذیرفته ش��وند و هماهنگی گ��روه را تقویت کنند. با  این 
مجموعه ارزش ها ، بیش از حد رقابتی یا پرخاش��گر بودن 
خطر ناهماهنگی یا رد ش��دن از گروه وجود دارد. افرادی 
با خصوصی��ات مردانه به دلیل حس رقابت پذیری خود را 
از دیگ��ران جدا می کنند. در  این مورد خطر عدم پذیرش 
از س��وی گروه وجود ندارد، اما عدم کامیابی در رسیدن به 
اهداف خصوصا ضربه زدن به دیگران را به دنبال دارد. این 
تفکر که زنان بهتر از مردان مدیریت می کنند، این مطلب 
را تداعی می کند که مدیران باید روابط خود را با کارمندان 
و س��ایر کارکنان تقویت کنند. همچنین توجه روزافزونی 
نسبت به پیروی و اطاعت در حال شکل گرفتن است که 
نیاز به کار گروهی بیشتر را یادآوری می کند. نتایج نشان 
می دهد که فرهنگ آن س��ازمان خاص نقش مهمی دارد؛ 
در س��ازمان هایی که از قدیم تحت س��لطه مردان بوده اند 
مانند دولت یا ارتش، رهبران مرد تاثیرگذارترند، در حالی 
که زنان در محیط های زنانه تر عملکرد بهتری دارند، مانند 
خدمات اجتماعی و آموزش،  به همین خاطر نباید تصور 
داشت که مدیریت صرفا یک کار مردانه محسوب می شود. 
در واقع مدیریت یک مهارت اس��ت که هر فردی می تواند 
آن را فرا  بگیرد و تفاوت های جنس��ی نباید مانعی در این 
مس��یر باشد. با مش��اهده زندگی مدیران موفق زن به این 
نکته پی خواهیم برد که مدیریت زنان تفاوت فاحش��ی با 
مردان نداش��ته و حتی در برخی موارد قادر به انجام بهتر 
کارها هستند. با توجه به این امر که مردان و زنان به علت 
خصوصیات��ی که دارند به نوعی مکمل یکدیگر هس��تند، 
در راس��تای موفقیت ضروری است تا هیات مدیره خود را 
ترکیب��ی از این دو قرار دهید. بدون ش��ک این امر باعث 

تصمیم گیری بهتر در انجام کارها خواهد شد. 

توصیههایحرفهایازمدیرانموفق
 - آمار و بررس��ی های مختلف نش��ان می د هد که زنان 
با تجربه در محدوده س��نی 50 تا 70 سال مدیران بهتری 

هستند. 
- این استدالل که زنان می توانند رهبران بهتری نسبت 
به مردان باشند، بیش از حد روی مهارت های روابط سازی 
زنانه تاکید می کند و طبیعت رقابت طلبی مردانه را در نظر 
نمی گیرد. حقیقت  این اس��ت که باید حد وسط را در نظر 

گرفت. 
- زنان در قدرت بخش��یدن و تشویق کارکنان و تیم ها 

بهتر از آقایان عمل می کنند. 
- رفتار زنان به نوعی است که صداقت بیشتری را در کار 
حکمفرما کرده و در عین حال بیش��تر از مردان در ارتباط 

با کارکنان هستند. 
- زنان در تشخیص مشکالت بسیار سریع تر و صحیح تر 
از آقای��ان عمل می کنند. همچنین مردان در مقایس��ه با 
زنان معموال تصمیم گیرندگانی سریع هستند. مدیران مرد 
معموال در ساختن ارتباطات گذرا و تشکیل تیم های موقت 

در جهت نیل به اهداف کوتاه مدت موفق هستند. 

کلیدباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق 

هیرشومننیکقاشقهوشمندراتوسعهدادهاندکهتجربهمزهکردنخردلرابهصورتدیجیتالینشانودستورالعملهارا
براساستنظیماتکاربرانارائهمیدهد.

ساراکیومرثی
s. kiumarsi92@gmail. com



مدیری با اعتماد به نفس ولی در عین 
حال متواضع باشید

بدون ش��ک یکی از م��واردی که منجر خواهد ش��د 
بتوانید در رهبری تیم خود موفق باش��ید این است که 
اعتماد به نفس خود را تا س��طح مطلوب افزایش دهید. 
بدون ش��ک فردی می تواند یک گ��روه را مدیریت کند 
که شجاعت و جس��ارت الزمه را داشته باشد. فردی که 
همواره در ش��ک و تردید به سر می برد، نزد هیچ کسی 
مورد قبول واقع نخواهد شد. به همین خاطر الزم است 
همواره رفتارهایی را از خود نشان دهید که بیانگر سطح 
باالی اعتماد به نفس ش��ما اس��ت. تا اکنون هیچ مدیر 
و فرمانده موفقی دیده نش��ده که جسارت کافی از خود 
نش��ان نداده باشد. با این حال این امر به معنای تکبر و 
خود رأی بودن نیست. در واقع اعتماد به نفس شما نباید 
به نحوی باشد که در سایرین این تصور شکل گیرد که 
شما فردی مغرور هستید. این امر مانع تعامل و موفقیت 

چشمگیر ما خواهد شد. 

ایده
علت این امر ک��ه دو واژه اعتماد به نفس و تواضع در 
کنار یکدیگر آورده شده این است که عمال این دو مکمل 
یکدیگر هستند و اگر تنها بکاپ از آنها داشته باشید، به 
مدیری توانا و موفق تبدیل نخواهید شد. در صورتی هم 
که به موفقیتی دست پیدا کنید، این موفقیت سطحی 
و مقطعی خواهد بود. شخصی با سابقه مدیریتی بسیار 
عالی و تجربه چندین ساله از شرکتی بزرگ برای احراز 
یک پس��ت مدیریتی تقاضای همکاری می کند. او ابتدا 
سوابق شغلی و فهرستی از توانایی هایش را برای شرکت 
مذکور می فرس��تد. شرکت بر حس��ب اتفاق در همین 
پس��ت کاری به نی��روی متخصص نی��از دارد. بنابراین، 
رزوم��ه کاری وی ب��ه دق��ت مطالعه می ش��ود و هیأت 
مدیره تمایل خود را مبنی بر استخدام او اعالم می کند. 
اس��تخدام  کنندگان ب��رای اطمین��ان از توانایی های او 
مصاحبه ای را ترتیب می دهند و از آن شخص سوال هایی 
می کنند. آن شخص باتجربه است ولی هنگام مصاحبه 
حضوری به دالیل گوناگون دچار استرس و به نوعی عدم 
اعتماد به نفس می شود و در بیان توانایی هایش ضعیف 
عمل می کند و آنگونه که شایس��ته اس��ت نمی تواند بر 
اوضاع مس��لط شود و پاس��خگو باشد و همین امر باعث 
می شود مصاحبه  کنندگان با استخدام او موافقت نکنند. 
به همین خاطر این امر باید در ش��ما نهادینه شود و به 

عادت رفتاری شما مبدل شود. 
رودلف جولیانی، ش��هردار شهر نیویورک در سال های 
1994 تا 2001 بود. او همیش��ه تاکید داش��ت که یک 
ش��هردار باید همواره اعتماد به نفس خود را حفظ و در 
تصمیم ه��ای خود مقتدرانه عمل کن��د. در واقع وی به 
خوبی می دانست که اگر اجازه دهد سایرین در تصمیم ها 
دخالت بیجا کنند، نمی توان��د طرح های مدنظر خود را 
به خوبی پیاده س��ازد. با این حال وی از اهمیت تواضع 
غافل نبوده و به نحوی عمل نکرده که سایرین برچسب 
خودکامگی بر وی بزنند. همین امر هم منجر به این شد 

تا وی بتواند چندین سال در سمت خود باقی بماند. 
ج��ان چن، مدیرعامل ش��رکت بلک ب��ری در یکی از 
س��خنرانی هایش بیان کرد که در ابتدا خود را نسبت به 
سایرین برتر می دانست و همین امر باعث شده بود روند 
پیشرفت وی با کندی محسوسی مواجه شود. با این حال 
او ب��ا دیدن یک ضرب المثل چین��ی با این مضمون که 
هم��واره کوهی بلندتر از تو وج��ود دارد، تصمیم گرفت 
تا تواضع بیش��تری به خرج ده��د. همین امر هم منجر 
به این شد تا وی طی مدت زمان اندکی به موفقیت های 

چشمگیری دست پیدا کند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- متواضع بودن به این معنی نیست که نباید احساس 
خوبی در مورد خودمان داشته باشیم. در واقع عزت نفس 

به معنای غرور نیست.
 ه��ر دو از ش��ناخت ش��ما نس��بت ب��ه توانایی ها و 
اس��تعداد های ش��ما نش��أت می گیرند، اما غرور از نوع 

خودبینی با یک احساس عدم امنیت نیز همراه است. 
- تواضع را با چاپلوسی اشتباه نگیرید. تعریف و تمجید 
بیجای دیگران و کوچک شمردن خود برای رسیدن به 
منفعت ش��خصی، تفاوتش با تواضع از زمین تا آسمان 
اس��ت. هرچن��د متواضع بودن خوب اس��ت اما در هیچ 
چیزی زیاده روی نکنی��د. هنگامی که دیگران به خاطر 
توانایی های تان ش��ما را تحسین می کنند، به جای انکار 

ستایش ها، از آنها تشکر کنید. 
- داش��تن اعتماد به نفس یک ضرورت برای رهبری 
اس��ت. با این حال تواضع به بهترین شکل از افراط گری 
در این امر جلوگیری خواهد کرد. به همین خاطر این دو 

در کنار یکدیگر آورده شده است. 
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دیم��رس،  جیس��ون 
مدیرعام��ل  و  بنیانگ��ذار 
AudienceBlom ش��رکت
»راهنمای  کتاب  نویس��نده  و 
تعری��ف بازاریابی کس��ب و کار 
اینج��ا  در  اس��ت.  آنالی��ن« 
از جیس��ون دیمرس  مقاله ای 
در م��ورد آگاه��ی الزم قبل از 
شروع کس��ب و کار آمده است. 
در ادامه به ش��رح ای��ن مقاله 

می پردازیم. 
اگر برای ش��روع کسب و کار 
خودت��ان  ب��رای  جدی��د 
اگ��ر  و  هیج��ان زده هس��تید 
ایده ای بسیار خوبی را در ذهن 
داری��د و درگیر ایده و رش��د 
شرکت خود هستید پس باید 
برخی خطرات را در راه تبدیل 
این ایده به واقعیت بپذیرید و 
این خطرات می تواند شامل از 
دس��ت دادن کار فعلی و ادامه 
دادن ب��دون درآمد ش��خصی 

برای مدت محدودی باشد. 
اما مانع اصل��ی ای که باعث 
نرس��یدن ب��ه رویاهای تان در 
می ش��ود،  کس��ب و کار  زمینه 
چیس��ت؟ برخ��ی ب��اور دارند 
عدم وجود سرمایه کافی برای 
عملی کردن ایده کس��ب و کار 
مان��ع اصلی برای رس��یدن به 
از  است.  کسب و کار جدیدمان 
نظر ظاهری و سطحی، نبودن 
سرمایه الزم یک مشکل بسیار 
ب��زرگ اس��ت، ام��ا نداش��تن 
س��رمایه ش��خصی نباید شما 
را از دنبال ک��ردن رویاهایتان 
ب��از دارد. در حقیق��ت کام��ال 
ممکن اس��ت که ب��دون هیچ 
کسب و کاری  شخصی   سرمایه 
را راه ان��دازی کنی��د، در ای��ن 
صورت تنه��ا باید از آنچه الزم 
است آگاهی داش��ته باشید و 
بدانید دقیقا چ��ه کاری انجام 

می دهید. 
چ��را کس��ب و کار نی��از ب��ه 
اینج��ا در  س��رمایه دارد؟ در 
وهل��ه اول به ای��ن نکته توجه 
می کنی��م که چرا کس��ب و کار 
نی��از مبرمی به س��رمایه دارد 
و چ��را هیچ هزینه ثابتی برای 
شروع کسب و کار جدید وجود 
ندارد؟ بنابراین کسب و کار های 
س��رمایه های  ب��ه  مختل��ف 
متفاوتی نیاز دارند. در ابتدا این 
امر ضروری است که نیاز های 
مالی خود را قبل از راه اندازی 
بزنید  تخمین  کس��ب و کارتان 
و بدانی��د ب��رای تأمی��ن مالی 
به چه  نیاز ه��ای ش��رکت تان 

میزان سرمایه نیاز دارید؟ 
موارد زیر را در نظر بگیرید: 
- اخ�ذ مجوزه�ا: طب��ق 
منطقه ای که در آن هس��تید 
و می خواهی��د کس��ب و کارتان 
را آنجا ش��روع کنی��د ممکن 

اس��ت نیاز به اخذ کارنامه ها یا 
ثبت نام های خاصی برای اجرا 
داشته باشید که هزینه هایی را 

به دنبال دارد. 
- تدارک�ات: به خرید مواد 
اولیه و یارانه ها و دستگاه های 

خاصی نیاز دارید. 
بررس��ی  باید  تجهیزات:   -
کنی��د که آیا به ماش��ین آالت 
یا نرم افزار وی��ژه ای نیاز دارید 
و هزینه ه��ای آنه��ا را تخمین 

بزنید. 
- فض�ای اداری: انتخ��اب 
محل مناس��ب برای راه اندازی 
بس��یار  هزین��ه  کس��ب و کار 
عظیمی در پی خواهد داش��ت 
و نمی ت��وان از م��واردی مانند 
و  آب  هزینه ه��ای  اینترن��ت، 
برق، خدم��ات نگه��داری و... 
 چشم پوش��ی ک��رد و آنها را از 
کار های دفت��ر مانند حقوق و 
دستمزد و صورتحساب ها جدا 

دانست. 
- انجم�ن ها، اش�تراک ها 
و ع��ض�وی�ت: همچنی��ن 
بای��د هزینه ه��ای نش��ریات و 
وابس��تگی هایی را ک��ه هر ماه 
به شما تعلق می گیرد بررسی 

کنید.
- هزینه ه�ای اجرایی: در 
اینجا تمامی راه هایی را که باید 
ط��ی کنید باید طراحی کرد و 
نباید هزینه های بازاریابی برای 

فروش را فراموش کنید. 
حقوق�ی:  هزینه ه�ای   -

باید آگاه باش��ید که در طول 
فرآیند توسعه کسب و کار شما 
به مشاور یا وکیل نیاز دارید. 

مترجم�ان  کارکن�ان،   -
آزاد و پیمانکاران: اگر ش��ما 
نتوانی��د کاره��ای ش��رکت را 
ب��ه تنهایی انج��ام دهید پس 
نیاز دارید اف��رادی در این راه 
به ش��ما کم��ک کنن��د. برای 
کاهش هزینه های کس��ب وکار 
یا افزایش سرمایه های موجود 

شما سه راه پیش رو دارید. 
1- کاهش نیاز ها

نخس��تین گزین��ه ب��ه این 
موض��وع اش��اره دارد که مدل 
تغیی��ر  را  خ��ود  کس��ب و کار 
دهی��د ت��ا نی��از کمت��ری به 
برخ��ی مواردی که ذکر ش��د 
داشته باش��ید. برای مثال اگر 
برنامه ری��زی ب��رای راه اندازی 
یک شرکت به عنوان مشاور یا 
مترجم آزاد را دارید می توانید 
هزینه ه��ای کارمن��دان را ب��ا 
تعدی��ل نی��روی کار کاه��ش 
دهی��د و نیز برخ��ی از امور را 
خودتان انجام دهید و به جای 
فض��ای اداری بزرگ می توانید 
استفاده  کوچک تر  محیطی  از 
کنید. ی��ا می توانی��د کارهای  
خ��ود را از خان��ه آغ��از کنید. 
همچنی��ن باید به دنبال منابع 
باش��ید و  ارزان قیمت  بس��یار 
خط��وط تولی��د گ��ران را در 
کس��ب و کارتان  شروع  ابتدای 

قطع کنید. 

ام��ا از برخ��ی از هزینه ه��ا 
نمی توان اجتناب کرد. مجوز ها 
و هزینه ه��ای حقوق��ی بای��د 
پرداخت شوند حتی اگر تعداد 
و خدم��ات خود  محص��والت 
را کاه��ش دهید. ب��ا توجه به 
SBA، بسیاری از شرکت های 
کوچ��ک ب��ا کمت��ر از 3000 
دالر کس��ب و کار خود را شروع 
کرده اند و حتی کسب و کار در 
خان��ه را می توان ب��ا کمتر از 

1000 دالر شروع کرد. 
کسب و کار  راه اندازی   -2

به تنهایی
گزین��ه دوم ب��ه راه ان��دازی 
کس��ب و کار بدون کمک اشاره 
می کند. پس به جای ش��روع 
مستقیم  به طور  کسب و کارتان 
بهتر اس��ت تنها با اصول اولیه 
ش��روع کنید. ش��ما می توانید 
س��رویس  ی��ا  وب��الگ  ی��ک 
اینترنتی راه اندازی کنید و در 
ابتدا دامنه، مخاطبان و س��ود 
خود را کاهش دهید تا بتوانید 
ب��ا س��رمایه ابتدای��ی موجود 
شروع به کار کنید. اگر بتوانید 
به تنهای��ی کاری را راه اندازی 
کنی��د این گون��ه  از برخ��ی از 
اولیه  هزینه ه��ای  بزرگ ترین 

جلوگیری کرده اید. 
برای یک ش��رکت، پردازش 
پرداخت ه��ا مانن��د پ��ردازش 
حس��اب بانک��ی بس��یار مهم 
اس��ت، زیرا زمانی  که در حال 
فاکتور ها  پیگیری  برای  تالش 

پردازش ه��ای  ای��ن  هس��تید 
بانکی کم��ک مؤثری خواهند 

بود. 
هنگام��ی که ش��روع به کار 
از کار هایی  می کنید به برخی 
ک��ه خودت��ان نی��ز می توانید 
انج��ام دهی��د پ��ی می برید و 
این گونه موفق خواهید بود در 

راه موفقیت گام بردارید. 
3- منابع خارجی

 در اینج��ا باید ب��ه گرفتن 
مناب��ع  از  بودج��ه  ی��ا  وام 
خارجی آگاه باشید که دنیای 
س��رمایه گذاری را در تعدادی 
از بخش ه��ای مختل��ف تحت 
بنابراین  می دهد.  قرار  پوشش 
راه های زیادی برای به دس��ت 
بالق��وه  س��رمایه های  آوردن 
وجود دارد، حتی اگر خودتان 
نداش��ته  اولی��ه ای  س��رمایه 
باش��ید. ش��ما باید از مواردی 
نیز اجتن��اب کنی��د از جمله 
از دس��تیابی کم��ک از طریق 

دوستان و خانواده. 
س��رمایه گذاران  بدانید  باید 
کس��انی هس��تند ک��ه عقاید 
کس��ب و کار را به نس��ل خود 
ارائه می دهن��د و آنها معموال 
در مع��رض مالکی��ت جزی��ی 
می گیرن��د  ق��رار  ش��رکت ها 
می دانی��د  ک��ه  همانط��ور  و 
سرمایه گذاران معموال شرکای 
س��ازمان ها هس��تند و تمایل 
دارن��د کس��ب و کار هایی را که 
به سرمایه نیاز دارند در دست 
بگیرن��د و راه ان��دازی کنند و 
در بخش��ی از سود آن شریک 

شوند. 
در نتیج��ه ب��ا ای��ده خوب 
و کار کاف��ی می توانی��د ه��ر 
ایده  را جذب  س��رمایه گذاری 

کسب و کار خود کنید. 
کمک های مالی و وام های 
پش��تیبانی  اداره  دولت�ی: 
راه اندازی کس��ب و کار کوچک 
س��ازمان های  از  )تع��دادی 
دولت��ی( تنها ب��رای کمک به 
رشد اقتصادی کسب و کار های 
کوچک وجود دارند و بسیاری 
از وام ه��ا و ای��ن کمک ه��ای 
مالی ب��ه ش��ما در راه اندازی 
کسب و کارتان کمک می کند. 

وام های بان�ک: اگر اعتبار 
خوب��ی  وضعی��ت  در  ش��ما 
باش��د می توانی��د ی��ک خط 
اعتب��اری در بانک ب��از کنید 
و درخواس��ت های وام و سایر 
خدم��ات را داش��ته باش��ید. 
ممکن اس��ت کار های دیگری 
در  ک��ه  دهی��د  انج��ام  نی��ز 
راه ان��دازی کس��ب و کارتان به 
ش��ما کمک کند، ام��ا باید با 
یکی از س��ه مورد ذکر ش��ده 
مقاله س��رمایه گذاری  این  در 

شخصی خود را آغاز کنید. 
 Entrepreneur. :منبع
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نحوه شروع کسب و کار  بدون سرمایه اولیه  
ارتباط کارتابل

آشنایی با 3 تکنولوژی مهم در 
کسب و کار مدرن

تکنولوژی با سرعت زیادی در حال پیشرفت کردن است 
و آش��نایی با موضوعات پرطرفدار، کمک زیادی به پیشرفت 

شما در کسب و کار خواهد کرد. 
همانط��ور که در جریان هس��تید، این روزه��ا تلفن های 
هوش��مند و ش��بکه های اجتماعی دنیا را تغیی��ر داده اند و 
نقش هوش مصنوعی و معماری پایگاه داده های توزیع شده 
در آنها مش��هود اس��ت. هر س��ازمانی برای اینکه پیشرفت 
کند، باید تکنولوژی های جدید و تأثیر آن روی کس��ب و کار 
خود را درک کن��د. از آنجایی که ما نمی دانیم در آینده چه 
تکنولوژی ای همه گیر خواهد ش��د، نمی توانیم خودمان را از 
قب��ل آماده کنیم. اما اگر در مورد موضوعات محبوب و مورد 
توجه اطالعات داشته باشیم، می توانیم با آمادگی بیشتری به 
استقبال آنها برویم. شاید سرنوشت و آینده کسب و کار شما 

نیز به همین موضوع وابسته باشد. 
1- معماری جدید محاسبات

گوردون مور، بنیان گذار اینتل، در ش��ماره نوزدهم مجله 
Electronics در س��ال 19۶۵ مقال��ه ای چ��اپ کرد  و در 
آن به این موضوع اش��اره ک��رد که تعداد ترانزیس��تورهای 
روی تراش��ه های س��یلیکونی طی دو س��ال اخی��ر دو برابر 
ش��ده اس��ت. روند افزایش تعداد ترانزیس��تورها که با قانون 
مور شناخته ش��ده بود، طی ۵0 س��ال اخیر ادامه داشت و 
تبدیل به انقالب دیجیتال ش��د. با این حال امروزه س��رعت 
ای��ن روند کمی کاهش پیدا کرده اس��ت و در آینده نزدیک 
کاماًل متوقف خواهد شد. ترانزیستورهای زیادی وجود دارد 
که شما می توانید آنها را قبل از اینکه تأثیرات اتمی وارد بازی 
شوند و عملکرد تکنولوژی را غیرممکن کنند، روی تراشه های 
سیلیکونی نصب کنید. متخصصان برای تعیین زمان دقیق 
این اتفاق هنوز به توافق نرسیده اند، اما این اتفاق مطمئنا در 

پنج سال آینده به وقوع خواهد پیوست. 
مطمئن��ا راه ه��ای زی��اد دیگری به ج��ز افزای��ش تعداد 
ترانزیس��تورها برای بهبود عملکرد تراشه  وجود دارد؛ مانند 
FPGA، ASIC و 3D stacking. اما به نظر نمی رسد که 
این راه ها بیشتر از یک یا دو دهه در آینده دوام داشته باشند. 
ما برای اینکه بتوانیم در ۵0 سال آینده به تکنولوژی پیشرفته 
برسیم، اساسا به معماری های جدید مانند رایانش کوانتومی 
و تراش��ه های عصبی احتیاج خواهیم داشت. خبر خوب این 
اس��ت که این معماری ها بسیار پیشرفته هستند و طی ۵ تا 
10 س��ال آینده شاهد تأثیر تجاری آن خواهیم بود. خبر بد 
این است زمانی که معماری جدیدی ارائه می شود، هیچ کس 
طرز استفاده از آن را نمی داند. این معماری ها پتانسیل های 
زیادی دارند، اما مانند هر چیز دیگری مقداری زمان می برد 

همه با ویژگی های آنها آشنا شوند. 
2- مهندسی ژنتیک

همانطور که دانش��مندان کامپیوتر از ۵0 سال گذشته در 
حال توسعه دادن زبان های نرم افزاری هستند، زیست شناسان 
نیز در تالش هستند تا به فهم بهتری از نوعی کد های فراگیر 
یا کدهای ژنتیک برس��ند. اگرچه این رش��ته توانسته است 
پیشرفت علمی خوبی داشته باش��د، اما تأثیر آن نسبتا کم 
بوده است. این فرآیند در سال 2003 و با تکمیل پروژه ژنوم 
انس��انی آغاز به کار کرده است. آنها به تازگی برای نخستین 
بار متوجه ش��ده اند ک��ه DNA چگونه ب��ا بیولوژی تعامل 
می کند و این موضوع بشر را به سمت شناخت ژنوم سرطان 
و پیش��رفت های ملموس در صنعت کشاورزی هدایت کرده 
است. این نخستین باری است که ژنومیک در ابعادی بیش از 
یک تحقیق علمی فعالیت می کند و به منبع جدید برنامه ها 

تبدیل شده است. 
تکنولوژی جدیدی به نام کریس��پر به دانش��مندان اجازه 
می دهد ک��ه ژن ها را ویرایش کنن��د. درواقع می توان گفت 
تکنولوژی ها در حال حاضر به اندازه ای ساده هستند که حتی 
زیست شناسان غیر حرفه ای نیز می توانند از آنها استفاده کنند 
و بنابراین انتظار داریم که مهندسی ژنتیک در تمام صنایع 
همه گیر ش��ود. مگان هاچسترس��ر، مبتکر ژنومیک نوآورانه 
دانش��گاه برکلی، می گوید: »کریسپر همه چیز را با ژنومیک 
انجام می دهد؛ از تحقیقات بیماری سرطان گرفته تا مهندسی 
بیماری ه��ای مقاوم و بس��یاری از برنامه های دیگر که پیش 

روی ما هستند.« 
3- علم مواد

آزم��ون و خطا یک روش س��نتی برای بهب��ود مواد اولیه 
س��اختن یک محصول است. ش��ما در این روش مواد اولیه 
یا ش��یوه انجام کار را با هم ترکیب و سپس نتیجه را تحلیل 
می کنی��د. جالب اس��ت بدانید ک��ه امروزه عل��م مواد یک 
کس��ب و کار میلیون دالری محسوب می شود. به عنوان مثال 
چالش های هواپیمایی بوئین��گ را برای طراحی محصوالت 
جدید در نظر بگیرید. شما چه پیشنهادی برای افزایش قابل 
مالحظه عملکرد یک هواپیما دارید؟ تکنولوژی هواپیماسازی 
ده ها س��ال است که به فعالیت خود ادامه می دهد، اما با این 
حال اخیرا با ارائه مواد اولیه جدید توانسته اند وزن هواپیماها 
را 40 هزار پوند )حدود 1۸ هزار کیلوگرم( و مصرف سوخت 
آن را 20درصد کاهش دهند. بنابراین می توان گفت نوآوری 
در ژنوم مواد به این صورت بوده است که آنها پایگاه داده ای 
از ویژگی های مواد اولیه مانند قدرت، چگالی و موارد دیگر را 
ذخیره و از مدل های کامپیوتری برای پیشگویی نمونه های 
ساخته ش��ده اس��تفاده می کنند. این اطالعات به عنوان یک 
برنامه دولتی شناخته می شوند و نه تنها در اختیار شرکت های 
میلیارد دالری مانند بوئینگ، بلکه در اختیار هر شخصی که 
بخواهد از آنها استفاده کند قرار می گیرند. جیم وارن، مدیر 
برنامه ژنوم مواد، می گوید:  »هدف ما این اس��ت که توسعه 
مواد اولیه  را از طریق مشخص کردن روابط بین آنها سرعت 
دهی��م؛ اینکه ببینیم فرآیند ترکیب این مواد به چه صورت 
است و نتیجه آن چه خواهد شد. من امیدوارم که ژنوم مواد 

وارد همه صنایع شود.«

منبع: زومیت

سارا کیومرثی
 s. kiumarsi92@gmail. com

مترجم: امیر آل علی



 آمازون پرایم سرویس اشتراکی آمازون است که کاربران 
با عضویت در آن می توانند از تخفیف های بیشتری بهره مند 
شوند. در این گزارش به هر آنچه الزم است در مورد آمازون 
پرایم بدانید می پردازیم. آم��ازون همین حاال هم به عنوان 
گنجینه ای از قیمت های بس��یار مناسب برای محصوالت 
مختلف ش��ناخته می شود. اگر ش��ما به دنبال قیمت هایی 
بهتر هستید، می توانید با صرف مبلغ ۹۹ دالر در هر سال، 
به عضویت س��رویس آمازون پرایم درآیید. ارس��ال دوروزه 
کاال یکی از ویژگی های اساس��ی س��رویس یادشده است. 
اما پرایم مزایای دیگری هم دارد. به عنوان مثال آمازون در 
سال گذشته برای افرادی که تمایلی به پرداخت هزینه ۹۹ 
دالری پرایم ندارند، یک پیشنهاد ویژه اضافه کرد. حاال اگر 
ش��ما فقط بخواهید به محتوای اصلی که از طریق آمازون 
ویدئو ارائه می ش��ود، دسترسی داش��ته باشید؛ کافی است 
مبل��غ ۸. ۹۹ دالر برای هر ماه پرداخت کنید. عالوه بر این 
می توانید هزینه سرویس پرایم را به صورت ماهانه  )۱۰. ۹۹ 
دالر برای هر ماه( بپردازید. البته در ش��رایطی که بخواهید 
سیکل پرداخت ماهانه را به مدت یک سال یا بیشتر ادامه 
دهید، مس��لما استفاده از روش پرداخت ۹۹ دالری ساالنه 
گزین��ه بهتری خواهد بود؛ ام��ا در صورتی که بخواهید در 
فصل تعطیالت از ارسال رایگان کاال بهره ببرید یا سریال و 
فیلم های مورد عالقه تان را فقط به مدت یک یا دو ماه تماشا 
کنید، استفاده از روش پرداخت ماهانه برای شما بهتر است. 
۱۱ جوالی روز آمازون پرایم اس��ت و آمازون در این روز 
انواع مختلفی از پیش��نهادات ویژه را به کاربران س��رویس 
یادشده ارائه می دهد. ثبت نام در پرایم تا قبل از سه شنبه، 
مزایایی ب��رای کاربران به دنبال خواهد داش��ت. هم اکنون 
زمان بس��یار خوبی اس��ت که از دوره آزمایش��ی ۳۰ روزه 
رایگان آمازون پرایم استفاده کنید؛ زیرا این سرویس عالوه 
بر خدمات ارس��ال رایگان کاال و ارائه ویدئو، س��رویس های 
دیگ��ری هم در اختیار کاربران ق��رار می دهد. در ادامه ۱۵ 
مزیت عضویت در سرویس آمازون پرایم را با هم مرور کنیم. 
۱ - پنج�اه درص�د تخفیف در خرید گوش�ی های 

آنالک
آمازون پرایم تخفیف هایی برای یک سری از گوشی های 
آن��الک در نظر می گیرد. اعض��ای پرایم می توانند برخی از 
گوش��ی های خاص اندروید را با ۵۰ درصد )در برخی موارد 
حتی بیش��تر از ۵۰درصد( تخفی��ف پیش خرید کنند. اما 
نکته منفی در این مورد این اس��ت ک��ه برای بهره بردن از 

ای��ن تخفیف ه��ا، تبلیغاتی روی صفحه قفل گوش��ی های 
مذک��ور به نمایش درخواهد آم��د؛ دقیقا همانند تبلیغاتی 
که آمازون تحت عنوان »پیش��نهادات ویژه« در کیندل به 
نمایش درمی آورد. برای جلوگی��ری از به نمایش درآمدن 
این نوع تبلیغات باید گوشی مورد نظرتان را با قیمت اصلی 

خریداری کنید. 
۲- س�فارش آیتم های ارائه شده در سرویس پرایم 

با استفاده از الکسا
بلندگو های آمازون اکو و سایر دستگاه هایی که به دستیار 
ش��خصی آلکسا مجهز ش��ده اند، هم اکنون در بین کاربران 
محبوبیت زیادی دارند و اس��تفاده از آنها نیز آس��ان است. 
البته ش��ما می توانید با اس��تفاده از این دستگاه ها، کاالی 
مورد نظرتان را در فروش��گاه آمازون سفارش دهید. عالوه 
بر امکان سفارش مجدد کاالهایی که قبال آنها را خریداری 
کرده اید، می توانید با استفاده از آمازون اکو، اکو دات، اکو شو 
یا پرتابل اکو، تمامی آیتم های ارائه ش��ده در سرویس پرایم 

را نیز سفارش دهید. 
۳- بیست درصد تخفیف در بازی های ویدئویی

اعضای پرایم در سال قبل از یک قابلیت جدید بهره مند 
ش��دند. ش��ما می توانی��د در دو هفته اول ش��روع فروش 
بازی ه��ای رایانه ای یا ب��ا پیش خرید آنها پی��ش از عرضه 
عموم��ی، از ۲۰درصد تخفیف بهره ببری��د. از آنجا که این 
تخفیف ها هنگام پرداخت اعمال می شوند، حتی نیاز نیست 
نسبت به استفاده از آنها فکر کنید. البته باید اشاره کنیم که 
این شرایط فقط برای کپی های فیزیکی بازی های رایانه ای 
وج��ود دارد و دانلود ه��ای دیجیت��ال ش��امل این تخفیف 

نمی شوند. 
۴- استریم نامحدود محتوا در پرایم ویدئو

احتماال از س��رویس مش��ابه نت فلیکس آمازون موسوم 
ب��ه پرایم ویدئو مطلع  هس��تید. این س��رویس برنامه های 
اصلی چون ترنس��پرنت، بوش و موتزارت در جنگل و یکی 
از س��رگرم کننده ترین س��تاره های دوران یعن��ی فاجعه را 
تولید کرده است. ش��ما می توانید در سرویس یادشده این 
برنامه ها را تماشا کنید. عالوه بر این، در پرایم ویدئو تعداد 
بس��یار زیادی برنامه ویدئویی دیگر در دس��ترس کاربران 
این س��رویس اس��ت که می توان آنها را تقریباً از طریق هر 

دستگاهی و نیز از طریق نسخه تحت وب استریم کرد. 
۵- تماشای ویدئو بدون استفاده از وای فای

اگر امکان دسترس��ی به خدمات اینترنت��ی اپراتورهای 

موبایل دارید، از این پس اتصال وای فای برای استریم محتوا 
روی گوش��ی های موبایلی الزام��ی نخواهد بود. این ویژگی 
برای کاربرانی که در اتوبوس یا قطار هستند بسیار مناسب 
است. درهرحال اگر شما از پلن های نامحدود دیتا استفاده 
نمی کنید، باید به نرخ مصرف باالی حجم اینترنتی خود در 
هنگام استریم ویدئو توجه داشته باشید؛ بسته به تنظیمات 

کیفیت پخش محتوا، برای تماشای هر ساعت ویدئو به طور 
متوس��ط ۵.۸ گیگابایت داده مصرف خواهد ش��د و مسلما 
اگر حجم بسته اینترنتی شما ۲ گیگابایت باشد، این روش 
برای تماش��ای ویدئو چندان برای شما بهینه نخواهد بود. 
البته در اکثر گوش��ی های هوشمند امروزی می توانید برای 
مصرف داده محدودیت تعیین کنید تا در شرایطی که حجم 
مصرفی دستگاه به حد خاصی رسید، پیام هشدار مناسب به 

شما نمایش داده شود. 
۶- دانلود ویدئو روی موبایل

ی��ک گزینه دیگر برای صرفه جوی��ی در مصرف داده  در 
موبایل، این است که ابتدا ویدئوهای مورد نظر را با وای فای 

خانگی دانلود و س��پس آنها را در حالت آفالین مش��اهده 
کنید. در س��رویس آمازون پرایم شما می توانید با فشردن 
دکمه Download محتوای مورد نظرتان را دانلود کنید 
و هر زم��ان که مایل بودید، بدون نیاز ب��ه اینترنت آنها را 

تماشا کنید. 
۷- دریافت موزیک  رایگان از طریق پرایم

آم��ازون نمی خواه��د در حوزه های��ی که گ��وگل، اپل و 
مایکروس��افت در آن فعالی��ت دارند از قافل��ه عقب بماند. 
بنابراین این شرکت سرویس پرایم موزیک را ساخته است. 
پرایم موزیک همانطور که از نامش پیدا است، یک سرویس 
استریم موسیقی است که برای رقابت با سرویس هایی چون 
اسپاتیفای یا پاندورا پا به میدان گذاشته. مسلما در صورتی 
که عضو س��رویس پرایم باش��ید، می توانید از این سرویس 
به طور رایگان استفاده کنید. مشکل پرایم موزیک این است 
که فقط حدود ۲ میلیون قطعه موس��یقی در این سرویس 

منتشر شده است. 
 ۸- اشتراک گذاری پرایم

شما می توانید عضویت پرایم را با یک شخص بالغ دیگر 
ک��ه ب��ا وی در یک خان��ه  زندگی می کنید )یا ب��ا ۴ نفر از 
کودکان خود که حساب کاربری آمازون ندارند( به اشتراک 
بگذارید. پیش از این اعضای پرایم می توانس��تند عضویت 
خود را با چهار کاربر دیگر تقس��یم کنن��د، اما آمازون این 
امکان را غیر فعال کرد. عالوه بر این کاربران پرایم می توانند 
سرویس آمازون ویدئو را با همان افراد به اشتراک بگذارند. 
با اس��تفاده از ای��ن ویژگی اعضای یک خان��واده می توانند 
خرید های خود را از دیگر اعضا مخفی نگه دارند و این مورد 
برای فصل تعطیالت یا خرید هدیه می تواند بسیار کاربردی 
باش��د. عالوه بر این اعضای لینک ش��ده به اشتراک پرایم 

می توانند از سرویس ارسال دوروزه کاال استفاده کنند. 
۹- دسترسی سریع تر به پیشنهادها

اعضای پرایم می توانند ۳۰ دقیقه زودتر از سایر کاربران 
به پیشنهاد ویژه آمازون دسترسی داشته باشند. این امکان 
تحت عنوان »دسترسی زودهنگام پرایم« شناخته می شود. 

۱۰- مطالعه
اگر یک دستگاه آمازون کیندل دارید یا اپلیکیشن کیندل 
را روی دس��تگاه های دیگر نصب کرده اید و همچنین عضو 
 kindle(  پرایم هستید، امکان دسترسی به کیندل  فرست
First( برای شما فراهم اس��ت. در این سرویس می توانید 
ماهانه ۴ تا ۶ کتاب انتخاب شده توسط ویراستاران آمازون 

را پیش خرید کنید که یکی از این کتاب ها برای شما رایگان 
خواهد بود. همچنین با ثبت نام برای دریافت ایمیل ماهانه 

هیچ پیشنهادی ویژه ای را از دست نخواهید داد. 
۱۱- آمازون خانواده

افرادی که صاحب فرزند هس��تند و اشتراک پرایم دارند، 
می توانند در سرویس آمازون فمیلی ثبت نام کنند. والدین 
می توانن��د از تخفیف هایی تا ۲۰ درصد بهره ببرند و عالوه 
بر این، ب��رای خرید لوازم مخصوص ک��ودکان، کوپن های 

اختصاصی دریافت کنند. 
۱۲- پرایم دانش آموزان

اگر در حال تحصیل هستید، آمازون پرایم دانش  آموزان 
برای ش��ما بسیار مفید است. شما می توانید به مدت شش 
ماه از این سرویس به صورت رایگان استفاده کنید و بعد از 
آن  هم از تخفیف ۵۰درصدی بهره ببرید و این یعنی ساالنه 
فقط ۵۰ دالر برای پرایم پرداخت خواهید کرد. عالوه بر این 
با دعوت هر دانش آموز، ۱۰ دالر به شما تعلق خواهد گرفت. 

 ۱۳- ارسال کاال در همان روز ثبت سفارش
هم اکنون کارب��ران پرایم در بیش از ۵۰۰۰ ش��هر برای 
خرید ه��ای باالتر از ۳۵ دالر می توانند از س��رویس تحویل 
کاال در روز سفارش، برای بیش از یک میلیون کاال استفاده 
کنند. با اس��تفاده از این قابلیت می توانید کاالی مورد نظر 
خود را س��فارش دهید و در نهایت همان روز آن را دریافت 

کنید. 
۱۴- آمازون پرایم ری لود

اگر عضو پرایم هس��تید و به طور مک��رر از آمازون خرید 
می کنید، س��رویس آمازون پرایم ری لود را در نظر داش��ته 
باش��ید. با اس��تفاده از این س��رویس می توانید مبلغی به 
کارت ه��ای هدیه آم��ازون اضافه کنید و ت��ا ۲درصد مبلغ 
خریدهایی را ک��ه از طریق این کارت ها انجام می ش��وند، 
دریافت کنید. با اس��تفاده از این سرویس می توان روزانه تا 

سقف ۱۹۶ دالر در خریدها صرفه جویی کرد. 
۱۵- آمازون اسمایل

این س��رویس مختص آمازون پرایم نیست؛ اما با آمازون 
اس��مایل می توانید اطمینان حاص��ل کنید که ۰. ۵ درصد 
از مبلغ خرید هر کاالی واجد ش��رایط به مؤسسات خیریه 
منتخب ش��ما تعلق خواه��د گرفت. برای اس��تفاده از این 
سرویس باید به آدرس smile. Amazon. com مراجعه 

و خریدهای خود را از طریق این بخش ثبت کنید. 
منبع: زومیت
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تنظیم  س��ازمان  س��خنگوی 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی با 
اشاره به ارائه اینترنت نامحدود 
من��وط ب��ه مصوبه کمیس��یون 
تنظی��م و الزم االج��را بودن آن 
ارائه دهن��دگان  تمام��ی  ب��رای 
اینترن��ت گفت که بنا نیس��ت 
ف��دای  خدم��ات،  کیفی��ت 
س��رویس های جدی��د ش��ود و 
حوزه نظارت سازمان مسئولیت 
کنترل کیفیت خدمات اپراتورها 

را برعهده دارد. 
جهانگی��ر اس��دی، با اش��اره 
ب��ه اظه��ارات وزی��ر ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات مبنی بر 
رایزنی با سازمان تنظیم مقررات 
ب��رای  رادیوی��ی  ارتباط��ات  و 
خاتم��ه دادن به فروش اینترنت 

حجمی، بیان کرد: موضوعی که 
وزیر ارتباط��ات درباره اینترنت 
نامح��دود مط��رح کردن��د، در 
دس��تور کار کمیس��یون تنظیم 
قرار  رادیویی  ارتباطات  مقررات 
گرفته و در جلسات آتی بررسی 
شده و نتایج آن اعالم می شود. 

اگ��ر  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
مق��ررات  تنظی��م  کمیس��یون 
رادیوی��ی، نظ��ر و رأی خود را 
اع��الم و آن را به صورت مصوبه 
ابالغ کند، تم��ام اپراتورها باید 
در آن چارچ��وب حرکت کنند 
و تفاوت��ی بین آنها وجود ندارد، 
افزود: اینکه ش��رکتی در فضای 
رقابت��ی بخواهد تعرفه ای عرضه 
کند، ب��ا این موض��وع که پس 
از مصوب��ه کمیس��یون تنظی��م 

مقررات ارتباطات تعرفه دیگری 
عرض��ه کند، تف��اوت دارد، زیرا 
ه��ر ش��رکت در فض��ای رقابت 
می تواند با توجه به شرایط خود، 
مشترکان را به خدمات ترغیب 
کند، اما از زمانی که مصوبه ابالغ 

شود مسلما قابل اجراست. 
تنظیم  س��ازمان  س��خنگوی 
مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی 
در پاس��خ به اینکه آی��ا با ارائه 
کیفی��ت  نامح��دود،  اینترن��ت 
س��رویس ها کاه��ش می یاب��د، 
اظهار کرد: بنا نیس��ت خدمات 
فدای سرویس های جدید شود. 
لطمه  نبای��د  کیفی��ت خدمات 
بخ��ورد. حوزه نظارت س��ازمان 
تنظیم مق��ررات رادیویی مکلف 
اس��ت براس��اس برنام��ه ای که 

براس��اس  را  اپراتوره��ا  دارد، 
ارزیابی  موج��ود  ش��اخص های 
کنت��رل  مس��ئولیت  و  ک��رده 
کیفیت خدمات اپراتورها را نیز 

برعهده دارد. 
اس��دی در ادامه، با بیان اینکه 
هم��ه  در  کمیس��یون  مصوب��ه 
حوزه ها اصل است، گفت: اینکه 
کیفی��ت ارائ��ه اینترن��ت چطور 
خواهد ب��ود، در ح��وزه نظارت 
بررس��ی می ش��ود و اگر کیفیت 
کمتر از استانداردها باشد، اعمال 
مقررات خواهد شد. همانطور که 
در حال حاضر ه��م مدام اخطار 
داده ش��ده و پیگیری می ش��ود. 
در واق��ع ح��وزه نظ��ارت همین 
مس��ئولیت را دارد ک��ه مصوب��ه 
کمیس��یون را بررس��ی کرده و 

براساس کیفیت خدمات، ارزیابی 
ماهانه و ساالنه انجام دهد. 

ب��ه گ��زارش ایس��نا، فروش 
اینترن��ت حجم��ی ب��ه معنای 
محاسبه هزینه خدمات اینترنت 
بنا به حجم مصرفی مش��ترکان 
است. درحالی که اخیراً بسیاری 
ارائه دهن��ده  ش��رکت های  از 
اینترن��ت، از اینترن��ت با حجم 
نامح��دود ب��ه اینترنت حجمی 
ک��وچ ک��رده بودن��د، محم��ود 
با عید س��عید  واعظی همزمان 
فط��ر، از گفت وگ��و با س��ازمان 
تنظی��م مق��ررات و ارتباط��ات 
رادیویی ب��رای خاتمه دادن به 
ف��روش حجم��ی اینترن��ت در 
بازار اینترن��ت ثابت و آغاز ارائه 
سرویس نامحدود خبر داده بود.

رئی��س   ،)Lee Kun-Hee(ه��ی کی��ن  ل��ی 
سامس��ونگ چه��ل و پنجمین ثروتمند جهان ش��د. 
این گزارش زمانی منتش��ر ش��د که این ش��رکت در 
هفته گذش��ته میزان درآمد قابل توجهی را به خود 

اختصاص داد. 
براس��اس آمارهای ارائه ش��ده، انتظ��ار می رود که 
غول الکترونیک کره جنوبی برای نخستین بار درآمد 
بیش��تری نس��بت به اپل به دس��ت آورد. با توجه به 
گزارش منتشر شده در بلومبرگ، ارزش دارایی های 
رئی��س سامس��ونگ چی��زی ح��دود 18.5 میلیارد 
دالر اس��ت که تنها در س��ال جاری ب��ا یک افزایش 

44درصدی همراه بوده است. 
ل��ی کین ه��ی مالک 12.6 میلیارد دالر از س��هام 
سامس��ونگ الکترونیک است و س��هام قابل توجهی 
 Samsung( نیز در شرکت سامسونگ س��ی اندتی
C&T( دارد. این ش��رکت که به گروه سامس��ونگ 
تعلق دارد، یکی از ش��رکت های بزرگ ساخت و س��از 

در کره جنوبی محس��وب می ش��ود. بخشی زیادی از 
 )Samsung Life( سهام شرکت سامسونگ الیف
نیز که یک ش��رکت خدمات بیمه ای بوده در تملک 
لی اس��ت. او از ماه م��ه 2014 بعد از حمله قلبی در 

بیمارستان بستری شد. 
در لیس��ت ثروتمندترین افراد جهان که در مارس 
2017 منتشر ش��د، لی به عنوان شصت و هشتمین 
ثروتمند جهان معرفی ش��د. کمپانی سامسونگ که 
همچن��ان در تملک لی قرار دارد، بزرگ ترین تجارت 

خانوادگی در کره جنوبی محسوب می شود. 
این درآمد هنگفت در اواخر س��ه ماهه گذش��ته و 
ب��ه لطف عملکرد قوی سامس��ونگ در گوش��ی های 
هوش��مند، صفح��ه نمای��ش و بخش قطع��ات نیمه 
هادی به بیش��ترین مقدار خود رسید. پس از ناکامی 
این کمپانی در س��اخت گلکس��ی نوت 7 و حوادث 
تلخی که این فبلت برای سامس��ونگ به وجود آورد، 
این کمپانی تصمیم گرفت ش��روع به ایجاد تنوع در 

محصوالت خ��ود کند تا تنها به بخش گوش��ی های 
هوشمند خود وابسته نباشد. 

تنها پس��ر و وارث لی کین هی، جی یونگ  اس��ت 
ک��ه با درآمد 7.2 میلی��ارد دالر در رده 199 جدول 
ثروتمندترین افراد جهان قرار دارد، در لیس��ت قبلی 
فورب��ز، جی یونگ در رتبه 239 ق��رار گرفته بود. با 
این حال جی یونگ، همچنان به اتهام فساد مالی در 
مورد پرداخت رشوه به یکی از نزدیکان رئیس جمهور 
س��ابق کره در حال محاکمه است.  جی یونگ، نایب 
رئی��س سامس��ونگ الکترونیک اس��ت و از زمانی که 
پدرش در بیمارس��تان بستری ش��ده، این شرکت را 
اداره می کند. این پدر و پس��ر به ترتیب در رتبه های 

اول و دوم ثروتمندترین افراد کره قرار دارند. 
بی��ل گیتس با 89.4 میلی��ارد دالر، ثروتمندترین 
فرد جهان اس��ت و پس از او جف بزوس، مدیرعامل 
آم��ازون ب��ا 83.9 میلیارد دالر در جای��گاه دوم قرار 

گرفته است. 

رئیس سامسونگ چهل و پنجمین ثروتمند جهان شد

سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:

مصوبه پایان فروش حجمی اینترنت الزم االجرا است

معاون وزی��ر ارتباطات با بیان 
اینک��ه ه��دف تعرف��ه ترجیحی 
اینترنت، حمایت از س��رویس و 
محتوای داخلی است، درباره لزوم 
تغییر روش اعمال تخفیف برای 
ترافیک داخلی اینترنت نسبت به 
بین الملل و افزایش سایت هایی با 

تعرفه ترجیحی توضیح داد. 
محمدجواد آذری، با اشاره به 
اینترنت  ترجیحی  تعرفه  اعمال 
برای س��ایت های برت��ر داخلی، 
اظه��ار کرد: تعداد س��ایت هایی 
که ب��رای اعمال تغیی��ر تعرفه 
داخل نسبت به بین الملل اعالم 
شده، برای ش��روع خوب است، 
ام��ا در ادام��ه کارای��ی الزم را 
ندارد. بنابراین باید روش اعمال 
تخفیف ب��رای ترافیک داخلی و 
تعرفه ترجیحی تغییر پیدا کند. 
وی با بی��ان اینکه کارگروهی 
توس��ط وزی��ر ارتباط��ات برای 
موض��وع تعرفه تش��کیل ش��ده 
اس��ت، گفت: جلسه ای با حضور 

کلی��ه تولیدکنن��دگان محتوا و 
ارائه دهنده خدمات  شرکت های 
دیتاس��نتر و اپراتورها تش��کیل 
ش��ده اس��ت. در این جلس��ات 
مش��کالت دس��ته بندی شده و 
ب��ه دنب��ال این هس��تیم که در 
جلس��ات آتی برای راهکارها به 

جمع بندی برسیم. 
مدیرعامل ش��رکت ارتباطات 
زیرس��اخت در ادامه بیان کرد: 
در نهای��ت تقریب��اً هم��ه اعضا 
معتقدند ش��یوه وایت لیس��ت یا 
200 س��ایت برتر ک��ه در حال 
حاض��ر به بیش از 500 س��ایت 

رسیده است، برای شروع خوب 
ب��وده اما کارای��ی الزم را ندارد. 
بنابراین برای تجدیدنظر در این 
موضوع در حال بررسی هستیم. 
جهرم��ی با اش��اره ب��ه تعرفه 
پیام رس��ان ها که ترافیک زیادی 
از کاربران صرف آنها می ش��ود، 

پیام رسان های  کرد:  خاطرنشان 
خارجی جزو س��رویس اینترنت 
محس��وب می ش��وند، بنابرای��ن 
و  ندارن��د  ترجیح��ی  تعرف��ه 
چارچوب ش��ان براس��اس تعرفه 
س��رویس اینترن��ت بین المل��ل 
است. اگر یک پیام رسان داخلی 
ایج��اد ش��ود، از تعرف��ه داخلی 
درواقع هدف  استفاده می کنیم. 
تعرف��ه ترجیح��ی، حمای��ت از 
سرویس و محتوای داخلی است. 
یک��ی از اه��داف راه ان��دازی 
ش��بکه ملی  اطالع��ات، کاهش 
تعرفه اینترنت بیان ش��ده بود. 
بر همی��ن اس��اس، در فازهای 
اول و دوم این ش��بکه، تعدادی 
از س��ایت های پراستفاده  و برتر 
با سرور داخلی، از کاهش تعرفه 
50 درصدی نس��بت به اینترنت 
بین الملل بهره بردند و مقرر شد 
با راه اندازی فاز س��وم ش��بکه، 
بقیه س��ایت ها نیز از تعرفه 50 

درصدی بهره مند شوند. 

تجدید نظر در شیوه تعیین تعرفه اینترنت

خبر

اینترنت نسل پنجم در راه ایران
بیشتر ما ایرانی ها از اینترنت 4Gیا حداقل 3G روی 
تلفن همراه خود اس��تفاده می کنیم، هرچند گاهی از 
سرعت آن گالیه داریم، ولی به نظر می رسد کم کم باید 
 )5G(  خود را برای نس��ل پنجم ش��بکه تلفن همراه
آم��اده کنیم.  به تازگی دو ش��رکت نوکیا و همراه اول، 
تفاهم نامه ای را امضا کرده اند که نشان دهنده برداشتن 
نخس��تین قدم ها برای رس��یدن به راه اندازی 5G در 
کشور است و طبق آن باید زیرساخت های نسل پنجم 
تلفن همراه در کشور به وجود بیاید. اینترنت 5G هزار  
برابر بیشتر از 4G س��رعت دارد و می تواند در ثانیه تا 

100گیگابایت را منتقل کند. 

 Q6 ال جی 
به صورت رسمی معرفی شد

 پس از انتش��ار چندین ش��ایعه و درز اخبار مختلف 
درباره ال جیQ6، این کمپانی کره ای باالخره به صورت 
رسمی از ال جی Q6 رونمایی کرد. بنابر گفته ال جی، 
این مدل، نخستین عضو از خانواده میان رده Q است که 
به زودی روانه بازار خواهد شد. مهم ترین ویژگی ال جی 
Q6 را می توان مجهز ش��دن به نمایش��گر فول ویژن با 
نسبت تصویر 18 به 9 دانست که می تواند تجربه بهتری 
را از پخش ویدئو برای کاربر تداعی کند. همچنین این 
اسمارت فون نخستین دستگاه در سبک طراحی بدون 
حاش��یه در رده میانی بازار است که با قیمتی مناسب 
 Q6 عرضه خواهد ش��د.  از جمله مش��خصات ال جی
می توان به نمایش��گر 5.5 اینچی ب��ا وضوح 1080 در 
2160 پیکس��ل اش��اره کرد. این هندست از چیپست 
اس��نپدراگون 435 اس��تفاده می کند که ش��امل یک 
پردازنده 8هسته ای و گرافیک آدرنو 505 است. ال جی 
Q6 در سه نسخه عرضه خواهد شد که قدرتمندترین 
نسخه از 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلی 
Ice Platinum، A -  سستفاده می کند و در رنگ های

tro Black و Marine Blue موج��ود خواه��د بود. 
نس��خه دوم از 3 گیگابایت رم و 32 گیگابایت حافظه 
 Astro Black، داخلی استفاده می کند و در رنگ های
 Terra و   Ice Platinum، Mystic White
Gold عرضه می ش��ود و در نهایت ضعیف ترین نسخه 
که به 2 گیگابای��ت رم و 16 گیگابایت حافظه داخلی 
 Astro Black، Ice مجهز شده اس��ت در رنگ های

Platinum و Terra Gold عرضه خواهد شد. 
هر س��ه نس��خه به دوربین اصلی 16 مگاپیکس��لی 
مجه��ز ش��ده اند و در بخش س��لفی از یک سنس��ور 
توانای��ی  ک��ه  می کنن��د  اس��تفاده  مگاپیکس��لی   5
تصویرب��رداری با زاوی��ه 100 درجه را نیز داراس��ت. 
همچنین ویژگ��ی square camera قرارگرفته در 
این اسمارت فون می تواند به شما امکان ساخت تصاویر 
به صورت کالژ را بدهد. فناوری تش��خیص چهره این 
اس��مارت فون می تواند به سرعت کاربر را شناسایی و 
اق��دام به بازکردن قفل  کند. تولی��د نیروی مورد نیاز 
این اسمارت فون توسط یک باتری 3000 میلی آمپری 
انج��ام می گیرد و هدایت این مجموعه س��خت افزاری 
 Juno  .را سیس��تم عامل اندروی��د 7.1 برعهده دارد
Cho ، مدی��ر بخ��ش موبایل ال ج��ی می گوید: بدنه 
مورد اس��تفاده در این هندس��ت از جنس آلومینیوم 
7000 اس��ت که مقاومت خوبی را برای آن به ارمغان 
 Q6 می آورد، همچنین باتری مورد استفاده در ال جی
تمامی تس��ت های مورد نیاز برای کسب استاندارهای 
بین الملل��ی را گذرانده اس��ت. عرض��ه ال جی Q6 در 
بازارهای آسیایی از ماه آگوست آغاز می شود و پس از 
آن این اسمارت فون روانه بازارهای اروپایی، آمریکای 

التین و آمریکای شمالی خواهد شد. 

شارژر بی سیم آیفون 8 در هاله ای 
از ابهام

یکی از وبالگ نویس��ان اپ��ل در توییتر خود اعالم 
کرد که ش��ارژر بی س��یم به همراه آیف��ون 8 عرضه 
نمی ش��ود.  با نزدیک شدن به روز رونمایی از آیفون 
8، ه��ر روز اخبار و ش��ایعات بیش��تری از این تلفن 
همراه منتشر می شود. یکی از این خبار، اضافه شدن 

قابلیت شارژ بی سیم به این گوشی است. 
با اس��تفاده از این قابلیت می توانی��د با قرار دادن 
گوش��ی خود روی صفحه الکترونیکی گوشی را شارژ 
کنید و از محدودیت هایی که س��یم شارژر برای تان 
ایجاد می کرد خالص ش��وید.  یکی از وبالگ نویسان 
اپل با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود نوشت که 
این قابلیت )ش��ارژ بی سیم( در زمان عرضه آیفون 8 
رونمایی نمی شود و پس از آن به صورت جداگانه به 

فروش خواهد رسید. 
با وجود اینکه گفته ش��ده آیفون 8 قرار اس��ت از 
ش��ارژ سریع پش��تیبانی کند و این قابلیت به وسیله 
شارژ بی سیم امکان پذیر اس��ت، مشخص نیست که 
چرا اپل عرضه دس��تگاه ش��ارژ بی س��یم را به تأخیر 
انداخته اس��ت. برخی گمانه زنی کرده اند که ش��اید 

سخت افزار این شارژر به مشکل برخورده است. 
همانطور که می دانید آیفون 7 پالس نیز در زمان 
عرض��ه قابلیت عکاس��ی پرتره نداش��ت و با انتش��ار 
آپدیت��ی به ای��ن قابلیت مجهز ش��د. ب��ا این وجود 
احتماال با انتشار آپدیت ای او اس 11.1 گوشی هایی 
که از این نس��خه پشتیبانی کنند می توانند از شارژر 

بی سیم استفاده کنند. 

خبر

سرویس های هوشمند مخابرات  
غیرفعال می شوند

مش��تریان برای فعال کردن سرویس های هوشمند 
کش��وری )IN( به دفاتر امور مش��تریان مخابرات در 
سراس��ر کش��ور مراجعه کنند.  معاون امور مشتریان 
ش��رکت مخابرات ایران گفت: در پی درخواس��ت های 
 ،)IN(متعدد مشتریان در زمینه سرویس های هوشمند
برای استفاده بهتر و بهینه از این خدمت و جلوگیری از 
قطع این سرویس ها به دلیل کارکرد بی رویه، مشتریان 
با مراجعه به دفاتر این س��رویس را فعال کنند.  داوود 
 )IN( زارعیان با اشاره به اینکه سرویس های هوشمند
از 20 تیر ماه برای تمام کاربران غیرفعال خواهند شد، 
اظهار کرد: مشتریانی که مایل به استفاده از این خدمت 
هس��تند )مالک یا مستاجر به ش��رط ارائه اجاره نامه(، 
می توانند با درخواس��ت کتبی با قید زمان معین برای 
فع��ال کردن این خدمت اقدام کنند.  وی با اش��اره به 
افزایش رضایتمندی برای متقاضیان و کاربران عالقه مند 
به اس��تفاده از ای��ن خدمت گفت: ب��رای جلوگیری از 
مس��ائل ایجاد ش��ده که منجر به افزای��ش هزینه های 
کارکردی و قطع تلفن های ثابت و الوصولی ها می شد، 
این اقدام صورت گرفت.  وی از همه شرکت های فعال 
در این زمینه خواست در اطالع رسانی های خود به این 

دستورالعمل توجه داشته باشند. 

تبدیل فناوری اطالعات به یک 
فرهنگ سرویس

امروزه دیگر هیچ جایی برای ش��ک و تردید باقی 
نمانده اس��ت و فناوری اطالعات باید به یک فرهنگ 
سرویس تبدیل شود تا بتواند به مسیر خود به شکلی 
بهتر ادامه دهد. فروشندگان تجاری مبتنی بر فضای 
ابری، گزینه های سرویس عالی به کاربران خود ارائه 
می دهن��د و همین کاربران نیز به گزینه های س��لف 
س��رویس مفید در تلفن همراه ش��خصی خود عادت 
می کنند.  براس��اس گزارش تک  پرو ریسرچ، اگر یک 
س��ازمان، کاربران خ��ود را به خدم��ات عالی عادت 
ده��د، به هیچ وج��ه جای تعجب ندارد ک��ه کاربران 
از آن ب��ه بع��د انتظارات همان س��طح از خدمات را 
از این س��ازمان داشته باش��ند، ولی مشکلی در این 
زمینه وجود دارد؛ به این ترتیب که کیفیت خدمات 
یک ش��رکت همیشه ثابت نیس��ت و ممکن است با 
فرازوفرودهای��ی همراه باش��د. برای اینک��ه رهبران 
فناوری اطالعات بتوانند یک فرهنگ س��رویس قوی 
را ایجاد کنند، پیش از هر چیز باید بر سرویس خود 
تمرکز کنند. از دی��د متخصصان مدیریت، عناصری 
که برای ممتازشدن یک فرهنگ سرویس  آی تی نیاز 
اس��ت، برتری فنی، مهارت اف��راد، ارتباطات کالمی 
و کتبی ق��وی، صالحی��ت در کس��ب وکار، همدلی 
ب��ا کاربر، مه��ارت در مذاکرات مربوط ب��ه قرارداد و 
مدیریت فروش��ندگان و توانایی های مدیریت پروژه 
قوی اس��ت. نکته دوم برای س��اخت فرهنگ مذکور 
این اس��ت که با کاربران مانند مش��تری رفتار کنیم. 
به گزارش رایورز، یکی از تکنیک های س��رویس که 
کارکنان حوزه فناوری اطالعات انجام می دهند، این 
اس��ت که به هر زمینه از کس��ب وکار )مالی، خرید، 
فروش و...(، یک نماینده حساب اختصاص می دهند. 
مدیر حس��اب به صورت ماهانه یا هر سه ماه یک بار، 
ب��ا کاربران مهم دیدار می کند تا بداند که پیش��رفت  
کارها به چه ش��کل اس��ت و درباره کار پروژه با آنها 
صحبت کند.  نکته س��وم برای موفقیت در امر مورد 
بحث، این اس��ت که آی تی باید به گونه ای باش��د که 
نیازه��ای الزم برای کس��ب وکار را ب��رآورده کند. از 
نکات مهم دیگر آن اس��ت که روابط فروش��نده باید 

مدیریت شود. 

به کسب و کارهای اینترنتی نگاه 
امنیتی نداریم

وزیر ارتباطات گفت که کس��ب و کارهای اینترنتی 
مسائلی مربوط به صادرات، بیمه، مالیات و. . . دارند 
ک��ه این مش��کالت نیازمند مس��ائل و بررس��ی های 
جدی ت��ری هس��تند.  محم��ود واعظ��ی در رابطه با 
اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای حل 
و فصل موانع پیش روی کس��ب و کار اینترنتی گفت: 
یکی از اولویت های دولت یازدهم، ضمن توسعه بستر 
اینترنت و ش��بکه ملی اطالعات آن است که بتوانیم 
کس��ب و کارهای اینترنتی را هم گس��ترش دهیم.  او 
با بیان اینکه برای توس��عه کسب و کارهای اینترنتی 
جلس��ات متعددی را با بخش های مختلف داشته ایم، 
اظهار داشت: بسیاری از مشکالت و مسائل مرتبط با 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات حل و فصل شده 
و آنهای��ی هم که مربوط به دس��تگاه های دیگر بوده 
است، با آن سازمان ها و دس��تگاه ها جلسه مشترک 
برگزار کرده ایم.  وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات 
ادام��ه داد: برای مس��ائلی هم ک��ه مرتبط با مجلس 
شورای اسالمی اس��ت، یک کمیته مشترک تشکیل 
داده ایم و در حال بحث هس��تیم تا کس��ب و کارهای 

اینترنتی راحت تر به فعالیت بپردازند. 
واعظی در پاس��خ به این س��وال که مشکل عمده 
کس��ب و کارهای اینترنت��ی چیس��ت؟ تصری��ح کرد: 
کسب و کارهای اینترنتی مسائلی مربوط به صادرات، 
بیم��ه، مالیات و. . . دارند که این مش��کالت نیازمند 

مسائل و بررسی های جدی تری هستند. 



ادبیات تبلیغ

نویسنده: رابرت دابلیو. بالی
مترجم: منیژه شیخ جوادی  )بهزاد(

سال چاپ: تابستان ۱۳۹۶
قطع: رقعی

تعداد صفحات: ۳۴۰
نوبت چاپ: پنجم

ناشر: سیته
 

کتابی است برای تمام کسانی که در دنیای تبلیغات 
به کار مشغولند. کتاب ادبیات تبلیغ با این هدف ویژه 
ب��ه نگارش د رآمده که ش��ما را در راه خلق تبلیغات 
موثر و پرجاذبه یاری دهد؛ تبلیغاتی که توجه عموم 
را به خودش جلب می کند، پیام خود را به شفافیت 
عرضه م��ی دارد و خریدار را برای خرید کاال متقاعد 
می سازد. افراد تازه کار تمامی نکات بنیادین مورد نیاز 
را از این کتاب خواهند آموخت: تبلیغات چیس��ت؟ 
اس��تفاده از آن به چ��ه منظوری اس��ت؟ و چگونه 
می توان آن را نتیجه بخش ک��رد. افرادی که در این 
زمینه تجارب ناچیزی دارند، با استفاده از این کتاب 
چگونگی نگارش تبلیغات ساده، شفاف و بی واسطه را 
خواهن��د آموخت. حتی افراد کهنه کار نیز می توانند 
ب��ا بهره گیری از این کتاب، با نظریات جدید آش��نا 
ش��وند. دیوید اگیلوی درباره این کتاب گفته: »من 
هیچ نویسنده تبلیغاتی را سراغ ندارم که با خواندن 
این کتاب پیشرفتی در کارش حاصل نشود. از جمله 

خود من.« 

مرگ ه��ودور در آخرین فصل س��ریال بازی تاج و 
تخت بس��یار دلخراش بود و ح��اال در تبلیغات جدید 
ک��ی اف س��ی ما مج��ددا آن غ��م و ان��دوه را تجربه 
می کنیم. فروشگاه زنجیره ای فست فود )کی اف سی( 
بسیار ساده و هوشمندانه از پتانسیل این سریال، یک 
هفته پیش از اکران فصل هفتم آن استفاده کرده و از 

حضور هودور بهره برده است. 
به گ��زارش  ام ب��ی ای نی��وز بازیگر نق��ش هودور، 
کریس��تیان نارین، نقش یک کارمند کی اف س��ی را 
بازی می کند که از درخواس��ت های مشتریان بی تاب 

و بی حوصله برای »مرغ و س��یب زمینی س��رخ کرده« 
خسته شده است. همانند شخصیت هودور در سریال 
که تنها می توانست نام خود را تکرار کند، تنها چیزی 
ه��م که به نظر می رس��د کریس��تیان می تواند بگوید 
»مرغ و سیب زمینی سرخ کرده« است. )محبوب ترین 

سفارش مشتریان در این شعبه کی اف سی(

او با اضطراب به ساعت که 12 شب را نشان می دهد 
ن��گاه می کند در حالی  که تعداد زیادی از مش��تریان 
گرس��نه ب��ا قیافه هایی ج��دی از در وارد می ش��وند. 

س��پس او س��فارش همه یعنی »مرغ و س��یب زمینی 
س��رخ کرده« را به صورت مداوم تک��رار می کند و هر 
آن افراد بیش��تری »مرغ و س��یب زمینی سرخ کرده« 

سفارش می دهند. 
او بیش��تر و بیش��تر آش��فته می ش��ود تا جایی که 
کلمات��ی که تکرار می کند به تدریج به »مرغ و برنج« 
تغییر می کند. این اشتباه کالمی، محصول جدید کی 
اف س��ی یعنی جعبه برنج را تبلیغ می کند که حاوی 
مرغ مخصوص رستوران است و به جای چیپس، برنج 

در کنار مرغ قرار دارد. 

تبلیغ خالقانه »مرغ و برنج« کی اف سی

مدرسه مدیریت

 »هوم پاد« نیامده محبوب تر از  »اپل واچ« است

۵ گام تا کارآفرینی سازمانی

هر س��ازمانی تالش می کند در این آشفته بازار، 
آین��ده خ��ود را پیش بینی کن��د. به عن��وان مثال، 
بس��یاری از صنایع به شدت تحت تاثیر نوآوری های 
فناوری قرار خواهند گرفت، مانند هوش مصنوعی، 
روباتیک و اتوماس��یون ها. هر سازمانی می داند که 
نیاز اس��ت کار نوآوران��ه ای انجام دهد ت��ا بازی را 
تغییر دهد، ولی تعداد کمی از آنها هس��تند که به 
بازخلق یک کس��ب و کار قدیمی ب��ه راه های عملی 

فکر می کنند. 
ممکن است شما درون این سازمان حاضر باشید 
و بتوانید فرصت ها را شناسایی کنید. بااین حال، ما 
غالبا بر این باور هستیم که هیچ کسی به حرف های 
ما گوش نخواه��د داد یا ما را جدی نخواهد گرفت 
و غالب��ا آن ایده ه��ای تغییر دهن��ده ب��ازی را برای 
خودم��ان نگه می داریم، ولی اگ��ر این کار را نکنیم 
چه می ش��ود؟ اگر تالش کنیم و آن ایده ها را پیاده 

کنیم چه می شود؟ 
 در این ج��ا ۵ گام ب��رای کارآفرین��ی س��ازمانی

 )Intrapreneurship( به شما معرفی می کنیم 
تا در این مسیر از آنها بهره بگیرید.

گام ۱: شکایت نکنید
همه ما وقتی روز بدی داش��ته باشیم شرایطی را 
تجربه می کنیم و می خواهیم از همه چیز ش��کایت 
کنی��م، آدمی��زاد همین اس��ت، ولی این ش��کایت 
کردن ه��ا را ب��ه یک ع��ادت تبدیل نکنی��د. اگر با 
ش��رایطی روبه رو ش��ده اید که با خود گفته اید چرا 
ما ای��ن کار را به این صورت انجام می دهیم؟ اگر به 
روشی دیگر انجام می دادیم خیلی بهتر بود، پس به 

آن گنج طالیی رسیده اید. 
وقتی دیگران به ش��کایت کردن های ش��ان ادامه 
می دهن��د ش��ما باید خودت��ان به دنب��ال راه حل 

بگردید.
گام ۲: نترسید

الزم اس��ت ب��ه توانایی های تان اعتم��اد کنید و 
قابلیت های ت��ان را ب��ه دیگران نش��ان دهید. حتی 
وقت��ی 1۰۰ درصد واجد ش��رایط نیس��تید باز هم 
دس��ت تان را باال ببرید و ب��رای پروژه های نوآورانه 
جدی��د داوطلب ش��وید. هی��چ آدمی ی��ک گزینه 
صددرصد نیس��ت. بعضی اوق��ات گرایش صحیح و 
اش��تیاق به یادگیری تمام آن چیزی است که الزم 

دارید.
خودتان را دس��ت ک��م نگیرید. اگر دائما ش��ک 
داش��ته باش��ید که دس��تاوردی خواهید داشت یا 
نه، آنهایی که در اطراف ش��ما هس��تند نیز به این 
باور می رس��ند که از پس ای��ن کار برنمی آیید و در 
پروژه های جدید یا آتی شما را وارد کار نمی کنند.

گام ۳: فعال باشید
شناس��ایی و دنبال کردن فرصت های کسب و کار 
را وظیفه خودتان بدانید. یک جا ننش��ینید تا کسی 
بیاید و به ش��ما بگوی��د چه کنید. فرات��ر از عنوان 

شغلی و شرح وظایف تان بنگرید. 
بزرگ تر از وظیفه ای که به شما محول شده است 
فک��ر کنی��د، به مس��ائلی همچون تاثیر پیش��رفت 
تکنولوژی های نمایشی بر مدل کسب و کار سازمان 
فکر کنی��د. چگون��ه می توانید بخش��ی از راه حل 
موجود برای حفظ و تعالی شرکت در طوالنی مدت 

باشید؟ 
گام ۴: با اعتماد به نفس صحبت کنید 

وقتی درباره ایده ت��ان صحبت می کنید، در لحن 
و کالم ت��ان صریح و قاطع باش��ید. از کلماتی مانند 

کلمات زیر اجتناب کنید:
- شاید

- فکر می کنم
- ممکن است

اگ��ر با اعتماد به نفس صحب��ت کنید، می توانید 
این اعتماد به نفس را به دیگران تلقین کنید.

گام ۵: جسور باشید
یک طرح پیشنهادی را مس��تقیما به مدیرعامل 
بدهید. وقتی با مدیران ارش��د ی��ا مدیران اجرایی 
تعام��ل دارید، درب��اره ایده تان ب��رای تغییر مثبت 

کسب و کارصحبت کنید.
وقتی از رده های باال حمایت ش��وید پیاده سازی 
هر یک از ایده های تان آسان تر خواهد شد. همیشه 
پرونده ها و طرح های پیش��نهادی بس��یاری با مهر 
قرمز در دفاتر مدیران س��ازمان ها وجود دارد، ولی 
اگر از طرف افراد درس��ت حمایت شوید به راحتی 
می توانید عالقه و کش��ش الزم برای اجرایی کردن 

ایده تان را به دست بیاورید.
توجه: اگر ایده بس��یار پول س��ازی است، ممکن 
اس��ت بخواهید از بازده آن پس از به ثمر رس��یدن 

سهم دریافت کنید.
خ��الق باش��ید. ب��ه دنب��ال فرصت ه��ا بگردید. 

راه حل تان را اجرایی کنید.

مدرسه کسب وکار

 Social ،نام شرکت: سوشال فایننس  )سوفی
 )Finance

سرمایه گذاری سرمایه گذار خطرپذیر: یک 
میلیارد و ۵۸۰ میلیون دالر

 چه کاری می کند؟ سوفی درصدد است ساز و 
کار وام دهی را با کاهش بهره وام های دانشجویی 
تغییر دهد و به نوعی از بدهی دانشجویان بکاهد. 
چرا قرار اس�ت کارش بگیرد؟ سوفی نگاهی 
جدید به سرمایه پیدا کرده است؛ ساز و کاری با 
کمترین بهره برای وام گیرندگان و بیشترین سود 
ممکن برای سرمایه گذاران با توجه به دورزدن و 

بوروکراسی های عادی بانک ها.

سوشال فایننس

معرفی استارتاپ

اپ��ل تصمیم دارد محص��ول جدید خود یعنی اس��پیکر 
هوش��مند »هوم پ��اد« را در ماه دس��امبر )حوالی دی ماه( 
عرضه کند اما خبر جالبی که به تازگی منتش��ر شده، این 
است که براس��اس برآوردهای جدید موسسه های تحلیلی، 

کاربران اکوسیستم اپل عالقه باالیی به محصول مورد بحث 
دارن��د. در واقع، این عالقه بیش��تر از س��اعت هوش��مندی 
اس��ت که اپل عرضه آن را در 2۴ آوریل 2۰1۵ شروع کرد. 
موسسه مالی »ریموند جیمز« در یادداشتی برآورد می کند 

که ح��اال 1۴درصد از کاربران آیفون ب��رای خرید هوم پاد 
برنامه ریزی کرده اند. این در حالی  اس��ت که پیش از عرضه 
اپل واچ، پیش بینی می ش��د صرفا ۶درصد از کاربران آیفون 

آماده تهیه ساعت هوشمند این شرکت باشند. 

برای مطالعه 7۳۵ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: اس��تفاده از فضای اینترنت 
برای رش��د و توسعه کسب بس��یار مفید است. شما 
می توانی��د برای خدمات پس از فروش با اس��تفاده 
از بان��ک اطالعات مش��تریان آنها را در یک ش��بکه 
مجازی مانند تلگرام جمع کنید و آخرین اطالعات 
و اخب��ار ش��رکت را به اط��الع آنها برس��انید. طبعا 
استفاده از ش��بکه های مجازی می تواند سرعت کار 
ش��ما را برای خدمات پس از فروش افزایش بدهد. 
شما می توانید درباره محصول یا شیوه های نگهداری 
و تعمیر اولیه اطالعات خوبی به مش��تریان خودتان 

بدهید. 
 یکی دیگ��ر از کارهایی که می توانید انجام دهید 
راه اندازی یک وب سایت خدمات پس از فروش برای 

ش��رکت است تا در این وب س��ایت ضمن ارتباط با 
مش��تریان بتوانید خدمات حرفه ای در فرصت کوتاه 
به آنها بدهید. هر یک از مشتریان می توانند با وارد 
شدن در صفحات اختصاصی و گفت وگوی اینترنتی 
با کارشناس��ان مش��کالت احتمالی کاال را برطرف 
کنند و در صورتی که از طریق گفت وگوی اینترنتی 
مش��کل آنها رفع نشد، مشتریان می توانند با ارسال 
آدرس دقی��ق زمان��ی را برای حض��ور تعمیرکار در 

منزل یا محل کار رزرو کنند. 
 البته پیش��نهاد ما این اس��ت که برای اس��تفاده 
از فض��ای مجازی اعم از وب س��ایت یا ش��بکه های 
اجتماعی از یک متخصص حرفه ای استفاده کنید و 
کسانی را برای ارائه خدمات پس از فروش استخدام 
کنید که عالوه بر مهارت و دانش از اهمیت خدمات 
ف��روش و پس از فروش آگاه باش��ند. چ��را که گاه 

کارمن��دی که اصول فنی را ب��رای ارتباط اینترنتی 
می دان��د ام��ا از اهمیت س��رویس خدم��ات پس از 
فروش آگاه نیس��ت با ارتب��اط غیر حرفه ای و ایجاد 
نارضایتی، می تواند خس��ارت های زیادی به شرکت 

وارد کند. 
ش��ما برای اینکه بتوانید خدمات پس از فروش را 
به صورت اینترنتی پشتیبانی کنید باید از نیروهای 
کارآم��د و توانا در ح��وزه بازار و اینترنت اس��تفاده 
کنی��د تا بتوانی��د در میان انبوه ش��رکت های تولید 
لوازم خانگی برای ش��رکت خود یک مزیت رقابتی 

ایجاد کنید. 
اس��تفاده از فضای مجازی برای همه شرکت ها در 
همه مراحل خدمات فروش و پس از فروش ضروری 
اس��ت، اما مهم تر از همه استخدام نیروهای انسانی 

توانا و شیوه های ارائه این نوع از خدمات است. 

خدمات پس از فروش مدرن

پرسش: مدیر یک شرکت تولیدی لوازم خانگی هستم و می خواهم برای خدمات پس از فروش کاالهایم از فضای مجازی 
و اینترنت استفاده کنم، پیشنهاد شما چیست؟  کلینیککسبوکار

 همایش بزرگ اشتغال زایی
تاریخ برگزاری: 22 تیر 9۶      

مکان: تهران
 همای��ش راهکارهای توس��عه کارآفرینی در 

بخش کشاورزی
تاریخ برگزاری: 22 تیر 9۶      

مکان: اصفهان
 همایش شهرت شهر، برندشهر،ثروت شهر

تاریخ برگزاری: 22 تیر 9۶      
مکان: تهران

 س��ومین همایش بین المللی دس��تاوردهای 
نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

تاریخ برگزاری: 22 تیر 9۶      
مکان: تهران  

در  کلی��دی  تخصص��ی مس��ایل   س��مینار 
روش های تامین مالی و پرداخت

تاریخ برگزاری: 22 تیر 9۶      
مکان: تهران

 همایش بزرگ آینده  کس��ب و کارهای نوپا 
در ایران

تاریخ برگزاری: 22 تیر 9۶      
مکان: تهران

 نمایش��گاه ل��وازم جانب��ی خ��ودرو ش��نزن 
)AAITF China( - چین

تاریخ برگزاری: 23 تیر 9۶      
مکان: شنزن

 چهارمی��ن کنفران��س اقتص��اد و مدیری��ت 
کاربردی با رویکرد ملی

تاریخ برگزاری: 23 تیر 9۶      
مکان: استان مازندران

 اولین همایش ملی جامع حقوق
تاریخ برگزاری: 23 تیر 9۶      

مکان: شیراز
 س��ومین کنفرانس بین المللی پژوهش های 

نوین در مهندسی و تکنولوژی
تاریخ برگزاری: 23 تیر 9۶      

مکان: سیدنی
 دوره آموزش��ی اس��تاندارد در اندازه گی��ری 

پارامترهای لیزر
تاریخ برگزاری: 23 تیر 9۶      

مکان: تهران
 دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای 
در مهندسی کامپیوتر،برق، مکانیک و مکاترونیک

تاریخ برگزاری: 2۴ تیر 9۶      
مکان: استان قزوین

 کنگره بین المللی مطالعات میان رشته ای در 
علوم پایه و مهندسی

تاریخ برگزاری: 2۴ تیر 9۶      
مکان: تهران        

   منبع: دارکوب
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