
رئیس جمهور، خشونت و افراطی گری را خطری بزرگ 
برای منطقه و جهان دانس��ت و تأکید ک��رد که پیروزی 
مردم عراق بر تروریس��ت های داعش و آزادسازی موصل، 
حرکتی خوش��حال کننده نه تنها برای م��ردم عراق، بلکه 
برای مردم ایران و همه ملت های منطقه است.  به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دولت، حجت االسالم والمسلمین دکتر 
حس��ن روحانی روز چهارش��نبه در جلس��ه هیأت دولت 
گفت: هیچ ک��س آن روزی را که تروریس��ت ها موصل را 
اش��غال کردند و در فکر اش��غال ش��هرهای دیگر عراق از 
جمل��ه اربیل و حتی بغداد بودند، فراموش نکرده اس��ت. 
آن روز نخستین کشوری که به کمک مردم عراق شتافت 
و در مقابل تروریس��ت ها در کنار دولت عراق قرار گرفت، 
جمهوری اس��المی ایران بود و این در تاریخ ثبت شده و 

برای مردم منطقه تا همیشه باقی خواهد ماند. 
دکتر روحانی اظهار داش��ت: آن کش��ورهای بزرگی که 
در حدود 16 س��ال اخی��ر، منطقه را ب��ا مداخله نظامی 
و با اش��غال افغانس��تان و ع��راق به ناامنی کش��یدند، با 
وجود درس��ت کردن پایگاه های نظامی و اس��تقرار ناوها 
و هواپیماهایش��ان در منطق��ه، نه تنه��ا اقدام��ی در برابر 
تروریس��ت ها درعراق انجام ندادند، بلکه ش��اید از اینکه 
منطق��ه دچ��ار مش��کالت جدید ش��ده، خوش��حال هم 
بودن��د، چراکه این موضوع به فعال تر ش��دن کارخانجات 
اسلحه س��ازی آنها و ایجاد بهانه  برای مداخله بیش��تر در 
منطقه کم��ک می کرد.  رئیس جمهور با اش��اره به اینکه 
برخی کش��ورهای منطق��ه هم متأس��فانه از این اتفاقات 
ناخوشایند، اظهار خوشحالی کردند، تصریح کرد: اینها در 
رسانه ها و گفتارهایش��ان به عنوان اینکه این تقصیر خود 
نخس��ت وزیر و دولت عراق بوده، مسئله را به جنگ شیعه 
و س��نی تعبیر کردند و گفتند که در عراق به مردم سنی 
ظلم ش��ده و به این دلیل این تروریست ها به وجود آمدند 

و موصل اشغال شده است! 
دکتر روحانی خاطرنش��ان کرد: این مس��ائل نشان داد 
آن کش��ورها هم تا حدی پشت این داستان بودند و فکر 
می کردند با ابزار تروریسم، می توانند به اهداف منطقه ای 

خودشان دست پیدا کنند. 
رئی��س جمه��ور گفت: ب��رای م��ردم ایران ام��ا امروز 

بس��یار مبارک است، چراکه نش��ان می دهد دولت و نظام 
جمهوری اس��المی ایران از آغاز تصمیم درستی گرفت و 
امروز همه جهانیان در واقع به نحوی به درستی مسیری 

که ایران انتخاب کرده بود، اعتراف می کنند. 
دکتر روحانی با اش��اره به اینک��ه در همان آغاز دولت 
یازدهم در س��ازمان ملل به دنیا گفتیم که امروز خشونت 
و افراطی گ��ری یک خط��ر بزرگ برای منطق��ه و جهان 
اس��ت و همه باید دس��ت به دس��ت هم دهیم و جهانی 
عاری از افراطی گری و خشونت داشته باشیم، اضافه کرد: 
خوش��بختانه س��ازمان ملل به آن ندا پاس��خ مثبت داد و 
قطعنام��ه پیش��نهادی ایران در مجمع عمومی س��ازمان 
مل��ل به اتفاق آرا تصویب ش��د. این ن��دای اول ایران در 
ای��ن منطقه بود، قبل از اینکه هنوز مس��ئله تروریس��م و 

افراطی گری در منطقه اوج بگیرد. 
رئی��س جمهور ب��ا بی��ان اینکه این موض��ع جمهوری 
اس��المی نشان داد که بینش، دیدگاه و آینده نگری ایران، 
دقیق و درس��ت است، اظهار داش��ت: با بسیاری از سران 
کش��ورهای اروپایی که در س��ال 92 در حاش��یه اجالس 
مجمع عمومی سازمان ملل درباره مسائل منطقه صحبت 
می کردم، برای آنها س��خت بود ک��ه آن حرف ها را قبول 
کنن��د، در س��ال های بع��د در همان دیدارهای حاش��یه 
س��ازمان ملل به من می گفتند که امروز اعتراف می کنیم 
حرف های ش��ما در سال های گذش��ته درست بوده است.  
دکتر روحانی تصریح کرد: آنها انتخاب و راه دیگری را در 
پیش گرفته بودند. فک��ر می کردند برهم زدن دولت های 
منطقه و حاکمیت دولت ها در این منطقه، راه حل اس��ت. 
آنها فک��ر می کردند حاکمی��ت عراق و س��وریه و برخی 
کش��ورهای دیگ��ر منطقه بای��د تغییر کن��د. برخی فکر 
می کردند ک��ه می توانند موضوع تروریس��م را در منطقه 
به عن��وان اعتراض مردمی جلوه دهند و بگویند این مردم 
هستند که این حکومت را نمی خواهند، درحالی که کاماًل 
مشخص بود نمی شود ماهیت تروریسم را با پوشاندن این 

لباس ها مخفی کرد. 
رئیس جمه��ور ادام��ه داد: در ماه ه��ا و س��ال های بعد، 
تروریست ها، مخصوصاً داعش در سوریه و عراق کارهایی 
کردن��د که تقریباً همه طرفداران خودش��ان را ش��رمنده 

س��اختند. انس��انیت را در تاری��خ زی��ر عالم��ت تعجب 
ق��رار دادند که آیا واقعاً می ش��ود فردی ادعای انس��انیت 
بکن��د، یا حتی باالتر ادعا کن��د من پیرو دین توحیدی و 
رحمت یعنی دین اس��الم هس��تم و این چنین در منطقه 
جالدی کند؟! ش��ما دیدید فردی را در قفس گذاش��تند 
و زنده زن��ده او را س��وزاندند.  دکتر روحانی با اش��اره به 
اینک��ه چنی��ن کارهای وحش��یانه ای در دهه ه��ای اخیر 
کمتر سابقه داشت، خاطرنش��ان کرد: البته ما شبیه این 
جالدی ه��ا را در س��ال های 59 و 60 در ایران مش��اهده 
کردی��م. تروریس��ت هایی در ای��ران بودند که متأس��فانه 
اکنون برخ��ی  از آنها در اروپا حضور دارند، پوس��ت بدن 
یک پاس��دار کمیته را ج��دا کردند و درآوردن��د. ما این 
جنایت ه��ای بزرگی را ک��ه منافقین در کش��ور ما انجام 
دادند، یادمان نرفته اس��ت. مردم ما ب��ا این گونه جنایات 
ناآش��نا نبودند، اما مردم جهان شاید کمتر با این اقدامات 
وحشیانه آشنا بودند که تروریست ها تا این حد می توانند 
خطرناک باش��ند.  رئی��س جمهور در بخ��ش دیگری از 
س��خنانش با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران در همه 
مراحل و مقاطع نش��ان داد که یک سیاست عاقالنه، توأم 
ب��ا حکمت برای منطقه و جه��ان دارد، گفت: در موضوع 
هس��ته ای، ایران نشان داد که دنبال راه حل مسالمت آمیز 
برای مسائل پیچیده بین المللی است. ما مسئله را نه تنها 
با شش قدرت حل کردیم، نه تنها با سازمان ملل متحد و 
شورای امنیت موضوع را حل کردیم، بلکه حتی با آژانس 
تخصصی موضوعی مث��ل PMD را حل و فصل کردیم. 
این نش��ان می دهد نظام جمهوری اس��المی ایران، نظام 
باتدبیری اس��ت و با کمک و حمایت مردم و هدایت های 
مق��ام معظ��م رهبری، راه درس��ت و صحی��ح را انتخاب 
می کند.  دکتر روحانی اضافه کرد: امروز مردم ما هم باید 
بتوانند از نعمت ثبات نس��بی و امنی��ت در منطقه و هم 
از اج��رای برجام به خوبی اس��تفاده کنند. یک فرصتی را 
همه با کمک هم ایجاد کردیم؛ این مسئله جناح و حزب 
نیس��ت، این مس��ئله حتی مختص یک قوه نیست، همه 
مردم ایران در کنار هم قرار گرفتند و یک معضل را حل، 
خطری را رفع و گره ای را باز کرده و یک فضای جدیدی 
به وجود آوردند.  رئیس جمهور اظهار داشت: امروز، روزی 
اس��ت که م��ردم ما باید بی��ش از هر زم��ان دیگر در پی 
انس��جام و وحدت و اهداف بلند ملی ش��ان باشند. یادمان 
نرود که امس��ال، سال تولید و اشتغال است. همه فکرمان 
را باید برای اش��تغال جوان ها و رونق تولید در بخش های 
مختلف متمرکز کنیم. امیدواریم دولت دوازدهم با ابتکار 
و کارآمدی و خدمت بیش��تر بتواند به عهدی که با مردم 
در انتخاب��ات دوازدهم بس��ته عمل کن��د. دولت یازدهم 
نیز باید تا س��اعت آخر، همه مس��ئوالن و کارگزاران این 
دولت تا هفته ها و روزها و ساعات آخر مثل ساعات اول و 
روزهای اولیه کار کنند. همه یک مجموعه هستیم و برای 

اهداف ملی مان در کنار هم خواهیم بود. 

 در سال تولید و اشتغال یکی از وظایف و کارکرد 
دولت، ایجاد اش��تغال برای همه اقشار جامعه است 
تا امکانی برای بهبود وضعیت معیش��ت مردم فراهم 
ش��ود. معاون امور تع��اون وزیر کار، تع��اون و رفاه 
اجتماع��ی، تحقق طرح روس��تا- تعاون را مقدمه ای 
برای اش��تغال زایی در ایران اس��المی دانس��ت زیرا 
یکی از پایگاه های فع��ال برای ظرفیت های تولیدی 
و اش��تغالی، روستا ها هس��تند که در صورت تقویت 
ظرفیت های ش��غلی، عالوه بر ایجاد اشتغال به رفع 
فق��ر و محرومیت از چهره روس��تا ها و پیش��گیری 
از مهاج��رت بی رویه روس��تاییان به ش��هر ها منجر 

می شود. 
طبع��ا حاش��یه نش��ینی موجب ب��روز هزینه های 
تحمیلی بس��یاری به ش��هر ها می ش��ود. طبق طرح 
روس��تا- تعاون هر روستا که دارای چندین ظرفیت 
اسمی در بخش کشاورزی و دامداری، پرورش ماهی 
یا تولید زنبور عس��ل یا بخش های مرتبط با صنعت، 
معدن و قالیبافی باش��د، مورد مطالعه قرار می گیرد، 
ولی اگر روس��تا حول یک محصول فعالیت داش��ته 
باشد، تعاونی پشتیبان توسعه یک محصول تشکیل 

خواهد شد. 
 حتی کالنتری، معاونت تع��اون وزارت کار تولید 
زعفران، زرش��ک و عن��اب را از محصوالت پر مزیت 
در روس��تا ها دانس��ت، چرا که در ای��ن طرح امکان 
تولید چند کاال نی��ز وجود دارد و تعاونی ها با هدف 
چندین محصول نیز تشکیل می شوند و تامین مواد 
اولیه در کنار فروش و بازاریابی تعاونی های توس��عه 
روستایی با مشارکت اهالی روستا تشکیل می شود تا 
ظرفیت های روستا وارد عرصه خدمات و تولید شود. 
 ط��رح روس��تا-تعاون معاونت تع��اون وزارت کار 
می توان��د اتفاق ه��ای مبارک��ی را در بخ��ش تولید 
و اش��تغال زایی ب��ه وج��ود بی��اورد و بس��یاری از 
نابسامانی های حوزه کار و تولید را سر و سامان دهد. 
در این طرح می توان به گردش��گری به عنوان یک 
بس��تر مناس��ب برای تولید و درآمدزایی روس��تایی 
ن��گاه کرد. ایج��اد فرصت ه��ای بومگ��ردی، مجال 
مناسبی برای ایجاد تعاونی هایی در راستای خدمات 
گردش��گری و اقام��ت اس��ت و م��ردم می توانند با 
س��فر به این روستا ها با آداب و رس��وم مردم نقاط 
مختلف کشور آشنا شوند، البته در سال های گذشته 
تعاونی های توس��عه روس��تایی به موفقیت دس��ت 

یافته اند، اما گستردگی باالیی نداشتند. 
 طب��ق اظه��ارات معاون ام��ور تعاون وزی��ر کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی قرار است با مشارکت تمامی 
استان ها، 1000 تعاونی در 1000 روستا ایجاد شود 
و ظرفیت های اش��تغال زایی در نقاط مختلف را مهیا 
س��ازد و با توجه به اینکه همه مس��ئوالن دولتی در 
نظر دارند نقش��ی در تولید و اشتغال داشته باشند، 

همراه��ی بخش های دولت��ی و خصوص��ی با طرح 
روس��تا- تعاون می تواند راهگشای بن بست تولید و 

اشتغال باشد.
البت��ه این طرح از جهات مختل��ف دارای اهمیت 
است. معاونت تعاون در نظر دارد فرهنگ کار جمعی 
را با برنامه های فرهنگی و آموزش��ی در میان جوامع 
روس��تایی تقویت کند ت��ا مردم روس��تا ها بپذیرند 
س��رمایه خود را در اختیار هیأت مدیره انتخابی قرار 
دهن��د و به نظر می رس��د برنامه ریزی های پیش رو، 
در نخس��تین قدم مردم را نسبت به ضرورت ایجاد 

تعاونی آشنا سازد تا مانعی بر سر راه تلقی نشود. 
 بی تردید ه��ر طرحی نیاز به تأمی��ن منابع مالی 
دارد که طرح روستا- تعاون نیز از این امر مستثنی 
نیس��ت، البته معاونت تعاون بر این اعتقاد است که 
بخش��ی از مناب��ع از آورده های کوچ��ک مردم مهیا 
 ش��ود و بخش��ی از تس��هیالت نیز از محل صندوق 
کارآفرینی امید تأمین و بخشی دیگر از منابع نیز از 

بانک کارآفرینی برداشت  خواهد شود. 
البته براس��اس مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی، 
1.5میلیارد دالر به صورت ریالی صرف اشتغال زایی 
در روس��تا ها می ش��ود که معاونت تعاون وزارت کار 
باید بهترین بهره برداری را از این منابع داشته باشد. 
نخس��تین طرح روس��تا تعاون در راستای اقتصاد 
مقاومتی در روستای »مافی کندی« از توابع بخش 
مرکزی دهستان »کره س��نی« شهرستان سلماس 

به ثمر رسید. 
روس��تای »مافی کندی« در فاصله 23 کیلومتری 
شهرس��تان سلماس واقع شده و اکثر اهالی در کنار 

فعالیت مجسمه سازی به کشاورزی نیز مشغولند. 
ش��رکت تعاونی تأمین نیاز مجسمه س��ازان الماس 
مافی کندی سلماس، تهیه مواد اولیه کاالها، خدمات، 
وس��ایل، ابزار و دیگر نیازمندی های اعضای شرکت را 
از داخل یا خارج از کش��ور با رعایت مقررات قانونی و 
عرضه آنها بر عهده دارد. مرکز اصلی شرکت، روستای 

مافی کندی شهرستان سلماس است. 
طرح روستا- تعاون، یکی از طرح های ارزشمندی 
اس��ت که در صورت تأمی��ن منابع مال��ی می تواند 
برای کارآفرینی بس��یار ثمربخش باش��د. ش��اید در 
ن��گاه اول بای��د از مزیت یکجانش��ینی خانواده های 
روس��تایی در روستا یاد کرد. همچنین در این طرح 
والدین نقش مؤثری در تربیت فرزندان خود داشته 
و نظ��ارت کامل بر فرزندان دارند. با اجرای درس��ت 
طرح روستا-تعاون افراد بیکار صاحب کار می شوند 
و اهالی روس��تا دنبال کاالی قاچاق نمی روند و اگر 
بخواهی��م به صورت آماری ب��ه نتایج ثمربخش این 
طرح نو بپردازیم، باید اندکی صبر کنیم تا این طرح 
در کلیه روستاهای ایران اجرایی شود و تأثیر خود را 

بر رشد تولید و کاهش بیکاری نشان دهد. 

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت: 

فکرمان را برای اشتغال و رونق تولید متمرکز کنیم
طرح روستا - تعاون؛  مقدمه ای برای تولید و اشتغال
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7 درس مهم برای شروع
یک کسب و کار موفق

نظرسنجی از 500مدیر و صاحب نظر اقتصادی نشان می دهد

خوش بینی به بهبود 
رشد اقتصادی ایران

سرمقاله
طرح روستا - تعاون 

 مقدمه ای برای تولید و اشتغال

 در س��ال تولید و اش��تغال 
کارک��رد  و  وظای��ف  از  یک��ی 
دولت، ایجاد اشتغال برای همه 
اقش��ار جامعه اس��ت تا امکانی 
برای بهبود وضعیت معیش��ت 
م��ردم فراه��م ش��ود. مع��اون 
امور تع��اون وزی��ر کار، تعاون 
و رفاه اجتماع��ی، تحقق طرح 
روس��تا- تع��اون را مقدم��ه ای 
ب��رای اش��تغال زایی در ای��ران 
اس��المی دانس��ت زیرا یکی از 

برای  فعال  پایگاه های 
ظرفیت های تولیدی...

محمدرضا محمدی

کارشناس اقتصادی

13

برادران محترم سبزعلی
درگذشت برادر گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 

و برای آن عزیز علو درجات الهی را مسئلت می داریم.

روزنامه فرصت امروز

سه فوریت طرح »توقف قرارداد توتال« از دستور کار مجلس خارج شد

20  نکته از سخنان وزیر نفت 
درباره قرارداد توتال

2

بررسی تبلیغات محیطی 
فروت لند میهن

اهمیت سرمایه گذاری 
برای شرکت ها

بررسی و کاربرد 
نورومارکتینگ در عمل

مدیریت تبلیغات

مدیریت کسب وکار

بازاریابــی و فروش
10

12

11
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سپرده های بانک ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی افزایش یافت

سپرده 130 هزار میلیارد تومانی بانک ها در میرداماد
پرونده سپرده های بانک ها در بانک مرکزی در پایان سال گذشته با حجمی بیش از 130هزار میلیارد تومان بسته 
شد. به گزارش ایسنا، صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری، روند رو به رشد جذب سپرده از بانک ها در بانک 
مرکزی را نشان می دهد، روالی هر چند طبیعی به دلیل جذب سپرده در بانک ها، که البته سرعت رشد آن کند شده 
اس��ت. این موضوع می تواند به کاهش نرخ س��پرده های قانونی بانک ها در بانک مرکزی مربوط باشد.سپرده گیری از 

بانک ها ابزاری برای کنترل حجم تسهیالت دهی و همچنین مسائل امنیتی بانک ها محسوب می شود...

3

توافق نامه ساخت شهرک صنعتی پوشاک امضا شد

پوشاک؛ اشتغال زاترین صنعت کشور

5



فرصت امروز: پس از جنجالی 
که در روزهای اخیر بر سر امضای 
قرارداد با شرکت توتال فرانسه به 
وجود آمد، بیژن زنگنه وزیر نفت 
روز گذش��ته به مجلس ش��ورای 
اس��امی رفت تا درباره جزئیات 
این قرارداد، پاس��خگوی سواالت 
نماین��دگان مجل��س باش��د. در 
جلسه علنی روز گذشته مجلس 
ش��ورای اس��امی و بع��د از ارائه 
گ��زارش وزیر نفت، س��ه فوریت 
طرح تهیه شده از سوی جمعی از 
نمایندگان با عنوان »الزام دولت 
ب��ه رعایت مصال��ح و منافع ملی 
در قرارداده��ای نفت��ی و گازی« 
در دس��تور کار قرار گرفت؛ هدف 
از ارائه این ط��رح، توقف قرارداد 
نفتی امضا ش��ده با شرکت توتال 
فرانسه تا زمان بررسی کارشناسی 

دقیق تر و رفع نقاط ابهام بود. 
از س��خنان  پ��س  نهای��ت  در 
مخالف��ان و موافقان و هنگامی که 
قرار بود س��ه فوریت این طرح به 
رأی گذاشته ش��ود، هیأت رئیسه 
اع��ام کرد که با پس گرفتن امضا 
از سوی تعدادی از طراحان، تعداد 
امضاها کمتر از ۱۵ نفر شده و سه 
فوریت قابل رس��یدگی نیست. به 
این ترتیب بعد از حدود یک ساعت 
بحث و بررسی پرتنش، سه فوریت 
ای��ن طرح از دس��تور کار مجلس 
خارج ش��د. علی الریجانی رئیس 
مجلس نیز اع��ام کرد که هیاتی 
متشکل از قوه قضائیه و مجلس بر 

قرارداد توتال نظارت می کند. 
اما بیژن زنگنه در نشست علنی 
دیروز مجلس ش��ورای اس��امی 
درباره ق��رارداد توتال چه گفت؟ 
در گ��زارش حاض��ر، 20 نکته از 
مهم تری��ن س��خنان زنگنه آمده 

است. 
 - قرارداد توسعه فراساحل فاز 
۱۱ پارس جنوبی برای ما امنیت زا 
است و اگر به هر دلیلی حین اجرا 
پیمانکار کار را متوقف یا رها کند، 
هیچ پرداخت یا خس��ارتی داده 

نمی شود. 
 - مجموعه تعهداتی که دولت 
با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱2 
میلیارد و ۹ میلیون دالر اس��ت و 
اینکه گفته می ش��ود دولت رفته 
قراردادی بس��ته که در طول 20 
سال، ۵0درصد تولید میدان را به 
ش��رکت خارجی می دهد، حرف 

نادرستی است. 
 - در این نوع قرارداد هیچ گونه 
محدودیت��ی ب��رای اس��تفاده از 
ظرفیت ه��ای داخلی و ارجاع کار 

برای شرکت های داخلی نداریم. 
 - در ۱۸/ ۸/ ۹۵ بع��د از اینک��ه 
الگ��وی قرارداد تصویب ش��د، این 
قرارداد به سمت نهایی شدن پیش 
رفت که سهم شرکت توتال ۵0.۱ 
درصد و ش��رکت مل��ی نفت چین 
۳0درصد و شرکت پتروپارس ایران 
۱۹.۹درصد در این قرارداد تنظیم 
ش��د. مذاکرات الزم هم انجام شد 
 و یک ق��رارداد و ۱۴ پیوس��ت در 

۱2/ ۴/ ۹۶ به امضا رسید. 
 - از نظر کارشناسان اقتصادی 
این نوع عملیات را سرمایه گذاری 
خارج��ی تلقی می کنن��د، نه یک 
قرارداد عادی پیمانکاری. در اجرای 
این قرارداد نیز ما برابر ۵۶ میلیون 
مترمکع��ب گاز طبیعی در روز در 
فاز ۱۱ تولید خواهیم داشت. این 
فاز جزو مرزی ترین فازها است که 

به تاخیر افتاده است. 
 - ب��ا اجرای این طرح در طول 
20 سال، ۳۳۵ میلیارد مترمکعب 

گاز طبیع��ی ترش، 2۹0 میلیون 
بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون 
ت��ن گاز مای��ع،  ۱2 میلیون تن 
ات��ان و 2 میلیون ت��ن گوگرد و 
گاز  مترمکع��ب  میلی��ارد   ۳۱۵
سبک ش��یرین، ارزش تولیداتی 
اس��ت که در این دوره ق��رارداد 
آن ه��م با قیمت نف��ت   ۵0دالر 
و گاز 20 س��نت که ارزش فعلی 
صادرات ما است، تولید می شود. 
در واقع دوره عمری که ما در نظر 
گرفتیم، باالی ۱۳0 میلیارد دالر 

ارزش تولیدات این فاز است. 
 - قرار است در راستای اجرای 
این ق��رارداد ۳0 حلقه چاه حفر 
ش��ود،  2 س��کو احداث شود و 2 
رشته خط لوله ۳2 اینچ به طول 
2۵۴ کیلومتر انجام شود. در واقع 
بخش اول اجرا 2 میلیارد و ۹۷۴ 

میلیون دالر هزینه دارد. 
 - در ف��از دوم اج��رای پ��روژه 
ما به فش��ارافزایی بر سر سکوها 
می پردازی��م که باعث می ش��ود 
تولیدمان تداوم یابد. بعد از س��ه 
س��ال و نیم که فاز اول وارد مدار 
شد، تولید ۵۶ میلیون مترمکعبی 
آغاز می ش��ود و بعد از چند سال 
از آن هم سکوی جدید به منظور 

فشارافزایی فعالیت خواهد کرد. 
 - هزین��ه حفاری ه��ر چاه در 
فاز دوازده��م ۴۱.۶ میلیون دالر، 
در فاز پانزدهم و شانزدهم  ۴۱.۴ 
میلی��ون دالر، در ف��از هفدهم و 
هجدهم  ۴۱.۱ میلیون دالر بوده 
است، اما در اینجا برای فاز یازدهم 
۳۱میلی��ون دالر با کنسرس��یوم 

طرف قرارداد تفاهم کردیم. 
 - زمانی که ما افت فشار داشته 
باش��یم، فاز دوم این پروژه یعنی 
فش��ارافزایی برای س��ال 20۳2 

تولید خواه��د داش��ت، در واقع 
تولید ما دو برابر می شود و ما باید 
این تکنولوژی را به دس��ت آورده 
ضمن اینکه برای دیگر فازها هم 

مورد استفاده قرار دهیم. 
 - نخس��تین ب��ار اس��ت ک��ه 
چنین س��کویی آماده می ش��ود 
که 20 ه��زار ت��ن وزن دارد، اما 
سایر س��کوها چنین شرایطی را 
نداشتند. هیچ جایی در منطقه ما 

آن را نساختند. 
20س��اله  ق��رارداد  دوره   -  
اس��ت، اما برای دوره بازپرداخت 
س��رمایه گذاری م��ا حت��ی یک 
س��نت هم پرداخ��ت نمی کنیم. 
نتیجه  ب��ه  باید  س��رمایه گذاری 
برس��د و بع��د از آن بازپرداخت 

صورت می گیرد. 
 - مجموع��ه هزینه های��ی که 
انجام می ش��ود، ۴ ه��زار و ۷۷۸ 
میلیون دالر اس��ت و حدود یک 
میلیارد و 20میلیون دالر نیز در 
اجرای ق��رارداد پیمانکار، مالیات 
به دس��تگاه های دولتی پرداخت 

می کند. 
 - ق��رارداد از روز زمان بن��دی 
امضا اجرایی می شود و مجموعه 
تعهدات��ی ک��ه دولت ب��ا مصوبه 
ش��ورای اقتصاد دارد ۱2میلیارد 
و ۹ میلیون دالر اس��ت. باالترین 
رقم بازپرداخت را در سال هشتم 
اجرای ق��رارداد داری��م که ۹۸۹ 

میلیون دالر می شود. 
 - شنیدم که می گویند دولت 
رفت��ه ق��راردادی بس��ته که در 
طول 20 س��ال، ۵0 درصد تولید 
می��دان را ب��ه ش��رکت خارجی 
واگذار کن��د. در حالی که تولید 
می��دان پ��ارس جنوب��ی ارزش 
روزانه اش ۱۵میلیون دالر و ارزش 

س��االنه اش باالی ۵میلیارد دالر 
اس��ت، بنابراین ای��ن حرفی که 

می گویند حرف نادرستی است. 
 - می گویند چرا سهم شرکت 
پترو پارس ۱۹.۹درصد است باید 
در نظر داشته باشند با این سهم 
ه��م باید ۱.۶ میلی��ارد دالر پول 
بیاورد. خب این پول از کجا باید 
تامین شود. صندوق توسعه ملی 
چق��در پول دارد ک��ه بخواهد در 

اختیار قرار دهد. 
 - به دنبال قاصر و مقصر نیس��تم. 
یک سال تاخیر در یک فاز ۵ سال کار 
را به تاخی��ر می اندازد و حدود 20 تا 
22 میلیارد دالر کشور ضرر می کند. 
 -نگرانی هایی در مورد فس��خ 
پیمان وجود داشت که گفته شده 
ممکن است شرکت های خارجی 
بخواهند ما را معطل کنند، اما ما 
پیش بین��ی کامل را با عدد و رقم 
انجام دادیم. اینها نمی توانند این 

کار را انجام دهند. 
 - در ۱0 س��ال گذشته باالی 
در  ان��رژی  دالر  200میلی��ارد 
نیروگاه ها و ش��رکت های وابسته 
مص��رف ش��ده؛ ای��ن در حال��ی 
اس��ت که اگر پ��ارس جنوبی به 
موقع تکمیل می ش��د، الزم نبود 

دالرهای کشور سوزانده شود. 
 - رشد ظرفیت های تحقیقاتی 
و دانش��گاهی نیز در این قرارداد 
لحاظ شده و با توجه به اینکه یک 
پژوهشکده وابسته به وزارت نفت 
مس��ئول مطالعات پارس جنوبی 
بوده مقرر ش��ده اس��ت توتال در 
قراردادهای تحقیقاتی مش��ترک 
حض��ور داش��ته باش��د و نبای��د 
فراموش کرد برای نخستین بار در 
تاریخ قراردادها به این موضوعات 

توجه شده است. 

سه فوریت طرح »توقف قرارداد توتال« از دستور کار مجلس خارج شد

20  نکته از سخنان وزیر نفت درباره قرارداد توتال

تازه ترین گ��زارش مجمع جهانی اقتص��اد از وضعیت 
اقتصادی کش��ورها نشان می دهد که همچنان در برخی 
کش��ورها سیاست های پوپولیس��تی و عامه پسند عامل 
بحران��ی ش��دن اقتصاد این کشورهاس��ت.  ب��ه گزارش 
خبرآناین، براس��اس گزارش شاخص ریسک جهانی که 
از طرف مجمع جهانی اقتصاد منتش��ر ش��د، نابسامانی 
سیاست های اقتصادی کش��ورها مهم ترین عامل بحران 
اقتص��ادی اعام ش��ده اس��ت. در این گ��زارش به نتایج 
انتخابات اخیر انگلیس و آمریکا اش��اره شده و نتایج آنها 
را ب��ه لحاظ ش��اخص های اقتص��ادی غیر منتظره اعام 

کرده اس��ت.  در این گزارش، جوامع دوقطبی و دورنمای 
سیاسی مرکز توجه بس��یاری از کشورها قرار گرفته بود.  
با افزایش فاصله نس��لی و تفاوت های فرهنگی، ریسک ها 
در خصوص تس��ریع بهبود وضعیت اقتصادی به واسطه 
تغییرات تکنولوژی بیشتر شده اس��ت. باوجود اینکه در 
برخی از کشورها سطح رفاه و خدمات اجتماعی باال است، 
اما در مقابل سیاست های پوپولیستی حاکم شده و اقتصاد 
جهانی را دچار بحران کرده است. برخی کشورها همچنان 
نتوانسته اند صدمات بحران مالی را که در سال 200۸ رخ 
داد، جبران کنند. اما تنها افزایش رشد اقتصادی موجب 

نمی ش��ود که اقتصاد کشور بهبود پیدا کند و باید بیشتر 
به افزایش درآمد و بیکاری توجه ش��ود.  در این گزارش 
تاکید ش��ده که افزایش درآمد و ثروت ش��اخص بس��یار 
مهمی در ۱0 سال آینده خواهد بود و اگر درآمد و ثروت 
افراد افزایش پیدا نکند، بالعکس فقر و بیکاری در جامعه 
حاکم خواهد شد و این موضوع ریسک جهانی را افزایش 
می دهد.  بررسی های مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد 
که نابرابری بین کشورهای طی ۳0 سال گذشته با سرعت 
کاهش پیدا کرده است. سرعت آهسته رشد اقتصادی از 

سال 200۸ تنوع کسب درآمد را افزایش داده است. 

نظرسنجی از 500مدیر و صاحب نظر اقتصادی نشان می دهد

خوش بینی به بهبود رشد اقتصادی ایران

نتایج یک نظرسنجی از ۵00مدیر و صاحب نظر اقتصادی نشان می دهد که پیش بینی آنها بهبود وضعیت اقتصاد ایران طی چهارسال آینده خواهد بود. 
براساس نظر سنجی »موسسه مطالعات اقتصادی بامداد« از بیش از ۵00مدیر و صاحب نظر اقتصادی، این نتایج به دست آمد: 
اول، جمعا خوش بینی قابل توجهی بین پاسخگویان وجود دارد. به نظر می رسد مدیران به دولت دوازدهم امید زیادی دارند. 

دوم، حدود ۶۵ درصد از مدیران معتقدند که نرخ رشد اقتصادی در چهار سال آینده رو به بهبود خواهد بود و بازارها بزرگ تر خواهد شد. 
سوم، تنها ۱0درصد از مدیران معتقدند که وضعیت نرخ رشد اقتصادی بدتر می شود. 

چهارم، تنها نیم درصد مدیران بسیار بدبینانه معتقد بودند که نرخ رشد اقتصادی خیلی بدتر از وضع فعلی خواهد شد. 

سایه پوپولیست ها بر اقتصاد جهانی

ریسک اقتصادی دنیا افزایش یافت

انرژی

کشور همچنان در محدوده خطر خاموشی قرار 
دارد

تاریخ سازی مصرف برق در ایران
پیک مصرف ب��رق در این روزها قصد پایین آمدن 
ندارد و در یک روند ش��تابان پرمص��رف قرار گرفته 
اس��ت، به طوری که روز سه شنبه باز هم در محدوده 
۵۳ هزار مگاوات باقی ماند؛ عددی که تا پیش از روز 
چهارش��نبه هفته گذشته می توانست به عنوان رکورد 

بی سابقه مصرف برق تلقی شود. 
این میزان مصرف برق در حالی برای روز سه شنبه 
ثبت ش��د که در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته پیک 
مصرف ب��رق ۴۸ هزار و ۴۸2 مگاوات بوده اس��ت و 
این یعنی افزایش بیش از ۵000 مگاوات مصرف برق 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل؛ مصرفی که به نظر 
می رسد عمدتا در بخش غیر مولد در حال اتفاق است 
و این معنایی جز هدررفت س��رمایه های ملی کشور 

نمی تواند داشته باشد. 
ش��اید به همین خاطر است که در این روزها یکی 
از راه حل های بسیار ساده و البته موثری که از سوی 
کارشناسان صنعت برق برای مدیریت مصرف تجویز 
می ش��ود، این است که ش��هروندان می توانند با قرار 
دادن کولره��ای آبی روی »دور ُکن��د« و قرار دادن 
کولره��ای گازی روی »2۵ درج��ه« به منافع ملی و 

صنعت برق کشور کمک شایانی بکنند. 
گزارش ه��ا حاک��ی از این اس��ت که عل��ت تاکید 
مستمر مسئوالن وزارت نیرو روی وسایل سرمایشی 
و دقت در انتخاب آنها، این اس��ت که این وسایل به 
تنهایی بیش از »یک س��وم« از مصرف برق کش��ور 
را دربرمی گیرند. همچنین گزارش های روز سه شنبه 
نش��ان می دهد میزان مبادالت برق در این روز برابر 
ب��ا یک هزار و ۸۵۳ مگاوات بوده که س��هم صادرات 
ب��رق یک هزار و 2۸۸ مگاوات و س��هم واردات ۵۶۵ 

مگاوات است. 
آمار وزارت نیرو نش��ان می دهد میزان مصرف برق 
صنایع نیز برابر با ۴۱۴۵ مگاوات بوده که نس��بت به 
روز دوشنبه حدود ۳00 مگاوات افزایش داشته است. 

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد
سرمایه گذاری در برق برای نخستین 

بار از نفت و گاز پیشی گرفت
آژان��س بین المللی انرژی اعام کرد به دلیل هزینه 
باالت��ر برای ان��رژی تجدیدپذیر و ش��بکه های برق و 
کاهش قیمت های نفت، برای نخس��تین بار در سال 
20۱۶ س��رمایه گذاری در برق از س��رمایه گذاری در 

نفت و گاز پیشی گرفت. 
به گزارش ایس��نا، اما طبق گزارش آژانس، مجموع 
س��رمایه  گذاری در انرژی طی سال میادی گذشته 
به میزان ۱2درصد در مقایسه با سال 20۱۵ کاهش 
یافت و به ۱.۷ تریلیون دالر رسید که دومین کاهش 
س��االنه متوالی بود. س��رمایه گذاری های نفت و گاز 
2۶درصد کاهش یافت و به ۶۵0میلیارد دالر رس��ید 
که بیش از یک چهارم در س��ال 20۱۶ کاهش داشت 

و تولید برق ۵ درصد کاهش یافت. 
الزل��و وارو، رئی��س اقتصاددان آژان��س بین المللی 
انرژی در این باره به خبرنگاران گفت: واکنش صنعت 
نفت و گاز به دوره طوالنی قیمت های پایین که دوره 
کاهش چش��مگیر س��رمایه گذاری بوده و پیش��رفت 
فناوری ک��ه هزینه ه��ای س��رمایه  گذاری در نیروی 
تجدید پذی��ر و نفت و گاز را کاه��ش داده، دو دلیل 

کاهش سرمایه  گذاری در انرژی بوده است. 
طب��ق گزارش آژانس بین الملل��ی انرژی، با جهش 
۵۳درص��دی ش��یل آمری��کا و هزینه در روس��یه و 
خاورمیان��ه، انتظار می رود س��رمایه  گذاری در نفت و 

گاز در سال 20۱۷ به میزان ۳ درصد رشد کند. 
رش��د س��ریع فعالیت های ش��یل آمریکا، افزایش 
۱۶درصدی هزینه های ش��یل در س��ال 20۱۷ را به 
دنبال داش��ته اس��ت، در حالی که ای��ن هزینه ها در 

فاصله سال 20۱۴ تا 20۱۶ تقریبا نصف شده بود. 
ب��ا ای��ن  هم��ه بخ��ش ب��رق جهان��ی بزرگ ترین 
دریافت کننده س��رمایه  گذاری انرژی در سال 20۱۶ 
ب��ود و در این س��ال برای نخس��تین ب��ار از مجموع 
س��رمایه  گذاری در نفت، گاز و زغال س��نگ پیش��ی 
گرفت.  به گفته رئیس اقتصاددان آژانس بین المللی 
انرژی، س��رمایه  گذاری ق��وی در انرژی تجدیدپذیر و 
هزینه بیشتر در ش��بکه های نیرو، برق را بزرگ ترین 

بخش سرمایه  گذاری ساخته است. 
س��رمایه  گذاری در ب��رق در سراس��ر جهان ۷۱۸ 
میلی��ارد دالر بود و هزینه باالتر در ش��بکه های برق، 

کاهش سرمایه  گذاری در تولید نیرو را جبران کرد. 
اگرچ��ه س��رمایه  گذاری در ان��رژی  تجدیدپذی��ر 
۳درصد کمتر از پنج س��ال گذش��ته بود، اما افزوده 
ش��دن ظرفیت ۵0 درصد باالتر بود و انتظار می رود 
به مدد کاه��ش هزینه های واحد و بهبود فناوری در 
س��لول های خورش��یدی و تولید بادی، تولید از این 

ظرفیت حدود ۳۵ درصد باالتر رود. 
س��رمایه  گذاری در نیروگاه ه��ای ب��رق زغال س��وز 
کاهش چش��مگیری پیدا کرد و ساخت نیروگاه های 
زغال س��وز جدید به پایین ترین میزان در حدود ۱۵ 
س��ال گذش��ته رس��ید که منعکس کننده نگرانی ها 
نسبت به آلودگی هوای داخلی و ظهور ظرفیت باالتر 
و رقابت از س��وی انرژی تجدیدپذیر به ویژه در چین 
اس��ت. با این همه س��رمایه  گذاری در زغال سنگ در 

هند رشد کرد. 

یادداشت

پاسخگویی نهادهای انتخابی؛ هم 
ضرورت، هم حق شهروندی

طی یک س��ال گذشته س��ه انتخاب مهم را از سر 
گذراندیم؛ انتخابات مجلس شورای اسامی، شورای 
ش��هر و ریاست جمهوری.  ایرانیان با نظرات و عقاید 
مختل��ف – و حتی متض��اد– و انگیزه های متفاوت، 
و ب��ه رغم وج��ود دالیل کافی برای عدم مش��ارکت 
در ای��ن چند انتخاب��ات ولی با اکثری��ت قابل  قبول 
و قاب��ل توجهی در هر س��ه انتخاب��ات حضور یافتند 
و جهت گیری ه��ای م��ورد قبول خود را در این س��ه 
انتخابات نشان دادند. به عبارت دیگر، مردم کار خود 
را به نحو احسن انجام دادند و اینک منتظرند حاصل 

این انتخابات های خود را مورد سنجش قراردهند. 
در جریان تبلیغات انتخاباتی، وعده ها و ش��عارهای 
مختلف��ی از س��وی کاندیداه��ا مطرح ش��ده بود که 
بس��یاری از آنها به عنوان معیارهای��ی برای گزینش 
منتخبین از س��وی م��ردم مورد توجه ق��رار گرفت. 
آنچ��ه بیش از همه مردم را ب��ه انتخاب این گزینه ها 
رهنمون ک��رد، همانا اعتماد ب��ه وعده ها و قول های 
کاندیداه��ا ب��ود. البته ای��ن اعتماد یک ش��به ایجاد 
نشد، بلکه براساس س��وابق و عملکردهای قبلی – و 
در مواردی با اغماض – ش��کل گرف��ت؛ با این امید 
که مجموع��ه فعالیت ه��ا درجهت رفاه و اس��تقال 
و پیش��رفت س��وق داده خواهد ش��د.  بدون ش��ک 
کس��ی انتظار تحقق وعده ه��ا را در کوتاه مدت ندارد 
و مردم��ی که با آن درایت به کاندیداهای مش��خص 
 رأی دادن��د، صب��ر منطقی کاف��ی را دارا هس��تند؛ 
ولیکن. . . .! ولیکن پاسخگویی هم یک ضرورت است 
و ه��م یک ح��ق؛ و جهت گیری برنامه ه��ا و نیز الزام 
منتخبین به پاسخگویی نخستین گام است در جهت 
تحقق قول ه��ا.   هر یک از ما به عنوان یک فرد، یک 
ایرانی، یک ش��هروند و هم به عن��وان عضوی از یک 
تشکل )انجمن، گروه، صنف، NGO و...( حق داریم 

که شاهد نتیجه انتخاب هایمان باشیم. 
من به عنوان فردی که اعضای ش��ورای ش��هرم را با 
ش��ناخت یا توصیه از س��وی معتمدان انتخاب کردم و 
برای انتخاب ش��ان تاش کردم، حاال هم به عنوان یک 
فرد و هم به عنوان یک تش��کل حق دارم از سرنوشت و 
برنامه مدیریت شهری ام بااطاع باشم و در بخش هایی 
که توانای��ی و قابلیت دارم حق اظهارنظر و مش��ارکت 
داش��ته باش��م و حتی در جای مناس��ب، چنانچه الزم 
شد به کارگرفته شوم. من حق دارم میزان پاسخگویی 
منتخبین خود را با وعده ها و قول های دوران انتخابات 
بسنجم و متناسب با آن موضع گیری کنم.  من به عنوان 
عضو یک تشکل )مثا انجمن مشاوران مدیریت ایران( 
حق خود می دانم دیدگاه های علمی در مدیریت شهری 
را مش��اهده کنم. من ک��ه به همه اعض��ای یک گروه 
هم فکر و هم سیاس��ت – و طبعا همسو باخودم – رأی 
داده ام، انتظار بحقم این است که حداقل بخشی از این 
همس��ویی را در برنامه ریزی و در اجرا مش��اهده کنم.  
مخلص کام! با اتم��ام انتخابات، کار منتخبین ما آغاز 
شده است؛ پاس��خگویی به این انتظارها هم حق است 

و هم نیاز. 

معاون رئیس جمهور: 
همه دستگاه های دولتی نیروی 

مازاد دارند
رئیس س��ازمان اداری و استخدامی کشوری گفت: 
تمام دس��تگاه های دولتی نس��بت به آنچه استاندارد 
کارایی شان اس��ت نیروی مازاد دارند. باید سعی شود 
هزینه های ج��اری دولت کم و به تدریج حجم دولت 
نیز کنترل ش��ود.  جمش��ید انصاری در گفت و گو با 
ایلنا در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا برای تفکیک 
وزارتخانه های اقتصادی نظ��ر فعاالن اقتصادی را نیز 
جویا شده اید یا خیر، گفت: زمانی که موضوعی  اعام 
می ش��ود فضا آماده اس��ت که همه اظهارنظر داشته 
باش��ند. از بخش خصوصی  گرفته تا بخش دولتی، اما 
در حال حاضر وضعیت به گونه ای نیس��ت که جلسه 
بگذاریم و نظرات همه را جویا شویم.  او افزود: زمانی  
ک��ه موضوعی را اع��ام می کنیم اف��راد صاحب نظر 
می توانند در رس��انه ها و سایت ها نظرات خود را اعام 
کنن��د و پ��س  از جمع بندی در صورتی که الزم ش��د 
جلساتی را با مجلس یا بخش خصوصی برگزار کنیم.  
مع��اون رئیس جمهور تصریح ک��رد: هم اکنون الیحه 
تفکی��ک وزارتخانه ها به مجلس تقدیم ش��ده و تنها 
برای جزئیات این تفکیک می توان نظرات افراد را جویا 
شد.  معاون رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که 
در دولت احمدی نژاد به دلیل اس��تخدام های بی رویه، 
عمده منابع مالی  صرف پرداخت حقوق به افراد شد و 
هزینه های جاری نسبت به هزینه های عمرانی افزایش 
یافت، برنام��ه دولت دوازدهم برای حل این مس��ئله 
چیست، خاطرنشان کرد: ما ناچاریم برنامه ها را ادامه 
دهی��م، زیرا زمانی که این اف��راد جزو کارکنان دولت 
محسوب می ش��وند، دولت نمی تواند به آنها حقوقی 
پرداخ��ت نکند اما باید جلوی افزایش این هزینه ها را 
گرفت.  وی گفت: افزایش هایی که به عنوان نرخ تورم 
در پرداختی کارکنان اعمال می شود، منطقی است اما 
به جز آن باید س��عی شود از هزینه های جاری دولت 

کاسته و به تدریج حجم دولت نیز کنترل شود. 

مسعود سلیمانی
دبیرانجمن مشاوران مدیریت ایران
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مع��اون ام��ور تع��اون وزی��ر 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، 
پوشاک را اشتغال زاترین صنعت 
گف��ت:  و  دانس��ت  کش��ور  در 
هزینه س��رانه ایجاد اشتغال در 
پوش��اک م��درن 200 تا 300 
میلیون ریال )20 تا30 میلیون 
توم��ان( اس��ت، درحالی که این 
رقم در پوش��اک س��نتی سرانه 
کمتر اس��ت. به گ��زارش ایرنا، 
ای��ن  کالنت��ری  س��یدحمید 
مطلب را صبح روز چهارش��نبه 
توافق نامه  امض��ای  مراس��م   در 
همکاری ه��ای  جانب��ه  پن��ج 
تعاونی  برای تش��کیل  مشترک 
و  تولیدکنن��دگان  نی��از  تأمین 
ساخت شهرک صنعتی پوشاک 
کش��ور عنوان کرد. وی با بیان 
اینک��ه در اج��رای ای��ن ط��رح 
بخش ه��ای دولت��ی، خصوصی 
و تعاون��ی با یکدیگ��ر همکاری 
کارکرده��ای  ب��ه  می کنن��د، 
پوش��اک  ش��هرک  متف��اوت 
اش��اره کرد و گف��ت: برگزاری 
آموزش ه��ای  نمایش��گاه ها، 
مهارت صادرات همه در خدمت 
تعاونی ها و تعاونی ها در خدمت 
خواهند  ط��رح  ای��ن  ش��رکای 
ب��ود. کالنتری، تعاون��ی تأمین 
نیاز پوش��اک در قالب ش��هرک 
صنعت��ی غیردولت��ی را اتف��اق 
جدی��دی عنوان کرد. وی تأکید 
ک��رد: تولیدی موفق اس��ت که 
در جهت منافع ملی، اش��تغال زا 
به��ره وری،  ب��ا  هماهن��گ  و 
عدالت مح��ور  و  رقابت پذی��ری 
باش��د. وی با اش��اره ب��ه اینکه 
با شکل گیری  پوش��اک  صنعت 
تعاونی ها توس��عه بازار و کاهش 
هزینه ه��ا را به دنب��ال دارد، در 
پای��ان تأکید کرد کار جمعی به 
نف��ع تولید ملی و تحقق اقتصاد 
مقاومتی اس��ت. در این مراسم  
علی یزدانی، معاون وزیر صنعت 
مدیرعام��ل س��ازمان صنایع  و 
کوچک و ش��هرک های صنعتی 
ایران گفت: دولت، بخش تعاون 
و بخش خصوص��ی در ای��ن کار 
مش��ترک حض��ور دارن��د و در 

به عنوان  مقاومتی  اقتصاد  حوزه 
ی��ک نمون��ه عملی و خ��ارج از 
ش��عار و همای��ش اس��ت که با 
نگاه جمعی به انجام می رس��د. 
ب��ه گفته ای��ن مقام مس��ئول، 
رسالت س��ازمان صنایع کوچک 
انج��ام  زیرس��اخت ها،  ایج��اد 
مشوق هاست.  ارائه  و  حمایت ها 
تعاون ش��کل دهی  بخش  نقش 
ای��ن س��اختار، تأمی��ن مال��ی 
توس��ط بانک توس��عه تعاون و 
صدور ضمانت های الزم توس��ط 
صندوق ها و شناسایی و معرفی 
واحده��ای ذی نف��ع و برندها از 
سوی انجمن پوش��اک به انجام 
خاطرنش��ان  یزدانی  می رس��د. 
ک��رد: مج��ری و س��ازنده این 
مجموعه ش��رکت ش��هرک های 
خواهد  تهران  اس��تان  صنعتی، 
بود که در روزهای پایانی دولت 
یازدهم و با اولویت جلوگیری از 
مهدی  می ش��ود.  انجام   واردات 
حسین نژاد، مدیرعامل صندوق 
ضمان��ت س��رمایه گذاری بخش 
تع��اون نی��ز در ای��ن مراس��م 
ک��ه  اصل��ی  کاره��ای  گف��ت: 

می توانی��م در این پ��روژه انجام 
دهیم، ص��دور ضمانت صادرات 
ب��رای تأمین مواد اولیه اس��ت. 
وی اف��زود: همچنی��ن صندوق 
می تواند وثیقه م��ورد نیاز برای 
شرکت های یاد ش��ده را تأمین 
تنگاتنگی  ارتباط  صندوق  کند. 
با بانک های کشور دارد و در این 
زمینه کمک بزرگ��ی به اجرای 

پروژه است. 

حمایت دولت در احیای 
صنعت کهن

مراس��م  ای��ن  در  همچنی��ن 
»س��ومبات هاکوپی��ان« رئی��س 
انجمن صنعت پوش��اک کش��ور 
اف��زود: ب��رای نخس��تین ب��ار در 
تاری��خ پ��س از انقالب اس��المی 
توافق نام��ه  ای��ن  انج��ام  ب��ا   و 
پنج جانب��ه به صنعت پوش��اک 
کش��ور توجه جدی ش��ده است 
و ش��اهد همراهی بس��یار خوب 
دولت در احیای این صنعت کهن 
هستیم. به گفته وی، گام بلندی 
که امروز برداش��ته شده است دو 
صنعت دیگر وابس��ته به پوشاک 

یعنی نس��اجی و صنعت مد را به 
حرکت در خواهد آورد. هاکوپیان 
خاطرنشان کرد: شهرک صنعتی 
پوشاک کش��ور نخستین نمونه از 
این دس��ت در کشور خواهد بود و 
بیش از 50 هزار نفر اش��تغال در 
زمان بهره ب��رداری آن پیش بینی 
می شود. وی ابراز امیدواری کرد با 
شروع فعالیت این شهرک، صنعت 
پوشاک کش��ور در سطح داخل و 
حتی بین المللی رقابت پذیر شود. 
رئی��س انجمن صنعت پوش��اک 
کش��ور تصریح ک��رد: در صورت 
محقق شدن این پروژه، با عنایت 
به حضور هنرمندان بسیار در این 
عرص��ه و برخ��ورداری از تجارب 
ف��راوان که حتی در س��خت ترین 
شرایط در س��ال های گذشته نیز 
صادرات داشته ایم، شاهد شکوفایی 

صنعت پوشاک خواهیم بود.
 

امضای توافق نامه پنج جانبه 
همکاری

اج��رای  راس��تای  در 
مقاومتی  اقتصاد  سیاس��ت های 
و تحقق شعار امس��ال )اقتصاد 

مقاومت��ی؛ تولی��د و اش��تغال( 
پن��ج جان��به  تواف���ق ن��ام��ه 
برای  مش��ترک  همکاری ه��ای 
نیاز  تأمی��ن  تعاون��ی  تش��کیل 
تولیدکنندگان و ساخت شهرک 
امضا  پوش��اک کش��ور  صنعتی 
ش��د. این توافق نامه بین وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، 
و  کوچ��ک  صنای��ع  س��ازمان 
ش��هرک های صنعت��ی ای��ران، 
بانک توس��عه تع��اون، صندوق 
ضمان��ت س��رمایه گذاری بخش 
تعاون و انجمن صنعت پوشاک 
کش��ور امضا ش��د. امضای این 
تشکیل  راس��تای  در  توافق نامه 
و توس��عه ش��رکت های تعاونی 
تولیدکنن��دگان  نی��از  تأمی��ن 
در صنع��ت پوش��اک، ب��ا هدف 
این صنعت،  فع��االن  هم افزایی 
توس��عه دان��ش فن��ی، تحق��ق 
اقتصاد مقاومت��ی در این حوزه 
تروی��ج  و  گس��ترش  )ش��امل 
فرهن��گ اس��تفاده از پوش��اک 
اس��المی ایرانی( و تجاری سازی 
و توس��عه مدیری��ت دان��ش بر 
پایه تحقیق و توس��عه  )ش��امل 
و  تولی��د پوش��اک  و  طراح��ی 
خدمات( ب��ا ارزش افزوده فراوان 
اصل  در چارچوب سیاست های 
44 قانون اساسی و سیاست های 
حمایت��ی بخ��ش تع��اون انجام 
شده است. همکاری و هم افزایی 
در تش��کیل تعاونی تأمین نیاز 
تولیدکنندگان صنعت پوش��اک 
کش��ور و س��اخت و راه ان��دازی 
ش��هرک صنعتی پوشاک کشور 
در منطقه ف��رودگاه بین المللی 
دیگ��ر  از  )ره(  خمین��ی  ام��ام 
توافق نام��ه  ای��ن  موضوع ه��ای 
اس��ت. مدت اج��رای توافق نامه 
از زمان امضا س��ه س��ال تعیین 
ش��ده ک��ه در ص��ورت تواف��ق 
طرفی��ن قابل تمدید اس��ت. در 
این مراسم همچنین تفاهم نامه 
س��ه جانبه حمایت از فعاالن در 
ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی و 
مناطق ویژه اقتصادی، توس��عه 
همکاری های مش��ترک و تالش 

هماهنگ امضا شد. 

توافق نامه ساخت شهرک صنعتی پوشاک امضا شد

پوشاک؛ اشتغال زاترین صنعت کشور

رئیس ات��اق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران با قابل 
تقدی��ر توصی��ف ک��ردن برخی 
مداخله ه��ای ش��ورای رقابت در 
جلوگیری از انحصار در سال های 
گذش��ته، تصریح ک��رد: حذف یا 
ابقای این ش��ورا ی��ا هر مجموعه 
و س��ازمان دیگ��ر نیازمن��د کار 
کارشناس��ی اس��ت. غالمحسین 
شافعی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
پیش��نهاد یا اتخاذ هر تصمیمی 
انج��ام کار کارشناس��ی  ب��دون 

دقیق و مستند، صحیح نیست و 
پیش��نهاد حذف شورای رقابت از 
تصمیم گیری های کشور در زمره 
همین تصمیمات است. به گفته 
این مقام مس��ئول، ام��روز حتی 
در س��طح باالی کشور نیز شاهد 
این مشکل هستیم، به طوری که 
بدون آگاهی از هدف و رس��یدن 
به پیشنهادات اصولی، صحبت از 
ادغام یا انتزاع وزارتخانه ها به میان 
می آوریم. وی بیان داش��ت: امروز 
ش��اهدیم دولت تصدی گری های 

مختلفی دارد که اساس��ا کار آن 
نیس��ت، بلکه دولت بای��د آنقدر 
سبک ش��ود که بتواند همه توان 
خود را بر سیاست گذاری و نظارت 
در صحنه اقتصادی متمرکز کند. 
شافعی یادآوری کرد رهبر معظم 
انقالب نی��ز در مقطعی فرمودند 
»هرکجا که مردم می توانند، باید 
اجازه دهی��م کار کنند« و اضافه 
کرد: در فعالیت های اقتصادی، هر 
کجا بخش خصوصی حضور دارد، 
دولت نباید دخالت کند. وی اظهار 

داشت: نه تنها شورای رقابت، بلکه 
بسیاری از سازمان های موجود را 
می توان واگذار ی��ا کوچک کرد، 
ام��ا نظر قطع��ی در ای��ن زمینه 
باید با کار کارشناس��ی، رسیدن 
ب��ه نتیج��ه مطل��وب و س��پس 
تصمیم گیری باش��د. رئیس اتاق 
ایران با بیان اینکه امروز شاهدیم 
ش��ورای رقابت بیشتر در مباحث 
خودرویی مداخله می کند، تصریح 
کرد: برخی مداخله های دیگر این 
شورا به ویژه در مباحث جلوگیری 

از انحصار قابل تقدیر اس��ت. وی 
تأکید کرد: انحصار در بخش های 
خصوصی و دولت��ی نباید وجود 
داش��ته باشد و نباید هیچ کاالیی 
»آش کش��ک خاله« تلقی شود. 
شافعی ادامه داد: صحنه رقابت را 
باید آزاد کرد و این مهم می تواند 
ب��ه بهب��ود کیفی��ت و کاه��ش 
قیمت ها بینجامد. وی همچنین 
گفت: »درخصوص حذف یا ابقای 
ش��ورای رقابت ب��دون انجام کار 

کارشناسی اظهار نظر نمی کنم.«

عض��و هی��أت رئیس��ه ات��اق 
بازرگانی تهران گفت که دریافت 
وام ب��ا نرخ س��ود باال، ریس��ک 
بزرگی است، زیرا اگر تولیدکننده 
با دریافت این تس��هیالت گران، 
را  مصرف کنن��ده ای  و  تقاض��ا 
ب��رای کاالی خود پی��دا نکند، 
تمام��ی کااله��ا در انباره��ا دپو 
شده که در این صورت هم خود 
تولیدکننده ورشکسته می شود و 
هم بانک ه��ا در بازپرداخت این 
وام ها با مش��کل مواجه خواهند 
شد. فاطمه مقیمی، عضو هیات 
رئیس��ه اتاق بازرگانی تهران در 
گفت وگو با آن��ا، ارزیابی خود از 
نرخ باالی سود تسهیالت بانکی 
را ضدتولی��د رقابتی دانس��ت و 

گفت: دریافت تس��هیالت بانکی 
ب��ا نرخ  به��ره باال از س��وی یک 
تولیدکننده، مستلزم وجود یک 
طرح تولیدی دارای توجیه فنی و 
بازاریابی کافی برای وجود تقاضا 
در بازار مصرفی کشور است که 
در ای��ن ص��ورت دریافت چنین 
تسهیالتی معنادار می شود. وی 
ادام��ه داد: زمانی ک��ه بنگاه های 
تولی��دی در س��طح عرض��ه و 
در  خ��ود  کااله��ای  تقاض��ای 
وضعیت رکودی به س��رمی برند، 
دریافت تس��هیالت ب��ا نرخ های 
توجیه پذیر  بای��د  ضدتولی��دی 
باش��د چراکه بازپرداخت س��ود 
نظ��ام  در  تس��هیالت  اص��ل  و 
تولی��دی نیز مهم اس��ت. عضو 

بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت 
ایران با اش��اره ب��ه اینکه درصد 
رقابت پذیری  با  تسهیالتی  سود 
فعل��ی ب��ازار کش��ور همخوانی 
ندارد، تصری��ح کرد: دریافت وام 
با نرخ س��ود باال، عماًل ریس��ک 
بزرگی به شمار می آید که شاید 
یک  مانند  تولیدکنن��ده  ب��رای 
چاه باش��د، زیرا اگر ب��ا دریافت 
این تس��هیالت گ��ران، تقاضا و 
مصرف کنن��ده ای ب��رای آن در 
بازار وجود نداشته باشد، تمامی 
کااله��ا در انباره��ا دپو ش��ده و 
مش��تری برای آن وجود ندارد، 
چراک��ه زیرس��اخت های فروش 
کاال در کش��ورمان وجود ندارد. 
بازرگانی  ات��اق مش��ترک  عضو 

ای��ران و روس��یه درب��اره اینکه 
دریاف��ت و پرداخت تس��هیالت 
بدون شناسایی شرایط محیطی، 
ب��ه شکس��ت بن��گاه  تولی��دی 
منجر می ش��ود، گف��ت: دولت و 
نهاده��ای اقتصادی زیرمجموعه 
آن بای��د ارائ��ه تس��هیالت را با 
همگام  آن  اولیه  زیرساخت های 
سازند یعنی شناسایی بخش های 
صنعت بیمار، مقدار نیازمندی به 
تسهیالت در این بخش، تخمین 
موفقی��ت ی��ا شکس��ت در ارائه 
تس��هیالت، ام��کان بازپرداخت 
پ��ول و. . . باید توس��ط عامالن 
اجرای��ی در بانک ه��ا به صورت 
دقی��ق کارشناس��ی ش��ود. وی 
اضاف��ه ک��رد: از س��وی دیگ��ر، 

پرداخت حجم انبوه تس��هیالت 
بدون بازتاب و رهاورد امکان پذیر 
نیس��ت و نبای��د ای��ن حج��م 
نقدینگی به بنگاه های اقتصادی 
یا غیراقتص��ادی اختصاص داده 
شود که بعضاً مورد سوءاستفاده 
ق��رار بگی��رد و نتیج��ه ای برای 
تولید به همراه نداش��ته باش��د. 
مقیم��ی در پایان خاطرنش��ان 
کرد: طرح رونق تولیدملی برای 
صحی��ح اج��را ش��دن، نیازمند 
پروپزال های  هزینه های  بررسی 
ارائه ش��ده و آسیب شناسی آن 
ب��رای ارائه تس��هیالت و نظارت 
ب��ر نحوه تزریق مناب��ع به بنگاه 
و رص��د درص��د پیش��رفت های 

بنگاه های اقتصادی است. 

غالمحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

هر کجا بخش خصوصی حضور دارد، دولت نباید دخالت کند

فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران: 

دریافت تسهیالت گران، تولیدکننده را به ته چاه می برد

تجارت

حملونقل

 با حضور رؤسای راه آهن
ایران و ایتالیا امضا شد

تفاهم ۱.۲ میلیارد یورویی ایران و ایتالیا 
در توسعه خطوط ریلی سریع السیر

در نشس��ت مش��ترک راه آه��ن ای��ران و ایتالیا، 
توافق نامه سرمایه گذاری ۱.2 میلیارد یورویی برای 
قطار سریع السیر قم � اراک به طول ۱25 کیلومتر 
با حضور مدیرعامل راه آهن دولتی ایتالیا و راه آهن 
جمهوری اس��المی ایران به امضا رسید. به گزارش  
»فرص��ت امروز« به نقل از روابط عمومی ش��رکت 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران، سعید محمدزاده 
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن در 
اجالس مشترک راه آهن های ایران و ایتالیا با بیان 
اینکه آغاز تفاهم های راه آهن های دو کشور از دوره 
مدیرعامل س��ابق راه آهن بوده است، گفت: کشور 
ایران در حوزه حمل ونقل توجه جدی به توس��عه 
ریل��ی دارد؛ ضمن آنکه در صدر هم��ه این موارد 
رهب��ر معظم انقالب بر توس��عه ریلی و حمل ونقل 
ریلی تأکید ویژه دارند. او افزود: در برنامه توس��عه 
پن��ج س��ال آینده م��ا در ح��وزه حمل ونقل، فقط 
توس��عه ریلی مدنظر ق��رار گرفته اس��ت و جهت 
برنامه شش��م توسعه کشور بر محوریت ریل است. 
مدیرعامل راه آهن جمهوری اس��المی ایران گفت: 
رئیس جمه��ور ایران نیز توجه ویژه ای به توس��عه 
ریلی دارد، ضمن آنکه توجه خاص مجلس شورای 
اسالمی به توسعه ریلی قابل ذکر است. محمدزاده 
اف��زود: ی��ک درصد ف��روش نف��ت و گاز ایران در 
برنام��ه شش��م به توس��عه ریلی اختص��اص یافته 
است. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در 
چهار س��ال گذشته ساالنه یک تا یک ونیم میلیارد 
دالر از س��وی دولت ایران به صورت مس��تقیم در 
توسعه ریلی سرمایه گذاری شده است. مدیرعامل 
راه آهن بیان کرد: همچنین برای حمایت دولت از 
بخ��ش  خصوصی ریلی ۷.5 میلی��ارد دالر تضمین 
س��رمایه گذاری، مصوب��ه ش��ورای اقتص��اد داریم. 
محمدزاده افزود: در چهار س��ال گذش��ته 2 هزار 
و 500 کیلومتر خطوط دوم و س��وم ریلی در حال 
اجرا است که امسال ۸00 کیلومتر افتتاح می شود. 
وی گفت: امس��ال پنج مرکز استان به ریل متصل 
می ش��وند و اکنون اولین سفر ریلی همدانی ها در 
ش��بکه ریلی آغاز شده اس��ت. مدیرعامل راه آهن 
بیان داش��ت: امیدواریم همکاری با راه آهن ایتالیا 
در زمان کوتاهی به مراحل اجرایی و نتیجه برسد. 
محم��دزاده گفت: از قدم های بزرگ توس��عه ریلی 
ای��ران توجه به دانش و تحقی��ق در حوزه راه آهن 
اس��ت، دانش��کده مهندس��ی راه آه��ن در یکی از 
دانشگاه های ایران راه اندازی شده و 20 سال سابقه 
فعالی��ت دارد. وی اظهار داش��ت: یکی از بندهای 
تفاهم نام��ه ای��ران و ایتالیا توس��عه همکاری های 
س��ه جانبه راه آهن ایران، راه آهن ایتالیا و دانشگاه 

علم و صنعت است. 
همچنی��ن در این مراس��م، مدیرعام��ل راه آهن 
دولتی ایتالیا گفت: ما در ماه ژوئن س��ال مالی خود 
را بستیم و بهترین ش��رکت راه آهن اروپایی از نظر 
درآمدسازی شناخته شدیم. رناتومازونچینی افزود: 
درآمد ما در سال مالی مذکور چنان مطلوب بود که 
وزیر راه ایتالیا از ما کمک مالی خواست و توانستیم 
300 میلی��ون یورو به آنها کم��ک مالی دهیم. وی 
ادام��ه داد: کمیس��یون میان  وزارتخان��ه ای ایتالی��ا 
تصمیم خود را برای توسعه راه آهن تندرو در ایتالیا 
بین میالن تا ونیز به مس��افت ۸0 کیلومتر با اعتبار 
2 میلیارد یورو نهایی کرد. مدیرعامل راه آهن دولتی 
ایتالیا گفت: بس��یاری از کشورها گام های استواری 
برای توس��عه خطوط تندرو برداشته اند که حداقل 
سرعت در آنها 200 کیلومتر بر ساعت است، ضمن 
 آنک��ه ترکیه و مراکش هم ب��ه تازگی در این حوزه 
س��رمایه گذاری کرده اند. وی اظهار داش��ت: هرگاه 
شبکه راه آهن توسعه یابد اشتغال، توسعه اقتصادی 
و پیش��رفت را ب��ه هم��راه دارد. مدیرعامل راه آهن 
دولتی ایتالیا افزود: فش��رده ترین ش��بکه های ریلی 
جهان در قاره اروپا هس��تند، مجموعه کش��ورهای 
اروپای��ی ۸00 میلی��ارد یورو برای توس��عه ریلی و 
خط��وط تندرو اختصاص داده اند. گفتنی اس��ت در 
این نشس��ت س��ه تفاهم نامه و قرارداد امضا شد که 
شامل طراحی و س��اخت راه آهن سریع السیر قم - 
اراک به طول ۱25 کیلومتر و فاینانس ۱.2 میلیارد 
یورو شامل احداث خط و تأمین ناوگان بوده است. 
تفاهم نامه آموزش و انتقال دانش فنی بین راه آهن 
ایران، راه آهن دولتی ایتالیا و دانشگاه علم و صنعت 
و همچنین قرارداد دانش��گاه علم و صنعت ایران و 
دانش��گاه ایتالیا جهت توسعه همکاری های علمی و 
آموزشی از مفاد موافقت نامه های ایران و ایتالیا بود. 

مسکن

تجمیع خدمات مهندسی مهم ترین 
برنامه وزارت راه و شهرسازی

وزیر راه و شهرسازی گفت: تجمیع خدمات مهندسی 
از مهم ترین برنامه های این وزارتخانه در تدوین آیین نامه 
کنترل ساختمان است. به گزارش ایسنا، عباس آخوندی 
در حاش��یه اجالس بیس��تم نظام مهندسی ساختمان 
در ارومی��ه در جمع خبرنگاران اف��زود: عرضه خدمات 
مهندسی در تمام دنیا با شیوه مشخصی انجام می شود 
و براس��اس آن فرد با یک دفتر مهندسی مواجه است، 
ح��ال آنکه در ایران این خدمات به صورت پراکنده ارائه 
می شود که مشکالت بسیاری بر سر راه توسعه صنعت 
س��اختمان به همراه داشته است. وی خاطرنشان کرد: 
در ایران، مردم برای دریافت خدمات مهندسی با افراد 
متعددی مواجه هستند و ما تالش می کنیم در آیین نامه 
کنترل س��اختمان شیوه ای طراحی کنیم تا مردم تنها 
یک مهندس را مسئول بدانند و خدمات تجمیع شود. 
آخون��دی ادام��ه داد: براس��اس یک ارزیاب��ی، مالک یا 
متقاضی خرید خدمات مهندس��ی باید تأیید و امضای 
۱9 منبع متفاوت مهندسی از جمله آزمایشگاه مکانیک 
خاک، امور نقشه برداری، طراحی، محاسبات سازه ای، 
کنترل مضاعف، مجری ذی صالح، پروانه بهره برداری از 
آب و ب��رق را دریافت کند که ازدیاد این مراجع، رابطه 
بین مهندسان و جامعه را ناخوشایند و تا حدی با ابهام 
مواجه ساخته است. وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری 
ک��رد با تالش این وزارتخان��ه و ارجاع آیین نامه کنترل 
س��اختمان به هیأت وزیران، نقطه عطفی را در اصالح 
وضعیت رابطه مهندسان و جامعه شاهد باشیم. وی بر 
رعایت اخالق مهندس��ی نیز تأکید کرد و گفت: اخالق 
مهندس��ی نکته بس��یار مهمی اس��ت که در آن رابطه 
مهندس و خریدار، مهندس و جامعه؛ همچنین رابطه 
مهندس و نظام کنترل ساختمان به طور شفاف تبیین 
می ش��ود. وی اظهار داشت: بدون شک افزایش کیفیت 
ارائه خدمات مهندس��ی عالوه بر رضایتمندی بیش��تر 
جامعه در بخش ساخت و س��از، رونق بیش از پیش این 

صنعت را منجر خواهد شد. 

سامانه امالک و اسکان کشور به زودی راه اندازی 
می شود

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه 
وشهرس��ازی گفت: مراحل اولیه راه اندازی این سامانه 
انجام ش��ده و به زودی مرحل��ه تکمیلی آن با همکاری 
نهاد ریاست  جمهوری و سایر دستگاه های اجرایی آغاز 
می ش��ود. به گزارش  »فرصت ام��روز« از پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی، عل��ی چگنی اف��زود: وظیفه 
ایجاد س��امانه امالک و اس��کان براس��اس م��اده ۱69 
مکرر قانون مالیات های مس��تقیم، برعهده وزارت راه و 
شهرس��ازی گذاشته شده اس��ت. وی بیان کرد: وزارت 
راه و شهرس��ازی از زمان ابالغ قان��ون، فعالیت  خود را 
آغاز کرد و اقالم اطالعاتی و ش��اخص های آماری مورد 
نیاز را مورد بررس��ی قرار داده است و در همین راستا، 
جلسات متعددی با دستگاه های مختلف اجرایی کشور 
اع��م از درون و بیرون دولت تش��کیل ش��د و همزمان 
ب��ا س��ازمان های تابع��ه وزارت راه و شهرس��ازی نی��ز 
هماهنگی ه��ای الزم به عمل آمد. چگنی با بیان اینکه 
یک ش��رکت فعال در زمینه انفورماتیک انجام سیستم 
نرم افزاری را با نظارت وزارت راه و شهرس��ازی بر عهده 
دارد، گفت: برنامه تکمیلی این س��امانه در دست اجرا 
اس��ت تا به تدریج اطالعات موجود در کشور به سامانه 
امالک متصل شده و این سامانه به طور کامل راه اندازی 
ش��ود. وی در خصوص زمان تقریب��ی راه اندازی کامل 
این س��امانه گفت: برآورد دقیقی نمی ت��وان ارائه کرد، 
اما پیش بینی می ش��ود دوره تکمیلی س��امانه امالک 
یک س��ال به طول بینجامد. مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مس��کن تصریح کرد: استفاده و بهره برداری از 
این سامانه از تابستان سال جاری شروع خواهد شد و ما 
آن را به صورت آنالین در اختیار س��ازمان امور مالیاتی 
و وزارت اقتص��اد و دارایی قرار می دهیم تا بتوانند از آن 
در اجرای قانون مالیات های مس��تقیم بهره بگیرد. وی 
تصریح کرد: این سامانه باید گام به گام تقویت و تکمیل 
ش��ود و خروجی های آن به تدریج تدقیق شود و برنامه 
وزارتخانه این است که تا پایان سال 96، سامانه امالک 

و اسکان کشور تکمیل شود. 
۱80 هزار واحد مسکونی امسال سنددار می شود

مع��اون عمرانی روس��تایی بنیاد مس��کن گفت: 
۱۸0ه��زار واح��د مس��کونی مناطق روس��تایی و 
شهرهای زیر 25 هزار نفر تا پایان سال 96 سنددار 
می ش��ود. به گزارش ایرنا، محمدرضا ش��املو افزود: 
تاکن��ون بی��ش از 3 میلی��ون و 300 ه��زار واحد 
مس��کونی روس��تایی و ش��هرهای زیر 25 هزار نفر 
کش��ور با همکاری س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک 
سنددار ش��ده است. وی به تسهیالت قرض الحسنه 
درجاس��ازی خانه ب��ه میزان 20 میلی��ون تومان با 
کارم��زد 5 درص��د برای مناطق روس��تایی اش��اره 
ک��رد و گف��ت: وام ۱۸میلی��ون تومانی نی��ز برای 
مقاوم س��ازی مناطق روس��تایی پرداخت می شود. 
ش��املو خاطرنش��ان کرد: در برنامه شش��م توسعه 
و براس��اس احکام برنامه ایمن س��ازی و ساماندهی 
روستاهای مرزی و ادامه نوسازی مسکن روستایی، 
توس��عه ساالنه 200 هزار واحد مسکونی در دستور 
کار بنی��اد مس��کن ق��رار گرف��ت. مع��اون عمرانی 
روستایی بنیاد مسکن بیان داشت: برای جلوگیری 
از مهاجرت روستاییان به شهر، تأمین زیرساخت ها، 
توجه ب��ه امور کالبدی روس��تاها، س��نددار کردن 
امالک روستاها و بهسازی خانه ها در حال اجراست 

و در کشور ادامه دارد. 



پرونده س��پرده های بانک ه��ا در بانک 
مرکزی در پایان س��ال گذشته با حجمی 
بی��ش از ۱۳۰هزار میلیارد تومان بس��ته 

شد.
ب��ه گزارش ایس��نا، صورت ه��ای مالی 
بانک ها و موسس��ات اعتباری، روند رو به 
رش��د جذب س��پرده از بانک ها در بانک 
مرکزی را نش��ان می دهد، روالی هر چند 
طبیعی به دلیل جذب سپرده در بانک ها، 
ک��ه البته س��رعت رش��د آن کند ش��ده 
اس��ت. این موضوع می توان��د به کاهش 
نرخ س��پرده های قانونی بانک ها در بانک 

مرکزی مربوط باشد.
س��پرده گیری از بانک ها اب��زاری برای 
کنترل حجم تس��هیالت دهی و همچنین 
مسائل امنیتی بانک ها محسوب می شود. 
از س��پرده ای ک��ه در ش��بکه بانکی قرار 
می گیرد و نرخی بی��ن ۱۰ تا ۱۳ درصد 
موظف به سپرده گذاری در بانک مرکزی 
هستند. این امر در مجموع موجب بلوکه 
ش��دن رقم قابل توجهی از منابع بانک ها 

در بانک مرکزی می شود.
تازه ترین گزارش منتش��ر ش��ده از این 
حکای��ت دارد ک��ه مجموع س��پرده های 
بانک ها و موسس��ات اعتب��اری در بانک 
مرکزی به رقمی معادل ۱۳۱هزار میلیارد 
توم��ان افزایش یافته اس��ت که با رش��د 
۲۲درصدی نسبت به سال گذشته همراه 
بود. روند تغییرات سپرده گذاری بانک ها 
در بانک مرکزی از س��ال ۱۳۹۱ تاکنون 
نش��ان می ده��د حج��م س��پرده گذاری 
افزای��ش یافته، به طوری ک��ه از ۶۰هزار 
میلیارد با رش��د ۳۱درص��دی به ۷۹هزار 
میلیارد تومان در س��ال ۱۳۹۲ و با رشد 
۱۲درصدی به ۸۸ هزار میلیارد تومان در 
سال ۱۳۹۳ رسیده است. همچنین روند 
رو به رشد در س��ال ۱۳۹۴ ادامه داشته 
و ب��ا افزای��ش ۲۱درصدی ب��ه ۱۰۷هزار 
میلی��ارد و در نهایت به ۱۳۱هزار میلیارد 
توم��ان در پایان س��ال گذش��ته افزایش 

یافته است.
س��پرده های بانک ه��ا در بانک مرکزی 

در کن��ار منابعی همچون معوقات بانکی، 
بدهی دولت به بانک ها و از س��وی دیگر 
س��رمایه گذاری ش��بکه بانک��ی در امور 
ش��رکت داری از م��واردی اس��ت که در 
مجموع موجب بلوکه ش��دن بخش قابل 
توجه��ی از دارایی بانک ها و تا ۵۰ درصد 
آن می ش��ود. این در حالی اس��ت که در 
دو سال اخیر و در راستای اجرایی شدن 
بس��ته تس��ریع رونق اقتص��ادی، یکی از 
سیاس��ت های م��ورد نظ��ر کاه��ش نرخ 
سپرده های قانونی بر اساس روشی متغیر 

است.
بنابراین با مصوبه شورای پول و اعتبار 
قرار ش��د نسبت س��پرده های قانونی در 
بانک ه��ای تجاری و موسس��ات اعتباری 
ت��ا   ۱۰ بی��ن  دامن��ه ای  در  غیربانک��ی 
۱۳درصد تعیین ش��ده و بانک مرکزی با 
رعایت ضوابط ابالغی و مصوبات شورا این 

نسبت ها را تعیین کند.
بر این اساس بانک مرکزی نیز سیاست 
خود در رابطه با تغییر سپرده های قانونی 

را عملکرد بانک ه��ا اعالم کرد، به طوری 
ک��ه طب��ق ش��اخص هایی نظی��ر رعایت 
همکاری با بازرسان حوزه نظارت، میزان 
پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارائه 
اطالعات مورد نی��از بخش های اعتباری 
و نظارت��ی بان��ک مرک��زی و در موردی 
ویژه رعایت س��قف سودهای تسهیالت و 
س��پرده های بانکی مصوب شورای پول و 
اعتبار از معیارهای کاهش سپرده قانونی 

قرار گرفت.
بانک مرکزی قرار بود با ارزیابی مستمر 
عملکرد بانک ها هر س��ه م��اه یک بار در 
مورد تغییر نس��بت س��پرده های قانونی 
تصمیم گی��ری کند، به گون��ه ای که اگر 
بانک��ی عملکرد رضایت بخش��ی داش��ت، 
از کاهش بیش��تری برای حفظ س��پرده 
برخ��وردار ش��ده و اگر رتبه ی��ک بانک 

بانک  آتی  ارزیابی ه��ای  در 
یاف��ت،  کاه��ش  مرک��زی 
نسبت به سپرده های قانونی 

آن نیز افزایش یابد. 

صنعت بیمه کش��ور از س��ال گذش��ته 
تاکنون در قالب پنج خس��ارت س��نگین 
ح��دود ۸۲.۵ میلی��ارد تومان خس��ارت 
ریال��ی و ۹۴میلیون یورو خس��ارت ارزی 

پرداخت کرده است. 
به گ��زارش ایبنا، درحال��ی که صنعت 
بیمه در ماه های گذش��ته خس��ارت های 
فراوان��ی را ب��ه دلی��ل ح��وادث مختلف 
پرداخ��ت کرده، ام��ا این ام��کان وجود 
داش��ت که ب��ا مدیریت بهتر ریس��ک از 
تع��دادی از حوادث جلوگی��ری کرد یا از 

ابعاد آن کاست. 
روز یکش��نبه هفته ج��اری بیمه ایران 
به عن��وان راهبر کنسرس��یوم بیمه کننده 
پتروش��یمی بوعلی، بزرگ ترین خسارت 
ارزی تاریخ صنعت بیمه کشور را به مبلغ 
۹۴ میلیون یورو پرداخت کرد. بیمه نامه 
پتروشیمی بوعلی توس��ط کنسرسیومی 
متش��کل از ۱۱ شرکت بیمه ایران، آسیا، 
البرز، پارسیان، دانا، س��امان، کارآفرین، 
ای��ران معی��ن، مل��ت، میه��ن و دی به 

راهبری بیمه ایران صادر شده بود. 
اما این تنها خسارت بزرگی نبود که از 
سال گذشته صنعت بیمه پرداخت کرده 
اس��ت. به عنوان نمونه بیمه ایران دیه ۱۸ 
نفر از سرنش��ینان جان باخته خودروهای 
حادثه دیده س��یل آذرش��هر را – در ماه 
ح��رام- هر ی��ک به مبل��غ ۲۸۰ میلیون 
تومان به خانواده ه��ای جانباختگان داده 
یا همین شرکت چکی به مبلغ ۲ میلیارد 
و ۷ میلیون تومان به شرکت سوالن سبز 
به دلیل آتش سوزی در این گروه تولیدی 

پرداخت کرده است. 
از ط��رف دیگر بیمه آس��یا تاکنون ۲۲ 
میلی��ارد تومان علی الحس��اب خس��ارت 
آتش س��وزی ش��رکت ک��روز را پرداخت 
ک��رده یا تنها در مرحله اول، یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان را به خانواده ۵ نفر 
از معدنکاران جانباخته در خسارت معدن 

زمستان یورت آزاد شهر داده است. 
هنوز مدت زیادی از پرداخت خسارت 

ح��دود ۵۰میلیارد توم��ان صنعت بیمه 
ری��زش  و  آتش س��وزی  حادث��ه  باب��ت 
س��اختمان پالس��کو نمی گذرد و حوادث 
مش��ابه دیگری مانند تصادف اس��فناک 
قطار سمنان- مش��هد منجر به پرداخت 

خسارت میلیاردی دیگری شد. 
عبدالناص��ر همت��ی، رئی��س کل بیمه 
مرک��زی بع��د از پرداخ��ت بزرگ تری��ن 
بیم��ه  تاری��خ صنع��ت  ارزی  خس��ارت 
کش��ور تاکید کرد که ای��ن موضوع نماد 
پش��تیبانی صنعت بیمه از س��رمایه های 
ملی و همزمان هش��داری برای مدیریت 
بهتر ریس��ک در کشور اس��ت. فعاالن و 
کارشناسان صنعت بیمه نیز اعتقاد راسخ 
دارند که در صورت مدیریت بهتر ریسک 
در کشور ش��اید این اتفاقات رخ نمی داد 
یا از ابع��اد آن تا حدود زیادی جلوگیری 

می شد. 
ای��ن در حالی اس��ت که ماه گذش��ته 
بیمه مرکزی اعالم کرده بود که براساس 
مصوبه ش��ورای عالی بیم��ه، هیات مدیره 
موسس��ات بیم��ه ای موظف هس��تند در 
ساختار س��ازمانی خود واحدهایی جهت 
»مدیریت ریسک« تحت نظر مدیرعامل 
موسسه ایجاد کنند و صالحیت حرفه ای 
این مدی��ران نیز به تایی��د بیمه مرکزی 
برس��د. همچنین ش��رکت های بیمه باید 
قب��ل از صدور بیمه نامه، حتما از مواردی 
که تحت پوش��ش قرار می دهند، بازدید 
داش��ته و توصیه های��ی را در خص��وص 
مدیری��ت ریس��ک بدهند تا ب��ه کاهش 
ریس��ک های احتمال��ی و جلوگی��ری از 

حوادث کمک کنند. 
سارا حقیقی وند، عضو انجمن حرفه ای 
صنعت بیمه در گفت وگ��و با ایبنا ضمن 
تاکید بر ضرورت مدیریت بهتر ریس��ک 
می گوید: در بس��یاری از کشورها به ویژه 
ب��رای بیمه نامه های��ی ب��ا س��رمایه باال، 
ش��رکت های بیمه گر قبل و حین زمانی 
که بیمه نام��ه برقرار اس��ت، بازدیدهایی 
دارن��د و توصیه های��ی را ب��رای کاه��ش 

ریسک انجام می دهند. 
وی با اش��اره به حادثه آتش س��وزی 
و ری��زش س��اختمان پالس��کو گف��ت: 
در بس��یاری از م��وارد تا زم��ان اصالح 
نبای��د بیمه نام��ه صادر ش��ود؛ در مورد 
ساختمان پالسکو نیز یا باید توصیه های 
مدیریت ریس��ک اجرایی می شد یا نرخ 
بیمه نامه ها باال می رفت.  کارشناس��ان 
اعتق��اد دارند الزم اس��ت صنعت بیمه 
با صنای��ع دیگر وارد گفت و گو ش��ود تا 
موضوع مدیریت ریسک نهادینه شده و 
تصور عموم��ی از صنعت بیمه که صرفا 
پرداخت حق بیمه و دریافت خس��ارت 

است، تغییر کند. 
حقیقی وند ب��ا تایید این موضوع تاکید 
ک��رد: کار اصلی صنعت بیم��ه مدیریت 
ریس��ک اس��ت؛ نه دریافت ح��ق بیمه و 
پرداخت خس��ارت! همچنی��ن بیمه گذار 
باید به توصیه های بیمه گر پایبند باشد. 

او با یادآوری خس��ارت های بزرگی که 
سال گذشته صنعت بیمه آنها را پرداخت 
کرد، هش��دار داد: با توجه به اینکه بیشتر 

پوشش های اتکایی در داخل 
کش��ور دیده شده، مشخص 
نیس��ت ک��ه در س��ال های 
آین��ده بتوان به ای��ن اندازه 
خس��ارت پرداخ��ت ک��رد؛ 
بنابرای��ن اهمی��ت مدیریت 
ج��زء  به عن��وان  ریس��ک 
الینف��ک اص��ول بیمه گری 
باید بیش از گذش��ته مورد 
توجه قرار بگیرد.  در نگاهی 
کلی می ت��وان نتیجه گرفت 
ک��ه صنعت بیم��ه می تواند 
نقشی کلیدی در جلوگیری 
از حوادث داش��ته باشد اما 
این مهم نیازمند آن اس��ت 
ک��ه در وهل��ه اول رقاب��ت 
ب��ازار  ناس��الم موج��ود در 
برای فروش بیمه نامه به هر 
قیمتی کنار گذاشته شود و 
به اصول بنیادین بیمه گری 
از جمل��ه مدیریت ریس��ک 

توجه بیشتری شود. 

از پرداخت بزرگ ترین خسارت ارزی تاریخ صنعت بیمه تا پرداخت 82 میلیارد تومان خسارت ریالی

5 خسارت سنگین صنعت بیمه ایران در یک سال اخیر

سپرده های بانک ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی افزایش یافت

سپرده 130 هزار میلیارد تومانی بانک ها در میرداماد
با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد
موزه بانک ملی ایران افتتاح شد

موزه بانک ملی ایران عصر روز گذش��ته در آیینی 
با حضور معاون اول رئیس جمهوری در س��اختمان 
قدی��م این بانک در خیابان فردوس��ی تهران افتتاح 
شد.  در این آیین افزون بر اسحاق جهانگیری، علی 
طیب نیا وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی، محمدرضا 
حس��ین زاده مدیرعامل بانک ملی ای��ران و اعضای 
هیات مدی��ره این بانک به هم��راه جمعی از مدیران 

بانکی حضور داشتند. 
س��اختمان م��وزه بانک مل��ی ایران که پیش��تر 
س��اختمان صندوق پس انداز این بانک بود، در سال 
۱۳۰۷ خورشیدی در خیابان فردوسی تهران ساخته 
شد و بیستم آذرماه ۱۳۷۹ به شماره ۲۹۳۰ در آثار 
ملی ایران به ثبت رس��ید. اکنون این ساختمان، به 
گنجینه ای از آثار و اش��یای نفی��س و کهن به ویژه 
گنجینه ه��ای بانکداری از س��نوات مختلف تاریخی 
ای��ران تبدیل ش��ده اس��ت و مس��کوکاتی از دوره 
هخامنشیان، ساسانیان و آثار گرانبهای هنری مانند 
تابلوهای نفیس نقاشی، خط، فرش و. . . را نگهداری 
می کند.  نمایش ادوات و ابزارهای تاریخی و قدیمی 
بانکداری و همچنین هدایای کشورهای مختلف در 
۸۹ س��ال فعالیت بانک ملی ای��ران، از دیگر اهداف 

راه اندازی موزه بانک ملی ایران است. 
ای��ن س��اختمان را ی��ک معم��ار آلمانی ب��ه نام 
»هنری��ش« ب��ا الهام از بناه��ای به ج��ای مانده از 
دوره هخامنش��یان و تلفیق معماری باستانی ایران 

و معماری اروپا طراحی کرد. 
تبدیل این س��اختمان به موزه بانک ملی ایران در 
مردادماه ۱۳۹۲ به تصوی��ب هیات مدیره این بانک 
رسید و هدیه ها و یادبودهای گرانبها که از بانک های 
خارجی برای بانک ملی فرستاده شده است، در آن 
به نمای��ش درمی آید.  در این موزه مجموعه کاملی 
از هدیه ه��ای تاریخی بان��ک، افزاره��ای دفتری و 
دس��تگاه چاپ اس��کناس، عکس های کهن، سکه و 
اس��کناس های کهن و افزارهای تشریفاتی بانک در 

معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد. 
مدیرعامل بانک ملی ایران، افتتاح موزه این بانک 
را اقدامی مهم برای شناساندن تاریخ کشور و بانک 
ملی ایران به عموم مردم ارزیابی کرد و گفت: وجود 
س��که های دوره هخامنش��ی، نقاش��ی های مدرن و 
کالسیک، اشیای قیمتی اهدا شده از سوی بزرگان 
دنی��ا و نیز اس��ناد معامالت بزرگ در م��وزه بانک، 
نش��ان دهنده اعتماد به این بانک در س��طح جامعه 
اس��ت.  حسین زاده افزود: در نگاهی گذرا، عظمت و 
ابه��ت این بانک و جایگاه وی��ژه آن در عرصه تاریخ 

کشور مشهود است. 
به گفت��ه وی، م��وزه بانک ملی ای��ران مجموعه 
س��که های ایرانی از دوره هخامنشی تا پهلوی را در 
قالب ۴۰ آلبوم و ۱۰ هزار و ۳۷ سکه در خود جای 

داده است. 
حس��ین زاده با تاکید بر اینکه این بانک همیش��ه 
نگاهی ویژه به هنر و صنایع دس��تی کش��ور داشته 
و در دوره ه��ای مختلف به منظور حمایت از صنایع 
دستی و فرهنگ کش��ور، مجموعه ای از آثار هنری 
ساخته شده از طال و مس و نقره را جمع آوری کرده 
اس��ت، گفت: ای��ن آثار با نهایت دق��ت و امانتداری 
در م��وزه بانک نگهداری ش��ده و این مجموعه را به 

گنجینه ای ارزشمند از هنر تبدیل کرده است. 
مدیرعام��ل بانک ملی ایران اف��زود: این بانک در 
هم��ه دوره ها، بزرگ تری��ن بانک کش��ور و یکی از 
بزرگ تری��ن بانک های منطقه بوده، به طوری که در 
سال ۱۳۵۷ نمایندگان حدود ۱۲۰ کشور به جشن 
س��الگرد تاس��یس بانک ملی ایران دعوت شده اند و 
۴۶ فقره از هدایای ش��رکت کنندگان در آن، اکنون 

در موزه موجود است. 
رئی��س هیات مدی��ره بانک ملی ای��ران همچنین 
اع��الم کرد: برخی اس��ناد ب��اارزش که ب��ه فراخور 
فعالیت ۸۹ ساله بانک ملی ایران ایجاد و جمع آوری 

شده، در موزه نگهداری می شود. 
حسین زاده در ادامه با بیان اینکه عملیات احداث 
س��اختمان موزه بان��ک ملی ایران در س��ال۱۳۱۵ 
به پایان رس��یده و تاثیرات معماری دوره ساس��انی 
و هخامنش��ی در آن مشاهده می ش��ود، گفت: این 
س��اختمان که خود یک اثر هنری ارزش��مند است، 
از سال ۱۳۱۸ تا ۱۳۹۵ در اختیار صندوق پس انداز 
ملی ای��ران بوده و در تمامی این س��ال ها با نهایت 

دقت، حفظ و حراست شده است. 
همچنین یک کارش��ناس موزه ب��ا تقدیر از بانک 
مل��ی ایران برای راه اندازی موزه این بانک به منظور 
نگهداری و نمایش اشیای قیمتی، این اقدام را نشانه 
اهمیت دادن بانک به میراث فرهنگی و ملی کش��ور 
دانست و گفت: موزه بانک ملی ایران تا اندازه زیادی 

با استانداردهای روز موزه داری دنیا منطبق است. 
فاطم��ه احمدی در گفت و گو ب��ا روابط عمومی 
بان��ک ملی ایران با بیان اینک��ه موزه های مرتبط با 
نظام بانک��ی و پولی یکی از مهم ترین رده های موزه 
در دنیا هس��تند، افزود: این موزه ها و اشیای درون 

آنها در دنیا بسیار باارزشند. 
وی با اش��اره به اینکه همه موزه ها لزوما مستقیما 
توسط سازمان میراث فرهنگی اداره نمی شوند و این 
یک روال معمول در دنیاست، اظهار کرد: اینکه یک 
بانک تالش کرده راوی بخش��ی از تاریخ کشور خود 
باشد، بسیار قابل تقدیر است و در بلند مدت اهمیت 

آن بیشتر شناخته خواهد شد.  
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خبرنــامه

گزارش بانک مرکزی از موسسات 
مالی غیرمجاز به دولت

ریاس��ت  ب��ه  چهارش��نبه  روز  هیأت وزی��ران 
روحان��ی  دکت��ر  حجت االسالم والمس��لمین 
رئیس جمه��وری، تش��کیل جلس��ه داد و گ��زارش 
بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در خصوص 

موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را بررسی کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، بانک مرکزی 
در گزارش خود، از تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها 
به عنوان امکان مناس��بی برای تضمین س��پرده ها در 
بانک ها و موسس��ات مج��از در آینده ی��اد کرده که 
حمای��ت الزم از س��پرده های م��ردم را فراهم کرده 
اس��ت. همچنین درباره مشکالت اخیر به وجود آمده 
برای برخی از موسسات یاد شده، با تصمیم گیری ها و 
هماهنگی های به عمل آمده، مشکالت سپرده گذاران 

به تدریج حل و فصل خواهد شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۷۹۰دالر آمریکا

۴.۳۹۴یورو اروپا

۴.۸۷۹پوند انگلیس

۱.۰۳۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴۹۲.۳۰۰مثقال طال

۱۱۳.۶۹۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۷۹.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۰۹.۷۰۰سکه طرح جدید

۶۳۸.۰۰۰نیم سکه

۳۷۱.۰۰۰ربع سکه

۲۵۰.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

خ�ودرو206  ف�روش  وکال�ت  و  س�بز   ب�رگ 
ب�ه رن�گ س�فید ،مدل1388،به ش�ماره پالک 
89و769ایران55 ،شماره موتور13588009280 
 NAAP51FE4AJ359204 و ش�ماره شاس�ی
ب�رگ  و  س�ند  و  کاظم�ی  رض�ا  ن�ام  ب�ه 
مفق�ود  وحیدپورخس�روی  ن�ام  ب�ه  کارخان�ه 
گردی�ده و از درج�ه اعتب�ار س�اقط میباش�د.
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هفت��ه  معامالت��ی  روز  آخری��ن  در 
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
19 واح��د دیگر رش��د ک��رد و در رقم 
79 ه��زار و 509 واحد قرار گرفت. در 
معام��الت روز چهارش��نبه نماد صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس ب��ا 75 واحد 
تأثیر کاهنده، بیش��ترین نقش منفی را 
روی دماسنج بازار س��هام داشت. پس 
از این نماد معدن��ی و صنعتی گل گهر 
و ایران خودرو بیش��ترین نقش کاهنده 
را روی دماسنج بازار سهام داشتند. در 
طرف مقابل نماد ش��رکت ملی صنایع 
م��س ایران ب��ا 19 واح��د تأثیر مثبت 
بیش��ترین نقش افزاین��ده را در نماگر 
بازار برعهده گرفت. گروه پتروش��یمی 
ف��والد  و  ایرانی��ان  س��رمایه گذاری 
خوزس��تان نیز هر یک حدود 15 واحد 
تأثیر مثبت روی ش��اخص کل داشتند 
تا نماگر بازار س��هام تا میانه های کانال 
79هزار واحد صعود کند. بدین ترتیب 
بورس تهران هفته ای س��بز را س��پری 
کرد و از نخس��تین روز ت��ا آخرین روز 

معامالت نماگر بازار سهام مثبت بود. 

با گروه های بازار سهام
س��هام  قیم��ت  چهارش��نبه  روز 
خودرویی ها روند کاهشی را ادامه داد، اما 
اکثر قندی ها با افزایش نس��بی در قیمت 
همراه بودند. در آخرین روز معامالت این 
هفت��ه در گروه قند و ش��کر ۲۳ میلیون 
و ۸6۴ هزار س��هم ب��ه ارزش بیش از 6 
میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت. 
در این گ��روه اکثریت نمادها توانس��تند 
شرایط رو به رش��دی را تجربه کنند. در 
تعدادی از نمادها در این گروه صف خرید 
مشاهده می ش��د. در گروه فلزات اساسی 
نیز نماد ملی صنایع مس ایران با بیش از 
۸ میلیارد تومان بیش��ترین ارزش معامله 
را داش��ت. در گروه س��یمان، آهک و گچ 
تع��داد زیادی از نماده��ا روند کاهش در 
قیم��ت پایان��ی را تجربه کردن��د و پنج 
نماد نیز مقداری افزایش قیمت داشتند، 
هرچن��د ک��ه ای��ن افزای��ش و کاهش ها 

چندان چشمگیر نبود. 

عوامل ورود نقدینگی به بورس
جریان ورود نقدینگی به فضای بورس 
تهران همچنان ادامه دارد و طیف وسیعی 
از مردم و س��رمایه گذاران در حال ورود و 
س��رمایه گذاری در بازار س��هام هستند. 

از انگیزه ه��ای ورود نقدینگ��ی ب��ه بازار 
سهام می توان به رش��د و رونق انتظاری 
بورس که متعاقب اخبار و تحوالتی چون 
قرارداد ۴.۸ میلیارد دالری توتال با ایران 
و در پیش بودن بیش از ۲00 میلیارددالر 
سرمایه گذاری جدید در حوزه نفت و گاز 
و پتروش��یمی ایران نام برد. از دیگر سو، 
چند هفته ای اس��ت که ب��ازار کامودیتی 
و اقتص��اد جهان��ی بهت��ر ش��ده و رونق 
خوبی را در اکثر بازارهای جهانی ش��اهد 
هس��تیم. این ام��ر به بورس ته��ران نیز 
سرایت کرده و صنایع و گروه هایی چون 
معدنی، فوالدی، پاالیش��گاهی، الستیکی 
و... را تحت تأثیر مثبت قرار داده اس��ت. 
واکنش شاخص کل نیز به عنوان دماسنج 
اقتصادی ایران به ای��ن تغییر و تحوالت 
مثب��ت بوده و اش��تیاق س��رمایه گذاران 
و خری��داران را برای س��رمایه گذاری در 

بورس تهران افزایش داده است. 
صعود آیفکس به ارتفاع 909 واحدی

آخری��ن روز معامالت��ی هفت��ه جاری 
ب��رای بازار فرابورس ایران با معامله ۳۴۳ 
میلیون ورق��ه بهادار در بیش از ۳1 هزار 
دفعه به ارزش یک ه��زار و 155 میلیارد 
ریال پایان یافت. در معامالت چهارشنبه 
۲1 تیرماه ش��اخص کل نیز با افزایش ۴ 

واح��دی خود را به ارتف��اع 909 واحدی 
رس��اند تا ب��رای چهارمی��ن روز متوالی 
سبزپوش��ی را تجربه کند. تأثیر مثبت از 
جانب برخی نمادهای ش��یمیایی، فلزات 
اساس��ی و محصوالت کاغ��ذی موجبات 
رش��د آیفکس را رقم زدند، به طوری که 
به ترتیب نمادهای »زاگرس«،  »بمپنا«، 
»ذوب«، »میدکو«، »ش��رانل«، »چکاپا« 
و  »ش��پاس« تا س��قف ی��ک واحد تأثیر 
مثبت بر این نماگر فرابورس��ی داش��تند. 
همچنی��ن برخ��ی نمادهای فرابورس��ی 
در فصل ترافیک مجامع متوقف ش��دند. 
بر این اس��اس نم��اد معامالتی ش��رکت 
توس��عه خدمات دریایی و بندری س��ینا، 
داروس��ازی تولید دارو، آذریت، ش��رکت 
مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن، 
ش��رکت نفت پاسارگاد و دامداری تلیسه 
نمونه، شرکت کود شیمیایی اوره لردگان، 
شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان و 
ش��رکت بازرگانی و تولی��دی مرجان کار 
ب��ه عل��ت برگ��زاری مجام��ع عمومی و 
فوق الع��اده خود متوقف ش��دند. در عین 
ح��ال نماده��ای معامالتی ش��رکت های 
س��رمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر، 
سیمان ممتازان کرمان و شیرین دارو نیز 

بازگشایی شدند. 

رشد شاخص کل ادامه یافت

هفته سبز بورس

ش��اخص بیش��تر بازارهای بورس آسیا 
روز چهارش��نبه اف��ت ک��رد، درحالی که 
همزمان تضعیف دالر موجب روی آوردن 
س��رمایه گذاران به سمت طال و در نتیجه 
افزایش قیم��ت این فلز گرانبها ش��د. به 
گزارش ایبنا، کارشناسان افشای رسوایی 
ارتب��اط دونالد ترامپ رئی��س جمهوری 

آمری��کا ب��ا روس��یه و همچنی��ن انتظار 
اظه��ارات رئیس  ب��رای  س��رمایه گذاران 
ف��درال رزرو بان��ک آمری��کا را از دالی��ل 
تغیی��رات اخیر بازار می دانن��د. از این رو 
بورس شانگهای 0.۲درصد، بورس سیدنی 
یک درصد، بورس س��نگاپور 0.۴ درصد و 
بورس س��ئول 0.۲ درصد افت کردند، اما 

بورس هنگ کنگ 0.6 درصد رش��د کرد 
تا به باالترین س��طح خود از اواسط سال 
۲015 تاکنون برس��د. بنابر این گزارش، 
ش��اخص دالر در مقابل س��بد ش��ش ارز 
معتبر دنیال افت کرد و در معامالت آسیا 
روی عدد 95.59۲ قرار گرفت. همین امر 
موجب افزایش قیمت طال ش��ده است که 

به پایین ترین س��طح خ��ود در چهار ماه 
گذش��ته رس��یده بود. ط��ال در بازارهای 
جهان��ی ب��ا 0.1درص��د افزای��ش قیمت 
یک هزار و ۲1۸ دالر و 60 سنت در اونس 
معامله ش��د. قیمت ط��الی آمریکا نیز با 
0.۳ درص��د افزایش هر اونس یک هزار و 

۲1۸ دالر و ۳0 سنت اعالم شده است.

خری�د نقدی م��س در ب�ورس لندن 
با افزایش همراه ش��د و ب��ا نرخ 5 هزار 
و 79۴ دالر ب��ر ت��ن معامله ش��د. طی 
معامالت بازار فلزات لندن، فروش نقدی 
مس با افزایش روبه رو ش��د و به 5 هزار 

و 795 دالر رس��ید. همچنین س��فارش 
خرید مس برای سه ماهه آینده به مبلغ 
5 هزار و ۸۲۳.50 دالر معامله ش��د. در 
این بین، خریدوفروش نقدی آلومینیوم 
ب��ا قیمت یک ه��زار و ۸7۸ دالر و یک 

هزار و ۸79 دالر صورت گرفت. قلع هم 
با نرخ 19 ه��زار و 900 دالر خریداری 
ش��د و به نرخ 19 ه��زار و 9۲5 دالر در 
هر تن فروخته ش��د. گزارش ها حاکی از 
آن است که خریدوفروش روی با نرخ ۲ 

ه��زار و 771 دالر و دو هزار و 771.50 
دالر انجام ش��د. س��رب ه��م در رینگ 
معامالت��ی با ن��رخ ۲ ه��زار و ۲91.50 
دالر خری��داری و ۲ هزار و ۲9۲ دالر به 

فروش رسید. 

یک کارش��ناس ارش��د اقتص��ادی در 
خص��وص روند ب��ازار س��رمایه گفت که 
روزهای اخی��ر اتفاق های بزرگ و مهمی 
در عرص��ه اقتص��اد کش��ور رخ داد ک��ه 
همه آنه��ا در بازار س��رمایه تأثیر مثبت 
دارد. غالمرضا س��المی، کارشناس ارشد 
اقتصادی در گفت وگو با س��نا، با اشاره به 
امض��ای یکی از بزرگ تری��ن قراردادهای 
نفتی تاریخ کش��ور و ورود سرمایه گذاران 
خارجی افزود: بازار سرمایه بازتاب دهنده 
تحوالت مثبت در اقتصاد کش��ور اس��ت. 
این کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در ادامه 
اظهار داش��ت: به ط��ور کل��ی مهم ترین 
مش��کل این روزهای بازار س��رمایه نرخ 

بهره بانکی در اقتصاد اس��ت. وی با اشاره 
ب��ه بهره باالی بانکی اظهار داش��ت: نرخ 
بهره باالی سپرده های بانکی در شرایطی 
ک��ه صنایع م��ا در حال حاض��ر بازدهی 
باالیی ندارند، اقتصاد را با مش��کل مواجه 
کرده است. سالمی با اشاره به اینکه نرخ 
بهره اقتصاد کشور با نرخ بازدهی صنایع 
هیچ تناسبی ندارد، تصریح کرد: این نرخ 
باال باعث شده اس��تقبال از بازار سرمایه 
کم شود چراکه نرخ های بهره از نرخ تورم 
تبعیت نمی کند. این کارشناس اقتصادی 
درب��اره راه��کار ح��ل این مش��کل مهم 
گفت: مهم ترین راهکار رفع این مش��کل 
این اس��ت که علل باال بودن نرخ سود را 

بدانیم و در جهت کاهش آن اقدام کنیم. 
به گفته وی، زمانی که نرخ سود ثابت در 
محدوده ۲5 درصد باشد، سرمایه گذاران 
در بازار س��هام انتظ��ار بازدهی باالی ۳5 
تا ۴0 درصدی دارند. س��المی با اش��اره 
ب��ه اینکه باید نرخ س��ود ثابت در اقتصاد 
کاهش یابد اظهار داشت: دولت می تواند 
با پرداخت بدهی اش به بانک ها و انتش��ار 
اوراق بدهی بلند مدت با سود کم به روند 
کاهش��ی نرخ سود مؤثر در اقتصاد کمک 
کند. وی گفت: منظور از نرخ سود پایین 
با قدرت خرید سهام به این است که اگر 
کسی امروز ۳۸0 میلیون تومان اوراق یا 
معادل آن 100 هزار دالر خرید انجام داد، 

در 10 س��ال آینده هر زمان که آن اوراق 
بازخرید ش��ود، بازهم بتوان��د با آن پول 
100 هزار دالر را بخرد. این کارش��ناس 
مالی با اش��اره به اینک��ه اوراق خزانه در 
آمریکا با س��ود کمتر از ۳درصد اس��ت، 
گفت: با وجود سود پایین این اوراق چون 
قدرت خریدش ثابت است مورد استقبال 
ق��رار می گیرد. در اروپا نی��ز این اوراق با 
س��ود کمتر از یک درصد مورد استقبال 
قرار گرفته اس��ت. وی پیشنهاد کرد: در 
صورتی ک��ه دولت در اقتص��اد ایران نیز 
ای��ن اوراق را با س��ود 6 درصد اما قدرت 
خرید ثابت منتش��ر کند، این اوراق مورد 

استقبال مردم قرار خواهد گرفت. 

افت شاخص بورس آسیا پس از تضعیف دالر

آغاز روند صعودی مس در بورس لندن

تأثیر مثبت رویدادهای کالن اقتصادی بر بازار سرمایه

خبر

کوچک ترین سهامداران بازار 
سرمایه معرفی شدند

مدیری��ت امور ناش��ران ش��رکت س��پرده گذاری 
مرک��زی اوراق به��ادار و تس��ویه وجوه )س��مات(، 
فهرست کوچک ترین س��هامداران بازار سرمایه را تا 
پای��ان خرداد 96 منتش��ر کرد. به گزارش س��مات، 
جدیدترین آمارها نش��ان می دهد که در ماه گذشته 
۲۲ کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده 
است. هادی بشارت، سیدعلی کاهه و رقیه الریجانی 
س��ه روزه از مش��هد، کوچک ترین نوزادانی هستند 
ک��ه خرداد م��اه کد س��هامداری خود را از ش��رکت 
س��پرده گذاری مرکزی دریافت کرده است. براساس 
این گزارش، والدین س��پهر ساجد از مشهد، فاطمه 
ن��ورا معتم��دی از تهران با دریافت کد س��هامداری 
در چهارمی��ن روز تول��د، محمد پنداش��ته از گرمی 
و فره��اد از گناب��اد در پنجمی��ن روز تولد و آدریان 
فتحی از تهران در هفتمی��ن روز برای نوزادان خود 
کد س��هامداری دریافت کردند تا در رتبه های بعدی 

کوچک ترین سهامداران بازار سرمایه قرار گیرند. 

تاالر محصوالت کشاورزی متنوع شد
در آخرین روز معامالتی هفته بورس کاالی ایران، 
100 تن ش��مش روی و هشت کیلوگرم شمش طال 
در ت��االر محص��والت صنعتی و معدنی عرضه ش��د. 
تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران، روز 
چهارش��نبه ۲1 تیرماه میزبان عرضه ۴ هزار و 166 
ت��ن جو دامی در قالب ط��رح قیمت تضمینی، ۲۴1 
هزار تن گندم خوراکی، ۴ هزار تن گندم دوروم، یک 
هزار و ۳۲5 تن ش��کر س��فید، ۳00 تن روغن خام، 
۲00 تن ذرت دان��ه ای و ۲0 هزار قطعه جوجه یک 
روزه گوشتی بود. این گزارش حاکی است، ۳7 هزار 
و ۲00 تن ان��واع قیر و گوگرد نیز در تاالر صادراتی 
بورس کاالی ایران عرضه شد. براساس این گزارش، 
91 ه��زار و 7۸ تن انواع قیر، وکیوم باتوم، اس��الک 
واکس و مواد ش��یمیایی نیز در ت��االر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی عرضه ش��د. ب��ازار فرعی بورس 
کاالی ای��ران نیز در این روز عرضه یک هزار تن جو 
دامی روس��یه، یک هزار تن کنسانتره فسفات و یک 

هزار و 65 تن ضایعات فلزی را تجربه کرد. 

عبور ارزش معامالت بورس انرژی 
ایران از مرز 10 هزار میلیارد ریال

ارزش کل معامالت بورس انرژی ایران طی س��ال 
96 تاکنون، با ثبت رک��ورد بیش از ۸،900 میلیارد 
ری��ال در بازار فیزیکی و معامل��ه بیش از 6۸1 هزار 
تن انواع حامل های ان��رژی، از مرز 10 هزار میلیارد 
ریال عب��ور کرد. در جریان معامالت روز سه ش��نبه 
۲0 تیرم��اه 96، در ب��ازار فیزیک��ی ب��ورس انرژی 
ایران کااله��ای قطران ذوب آهن اصفه��ان، متانول 
پتروشیمی ش��یراز، میعانات گازی پتروشیمی رازی 
و برش سه کربنه و سنگین تر شرکت آریاساسول در 
رینگ داخل��ی و حالل ۴0۲ پاالی��ش نفت تبریز و 
حالل ۴0۴ پاالیش نفت ش��یراز در رینگ بین الملل 
عرض��ه ش��دند. کل معام��الت صورت گرفته معادل 
۳،510 ت��ن و به ارزش بی��ش از ۴۳ میلیارد و ۲۴1 
میلیون ریال است. از نکات مهم عرضه های این روز 
می ت��وان به عرضه و معامله 1۲00 مترمکعب حالل 
۴0۲ پاالی��ش نفت تبریز در رین��گ بین الملل بازار 
فیزیکی بورس انرژی ایران اش��اره کرد که در نهایت 
ب��ا رقابت خری��داران این محصول به پایان رس��ید. 
همچنین در جریان معامالت روز چهارشنبه ۲1 تیر 
96 نی��ز عرضه یک میلیون لیتر حالل ۴0۲ و قریب 
ب��ه 500 هزار لیتر حالل ۴10 پاالیش نفت ش��یراز 
در رین��گ داخلی و ۲000 تن گازمایع پاالیش نفت 
شازند به مقاصد بین المللی در دستور کار عرضه های 

بازار فیزیکی قرار گرفتند. 

 پیشنهاد افزایش سرمایه
 33 درصدی »وتوسم«

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی پیشنهاد افزایش 
س��رمایه یک ه��زار و 500 میلی��ارد ریال��ی، معادل 
۳۳درص��د را ب��ه مجمع عمومی فوق العاده پیش��نهاد 
داد. شرکت س��رمایه گذاری توس��عه ملی اعالم کرده 
اس��ت برنامه افزایش س��رمایه از مبلغ ۴ هزار و 500 
میلیارد ریال ب��ه 6 هزار میلیارد ریال دارد. براس��اس 
ای��ن گ��زارش، افزایش س��رمایه »وتوس��م« از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور 
جبران س��رمایه گذاری های انجام شده در شرکت های 
س��رمایه پذیر، اص��الح س��اختار مال��ی و جلوگیری از 
خروج وجه نقد، حفظ جایگاه ش��رکت در بازار سرمایه 
و افزایش نقدشوندگی س��هام که در تاریخ 1۳ خرداد 
1۳96 به تصویب هیأت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر 
به حس��ابرس و بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود. 
بدیهی اس��ت انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به 
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع 
عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطالع رسانی 

خواهد شد. 
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سیدمحمد صدرالغروی
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شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
فروسیلیس تهران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درص��د افزایش را از آن خود کرد که حمل و نقل بین المللی 

خلیج فارس در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۲.7۴۲۴.9۸فروس

5.676۴.96حفارس

۸5۸۴.۸9وملت

۳.755۴.۸9خموتور

۴.0۳۲۴.۸6پتایر

۲۲.۲۲0۴.7۲قشرین

۲.191۴.6۳شپارس

 بیشترین درصد کاهش
س��رما آفرین صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. داروس��ازی زاگرس فارمد پارس در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. معدنی دماوند هم در میان سهم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.9۸(5.۸71لسرما
)۴.97(5.091ددام
)۴.۸9(1۴.5۴9کدما

)۴.۸۴(5.۸0۳غشصفا

)۴.7(6.0۸9چکارن

)۴.۴9(۲.59۴غشهد

)۴.۴۸(1.9۳۸خوساز

پرمعامله ترین سهم
ملی صنایع مس ایران پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
شناخته شد. زامیاد در رده دوم این گروه ایستاد. قند ثابت 

خراسان هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۴6.7۸0 1۸90فملي

19.65۴ 79۳خزامیا
17.۳77 157۳قثابت
17.06۸ 5۳1شپلي
1۴.756 1۴۸5فوالد
1۳.111 19۴0اخابر
1۲.9۸6 1۳01فنوال

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را ملی صنایع مس ایران 
به خود اختصاص داد. باما رتبه دوم را به دس��ت آورد. قند ثابت 
خراسان هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
۸۸.۴0۴ 1۸90فملي
50.507 69۳۲کاما

۲7.۳۴۲ 157۳قثابت
۲5.۴۴1 19۴0اخابر
۲۲.۲6۸ 1509فوالد
۲1.۴16 7۴۲0مرقام
۲0.9۴۴ 967۳فرآور

بیشترین سهام معامله شده
مل��ی صنایع م��س ای��ران در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که زامیاد در 

این گروه دوم شد و نورد آلومینیوم در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

1۸9016۲۲فملی
79۳1۲65خزامیا
1۳011۲1۳فنوال
157۳115۸قثابت
۳7۸59۴5ثاژن
۲7719۳1کترام
5۳1۸7۲شپلی

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

5091101۸ددام
197۴9۸7کساپا

۲۲1655۴خمحور
۸۸۸۴۴۴خکمک
119۳۳9۸خریخت
157۳۳15قثابت
۴۳۸7۳1۳خلنت

P/E کمترین نسبت
روز گذشته سرمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول کمترین نسبت 

P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

7۲11.9۲وخارزم
۴۳66۲.11کگاز

1۲۸1۲.۳7واعتبار
11۲1۳.۳6پردیس

105۲۳.51ورنا
169۴۳.76ما

1156۳.۸۳وصنا

نماگر بازار سهام

بورس کاال

بورس انرژی
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اخبار

 تخفیف ۵ میلیونی خودرو
در دیجی کاال

دیج��ی کاال در یادداش��تی توضیحاتی در خصوص 
کمپین فروش خود ارائه کرد؛ در این یادداشت آمده: 
»چیزی به ش��روع بزرگ ترین جش��نواره  دیجی کاال 

باقی نمونده؛ جشنواره  شگفت انگیز با دمای باال.« 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در یادداش��ت دیج��ی کاال 
می خوانی��م: »از ۲۴ تا ۲۶ تیر، چش��م از دیجی کاال 

برندار! 
یک عالمه ماشین با ۵ میلیون تومن تخفیف! 

اگه چند وقت��ه  داری دو دوتا چهارتا می کنی و تو 
فکر خرید ماش��ینی، چه فرصتی بهتر از این؟ باورت 
میش��ه؟ توی این جش��نواره، هر ماش��ین ۵ میلیون 

تومن تخفیف داره! 
یعنی پژو ۲۰۶ پنج میلیون تومن ارزون تر از بازار! 

یعنی تندر ۹۰ با تخفیف ۵ میلیون تومنی! 
یعن��ی اینکه بتون��ی یه رنو س��اندرو رو ۵ میلیون 

تومن پایین تر از قیمت همیشه بخری! 
و یه عالمه نیس��ان جوک که همش��ون ۵ میلیون 

تومن تخفیف دارن! 
این ماشینا به  همراه کلی ماشین دیگه از هیوندای، 
س��انگ یانگ و برلیانس در جشنواره  »شگفت انگیز با 
دم��ای باال«، ب��ا تخفیف ۵ میلی��ون تومنی فروخته 

میشن!«
در یادداش��ت دیجی کاال می خوانیم: »حواس��تون 
باشه! به جز نیس��ان جوک که هر سه روز جشنواره 
توی دیجی کاال موجوده، از بقیه  ماش��ینا فقط روزی 
س��ه مدل با تع��داد خیلی محدود روی س��ایت قرار 
میگیره. پس چش��م از فروشگاه اینترنتی دیجی کاال 

برندار!«
 

یک بلیت دوطرفه  بیزینس کالس به پاریس؟ 
میدونی اگه قرار باشه گردونه شانس رو بچرخونی 
چی نصیبت میشه؟ یه سفر هیجان انگیز؛ مثل دو تا 
بلی��ت بیزینس کالس به نیویورک ی��ا پاریس، یا یه 
هفته سفارش غذای رایگان از ریحون یا کارت هدیه  
۵۰۰ هزار تومنی خرید از دیجی استایل و دیجی کاال. 
هم��ه  اینا یعنی اینکه به انتخ��اب خودت بهترینا رو 

بخری.« 
در این یادداش��ت اضافه شده است: »تو جشنواره  
»شگفت انگیز با دمای باال« هر یک خرید باالی ۴۰۰ 
هزار تومن یعنی یک امتیاز در گردونه  ش��انس. خبر 
بهتر اینکه اگه با اپلیکیش��ن خری��د کنی، می تونی 
دو براب��ر امتیاز بگیری. ای��ن یعنی با هر خرید ۴۰۰ 
هزار تومنی از اپلیکیش��ن، دو بار گردونه  ش��انس رو 

میچرخونی.«

تخفیف ۷۰ درصد تابستانی
دیجی کاال توضیح داد: »شگفت انگیز با دمای باال 
یعنی پیش��نهادهای داغ داغ! از زی��ورآالت گرفته تا 
ساعت هوشمند، س��اعت های مچی، لباس ورزشی، 
انواع گوش��ی  موبایل، وس��ایل آش��پزخونه و خیلی 
چی��زای دیگه و همه  اینا تا ۷۰ درصد تخفیف دارن. 

بهتر از این چی میخوای؟«

دست چین؛ همه چیز زیر ۵۰ هزار تومان
در توضی��ح کمپین دیجی کاال آمده اس��ت: »اگه 
میخ��وای هدیه بخری یا دلت یه س��بد خرید بزرگ 
میخواد به »دست چین« هیجان انگیز هم یه سر بزن. 
تو این دس��ت چین یه لیست بلند باال از کاالهای زیر 
۵۰ هزار تومنی هس��ت که هرچی الزم داری میتونی 

توش پیدا کنی. 
عطر و ادکلن، بازی فکری، وسایل خونه، کاالهای 
دیجیت��ال و وس��ایل تفریح��ی فق��ط یه گوش��ه از 

دست چین دیجی کاال هستن. 
اپلیکیشن دیجی کاال رو نصب کن، از شگفت انگیزها 

باخبر شو! 
داغ تری��ن خبر جش��نواره اینه  که هر دو س��اعت، 
دیجی کاال ش��گفت انگیزهای جدی��د داره. این یعنی 
چند برابر همیش��ه، کاالی ش��گفت انگیز داریم؛ ولی 

فرصت خرید هرکدوم فقط دو ساعته! 
برای اینکه از این جش��نواره  بزرگ و هیجان انگیز 
غاف��ل نمون��ی، بهتری��ن راه این��ه ک��ه اپلیکیش��ن 
دیج��ی کاال رو نصب کنی تا همه  ج��ا و هر موقع از 
آخرین تخفیف ها، ش��گفت انگیزها و ش��روع فروش 
ماشین ها باخبر بشی. با نصب اپلیکیشن دیجی کاال 
برای اندروید و iOS میتونی نخس��تین نفری باشی 
که کاالهای ۵۰ درصد تخفیف رو توی سبد خریدت 

داری.« 

بی ام و M4 خودرویی با آیرودینامیک بسیار عالی است که تمامی آزمایش های خود را در تونل باد با موفقیت 
پش��ت سر گذاشته است. نسخه مس��ابقه ای این خودروی زیبا، امس��ال در رقابت هایDTM، حضور خواهد 
داش��ت.  به گزارش زومیت؛ خودروی مس��ابقه ای BMW M4 DTM یک مبارز V8 بس��یار آیرودینامیک 
 M4 است. شما از جذابیت آن سیر نمی شوی، بهتر است آن را فراتر از این ظاهر جذاب بررسی کنیم. ماکت 
DTM، حدود ۶۰ درصد مقیاس ماشین مسابقه ای بی ام و اصلی و یک مدل مورد استفاده برای آزمایش تونل 

باد است. با این وجود، این خودرو تمام شرایط ماشین در مقیاس اصلی را دارد. 
به ظاه��ر، انجمن آلمانی موتورز اس��پورت با تیم های DTM برای کم کردن زم��ان تولید در تونل باد همکاری 
کرده اند. بنابراین در این شرایط، بی ام و باید برای تولید خوب و باکیفیت این ماشین سخت کار کند. مهندسان آلمانی 
۵۰ روز در تونل باد با حداکثر ۱۵ ساعت در روز کار کردند.  آنها توانستند با استفاده از روش های بسیار پیچیده که 
ما واقعا نمی توانیم درک کنیم، به طور متوسط هر ساعت یک پیکربندی ماشین را آزمایش کنند. این کوتوله )مدل 
۶۰ درصد ماشین( روی یک روبات شش پا نصب شد و آیرودینامیک این خودرو با تلورانس های یک صدم میلی متر 
گوش��ه های بدنه و س��طوح صاف و صیقلی برای موقعیت های مختلف رانندگی تنظیم شده است.  شرکت بی ام و 
می گوید: نسخه قبلی مسابقه ای هنوز هم کامال عالی کار می کند، اما در تونل باد، دهم میلی متر هم محاسبه می شود 
و می توان این دهم میلی متر را در مسیر مسابقه به دهم ثانیه تبدیل کرد. ویژگی های این خودرو بسیار جذاب است 
اما چشمگیرتر از آن، مدل ۶۰ درصد خودروی بی ام و M4 DTM است. البته این خودرو را برای اهداف تحقیقاتی 
می خواهیم نه برای گذاشتن روی روبات شش پای کنترل آیرودینامیکی یا حتی تماشای آن در نمایشگاه خودرو.  
برای دیدن این مبارز V8 شما باید DTM امسال را ببینید؛ آئودی، مرسدس AMG و خودروی بی ام و M4 از 

جمله شرکت کنندگان در این رقابت جذاب خواهند بود. 

پاسات؛ تازه واردی از سرزمین باواریا

DTM  برای حضور در M4 آزمایش موفق مدل آیرودینامیک بی ام  و

ب��ه گزارش پایگاه خبری عصرخودرو،  پرسش��ی ک��ه اظهار نظر متفاوت 
کارشناس��ان این بخش را به همراه داش��ته، اما آنچه بسیاری از فعاالن این 
بخ��ش بر آن اعتق��اد دارند عدم اثرگذاری حذف ش��رکت های گری مارکت 
بر قیمت خودروهای وارداتی  اس��ت. به گفته فع��االن بازار خودرو، با توجه 
ب��ه تنوع ایجاد ش��ده در ب��ازار خودروه��ای وارداتی، در ح��ال حاضر بازار 
تعیین کننده قیمت اس��ت و واردکنندگان در راستای حفظ بازار خود سعی 
خواهند کرد برای دوام در بازار ایجاد ش��ده، از قیمت گذاری خارج از عرف 

خودداری کنند. 
اواخر س��ال گذشته و در راس��تای س��اماندهی بازار خودروهای وارداتی 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت اق��دام به حذف ش��رکت های واردکننده 
متفرقه خودرو -که در بازار خودرو به عنوان گری مارکت شناخته می شوند- 
از لیس��ت واردکنندگان خودرو کرد و به این طری��ق مجوز واردات خودرو 
تنها به نمایندگی رسمی داده شد؛ روندی که به عقیده کارشناسان اجرایی 
کردن آن دو پیامد را برای بازار خودروهای وارداتی به همراه خواهد داشت. 
نخستین مس��ئله ای که مورد توجه دست اندرکاران این صنعت قرار گرفته، 
ورود خودرو با امکانات یکس��ان و س��المت فنی تایید شده از سوی کشور 
مادر است، اما مسئله دوم به قیمت گذاری خودروهای وارداتی باز می گردد؛ 
مبحثی که تاحدودی طرح حذف واردکنندگان متفرقه خودروهای وارداتی 

را تحت تاثیر قرار داد. در این زمینه برخی از کارشناس��ان بازار و خریداران 
خودروه��ای وارداتی بر ای��ن باورند که با ح��ذف گری مارکت ها، قیمت در 
بازار وارداتی ها دس��تخوش تغییر شده و روند صعودی به خود گرفته است 
و با این ش��رایط برخی از واردکنندگان رس��می قیمت گذاری خود را تغییر 
داده ان��د و محصوالت را با قیمت باالت��ری عرضه می کنند؛ اظهار نظری که 
مورد تایید بس��یاری از کارشناسان صنعت خودرو نیست. فعاالن این بخش 
معتقدن��د که قیمت خودرو در بازار به صورت رقابتی تعیین خواهد ش��د و 
آنچه مس��لم است، قیمت گذاری انحصاری حذف از بازار خودرو را به همراه 

خواهد داشت.  
اظهارات مطرح شده در خصوص افزایش قیمت خودروهای وارداتی 
ب��ا حذف ش��رکت های واردکنن��ده متفرقه خ��ودرو واکن��ش یکی از 
مسئوالن س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را نیز 
به همراه داش��ت، به طوری که این مقام مس��ئول ب��ا رد اثرپذیری بازار 
خ��ودرو از حذف ش��رکت های گری مارکت اعالم ک��رده که در ماده ۴ 
قان��ون حمایت از مصرف کنندگان به صراحت اعالم ش��ده که واردات 
خ��ودرو باید تنها از طریق نمایندگی های مجاز دارای ش��بکه خدمات 
پ��س از فروش صورت گیرد. با این ش��رایط می توان گفت دلیل حذف 
حلقه خدمات پس از فروش توس��ط ش��رکت های گری مارکت قیمت 

ارزان تر محصوالت وارداتی این دسته از شرکت ها از نمایندگی رسمی 
اس��ت که این امر برخالف موارد پیش بینی شده در راستای حمایت از 

حقوق مصرف کننده است.  
در ای��ن خصوص ساس��ان قربانی، یک��ی از کارشناس��ان صنعت خودرو 
نیز معتقد اس��ت ک��ه برای ب��ازار خودروه��ای وارداتی باید ش��اخص ها و 
استانداردهای خاصی در نظر گرفته شود و قیمت نیز از سوی بازار به صورت 

رقابتی تعیین شود. 
به گفته این کارش��ناس خودرو، امکان رصد خودروهای وارداتی از سوی 
نمایندگی ه��ای رس��می به راحتی امکان پذیر اس��ت، اما ای��ن پیگیری در 
خصوص واردکنندگان متفرقه وجود ندارد و ممکن است در برخی از موارد 
ش��اهد واردات خودروهای با کیفیت پایین به کشور باشیم، به همین دلیل 
می توان گفت هرچقدر به بازار خودروهای وارداتی نظم داده ش��ود بازخورد 
بهتری دریافت خواهیم کرد، اما اینکه واردکنندگان رس��می )ش��رکتی ها( 
ب��ا هر ابزار و روش��ی بخواهند عمل کنن��د به طور حتم ب��ا چالش مواجه 
خواهیم ش��د. ب��ه همین دلیل باید در این خص��وص چارچوب های خاصی 
در نظر گرفته ش��ود تا افراد مس��تقل نیز بتوانند نس��بت به واردات خودرو 
اقدام کنند اما باید این روند در غالب چارچوب و سازوکارهای تدوین شده 

صورت گیرد. 

با حذف شرکت های واردکننده متفرقه خودرو -که از آنها به عنوان گری مارکت یاد می کنند- از چرخه واردات خودرو، حال این پرسش مطرح می شود که با 
خروج این شرکت ها از بازار خودروهای وارداتی آیا شاهد انحصاری شدن این بازار در کشور خواهیم بود؟ 

تصورات نادرست از حذف »گری مارکت«

واردات و حتی تولید محصوالت فولکس واگن در ایران قطعی ش��ده اس��ت و مدل پاس��ات از کالس سدان های 
خانوادگی، نخس��تین محصول مدرن فولکس در ایران خواهد بود.  پاس��ات با فیس لیف��ت جزئی و اندکی تفاوت 
ظاهری، در بازار آمریکا فروخته می شود و به احتمال فراوان، با چهره رسمی حاضر در اروپا به ایران وارد خواهد شد. 
پاسات مدرن، دو تیپ بدنه سدان چهاردر و استیت )واریانت( دارد که با توجه به بی عالقگی نسبی مردم کشورمان 
به خودروهای استیش��ن، فعال با نمونه س��دان در دسترس خواهد بود.  در مقایسه با نسل های قبل، پاسات جدید 
اندکی بزرگ تر شده است و درحالی که سال ها پیش، خودرویی در کالس بدنه مرسدس کالس C و بی ام و سری 3 
محسوب می شد، حاال برای رقابت در گروه سدان های خانوادگی و میان  رده از نظر قیمت، مثل تویوتا کمری آماده 
می شود. این خودرو عالوه بر پیشرانه های متنوع بنزینی و دیزل، در بازار جهانی با نسخه GTE نیز عرضه می شود 
که با پیشرانه پالگین هیبرید همراه است و امیدواریم با توجه به تخفیف قانونی در مالیات و هزینه گمرک، شاهد 
واردات آن به کشورمان در آینده نزدیک باشیم.  می توان اطمینان داشت که هر محصولی از فولکس واگن، با طیف 
وسیعی از پیشرانه های مختلف ارائه شود و مسلما پاسات هم از این قاعده مستثنا نیست. با توجه به انواع زیاد قوای 
محرک در این خودرو، صرفا به بررسی نمونه های بنزینی و پالگین هیبرید خواهیم پرداخت. ارزان ترین نسخه از 
پاسات ۲۰۱۷، با کد ۱.۸T S عرضه می شود که دارای موتور ۱.۸ لیتری توربوشارژ و مجهز به اینترکولر است. 
قدرت این مدل، ۱۷۰ اس��ب بخار و نهایت گش��تاور آن ۲۵۰ نیوتن متر خواهد بود که از دور موتور ۱۲۵۰ دور 
بر دقیقه حاصل می ش��ود. جعبه دنده پاس��ات استاندارد، ۶ سرعته اتوماتیک است و می تواند ظرف ۷.۸ ثانیه به 
س��رعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد. میانگین مصرف س��وخت این خودرو، کمتر از ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر 
برآورد می شود که با سرعت ثابت در بزرگراه به ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر و در ترافیک شهری به ۷ لیتر در ۱۰۰ 

کیلومتر می رسد. نهایت سرعت پاسات ۱.۸T S، نزدیک به ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.  
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اخبار

 سوپر اسپورت ایتالیایی
از زمین فاصله می گیرد؟ 

بازار شاس��ی بلندها در حال حاضر بسیار داغ است 
و حتی سوپر اسپورت سازان هم به جرگه سازندگان 
خودروه��ای شاس��ی بلند روی آورده ان��د از جمل��ه 
مازراتی و بنتلی. اما آیا فراری هم قصد س��اخت یک 

کراس اوور را دارد؟ 
ش��ایعات حاکی از آن است که فراری ممکن است 
یک شاس��ی بلند به س��بد محصوالت خ��ود بیفزاید. 
Car Magazine  ادع��ا می کن��د که شاس��ی بلند 
فراری با نام رمز F16X هم اکنون در حال توس��عه 
اس��ت و اس��ب س��رخ مارانلو این خودرو را در سال 

2021 معرفی خواهد کرد. 
براس��اس این گزارش، F16X از پلتفرم مشترکی 
ب��ا جایگزی��ن ف��راری ب��رای GTC4Lusso بهره 
می برد که احتماال در س��ال 2020 معرفی می شود. 
سیس��تم انتقال نیرو همچنان چه��ار چرخ متحرک 
است و برای این کراس اوور یک موتور هشت سیلندر 
به همراه دستیار هیبریدی در نظر گرفته خواهد شد. 
ب��ه گزارش ج��ی اس  ام، ممکن اس��ت این موتور 
 هش��ت س��یلندر هم��ان موت��ور ب��ه کار رفت��ه در

 F16X ام��ا  باش��د،  فعل��ی   GTC4Lusso T  
 ب��ه جای س��ه در، پن��ج در خواهد داش��ت. به گفته

شاس��ی بلند  ف��راری  ای��ن   ،Car Magazine   
س��تون B )ستون میان درهای جلو و عقب در میان 
خودرو( نخواهد داشت و درهایی که در خالف جهت 
هم باز می ش��وند، ورودی بزرگ تری داش��ته و ورود 
به آن راحت تر خواهد بود. محصوالت فراری معموال 
قیم��ت باالیی دارند و این خودرو ه��م از این قاعده 
مس��تثنی نخواهد بود و قیمت پیش بینی شده برای 

آن کمی بیش از 340 هزار دالر است. 
مشکل این ش��ایعات این اس��ت که چندین سال 
قبل هم احتمال س��اخت یک شاس��ی بلند از سوی 
فراری مطرح ش��د، ام��ا در آن زمان مدیرعامل وقت 
کمپانی ایتالیایی، آقای سرجیو مارکیونه با قاطعیت 
اعالم کرد که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و ما لذت 
رانندگی را ف��دای وضعیت بازار نخواهیم کرد. پیش 
از آن هم در س��ال 2014 مدیرعامل وقت آقای اوکا 
دی مونتزمولو گفت که نه خودروی چهار در خواهیم 

ساخت نه کراس اوور. 

گمان می کنیم که در س��ال های اخیر نوع تفکر در 
رابطه با شاسی بلندها تغییر کرده و آنها هم می توانند 
خودروی اس��پورت باش��ند، همان طور ک��ه ب ام و و 
رول��ز رویس چنین اعتق��ادی دارند. قطعا فراری هم 
می تواند شاس��ی بلندی بسازد که روح اسپورت بودن 
در آن دمیده ش��ده باش��د، اما به هر ح��ال همه ما 
 FF است!  فراری وقتی CUV می دانیم که این یک
را هم می ساخت، سعی داشت که آن را شبیه به یک 
کراس اوور جلوه دهد. البته این خودرو هیچ گاه چراغ 

سبز تولید را دریافت نکرد. 

سایت فروش اینترنتی محصوالت 
ایران خودرو تغییر کرد

سایت خرید اینترنتی محصوالت ایران خودرو پس 
از سال ها تغییر کرد. گروه صنعتی ایران خودرو طی 
بخش��نامه ای اعالم کرد که کلیه فعالیت ها در زمینه 
پیش فروش و ثبت نام  نقدی )قطعی( محصوالت این 
خودروس��از برای مشتریان حقیقی و حقوقی، از این 
 esale. ikco. irپس تنها در سایت جدید به آدرس

انجام خواهد پذیرفت. 
ل��ذا از تاری��خ ارس��ال ای��ن بخش��نامه، تمام��ی 
ف��روش  زمین��ه  در  خ��ودرو  ای��ران  فعالیت ه��ای 
 محص��والت خ��ود که ت��ا پی��ش از این در س��ایت

می پذیرف��ت  ص��ورت   ikco. iranecar. com  
ب��ه حالت تعلی��ق در آمده اس��ت و هرگونه فعالیت 
اینترنتی مرتبط با این ش��رکت مانند ثبت نام فروش 
فوری و پیش فروش، پرداخت جریمه چک برگشتی، 
پرداخت مابه التفاوت، واریز زودتر از موعد و. . . فقط 
در س��ایت جدید این خودروس��از انجام خواهد شد.  
باید منتظر و ماند دید سایت جدید ایران خودرو در 
زمان طرح های پیش فروش مهم چگونه عمل خواهد 
کرد. چراکه در گذش��ته متقاضیان در حین ثبت نام 
خودروهای پ��ر متقاضی مانند پ��ژو 2008، همواره 
دچار مش��کل بوده اند و س��ایت در بسیاری از مواقع 
به علت ترافیک باال به کلی از دسترس خارج می شد. 

 

فاو B30 در آستانه ورود به بازار

امارات خودروساز شد! 

در حال��ی که به اعتقاد برخی کارشناس��ان صنعت  خودرو، ش��ناخت کافی 
چینی ه��ا از بازار ایران دس��تاورد جدی آنها بوده، اما عضو کمیس��یون صنایع 
مجلس معتقد اس��ت افت کیفیت تولید داخل موج��ب نفوذ چینی ها در بازار 
خودرو ش��ده اس��ت.  تغییرات قیمتی خودرو در بازار از موضوعاتی اس��ت که 
هم��واره جذابیت خاص خود را برای گروه های مختلف خریداران خودرو حفظ 
کرده است؛ تغییراتی که بستگی به عوامل مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی 

و حتی سیاسی دارد. 
به گزارش خانه ملت در چند روز اخیر بازار خودروهای وارداتی و تولید داخل 
کشور حواشی و اخبار فراوانی داشته اند و قیمت جدید برخی خودروها در سال 
جدید نیز اعالم شد و در این قیمت گذاری جدید خودروهای پراید و پژو 405 
با افزایش قیمت 150 تا 200هزار تومانی رو به رو ش��دند.  برخی کارشناس��ان 
معتقد بودند که باید در قبال این افزایش قیمت ها مش��تریان ش��اهد افزایش 
کیفیت نیز باشند، اما در بررسی تغییرات قیمت بازار خودرو به  رغم ثبات نسبی 
قیمت خودرو های ایرانی چیزی که بیشتر از همه جلب توجه می کند، افزایش 
قیمت خودروهای چینی در بازار است.  در  حالی که هنوز برخی کارشناسان از 
کیفیت محصوالت چینی گله مند هستند، اما شاید بتوان یکی از دالیل اقبال 
برخ��ی خریداران ایرانی به خودروهای چینی را تنوع در قیمت و آپش��ن آنها 
دانس��ت؛ چینی هایی که با ش��ناخت کافی از بازار ایران وارد این بازار شدند و 

به همین دلیل شروع به واردات خودروهایی با آپشن های جذاب و شاسی بلند 
کردند تا مشتریان ایرانی چشم از کیفیت پایین و کمبود لوازم یدکی محصوالت 

آنها بپوشانند. 
در همین رابطه سیدمهدی، مقدسی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب 
در مجلس شورای اسالمی به تحت تاثیر قرار گرفتن بازار خودروی ایران توسط 
محصوالت چینی اشاره و ابراز امیدواری کرد که خودروسازان داخلی به دنبال 
ارتق��ای کیفیت و رقابت با برندهای جهانی حرکت کنند.  مقدس��ی با اعتقاد 
ب��ه اینکه ارتقای کیفی��ت به دنبال انتقال تکنولوژی ص��ورت می گیرد، گفت: 
باید به اس��تانداردهای جهانی نزدیک ش��ویم و قیمت محصوالت خود را کم 
کنیم تا مردم به س��مت خرید خودروی تولید داخل حرکت کنند.  او معتقد 
اس��ت با فاصله گرفتن خودروهای تولید داخل از کیفیت مناسب، خودروهای 
 چینی با ظاهر ش��کیل و فریبنده به بازار ایران ورود پیدا کردند.  به گفته وی 
در بحث خودروهای چینی باید دقت نظر داش��ته باش��یم که این محصوالت 
خدمات پس از فروش مناس��بی ندارند و در ساخت این خودروها از موتورهای 

پرقدرت استفاده نمی شود. 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه پس 
از گذش��ته زمان کوتاهی خودروهای چینی دچار مشکل می شوند، ادامه داد: باید 
خودروسازان داخلی با برندهای مطرح دنیا تفاهم نامه همکاری امضا کنند تا فضای 

تولید خودروی قدرتمند فراهم و گرایش به استفاده از خودروی بی کیفیت کاهش 
یابد.  مقدسی معتقد است باید تعرفه واردات خودروهای بی کیفیت با کمک سازمان 
ملی استاندارد و محیط زیست افزایش یابد و همزمان در افزایش کیفیت خودروی 
تولی��د ملی تالش کنیم.  این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی با تاکید بر اینکه در جلسه اخیر با مدیرعامل ایران خودرو به تمامی این 
نکات اشاره شده است، گفت: امیدواریم با قراردادهای بسته شده توسط گروه های 
خودرو س��ازی، تنوع و تعدد محصوالت را افزای��ش دهیم تا مصرف کننده داخلی 
خودبه خود گرایش��ی به خرید خودروی چینی نداشته باشد.   پرونده سواری های 
چینی چندسالی است که روی میز خودروسازها باز شده است؛ پرونده ای که بازار 
خریداران متوسط خودرو را تحت تاثیر قرار داده و کم و بیش هم مورد توجه این 
قشر قرار گرفته است. حال آنکه خودروسازها حاال دیگر به این مهم پی برده اند که 
کیفیت خدمات پس از فروش اگر نباشد یا کیفیت مناسبی در ارائه نداشته باشد، 
خودرو مشتریانش را از دست می دهد و اقبالی به آن نمی شود و به بیان دیگر هم 

خودروساز و هم مصرف کننده هر دو در پی یک تساوی برد-برد هستند. 
حال سوال اینجاست: مصرف کننده ایرانی خودروهای چینی از یکسو تا چه 
زمان باید منتظر خدمات پس از فروش باکیفیت این محصوالت بماند و از سوی 
دیگر چه تضامینی از چینی ها برای ارائه خدمات پس از فروش این محصوالت 

گرفته شده یا خواهد شد؟ 

جلسه خودرویی مجلس با خودروسازان

خودروهای چینی چرا گران شدند؟

کمپانی اماراتی زاروق موتورز، دو سال پس از معرفی کانسپت منحصر به فرد خود، چندی پیش از نسخه تولیدی این 
خودرو با نام SandRacer 500GT  رونمایی کرد. این خودرو که در واقع ترکیبی از یک باگی و اتومبیل اسپورت 
محس��وب می شود، از طراحی بس��یار هیجان انگیزی برخوردار بوده و توانایی های فنی باالیی در عبور از انواع مسیرها 
 )  Anthony Jannarelly( دارد.  به گزارش دیجیاتو، پیکره این اتومبیل جذاب دو نفره توسط آقای آنتونی یانارِلی
-همان شخصی که مسئول طراحی ابر اتومبیل الیکان هایپراسپورت و فنیر سوپراسپورت بود – شکل داده شده و بدنه 
 SandRacer آن با استفاده از فیبر کربن توسط تیونر معروف منصوری ساخته شده است.  برای به حرکت در آوردن
500GT مهندسان کمپانی اماراتی موتور LT1 V8 کامارو و شورولت کوروت را انتخاب کرده اند. این موتور که در 
بخش میانی خودرو نصب ش��ده، حجمی برابر با 6.2 لیتر داش��ته و 518 اسب بخار قدرت و 660 نیوتن متر گشتاور 
تولید می کند.  نیروی تولیدی توسط این موتور به واسطه یک جعبه دنده 5 سرعت سکوئنشل به چرخ های عقب ارسال 
می شود. با توجه به وزن حدود 1300 کیلوگرمی، شاسی پیشرفته، کمک فنرهای برگرفته شده از مسابقات رالی داکار و 
الستیک های بزرگ مخصوص این شن نورد می تواند به راحتی هر نوع مسیری را پشت سر بگذارد. طبق اطالعات موجود 
این خودرو توانایی دستیابی به حداکثر سرعت 220 کیلومتر در ساعت را دارد.  در داخل کابین باز هم ردپای منصوری 
دیده می شود. در این بخش تمامی تودوزی های چرمی و مواد با کیفیت به کار رفته توسط این تیونر خوشنام ساخته 
و پرداخته شده اند؛ ضمن اینکه برخالف اکثر اتومبیل های مشابه در کابین این خودروLCD، سیستم صوتی و سیستم 
تهویه مطبوع نصب شده است.  براساس برنامه ریزی های زاروق موتورز، از SandRacer 500GT فقط به تعداد 35 
دستگاه ساخته می شود. افرادی که تمایل به خرید این خودرو داشته باشند، باید 450 هزار دالر برای آن کنار بگذارند؛ 
بد نیست بدانید با این رقم می توان یک دستگاه المبورگینی اونتادور یا فورد GT را به پارکینگ هدایت کرد. در حال 

حاضر اماراتی ها مشغول ساخت پنج سفارش نخست برای تحویل در اواخر سال 2017 هستند. 

نزدیک به دو ماه قبل بود که بهمن موتور در همایش س��االنه خود در محل هتل المپیک دو خودروی فاو 
B30 و بیB50 را با پوشاندن لوگو و تنها برای معرفی در جمع نماینده هایش به معرض نمایش گذاشت. 

بهمن موتور به عنوان برترین نماینده فروش فاو در دنیا ش��ناخته می شود و حاال این شرکت در تالش برای 
گس��ترده تر کردن س��بد محصوالت فاو در ایران است.  فاو به صورت رسمی بزرگ ترین خودروساز کشور چین 
محس��وب می شود و در طول فعالیتش با شرکت های بزرگی مانند جنرال موتور، فولکس واگن، آئودی و مزدا 
همکاری داشته و همین باعث شده که تجریبات چنین غول های جهانی به فاو انتقال پیدا کند و تولید ساالنه 
خود را به 3 میلیون دس��تگاه در س��ال برس��اند که رقمی در حدود 1.5 برابر تولید ساالنه برند های مشهوری 
مانند مرس��دس بنز و بی ام و اس��ت.  همان طور که گفتیم حاصل یکی از این همکاری ها س��اخت B30 روی 
پلتفرم فولکس واگن بورا بوده و البته مدل پرفروش جتا نیز روی همین پلتفرم جذاب س��اخته ش��ده اس��ت.  
در س��ینه FAW B30 یک موتور 1.6 لیتری چهار س��یلندر قرار گرفته که می تواند 107 اس��ب بخار تولید 
کند و این قدرت توس��ط گیربکس 6 سرعته از برند مش��هور آیسن با کد فنی F21 در اختیار چرخ های جلو 
قرار می گیرد.  سیس��تم تعلیق و فنربندی مدل B30 FAW در بخش جلو، مک فرس��ون و مس��تقل با میل 
موج گیر است و در عقب نیز از تعلیق نیمه مستقل با فنر های پیچشی و میل موج گیر استفاده شده است. 

سیس��تم فرمان نیز یک مرحله از هیدرولیک بودن فراتر رفته و سیس��تم فرم��ان الکتریکی راحتی را برای 
راننده به ارمغان خواهد آورد. همین نکته باعث می شود که تغذیه برق از باتری انجام شده و صرفه جویی قابل 

توجهی در زمینه اتالف توان موتور و مصرف سوخت به وجود آید. 
در خودروی B30 تجهیزاتی مانند ABS، ESC، EBD، BA، TCS و HHC در نظر گرفته ش��ده است 

و مورد آخر در شیب ها به عنوان کنترل حرکت عمل می کند. 



سامسونگ که به تازگی مجمع عمومی صنایع نیمه هادی را با حضور 
ش��رکای تجاری و مش��تریان اصلی خود برگزار کرده، اعالم کرد قصد 
تقویت هرچه بیش��تر این بخش از کس��ب و کارش را دارد. این کمپانی 

کره ای قول تحکیم همکاری ها 
با دیگر شرکت های سازنده را 
داده تا بتوانن��د به حوزه های 
تخصصی تری همچون ساخت 
اشیا،  اینترنت  چیپس��ت های 
ه��وش  و  خ��ودرو  صنع��ت 

مصنوعی هم وارد شوند. 
دیجیات��و،  گ��زارش  ب��ه 
سامس��ونگ در ح��ال حاضر 
س��ه بخ��ش اصل��ی تولیدی 
یعن��ی چیپ های پردازش��ی، 
و  حافظ��ه  چیپ ه��ای 
مقیاس  بزرگ  یکپارچه سازی 
و  دارد  اختی��ار  در  را   )LSI(
تغییرات اخیر در ساختار کلی 
اولویت  باعث ش��ده  کمپانی، 
روی این سه حوزه قرار گیرد. 
اع��الم ای��ن خب��ر، آینده 
بس��یار بهتری را ب��رای این 

کمپانی و باالخص بخش تولید چیپ آنها نوید می دهد. سامس��ونگ 
ب��ه خاطر اینکه تنها تولید کننده چیپس��ت اس��نپدراگون 835 بود، 
توانست بخش اعظم تولید آن را به صورت انحصاری در اختیار بگیرد 

و به همین دلیل گلکس��ی اس 8 به عنوان نخستین پرچمدار مجهز 
ب��ه این چیپ مجتمع، فروش بس��یار خوبی را تجربه کرد. از طرفی، 
سامس��ونگ مجوز تولید چی��پ بر پایه طرح های کوال��کام را نیز به 

دست آورده است. 
در عی��ن ح��ال، بخ��ش 
صنایع نیمه هادی سامسونگ 
با س��رعت فوق الع��اده ای به 
سمت چیپ های 7 نانومتری 
پیش می رود و ب��ا توجه به 
اینک��ه رقی��ب تایوان��ی اش 
توانس��ت   TSMC یعن��ی 
قرارداد تولید چیپس��ت های 
اپل را به دس��ت آورد، حال 
کمپانی کره ای فرصت کافی 
ب��رای پیش��رفت در ح��وزه 
چیپ های 7 نانومتری را در 

اختیار دارد. 
دو  اس��ت  گفتن��ی 
کس��ب و کار  دیگ��ر  قط��ب 
تولی��د  یعن��ی  سامس��ونگ 
چیپ ه��ای تخصص��ی برای 
ه��وش مصنوعی و س��اخت 
سیس��تم های آماده برای پردازش انبوه نیز در حال توسعه هستند و با 
افزایش تقاضا در این بازار، می توانند ش��رکت مورد بحث را به جایگاه 

به مراتب باالتری برسانند. 

گوگل از جمله ش��رکت هایی اس��ت که فعالیت زی��ادی در حوزه 
هوش مصنوعی داش��ته و ه��ر روز گام جدیدی برای پیش��رفت در 
این زمینه بر می دارد. البته کمپانی مذکور عالقه مند به اس��تفاده از 

توانمن��دی تیم های جوان 
و اس��تارتاپ ها نیز بوده و 
ب��ه همین دلیل، ش��رکت 
سرمایه گذاری جدیدی را 

تاسیس کرده است. 
گ��زارش  ب��ه 
 Gradient ، ت��و دیجیا
Ventures ای��ده اخی��ر 
مانتین  س��اکن  کمپان��ی 
ویو برای افزایش س��رعت 
پیش��رفت فن��اوری هوش 
ک��ه  اس��ت  مصنوع��ی 
ی��ک ش��رکت  قال��ب  در 
سرمایه گذاری، از تیم های 
ج��وان حمای��ت مال��ی و 
پش��تیبانی فنی ک��رده و 
ارتباط  و  امکان دسترسی 
متخصصان  ب��ا  مس��تقیم 
مج��رب گ��وگل را ب��رای 

آنه��ا فراهم می کن��د.  البته گرادیانت همین حاال نیز سرپرس��تی و 
حمای��ت چه��ار تیم مختلف را به عهده دارد ک��ه هر کدام به صورت 
جداگانه، پ��روژه خود را پیگیری می کنن��د: »Algorithmia« به 

دنبال طراحی فروش��گاهی برای الگوریتم ها و مدل های AI اس��ت؛ 
»Aurima« می خواهد مدل جدیدی برای رویکردهای حس��ی در 
هوش مصنوعی ایجاد کند؛»Cape« در زمینه هدایت پهپاد توسط 
انس��ان ها فعالی��ت می کند و 
در   »Cogniac«نهای��ت در 
حال توس��عه نرم افزاری برای 
تس��هیل طراحی ش��بکه های 
براس��اس  اس��ت.   عصب��ی 
گزارش ه��ای موج��ود، گوگل 
در هر پ��روژه بین ی��ک تا 8 
میلی��ون دالر هزین��ه خواهد 
کرد و قصد دارد تا پایان سال 
ج��اری می��الدی، حداقل در 
10 الی 15 استارتاپ مختلف 

سرمایه گذاری کند. 
گرادیانت  ش��رکت  تاسیس 
عالقه من��دی  و  ونچ��ورز 
گوگل به مش��ارکت در پروژه 
اس��تارتاپ های کوچک، عالوه 
بر افزایش س��رعت پیشرفت و 
پاس��خگویی به مسائل جدید، 
باعث می شود کمپانی مذکور 
در شناس��ایی و اکتساب ایده ها و تیم های نوآور دست برتر را داشته 
و در دراز مدت، س��ود س��رمایه گذاری های خود را به بهترین شکل 

دریافت کند. 

بزرگان دنیای فناوری برای فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت، 
طرح ها و برنامه های جاه طلبانه ای در س��ر دارند که از هوا کردن بالون 

گرفته تا استفاده از پهپاد و ارسال ماهواره به فضا را دربرمی گیرد. 
به گزارش دیجیاتو، تا امروز 
و  برنامه مدون  مایکروس��افت 
مشخصی برای همراهی با این 
شرکت ها در س��ر نداشت، اما 
حاال خبر رسیده که قصد دارد 
برای حل ک��ردن این نابرابری 

دیجیتالی وارد عمل شود. 
غول نرم افزاری قصد دارد روز 
سه شنبه هفته آینده اعالم کند 
ب��ا بهره گی��ری از فرکانس های 
مربوط به پخش تلویزیونی که 
اس��تفاده ای از آنها نمی ش��ود و 
تحت عن��وان فضاهای س��فید 
از آنها یاد می ش��ود، دسترسی 
ش��مار بیش��تری از روستاییان 
آمریکای��ی به فض��ای آنالین را 
فراهم کند.  مایکروس��افت در 
نظ��ر دارد این خب��ر را در هتل 
Willard واش��نگتن به سمع 

و نظر مخاطبانش برس��اند؛ درس��ت جایی که 100سال پیش الکساندر 
گراهام بل تماس تلفنی تاریخ ساز خود را برقرار کرد.  در جریان مراسم نیز 
شرکت مورد بحث اعالم خواهد کرد که با استفاده از فضاهای سفید ارتباط 

پهن باند خود را در 12 ایالت آمریکا ش��امل آریزونا، کانزاس، نیویورک و 
ویرجینیا در اختیار 2میلیون ساکن مناطق روستایی قرار می دهد که البته 
این اتفاق طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در یک بازه زمانی پنج ساله 
اتفاق افتاد و مخاطبان هدف 
آن خانواده هایی هستند که 
یا ابدا به اینترنت دسترس��ی 
ندارن��د یا اینترنت س��رعت 
باال در اختیارش��ان نیس��ت.  
البته این کمپانی خاطرنشان 
ک��رده ک��ه هدف��ش از این 
پروژه تبدیل ش��دن به یک 
ارائه کننده خدمات مخابراتی 
نیس��ت و قص��د دارد در این 
مسیر با برخی عرضه کنندگان 
محلی سرویس های اینترنتی 
و  ش��ده  هم��کاری  وارد 
س��رمایه گذاری هایی را روی 
انجام دهد  برخی هزینه ه��ا 
و در نهای��ت درآمدهای��ش 
را با این ش��رکت ها تقس��یم 
کند.  این کمپانی همچنین 
از پتنت هایش در  اس��تفاده 
زمینه تکنولوژی فضاهای س��فید را باز گذاشته و با برخی تولید کنندگان 
چیپ وارد همکاری شد تا دستگاه هایی تولید کنند که عملکردشان با این 

فناوری ارزان تر تمام می شود. 

آم��ار و ارقام جدید نش��ان از ای��ن دارند که با وج��ود کاهش تعداد 
کاربران، س��یری محبوب ترین دس��تیار صوتی هوشمند مورد استفاده 

است. 
کمپان��ی Verto که در 
زمین��ه تحلی��ل داده ه��ای 
آم��اری مرتب��ط ب��ا میزان 
اپلیکیش��ن ها  از  اس��تفاده 
آم��ار  می کن��د،  فعالی��ت 
جدی��دی در رابطه با تعداد 
صوتی  دستیارهای  کاربران 
مخصوص��ا  و  هوش��مند 
اس��ت.  کرده  ارائه  س��یری 
جدی��د  آم��ار  براس��اس 
ارائه ش��ده، تع��داد کاربرانی 
ک��ه از دس��تیارهای صوتی 
می کنند  استفاده  هوشمند 
خود  از  کاهش چشمگیری 
به نمایش گذاش��ته اس��ت؛ 
ول��ی با وجود ای��ن کاهش، 
باز هم سیری محبوب ترین 
هوش��مند  صوتی  دس��تیار 

مورد استفاده است. 
ورتو محبوبیت و میزان اس��تفاده از دس��تیارهای صوتی هوشمند را 
با در نظر گرفتن ش��ش فاکتور اصلی مورد بررس��ی قرار داده است که 
براس��اس اطالعات ارائه شده، پنج فاکتور از ش��ش فاکتور اصلی برای 

س��نجش محبوبیت، نش��ان از کاهش استفاده از دس��تیارهای صوتی 
هوشمند دارند. 

اصلی تری��ن معیاری ک��ه کاهش تعداد کارب��ران را نمایش می دهد، 
کارب��ران منحصربه فرد ماهانه 
اطالع��ات  براس��اس  اس��ت. 
ارائه شده، س��یری در مقایسه 
ب��ا نزدیک ترین رقیب خود که 
S Voice سامس��ونگ است، 
دو براب��ر بیش��تر کارب��ر دارد. 
تعداد کاربران س��یری در ماه 
می س��ال جاری ۴1.۴ میلیون 
نف��ر تخمین زده ش��ده که در 
مقایس��ه با مه  س��ال 201۶ با 
کاهش  کاربر،  میلی��ون   ۴8.7
داشته اس��ت. در واقع سیری 
بی��ن مه  201۶ ت��ا مه  2017 
بیش از 15درص��د از کاربران 

خود را از دست داده است. 
م��ورد  دیگ��ر  معیاره��ای 
بالقوه،  کاربران  تعداد  بررسی، 
همچنان  ک��ه  کاربرانی  تعداد 
و  می کنن��د  اس��تفاده  آن  از 
همچنین زمانی اس��ت که هر کاربر به صورت ماهانه برای اس��تفاده از 
دستیارهای صوتی هوش��مند اختصاص می دهد. هر سه این فاکتور ها 

در مقایسه با آمارهای پیشین کاهش پیدا کرده اند. 

سامسونگ کسب و کار تولید چیپ خود را باز هم 
تقویت می کند

مایکروسافت دسترسی روستاییان آمریکایی به 
اینترنت پرسرعت را سهولت می بخشد

شرکت سرمایه گذاری جدید گوگل از استارتاپ های 
حوزه هوش مصنوعی حمایت می کند

 سیری محبوب ترین
دستیار صوتی هوشمند است

فرصت امروز: مایکروسافت ابزار های بازاریابی ایمیل و صورتحساب 
را ب��رای کس��ب و کار های کوچ��ک راه ان��دازی کرد. در ح��ال حاضر، 
مایکروسافت در حال پیش نمایش سه ابزار جدید برای کسب و کار های 
کوچک اس��ت. این س��ه ابزار عبارتند از اتصاالت مایکروسافت، لیست 
مایکروس��افت و صورتحساب مایکروسافت. این شرکت ها به طور پایدار 
از ابزار های کس��ب وکار کوچک مانند ابزار مدیریت مش��تری استفاده 
می کنن��د.  اتص��االت مایکروس��افت ب��ه کاربرانش اج��ازه می دهد تا 
کمپین بازاریابی پس��ت الکترونیک MAILCHIMP را ایجاد کنند.  
س��رویس های جدیدی که در وب، اندروید و ios در دسترس هستند 
نش��انه های معمول ابزار تبلیغاتی و بازاریابی ایمیل را از جمله توانایی 
مدیری��ت مش��ترکان، نظارت بر عملک��رد کمپین )نرخ ب��ازار، کلیک، 
مشتریان جدید، تمدید و...( را ارائه می دهند.   مایکروسافت می گوید: 
جزییات دقیق در مورد چگونگی عملکرد دقیق این سرویس ها توضیح 
داده ش��ده اس��ت و به کاربران امکان می دهد تعدادی از قالب های از 
پیش طراحی شده را برای خبرنامه پیشنهاد دهند که راه ساده ای برای 
پیوس��تن افراد به لیست پس��تی یا لغو اشتراک هاست. یک سخنگوی 
ش��رکت همچنین اع��الم کرد ابزار های جدید ب��دون هزینه اضافی در 
دس��ترس خواهند بود. باید گفت هدف مایکروس��افت اتصال کاربران 
بیش��تری به اکوسیس��تم Office3۶5 اس��ت. مایکروس��افت توضیح 

می دهد که ش��روع بازاریابی با ایمیل می تواند غافلگیرانه باش��د و این 
در حال��ی اس��ت که رقبای آن قطعا مخالف هس��تند، اما هیچ ش��کی 
نیسس��ت که آن دس��ته از کس��ب و کار های کوچک که در حال حاضر 
از Office3۶5 اس��تفاده می کنند به عن��وان مجموعه ای از گزینه های 
بهره وری خود با اضافه کردن این ابزار از مایکروس��افت قدردانی کنند. 
همچنی��ن صورتحس��اب جدید مایکروس��افت، یک اب��زار جدید برای 
تخمی��ن فاکتور ها ارائه می ده��د. با توجه به آنچه که گفته ش��د این 
یک س��رویس بسیار ساده اس��ت با ویژگی برجس��ته برای بسیاری از 
کس��ب و کارها و احتماال می توان��د با paypal ادغام ش��ود، همچنین 
در اینج��ا ی��ک اتص��ال QuichBooks وجود دارد که به ش��ما این 
امکان را می دهد که نرم افزار حس��ابداری )و حس��ابدار( خود را با این 
ابزار صورتحس��اب جدید ارتباط دهید.  س��ومین ابزار جدید فهرست 
مایکروس��افت است که به ش��ما امکان می دهد لیست های کسب و کار 
خ��ود در فیس بوک، گوگل و بینگ نظارت و بررس��ی آنالین داش��ته 
باشید. بدیهی است که با تعدادی از ابزار های مشابه که کارهای مشابه 
انجام می دهد رقابت می کند، زیرا این روش��ی اس��ت که مایکروسافت 
کارب��ران خود را در داخل اکوسیس��تم خود حفظ کن��د. برنامه جدید 

در حال حاضر از طریق مایکروسافت آفیس 3۶5 در دسترس است. 
techcrunch. com :منبع

سایت آمازون پرایم چگونه نرم افزار، معامالت و عضویت را برای فروش 
می گذارد و چگونه می تواند در تعطیالت بزرگ ماه ژوئیه به عنوان بهترین 
معامله کننده شناخته شود؟ جای تعجبی نیست، برای این کار نرم افزاری 
س��اخته شده اس��ت.  آمازون پرایم در راس��تای ارتقای خود، مشتریانش 
 را به اس��تفاده از این نرم افزار ترغیب می کند. آمازون س��ومین س��الگرد
 Prime Day را در تاریخ 11 ژوئیه برگزار خواهد کرد که امسال این روز 
باشکوه تا 30 ساعت به جای 2۴ ساعت ادامه خواهد داشت. ساعت رسمی 
آغاز Prime Day از 9 ش��ب در تاریخ 10 ژوئیه اس��ت. به مناسبت این 
س��الگرد برخی از مواد غذایی و دیگر لوازم ها تا 35درصد تخفیف خواهند 
داشت. هر کسی که امروزه با کمک نرم افزار خرید اینترنتی انجام می دهد 
می داند که خرده فروشان تنها پول و ایمیل آنان را نمی خواهند، بلکه آنها 
می خواهند ش��ما با اس��تفاده از نرم افزار، به آنها در بازاریابی کمک کنید. 
ای��ن نرم افزار به ش��ما کمک می کند که چگونه پول خ��ود را برای خرید 
اجناس خرج کنید. فیلیپ دنگلر گفت: »علت ترغیب سرسخت مشتریان 
به اس��تفاده از نرم افزارها توسط خرده فروشان این است که آنان می توانند 
2۴ س��اعت در شبانه روز و هفت روز هفته را با مشتریان خود در ارتباط 
باشند و از خرید آنان سود کنند. برای آمازون بسیار اهمیت دارد که تا روز 
Prime Day، اکثر مشتریان با این نرم افزار آشنا شده باشند و خرید های 
خ��ود را از طریق آن انجام دهند.« یکی دیگر از امکانات این نرم افزار این 

است که مش��تریان می توانند از پروسه خرید و زمان دقیق ارسال کاالی 
خریداری شده خود باخبر شوند. 

ساعت نهایی برای تخفیف در آمازون: 7 معامله بزرگ 
بس��یاری از ش��رکت ها قیمت های خود را برای رقابت به طور قانونی 
کاه��ش داده اند. اگر ش��ما به ط��ور کام��ل Prime Day را فراموش 
کرده اید، نگران نباش��ید، هنوز هم زمان کافی برای سرمایه گذاری در 

معامالت وجود دارد و این معامالت شامل: 
• بلندگوی صفحه اصلی بی سیم VAUX + باتری قابل حمل برای 

Echo Dot Gen 2 آمازون
قیمت این دس��تگاه ها 99.98 دالر اس��ت که اکنون 7۴.95 دالر به 
فروش می رس��د. VAUX نخس��تین بلندگو با باتری است که به طور 
خاص برای Echo Dot آمازون س��اخته ش��ده اس��ت که به کاربران 
اجازه می دهد تا س��یم را قطع کنند و Dot Free را تنظیم کنند در 

دو رنگ، کربنی و خاکستری موجود است. 
Anki Overdrive Star Kit Kit •

قیمت این دس��تگاه1۴9.99 دالر اس��ت و اکنون 99.99 دالر به فروش 
می رس��د. Anki Overdrive دارای »هوش��مندترین سیس��تم مسابقه 
 AI های آنها روبات های خودآگاه هستند، توسط Supercars جنگی« است
forbes . :طراحی شده و مجهز به تاکتیک های استراتژیک است.   منبع

ش��رکت خودروسازی تویوتا اعالم کرده اس��ت که برای حمایت از 
استارتاپ های فعال در عرصه هوش مصنوعی و روباتیک 100 میلیون 

دالر هزینه خواهد کرد. 
به گزارش ایس��نا و به نقل از انگجت، ش��رکت خودروسازی ژاپنی 
تویوت��ا بخش��ی جدید به ن��ام  »بلندپ��روازی در ه��وش مصنوعی« 
راه اندازی کرده اس��ت که به حمایت از کسب وکارهای نوپا در زمینه 

هوش مصنوعی و روباتیک خواهد پرداخت. 

این بخش که در دره س��یلیکون آمریکا واقع شده عالوه بر حمایت 
مال��ی، در زمینه س��رمایه گذاری و آموزش نیز با ش��رکت های فعال 

همکاری خواهد کرد. 
»جیم ادلر« )Jim Adler( مس��ئول موسسه تحقیقاتی تویوتا 
گفت: یک��ی از مهم تری��ن دغدغه های کارآفرینان این اس��ت که 
بتوانند مطمئن ش��وند که آیا محصول تولیدی آنها مورد نیاز بازار 
هس��ت یا نه و ما تالش می کنیم در یک محیط همکاری دوطرفه، 

این عدم اطمینان را به وثوق کامل تبدیل کنیم، زیرا موفقیت آنها 
به نوعی موفقیت ماست. 

وی افزود: ما به صورت مداوم به رصد فعالیت شرکت ها می پردازیم 
تا اطمینان داش��ته باش��یم س��رمایه گذاری به خوبی انجام ش��ده و 
ش��رکت های مورد حمایت در حال کار روی چالش های مورد نیاز ما 
هستند. تا به حال سه استارتاپ تحت حمایت این برنامه قرار گرفته اند 
که در زمینه طراحی سیستم های اجتناب از تصادف، طراحی الگوریتم  

برای فناوری های هوشمند مانند پهپادها و خودروهای خودران و یک 
ش��رکت در عرصه روباتیک فعالیت می کنند.  قرار است چند شرکت 
دیگر نیز به این فهرست اضافه شوند. در بیانیه این شرکت آمده است: 
بخش تحقیقات تویوتا به س��رعت در حال رشد و پیشرفت است و ما 
اهمیت گسترش فعالیت های خودمان را با شرکت های پیشرو و نخبه 
درک می کنیم و تالش می کنیم کارآفرینان در سراس��ر جهان بتوانند 

با کمک ما در راستای بهبود کیفیت زندگی بشر فعالیت کنند. 

مایکروسافت ابزار های بازاریابی ایمیلی ارائه می کند نحوه عملکرد سایت آمازون پرایم

فرصت امروز: ش��رکت اپل نخس��تین 
ب��رای  چی��ن  در  را  خ��ود  داده  مرک��ز 
مانن��د  خدمات��ی  ب��ه  سرعت بخش��یدن 
iCloud ب��رای کارب��ران محل��ی ایجاد 
می کن��د و قوانینی را که به ش��رکت های 
جهانی ب��رای ذخیره اطالع��ات در داخل 
کش��ور احتی��اج دارند، ب��رآورده می کند. 
Apple اظهارک��رد ک��ه این تأسیس��ات 
جدید که به طور کامل توس��ط انرژی های 
تجدید پذیر هدایت می ش��ود، با همکاری 
 Cloud Big Data در   Guizhou
اجرا می ش��ود.  این مرکز داده بخش��ی از 

اقدامات جدیدی اس��ت که کنترل جمع آوری و انتقال داده های 
کاربران چینی را تقویت می کند و همچنین می تواند به دسترسی 
بی سابقه دولت به تکنولوژی های شرکت های خارجی کمک کند. 
مجبور کردن ش��رکت ها برای ذخیره اطالعات در داخل کش��ور، 

برخی از افراد را مجبور کرده اس��ت تا ابزار 
س��رویس دهی محاس��بات iCloud را با 
ظرفیت بیشتر از سرور محلی به کار گیرند. 
ای��ن ش��رکت در بیانی��ه ای اع��الم کرد: 
عالوه بر ای��ن مرکز داده ها، م��ا می توانیم 
س��رعت و قابلیت اطمین��ان از محصوالت 
و خدمات مان را افزای��ش دهیم و در عین 
حال مطاب��ق با مقرراتی که ت��ازه تصویب 
شده اند نیز عمل می کنیم. همچنین افزود: 
اپل حفاظت شدیدی برای حریم خصوصی 
و حفاظ��ت از داده های امنیت��ی در محل 

ایجاد کرده است. 
شرکای اپل که توس��ط دولت Guizhou تأسیس شده است 
اکنون شروع به ترویج اس��تان مرکزی کوهستانی به عنوان مرکز 

سرمایه گذاری کشور کرده اند. 
Bloomberg :منبع

فرصت امروز: ش��رکت ژاپنی قطعات 
خ��ودروی تاکاتا برای نص��ب نوع جدیدی 
از ایرب��گ، تع��داد زی��ادی از خودرو های 
س��اخته ش��ده را برای بازبین��ی و تعویض 
قطعات خ��راب، راهی کارخان��ه کرد. طی 
قرارداد این ش��رکت ژاپن��ی با آمریکا، 2/7 
میلیون خودروی فورد، نیسان و مزدا که به 
ایربگ های قدیمی مجهز بودند، به کارخانه 
بازفرس��تاده ش��دند. ای��ن موضوع ش��امل 
خودروهای مدل 2007 تا 2012 می شود. 
 ایربگ های قدیمی این ش��رکت با کمی 
فش��ار زیاد، در صورت راننده و مس��افران 

منفجر می ش��د. به علت وجود چنین مش��کلی 18 نفر جان خود را 
از دس��ت دادند و بیش از 180 نفر آس��یب دیدند. مشکالت مربوط 
به ایربگ س��بب ش��د این ش��رکت حدود ۴2 میلیون خ��ودرو را به 
کارخانه بازفرستد که این میزان در تاریخ آمریکا بی سابقه بوده است. 

روز سه ش��نبه، اداره امنی��ت مل��ی حمل و نقل 
بزرگراه ها طی بیانیه ای اعالم کرد که آزمایشات 
صورت گرفت��ه نش��ان داده اند در ص��ورت عدم 
تجهی��ز خودرو ها ب��ه ایربگی جدی��د، خطرات 

جدی به وجود خواهند آمد.« 
شرکت خودرو سازی نیسان اعالم کرد که به 
دنب��ال ای��ن حادثه بیش از 515 هزار ورس��ا و 
سدان های 2007 تا 2012 به کارخانه فرستاده 
شدند. ش��رکت تاکاتا در اسناد خود اعالم کرد 
که ایربگ های جدید مجهز به کلسیم سولفات 
به عن��وان عام��ل خش��ک کننده هس��تند. اگر 
می خواهید بدانید آیا خودروی ش��ما نیز شامل 
https: //www. nhtsa. gov/ این موضوع می ش��ود ب��ه س��ایت

recalls مراجع��ه کنید و کد شناس��ایی 17 رقمی خودروی خود را 
وارد کنید.

abcactionnews :منبع

2/7 میلیون خودروی فورد، نیسان و مزدا به کارخانه بازگشتاپل، دیتاسنتر اختصاصی در چین می سازد
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فرصت امروز: شرکت میهن چندی است 
با روانه کردن محص��ول فروت لند خود وارد 
بازار داغ آبمیوه ها ش��ده اس��ت. این بازار به 
گفته فرهاد پورمحمد، مدیر تبلیغات شرکت 
لبنی میهن بازار پرریسک و قدرتمندی است. 
با گرم تر شدن هوا و استقبال روزافزون مردم 
از بازار آبمیوه ها قطعا ش��رکت میهن س��هم 
خود را از این بازار خواهد گرفت. برای بررسی 
بهتر این محصول و همچنین گفت و گویی در 
رابط��ه با افتتاح کارخان��ه جدید میهن برای 
تولید محصوالت لبنی دیگری مثل ماس��ت، 
 دوغ و. . . و همچنین پخش محدود محصول 
جدیدی مثل یوگو ماس��ت، با مدیر تبلیغات 
شرکت میهن به گفت وگو نشسته ایم که در 

ادامه می خوانید. 

وجود زیرساخت ها برای حضور در این 
حوزه

فره��اد پورمحمد، مدیر تبلیغات ش��رکت 
لبنی میه��ن در رابطه با محصول فروت لند 
و علت ورود این ش��رکت ب��ه چنین بازاری 
می گوی��د: تصمیم گس��ترده ش��دن س��بد 
محصوالت ش��رکت همواره وجود داش��ت. 
یکی از دالیل ورود ش��رکت میه��ن به بازار 
آبمی��وه، وجود زیرس��اخت های مناس��ب و 
انجام س��رمایه گذاری های خوب در خطوط 
تولید، انبارها مراکز پخش و نیروی انس��انی 
ب��ود. ضمن اینکه محص��ول آبمیوه نیز جدا 
از س��بد کاالیی ش��رکت میهن نبود، زیرا به 
لحاظ تأمین مواد اولیه و کارهای بسته بندی 
همکاری هایی با تأمین کننده های این حوزه 
از گذش��ته وجود داش��ت. در همین راستا با 
بررس��ی های ص��ورت گرفت��ه نزدیک ترین 
محص��ول ب��رای اس��تارت گس��ترده کردن 
محصوالت ش��رکت آبمیوه ب��ود، چراکه این 
محصول نیازی به سرمایه گذاری های عظیم 
نداشت و می توانستیم از همان سیستم تولید 

و توزیعی که در اختیار داش��تیم بهره ببریم. 
وی با سخت توصیف کردن بازار آبمیوه ادامه 
می ده��د: گرچه بازار آبمیوه ها بازار س��ختی 
است، اما براساس برآوردهای خودمان به این 
نتیجه رسیدیم که می توانیم سهم مناسبی از 

این بازار دریافت کنیم. 

اتفاقی که باید، افتاده است
وی در رابطه با زمان ورود این محصول به 
بازار می گوید: ح��دودا از هفته دوم فروردین 
ماه آبمیوه های فروت لند وارد بازار ش��د، اما 
ای��ن ورود با حجم بس��یار ک��م و به صورت 

همراه  آزمایش��ی 
با گذش��ت  ب��ود. 
و  حج��م  زم��ان 
میزان پوشش هم 
گس��ترش یاف��ت 
ام��روز که یک  تا 
پخش سراسری را 
برای این محصول 

در نظر گرفتیم. 
مدی��ر تبلیغات 
ش��رکت میهن در 
رابط��ه با تبلیغات 
ای��ن  محیط��ی 

ش��رکت که در ابت��دا تنه��ا در اختیار طعم 
پرتق��ال بود، ادام��ه می دهد: ب��ازار آبمیوه و 
طعم ه��ای ارائه ش��ده در آن برخ��اف بازار 
بس��تنی که می ت��وان طعم ها و ش��کل های 
مختل��ف ارائه ک��رد تا حدی محدود اس��ت. 
قطعا یک��ی از طعم های پرطرفدار هم همان 
طعم پرتقال هس��ت ک��ه به عن��وان بنر در 
سطح شهر تبلیغ ش��د. پورمحمد همچنین 
در رابط��ه با مزیت این محصول نس��بت به 
س��ایر رقبا می گوید: فضای آبمیوه با فضایی 
که ش��رکت میهن در گذش��ته آن را تجربه 
کرده بود تا حدی متفاوت است، به طور مثال 

در بازار بس��تنی امکان ارائه طعم های متنوع 
در فرم های مختلف وج��ود دارد، اما در بازار 
آبمیوه دس��ت تولیدکننده بسته است. شما 
به عنوان مصرف کننده، اعتقاد دارید که یک 
آبمیوه از آبمیوه دیگر در طعم خوش��مزه تر 
است و دلیل آن هم کیفیت مواد اولیه و طعم 
ایجاد ش��ده اس��ت. در همین راستا شرکت 
میهن نیز با تکیه بر این دو مؤلفه سعی کرده 
خود را از سایر برندها متمایز کند و در نهایت 
طعم��ی ارائه دهد که به ذائق��ه عموم مردم 
نزدیک باش��د. البته باید تأکید کنم براساس 
نظرس��نجی ها و برآوردهای ص��ورت گرفته 
حس می کنیم که 
این اتفاق رخ داده 

است. 
رابط��ه  در  وی 
ب��ا انتخ��اب ن��ام 
فروت لن��د ب��رای 
جدید  محص��ول 
ش��رکت  ای��ن 
توجه  با  می گوید: 
برنامه ه��ای  ب��ه 
ش��رکت و تمرکز 
بخ��ش  ب��ر  آن 
پی  در  ص��ادرات 
آن بودی��م که در کوتاه مدت و میان مدت به 
کشورهای منطقه و همسایه و در بلند مدت 
به کشورهایی با مسافت طوالنی محصوالت 
خ��ود را ص��ادر کنیم. متأس��فانه براس��اس 
تجرب��ه نه چندان مطلوبی که در انتخاب نام 
بس��تنی ها وجود داشت بر آن شدیم تا برای 
این محصول نامی را انتخاب کنیم که ضمن 
جذاب بودن در بازار داخل در خارج کش��ور 
هم قابل اس��تفاده باشد تا هم معنای خوبی 
داش��ته و هم تلفظ آن راحت تر باشد و بتوان 
کار تبلیغاتی مناسبی برای آن انجام داد، به 

همین جهت فروت لند را انتخاب کردیم. 

بزرگ ترین سمپل ایران را اجرا کردیم
پورمحمد در رابطه با شیوه های تبلیغاتی و 
راه کارهای بازاریابی این شرکت برای معرفی 
محصول جدید میهن می گوید: در نوروز سال 
جاری سمپلی را برگزار کردیم که به عقیده 
من بزرگ ترین برنامه س��مپل اجرا شده در 
ایران ب��ود. در همین راس��تا در یک بازه دو 
هفته ای در تعطیات نوروز حدود 370هزار 
نفر سمپل شدند و این سمپل در حدود 20 
شهر کش��ور و عمدتا مناطق توریستی حال 
سیاحتی یا زیارتی انجام شد. عاوه بر سمپل 
کمپین های محیطی نیز داش��تیم که عمده 
آن در تهران و چند شهر دیگر مثل شیراز و 
مازندران هم در حال اجراست. روند تبلیغات 
به همین صورت ادامه دارد تا اینکه شاید در 
ما های آتی به پخش تیزر تلویزیونی هم روی 

آوردیم. 
وی در م��ورد بازخورده��ای ف��روش و 
محص��والت جدید این ش��رکت مثل یوگو 
ماس��ت می گوید: می توانم بگویم از برنامه 
و پلنی که برای خ��ود تعریف کرده بودیم 
جلوت��ر هس��تیم و ف��روش همانط��ور که 
پیش بینی می کردیم خ��وب بود. در رابطه 
با محصوالت جدید شرکت نیز باید بگویم؛ 
حدود یک ماهی اس��ت که کارخانه جدید 
ش��رکت میه��ن ب��رای تولی��د محصوالت 
لبنی پاس��توریزه مثل دوغ، ماس��ت، شیر 
پاس��توریزه و... افتتاح ش��ده است. اما این 
محص��والت نیز در حجم بس��یار محدود و 
به طور آزمایش��ی توزیع ش��ده است تا در 
ص��ورت رضایت و ف��روش به تولی��د انبوه 
برسد. مدیر تبلیغات ش��رکت لبنی میهن 
در پای��ان در رابط��ه با تبلیغ��ات این نوع 
محص��والت می گوید: به دلیل سراس��ری 
نش��دن این محصوالت هنوز تبلیغی برای 
آنها صورت نگرفته اس��ت، اما در آینده ای 

نزدیک شاهد این امر خواهیم بود.

بررسی تبلیغات محیطی فروت لند میهن

با اعتماد به نفس شروع کردیم
ایده های طالیی

چگونه مدیر بهتری باشیم

همانط��ور ک��ه می دانید در ه��ر س��ازمانی، یک هرم 
س��ازمانی وج��ود دارد که کل فعالیت های س��ازمانی را 
مدیری��ت می کند. صرف نظر از اینکه ش��ما کجای هرم 
هستید، در س��مت مدیر ارشد، مدیر میانی یا در سطح 
سرپرست، شما مسلماً مسئول هدایت و مدیریت یکسری 
نیروهای تحت سرپرستی خود هستید تا از طریق هدایت 
و مدیریت آنان به اهداف سازمانی دست پیدا کنید. یک 
مدی��ر خوب می تواند محل کار را به یک دانش��گاه عالی 
تبدیل کند که می توانید تجارب با ارزشی فرا گیرید. با این 
حال اگر مدیرتان خوب نباشد، محل کار شما این قابلیت 
را خواهد داش��ت که به یک جهنم واقعی تبدیل ش��ود. 
تحت این ش��رایط مجبور خواهید بود اوقات باارزش تان 
را در آنجا هدر دهید. در ادامه به معرفی ویژگی های یک 

مدیر ایده آل می پردازیم. 

1- مهارت های ارتباطی خود را بهبود بخشید
جهت هدایت و مدیریت سازمان خود نیازمند ارتباط 
با کارکنان خود هستید. برای این منظور به مهارت های 
ارتباطی باالیی نیاز دارید که بتوانید افکار و ایده های خود 
را با بهتری��ن روش ممکن ارتباطی به آنها انتقال دهید. 
اگر ش��ما فردی با هوش هس��تید ولی از مهارت ارتباط 
خوبی برخوردار نیستید، شانس تبدیل شدن به یک مدیر 
مناسب را از دست خواهید داد. درواقع توجه به این نکته 
ضروری اس��ت که مدیریت یک مهارت است که شامل 
چندین ویژگی است و بدون حتی یکی از آنها به سطوح 

باالی مدیریتی دست نخواهید یافت. 

2- در مدیریت خود فعال باشید
مدیریت فعاالنه به این معنا است که نسبت به کارکنان 
خود آگاه باشید و بدون اینکه مزاحمتی در کارشان ایجاد 
کنید از طریق تقویت روش انجام کارشان، مدیریت کنید. 
ش��ما باید اعتماد داشته باش��ید که آنان به اندازه کافی 
توانای��ی انجام کار را دارند و به جای مدیریت کارش��ان، 
خودشان را مدیریت کنید. مدیریت کارکنان کاری دشوار 
خواهد بود اگر شما از حساسیت کنترلی باالیی برخوردار 

باشید. 

3- بدانید که هرکسی ممکن است اشتباه کند و 
کارمندان شما نیز این قاعده مستثنی نخواهند بود

به عن��وان مدیر، ش��ما مس��ئول کارهای زیردس��تان 
خود هس��تید و همین طور مسئول اش��تباهات آنها. از 
این رو ممکن اس��ت ش��ما پیش قدم ش��وید و یکسری 
دس��تورالعمل های دقیق، ش��فاف و انعطاف ناپذیر تهیه 
کنید که از اشتباه کردن پیشگیری کنید. مواظب باشید 
که کارکنان تان از اشتباه کردن نترسانید. در این صورت 
ممکن اس��ت آنها برای هر کار جزئی نزد ش��ما بیایند و 
کارشان را با شما چک کنند. در این صورت آنها اشتیاقی 
به تصمیم گیری نخواهند داشت چون ممکن است اشتباه 
کنند که منجر به این خواهد ش��د که کارمندان ش��ما 
متکی به ش��ما باش��ند. این امر باعث خواهد شد میزان 
بهره وری آنها به شدت کاهش یافته و بیشتر وقت شما را 
بگیرند. آنان نیاز به فکر کردن دارند و برای این کار نیاز 
به یاد گرفتن دارند و برای یاد گرفتن گاهی اوقات اشتباه 
کردن الزم اس��ت. به آنها اعتماد کنید و حاشیه خطایی 

برای شان در نظر بگیرید. 

4- وظایفی را برعهده سایرین قرار دهید 
شما اگر در انجام کار خوب هستید، علت اصلی این امر 
مهارت های زیادی است که در مسیر کسب مقام مدیریت 
به دس��ت آورده اید. با این حال این امر بدین معنا نیست 
ک��ه تمامی کارها را خودتان انجام دهید. یکی از وظایف 
ش��ما به عنوان مدیر انتقال دانش خ��وب انجام دادن کار 
به دیگران است. اگر با موضوع تفویض احساس ناراحتی 
می کنید می توانید از وظایف کوچک و س��پس بزرگ و 
بزرگ تر شروع کنید. مش��کاتی را که ممکن است سر 
راه ش��ان باش��د پیش بینی و آموزش کافی در این رابطه 
را انتق��ال دهید. در رابطه با تفویض الزم به ذکر اس��ت 
 Delegation of Authority که تفویض اختیار ی��ا
یک��ی از رایج ترین واژه ها در حوزه مدیریت اس��ت. لغت 
تفویض به معنای واگذاری اس��ت و زمانی که از تفویض 
اختیار صحبت می کنیم منظورمان این است که یک فرد، 
اختیار در یک اقدام یا یک تصمیم گیری را به فرد دیگری 
بدهد. در این مسیر، شما باید امکانات و ابزارهای مناسب 
را در اختی��ار آنان قرار دهید. تفویض اختیار بدون دادن 
امکانات الزم نمی تواند آنان را در انجام بهتر وظایف شان 

یاری کند. 

5- از اهمیت تشویق و تنبیه غافل نشوید
با ش��ناخت کامل کارکنان تان، بهتر می توانید آنها را 
تش��ویق کنید. این تش��ویق ها لزوما از نوع پولی نیست 
و می تواند تش��ویق های س��اده ای از قبیل انتقال آنان به 
واحدی که دوس��ت دارند در آنجا فعالیت کنند، باش��د. 
تش��ویق و تنبیه به موقع از اهمیت بسزایی در پیشبرد 

اهداف سازمانی برخوردار است. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- در هر س��ازمان بزرگی یک س��ری سلس��له عوامل 
مدیریتی وج��ود دارد که باعث می ش��ود روند کاری به 
درستی پیش برود. یک مدیر خوب باید عاوه بر یکپارچه 
کردن محیط کاری به مس��ائل کوچک هم توجه کند تا 

تأثیرگذاری بیشتری بر روند کاری داشته باشد. 

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.irمدیریت تبلیغات پنجشنبه10
22 تیر 1396

شماره 830

تبلیغات خالق

آگهی نیوآ: کرم شب

ایستگاه تبلیغات

اسپاتیفای در کنار موزیسین های 
»ممنوع شده« هست

 ای��ده »م��ن در کنار ممنوع ش��ده ها هس��تم« 
اس��تعدادهای ممنوع شده ایران، س��ودان، یمن، 

سوریه، لیبی و سومالی را پررنگ می کند. 
ای��ن هفت��ه، اس��پاتیفای ای��ده »م��ن در کنار 
ممنوع شده ها هس��تم« را آغاز کرد، که هدف آن، 
دادن امکان و پلتفرمی به صداهای بالقوه ای است 
که تحت تاثیر تحول سیاسی و اجتماعی رخ داده 
در دولت کنونی آمریکا، امکان بالفعل ش��دن را از 

دست داده اند. 
به گزارش  ام.بی. ای نیوز، س��اخته شده در خانه، 
مجموعه ای از پلی لیست هایی با آهنگ های جدید 
و ویدئوهای اصلی هستند که کارهای هنرمندانی 
از ایران، س��وریه، لیبی، سودان، سومالی و یمن را 

به نمایش می گذارند.
 تمامی این کشورها تحت تاثیر قانون ممنوعیت 
مس��افرت اعمالی توسط رئیس جمهور ترامپ قرار 
گرفته اند که یک ورژن ویرایش ش��ده اش اخیرا به 

اجرا گذاشته شده است. 
اسپاتیفای دی-جی و تهیه کننده ایرانی، کسری 
وی، خواننده و ش��اعر سوری، موه فاو، کلکسیونر 
سومالیایی، وایاها کوسوم، خواننده و شاعر یمنی، 
متال، ریتم نویس س��ودانی، سوفیون، و خواننده و 
ش��اعر لیبیایی، احمد فاک��رون را در کانادا جمع 

کرده است. 
در آنج��ا، آنها ق��ادر خواهند بود ب��ا هنرمندان 
آمریکایی برای ساخت آهنگ های جدید همکاری 

کنند. 
پلی لیس��ت هر کدام از این هنرمندان شنونده ها 
را به سایت iamanimmigrant. com انتقال 
می دهد، که آنجا می توانند داس��تان های بیشتری 
درباره خدمات با ارزش مهاجران به ایاالت متحده 

آمریکا مشاهده کنند. 
کمپین »من در کنار ممنوع ش��ده ها هستم« در 
ادامه محتواها و همکاری های بیش��تری به نمایش 
خواهد گذاش��ت تا س��ایر جوامع تاثیر پذیرفته از 

شرایط سیاسی کنونی را پررنگ تر کند. 

اتحادیه کشوری کانون های 
آگهی و تبلیغات تشکیل می شود

به گ��زارش رواب��ط   عموم��ی دفت��ر تبلیغات و 
اطاع رسانی، تش��کیل اتحادیه با توجه به الزامات 
قانون��ی و نی��ز سیاس��ت های دول��ت در واگذاری 
ب��ا  غیرحاکمیت��ی  فعالیت ه��ای  و  مأموریت ه��ا 
همکاری وزارتخانه ه��ای صنعت، معدن و تجارت، 
فرهنگ و ارش��اد اس��امی و انجمن  ه��ای صنفی 
تبلیغات در سراس��ر کشور در دستور کار کارگروه 
تخصصی اتحادیه کش��وری کانون  های آگهی قرار 

گرفته است. 
براس��اس تصمی��م ای��ن کارگ��روه، در مرحل��ه 
نخس��ت و تا پای��ان تیرماه ج��اری، دفتر تبلیغات 
و اطاع  رس��انی فهرس��ِت اس��امی، مش��خصات و 
پرونده  ه��ای کانون های آگه��ی و تبلیغاتی دارای 
پروان��ه فعالی��ت معتب��ر را که از طری��ق فراخوان 
عمومی و نیز ادارات کل فرهنگ و ارش��اد اسامی 
اس��تان ها دریافت می کند، برای بررس��ی و صدور 
پروانه کس��ب در اختیار مرک��ز اصناف و بازرگانان 
ایران قرار می  ده��د و کانون های آگهی و تبلیغات 
داوطلب عضویت در هیأت موس��س و هیات مدیره 
اتحادی��ه در انتخابات مربوط که در س��ال جاری 
برگزار می شود، شرکت می کنند. بر همین اساس، 
دفت��ر تبلیغات و اطاع  رس��انی از طریق اداره های 
کل اس��تان، آم��اده دریافت م��دارک کانون های 
تبلیغات��ی داوطلب عضویت در هیأت موس��س و 
هیات مدیره اتحادیه است. داوطلبان و عاقه  مندان 
می توانند به اداره  های کل در مراکز اس��تان تماس 
حاصل کنند یا با تلفن ش��ماره 88007375 دفتر 

تبلیغات و اطاع رسانی تماس بگیرند. 

یکی از دالیل ورود شرکت 
میهن به بازار آبمیوه، وجود 

زیرساخت های مناسب و انجام 
سرمایه گذاری های خوب در 
خطوط تولید، انبارها مراکز 
پخش و نیروی انسانی بود. 
ضمن اینکه محصول آبمیوه 

نیز جدا از سبد کاالیی شرکت 
میهن نبود

مترجم: امیرآل علی
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به تمام کس��انی که تا به ام��روز در برابر 
قبول اینکه بازاریابی یک علم پیچیده است 
مقاوم��ت می کنند باید گفت ک��ه بازاریابی 
Neuroma r )صصبی ی��ا نورومارکتینگ 

keting( و مثال ه��ای آن در ادام��ه، ش��ما 
را برای متقاعد کردن آنان س��رتا پا مس��لح 

می کند. 

- اهمی�ت توج�ه به رفت�ار و حرکت 
چشم مخاطب 

شاید بس��یار شنیده باش��ید که استفاده 
از ک��ودکان در تبلیغ��ات، تأثیرگ��ذاری آن 
را ب��ر مخاط��ب چندین براب��ر می کند ولی 
شگفت زده می ش��وید اگر به نتیجه زیر نگاه 
کنید و ببینی��د نکته ای ک��ه تبلیغاتچی ها 
س��ال ها بر آن تأکید داش��تند ب��ه تنهایی 

اثربخش نیست. 
همانطور که مش��اهده می ش��ود، تمرکز 
چش��م مخاطب به متن بس��یار بیش��تر از 

کودک و محصول است! 

- فلج شدن در تصمیم گیری
این موضوع را ش��اید قب��ا بارها امتحان 
ک��رده باش��ید که ب��ا در اختیار گذاش��تن 
گزینه ه��ای زی��اد ب��رای مش��تری، او را در 
گرفتن تصمی��م نهایی ب��رای خرید گیج و 

حتی منصرف می کنید. 
ب��ا  نی��ز  نورومارکتین��گ  کارشناس��ان 
نمایشگرهایی که حاوی طیف گسترده ای از 
گزینه هاس��ت، این موضوع را امتحان کردند 
و متوجه ش��دند که مش��تریان بیشتری را 

متوقف می کند. 
- تنفر از شکست

از دس��ت دادن، بزرگ ترین مانع در خرید 
است؛ یکی از تکنیک هایی که بسیار در این 

موضوع تأثیرگذار بوده است. 
»بخ��ر تا تموم نش��ده« ی��ا »تخفیف در 
زمان کوتاه« مواردی هس��تند که مش��تری 
را ب��ا چالش از دس��ت دادن و باختن مواجه 
می کند و می تواند به ص��ورت مؤثر در خرج 

کردن پول نقش بیشتری بازی کند. 
-یک ویژگی برای قالب کردن

دانش��مندان علوم اعصاب نق��ص در کار 
ذهن و نحوه تصمیم گیری را کشف کرده اند. 
انسان ها به ندرت می توانند ارزش چیزی را 
براس��اس ارزش ذات��ی آن ارزیابی کنند، اما 
به جای آن با گزینه ه��ای اطراف و ظاهری 

مقایسه می کنند! 
بدی��ن ص��ورت 
می توانی��د  ش��ما 
انتخ��اب  ب��رای 
مش��ابه  ات��اق  دو 
براب��ر  قیم��ت  و 
در هت��ل، ب��ا یک 
نظر  رایگان،  قهوه 
ب��ه  را  مخاط��ب 
س��مت خود مایل 
کنید. حال ممکن 
است اتاق ها از نظر 

کیفیت متفاوت باشند ولی شما توانسته اید 
در لحظ��ات ابتدایی نظر مش��تری را جلب 

کنید. 

- سرعت و راحتی
عموم��ا ش��رکت ها در ارائه خدم��ات، به 
امنیت بیشتر از س��هولت اهمیت می دهند 
ول��ی نورومارکتینگ در عمل کش��ف کرده 
که مش��تریان به دنبال س��هولت و سرعت 
در مرحله اول هس��تند؛ همان  چالش��ی که 
دیجی کاال و فروشگاه های اینترنتی را دچار 

مشکل کرده اس��ت، هرچقدر هم اطمینان 
از خری��د آنها باال برود ولی عدم س��هولت و 
سرعت در خرید و تحویل می تواند مشتری 

را ناراضی کند. 

پکی�ج  و  بس�ته بندی  طراح�ی   -
تأثیرگذار

بس��یاری معتقد بودند ک��ه طراحی های 
عجی��ب ب��دون در نظ��ر گرفت��ن آنچه در 
بس��ته بندی اس��ت، می تواند در خرید کاال 
مؤثر باش��د. حال آنکه در یک تحقیق ساده، 
نورومارکتین��گ در عم��ل به م��ا می گوید 
ب��ه  م��ردم  ک��ه 
بس��ته بندی های 
واکن��ش  ب��راق 
نش��ان  منف��ی 
در  می دهن��د، 
این  صورتی ک��ه 
موض��وع در برابر 
مات  پکیج ه��ای 
واکن��ش منف��ی 
بس��یار کمت��ری 

داشته است. 
این  ب��ه  حتما 
نکته دقت کنید که رنگ در تس��ریع اهداف 
بازاریابی شما بسیار مؤثر است، همانطور که 
رنگ آبی کمرنگ حرفه ای بودن را بیشتر القا 
می کند، محصولی را که باید خنک بنوشید 

با رنگ قرمز طراحی کرده اند. 

- پاداش و جریمه
یک��ی از عواملی ک��ه عملک��رد دوپامین 
مغز را افزایش می دهد، ارائه پاداش اس��ت. 
ش��رکت های تولید بازی نیز از این موضوع 
بس��یار اس��تفاده کرده اند و با اهدای پاداش 

به مراحل ب��ازی، ارتباطات مثبتی در ایجاد 
وابستگی مشتری به محصول ایجاد کرده اند. 

- زیبایی شناختی
ب��ر  بص��ری  و  المس��ه  ح��واس  تأثی��ر 
واکنش های مغزی موجب می شود به راحتی 
ارزیاب��ی کنیم ک��ه مخاطب چه حس��ی از 

طراحی محصول می گیرد. 
همین روند در نورومارکتینگ موجب شد 
هیوندای طراحی اتومبیل های خود را تغییر 

دهد. 

- قیمت گذاری
خرید یک پروس��ه احساس��ی اس��ت. به 
مدت طوالن��ی اعتقاد بر این بوده که قیمت 
۹۹۹ تومان بهتر از ۱۰۰۰ تومان اس��ت ولی 
تحقیقات جدید نش��ان می ده��د که اعداد 
س��اده تر روند تأثیرگذاری بیش��تری دارند 
زیرا اعداد س��اده و رند قس��مت احساس��ی 
مغز را فع��ال می کنند ولی اع��داد پیچیده 

قسمت های منطقی مغز را فعال می کنند. 

- طراحی سایت
طراحی ه��ای افقی تأثیرگ��ذاری کمتری 
نس��بت به طراح��ی عم��ودی دارن��د زیرا 
مخاطبان در فضای آنای��ن با درگیری باال 
ب��ه پایین و اس��کرول کردن ارتب��اط برقرار 

می کنند. 

- شعار و تیتر
کمپین ش��ما وقت��ی موفق اس��ت که از 
تکنی��ک هیپوکمپال اس��تفاده کنید، یعنی 
مخاط��ب را طوری غافلگیر کنی��م که او را 

وادار به تأمل کند. 
imarketor :منبع

بررسی و کاربرد نورومارکتینگ در عمل

آمار دقیق از تکنیک های بازاریابی 
اینترنتی در سال 2017

سال گذشته برای نخستین بار میزان استفاده از کامپیوترها 
از تلویزیون بیشتر شد و این روند همچنان در حال رشد است. 
پیش بینی ها هم نش��ان می دهند که در سال های اخیر هیچ 
تغییری در این روند رش��د ایجاد نخواهد شد. همین موضوع 
بازاریابان را بر این وامی دارد که کم کم از رس��انه های س��نتی 
مثل تلویزیون و رادیو به سمت رسانه های مدرن تر پیش روند. 
آگاهی از آمار و ارقام بازاریابی اینترنتی می تواند در این مسیر 
به عنوان یک مشاور بازاریابی عمل کند و نتایج بسیار مفیدی 
را برای شما به ارمغان آورد. در ادامه تعدادی از آمارهای جالب 

راجع به بازاریابی اینترنتی را می بینید. 

آمار بازاریابی رسانه های اجتماعی
r خوان��دن نظ��رات و کامنت های موجود در رس��انه های 
اجتماعی بر رفتار خرید بیش از 67درصد از مصرف کنندگان 

تأثیرگذار است. 
r به طور متوسط، کاربران اینترنت روزانه حدود دو ساعت را 

برای مرور رسانه های اجتماعی خود صرف می کنند. 
r هنگامی که مخاطبان از طریق ش��بکه های اجتماعی با 
برندها آش��نا می ش��وند، ۱2۹درصد نرخ تبدیل افزایش پیدا 
می کند. همچنین آنها چهار برابر زمان بیشتری برای آشنایی 

با برندها صرف می کنند. 
r طی دو س��ال گذش��ته بودجه ای که بازاریابان اینترنتی 
صرف بازاریابی رس��انه های اجتماعی کرده اند، هر سال ۴ تا ۸ 

درصد افزایش داشته است. 

آمار جالب در رابطه با بازاریابی محتوایی
r  ۸5درص��د از برندها بازاریابی محتوایی انجام می دهند و 

اکثر آنها آن را موفقیت آمیز می دانند. 
r 7۳درصد از کارشناسان معتقدند که محتوای خوب نقش 

اساسی در ایجاد ارتباط و وفاداری مشتری دارد. 
r 6۱درص��د از بازاریابان معتقدند برای بازاریابی محتوایی 

باید یک استراتژی مستند و قدرتمند داشت. 
r ۸7درص��د از برندهای��ی که بازاریاب��ی محتوایی موفقی 

داشته اند، دارای سند استراتژی هستند. 
r بازاریابانی که وباگ نویسی را در اولویت فعالیت های خود 
قرار داده اند، ۱۳ درصد بازگش��ت س��رمایه بیشتری دریافت 
می کنند. )در واقع بازاریابانی که به برندینگ ش��خصی خود 

از طریق بازاریابی محتوایی توجه می کنند(

آمار جالب در رابطه با بازاریابی ویدئویی
r ویدئوه��ای آناین تا س��ال 2۰2۰ بی��ش از ۸۰درصد از 

ترافیک اینترنت را به خود اختصاص می دهند. 
r بیش از 5۰۰ میلیون س��اعت ویدئو به صورت روزانه روی 

یوتیوب تماشا می شود. 
r 6۰درصد از بازاریاب ها در سال 2۰۱6 از بازاریابی ویدئویی 
در استراتژی بازاریابی شبکه  اجتماعی خود استفاده کرده اند. 

r تعداد افرادی که ترجی��ح می دهند درباره یک محصول 
ویدئو تماش��ا کنند چهار برابر کسانی است که دوست دارند 

در آن باره بخوانند. 

آمار جالب در رابطه با بازاریابی موبایلی
r نیمی از مشترکین ایمیل، خبرنامه های خود را صرفاً روی 

دستگاه های تلفن همراه خود می خوانند. 
r 6۱ درصد از کاربران بعد از یک دریافت یک تجربه منفی 
از یک سایت روی تلفن همراه، دیگر به آن سایت برنمی گردند 

و ۴۰ درصد به سایت رقبا مراجعه می کنند. 
r بسیاری از کارشناسان تحلیل داده معتقدند که اکنون در 
دوران اوج بازاریابی موبایلی قرار گرفته ایم و بهترین داده ها از 

موبایل ها به دست می آید. 
r ح��دود ۸۴ درص��د از تبلیغ کنن��دگان روی موبای��ل بر 
ای��ن باورند ک��ه تجرب��ه مثبتی ارائ��ه می کنن��د و نیمی از 

مصرف کنندگان نیز آن را تأیید می کنند. 

آمار جالب در رابطه با بازاریابی تأثیرگذاران
r بیش از ۸۰ درصد از متخصصان بازاریابی تاش می کنند 
حداقل یک کمپین بازاریابی تأثیرگذاران را در طول سال اجرا 

کنند. 
r ای��ن کمپین ها در بی��ش از ۸۰ درصد موارد مؤثر بوده و 

نتایج مثبتی ارائه کرده اند. 
r مش��تریانی که از طری��ق بازاریابی دهان ب��ه دهان )که 
بازاریابی تأثیرگذاران یکی از انواع آن اس��ت( با نرخ ۳7درصد 

باالتر به برند وفادار می مانند. 

آمار بازاریابی ایمیلی
r بازاریابی ایمیلی برترین کانال بازاریابی اینترنتی در سال 
گذش��ته بوده اس��ت و 6۱درصد از بازاریابان بودجه بازاریابی 

ایمیلی خود را افزایش داده  اند. 
r پیام های ایمیلی شخصی س��ازی ش��ده ۱۰درصد میزان 

کلیک و تبدیل بیشتری دارند. 
r 55 درصد از کل ایمیل ها در دستگاه های تلفن همراه باز 

می شوند. 
r متوسط بازگشت سرمایه از کمپین های بازاریابی ایمیلی 

۴۳۰۰ درصد بوده است. 

آمار عمومی بازاریابی اینترنتی
r تبلیغات بنری کمترین میزان نرخ کلیک را دارا هستند. 
یعن��ی تنه��ا ۰.۰6 درصد از تع��داد کل افرادی ک��ه بنرها را 

مشاهده می کنند، روی آن کلیک می کنند. 
r کاربران��ی ک��ه دوباره ه��دف قرار داده می ش��وند، یعنی 
زمانی که از تکنولوژی ه��ای Retargeting بهره می گیرند، 

7۰درصد نرخ تبدیل بیشتری ارائه می کنند. 
 ibazaryabi :منبع

۶ گام برای تبدیل شدن به یک 
کارآفرین موفق در میانسالی

اگر به میانس��الی پا گذاش��ته اید و دوس��ت دارید 
ش��انس خود را در حرفه کارآفرین��ی امتحان کنید، 
با مرور راهنمایی کارشناسان شانس موفقیت باالیی 

خواهید داشت. 
اس��تن گورنیک��ز، کارآفری��ن آمریکایی، س��ال ها 
به عنوان متخصص سیس��تم های صوت��ی دیجیتال 
مش��غول به کار بود. او همچنین به عن��وان نماینده 
چندی��ن ش��رکت بین المللی، ب��رای مدیریت پایگاه 
داده، طراح��ی وب س��ایت و مس��ئول ارتباطات بین 
ش��رکتی به کشورهای مختلفی س��فر می کرد. پس  
از اینکه فرزندش وارد دانش��گاه شد، تصمیم گرفت 
کار خ��ود را به عن��وان ی��ک کارآفرین ش��روع کند. 
گورنیکز از مهارت های نویس��ندگی خود برای خلق 
و ارائه اس��تراتژی های ارتباطی به مشتریان استفاده 
 NeXT کرد. در حال حاضر او مدیر ش��رکت موفق

Avenue است. 
اس��تن گورنیکز، تنها فردی نیس��ت که در دوران 
میانس��الی به کارآفرین��ی روی آورده اس��ت. بنیاد 
مطالعات��ی کافمن می گوی��د کارآفرینانی که پس از 
5۰س��الگی وارد این حرفه می شوند، بیشترین رشد 
ش��رکتی را در میان مالکان کسب وکار دارند. امروزه 
در دنیا، نرخ رشد کارآفرینان باالی 5۰ سال، بیشتر 
از کارآفرینانی اس��ت که دهه 2۰ و ۳۰ زندگی خود 

را می گذرانند. 
اگر ش��ما هم پا به دوران میانس��الی گذاش��ته اید 
و دوس��ت دارید عضوی��ت در جامع��ه کارآفرینی را 

بیازمایید، به این شش مرحله توجه کنید. 
1- روح خود را جست وجو کنید

از خودتان بپرسید چرا می خواهید وارد این صحنه 
شوید؟ بس��یاری از مردم حس می کنند سال ها کار 
در شرکتی که ملزم به رعایت سیاست ها، ساختارها 
و قوانی��ن آن بوده اند، انرژی بیهوده ای از آنها گرفته 
است. برخی دیگر هم مشتاق کار و فعالیتی هستند 

که همیشه در ذهن داشته اند. 
شما کدام ویژگی از مشاغل گذشته خود را دوست 
دارید؟ ممکن اس��ت توانایی سازمان دهی، مدیریت 
بح��ران یا مهارت های تحلیل و آنالیز خوبی داش��ته 
باش��ید یا شاید اش��تیاقات ش��خصی خاصی داشته 
باشید که بتوانند ایده ای برای شروع یک کسب وکار 
جدید باش��ند؛ ای��ده ای که با عملی ش��دن می تواند 

نیازهای مشتریان تان را برآورده کند. 
2- طرح کسب وکار خود را توسعه دهید

ایده های��ی ک��ه ب��رای کس��ب وکار خ��ود دارید و 
اس��تراتژی های تان را روی کاغ��ذ بیاورید. نوش��تن 
طرح کسب وکار، نخستین قدم در راستای مشخص 
کردن چارچوب های عملیاتی شماس��ت. در مرحله 
بع��د از متخصصان کمک بگیرید. یک وکیل حقوقی 
می تواند بهترین س��اختار کسب وکار را که متناسب 
با ایده های ش��ما است، پیش��نهاد کند؛ یک مؤسسه 
انفرادی، ش��رکت با مسئولیت محدود یا یک شرکت 
نس��بی تجاری. یک حس��ابدار هم می تواند به شما 
در برآورد هزینه های تأس��یس ش��رکت کمک کند. 
هنگامی ک��ه می خو اهی��د ش��رکت تان را راه اندازی 
کنی��د، حتماً از یک طراح وب س��ایت ب��رای ثبت و 
توس��عه وب س��ایت ش��رکت اس��تفاده کنید و البته 
ش��بکه های اجتماعی را فرام��وش نکنید. به همین 
ترتیب در تمامی مراحل شروع و تأسیس کسب و کار 

از متخصصان مربوطه یاری بگیرید. 
3- مهارت ه�ا و توانایی ه�ای خ�ود را مرور 

کنید
حف��ظ و ارتق��ای توانایی ه��ای فن��ی، در فض��ای 
کس��ب وکارهای ام��روزی از اهمی��ت فوق العاده ای 
برخوردار است. خوشبختانه در حال حاضر دوره های 
مختلفی ب��رای آم��وزش مهارت ه��ای کامپیوتری، 
رس��انه های اجتماعی و طراحی و توس��عه وب برای 
تمام س��نین برگزار می شود. بس��یاری از مؤسسات 
ه��م کارگاه های عملی مخصوصی برای افراد تازه کار 
در زمین��ه کارآفرینی برگ��زار می کنند که مدیریت 
و بازاریاب��ی را آم��وزش می دهن��د. ش��رکت در این 
کارگاه ها و کمک گرفتن از مشاوران سرمایه گذاری، 

کمک بسیار خوبی برای شما خواهد بود. 
4- از تخصص های خود استفاده کنید

مس��لما از مش��اغل پیش��ین خود تجارب زیادی 
دارید که باعث می ش��ود در مدیریت روابط و اجرای 
برنامه ها تبحر بیش��تری داشته باشید. از تمامی این 
تجربه ه��ا، تخصص ها و مهارت ه��ا در کنار همکاران 
و روابط شغلی س��ابق خود استفاده کنید تا سرعت 

پیشرفت کسب وکارتان را افزایش دهید. 
5- صادق و وظیفه شناس باشید

خدمات مش��تریان را نخس��تین اولویت خود قرار 
دهید. مش��تریانی که از خدمات و پش��تیبانی شما 
راضی باشند، تبدیل به مشتریان دائم شما می شوند 
و شما را به دیگران هم توصیه می کنند. به این ترتیب 

مسیر رشد شرکت شما هموارتر می شود. 
۶- از فعالیت تجاری خود لذت ببرید

درس��ت اس��ت که ریاس��ت و مدیریت ش��رکت، 
مستلزم سخت کوش��ی و اراده قوی است، اما مزایا و 
منافع آن زحمات شما را جبران خواهد کرد و حتی 
زندگی تان را تغییر خواه��د داد. با پیروی از مراحل 

ذکرشده، در راه موفقیت قدم بردارید. 
منبع: زومیت

کلیدباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق

FedEx Kinkos   - محصوالت اداری را از  fedexkinkos.com بخرید.

برای کترینگ خود یک تیپ 
شخصیتی بسازید. تکلیف تان 
را با شخصیت کسب و کارتان 
مشخص کنید. دوست دارید 

شبیه چه کسی به نظر برسید؟ 
یک فرد باتجربه با لباس های 
کالسیک یا جوانی پرشور و 
نشاط با لباس های مد روز
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شماره 830

ی  ر ا یه گذ ما س��ر
است  عبارت   )Investment(
از هرگونه فدا كردن ارزش��ی در 
حال حاضر )كه معموال مشخص 
اس��ت( به امید به دست آوردن 
هر گونه ارزش��ی در زمان آینده 
)كه معم��وال اندازه ی��ا كیفیت 
آن نامعلوم اس��ت(. ب��ه عبارتی 
س��رمایه گذار در ح��ال حاضر، 
ارزش مش��خصی را فدا می كند 
تا در قب��ال آن در آینده ارزش 
خاص��ی كه مورد نظرش اس��ت 
به دس��ت آورد. یکی از مفاهیم 
مهمی ك��ه س��رمایه گذاران در 
ب��ازار س��رمایه با آن س��روكار 
س��رمایه  افزایش  مفهوم  دارند، 
شركت های سهامی و به تبع آن 
نحوه محاس��به مقدار سهام هر 
سرمایه گذار پس از این افزایش 
سرمایه است. افزایش سرمایه در 
شركت های سهامی عبارت است 
از افزایش اسمی میزان سرمایه 
ثبت ش��ده ش��ركت. به عبارت 
دیگر افزایش سرمایه به معنای 
افزایش تعداد س��هام منتش��ره 
توس��ط ش��ركت های س��هامی 
اس��ت. س��رمایه عامل اساس��ی 
شکل گیری یک كاروكسب است 
كه ممکن اس��ت این كاروكسب 
در بخش های مختلف اقتصادی 
)بانک��ی- خدم��ات  ازجمل��ه 

ورزش��ی(  حمل و نقل-فرهنگی 
واردات- و  )ص��ادرات  بازرگانی 

خریدوفروش كاال( تولیدی نظیر 
و...  كشاورزی-صنعتی  تولیدات 
به عنوان  سرمایه  پذیرد.  صورت 
عامل توسعه اقتصادی به شمار 
رفت��ه و جوامع��ی ك��ه از نظ��ر 
اقتصادی قادر به رشد و توسعه 
نیس��تند، همواره با فقر سرمایه 
مواج��ه هس��تند. ب��ه همی��ن 

خاط��ر چگونگی تأمی��ن منابع 
بزرگ تری��ن  از  س��رمایه گذاری 
درح��ال  كش��ورهای  نگران��ی 
توس��عه بوده و ت��اش درجهت 
س��رمایه گذاری های  تش��ویق 
خارجی و ورود سرمایه از خارج 
هرچند مسائل خاص خود را به  
همراه دارد، ولی می تواند س��هم 
عم��ده ای در رون��ق اقتص��ادی 
و ایجاد اش��تغال داش��ته باشد. 
س��رمایه گذاری در هر بخش��ی 
كه بخواهد انجام ش��ود، معموال 
به دو ص��ورت س��رمایه گذاری 

كوتاه م��دت و بلندم��دت 
گاهی  می گی��رد.  ش��کل 
ای��ن س��رمایه گذاری ب��ه  
س��پرده گذاری  ش��کل 
موسس��ات  و  بانک ها  نزد 
نی��ز خری��د  و  اعتب��اری 
بهاداركوتاه م��دت  اوراق 
ازجمل��ه  ك��ه  اس��ت 
ی  ی ها ر ا یه گذ ما س��ر
كوتاه مدت تلقی می ش��ود 
و گاهی به اشکال دیگری 
س��رمایه گذاری  مانن��د 
در دارای��ی مال��ی متجلی 

می شود كه به آن سرمایه گذاری 
هرچه  می شود.  گفته  بلندمدت 
پول به كار گرفته ش��ده بیشتر 
مقی��اس  در  س��رمایه گذاری  و 
باالتر  خطرپذیری  ب��ا  بزرگ تر، 
و برای مدت زمان��ی طوالنی تر 
ص��ورت گی��رد، می��زان درآمد 
و س��ود نیز ب��ه هم��ان میزان 
قابلیت افزایش خواهد داش��ت. 
این اق��دام را »س��رمایه گذاری 
بلند مدت« نیز می نامند. ش��اید 
گمان كنید كه س��رمایه گذاری 
بلند م��دت به ی��ک دوره زمانی 
چند س��اله اطاق می ش��ود اما 
كمتری��ن م��دت زم��ان در این 
زمینه را می توان ش��ش ماه در 
نظر گرفت. به عن��وان مثال اگر 

100 س��هم ش��ركت ایکس را 
خری��داری كنید و بع��د از 14 
م��اه آن را به فروش برس��انید، 
ی��ک س��رمایه گذاری بلند مدت 
همی��ن  ام��ا  داده ای��د.  انج��ام 
مس��ئله در ی��ک دوره زمان��ی 
ش��ش ماهه نیز ص��ادق خواهد 
ب��ود. به عب��ارت دیگ��ر، اصول 
تئوری��ک علم اقتص��اد كمترین 
»ب��ازه زمانی« ب��رای انجام یک 
را  بلند م��دت  س��رمایه گذاری 
ش��ش ماه مفروض دانس��ته كه 
البته این مس��ئله چندان مورد 

ق��رار  س��رمایه گذاران  توج��ه 
)سرمایه گذاران(  آنها  نمی گیرد. 
ب��ر ای��ن گمانند كه ب��رای یک 
س��رمایه گذاری بلند م��دت باید 
س��ال ها منتظر بمانن��د! اما این 
ناخوشایندی  پیامدهای  مسئله 
را ب��ه دنب��ال دارد و موجب آن 
می شود كه قابلیت های سرمایه 
در ب��ازار دچار س��کون ش��وند، 
بدی��ن ترتی��ب ب��ا مطالع��ه ای 
مختصر و ایجاد چش��م اندازهای 
علمی برای روند سرمایه گذاری، 
می ت��وان ت��ا ح��د زی��ادی در 
پیشبرد اقتصاد، عملکرد مفیدی 
داشت. اما همان اصول تئوریک 
بر پایه ش��رایطی خ��اص »بازه 
زمانی شش ماه« را به عنوان مرز 

س��رمایه گذاری های بلند م��دت 
و كوتاه م��دت مورد اش��اره قرار 
می دهن��د. در واقع امور مالیاتی 
دلی��ل اصل��ی آن اس��ت كه به 
س��رمایه گذاری های شش ماهه 
ی��ا بیش��تر، بلند م��دت اطاق 
می شود. به عنوان مثال در رابطه 
با سهام ها، اگر آنها را برای مدت 
زمانی بیش از شش ماه نزد خود 
نگه دارید، مالی��ات متفاوتی را 
برای سودی كه كسب می كنید، 
پرداخ��ت خواهید كرد. می توان 
گفت س��رمایه گذاری بلند مدت 
ب��رای كس��انی مناس��ب 
اس��ت كه ای��ن فعالیت را 
به عنوان شغل اصلی خود 
انتخاب نکرده اند. در واقع 
درآمدی  قصد كسب  آنها 
مکمل، افزایش ثروت یا به 
پول شان  انداختن  جریان 
را دارند و هدفگذاری های 
بلند مدت انجام داده اند. از 
نقش سرمایه گذار  رو  این 
خ��اص  ن��وع  ای��ن  در 
س��رمایه گذاری از اهمیت 
بسیاری برخوردار است و 
همه چی��ز به تصمیم گیری های 

او بستگی دارد.
 اگرچ��ه بای��د هم��واره روند 
سرمایه گذاری های خود را مورد 
بررس��ی ق��رار داده و در صورت 
مناس��ب تری  گزینه های  امکان 
را جایگزی��ن آنها كنید اما بیش 
از ان��دازه نیز وس��واس به خرج 
ندهید. مس��لما ب��رای اطاع از 
روند تغییرات قیمت سهامی كه 
خریداری كرده و قصد استفاده 
از آن در بلند م��دت را داری��د، 
نی��ازی نیس��ت روزی 10مرتبه 

قیمت آن را كنترل كنید.

توصیههایحرفهای
مقدم��ه  س��رمایه گذاری   -

كارآفرینی اس��ت و اگ��ر بدون 
تحقیق فراگیر و كامل در مورد 
حوزه سرمایه گذاری انجام شود 
به از می��ان رفتن تمام تاش ها 
منج��ر خواهد ش��د. ب��ه همین 
خاط��ر باید دقت عم��ل الزم را 
در این رابطه داش��ته باش��ید.- 
قب��ل از تصمیم گی��ری درب��اره 
س��رمایه گذاری به پول به عنوان 
بخشی از عمر و زندگی تان فکر 

كنید. 
واقعیت این اس��ت كه ش��ما 
برای كس��ب و جمع كردن پول 
باید س��اعات، هفته ه��ا و حتی 
س��ال ها از عمر خ��ود را به این 
كار اختص��اص دهید. این زمان 
دیگ��ر بازنمی گ��ردد. در واق��ع 
بخ��ش ارزش��مندی از عمرتان 
سپری شده و حاصل آن میزانی 
از پول اس��ت كه اكن��ون قصد 
داری��د آن را صرف راه انداختن 
یک كس��ب و كار كنید. بنابراین 
در نگهداری عاقانه از آن تاش 
كنید. این جمله به معنای عدم 
حوزه ه��ای  در  س��رمایه گذاری 
غل��ط و نیز س��رمایه گذاری در 

زمینه های پرسود است.
- اگر تصور می كنید ظرفیت 
از دست دادن مقدار اندكی پول 
را داری��د، مقدار بس��یار زیادی 
پول را از دست خواهید داد. در 
مورد دیدگاه فردی كه احساس 
می كن��د ب��ه ان��دازه كافی پول 
دارد كه می توان��د مقدار اندكی 
از آن را ه��در ده��د یک فریب 
ب��زرگ وج��ود دارد. بنابرای��ن 
هم��واره از خ��ود بپرس��ید كه 
اگر صد درص��د پول خود را در 
دس��ت  از  س��رمایه گذاری  یک 
بدهید چ��ه خواهید ك��رد؟ آیا 
می توانید از صفر ش��روع كنید؟ 
اگر نمی توانید اصًا در آن حوزه 

سرمایه گذاری نکنید. 

اهمیت سرمایه گذاری برای شرکت ها )1(
ارتباط

بشنویدویادبگیرید،سپس
اقدامکنید

رهب��ران به گوش ك��ردن به حرف ه��ا و نظرات 
كارمندان و مشتریان خود نیاز دارند و تصور اینکه 
آنها در رأس امور هس��تند، نباید باعث شود نسبت 
به این امر خود را بی تفاوت نشان دهند. با این حال 
در این رابطه تنها شنیدن مطرح نیست و افراد باید 
آنچه را كه می شنوند، یاد گرفته و در اقدامات خود 

مورد استفاده قرار دهند. 
توانایی گ��وش دادن می تواند تف��اوت مهمی در 
عملکرد مدیران ارشد ایجاد كند، اما متأسفانه تعداد 
كمی از افراد می توانند از آن اس��تفاده كنند. خوب 
شنیدن سرآغاز خوب تصمیم گرفتن است. با اینکه 
می دانیم گوش كردن مبن��ای قضاوت آگاهانه تری 
اس��ت باز شنیده ایم می توانیم بهتر گوش كنیم. در 
واق��ع مدیران از مهارت گ��وش دادن برای تصدیق 
و تمرك��ز بر س��خنان خ��ود اس��تفاده می كنند به 
ج��ای اینکه بیاموزن��د چگونه دیدگاه های ش��ان را 
بهبود بخش��ند. با تجربه آموخته ام خوب ش��نیدن 
تفاوت بین شکس��ت و موفقیت در تجارت اس��ت. 
گوش كردن، مهارت گرانبهایی اس��ت كه بسیاری 
از مدی��ران برای پ��رورش آن وقت كمی اختصاص 

می دهند. 

ایده
ح��رف زدن و گ��وش دادن ه��ر دو مهارت های 
بس��یار مهمی برای شبکه سازی و رونق كسب و كار 
هس��تند ام��ا این دو مه��ارت باید ماهران��ه به كار 
گرفته ش��وند بنابراین توصیه می ش��ود برای رونق 
كس��ب و كار همین امروز اق��دام كنید، كمتر حرف 
بزنید و بیشتر گوش دهید. اگر می خواهید بقیه به 
حرف های تان گوش دهند مهارت های خوب گوش 
دادن الزامی هس��تند. هیچ كس به آدمی كه حرف 
دیگران را قطع می كند و وسط حرف آنها می پرد و 
در سرتاس��ر گفت وگو، غرق تفکرات خودش است، 
گ��وش نمی دهد. به ع��اوه، به عنوان ش��نوندگان، 
پذیرای آدم هایی هستیم كه توجه شان به ما است. 
ش��نوندگان خوب آدم هایی هس��تند ك��ه وقتی به 

حرف شان گوش داده می شود، حرف می زنند. 
ژائو بینگ، سیاس��تمدار و رهبر كشور چین بوده 
اس��ت. میزان موفقیت وی در كارش به قدری بوده 
كه چین فعلی موفقیت های خود را مدیون سیاست 
وی است. وی همچنین مدیر یک شركت تولید دارو 
است و این تجارت باعث شده است وی با كشورها 
و فرهنگ های مختلف در ارتباط باش��د. وی معتقد 
اس��ت كه این یک واقعیت اس��ت كه هیچ كسی را 
نمی توان یاف��ت كه در همه زمینه ها كامل باش��د 
و هم��واره می توان از س��ایرین چیزهایی آموخت. 
همین نگرش هم باعث شده است وی همواره یک 
شنونده خوب باشد. درواقع تحت شرایطی كه سایر 
افراد خصوصاً هنگامی كه تفکرات ش��ان به چالش 
كش��یده می ش��ود از خود واكنش های تندی نشان 
می دهند، وی با درک این موضوع كه این موقعیت 
مناسبی برای یادگیری است، همواره به حرف های 
س��ایرین گوش فرا  می دهد. این ام��ر نه تنها باعث 
رشد وی شده است بلکه كار با وی را برای سایرین 

نیز لذت بخش كرده است. 

آنچهدرعملبایدانجامدهید
- بس��یاری از مدیران به ص��ورت طبیعی تمایل 
پیدا كرده اند در ذهن با خود س��خن بگویند. با این 
حال به یاد داش��ته باش��ید اگر شما پرحرف باشید 
)حتی ح��رف با خود( در هن��گام گفت وگو مجالی 
ب��رای گ��وش دادن نمی ماند. تمامی م��ا اوقاتی را 
با كس��انی بوده ای��م كه خوب گ��وش نمی دهند و 
می خواهن��د حرف خ��ود را بزنند یا با كس��انی كه 
بیش��تر در جس��ت وجوی پیدا كردن پاسخ بعدی 
هس��تند تااینکه بخواهند به ما گوش دهند. درواقع 

عادت های بد شنیدن همه جا هست. 
- اینک��ه جلوی ح��رف زدن خودت��ان را بگیرید 
آس��ان نیس��ت اما با صبر و تمری��ن می توانید یاد 
بگیری��د كیفیت و اثربخش��ی س��خن تان را كنترل 
كنی��د و بتوانید در زمان مناس��ب س��خن بگویید. 
برخ��ی از مردم ذات��ا می دانند كجا ح��رف بزنند و 
در كجا بهتر اس��ت ساكت ش��وند، اما بسیاری باید 
روی آن كار كنن��د. ج��ان مک الفلی��ن به مدیران 
توصیه می كند آگاهانه درباره زمان مکث اندیش��ه 
كنند و تا جایی كه ممکن است در شنیدن منطقی 
و غیراحساس��اتی برخ��ورد كنن��د. او بیان می كند 
قض��اوت زودهن��گام را كن��ار بگذاری��م و هنگامی 
كه الزم اس��ت با بهره از پرسش��ی مناسب سرعت 
گفت وگو را باال ببریم یا مس��یر آن را تغییر دهیم و 

البته عجول نباشیم. 
- در حی��ن اینکه ش��ما مهارت س��اكت بودن و 
خ��وب گوش ك��ردن خود را ارتقا می دهید س��عی 
كنید از س��کوت خ��ود به صورت مؤثر تر اس��تفاده 
كنی��د. برای مثال، مدیرعامل ش��ركتی صنعتی در 
طول جلس��ه هایی ك��ه با تیم فروش خود داش��ت 
زمانی سکوت می كرد تا اعضای جدید را به صحبت 
كردن و س��خن گفتن درب��اره مس��ئله وادار كند. 
س��کوت مدیرعام��ل در نهایت س��بب ارائه برترین 

راهکارها می شد. 

کارتابل

نقاطقوتوضعفشرکتهادرجذب
نیروهایماهر

اس��تخدام نی��روی كار مس��تعد و متخص��ص، یکی از 
ضروری ترین گام های هر شركت برای رسیدن به بهره وری 
و سوددهی باالتر است. در چند سال اخیر،  بازار نیروی كار 
و منابع انسانی دستخوش تغییرات زیادی بوده است. حاال 
شركت ها به منظور استخدام بهترین استعدادها باید مدام 
پروسه های استخدامی خود را مورد بازنگری قرار دهند و 
در رقابت با س��ایر شركت ها، برتری خود را ثابت كنند. در 
گزارش س��ال ۲01۵ لینکدی��ن، ۵۳ درصد از كارآفرینان 
مهم ترین مانع اس��تخدامی پیش روی خ��ود را رقابت با 

شركت های دیگر ذكر كرده اند. 
به ویژه اگر شركتی بخواهد نیروهایی استخدام كند كه 
مهارت هایی انحص��اری و كمیاب دارند، باید به داوطلبان 

دورنمای مطلوبی از آینده شغلی شان نشان دهد. 
در ادامه مطلب، ابتدا پنج نقطه ضعف اصلی ش��ركت ها 
را در پروسه های استخدامی شان مطرح می كنیم كه طبق 
گزارش LinkedIn Global Trends  در سال ۲01۶، 
ویژگی هایی هستند كه نیروهای مستعد را از همکاری با 

سازمان ها كاما منصرف می كنند. 
-خطمشیآنهامشخصنیس�ت: شركت ها باید از 
تبلیغات كور اجتناب كنند، با داوطلبان اش��تغال شفاف 
باشند و به آنها كمک كنند دید روشنی از فرهنگ  سازمانی 

به دست بیاورند. 
-مشخصنمیکنندکهازیکس�متشغلیچه
انتظاراتیدارند: توصیف كلی، مبهم و عمومی یک شغل 
به هیچ كس كمکی نمی كند. اگر می خواهید بهترین افراد 
را استخدام كنید، باید به داوطلبان نشان دهید كه شركت 
ش��ما چه فرصت هایی برای آنها فراهم می كند و دقیقا از 

آنها چه انتظاراتی دارد. 
-تامدتهاپسازدریافتفرمهایاستخدامی،
باکارجویانتماسنمیگیرند: در كنار سایر مشغله های 
روزمره، منتظر ش��دن برای دریافت نتیجه مصاحبه واقعا 
طاقت فرساس��ت. تا حد ممکن رونده��ای اداری زمانبر را 
حذف یا مختصر كنید. برای حفظ اعتبار شركت، چه در 
نظر مشتریان و چه در نظر كارجویان، باید در اسرع وقت 

به درخواست های دریافتی پاسخ دهید. 
-فرصت�یب�رایاظهارنظ�ردرم�وردحقوقو
دس�تمزدنمیگذارند:كارجویان می دانند كه پروس��ه 
اس��تخدام، بهترین زمان و ش��اید تنها فرصتی است كه 
می توانند حقوق درخواس��تی خود را به كارفرما پیشنهاد 
بدهند یا با او كنار بیایند. اگر ش��ركت نتواند نگرانی آنها 
را برطرف كند یا بیش ازحد بر موضع خود پافشاری كند، 

تمایل كارجویان بااستعداد را به خود از دست می دهد. 
-گفتوگوهایبیسرانجامطیپروسهاستخدام: 
متأس��فانه گاهی یک پروسه استخدام، بجای اینکه بتواند 
به ابهامات كارجویان پاس��خی بدهد، عامت س��وال های 
بیش��تری در ذهن آنها به وجود می آورد. بهتر اس��ت در 
مصاحبه های استخدامی از هر سوال بیجا یا گفت وگوهای 
بی دلیل پرهیز شود. اگر می خواهید كارجویان مستعدتری 
به ش��ركت خود جذب كنید، باید راهی برای رسیدگی به 
این پنج مشکل بیابید. از طرف دیگر، لینکدین در همین 
گ��زارش خود، چهار نقطه قوت ش��ركت ها را طی فرآیند 

استخدام به شرح زیر اعام كرده است. 
پیشرفتشغلی

هیچ كس تمایل ندارد وارد شغلی شود كه 10 سال او را 
در یک نقطه نگه می دارد. به گفته انجمن مدیریت منابع 
انسانیSHRM، 40درصد نیروی كار جوان )و ۵0 درصد 
از كل نیروهای انسانی( انتظار دارند بعد از دو سال ارتقای 
شغلی داشته باشند. اگر می خواهید نیروهای مناسبی به 
ش��ركت خود جذب كنید، باید برنامه ه��ای آینده و روند 

پیشرفت كارمندان را برای آنها توضیح دهید. 
انتظاراتوحجمکار

كارجویان انتظار ندارند ش��غل جدید برای آنها راحت و 
بی دردسر باشد، ولی مسلما می خواهند بدانند كه شركت 
از آنه��ا چه می خواهد. برای اینکه در رقابت اس��تخدام با 
سایر شركت ها پیروز باش��ید، نباید هیچ ابهامی در ذهن 
كارجویان باقی بگذارید. برای آنها دقیقاً مشخص كنید كه 

حجم كارشان چقدر است و از آنها چه انتظاری دارید. 
اهمیتجایگاهشغلی

ش��ما باید به یاد داشته باش��ید كه یک نیروی مستعد 
كاری در هر ش��ركتی می تواند توانایی های خود را آشکار 
كند. اگر می خواهید سازمان خود را متفاوت و برتر نشان 
دهید، باید به كارجویان نشان دهید كه چرا جایگاه شغلی 
آنها برای تان از اهمیت خاصی برخوردار است. خوب یا بد، 
آنها می خواهند به لزوم كار خود در شركت شما پی ببرند.

دیدگاهکارمندانباسابقهشرکت
درست است كه كارجویان می خواهند توصیف و ساختار 
ش��غلی خود را از شما بشنوند، ولی مسلما شواهد عملی 
برای ش��ان باارزش ت��ر خواهد بود. در ص��ورت امکان این 
فرص��ت را در اختیار كارجویان قرار دهید كه با كارمندان 
فعلی تان در تماس باشند، اگر سوالی دارند بپرسند و نظر 
آنها را در مورد ش��ركت ش��ما بش��نوند. به این ترتیب آنها 

ارتباط بهتری با موقعیت شغلی خود پیدا می كنند. 
پروسه استخدام، یک خیابان دوطرفه است. 

این فرآیند باید برای مس��ئوالن استخدامی شما ساده 
و بهین��ه باش��د، ولی درعین ح��ال اگر این پروس��ه برای 
كارجوی��ان به تجربه ای ناخوش��ایند بدل ش��ود، به ضرر 

خودتان تمام می شود. 
س��ازمان هایی در رقاب��ت جذب نیروه��ای برتر موفق 
خواهند بود كه ش��فاف و روش��ن عمل كنن��د و با فراهم 
كردن تجربه ای مناس��ب در ذهن كارجویان، اعتبار برند 

خود را تقویت كنند. 
منبع:زومیت

مترجمامیرآلعلی

 سرمایه گذاری، مقدمه 
کارآفرینی است و اگر بدون 

تحقیق فراگیر و کامل در مورد 
حوزه ای سرمایه گذاری انجام 

شود به از میان رفتن تمام 
تالش ها منجر خواهد شد. به 

همین خاطر باید دقت عمل الزم 
را در این رابطه داشته باشید

کسب وکار خالق
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سامانه ثبت ایده ها و کارآفرینان 
رونمایی می شود

معاون امور دهیاری های س��ازمان ش��هرداری ها و 
دهیاری های کش��ور با اش��اره به شناس��ایی ۱۲۰۰ 
کارآفرین روس��تایی در کش��ور گفت: س��امانه ثبت 
ایده ه��ا و کارآفرین��ان ب��ه زودی در کش��ور رونمایی 

می شود. 
س��عید رضا جندقیان در نشس��ت مدیران کل امور 
روس��تایی و ش��وراها اس��تانداری های کش��ور اظهار 
داش��ت: مظلوم تری��ن و س��خت کوش ترین مدی��ران 
کش��ور، مدیرانی هس��تند که در عرصه روس��تاها به 

خدمت رسانی مشغول اند. 
وی افزود: هر جا س��ه عنصر جمعیت، تولید و هنر 
در کنار یکدیگر قرار گرفتند، تمدن را تشکیل دادند 
و روس��تاها از این جهت بسترهای مستعد و متمدنی 

هستند. 
جندقی��ان یادآور ش��د: در حال حاض��ر 33 هزار و 
5۰۰ دهیاری در کش��ور در حال فعالیت هس��تند و 
بر این باوریم که در راستای ارتقای سطح دهیاری  ها 

توجه به آموزش از اهمیت باالیی برخوردار است. 
وی با اشاره به اهمیت کارآفرینی و نام گذاری سال 
جاری از س��وی مقام معظم رهبری به عنوان »اقتصاد 
مقاومت��ی تولی��د و اش��تغال«، خاطرنش��ان کرد: در 
ابتدای س��ال 96 کتاب کارآفرینی روستایی با حضور 
مع��اون اول رئیس جمه��ور رونمایی ش��د و تاکنون 

۱۲۰۰ کارآفرین روستایی شناسایی شده است. 
معاون امور دهیاری های س��ازمان ش��هرداری ها و 
دهیاری های کش��ور با بیان اینکه سامانه ثبت ایده ها 
و کارآفرین��ان به زودی رونمایی می ش��ود، گفت: این 
سامانه جهت ایده های نو و جلب حمایت کارآفریانان 
بخش خصوص��ی راه ان��دازی خواه��د ش��د، چراک��ه 
ظرفیت های باالیی برای اش��تغال در روستاها وجود 

دارد. 
وی اف��زود: چنانچه این ایده ها از س��وی دهیاران 
33هزار و 5۰۰ دهیاری ارائه شود، به آنها تسهیالت 
بدون س��قف جهت تولید و اش��تغال و توسعه روستا 
ارائه خواهد ش��د. معاون امور دهیاری های س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور از تدوین الیحه 
۱8 ماده ای دهیاری ها خبر داد و افزود: امیدواریم تا 
تصویب این الیحه در صحن علنی مجلس بس��یاری 
از مشکالت روس��تاییان، دهیاری ها و حتی مباحث 
مربوط به ثبات شغل دهیاران مرتفع شود و دهیاران 

شاهد قوام شغلی و تامین اجتماعی خود باشند. 

تیموتی س��یکس، کارآفرین و کارشناس 
س��هام، وکیل و تاجری مش��هور اس��ت. او 
در رس��انه های خبری CNN، فاکس نیوز، 
CNBC و دیگر موارد برجسته شده است، 
همچنی��ن وی در موسس��ات معتب��ر مانند 
دانش��گاه هاروارد ب��ه س��خنرانی پرداخته 
اس��ت. می توانی��د نمایش های رس��انه ای و 
س��خنرانی هایش را در یوتیوب تماشا کنید. 
تیمون��ی س��یکس چندین مقال��ه در حوزه 
کسب و کار دارد که در اینجا به شرح یکی از 

آنها می پردازیم: 
ش��روع کس��ب و کار یک سفر اس��ت. این 
یک س��فر دشوار است و اکثر مردم شکست 
می خورند، زی��را آنها مرب��ی ای ندارند. من 
قصد دارم به ش��ما هفت درس مهم درباره 
شروع یک کسب و کارموفق را آموزش دهم. 
من این درس ها را از تجربیات و ناکامی هایم 
آموختم و اکنون قصد دارم آنها را به ش��ما 
آم��وزش دهم ت��ا مجبور نباش��ید با همان 
چالش هایی که انجام می دادید و مشکالتی 

که پیش روی تان بود، پیش بروید. 
1- باید به آموزش اهمیت داد 

من معتقد هس��تم که آموزش و پرورش 
بسیار مهم اس��ت و منظور از آموزش لزوما 
آموزش رس��می نیس��ت، اگر چ��ه می تواند 
باشد. آموزش به شکل های بسیاری از جمله 
از طری��ق تجرب��ه و از طریق مربیان صورت 
می گیرد. داش��تن مربی و مشاور در آموزش 
مسئله ای بس��یار با اهمیت است. به همین 
دلیل من این آموزش ها را در ویدئویی ایجاد 
ک��ردم، بنابراین افراد عادی نیز می توانند به 

آن مراجعه کرده و آموزش ببینند. 
2- باید مشتاق یادگیری باشید

م��ن با تعدادی کارآفری��ن متکبر که فکر 
می کنند همه چیز را می دانند آشنا هستم، 
اما برای تبدیل ش��دن ب��ه کارآفرین موفق 
راه��ی را که آنها در پی��ش گرفته اند دنبال 

نکنی��د. افتاده باش��ید و تمایل به یادگیری 
داش��ته باش��ید، بدون توجه به اینکه چقدر 
موف��ق هس��تید یا ب��دون توجه ب��ه میزان 

سرمایه ای که کسب می کنید. 
3- هدف های خود در کس�ب و کار را 

بشناسید
باید با اهداف خود در کس��ب و کار آش��نا 
باش��ید. در اهداف خود پابرج��ا بمانید و به 

اهداف جدید دست نزنید.
و  از کس��ب و کار  آنچ��ه  از  اس��ت   الزم 
ه��دف خ��ود انتظ��ار دارید، آگاه باش��ید و 
برنامه هایی برای رس��یدن به هر آنچه را که 
الزم داری��د طراحی کنی��د، همچنین بهتر 

اس��ت برنامه های خود را برای رس��یدن به 
هدف تان یادداش��ت کنید و ب��ه مرور زمان 
وقتی وضعیت کسب و کارتان عوض می شود 
آن طرح را اصالح کنید. با گذش��ت زمان از 
یادداش��ت اهداف تان روی کاغذ شگفت زده 

خواهید شد. 
را  خ�ود  ضع�ف  و  ق�وت  نق�اط   -4

بشناسید 
ب��ا مطالعه نقاط ق��وت و ضعف خود آگاه 
می ش��وید که چگونه بهترین اس��تفاده را از 

زمان خود داشته باشید.
 پس اگر ش��ما یک بازاریاب هستید تنها 
در بخش بازاریابی تمرکز کنید. اگر با اعداد 

رابطه خوبی ندارید، شخص دیگری را برای 
کم��ک در این بخش باید اس��تخدام کنید، 
بنابراین س��عی نکنید همه چیز را خودتان 
انجام دهی��د، در این صورت ش��ما خود را 

غرق در کار های تان خواهید یافت.
5- روند بهبود در کسب و کار خود را 

ادامه دهید
با هر پیش��رفتی که می کنید، خوش��حال 
باش��ید. من از تجربه هایی که دارم می دانم 
که داش��تن هدف هایی ب��رای پیروزی های 
بزرگ و انتظار بازده س��ریع از آنها به ش��ما 
در درازمدت کمک��ی نخواهد کرد، بنابراین 
ثبات در کس��ب و کار بسیار مؤثرتر از تالش 

برای دس��تیابی به تمامی اهداف به یک باره 
در هفته یا ماه اول شروع کسب و کار است. 

6- بهتر است با رسانه های اجتماعی 
و شبکه رابطه خوبی داشته باشید 

درست یا غلط بودن راه شما در کسب و کار 
را فقط خود ش��ما می دانید، پس بهتر است 
یک مشاوره، یک س��رمایه گذار و همچنین 
کسی را بیابید که به شما کمک های عاطفی 

ارائه دهد. 
اکنون که به گذش��ته نگاه می کنم با خود 
می گوی��م کاش کار با ش��بکه را از روز اول 
شروع می کردم. هر روز که از شبکه استفاده 
نکنید یک ش��ریک بالقوه از دست داده اید. 
پس اتصاالت و ارتباطات ش��بکه را ش��روع 
کنید. مهم نیست که در ابتدا این ارتباطات 

تا چه اندازه گسترده باشد. 
7-آنچه را که انجام می دهید دوست 

داشته باشید 
یک��ی از نکات بس��یارمهم ب��رای تاجران 
این اس��ت که آنها بای��د کاری را که انجام 
می دهند دوس��ت داشته باش��ند. این تنها 
راهی اس��ت که می توانن��د در این کار تمام 

مشکالت را تحمل کنند. 
ش��ور و هیج��ان، م��ا را به راه��ی که در 
زندگی مان برای پیش��رفت در کسب و کار به 
آن عالقه مند هس��تیم، می کشاند. اما نکته 
مهم کجاس��ت؟ باید بدانید مهم نیست که 
کسب و کار ش��ما چه چیزی است، اگر شما 
آن را دوست داش��ته باشید و به طور جدی 
س��خت کار می کنی��د، در نهایت ش��ما به 
موفقیت خواهید رس��ید، ول��ی اگر غیر  این 
باش��د در بهترین کس��ب و کار ها هم ممکن 

است با شکست مواجه شوید. 
اکنون زمان آغاز کس��ب و کارتان اس��ت. 
بنابراین، در نهایت، بهترین راه برای اجرای 
یک کس��ب و کار، اجتناب از تعویق است. در 
حال حاضر ش��روع به کار کنید و از اهداف 

خود شروع کنید. 
 entrepreneur :منبع

7 درس مهم برای شروع یک کسب و کار موفق
خبر
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اخبار

 تبری�ز – لیال پاش�ائی- یازدهمی��ن اجالس" کارگ��روه تامین منابع 
مالی طرح های انتقال نیروی برق کش��ور" به میزبانی ش��رکت برق منطقه 
ای آذربایجان در تبریز برگزار ش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این 
اجالس که به ریاس��ت مهندس عباس ن��ژاد و با حضور کلیه اعضای جدید 
کارگروه برگزار ش��د، ابتدا دکتر میالنی مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای 
آذربایجان ضمن ابراز خرس��ندی از حضور اعضای کارگروه در شرکت برق 
منطقه ای آذربایجان با اشاره به اهمیت مصوبات و اقدامات این کارگروه در 
وضعیت شبکه انتقال برق کشور، اظهار داشت: هرگونه عقب ماندن از توسعه 
و بهبود شبکه برق، می تواند این بخش را به چالش ها و بحران هایی سوق 
دهد که ممکن است از توان بالقوه دست اندرکاران و کارشناسان امر خارج 
 شود، بنابراین قبل از بوجود آمدن چنین شرایطی، باید کامال ً با شناخت و 
پیش بینی چالش ها، با بهینه ترین قیمت گذاری، قابلیت و وضعیت مطلوب 
شبکه را تضمین نموده و به پیش ببریم. وی پیدا کردن روش های دیگری 
غیر از شیوه های معمول را نیز که بتواند در کاهش هزینه ها موثر باشد را 
بس��یار کارساز توصیف کرد. میالنی با بیان اینکه متاسفانه حجم تاسیسات 
شبکه برق ایران به نسبت وسعت و جمعیت کشور، بیش از سه برابر میانگین 
جهانی است، تصریح کرد: به عنوان نمونه می توان با فرهنگ سازی مصرف 
بهینه برق و ممیزی انرژی ساختمانها، از حجم تاسیسات و سرمایه گذاری بی 
مورد در شبکه انتقال برق کشور کاست. پس از اظهارات مدیرعامل شرکت 

برق منطقه ای آذربایجان، نشست های تخصصی کارگروه تامین منابع مالی 
طرح های انتقال نیروی برق با توضیحات مهندس بهروز عباس نژاد رئیس 
کارگروه ادامه یافت. وی گفت: در س��ال های اخیر به علت عدم توازن بین 
درآمدها از یکطرف و هزینه های س��رمایه گذاری و به��ره برداری از طرف 
دیگر، شرکت توانیر در رنج بوده و ریشه این موضوع هم به سازوکار نامناسب 
قیمت گذاری برق و شکافی که بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی که 
از ط��رف دولت اعالم ش��ده برمی گردد. عباس نژاد در ادامه س��خنان خود 
گفت: ای��ن کارگروه با ماموریت پیدا کردن راه کارهایی برای جلب و جذب 
امکانات بخش ها و نهادها و موسس��ات خصوصی داخلی و خارجی تشکیل 
یافته و فرصت های زیر را احصا، معرفی و فرآیندهای اجرایی آنها را استخراج 
نموده اس��ت که از جمله عبارتند از: فرصت استفاده از اوراق مالی، امکانات 

صندوق توسعه ملی، امکان فاینانس داخلی بر اساس ماده ۵۶ قانون الحاق، 
استفاده از وام  و تسهیالت بانک های بین المللی نظیر بانک توسعه اسالمی، 
IDB، ECO، AIIB و.JAICA. وی اضافه کرد: همچنین امکان استفاده 
از تسهیالت UNDP نیز در دست بررسی می باشد. رئیس کارگروه تامین 
منابع مالی طرح های انتقال نیروی برق کشور در ادامه سخنان خود امکان 
اس��تفاده از فاینانس خارجی بر اس��اس ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی و 
فاینانس پروژه ها بر اس��اس مدل های BOO،BTOL،BTL،  در بستر 
مدل مش��ارکت عمومی خصوصی بر اس��اس تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۶ و 
ماده ۳۴ بندهای ب و پ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را برای 
حاضران تشریح و به بحث و تبادل نظر پرداختند. در ادامه این اجالس، احمد 
درافشان از طرف کمیته تخصصی کارگروه، ضمن بیان عملکرد کارگروه در 
س��ال ۹۵، مروری بر فعالیت ها و مصوبات کارگروه داش��ت. وی ضمن بیان 
مزایای اجرای طرح ها به روش جذب س��رمایه گذاری، به الزامات مشارکت 
بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد. درافشان، ضمن بیان برخی پیشنهادات 
برای تامین منابع مالی طرح های انتقال، تصریح کرد: باید طوری برنامه ریزی 
نموده و موانع را تسهیل نمائیم تا اجرای طرح های انتقال برای سرمایه گذاران 
جذابیت داشته باش��د. وی در پایان، فرآیند اجرایی اخذ تسهیالت از منابع 
داخلی و خارجی از جمله بانک توسعه اسالمی، بانک اکو و سایر سازمان های 

مالی بین المللی و داخلی را برای حاضران تشریح کرد.

س�اری – دهقان - عملیات گازرس��انی به ۱۳ روس��تای بخش میانبند 
شهرس��تان نور با حضور جمعی از مسئوالن اس��تانی و شهرستانی آغاز شد. 
به گزارش خبرنگار مازندران ، "محمداس��ماعیل ابراهی��م زاده" مدیرعامل 
شرکت گاز استان در آئین عملیات اجرایی این طرح گفت : برای اجرای این 
طرح که 7۱ کیلومتر مس��یر لوله گذاری می ش��ود ، ۵0 میلیارد ریال اعتبار 
هزینه خواهد ش��د. ابراهیم زاده با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۴۵0 روز 
زمان پیش بینی شده است ، افزود : با بهره برداری از این طرح ۲هزار خانوار 
ای��ن بخش از نعمت گاز طبیعی بهره مند می ش��وند. وی با بیان اینکه ۹۹ 
درصد مردم شهرهای استان مازندران از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند 
، گفت: تنها س��ه ش��هر کجور ، رینه و کیاسر در اس��تان مازندران گازرسانی 
نش��ده است که امسال گازرس��انی به شهرهای رینه و کیاسر انجام می شود. 
ابراهیم زاده افزود : گازرس��انی به ش��هر کجور نیز در دستور کار این شرکت 

قرار دارد. مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران همچنین اعالم کرد که ۹0 
 درصد روستاهای استان مازندران گازرسانی شده است. وی بیان داشت: برجام 

دست آوردهای زیادی برای کشور داشته است که این امر زمینه سرمایه گذاری 
گس��ترده در بخش نفت و گاز را فراهم کرده اس��ت. ابراهیم زاده خاطرنشان 
ساخت: شرکت گاز مازندران توانست برای گاز رسانی به ۲۳منطقه در مازندران 
با ۲ شرکت معتبر آلمانی و ژاپنی به همراه یک شرکت ایرانی قرارداد 8 هزار 
میلیارد ریالی منعقد کند که این شرکتها ۲0 سال دیگر پول خود را دریافت 
می کنند. وی ادامه داد:برای ملت ما یک افتخار بزرگ است که مسیر خدمت 
رس��انی به این مردم هموار شده است. ابراهیم زاده افزود:تجربه تاریخی ثابت 
کرده اس��ت در هر زمانی که ما با هم باش��یم در س��خت ترین مراحل پیروز 
خواهیم شد که پیروزی انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس نمونه بارز 
آن اس��ت. وی ادامه داد: اگر ما بخواهیم توسعه گازرسانی در استان مازندران 
با شتاب بیشتری انجام گیرد تمامی دستگاهای اجرایی باید با بهره گیری از 

خرد جمعی ، تعامل سازنده به همکاری الزم را با شرکت گاز داشته باشند

 تبریز - اس�د فالح- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان 
شرقی در جلسه ستاد سیل بازسازی این استان که با حضور معاون بازسازی 
بنیاد مس��کن کش��ور برگزار ش��د، اعالم کرد: تعداد واحدهای آسیب دیده 
روس��تاهای 7 شهرستان از حادثه س��یل ۲۵ فروردین سال ۹۶ حدود۹۵7 
واحد بود که آوار برداری کلیه واحدهای آس��یب دیده از مناطق س��یل زده 
استان به اتمام رسیده است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان شرقی، مهندس حافظ 
باباپور اظهار داشت: تاکنون تقریبا نزدیک به سه ماه از این حادثه می گذرد 
که با تالش شبانه روزی همکاران عالوه بر اتمام آوار برداری کلیه ۹۵7 واحد 
آسیب دیده، پی کنی ۹۴۲ واحد، فونداسیون 78۲ واحد، اجرای سقف ۱۳0 
واحد، معرفی به بانک جهت استفاده از تسهیالت ۴۴8 فقره  و اجرای اسکلت 
۲88 واحد به انجام رس��یده است. معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد 
مسکن کشور نیز در این جلسه اظهار کرد: عملکرد بنیاد مسکن در مناطق 

سیل زده استان بسیار ستودنی است و چون هدف و عمده فعالیت این بنیاد 
بیشتر روستای آسیب دیده چنار عجب شیر بوده چرا که بیشترین خسارت 
جانی و مالی را دیده بود، و به حول قوه الهی بازس��ازی و نوس��ازی همه ۱۳ 

واحد تخریب شده  و تعهدی این بنیاد در این روستا تا اواخر شهریور اتمام 
خواه��د یافت و در هفته دولت افتتاح این ۱۳ واحد را ش��اهد خواهیم بود. 
عزیزاله مهدیان ادامه داد: عالوه بر تسهیالتی که به منازل خسارت دیده اعطا 
می شود، آواربرداری، نقشه، نظارت و پروانه نیز به صورت رایگان برای بازسازی 
منازل تعلق می گیرد و نیز برای احداث واحدهای سیل زده استان آذربایجان 
 ش��رقی از محل اعتبارات بازس��ازی حدود ۲00 میلی��ون ریال وام کم بهره 
پنج درصد با ۵0 میلیون ریال کمک بالعوض و همچنین ۱۵0 کیسه سیمان 
 پاکتی بصورت رایگان تحویل متقاضیان و روس��تائیان عزیز آس��یب دیده 
می شود. شایان ذکر است، در پایان این مراسم طی حکمی ازسوی مهندس 
حافظ باباپور مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی، نادر 
نسترین بعنوان معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان منصوب و از زحمات خلیل پیراهنیان معاون قبلی بازسازی با 

اعطای لوح سپاس قدردانی شد.

اصفهان- قاسم اسد- مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در جلسه آغاز 
فعالیت گروه مروجین مصرف بهینه آب که با حضور معاون بهره برداری، معاون 
خدمات مشترکین و درآمد، مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی و مدیران 
مناطق برگزار شد گفت: باید تالش جهادگونه برای کاهش تبعات بحران کم آبی 
در دستور کار قرار گیرد و این مهم تنها با وحدت رویه میان بخش های مختلف 
شرکت اعم از فنی مهندسی، بهره برداری، مشترکین، روابط عمومی و ... میسر 
می شود. مهندس هاشم امینی فعالیت گروه مروجین مصرف بهینه آب را بسیار 
مؤثر برشمرد و خاطرنشان ساخت: اعضای گروه مروجین باید بدانند که وظیفه 
مهمی را بر عهده دارند و باید با مهارت های ارتباطی اقشار مختلف جامعه را 
ترغیب به مصرف صحیح آب نمایند. وی افزود: اکیپ مروجین باید دقت خود 
را در کشف نصب پمپ غیرمجاز بر روی شبکه آب نمایند تا توزیع عادالنه آب 
به قوت ادامه یابد. وی اعالم کرد: مشترکین پرمصرفی که به هر نوعی اقدام به 
مصرف بی رویه آب می نمایند و به تذکرات گروه مروجین توجهی نمی کنند 
و در ش��یوه مصرف آب تغییر رویه به خرج نمی دهند قطعاً در مراحل بعدی 
مطابق با قانون با آنها برخورد می ش��ود. مهندس هاش��م امینی برون رفت از 
بحران کم آبی در اصفهان را مستلزم راه اندازی سامانه دوم آبرسانی اصفهان 
بزرگ دانست و بیان کرد: استان اصفهان هنگامی که سامانه دوم آبرسانی در 
مدار بهره برداری قرار گرفت می تواند امیدوار باشد که در تمام فصول به صورت 

پایدار آب شرب مردم را تأمین می کند اما با این وجود آبفا استان اصفهان به رغم 
محدودیتهای شدیدی که در امر آبرسانی داشته توانسته بر مشکالت و چالش 
ها غلبه نماید و آب شرب مردم را در تمام روزهای سال تأمین نمایند. مدیرعامل 
شرکت آبفا استان اصفهان فعالیتهای خانه فرهنگ آب را در فصل تابستان حائز 
اهمیت دانست و اظهار داشت: هم اکنون استان اصفهان تنها استانی در کشور 
است که خانه فرهنگ آب در آن تأسیس شده بنابراین باید در فصل تابستان 
فعالیتهای خانه فرهنگ متنوع تر و گسترده تر از فصول دیگر سال باشد و با 
تمام توان و امکانات در صدد ترویج مصرف بهینه آب میان مردم باشد. در ادامه 
این نشست بنی طبا مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا استان 
 اصفهان گفت: هم اکنون 80 تا 8۵ درصد مشترکین شهرهای بزرگ بیشترین 

بهره برداران از طرح آبرس��انی اصفهان بزرگ هستند این در حالیست که در 
س��ال جاری به منظور تأمین آب شرب ۹۳ ش��هر و ۵۶ روستا با کمبود ۲/7 
مترمکعب در ثانیه مواجه هستیم بنابراین باید منابع موجود را به خوبی مدیریت، 
توزیع و مصرف نمود تا در امر خدمات رس��انی به مردم خللی وارد نش��ود که 
در این میان روابط عمومی آبفا استان اصفهان با گستردگی و توسعه اقدامات 
 فرهنگی و با بکارگیری ابزارهای مهم فرهنگی اعم از ظرفیت های هنرمندان، 
رسانه ها، نویسندگان و صاحب نظران در صدد فرهنگ سازی مصرف بهینه 
آب در تابستان ۹۵ برآمده است. غالمی معاون بهره برداری آبفا استان اصفهان 
به کشف پمپ های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: درحال حاضر بیش از ۲ هزار 
فقره پمپ غیرمجاز کشف شده و در صدد رسیدگی و تبدیل این پمپ ها از 
نوع غیرمجاز به مجاز هستیم و نیز تالش شده با استفاده از سیستم تله متری، 
تله کنترل، سامانه نجما توزیع عادالنه آب صورت گیرد و نیز ادارات و دستگاهها 
و مراکز درمانی- آموزش��ی با نصب مخازن استراتژیک تبعات بحران کم آبی 
را به حداقل می رسانند. مهندس رضایی معاون خدمات مشترکین و درآمد 
گفت: هم اکنون حدود 78 درصد مصارف مربوط به بخش مسکونی است که 
حدود 8۵ درصد مشترکین در بخش مسکونی الگوی مصرف را رعایت 
می کنند و نیز از سال ۹۳ تاکنون حدود ۶00 هزار اخطار کتبی به 

مشترکین پرمصرف داده شده است.

تبریز - اسد فالح- در سه ماهه نخست امسال فوت های ناشی از حوادث 
رانندگی ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی ۱۴۱ نفر 
بود که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد ۱7۴ 
نفر بوده، کاهش حدود ۱۹ درصدی را نش��ان می دهد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی استان، مدیرکل پزشکی 
قانونی آذربایجان ش��رقی با اعالم این خب��ر افزود: از مجموع تلفات حوادث 
رانندگی در طی این مدت در استان ۱۱۶ نفر مرد و ۲۵ نفر زن بودند. دکتر 
صمدی راد اضافه کرد: بیشترین تلفات حوادث رانندگی در طی این مدت به 
ترتیب با ۹۲ فوتی در جاده های برون ش��هری، ۹ نفر در راه های روستایی، 
۳8 نفر در مس��یرهای درون شهری و ۲ نفر در جاده های خارج از استان یا 
نامعلوم گزارش شده است. وی سن ۹ نفر از فوت شدگان را زیر بیست سال، 
۱۶ نفر بین سنین بیست و یک الی چهل سال، ۱۱ نفر بین چهل و یک الی 

شصت سال  و ۱۶ نفر را باالی شصت سال اعالم کرد. مدیرکل پزشکی قانونی 
استان افزود: درخرداد سال جاری تعداد ۵۳ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در 
اس��تان جان خود را از دس��ت دادند که این آمار در مقایسه با سال گذشته 

در همین مدت ۲۳ درصد کاهش یافته اس��ت. دکتر صمدی راد همچنین 
افزود: در سه ماهه اول سال جاری تعداد مصدومین حوادث رانندگي ۳ هزار 
و 88۵ نفر بوده اس��ت که از این تعداد یکهزار و ۶۶ نفر زن و ۲ هزار و 8۱۹ 
نفر مرد بودند، این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد 
مصدومی��ن حوادث ترافیکی ۴ هزار و ۱۱8 نفر گزارش ش��ده بود ۶ درصد 
کاهش داش��ته است. همچنین در خرداد سال جاری یکهزار و ۴0۵ نفر در 
اثر حوادث رانندگی مصدوم و به ادارات پزشکی قانونی مراجعه کردند که در 
 مقایسه با مدت زمان مشابه س��ال گذشته حدود 7.۳ درصد کاهش نشان 
می دهد. الزم به ذکر اس��ت تعداد کل تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در 
طی سال ۹۵ در استان ۶7۵ نفر بود که از این تعداد ۱۳۳ نفر زن و ۵۴۲ نفر 
مرد گزارش شده اند و مصدومین این حوادث نیز در سال گذشته بالغ  بر ۱۵ 

هزار و ۴۱۵ نفر گزارش شده است.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- عبدالعباس زبیدی نیا معاون قضایی رئیس 
کل دادگس��تری و رئیس شوراهای حل اختالف خوزستان در آیین تودیع و 
معارفه رئیس دادگستری شوش توجه به صلح و سازش بین طرفین دعوا را 
مهم و سنت حسنه عنوان کرد و اظهار داشت: از وظایف دستگاه قضایی حل و 
فصل دعاوی صدور حکم است و اگر حکمی صادر شود یکی از اصحاب دعاوی 
از حکم ناراضیست و برای اینکه این معضل رفع شود و باید برای کسب صلح 
و سازش و اصالح بین دو طرف که از وظایف دینی، اخالقی ، قانونی و بسیار 
 مهم و پسندیده است تالش مضاعف صورت بگیرد و قضات در رسیدگی به 
پرونده ها صلح و سازش را مورد توجه قرار دهند و استفاده از ظرفیت بزرگان، 
شیوخ، روحانیت و سادات و شورای حل اختالف در کنار دستگاه قضایی در 
حل و فصل امور بسیار ضروری دانست. زبیدی نیا با بیان اینکه پیچیدگی و 
تعدد وظایف در حوزه دادگستری، حفظ امنیت را مهمترین وظایف دستگاه 
قضایی دانست و اظهار کرد: دستگاه قضایی مبتال به موضوعات متعددی مانند 
حقوق افراد، حقوق اجتماعی، حقوق شهروندی، سیستم رایانه ای و خدمات 

قضایی است که از جنبه های متفاوت بررسی می شوند. وی افزود: در دستگاه 
قضایی به گونه ای کار شود که رضای خدا در آن مشهود باشد. ما دستگاهی 
هستیم که مظلومین و کسانی که حقی از آنها ضایع شده به ما مراجعه می کنند 
لذا بدون نگاه به منصب و پست افراد حق مظلوم را از ظالم باز پس بستانید. 
 معاون قضایی رئیس دادگستری استان خواستار حسن رفتار با مراجعین شد و 
خاطر نشان کرد: نگاه ما به مراجعه کنندگان نباید نگاه به مجرم و خطا کار 

باشد. اکثر مراجعات به دستگاه قضایی ناشی از عدم آشنایی و بی اطالعی از 
قوانین و حقوق قانونی اس��ت خوش برخوردی و خوش اخالقی و راهنمایی 
مراجعین با سعه صدر انجام بگیرد. وی با اشاره جابجایی دادستان و رؤسای 
دادگستری در ۴ شهرستان خوزستان گفت: با صدور ابالغی از سوی رئیس 
قوه قضائیه رئیس دادگستری باغملک، دادستان گتوند، رئیس دادگستری و 
دادستان اندیمشک و رئیس دادگستری شوش معرفی شدند. همچنین حجت 
االسالم سید محمد امام امام جمعه شوش گفت: کار دستگاه قضایی بسیار 
سخت و حساس است همین که بعد از رفع اختالف آرامش برقرار می گردد 
بسیار ارزشمند است. وی افزود:مردم احساس کنند قوه قضاییه نجات بخش 
آنهااس��ت واین انتظار را همه مردم دارند که مسئوالن قوه قضاییه به دنبال 
عدالت باش��ند. در ادامه نجاتی فرماندار شهرستان شوش با اشاره به سختی 
کار و دشواری های قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی در جامعه از حساسیت و 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و تعامل و همکاری بین دستگاه های اجرایی و 

قضایی موجب ایجاد آرامش و آسایش در جامعه می شود.

به میزبانی شرکت برق منطقه ای آذربایجان برگزار شد

اجالس کارگروه تامین منابع مالی طرح های انتقال نیروی برق کشور

آیین کلنگ زنی گازرسانی به 1۳ روستای نور انجام شد 

اتمام آواربرداری کلیه واحدهای آسیب دیده از مناطق سیل زده آذربایجان شرقی

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان:

تالش جهادگونه برای کاهش تبعات بحران آب باید انجام گیرد

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی خبر داد

کاهش تلفات  و مصدومیت ناشی از حوادث رانندگی

معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختالف خوزستان:
قضات در رسیدگی به پرونده ها صلح و سازش را مورد توجه قرار دهند

وزیر نیرو :
احداث دو پست 400 کیلوولت جدید در اهواز به پایداری بیشتر شبکه کمک می کند 

اهواز- خبرنگار فرصت امروز-  وزیر نیرو گفت:  احداث دو پس��ت ۴00 کیلوولت جدید در اهواز تاثیر قابل 
مالحظه ای در پایداری بیش��تر ش��بکه برق خوزستان  خواهد داش��ت. حمید چیت چیان در مراسم گلنگ زنی 
پس��ت های ۴00/۱۳۲ کیلوولت GIS شهید منفرد نیاکی و فاز اول پس��ت ۴00/۱۳۲ کیلوولت پیروزان در اهواز 
افزود :  از س��وی مجموعه وزارت نیرو و ش��رکت توانیر حمایت های الزم صورت خواهد گرفت تا این پس��ت ها در 
کمتر از سه سال به بهره برداری برسند. وی ادامه داد: در برخی از مناطِق خوزستان پست ها و خطوط پُربار هستند 
که تالش می کنیم  با  احداث  و توسعه خطوط و پست های جدید بار این پست ها و خطوط را کاهش دهیم تا 
شبکه مطمئن و پایدارتری داشته باشیم. چیت چیان تصریح کرد:  اگر خاموشی ای در شبکه برق رخ دهد به دلیل کمبود تولید برق نیست بلکه 
ناشی از حوادث است که همکاران ما با تالش شبانه روزی   سعی در پیشگیری از آنها  دارند و چنانچه  حادثه ای رخ دهد با حضور سریع نسبت 
به رفع اشکل اقدام می کنند. وی اظهار داشت : از مردم کشور و خوزستان درخواست داریم با رعایت مدیریت مصرف کمک کنند تا از بروز هرگونه 

خاموشی در کشور جلوگیری شود. 

معرفی رئیس جدید علمی و کاربردی بیارجمند
شاهرود - بابامحمدی - مراسم تودیع و معارفه روسای قبل و جدید دانشگاه علمی و کاربردی 
بیارجمند با حضور امام جمعه، بخشدار و مسئولین  این بخش برگزار شد.   مراسم تودیع و معارفه 
روسای سابق و جدید علمی کاربردی بیارجمند در حالی به میزبانی سالن همایش های شهرداری این 
شهر برگزار شد که امیررضاییان به عنوان رئیس جدید این مجموعه آموزشی معرفی و از خدمات عباس 
کاظم زاده  تقدیر به عمل آمد. امیر رضاییان گفت: این مجموعه دارای ۱80 دانشجواست و  دانشجویان 
در رشته های روابط عمومی، حسابداری، فناوری اطالعات و حقوق در دو مقطع کاردانی و کارشناسی 
به تحصیل مشغول هستند. وی افزود: متأسفانه برخی مشکالت باعث شد تا این مرکز که درگذشته ۴۳0 دانشجو را در خود می دید امروز دارای 
۱80 دانشجو باشد که قطعاً ارتقای این تعداد در سایه برنامه ریزی و تکمیل دایره خدمات آموزشی مناسب، امکان پذیر خواهد بود. رئیس جدید علمی 
کاربردی بیارجمند همچنین گفت: استقرار این مرکز دریکی از جنوب شرقی ترین نقطه استان سمنان، بدون تردید فرصت مناسبی برای بهره گرفتن 
از پتانسیل های بومی و انسانی و جغرافیایی  این منطقه خواهد بود هرچند بعد مسافت از مراکز جمعیتی نیز عامل تهدید برای این دانشگاه به حساب 
می آید که نادید انگاش��تن آن عمالً دور از منطقی کارآمد خواهد بود اما می توان با بس��تر کاربردی ساختن علوم به ارتقای این دانشگاه پرداخت. 
امیررضاییان همچنین گفت: یکی از رسالت های این دانشگاه استفاده از ظرفیت های بومی در راستای ایجاد اشتغال پایدار است که خوشبختانه در 

این راستا برنامه های خوبی در دست اقدام خواهد بود.

بررسی زمینه همکاری های بیشتر شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی با جهاد دانشگاهی
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- منوچهر خوفی در نشستی که در محل مرکز خدمات کسب و کار 
شهرک فناوری ارومیه برگزار شد، به بیان اهداف و مأموریتهای سازمان صنایع  کوچک و شهر ک های 
صنعتی و سیاست های حمایتی شرکت شهرک های صنعتی پرداخت. وی با اشاره به فعالیت خوشه های 
صنعتی، مسائل بازار و صادرات محصوالت تولیدی خوشه ها و تشریح لزوم استفاده از فناوری های نوین  
خواستار همکاری و مساعدت گرو های تخصصی جهاد دانشگاهی شد. خوفی در این نشست تصریح کرد: با 
توجه به تجربیات مشترک هر دو طرف در خصوص مطالعات و انجام پروژه های تحقیقاتی در مورد گیاهان 
دارویی وهمچنین با توجه به استقرار و  فعالیت انجمن گیاهان دارویی درمرکز خدمات کسب و کار شهرک فناوری می توان زمینه های همکاری 
جهت ارتقاء وضعیت انجمن و رفع مسائل آن  به طور مستمر انجام داد. عاقلی  رئیس جهاد  دانشگاهی استان نیز در این جلسه به معرفی فعالیت های 
جهاد دانشگاهی در گروه های مختلف کسب و کار، پژوهشی، محیط زیست و آموزش پرداخت و از آمادگی این مرکز جهت همکاری های بیشتر با 
معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خبر داد. در پایان این جلسه اعضای حاضر در نشست  از هرباریوم انجمن گیاهان دارویی  مستقر 

در شهرک فناوری و فعالیت های انجام گرفته در آن  بازدید کردند.

تعویض رایگان 250 دستگاه کنتور خراب مشترکین آبفار روستاهای شهرستان گرگان 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- تعویض رایگان ۲۵0 دستگاه کنتور خراب مشترکین آبفار روستاهای شهرستان گرگان صورت گرفت. به 
گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان ، مدیر امور آبفار شهرستان گرگان از تعویض ۲۵0 دستگاه 
کنتور خراب مشترکین در ۳ ماهه اول سالجاری در روستاهای این شهرستان به صورت رایگان خبر داد .محمد محبوبی افزود : این اقدام با هدف 
کمک به مشترکین ، دستیابی به میزان واقعی هدر رفت آب ،بهینه سازی مصرف و جلوگیری از بحران کم آبی صورت گرفته است. وی گفت: تعویض 

این کنتورها مبلغ ۱87 میلیون ریال هزینه در بر داشته است.

پیشرفت 65 درصدی اجرای خط انتقال از چاه لیوان شرقی به مخزن 1000 مترمکعبی مجتمع تلور 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور آبفار شهرستان بندرگز از پیشرفت ۶۵ درصدی اجرای  خط انتقال از چاه لیوان شرقی به مخزن 
۱000 مترمکعبی مجتمع تلور این شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب فاضالب روستایی استان گلستان، مصطفی طیبی گفت 
:  این مدیریت در راستای کمبود آب شرب در روستاهای کهنه کلباد ، لیوان غربی ، لیوان شرقی و تلور اقدام به اجرای خط انتقال ازچاه لیوان شرقی 
به مجتمع تلور نموده است. وی افزود جهت انجام این عملیات ۲ میلیارد ریال اعتبار نیاز می باشد. وی در پایان تصریح کرد : با اتمام این عملیات 

روستاهای فوق با ۱۶۵۳ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۵۴00 نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می گردند.

دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گلستان با مدیرکل صدا و سیمای استان 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-مهندس شکیبافر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفارگلستان با حضور در صدا و سیمای مرکز استان 
با مدیرکل این سازمان دیدار و گفت وگو نمودند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان   مهندس شکیبافردر این 
دیدار اظهار داشت  باتوجه به اینکه گلستان جزء معدود استانهای کشور است که بیش از ۵0 درصد جمعیت آن در روستاها سکونت دارند و با این 
پتانسیل باالی جمعیتی بایستی توجه جدی به اجرای خدمات زیربنایی از جمله تامین آب آشامیدنی جهت حفظ و ماندگاری این جمعیت به عمل 
آید. وی همچنین به محدودیت شدید اعتبارات پروژه های آبرسانی جهت تکمیل آنها  و مشکالت قدمت و فرسودگی بسیاری از شبکه ها و تاسیسات 
آبرسانی اشاره نمود و گفت با توجه به اقلیم گرم و خشک استان و کمبود منابع آبی پایدار صدا و سیما زبان گویای ما برای اطالع رسانی است و 
اگر اطالع رسانی مناسبی انجام شود و موضوع صرفه جویی و اهمیت آن تشریح شود صرفه جویی در بین مردم نهادینه خواهد شد. وی افزود برای 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب نیازمند تعامل و همکاری  با رسانه ها هستیم و صدا و سیمای مرکز گلستان میتواند نقش مهمی را ایفا نماید. وی در 
ادامه ضمن تقدیر از زحمات مجموعه صدا و سیمای مرکز گلستان از انعکاس به موقع مشکالت مردم روستاها  در خصوص آب شرب از رسانه ملی و 
اطالع رسانی فعالیت های در دست اجراء و انجام شده این شرکت خواهان همکاری  بیشتر مابین شرکت آبفار و صدا و سیمای مرکز گلستان شد .

حضور سه روزه جمعی از راهنمایان گردشگری کشور در کرمانشاه
کرمانش�اه- خبرنگار فرصت امروز- رئیس انجمن راهنمایان گردشگری استان کرمانشاه از حضور سه روزه 
جمعی از راهنمایان گردشگری سراسر کشور در کرمانشاه در قالب تور جشنواره زیبایی اسب خبر داد.  مهریار احمدی 
صوفیوند در گفت و گو با خبرنگار روزنامه فرصت امروز، اظهار کرد: به مناسبت برگزاری جشنواره بزرگ زیبایی اسب 
کرد، عرب اصیل ایرانی و عرب وارادتی ایکاهو در استان کرمانشاه، انجمن راهنمایان گردشگری استان کرمانشاه اقدام 
به دعوت از راهنمایان گردشگری سراسر کشور کرده که در قالب یک تور تفریحی با جاذبه های این استان بیشتر 
آش��نا ش��وند.  وی گفت: در این تور ویژه راهنمایان گردشگری سراسر کشور، بازدید از مجموعه ثبت جهانی شده 
بیستون، تاق بستان، تکیه معاون الملک، غار قوری قلعه، روستای هدف گردشگری هجیج، معبد آناهیتا و بازدید از اقامتگاه های بوم گردی آرتین 
دینور در برنامه سفر این راهنمایان گردشگری قرار داشت.  رئیس انجمن راهنمایان گردشگری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این تور راهنمایانی 
از استان های مازندران، تهران، خراسان رضوی، گیالن، اردبیل، گلستان و البرز شرکت داشتند.  این راهنمای گردشگری در استان کرمانشاه گفت: 
برگزاری چنین تورهایی منجر به آشنایی هرچه بیشتر راهنمایان گردشگری سراسر کشور با جاذبه ها و توانمندی های گردشگری استان شده و در 

ادامه می تواند باعث ورود تورهای مختلفی از سراسر کشور به استان شود. 

مظفري، مدیرعامل سازمان فضاي سبز شهرداري:
عملیات به زراعي در بوستان ها و فضاي سبز شهر قزوین انجام شد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- محمدصادق مظفري، مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري 
قزوین گفت: در عملیات به زراعي بوستان ها ، فعالیت هاي از قبیل سمپاشي، کوددهي، حذف علف هاي هرز، پابیل 
باغچه ها و ... انجام شده است. به گزارش روابط عمومي سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري قزوین؛ مظفري افزود: 
عملیات به زراعي جزو امور حساس و روزمره است که با تالش اکیپ هاي عملیاتي، نظارت کارشناسان فضاي سبز  و 
همکاري خوب شهروندان انجام مي شود.  مدیرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري قزوین هدف از اجراي 
عملیات به زراعي را حفظ و افزایش کیفیت فضاي سبز شهر برشمرد و ادامه داد: با اجراي عملیات به زراعي از بروز آفات 

و خسارت به مجموعه فضاي سبز پیشگیري مي شود.  گفتني است؛ عملیات به زراعي در سطح ۶ مجموعه فضاي سبز شهر قزوین انجام مي شود. 

رئیس اداره امور قرآنی اوقاف وامور خیریه استان بوشهر:
دوره تربیت مربی حفظ قرآن کریم باحضور یکصد تن برگزار می شود

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز  - دوره مربیگری حفظ قرآن کریم برای نخستین بار در استان بوشهر باشرکت یکصد مربی خواهر وبرادرطی سه 
روز برگزار می شود . احمد اسمعیلی از برگزاری دوره مربی گری حفظ قرآن کریم طی سه روز )۳0،۲۹،۲8تیرماه( خبرداد؛ رئیس اداره امور قرآنی 
اوقاف وامور خیریه در این باره گفت:طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم از سال ۹۱ زیر نظر سازمان اوقاف وامور خیریه ودر راستای اجرای فرامین 
مقام معظم رهبری مبنی بر)ما باید حداقل ده میلیون حافظ قرآن کریم داشته باشیم(دراستان بوشهر آغاز گردیده است که شامل ۹رشته در سنین 
مختلف می باشد)یک جزء،دوجزء،سه جزء،پنج جزء،ده جزء،پانزده جزء،بیست جزء،سی جزء،حفظ موضوعی(، با توجه به اینکه کمبود مربی حفظ 
قرآن کریم باعث نقصان در اجرای طرح می گردید طی برنامه ریزی های دقیق از سال۹۱دوره تربیت مربی حفظ قرآن کریم بصورت متمرکز زیر نظر 
سازمان اوقاف در شهر مقدس قم برگزارگردیده است، احمد اسماعیلی درباره اجرای دوره مربی گری حفظ گفت: برای نخستین بار دوره  تربیت مربی  

حفظ قرآن کریم باشرکت یکصد وده نفر وحضور استاد بین المللی قرآن کریم طی سه روز در استان بوشهربرگزار میگردد؛

با حکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان
مسئول جدید روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری منصوب شد

شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز  - طی حکمی از سوی ارسالن خالدی فر سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مسئول جدید دانشگاه 
علوم پزشکی منصوب شد. دکتر ارسالن خالدی فر طی حکمی، سید علی درخشان را بعنوان مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان 
چهارمحال و بختیاری معرفی و از خدمات عباس بحرینی بروجنی، مدیریت سابق روابط عمومی تقدیر و تشکر شد. گفتنی است  سید علی درخشان 
پیش از این یکی از کارشناس��ان ارش��د حوزه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان بود که با انتصاب دکتر خالدی فر بعنوان مدیریت روابط 

عمومی این دانشگاه معرفی گردید.



خرس محافظ Ector نام یک کمپین آگاهی دهنده 
درب��اره س��یگار کش��یدن غیر فعال محص��ول آژانس 

تبلیغاتی Rosche است. 
در کانون این کمپین خرس��ی ب��ه نام Ector قرار 
دارد که در قالب نخس��تین اسباب بازی در جهان به 
لطف تعبیه یک دستگاه کاشف دود متصل با یک ابزار 
صوتی داخل عروسک، جلوی سرفه بچه ها را می گیرد. 
به ای��ن ترتیب، Ector ضمن اجتن��اب از برخورد با 

سیگاری ها و اطالع رس��انی به پدر و مادر ها، از سنین 
کودکی به بچه ها نیز دور ماندن از خطرات اس��تعمال 

سیگار را می آموزد. 
ب��ه گ��زارش  ام ب��ی ای نیوز، ب��ا توجه ب��ه آخرین 
گ��زارش دریافت��ی از س��ازمان بهداش��ت جهانی، در 
ایتالی��ا 52درص��د از بچه ها به ط��ور منظم در معرض 
س��یگار کش��یدن غیر فعال قرار دارند که موجب بروز 
بیماری های مزمن، تنفس��ی، قلبی و عروقی می شود. 

به هر حال، اس��تعامل دخانیات کنار بچه ها یک رفتار 
متداول در ایتالیا اس��ت. در راس��تای افزایش آگاهی 
درباره سیگار کشیدن غیر فعال و خطرات ناشی از آن 
برای بچه ها، از منحصر به فرد ترین نماد کودکانه، یک 

خرس عروسکی، کمک گرفته شد. 
کمپی��ن فوق با یک ویدئ��و کلید خورد و در مرحله 
دوم عروس��ک های Ector در دوره ه��ای پی��ش از 

زایمان در سرتاسر ایتالیا توزیع خواهند شد. 

عروسکیکهبابویسیگاربهسرفهمیافتد

خالقیت

هوآوی و KFC به مناسبت 30 سال فعالیت در چین، موبایل معرفی کردند

۶جملهیکمدیرضعیف:باصندلی
منحرفبزنید!

شناختن یک مدیر ضعیف کار چندان سختی نیست. 
از مرور تجربیات روزمره تان هم به راحتی می توانید یک 
مدیر ضعیف و ناالیق را بشناسید. کافی است به وضعیت 
کارتان در این یک س��ال اخیر فکر کنید. به جمالتی که 
هرروز صبح تا عصر از مدیر و کارفرمای تان شنیده اید فکر 
کنید. حتماً بسیاری از آن جمالت را به خاطر می آورید. 
خیلی های ش��ان به دل شما نشس��ته و خیلی های شان 
عذاب تان داده اس��ت. در این نوش��تار با ما همراه باشید 
تا شش جمله یک مدیر ضعیف را برای شما فاش کنیم. 
حتما تا به حال برای ش��ما هم پیش آمده است که به 
یک مکان زیبا بروید و فکر کنید برای تفریح جای خوبی 
اس��ت اما بعد که به منزل تان برگشتید ببینید هیچ چیز 
خاصی به ش��ما اضافه نشده است؛ نه فرهنگ خاصی، نه 
حس خاصی، نه حتی ایده ای که بتوانید یک جمله درباره 
آن مکان بنویسید. بعضی افراد هم این گونه هستند و چه 
دردن��اک که آدم��ی با این ویژگی  یک مدیر باش��د و در 

موقعیت شغلی سطح باالیی نشسته باشد. 
گویی شما ساعت ها با صندلی خالی یک مدیر صحبت 
می کنی��د و پس از آن بدون گرفت��ن هیچ ایده ای درباره 
باورها و نظریاتش آنج��ا را ترک می کنید. یکی از دالیل 
پیش آمدن این اتفاق این اس��ت که برخی مدیران مدام 
این ای��ده را القا می کنن��د که کارکنان ه��ر ایده ای هم 
داشته باش��ند یک نفر قوی تر و باهوش تر )شما بخوانید 
مدیر!( هس��ت که باید این ایده را ب��اور کند و اگر قبول 
نداش��ته باشد به حرف و نظر هیچ کدام از کارکنان وقعی 
نمی گذارد. اینج��ا فرق میان مدیر ضعیف و قوی نمایان 
می شود. مدیران قوی می دانند چه کسی هستند، مدیران 
ضعیف نمی دانند. مدیران ضعیف و ناالیق مدیریت شان 
به وسیله ایجاد ترس است، زیرا برای تثبیت جایگاه شان 
در محل کار و میان اعضای تیم کارکنان مجبور هستند 

احساس ترس و گریز را ایجاد کنند. 
مدی��ران قوی نیاز به ایجاد حس ترس ندارند و با ورود 
کارکنان به دفتر کارش��ان اخالقیات را زیر پا نمی گذارند 
و ش��بیه یک چوب خشک بدون احساس و بدون درنظر 
گرفتن ایده دیگران رفتار نمی کنند. مدیران ضعیف هرگز 
به اش��تباهات خود اعتراف نمی کنند و یک اس��تاندارد 
اخالقی س��خت و خشن برای خودشان قائل هستند که 
گویی تمام کارهای شان درست، اصولی، منطقی و حسابی 
اس��ت اما کار بقیه پرغل��ط، از روی نادانی، غیراخالقی و 
ناحس��ابی اس��ت! در واقع مدیران ضعیف در یک ترس 
عمیقی از خود فرورفته اند و کمترین اولویت را به کارکنان 
می دهند. سوال مس��خره آنان همیشه این است: »کدام 
قس��مت از عملیات و فعالیت کارکنان بیشترین نتیجه 

مطلوب را برای من به دست خواهد آورد؟«
در این مقاله ش��ش عبارتی را بی��ان می کنیم که اگر 
مدیر شما هم هر روز صبح تا غروب این عبارات را تکرار 
می کند بهتر است استعداد و عمر خودتان را با کار کردن 
ب��ا او هدر ندهید و همین االن به نیازمندی های روزنامه 
یا وب گاه های کاریابی سری بزنید و به سازمانی بروید که 

بتواند از استعداد شما استفاده کند. 
۱-منبرایفکرکردنبهشماپولنمیدهم

اش��تباه بزرگ این جاس��ت. یک مدیر دقیقا برای فکر 
کردن به کارکنانش پول می دهد. اگر برای چیزی غیر  از 
اندیشیدن و تفکر خالق پول می دهد پس حتماً در حال 

تاراج سرمایه خود یا سهامداران شرکتش است. 
۲-بهنظرمیرسداینمشکلشخصیاست

اف��رادی ک��ه س��رکار می آیند ب��ا دیدگاه ه��ا، افکار و 
استعدادهای ش��ان می آیند. همچنین تعهداتی را با خود 
به همراه می آورند که از آنان جدا ناپذیر اس��ت. تعهداتی 
نس��بت به کودکان، والدین و سایر بستگان شان دارند و 
حتی نس��بت به حیوان��ات و گل و گیاهانی که در منزل 
نگهداری می کنند نیز متعهد هستند. اگر رئیس شما به 
زندگی خصوصی شما اهمیتی نمی دهد چرا باید همچنان 
کنار او بمانید؟ استعدادتان را برای رئیسی خرج کنید که 
انس��ان بودن ش��ما را می فهمد و از نیازهای محل کار و 

خارج از محل کار شما آگاهی دارد. 
۳-اگراینشغلرانمیخواهیشخصدیگریرا

بهجایتوخواهمگذاشت
این جمله احمقانه، دعوتی اس��ت از شما که در شغل 
خود به جلو بروید و قدمی بردارید. از رئیس��ی که از این 
جمالت می گوی��د دوری کنید و بدانید فقط کارفرمایان 

بزرگ می توانند یک شرکت بزرگ بسازند. 
۴-نمیتوان�مکاریبرایتانانجامدهم،تصمیم

گرفتهشدهاست
حتما قبال این جمله را زیاد شنیده اید؛ بله، می دانم من 
مدیر هستم، اما من نمی توانم کاری کنم. من فقط مطابق 
دستورالعمل های داده شده رفتار می کنم، چون من برای 
هیچ ش��خصی از قدرت سیاسی استفاده نمی کنم، حتی 

برای خودم! 
۵-منمدیرم!فقطکاریراکهبهشماگفتهشده

استانجامدهید
این جمله ناش��ی از یک ترس مدیریتی است. پس از 
ش��نیدن این جمله نفسی عمیق بکشید، کاری را که به 
شما گفته شده است انجام دهید، سپس به خانه بروید و 
رزومه کاری خود را برای ش��غلی دیگر تقویت کنید و به 

هر جایی که می توانید بفرستید. 
۶-م�اهمیشهای�نکاررابهاینص�ورتانجام

میدهیم
بیشتر مدیران ایس��تا و کارنابلد سعی می کنند ضعف 
خود را زیر پوش��ش ثبات رویه پنهان می کنند و معموالً 
می گوین��د: خدا می دان��د از وقتی ما ای��ن رویه را پیش 

گرفته ایم، هیچ چیز در دنیا عوض نشده است! 
این شاید مسخره ترین جمله ای باشد که در تمام طول 
دوره کاری تان شنیده اید چرا که زندگی واقعی همیشه در 
حال تغییر است. اگر می بینید مدیرتان تغییر و تحول در 
بیرون سازمان را نمی بیند، دیگر الزم نیست به این شغل 
مشقت بار ادامه دهید.                     منبع:بازده

مدرسه مدیریت

نامشرکت: ِد ریل ریل
  )The Real Real( سرمایه گذاری سرمایهگذار

خطرپذیر: ۱2۳ میلیون دالر 
چ�هکاریمیکند؟ این فروش��گاه دس��ت دوم، 
کاالهای لوکس دس��ت دوم را )پ��س از تأیید( با 

نرخ های پایین به فروش می رساند. 
چراقراراس�تکارشبگیرد؟ این ش��رکت از 
زمان آغاز اجرای آن، ساالنه ۷5 تا ۱۰۰ درصد رشد 
داشته است. با افزایش استقبال از این سامانه انتظار 
می رود در سال 2۰۱۷، خرده فروشی و جزء فروشی 

فیزیکی آن نیز راه بیفتد. 

فروشگاهآنالینکاالهای
لوکسدستدوم

معرفی استارتاپ

KFC یا همان فروش��نده معروف مرغ های سوخاری 
کنتاکی در س��ال ۱98۷ میالدی نخس��تین فروشگاه 
خود در میدان Tiananmen پکن را افتتاح کرد. در 

همان سال هوآوی در شنژن تأسیس شد. 
حاال این دو ش��رکت تصمیم گرفته اند به مناس��بت 
سی امین س��الگرد فعالیت شان در چین، موبایلی به نام 
Huawei ۷ Plus را به صورت محدود عرضه کنند. 

 KFC به گزارش دیجیاتو، معاون ارشد بخش مارکتینگ
 در مصاحبه ای که اخیراً در این رابطه انجام داده گفت که 
 بین ما دو شرکت، یکی از خارج مرزهای چین آمده و 

در این سرزمین ریشه دوانیده. 
دیگری اما )یعنی شرکت هوآوی( از همین سرزمین 
برخاسته و بعدها خود را در سطح جهانی مطرح کرده. 
هر دو برندها در ۳۰سال گذشته شاهد اوج گیری چین 

بوده اند و هر دو تجسمی از روح زمان هستند. همکاری 
ما نیز به احترام این دوران صورت گرفته. 

گفتن��ی اس��ت هوآوی تنه��ا 5 هزار دس��تگاه از این 
موبایل را که منقش به لوگوی خودش و KFC اس��ت 
تولی��د خواهد کرد و KFC ه��م اعالم کرده که قابلیت 
تازه ای را به نس��خه چین��ی از اپلیکیش��ن خود اضافه 

می کند. 

برایمطالعه7۳۶پرسشوپاسخقبلیمطرحشدهدرکلینیککسبوکارمیتوانیدبهسایتclinic.forsatnet.irمراجعهکنید.

پاس�خکارش�ناس: با توجه به رکود چند ساله اخیر بر 
صنعت ساختمان طبیعتا شرکت های ساختمانی در فروش 
دچار مشکل ش��ده اند و شما نیز یکی از آنها هستید اما در 
ش��رایط رکود فروش چه تمهیداتی باید اندیش��ید تا بتوان 

حداقل بخشی از سرمایه را به دست آورید؟ 
ما شناختی از شرکت ش��ما و ظرفیت تولید ساختمانی 
نداریم، اما اگر جزو شرکت های متوسط هستید و می خواهید 

واحدهایی را بفروشید این نکات را رعایت کنید. 
ب��ا توجه به نوع منطقه و نوع س��ازه و معماری و مصالح، 
مشتریان خود را انتخاب کنید. اگر در منطقه فرمانیه تهران 
آپارتمان ه��ای باالی 2۰۰ متری س��اختید مش��تریان این 

آپارتمان ها با مشتریان آپارتمان های6۰ متری که در منطقه 
پایین شهر ساختید تفاوت دارد. بنابراین شما باید اول تعیین 
کنید که مشتریان شما چه کسانی هستند. در مرحله دوم 
ش��ما لیستی از این مش��تریان تهیه کنید. در مرحله سوم 
به این دس��ته از مش��تریان اطالع رس��انی کنید. با توجه به 
ش��خصیت مشتریان  شیوه اطالع رس��انی هم باید متفاوت 
باش��د. گاه با یک تراکت کوچک اطالع رسانی می کنید ولی 

گاه الزم است هزینه های بیشتری انجام دهید. 
یک��ی از کارهایی ک��ه می توانید انجام دهی��د حضور در 
سمینار ها و همایش های مختلف اس��ت. به طور فرض اگر 
گروه مشتریان شما پزشکان هستند می توانید در کنگره های 
مختلف پزش��کی حضور یابید و در البی های مختلف با ارائه 
کاتالوگ های متفاوت واحدهای خود را به این گروه معرفی 

کنید. 

یکی از شیوه ها بعد از اطالع رسانی، ایجاد امکانات خدماتی 
و رفاهی برای بازدید اس��ت مثاًل در کاتالوگ اعالم کنید در 
صورتی که شما مایل باشید همکاران ما با اتومبیل به دنبال 
شما می آیند و درباره امکانات و موقعیت ساختمان توضیح 

خواهند داد. 
یکی از شیوه هایی که در فروش واحدهای آپارتمانی جواب 
می دهد، اهدای جایزه اس��ت. شما با اطالع رسانی درست به 
گروه مشتریان اعالم کنید که به صورت قرعه کشی به یک 
نفر از کس��انی که جزو خریداران این مجموعه باش��ند یک 
دستگاه اتومبیل فرضا س��انتافه اهدا می کنید. این کار یک 
مزیت رقابتی اس��ت چرا که همکاران شما این کار را انجام 

نمی دهند. 
لطفا با یک مش��اور بازاریابی و فروش مس��کن حضوری 

مشورت کنید. 

فروشواحدهایآپارتمانی

پرس�ش:مدیریکش�رکتساختمانیمتوس�طهس�تموبرایفروشواحدهایآپارتمانیبهدلیلرکودحاکمنیازبه
راهنماییدارم.برایفروشچهپیشنهادیدارید؟ کلینیککسبوکار
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

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

دفتر مرکزی: 86073122-86073120

روابط عمومی: 86073118
فکس تحریریه: 86073203

س�ازمان آگهی ها: 88493166  
امور مشترکین: 86073314

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations

افسونگری

نویسنده:گایکاوازاکی
مترجم:امیرحسینقادریعابد

سالچاپ:زمستان۱۳9۱
قطع:رقعی

تعدادصفحات:۲80
نوبتچاپ:اول

ناشر:سیته
چگونه قلب مخاطبان تان را افسون کنید؟ یا هنر نفوذ در 

ذهن ها، قلب ها و رفتارها
همیشه دشواری در یافتن ایده  های جدید نیست، بلکه 
در ف��رار از ایده  های قدیمی اس��ت؛ ایده  هایی که در ذهن 
اغلب ما ریشه دوانده و به تمامی نقاط آن رسوخ کرده اند. 
کتاب افس��ونگری برای کس��انی اس��ت که زندگی را 
به ش��کلی می بینند که می تواند باش��د؛ نه به شکلی که 
نمی تواند. این افراد چیزی را به بازار عرضه می کنند - یک 
محصول، خدمت، سازمان یا ایده - که می تواند دنیا را به 

مکانی بهتر تبدیل کند. 
آنان باور دارند که در دنیای رسانه  های انبوه، رسانه  های 
اجتماعی و رس��انه  های تبلیغاتی، ب��ه چیزی فراتر از یک 
رابطه آنی، سطحی و موقتی نیاز است تا هر کاری به خوبی 
انجام پذیرد. آنان می دانند که باید قلب مخاطبان ش��ان را 

افسون کنند و می دانند چرا به افسونگری نیاز دارند. 
شاید بتوان گفت که افسونگری »فرآیند خشنودسازی 
افراد به وس��یله یک محصول، خدمت، س��ازمان یا ایده« 
است و پیامد افسونگری، ایجاد حمایتی داوطلبانه و پایدار 

است که برای هر دو طرف سودمند خواهد بود. 
برای شروع افسونگری باید بدانید که چرا مردم افسون 
می شوند، چه نیازهایی دارند، چگونه به آنها توجه می کنند 

و اینکه چگونه می توانید دوست داشتنی باشید. 
ولی دوست داش��تن به تنهایی کافی نیس��ت، پس باید 
بدانید ک��ه چگونه اعتماد مردم را جل��ب کنید و چگونه 
چیزهایی را خلق کنید که قابلیت افسونگری داشته باشند 

و. . . 
به خاطر داشته باشید افسونگری می تواند موقعیت ها و 

روابط را متحول کند و باعث خلق ایده های بزرگ شود. 

معرفی کتاب

 AAITF( نمایشگاه لوازم جانبی خودرو شنزن 
China( - چین

تاریخ برگزاری: 2۳ تیر 96      
مکان: شنزن

چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی 
با رویکرد ملی

تاریخ برگزاری: 2۳ تیر 96      
مکان: استان مازندران

 اولین همایش ملی جامع حقوق
تاریخ برگزاری: 2۳ تیر 96      

مکان: شیراز
 سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین 

در مهندسی و تکنولوژی
تاریخ برگزاری: 2۳ تیر 96      

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

پارامترهای لیزر
تاریخ برگزاری: 2۳ تیر 96      

مکان: تهران
 دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رش��ته ای 

در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
تاریخ برگزاری: 24 تیر 96      

مکان: استان قزوین
 کنگره بین المللی مطالعات میان رش��ته ای در 

علوم پایه و مهندسی
تاریخ برگزاری: 24 تیر 96      

مکان: تهران
 کنفرانس بین المللی چهارمین انقالب صنعتی 

- اصفهان
تاریخ برگزاری: 24 تیر 96      

مکان: اصفهان
 اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی 

در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تاریخ برگزاری: 25 تیر 96      

مکان: همدان
 همایش ملی عمران، معماری و توس��عه پایدار 

شهری
تاریخ برگزاری: 25 تیر 96      

مکان: تهران
 روز بهزیستي و تامین اجتماعي )96(

تاریخ برگزاری: 25 تیر 96      
مکان: ایران

 کارگاه آموزشی اقتصاد سبز
تاریخ برگزاری: 25 تیر 96      

مکان: اصفهان
منبع:دارکوب

رویداد
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