
در ش��رایطی که بازار کاالها و خدمات در فصل تابستان با رونق جدی در 
خریدوفروش کاال ها و حتی عرضه خدمات مواجه نیست، نگاهی به فعالیت 
فروش��گاه های مختلف در سطح شهر نش��ان می دهد این فروشگاه ها برای 
دستیابی به نقدینگی بیشتر و سود باالتر با لطایف الحیل سعی دارند با جلب 

نظر مصرف کنندگان، کاال و خدمات بیشتری را به فروش برسانند.
از میان این ش��یوه ها یکی از ش��یوه های متداول برگزاری جشنواره های 
متنوع فروش ویژه عرضه کاال و خدمات با تخفیفات ویژه و حتی در مواردی 
تا 80درصد تخفیف نسبت به قیمت درج شده روی کاال است. این موضوع 
اگرچه می تواند جذابیت های فراوانی برای مصرف کننده ایجاد کند ولی این 
سوال را هم در اذهان متبادر می سازد که علت این همه تخفیف و فروش با 

این ویژگی ها چیست؟ 
جدا از اینکه تبلیغات خالف واقع و فریبنده به مصداق ماده 7قانون حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان مصوب آبان ماه 1388 مجلس ش��ورای اس��المی 
و قوانین مختلف از مصادیق تخلف محس��وب می ش��ود، درصورتی که این 
موضوع به ش��یوه صحی��ح و قانونی حراج هم مطرح ش��ود محل طرح این 
موضوع اس��ت که راس��تی چگونه است که این شیوه  تخفیف در طول سال 

برای مصرف کنندگان جریان داشته و تعطیل بردار هم نیست؟ 
نگاهی به جریان تخفیف و حراج در کشورهای توسعه یافته نشان می دهد 
که این موضوع به عنوان یک فرصت براساس مبانی علمی در راستای تعامل 
مطلوب فیمابین مصرف کننده و تولیدکنندگان است ولی در کشور ما این ابزار 
عموما فقط به منظور جذب پول مصرف کننده و جلب رضایت مصرف کننده 
در طول س��ال و به صورت کامال غیر ش��فاف و بدون اطالع مصرف کننده از 

قیمت واقعی کاال و قیاس آن با شرایط تخفیف انجام می شود. 
از منظری دیگر این موضوع نشانی از اجحاف به مصرف کننده و مصداقی 
از نقض قوانین مرتبط مانند گرانفروشی، تبلیغات خالف واقع )ماده7 قانون 
 حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان( در جلوگی��ری از تبلیغات خالف واقع

 و. . . محسوب می شود. 
ب��ا عنایت به مطالب پیش گفته، تکلیف جامعه و مردم با این نوع تخلف 
رایج و آشکار از قانون و مصداق کالهبرداری از مصرف کننده چیست و چه 

راهکاری برای حل این موضوع متصور است؟ 
نکته اول در حل این موضوع و ش��رط اصلی برای ش��ناخت ش��یوه های 
صحیح از ناصحیح تبلیغات خالف واقع و اجحاف به مصرف کننده، صراحت 
و شفافیت کامل در دو موضوع قیمت گذاری کاال و خدمات و اجرای صحیح 
و دقیق قوانین و مقررات در این حوزه اس��ت. نکته دوم هم تمرکز بر روند 
آرامش بازار و مبارزه س��ریع و دقیق با اخاللگران اقتصادی از طریق کنترل 
و رصد مناسب بازار و ناامن کردن آن از طرق مختلف از جمله فراهم کردن 
تمهی��دات الزم برای ایجاد فض��ای رقابتی صحیح در بین تولیدکنندگان و 
عرضه کنن��دگان واقعی کاال و خدم��ات و برخورد جدی با نکول کننده ها در 

این حوزه است. 
در خصوص نکته اول جالب است بدانید که مطابق اطالعات واصله، در حال 
حاضر تقریبا 40مرکز برای قیمت گذاری کاال و خدمات در کشور پیش بینی 
ش��ده و فعالیت می کنند که هریک از این مراکز به س��بک و سیاق خاصی 
در خص��وص قیمت گذاری کاال و خدم��ات فعالیت می کنند و همین تعدد 
مراکز قیمت گذاری عمال فرآیند نظام قیمت گذاری کاال و خدمات را به عنوان 

یک کالف س��ردرگم دس��ت و پای دولت و مصرف کننده را در شناسایی و 
پیروی از یک الگوی واحد در این حوزه بس��ته است. موضوع دیگری از این 
سنخ، تنوع قوانین و مقررات موجود در خصوص تخلفات رایج در این حوزه 
از قبیل تبلیغات خالف واقع و تقلب اس��ت ک��ه در این موضوع نیز قوانین 
متعددی مانند قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی، قانون حمایت از 
حقوق مصرف کننده و قوانین خاص دیگر در حوزه است که هریک می تواند 

درخصوص تخلف واحد، مجازات های مختلف و متنوعی را داشته باشند. 
 به نظر می رس��د که هری��ک از نهادهای نظارتی به فراخ��ور نیاز و دایره 
فعالیت خود توانس��ته اس��ت در این خصوص قانون یا قوانینی را تصویب و 

اجرایی کند که این امر موجد مشکالت متعدد و متنوعی هم می شود. 
مس��لم اینکه نظ��ام اقتصادی کش��ور از الگوی واحدی ب��رای مدیریت و 
نظارت بر ب��ازار پیروی نمی کند، چراکه در برخی از کاالها و خدمات مانند 
خودرو س��ازی، برخی کاالهای حس��اس و ضروری و مایحتاج اساسی مردم 
نظام قیمت گذاری آنها تابع سیاست های کالن کشور و در چارچوب حمایت 

از تولید کننده و مصرف کننده است. 
پس حضور دولت در بطن فرآیند قیمت گذاری بخش��ی از کاال و خدمات 
اجتن��اب ناپذیر اس��ت، ولی آن بخ��ش عمده بازار که قیمت��ش در نظارت 
دولت است ولی دولت مداخله ای در فرآیند آن ندارد چگونه باید باشد. این 
 بخش بسته به میزان توس��عه یافتگی یا نیافتگی، میزان انحصار بخش های 
شبه دولتی در آن و بسیاری از مولفه های دیگر هنوز به شکل واقعی به نظام 
قیمت گذاری رقابتی نرس��یده اند، لذا وج��ود نظارت کنترل و هدایت آنها تا 
مرحله حذف انحصار، توانمند سازی برای رقابت و. . . باید مورد رصد و کنترل 
عالی دولت و مراقبت تشکل های صنفی و صنعتی باشد تا امکان انحراف از 

آنها فراهم نشود. 
دولت باید برای حل مش��کالت این حوزه نظام قیمت گ��ذاری کاال را در 
یک نهاد تخصصی و با یک چارچوب قانونی واحد پیش بینی و اجرایی کند. 
در بخش مجازات ها بازدارندگی مجازات پس از ایجاد بس��ترهای الزم در 
جلوگیری از وقوع تخلف امکان وقوع آن را تا نزدیک به صفر درصد کاهش 
خواه��د داد، لذا باید قوانین تعزیری در خصوص تخلف واحد با یک ش��کل 

مشخص، جدی و بازدارنده ای مصوب و اجرایی شود. 
شرط الزم برای موفقیت در رقابتی سازی بازار مداخله حداقلی دولت پس 

از فراهم کردن بسترهای الزم و نظارت عالیه است. 
در حال حاضر با توجه به ش��رایط غیر رقابتی بازار در بس��یاری از کاالها 
و خدمات، الزم اس��ت با قید فوریت نس��بت به اصالح فرآیندهای حاکم بر 
 نظام قیمت گذاری کاال و خدمات تحت شرایط قیمت واقعی کاال اقدام شود، 
چرا که آس��یب ای��ن نابس��امانی در کوتاه مدت دام��ان مصرف کننده و در 
بلند م��دت دامان کل جریان تولید و تجارت کش��ور را خواهد گرفت و این 
ش��رایط حاکمیت تفکر یک نظام اقتصادی رقابتی سالم و پایدار را به سود 

یک جریان دالل گونه و مخرب تضعیف خواهد کرد. 

آسیب شناسی بازار قیمت گذاری کاال و خدمات 
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از جمله مباحث اساسـی اقتصاد ایران در همه این سـال ها، 
موضـوع واگـذاری شـرکت های دولتـی و میـدان دادن به 
بخش خصوصی بوده است. گریزی به اندیشه خصوصی سازی 

در ایـران گواه آن اسـت که واگذاری شـرکت های 
دولتی در ایران، نخستین بار...
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بررسی گزینه وزارتخانه های اقتصادی دولت دوازدهم

اقتصاددرانتظار
معرفیژنرالهایکابینه

گمانه زنی های کابینه دوازدهم با نزدیک شدن به مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بیشتر شده 
و بس��یاری از اعضای هیأت دولت در دوره یازدهم، در آخرین نشس��ت کابینه خبر از عدم ارائه پیشنهاد همکاری 
دوطرف��ه ب��رای دولت بع��دی را داده اند. به گزارش آنا، از ای��ن میان بحث تغییر وزرای اقتص��ادی وزارتخانه های 
»صنع��ت، معدن و تج��ارت«، »اقتصاد و امور دارایی«، »ارتباطات و مخابرات«، »نفت«، »نیرو«، »کش��اورزی« و 

»راه و ترابری« نسبت به دیگر وزارتخانه داغ تر بوده و حتی امکان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز...

همزمان با افتتاح دیتاسنتر شماره 2 دولت 

 فاز نخست
مرکز ملی تبادل اطالعات 
بهره برداری شد
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»فرصت امروز« راهکار ادغام در نظام بانکی را بررسی می کند

زنگ های ادغام برای که به صدا درمی آید؟ 

 چون مشتری هست، من هستم
کشمکش و تعارض بخش فروش  و مارکتینگ

آشنایی با سرمایه گذاری جسورانه، مزایا و معایب آن
ضرورت ایجاد تغییر در کسب و کار

این مهارت ها شما را تبدیل به یک مدیرعامل حرفه ای می کند
لزوم بهینه کردن هزینه های تبلیغاتی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 »فیس بوک«
به جنگ »اپل« می رود

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

 

یادداشت

کیوان کاشفی
عضو هیأت رئیسه 

اتاق ایران

روند طوالنی صدور مجوزهای 
 کسب و کار مانع کارآفرینان 

و سرمایه گذاران

اداری  بوروکراس��ی  وضعیت 
و رون��د صدور مجوزها بس��یار 

طوالنی است. بسیاری 
از این مراحل باید... 

 سیدمحسن
طباطبایی مزدآبادی
دبیر انجمن علمی اقتصاد 

شهری ایران

شهردار آینده تهران باید عالم 
به »اقتصاد شهر«باشد

مدیریت ش��هری جدید باید 
با تقوی��ت نقاط قوت و برطرف 
ک��ردن برخی نواقص س��رعت 

و حرک��ت ته��ران به 
سمت شهر...

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی
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آسیب شناسی بازار 
قیمت گذاری کاال و خدمات 

در ش��رایطی که بازار کاالها 
و خدمات در فصل تابس��تان با 
خریدوفروش  در  ج��دی  رونق 

کاال ه��ا و حتی عرضه 
خدمات...
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از جمل��ه مباح��ث اساس��ی 
اقتص��اد ای��ران در هم��ه ای��ن 
واگ��ذاری  موض��وع  س��ال ها، 
میدان  و  دولت��ی  ش��رکت های 
دادن ب��ه بخش خصوص��ی بوده 
اندیش��ه  ب��ه  گری��زی  اس��ت. 
خصوصی سازی در ایران گواه آن 
اس��ت که واگذاری شرکت های 
دولتی در ایران، نخستین بار در 
پی ع��دم تحقق پیش بینی هایی 
تأس��یس ش��رکت های  از  ک��ه 
دولتی در کشور انتظار می رفت 
در س��ال 1362 مطرح شد، اما 
جنگ هشت ساله با عراق، مانع 
اصلی در اجرای این سیاست ها 
بود. س��پس ب��ا روی کار آمدن 
دولت س��ازندگی، این مس��ئله 
در س��رلوحه کارهای دولت قرار 
گرفت، اما این بار نیز بنا به دالیل 
مختلف اهداف این سیاس��ت ها 
محقق نش��د. این ادامه داش��ت 
اب��اغ سیاس��ت های کلی  با  تا 
اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی 
س��ال  خردادم��اه  در  رهب��ری 
8۴، موض��وع خصوصی س��ازی 
و واگذاری ش��رکت های دولتی 
جدی تر از همیش��ه شد؛ اتفاقی 
که وزیر اقتصاد دولت یازدهم از 
آن به عنوان انقابی در چارچوب 
سیاس��ت گذاری ایران در بعد از 
انقاب یاد کرده و معتقد اس��ت 
ک��ه سیاس��ت های اباغی اصل 
۴۴ قانون اساسی، درمانی برای 
اقتصاد دولتی ایران بوده است. 

ای��ن  ک��ه  طیب نی��ا  عل��ی 
روزه��ا زمزمه ه��ای نبودنش در 
گمانه زنی ه��ای کابینه دوازدهم 
شنیده می ش��ود و شاید همین 
باع��ث ش��ده انتقادهای��ش در 
آخری��ن روزه��ای کاری دولت 
از  نیش��دارتر  کم��ی  یازده��م 
همیش��ه ب��ه نظ��ر برس��د، دو 
ب��ار ط��ی ای��ن هفت��ه درب��اره 
موضوع خصوصی س��ازی سخن 
گف��ت؛ ابت��دا روز یکش��نبه در 
عملک��رد  »ارزیاب��ی  همای��ش 
اج��رای  در  خصوصی س��ازی 
سیاس��ت های اص��ل ۴۴ قانون 
اساسی« از سنگ اندازی در روند 
ش��رکت های  خصوصی س��ازی 
دولتی انتقاد ک��رد و گفت: »به 
یاد ندارم که شرکتی را از طریق 
مزای��ده و رعایت کامل قانون به 
بخش خصوص��ی واقع��ی واگذار 
کرده باش��یم و درخواست فسخ 

معامله داده نشده باشد.«
او در ای��ن همای��ش از ف��راز و 
فرود خصوصی س��ازی در بعد از 
انقاب س��خن گفت و با اشاره به 
بخش ش��به دولتی اقتصاد ایران 
هشدار داد که »اگر ما در گذشته 
بخش دولتی و خصوصی داشتیم، 
االن بخ��ش ش��به دولتی، دولتی 
و خصوص��ی داری��م ک��ه بخش 

ش��به دولتی، ناکارآم��دی بخش 
دولت��ی را دارد، اما نظارت بخش 

دولتی را ندارد.«
اما دومین بار عصر سه شنبه در 
خصوصی سازی  سازمان  مجمع 
بود که وزیر اقتصاد از کلیدهای 
خص���وص��ی س��ازی  موفقیت 
در ای��ران س��خن گف��ت: او از 
قیمت گ��ذاری  ش��یوه  اص��اح 
بنگاه ه��ا، همراه��ی مجموع��ه 
دس��تگاه ها و نیز توانمندسازی 
بخش خصوصی  مال��ی  تأمین  و 
به عن��وان کلیده��ای موفقی��ت 
خصوصی سازی یاد کرد و گفت: 
ت��ا زمانی ک��ه این ش��روط اجرا 
ایران  در  نشود، خصوصی سازی 

محقق نخواهد شد. 

3 شاه کلید برای گشودن 
قفل واگذاری ها

مجم��ع  در  طیب نی��ا  عل��ی 
دنباله  خصوصی سازی،  سازمان 
س��خنانش در همایش »ارزیابی 
در  خصوصی س��ازی  عملک��رد 
اج��رای سیاس��ت های اصل ۴۴ 
قان��ون اساس��ی« را ادامه داد و 
گفت: ماهیت و کیفیت س��هام 
و بنگاه ه��ای واگ��ذار ش��ده در 
گذشته به صورت خرد و بورسی 
بوده که این نوع از واگذاری کار 
س��خت و پیچیده ای نیس��ت. با 

این حال، در چند سال گذشته 
واگذاری ها کمتر بورس��ی بوده 
و عموم��ا با ش��رکت هایی برای 
خصوصی س��ازی مواجه بوده ایم 
مالی  که مش��کل صورت ه��ای 
داشته و عموما زیان ده بوده اند. 
ب��ر این اس��اس، اگر ب��ه دنبال 
بنگاه ه��ا در  افزای��ش کارای��ی 
هستیم  خصوصی سازی  جریان 
تغییر  واگذاری ه��ا  ش��یوه  باید 

پیدا کند. 
اینک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  او 
قان��ون   ۴۴ اص��ل  براس��اس 
در  که  ش��رکت هایی  اساس��ی، 
حوزه های��ی مانن��د اجتماع��ی، 
فرهنگ��ی، س��امت و... فع��ال 
واگذاری ها  مش��مول  هس��تند 
نمی ش��وند، گف��ت: ورود ای��ن 
دسته از ش��رکت ها به فهرست 
واگذاری ها نیازمند قانون جدید 
اس��ت. زمانی که نام یک شرکت 
ق��رار  واگذاری ه��ا  لیس��ت  در 
می گی��رد آن ش��رکت به نوعی 
در باتکلیف��ی ب��ه  س��ر می برد 
س��رمایه گذاری های  وضعیت  و 
جدی��د، راه ان��دازی پروژه ها و... 
در این دس��ته از ش��رکت ها با 
بنابراین  ابهام مواجه می ش��ود، 
باید برای رفع ای��ن باتکلیفی، 
وضعیت شرکت های قرار گرفته 
واگذاری ها س��ریعا  لیس��ت  در 

مشخص شود. 
وزیر اقتصاد توفیق در اجرای 
در  خصوصی س��ازی  سیاست 
کش��ور را در گرو سه موضوع 
اصل��ی دانس��ت و تأکید کرد: 
موض��وع اول این اس��ت که تا 
زمانی که ش��یوه قیمت گذاری 
بنگاه ه��ا اصاح نش��ود برخی 
کش��ور  در  واگذاری ه��ا  از 
محقق نخواهد ش��د و ش��اهد 
خصوصی س��ازی  روند  کندی 
هس��تیم؛ بنابراین این مشکل 
بای��د برطرف ش��ود. به عنوان 
حاض��ر  ح��ال  در  مث��ال، 
ارزش خال��ص روز دارایی ه��ا، 
س��هام  قیمت گذاری  م��اک 
ب��رای  دولت��ی  ش��رکت های 
درحالی که  اس��ت،  واگ��ذاری 
بای��د بازده��ی بنگاه ه��ا نی��ز 
به عن��وان ماک��ی دیگ��ر در 
قیمت گذاری و عرضه بنگاه ها 
لحاظ شود، بر این اساس باید 
قیمت گذاری در  اصاح روش 
جریان خصوصی سازی مدنظر 
قرار گی��رد که این موضوع در 
گ��رو همراهی ش��ورای عالی 
سیاس��ت های کل��ی اصل ۴۴ 

قانون اساسی و دولت است. 
او همچنین همراهی مجموعه 
دس��تگاه ها در راس��تای اجرای 
سیاست خصوصی سازی را عامل 

دوم توفیق واگذاری ها در کشور 
معرفی ک��رد و گف��ت: مدیران 
به جای  مختل��ف  دس��تگاه های 
مقاومت در برابر خصوصی سازی 
باید ب��ه تحقق این هدف کمک 

کنند. 
را  س��وم  موض��وع  طیب نی��ا 
مالی  تأمی��ن  و  توانمندس��ازی 
بخش خصوص��ی عن��وان کرد و 
گفت: در حال حاضر در اقتصاد 
توانمند  کش��ور بخش خصوصی 
نداریم که بتواند با شبه دولتی ها 
رقاب��ت کن��د.  واگذاری ه��ا  در 
بنابرای��ن بای��د ب��رای موفقیت 
به  خصوصی س��ازی در کش��ور 
بخش خصوصی  توانمندس��ازی 

کمک کنیم. 

30 درصد واگذاری های 
تاریخ خصوصی سازی در 
دولت یازدهم بوده است

وزی��ر  مع��اون  همچنی��ن 
س��ازمان  مجم��ع  در  اقتص��اد 
خصوصی س��ازی ک��ه در وزارت 
دارای��ی  و  اقتص��ادی  ام��ور 
تش��کیل ش��د، گریزی به روند 
واگذاری های دولت یازدهم زد و 
گفت: در س��ال 95 این سازمان 
16ه��زار و 500 میلیارد تومان 
تکلیف بودجه ای بر عهده داشت 
ک��ه بالغ ب��ر 16 ه��زار و ۴31 
میلیارد تومان از این رقم تحقق 
یافته اس��ت که از این نظر سال 
95 تنها س��الی در تاریخ اجرای 
خصوصی س��ازی در کشور است 
ک��ه ب��ه تحق��ق 100 درصدی 
نزدی��ک  بودج��ه ای  وظای��ف 

شده ایم. 
عل��ی اش��رف عب��داهلل پوری 
حسینی ادامه داد: ویژگی واگذاری 
شرکت های کنترلی این است که 
مدیران این ش��رکت ها صندلی و 
منافع خود را از دس��ت می دهند 
و ب��ه همی��ن دلی��ل اس��ت که 
زمانی که اقدام به عرضه این قبیل 
مقاومت ها  می کنیم،  ش��رکت ها 
در برابر خصوصی سازی سخت تر 
می ش��ود.  رئی��س کل س��ازمان 
خصوصی س��ازی افزود: نگاهی به 
وضعی��ت واگذاری ها در کش��ور 
نش��ان می دهد تا پیش از دولت 
یازدهم حدود 100 هزار میلیارد 
تومان واگذاری داشته ایم که این 
رقم در چهار سال دولت یازدهم 
۴2 هزار میلیارد تومان را ش��امل 
می ش��ود، یعنی در دولت یازدهم 
بیش از 30درص��د واگذاری های 
تاری��خ خصوصی س��ازی صورت 

گرفته است. 
او گف��ت: ت��ا پی��ش از دولت 
درص��د   18 تنه��ا  یازده��م 
بخش خصوصی  ب��ه  واگذاری ها 
واقعی بوده، این در حالی اس��ت 
که در دول��ت یازدهم 66درصد 
بخش خصوصی  ب��ه  واگذاری ها 

واقعی انجام شده است. 

تجربه خصوصی سازی در ایران به روایت وزیر اقتصاد

کلیدهایموفقیتخصوصیسازی

موضوع فرسودگی تجهیزات 
ش��بکه برق یک مسئله مهم و 
اساس��ی است که رسیدگی به 
آن نه تنها می تواند هزینه های 
صنع��ت ب��رق را کاهش دهد، 
بلک��ه در پایداری ش��بکه نیز 
مؤثر اس��ت. به همی��ن دلیل 
ق��رار ش��ده ایران با ش��رکت 
زیمن��س که در ای��ن موضوع 
فعالیت های خوبی را داش��ته، 

وارد مرحله اجرایی شود. 
به گزارش ایس��نا، عمر مفید 
تجهیزات شبکه در دنیا حدود 
50 س��ال و در ای��ران حدود 
30 س��ال است، بس��یاری از 

تجهیزات  ب��رق  ش��رکت های 
با عم��ر بیش از 30 س��ال را 
درحالی که  می دانند،  فرسوده 
ب��ا بهره گی��ری از روش ه��ای 
نوی��ن نگه��داری و تعمیرات 
عمر تجهی��زات تا 50 س��ال 
قاب��ل افزایش اس��ت و باید با 
اس��تفاده از روش های جدید، 
عمر مفید تجهی��زات را ارتقا 
داد. به ط��ور مثال در مناطقی 
مانند خوزس��تان که به لحاظ 
اقلیم��ی ب��ا پدیده هایی چون 
ریزگرد روبه رو هستیم، بحث 
ارتقای تعمی��ر و نگهداری به 
تنهایی جوابگو نیس��ت و باید 

اصاح و بهینه س��ازی ش��بکه 
و تعوی��ض تجهی��زات درنظر 

گرفته شود. 
در همی��ن راس��تا و در پ��ی 
برپایی کارگاه آموزشی نگهداری 
و تعمیرات نوین شبکه انتقال از 
سوی زیمنس، نخستین مرحله 
از همکاری ه��ای عملیاتی این 
ش��رکت با ش��بکه انتقال برق 
کشور در پسا تحریم آغاز شده 
است. هدف اصلی، مدرن سازی 
نگه��داری و تعمیرات ش��بکه 
فوق توزی��ع و انتقال به گونه ای 
اس��ت که با اس��تفاده بهینه از 
سرمایه های موجود، عمر مفید 

تجهی��زات ب��ه 50 س��ال ارتقا 
می یابد.  در این ارتباط مذاکراتی 
با زیمنس و چند شرکت پیشرو 
به منظور بهره گیری از آخرین 
دس��تاوردهای این ش��رکت ها 
انجام شده است. هاشم علیپور، 
مدی��رکل دفتر فن��ی ونظارت 
ش��بکه انتق��ال توانی��ر در این 
رابطه گفت: هر یک از مدیران 
منطقه ای  ب��رق  ش��رکت های 
وظیف��ه دارند از س��رمایه هایی 
که به آنها سپرده شده به خوبی 
مراقبت کنند. این مس��ئله در 
دنی��ا تقریبا حل ش��ده و ما به 
خوبی می توانیم با پیش��گیری 

از  از آس��یب دیدگی تجهیزات 
هرگونه قطعی ناخواس��ته برق 

جلوگیری کنیم. 
وی درب��اره برنامه های آتی 
اف��زود: در ح��ال حاضر بحث 
تجهیزات، نرم افزارها و مشاوره 
کشورهای  تجارب  درخصوص 
صنعت��ی مدنظر ق��رار گرفته 
و در مرحل��ه بعد ی��ک پروژه 
پایلوت را اجرا و پیاده س��ازی 
توانمندی  همچنین  می کنیم. 
مانن��د  ش��رکت های پیش��رو 
زیمنس، ABB، GE و... نیز 
از طریق مش��اور داخلی مورد 

ارزیابی قرار خواهد گرفت. 

افزایش عمر مفید تجهیزات شبکه برق از 30 سال به 50 سال

موتور زیمنس برای ایران روشن شد

انرژی

خبر

تولید ایکس ری های نسل پیشرفته 
در سازمان انرژی اتمی با حمایت 

گمرک
گمرک ایران و س��ازمان انرژی اتمی توافق کردند 
تا ایکس ری های کانتینری نس��ل پیشرفته در داخل 
کش��ور بومی سازی و تولید شود.  به گزارش »فرصت 
ام��روز« از گمرک ایران، این اقدام پس از آن صورت 
می گی��رد که پی��ش از ای��ن گمرک ای��ران با هدف 
حمایت از تولید داخل س��فارش طراحی و س��اخت 
پنج دس��تگاه ایکس ری کانتین��ری را به وزارت دفاع 
داده بود و قرار اس��ت این تعداد ایکس ری کانتینری 

در سال جاری تحویل گمرک ایران داده شود. 
همزمان با این اقدام و در ادامه سیاس��ت های حمایتی 
گمرک ایران از تولیدکنندگان داخلی، گمرک و س��ازمان 
انرژی اتمی برای بومی س��ازی تولید ایکس ری کانتینری 
نسل پیشرفته در داخل کشورمان توافق کردند و با امضای 
قراردادی تولید ایکس ری های نسل پیشرفته در سازمان 
انرژی اتمی با حمایت گمرک عملیاتی ش��ده است.  این 
گزارش می افزاید: براس��اس بررس��ی های دفتر توسعه و 
تجهیز گمرک، دانشمندان سازمان انرژی اتمی کشورمان 
از توانمندی ها و قابلیت های بسیار باالیی در حوزه دانش 
طراحی و ساخت ایکس ری کانتینری برخوردارند و حتی 
قادرند تکنولوژی س��اخت اشعه دس��تگاه های ایکس ری 
کانتین��ری را که انحصارا در اختیار س��ه کش��ور آمریکا، 
آلمان و چین اس��ت نیز بومی سازی کنند.  گمرک ایران 
اع��ام کرده که آمادگی کامل دارد ت��ا از هر گونه برنامه 
و توانمندی س��ازمان انرژی اتمی ب��رای تولید ایکس ری 
کانتین��ری به لح��اظ مال��ی حمایت کن��د و در صورت 
تحویل سفارشات داده ش��ده آماده است تعداد بیشتری 
از این دس��تگاه ها را برای ساخت و تولید در داخل کشور 
به سازمان انرژی اتمی س��فارش دهد، بنا بر این گزارش 
پیش از این در راستای حمایت از تولید داخلی در خرید 
تجهیزات کنترلی پیشرفته از جمله ایکس ری کانتینری، 
ساخت پنج دستگاه ایکس ری کامیونی به سفارش گمرک 
در وزارت دفاع عملیاتی ش��ده بود.  گم��رک ایران اعام 
کرده که آمادگی دارد از هر س��ازمان یا بخش خصوصی 
ک��ه امکان��ات و توانمندی س��اخت داخل دس��تگاه های 
ایکس ری را دارد، حمایت کند.  عقد قرارداد با وزارت دفاع 
برای ساخت پنج دس��تگاه ایکس ری کانتینری و قرارداد 
تفاهم نام��ه همکاری برای تولید دس��تگاه های ایکس ری 
کانتینری با سازمان انرژی اتمی نشان دهنده این است که 
مسئوالن گمرک ایران عزم جدی و همه جانبه در حمایت 
از تولیدکنن��دگان داخل��ی ایکس ری دارن��د.  هم اکنون 
بزرگ ترین پروژه گمرکی ایران تحت عنوان  سامانه جامع 
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی با حمایت گمرک 
ایران به دس��ت توانمند دانش پژوهان داخلی طراحی و به 
بهره برداری رس��یده و در گمرکات سراسر کشور در حال 
س��رویس دهی است که بسیار پیش��رفته تر از نمونه های 
خارجی بوده و به دفعات پروژه گمرک الکترونیک در ایران 
مورد تحسین و تمجید س��ازمان های بین المللی ازجمله 

سازمان جهانی گمرک قرار گرفته است. 

وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرد
پیشنهاد چای ایرانی برای 

دستگاه های اجرایی
وزی��ر جهاد کش��اورزی در نامه ای ب��ه معاون اول 
رئیس جمهور، درخواست کرد دس��تگاه های اجرایی 
اعم از لش��کری و کش��وری، چای مصرفی خود را از 

کارخانجات تولیدکننده داخلی تامین کنند. 
به گزارش مهر، محمود حجتی در نامه ای به اسحاق 
جهانگیری با اش��اره به اینکه چای ایرانی به دلیل عدم 
اس��تفاده از سموم ش��یمیایی، س��الم ترین چای دنیا 
محسوب می شود، تصریح کرد: تداوم تولید این محصول 
که در س��ال های اخیر با حمایت دولت تدبیر و امید از 
رونق و افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است، ضمن 
حفظ اش��تغال و تامین معیشت کش��اورزان می تواند 
بخش مهمی از مصارف مردم عزیز کشور را تامین کند.  
وزیر جهاد کشاورزی به منظور رونق بیشتر صنعت چای 
کشور و همچنین کاهش نگرانی تولیدکنندگان داخلی 
از ف��روش به موقع محصوالت تولی��دی، در این نامه از 
معاون اول رئیس جمهور درخواس��ت کرده است کلیه 
دس��تگاه های اجرایی اعم از لش��کری و کشوری چای 
مصرف��ی مورد نیاز خ��ود را از کارخانجات تولیدکننده 
داخلی تامین کنند.  حجتی در ادامه، آمادگی سازمان 
چای کشور را برای همراهی و مشاوره در زمینه تامین 
چای مصرفی دس��تگاه های اجرایی از طریق سندیکای 

کارخانجات چای سازی اعام کرده است. 

واقعی سازی قیمت آب
وزیر نی��رو گفت که طبق برنامه شش��م توس��عه، 

واقعی سازی قیمت آب باید صورت بگیرد. 
حمی��د چیت چی��ان در گفت وگو با ایلن��ا، درباره 
واقعی  س��ازی قیم��ت آب با توجه ب��ه افزایش دما و 
افزای��ش مصرف در بین مش��ترکان گف��ت: افزایش 
قیم��ت آب و واقعی ک��ردن آن طبق قان��ون برنامه 
ششم توسعه و هدفمندی یارانه باید صورت بگیرد. 

وزیر نیرو درباره زمان اجرایی واقعی سازی قیمت ها 
نی��ز عنوان ک��رد: در حال حاضر زمان آن مش��خص 
نیست و هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده 
اس��ت اما آنچه مشخص است براس��اس قانون برنامه 

توسعه ششم این کار باید انجام شود. 
 

گاز

از هوخشتره تا امروز
بی نیازی ایران به گاز ترکمنستان

پ��س از 20 س��ال واردات گاز از ترکمنس��تان، 
س��رانجام با تکمیل خط لوله دامغان – نکا، ایران از 
واردات گاز از ترکمنس��تان برای سه استان شمالی 

کشور بی نیاز شد. 
به گزارش خبرآناین، زمس��تان سال گذشته در 
حال��ی که ق��رارداد خرید گاز از ترکمنس��تان وارد 
بیستمین سال اجرا می شد، ترکمن ها در سردترین 
روزهای سال گاز را به روی ایران بستند. سه استان 
شمالی کشور در سال های گذشته به موجب قرارداد 
س��ال 76 تحت پوشش گاز این کشور قرار داشتند، 
اما آنها یک بار در زمستان 87 گاز را به روی ایران 

بستند و دومین بار زمستان سال گذشته. 
س��رمایه بی سابقه سال گذشته، به لحاظ سیاسی 
فش��ارهای بس��یاری را به دولت و وزارت نفت وارد 
ک��رده بود، اما هرچه فش��ار ترکمن ها برای افزایش 
قیمت گاز و مطالباتی که می گفتند 2 میلیارد دالر 
اس��ت، بیشتر می شد، وزارت نفت زیر بار نمی رفت. 
ت��ا اینکه در نهای��ت در برنامه ریزی که وزارت نفت 
به انجام رس��اند، با صرفه جویی مش��کل تامین گاز 
اس��تان های شمالی حل ش��د. همان روزها بود که 
موض��وع خ��ط لول��ه دامغان-نکا به عن��وان یکی از 
پروژه ه��ای روی زمی��ن مان��ده س��ال های قبل در 
دس��تور کار قرار گرفت تا در نهایت عصر سه شنبه 
این خط لوله تکمیل ش��د و به این ترتیب ایران از 

گاز ترکمنستان بی نیاز شد. 

عاقبت زیاده خواهی ترکمن ها
قرارداد با ترکمنس��تان در س��ال 76 برای مدت 
25 س��ال و به میزان واردات ساالنه 8 میلیارد متر 
مکع��ب گاز با قیمت ثابت ه��ر هزارمتر مکعب ۴2 
دالر به ایران منعقد ش��د، اما ب��ه تدریج که قیمت 
گاز در بازارهای جهانی افزایش یافت، ترکمنستان 
مدعی ش��د قیمت پایه این قرارداد پایین اس��ت و 
خواس��تار افزایش قیمت فروش گاز به ایران ش��د. 
س��رمای شدید و کم س��ابقه زمستان 86 سبب شد 
آنها از این فرصت سوءاس��تفاده ک��رده و گاز را به 
روی ای��ران ببندند. به دنبال این اتفاق مرحوم علی 
ک��ردان که آن زمان قائم مق��ام وزیر نفت بود، برای 
مذاکره به ترکمنس��تان رفت. نتیجه مذاکرات این 
ش��د که قیم��ت گاز صادراتی به ایران برای ش��ش 
ماه نخس��ت س��ال 2008 به ازای ه��ر مترمکعب 
130 دالر و در ش��ش ماه دوم سال 2008 به قیمت 
1۴0دالر محاس��به ش��ود. این افزایش قیمت ها به 

بهانه الحاقیه انجام شد. 
ب��ا روی کار آم��دن دولت یازدهم، ترکمنس��تان 
یک بار دیگر مطالبات س��ال 86 را مطرح کرد و باز 
هم در س��رمای سخت زمس��تان 95 گاز را به روی 
ایران قطع کرد. اما این بار افتتاح فازهای نیمه تمام 
پارس جنوبی س��بب ش��ده بود که ایران با دس��ت 
پر تری برای مذاکره با ترکمنستان پا پیش بگذارد، 
زیرا ایران عما نیازی به گاز وارداتی از ترکمنستان 
نداش��ت. تیم مذاکره کننده خواسته ترکمن ها برای 
پرداخت 2 میلیارد دالر طلب سال 87 را نپذیرفت 
و می��ز مذاکره را ترک کرد. عش��ق آباد که بازی را 
به تهران باخته ب��ود، طی تماس تلفنی نمایندگان 
ای��ران را از راه فرودگاه فراخواند و با ش��رایط ایران 
موافقت کرد. نتیجه آنکه در 10 دی ماه 95 قرارداد 
خری��د گاز با ش��رایط قبلی به مدت پنج س��ال با 

قیمت های قبلی تمدید شد. 

برگ برنده ایران
دو بار رو دست خوردن از بازی ترکمنستان دیگر 
کافی بود که س��رعت تکمیل خط لوله دامغان-نکا 
افزایش یابد تا سرانجام پس از سرمایه گذاری 820 
میلی��ارد تومانی این خط تکمیل ش��د و توزیع گاز 
در اس��تان مازندران دیگر به واردات این سوخت از 

ترکمنستان بی نیاز شد.
 آنطور که مس��ئوالن وزارت نفت اعام کرده اند، 
در این پروژه 390 میلیارد تومان برای ساخت ورق 
و خ��ط لول��ه، 110 میلیارد تومان ب��رای تحصیل 
اراض��ی، 30 میلی��ارد تومان برای مناب��ع طبیعی، 
محیط زیست و میراث فرهنگی، 220 میلیارد برای 
اجرا و 70 میلیارد تومان برای س��اخت دیگر کاالها 

هزینه شده است. 
این خط لول��ه به طول 170 ش��بکه گاز جنوب 

کشور را به شمال را وصل می کند. 
بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم افتتاح این خط 
لول��ه گفت: »خط لوله انتقال گاز دامغان - نکا پس 
از ش��ش ماه در آن وضعیتی که در زمس��تان سال 
گذشته داش��تیم، افتتاح ش��د و قولی که به مردم 
دادم عملیاتی ش��د. به این ترتیب بخشی از نگرانی 
ب��رای تامی��ن مطمئن گاز و امنیت ان��رژی در این 

استان ها مرتفع شده است.« 
وی ادامه داد: »از هوخشتره تا آغاز کار این دولت 
به 1۴ هزار روس��تا گازرسانی شده است، اما در سه 
س��ال گذشته به 9 هزار روس��تا گازرسانی شد. در 
یک سال و نیم تا دو سال آینده نیز به 5 هزار روستا 
گازرس��انی می ش��ود، یعنی در مجموع به 28هزار 
روس��تا گازرس��انی می ش��ود. این تعداد گازرسانی 
بدون اینکه پولی از دولت گرفته ش��ود، انجام شده 
و نس��بت جمعیت تحت پوشش گازرسانی ایران به 

کل جمعیت به نزدیک 95 درصد رسیده است.« 
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محمدرضانعمتزاده
احتم��اال جنجالی تری��ن وزیر 
دول��ت یازدهم به دلیل س��ن و 
س��الش محمدرضا نعم��ت زاده، 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��ت. نعمت زاده در چهار سال 
گذشته، سه بار از مجلس کارت 
زرد دریافت کرد. ۲۴ تیر ۱۳۹۳، 
نعمت زاده به دلیل عدم پرداخت 
صنعت  بازنشس��تگان  مستمری 
زرد  کارت  مجل��س  از  ف��والد 
گرف��ت. او دو بار دیگر در ۹ دی 
س��ال ۹۳ و ۱۶ آذر سال ۹۴ هم 
از مجل��س کارت زرد گرفت. به 
هر حال، جدا از تمام حاشیه های 
نعمت زاده، او را به دلیل س��ن و 
سالش از گزینه های اصلی تغییر 

می دانند. 

محمدشریعتمداری
کس��ب  گزین��ه  نخس��تین 
ریاست این وزارتخانه، به محمد 
است.  داده  شده  ش��ریعتمداری 
معاون  ش��ریعتمداری،  محم��د 
اجرایی رئیس جمهور، جانش��ین 
رئیس جمه��ور در ش��ورای عالی 
ایرانیان، ش��ورای عال��ی فضایی 
و شورای اس��تاندارد و تحقیقات 
صنعت��ی اس��ت. او در آغ��از کار 
دول��ت یازدهم حس��ن روحانی، 
۲0 روز سرپرست وزارت ورزش 

و جوانان بوده است. 

سیدرضانوروززاده
سیدرضا نوروززاده دیگر نامی 
است که از همان روزهای اعالم 
رسمی نتایج انتخابات دوازدهم، 
به عن��وان یک��ی از اصلی تری��ن 
صنع��ت،  وزارت  گزینه ه��ای 
معدن و تجارت به گوش رسید؛ 
پیش  از این در کس��وت معاون 
محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزی��ر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 
یکی از سازمان های زیرمجموعه 
وزارت صنع��ت مش��غول ب��ود. 
وی یکی از معاونان کم حاش��یه 
وزارت  رس��انه  از  دور  البت��ه  و 
صنع��ت، معدن و تج��ارت بود. 
این نامزد وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت که ح��اال مدیرعامل 
س��رمایه گ���ذاری  ش��رک���ت 
تامین اجتماعی )شستا( است به 
مدد تجربه پنج دوره نمایندگی 
و حضور و ریاس��ت کمیس��یون 
البت��ه  و  مجل��س  صنای��ع 
مدیریت چن��د کارخانه صنعتی 
به عنوان مش��اور معاون اجرایی 
رئیس جمهور وارد حلقه مدیران 

دولت یازدهم شد. 

محمدجعفراسالمی
ش��اید تنه��ا گزین��ه ای ک��ه 
تاکنون ب��رای جایگزینی محمد 
نعم��ت زاده مطرح ش��ده و کمتر 
مش��اور  اس��ت،  شناخته ش��ده 
یازده��م  دول��ت  اول  مع��اون 
اس��المی  محمدجعف��ر  اس��ت. 
ک��ه هم اکنون س��کاندار یکی از 
شرکت های بخش خصوصی است 
بع��د از دول��ت هش��تم دیگر در 
پست دولتی مشغول نبوده و در 
آخرین پست دولتی خود، معاون 
برنامه ری��زی، پژوهش و فناوری 
وزارت صنایع و معادن را تجربه 

کرده است. 

رضاویسه
پیش��نهادی  گزینه  اصلی ترین 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، 
کس��ی جز رضا ویس��ه نیست. او 
را زمان��ی معمار صنعت خودروی 
ایران معرفی می کردند. ویس��ه از 
مدیران باس��ابقه صنعتی کش��ور 
اس��ت؛ او در چهار س��ال گذشته 
معاون هماهنگی و نظارت معاون 
اس��ت.  بوده  رئیس جمه��ور  اول 
قرارداد ال-۹0 که منجر به تولید 
خ��ودروی تندر۹0 ش��د و البته 
خروج پی��کان از چرخ��ه تولید، 
شاید عام ترین بخش کارنامه رضا 
ویس��ه در دوران ریاست سازمان 

گسترش و نوسازی باشد. 

وزارتاموراقتصادی
با  همکاری یا ع��دم همکاری 
مش��خص  تاکنون  علی طیب نیا 
رأی  رک��ورددار  اس��ت.  نش��ده 
صالحی��ت و جوان تری��ن وزی��ر 
کابین��ه دول��ت یازده��م، عل��ی 
طیب نیا است. طیب نیا مردادماه 
۱۳۹۲ رک��ورددار وزی��ران پس 
از انقالب در جل��ب رأی اعتماد 
نماین��دگان م��ردم در مجل��س 
ش��د. او ت��ورم را از ح��دود ۳۵ 
درص��د به زیر ۱0درصد رس��اند 
که یک��ی از دس��تاوردهای مهم 
دولت یازدهم به ش��مار می رود. 
با وجود تمام دس��تاوردهایی که 
طیب نیا در دولت به دست آورد، 
او نخس��تین وزیری بود که ۱۷ 
زرد  کارت  مجل��س  از   ۹۲ آذر 
دریافت کرد. او همچنین در بین 
یازدهم،  کابینه  اقتصادی  وزرای 
بیش��ترین کارت زرد را دریافت 
کرده اس��ت. دومی��ن کارت زرد 
طیب نیا، ۱۷ بهمن ۹۳ و سومین 
کارت زرد او ۱۸ م��رداد ۹۴ بود. 
سال گذشته هم یک بار ماجرای 
استیضاح طیب نیا مطرح شد که 

البته به نتیجه نرسید. او از جمله 
وزرایی است که گویا قصد ندارد 
در دولت دوازدهم همراه حس��ن 
روحانی باش��د. به این ترتیب با 
اینکه وی جوان ترین وزیر دولت 
ب��ود، اما از گزینه ه��ای تغییر به 
ش��مار می رود. از ای��ن  بین نام  
نهاوندیان،  محمد  همچون  افراد 
طهماس��ب مظاهری و مس��عود 
نیلی برای کس��ب ریاس��ت این 

وزارتخانه مطرح شده است. 

محمدنهاوندیان
دفت��ر  رئی��س  نهاوندی��ان 
رئیس جمه��ور و نه��اد ریاس��ت 
جمهوری ایران و رئیس شورای 
اس��ت.  دول��ت  اطالع رس��انی 
همچنی��ن نهاوندی��ان از س��ال 
۱۳۸۹ ت��ا پاییز ۱۳۹۲ ریاس��ت 
اتاق بازرگانی ای��ران را بر عهده 
داش��ت. وی معاون وق��ت دبیر 
سابق ش��ورای عالی امنیت ملی 
ای��ران )معاون عل��ی الریجانی(، 
عض��و س��تاد ویژه اج��رای اصل 
۴۴ قانون اساس��ی، رئیس مرکز 
بررس��ی برای الحاق به سازمان 
تج��ارت جهانی، معاونت س��ابق 
وزارت بازرگانی و دارنده س��ابقه 
اقتصادی-سیاس��ی  س��مت های 

دیگر است. 

طهماسبمظاهری
طهماسب مظاهری در سوابق 
خ��ود، رئیس کل بان��ک مرکزی 
ایران از شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ 
به مدت یک س��ال را داراس��ت. 
همچنین مظاهری پیش  از این، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی بین 
س��ال های ۱۳۸0 تا ۱۳۸۳ بود. 
وی هم اینک به عنوان کارشناس 
رس��می دادگستری در رشته راه 
و س��اختمان فعال ب��وده و عضو 
هیأت مدیره کانون کارشناس��ان 
رس��می دادگس��تری تهران نیز 

است. 

مسعودنیلی
در  نی����ل��ی  مس��ع�����ود 
 دوران ری���اس�ت ج�����مهوری 
هاش��می رفس��نجانی ب��ه مدت 
س��ازمان  مع��اون  س��ال  س��ه 
برنامه وبودج��ه ای��ران ب��ود. وی 
مش��اور  به عن��وان  همچنی��ن 
اقتصادی،  امور  در  رئیس جمهور 
دبیر س��تاد هماهنگی اقتصادی 
ایران، استاد دانشکده مدیریت و 
شریف؛  صنعتی  دانشگاه  اقتصاد 
رئیس مؤسس��ه عالی آموزش و 
پژوهش مدیری��ت و برنامه ریزی 

ریاس��ت جمهوری فعالیت داشته 
اس��ت. نیلی جزو تیم اقتصادی 
حس��ن روحانی پس از پیروزی 
ریاس��ت جمهوری  انتخابات  در 
ای��ران ب��وده و حت��ی روحان��ی 
رئیس جمه��ور چن��دی بع��د از 
نیلی  دول��ت،  هی��أت  تش��کیل 
را به عن��وان مش��اور اقتص��ادی 
رئیس جمهور منصوب کرد. نیلی 
چندی بعد جایگزین محمدعلی 
س��تاد  دبیرخان��ه  در  نجف��ی، 

هماهنگی اقتصادی دولت شد. 

وزارتنیرو
و  مه��م  وزارت  در خص��وص 
اس��تراتژیک نیرو که دو صنعت 
مهم و زیرس��اختی برق و آب را 
مدیریت می کن��د، دو گزینه در 
مرحل��ه نهایی انتخاب هس��تند. 
یکی از آنها »حمید چیت چیان« 
وزیر نیروی فعلی است و دیگری 
سابق  وزیر  بیطرف«  »حبیب اهلل 
نی��رو و معاون فعل��ی وزیر نفت 
اس��ت. چیت چیان مرداد س��ال 
۱۳۹۲ به عن��وان گزین��ه دولت 
یازدهم برای تص��دی وزارتخانه 
نیرو به مجلس ش��ورای اسالمی 
معرفی ش��د و با کسب اکثریت 
آرا )اخذ شده ۲۸۴ رأی/ موافق: 
رأی؛   ۷ مخال��ف:  رأی؛   ۲۷۲
ممتن��ع: ۵ رأی( از مجلس رأی 
اعتم��اد گرفت و به عن��وان وزیر 

نیرو مشغول به فعالیت شد. 

حبیباهللبیطرف
س��ابقه  بیط��رف  حبی��ب اهلل 
مدیریتی چهارس��اله در س��مت 
اس��تانداری یزد، پنج س��ال در 
سمت معاونت وزیر نیرو و هشت 
سال نیز وزیر نیرو در دولت های 
هفتم و هشتم را در کارنامه خود 
دارد. از س��وابق اجرایی بیطرف 
اج��رای پروژه های  ب��ه  می توان 
بزرگ ملی مانن��د طرح احداث 
س��د و نی��روگاه آب��ی کارون ۳، 
اج��رای ضوابط و مق��ررات نظام 
فن��ی و اجرایی کش��ور در حوزه 
دولت��ی،  پروژه ه��ای  مدیری��ت 
همچنی��ن حض��ور دو دوره در 
نظ��ام  س��ازمان  هیأت مدی��ره 
اس��تان  س��اختمان  مهندس��ی 
ته��ران و عضوی��ت کنون��ی در 
ش��ورای مرکزی س��ازمان نظام 
مهندسی و ساختمان اشاره کرد. 

وزارتنفت
با توج��ه به توفیق��ات وزارت 
نف��ت در درآمدزای��ی و افزایش 
سهم ایران در اوپک و همچنین 

افتت��اح فازه��ای جدی��د پارس 
و  تغیی��ر  از  خب��ری  جنوب��ی 
جایگزینی در ای��ن وزارتخانه به 
گوش نمی رس��د و بی��ژن نامدار 
زنگنه وزیر فعلی گزینه اصلی در 

این وزارتخانه است. 

وزارتمسکنوشهرسازی
عب��اس آخون��دی مانند دیگر 
اعض��ای کابینه، س��ابقه اجرایی 
زیادی دارد. یکی از حاشیه های 
دوره آخوندی در مس��ند وزارت 
راه و شهرس��ازی دولت یازدهم، 
مسکن مهر و خرید هواپیماهای 
جدید برای ناوگان هوایی کشور 
ب��ود. آخون��دی در چهار س��ال 
گذش��ته، کارت زردی دریاف��ت 
نکرد، اما به جایش دو بار تا مرز 
استیضاح رفت ولی به دلیل رأی 
نیاوردن استیضاح در سمت خود 
باقی ماند. در این شرایط خبری 
از تغیی��ر این وزارتخان��ه نیز به 

گوش نرسیده است. 

وزارتجهادکشاورزی
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه صنعت 
کش��اورزی کار خود را به سمت 
خودکفای��ی در بح��ث گن��دم، 
ش��کر و دانه ه��ای روغن��ی آغاز 
ک��رده ضمن آنکه ش��رایط ورود 
مکانیزه کردن صنعت کشاورزی 
در کش��ور تازه در ریل توس��عه 
مس��یر خود را پیدا کرده، تغییر 
این وزیر یک ریسک برای حوزه 
کشاورزی و صنایع وابسته آن به 
ش��مار می آید ک��ه البته تاکنون 
خبری از تغییر در این وزارتخانه 
نیز به گوش نمی رسد و احتمال 
حضور حجت��ی در کابینه دولت 

دوازدهم بسیار است. 

وزارتتعاون،کارورفاه
اجتماعی

رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزارت 
اجتماع��ی دول��ت یازده��م به 
عل��ی ربیع��ی رس��ید. ربیع��ی 
طی هش��ت س��ال دولت هفتم 
و هش��تم، مش��اور اجتماع��ی 
رئیس جمه��وری ب��ود. ربیع��ی 
از مجل��س کارت زرد  ب��ار  دو 
دریافت کرد؛ یک بار ۴ آذر ۹۳ 
و دیگری هم ۳۱ ش��هریور ۹۴. 
چند بار هم ماجرای اس��تیضاح 
ربیعی مطرح شد، اما به مرحله 
اجرا نرس��یده منتفی ش��د. در 
آخرین خبرهای��ی که از حیاط 
هی��أت دول��ت نی��ز ب��ه گوش 
رس��یده این وزیر نیز در کابینه 

دوازدهم ابقا خواهد شد. 

بررسیگزینهوزارتخانههایاقتصادیدولتدوازدهم

اقتصاد در انتظار معرفی ژنرال های کابینه
گمانهزنیهایکابینهدوازدهمبانزدیکش�دنبهمراسمتحلیفدوازدهمین
دورهریاس�تجمهوریبیشترشدهوبس�یاریازاعضایهیأتدولتدردوره
یازدهم،درآخریننشس�تکابینهخبرازعدمارائهپیشنهادهمکاریدوطرفه
ب�رایدول�تبعدیرادادهان�د.بهگزارشآن�ا،ازاینمیانبح�ثتغییروزرای
اقتص�ادیوزارتخانههای»صنعت،معدنوتجارت«،»اقتص�ادواموردارایی«،

»ارتباطاتومخابرات«،»نفت«،»نیرو«،»کش�اورزی«و»راهوترابری«نسبت
ب�هدیگروزارتخان�هداغتربودهوحتیامکانتفکی�کوزارتصنعت،معدنو
تج�ارتنیزوجودداردتاچه�اروزیربرایاینوزارتخانهه�ابهمجلسمعرفی
ش�ود.درنخس�تینبررس�یهاازوزارتخانهه�ا،ابت�دابهتحلی�لکاندیداهای

احتمالیوزارتصنعت،معدنوتجارتمیپردازیم.

خبر

حمل و نقل ریلی

غالمحسینشافعیدرهمایششورای
گفتوگویکهگیلویهوبویراحمد:

توزیعقدرتدرهمهمناطقکشور
برایرسیدنبهتوسعهضروریاست

همایش ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد با حضور هیأت رئیس��ه 
اتاق ایران و روس��ای اتاق های سراسر کشور برگزار شد. 
غالمحسین ش��افعی، رئیس اتاق ایران در این همایش 
از ریشه  ای بودن برخی معضالت اقتصادی سخن گفت 
و تاکید کرد: این مس��ائل عمیق بوده و با وصله و پینه 

کردن نمی توان از آنها رهایی یافت. 
برای مثال همین مسئله عدم توازن در توسعه مناطق 
مختلف کشور، ریشه تاریخی و فرهنگی دارد. در هر کجا 
که گروه های ذی نفوذ حضور داش��ته اند، از این دس��ت 
اتفاقات افتاده است. وی افزود: از سوی دیگر در هر کجا 
که همگرایی سیاسی یا اقتصادی وجود نداشته توسعه ای 
رخ نداده است، متاسفانه در ایران همگرایی سیاسی به 
چش��م نمی خورد. در این س��ال ها بارها دیده ایم که به 
دلیل فعالیت همین گروه ه��ای ذی نفوذ، کارخانه هایی 
در مکان هایی تاسیس شده اند که فقط به محیط زیست 
آسیب زده و هیچ نتیجه دیگری به دنبال نداشته است. 
به اعتقاد رئیس ات��اق ایران، بخش خصوصی باید عالوه 
بر توجه به مش��کالت روزمره اقتصادی به مس��ائلی که 
ریشه های تاریخی نیز دارد توجه کرده و برای آنها راه حل 

بیابد. 
ش��افعی تش��ریح کرد: به طور کل��ی دیده ایم همین 
گروه ها س��عی دارند کاری انج��ام دهند یا حرفی بزنند 
که تنها رضایت عمومی را جلب کند، اما اقدامات آنها اثر 
مثبت بلندمدت نداشته و سرانجام منافع ملی را به خطر 
می اندازد. مس��ئوالنی هستند که به جای انجام وظایف 
خود به دنبال خرید محبوبیت هستند. به نظر می رسد 
بای��د توجه به رضایت مردم تغییر کرده و مصلحت آنها 
مالک اعمال ما قرار گیرد. رئیس پارلمان بخش خصوصی 
کشور خواس��تار پرهیز از مالحظات سیاسی در تدوین 
برنامه های توسعه ای کشور شد و افزود: باید دیوار قطور 
قدرت متمرکز را شکسته و آن را در همه مناطق کشور 
توزیع کنیم. استانداران والیان کشور هستند، نگاه به آنها 
نباید هزینه ای باشد، این نگاه مانع توسعه بوده و نیاز به 

تحول دارد. 

شروعرسمیپروژهطراحیسامانههای
مدرنریلیدرشرکتراهآهن

فاز دوم طرح تحول س��ازمانی با هدف طراحی 
س��امانه های م��درن ریل��ی ب��ا حض��ور نماینده 
اعض��ای  راه و شهرس��ازی،  وزی��ر  تام االختی��ار 
هیأت مدیره، معاونان و مدیران راه آهن به صورت 
رس��می آغ��از به کار ک��رد. به گ��زارش »فرصت 
ام��روز« به نقل از روابط عمومی ش��رکت راه آهن 
ایران، محسن پور س��یدآقایی نماینده تام االختیار 
وزیر راه و شهرس��ازی در طرح تحول س��ازمانی، 
در جلس��ه پروژه طراحی سامانه های مدرن ریلی 
گفت: با ش��روع پ��روژه طرح تحول س��ازمانی به 
دستاوردهای مطلوبی در تمامی زمینه های ریلی 
خواهیم رس��ید. آقایی با بیان اینکه کشور آلمان 
نس��بت به دیگر کشورهای اروپایی تجربه موفقی 
را در طراحی و تجدید ساختار راه آهن داشته و به 
پیشرفت های چش��مگیری در زمینه های مختلف 
این صنعت رس��یده اس��ت، اظهار داشت: با توجه 
به مشکالت اس��تراتژیک و ساختاری در راه آهن، 
تیم مش��اوران خارجی از کشور آلمان با ورود به 
پروژه طرح تحول س��ازمانی از دو س��ال گذشته، 
اقدامات��ی را در جه��ت تغییر و تحول س��ازمانی 
آغاز کرده اند. وی تصریح کرد: مش��اوران آلمانی 
در پروژه طراحی س��اختار صنع��ت ریلی ایران و 
همچنی��ن طراحی و بازمهندس��ی س��رویس ها و 
س��امانه های ریلی ایران از تجربیات خود استفاده 
می کنند. وی اظهار امیدواری کرد: خوش��بختانه 
راه آهن آلمان موافقت کرده فراتر از کار مش��اوره، 
ب��ه صورت ج��دی روی موضوعات ف��وق فعالیت 
کن��د. نماینده تام االختیار وزیر راه و شهرس��ازی 
در طرح تحول س��ازمانی اظهار داش��ت: طی این 
ط��رح، تمام��ی فرآیندهای راه آهن ی��ک به یک 
بررسی و تمامی نرم افزارها به روز رسانی می شوند 
به طوری ک��ه در ح��ال حاضر در بخ��ش فناوری 
اطالعات تغییرات جدی س��اختاری الزم خواهد 
ب��ود و این سیس��تم ها همس��طح سیس��تم های 
کش��ور آلمان می ش��ود. وی عنوان کرد: با توجه 
به تجربه موفق کش��ور آلمان در بخش ترانزیت و 
اینکه بزرگ ترین شرکت لجستیک متعلق به این 
کشور است، موضوع ترانزیت و استفاده از کریدور 
چی��ن – اروپا – ایران در طرح تحول س��ازمانی 
مطرح ش��ده و می تواند نقش کلیدی در توس��عه 
س��هم ترانزیت کش��ور ما ایفا کن��د. آقایی گفت: 
اگر قرار اس��ت راه آهن ایران در بلند مدت س��هم 
قابل توجهی در بخش حمل و نقل کشور به دست 
بیاورد، چاره ای جز گسترش ارتباطات بین المللی 
با کشورهای پیشرفته و ایجاد تغییرات ساختاری 

و بنیادین در بدنه این صنعت ندارد. 
وی اضافه کرد: پ��روژه راه اندازی کریدور ایران 
و آلمان بین دو قاره اروپا و آس��یا است و اهمیت 
آن فراتر از حوزه جابه جایی کاال و مسافر بین دو 

کشور است. 

یادداشت

اقتصاد کالن

شهردارآیندهتهرانبایدعالمبه
»اقتصادشهر«باشد

مدیریت شهری جدید باید با تقویت نقاط قوت 
و برط��رف کردن برخی نواقص س��رعت و حرکت 
تهران به س��مت ش��هر ای��ده آل را تس��ریع کند. 
آنچ��ه امروز به عن��وان یک معضل اساس��ی اغلب 
شهرهای ایران و به ویژه تهران را تحت تأثیر خود 
قرار داده، چالش اقتصاد اس��ت، لذا تیم مدیریتی 
جدید و شخص ش��هردار نیز باید عالم به اقتصاد 
شهر باشد. سهم درآمدهای پایدار شهری باید در 
مدیریت ش��هری تهران افزای��ش یابد. روش های 
مختلفی برای تأمین هزینه ها و درآمدزایی پایدار 
ب��رای مدیریت ش��هری وجود دارد ک��ه در چهار 
دسته کلی تقسیم می ش��ود: درآمد ناشی از ارائه 
کاالها و خدمات ش��هری، پرداخت ه��ای انتقالی 
دولت ه��ای مل��ی )در قالب کمک ه��ا و اعانات یا 
مالیات های مشترک(، درآمد ناشی از فعالیت های 
سرمایه گذاری و اقتصادی شهرداری و نیز عوارض 
و مالیات های��ی که هر یک از ش��هروندان به نوبه 
خود باید برای تأمین درآمدهای شهری بپردازند. 
مسکن و مستغالت شهری در درجه اول و مالیات 
ب��ر درآمد افراد یا بنگاه ه��ای اقتصادی یا مصرف 
در درجه های بع��دی اصلی ترین پایه های مالیاتی 
یا کس��ب عوارض را تش��کیل می دهند. به عنوان 
مثال ش��هرداری ها در کشور آمریکا، ۶۳ درصد از 
درآمده��ای خود را از مح��ل مالیات ها و عوارض 
تش��کیل می دهند که از ای��ن مقدار در حدود ۴۴ 
درصد مربوط به مالیات بر مس��تغالت بوده است. 
در فرانس��ه نیز در حدود ۲۱ درصد از درآمدهای 
دولت های محلی از محل مس��تغالت و زمین بوده 
است. در آلمان نیز مالیات بر امالک در حدود ۱۶ 
درصد از درآمدهای مالیاتی را تش��کیل می دهد. 
در ش��هر لندن در کش��ور کانادا س��هم مالیات بر 
ام��الک در حدود ۶۴ درصد از کل درآمدهای این 
شهر است. حتی در کشورهای در حال توسعه نیز 
این نوع از مالیات س��هم نس��بتا خوبی در درآمد 
دولت ه��ای محلی دارد ک��ه در اندونزی در حدود 
۸درصد اس��ت. در ته��ران مالیات ی��ا عوارض بر 
امالک که در غالب عوارض نوسازی مسکن گرفته 
می شود، در سال ۹۴ تنها در حدود ۱.۸ درصد از 
کل بودج��ه و نیز تنها ۴درصد از فصل درآمدهای 
جاری ش��هرداری بوده اس��ت. در س��ال ۹۵ این 
درص��د ب��ه حدود ۲ درص��د از کل بودج��ه و نیز 
۴.۶ درصد از فصل درآمدهای جاری ش��هرداری 
رسیده اس��ت که این نس��بت در مقایسه با سایر 
کشورها حتی کش��ورهای در حال توسعه مطرح 
آسیایی نیز بسیار کم اس��ت و در واقع این نشان 
از محروم بودن شهرداری های کشور از منابع مهم 
درآمده��ای پایدار اس��ت. از س��وی دیگر با توجه 
به بزرگ ش��دن ش��هرها و اهمیت آن، اداره شهر 
دیگر به صورت جزیره ای و در بخش های جداگانه 
امکان پذی��ر نیس��ت. دنیا اکن��ون ش��هرداران را 
به عنوان رئیس جمهور و حاکم یک شهر می دانند. 
حاکم��ی که تمام امورات ش��هر بر عهده اوس��ت. 
این تعریف س��اده ای است که به زبان متخصصان 
شهری مدیریت یکپارچه ش��هری گفته می شود. 
س��اختار شهری تهران نیازمند چابک سازی است. 
نیازمند تزریق خون تازه و تفکرات خالق است تا 

راهی تازه برای اداره شهر پدید آید. 
منبع:ایلنا

طیبنیا،برندهجایزهبنیانگذار
سنگاپورنوینشد

وزارت امور خارجه س��نگاپور اعالم کرده است 
که علی طیب نیا برنده جایزه س��نگاپور نوین شده 
است. وزارت خارجه سنگاپور در نامه ای به سفارت 
ایران در این کش��ور اعالم کرد علی طیب نیا برنده 
جایزه  »لی کوان یو« )بنیانگذار س��نگاپور نوین( 
شده است. این جایزه از سال ۱۹۹۱ و به نام  »لی 
ک��وان یو« به دولتمردان و ش��خصیت های ممتاز 
سیاس��ی و اقتصادی در سراس��ر جهان اهدا شده 

است.
 اکنون نی��ز تصمیم بر این بوده اس��ت که این 
جای��زه به وزیر اقتصاد ایران اهدا ش��ود. از این رو 
از وی دعوت شده تا ۱0 شهریورماه برای دریافت 
جایزه و شرکت در یک دوره فلوشیپ به سنگاپور 

سفر کند. 
گفتنی است سنگاپور توانسته است تنها در ۵0 
سال درآمد سرانه خود را بیش از ۱۵ برابر افزایش 
دهد و اکنون جزو پنج کشور اول صادر کننده کاال 
 )Lee Kuan Yew( در دنیاس��ت. لی کوان ی��و
نیز نخس��تین نخست وزیر س��نگاپور است که به 
مدت س��ه دهه از س��ال ۱۹۵۹ تا سال ۱۹۹0 بر 
سر کار بود و به عنوان پدر سنگاپور شناخته شده 
است که این کشور را تحت رهبری خود از جهان 
سوم به جهان اول برد. جایزه لی کوان یو از محل 
حق الزحم��ه ای که وی از س��خنرانی های مختلف 
دریاف��ت کرده بود و پولی که از فروش چاپ ویژه 

خاطرات شان به دست آمده، تأمین می شود. 

سیدمحسنطباطباییمزدآبادی
دبیرانجمنعلمیاقتصادشهریایران



ادغام بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری 
مجاز چندی پیش برای نخس��تین بار توس��ط 
رئی��س کل بانک مرکزی مطرح ش��د. به گفته 
وی، ه��دف ما از ادغام بانک ها این اس��ت که 
بتوانیم صورت های مالی بانک های ایرانی را به 
استانداردهای روز دنیا نزدیک کنیم. براساس 
اظهارات رئی��س کل بانک مرکزی برای تامین 
کفایت سرمایه بانک ها یا باید بانک ها سرمایه 
خ��ود را افزایش بدهن��د یا س��هام جدید در 
بورس عرضه کنند یا اینکه تصمیم بگیرند که 

با یکدیگر ادغام شوند. 
بعد از آن کارشناس��ان درب��اره این موضوع 
را  و موض��وع  را مط��رح   نظ��رات مختلف��ی 

کالبد شکافی کردند. 
چیزی که در میان نظرات کارشناسان پولی 
و بانکی مشترک اس��ت، نگاه به مسئله ادغام 
بانکی از منظر »مالی« اس��ت. اصالح ساختار 
مالی، بهبود عملکرد مالی، رفع چالش نسبت 
کفایت س��رمایه و کلیدواژگانی از این دس��ت 
بیانگر تحلیل هایی ا ست که در خوشبینانه ترین 
حال��ت در چارچوب ه��ای پولی-مالی محدود 
شده اند و نتوانسته اند مس��ائل یک بنگاه را از 
زاوی��ه کالن تری م��ورد توجه ق��رار دهند. در 
وهله نخست، کارشناس��ان پولی و بانکی باید 
به این ابهام پاس��خ دهند که قرار است ادغام 
بانک ها دقیقا چه رهاوردی را به همراه داشته 
باش��د؟ ادغام دو بانک با مقدار مش��خصی از 
س��رمایه a و b ممکن اس��ت به ش��کل گیری 
 a+b بانک جدیدی با س��رمایه تجمیع ش��ده
بینجامد؛ اما س��وی دیگر ماجرا ش��کل گیری 
یک بانک با بدهی تجمیع ش��ده دو بانک قبلی 
و همچنی��ن، هزینه عملیاتی ناش��ی از ادغام 
است. در چنین شرایطی کارشناسان و مدیران 
بانکی باید موازنه دقیقی میان بدهی انباش��ته 
و هزینه ه��ای عملیات��ی حاص��ل از ادغ��ام با 
مزیت ناشی از تجمیع سرمایه داشته باشند و 
ببینند ارزش حاصل از مزیت تجمیع سرمایه 
جوابگوی هزینه های ادغام و انباشت بدهی ها 
هس��ت یا خیر. عالوه بر این، هزینه های ادغام 
منحصر به هزینه ه��ای عملیاتی حین فرآیند 
ادغام نیست. یکپارچگی پس از ادغام معموال 

بیش��ترین س��هم را چه در هزینه ه��ای مالی 
و مش��هود و چ��ه در هزینه های غیرمش��هود 
تحمیلی بر ش��رکت هایی دارد که مبادرت به 
اتخاذ اس��تراتژی ادغام می کنن��د و مطالعات 
بین المللی نش��ان دهنده شکس��ت بسیاری از 
معامالت ادغام و تملی��ک به دلیل ناتوانی در 

مدیریت یکپارچگی پس از ادغام است. 
ب��ا این حال اکثر کارشناس��ان اعتقاد دارند 
این کار فی النفس��ه مش��کل ندارد و می تواند 
مزایایی نیز به همراه داش��ته باشد، اما نکاتی 
نیز بای��د مورد توجه قرار بگی��رد مانند اینکه 
تجانس الزم بین بانک ها وجود داش��ته باشد، 
اه��داف اس��تراتژیک ادغام مش��خص و ادغام 

مق��ررات  دارای 
شفافی باشد. 

ن  س��ا شنا ر کا
قانون  دارند  اعتقاد 
ای��ن  در  تج��ارت 
مس��کوت  خصوص 
ض��روری  و  اس��ت 
الزامات��ی  اس��ت 
دستگاه های  توسط 
در  ذی رب��ط 

ای��ن زمینه وضع ش��ود.  همچنی��ن برخی از 
کارشناس��ان اعتق��اد دارن��د باید ای��ن کار با 
ی��ک زمانبن��دی و اعالم قبلی ص��ورت گیرد 
و ش��اخص هایی برای بانک ه��ا تعیین و گفته 
ش��ود اگر بانک ها به تنهایی به این شاخص ها 
)مثال میزان س��رمایه بانک( نرسند باید ضمن 
ادغام با یکدیگر به شاخص های مربوطه دست 
یابن��د و برای این منظور ی��ک مدت زمانی را 
مش��خص کنند.  در همی��ن زمینه محمدرضا 
جمشیدی، دبیرکل کانون بانک های خصوصی 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« گف��ت: ادغ��ام یعنی 
تقویت کنن��ده بانک ه��ا. وقتی انقالب ش��د ما 
بانک ه��ای خصوصی زیادی داش��تیم که ملی 
ش��دند. در آن زمان ضرورتی برای این تعداد 
بانک وجود نداشت و تصمیم بر ادغام بانک ها 
گرفته شد. 10 بانک شد بانک ملت، 11 بانک 
شد بانک تجارت، دو یا سه صندوق در زمینه 
کش��اورزی تبدیل به بانک کشاورزی شد و دو 

یا س��ه صندوق توس��عه ای در بانک صنعت و 
معدن ادغام شد. 

صندوق ه��ای پس انداز ش��هرهای ایران به 
بانک رهنی یا مسکن جدید رفت و همه باعث 
تقویت بنیه مال��ی و صرفه جویی در نیروهای 

انسانی شد. 
وقت��ی دو بان��ک ب��ا ه��م ادغام می ش��وند 
ای��ن بانک ها حتما ش��عباتی دارن��د که کنار 
هم هس��تند و نیازی نیس��ت دو ش��عبه کنار 
ه��م باش��ند، یک��ی حتم��ا جمع می ش��ود و 
صرفه جویی های��ی ایج��اد می کن��د. در درجه 
دوم موجب توانمندی بانک ها می ش��ود. به هر 
حال ادغام بانک ها همان مثال قدیمی اس��ت 

ک��ه 1+1 انرژی بیش��تری از 2 ایجاد می کند. 
حاال اگر دوتا بانک ضعیف باش��ند و بخواهند 
ادغام شوند سینرژیک منفی ایجاد خواهد شد 
و حتی بیش��تر از2 منفی می شود و فقط باید 
در ادغ��ام دقت کرد که چه بانکی با چه بانکی 

ادغام بشود. 
وی افزود: بیش��تر بانک ها نوع فعالیت شان 
متف��اوت اس��ت؛ م��ا بانک های توس��عه ای و 
بانک های س��رمایه گذاری داری��م.  یک بانک 
فق��ط می خواه��د در س��رمایه گذاری فعالیت 
بکند و خرده بانکداری نداشته باشد و دیگری 
برعکس. این دو بانک می توانند ادغام شوند و 

تکمیل کننده فعالیت یکدیگر باشند. 
احم��د حاتمی یزد، مدیرعامل اس��بق بانک 
صادرات با بیان اینکه در حال حاضر ش��رایط 
برای ادغام بانک ها مهیاس��ت و برای این کار، 
بانک مرکزی بای��د ضوابطی را تعریف و اعالم 
کن��د، گف��ت: بانک های��ی که با ای��ن ضوابط 

همخوانی ندارند اختیار دارند افزایش سرمایه 
بدهن��د یا ادغام ش��وند.  به گفت��ه وی، ادغام 
بانک هایی که مطالبات معوقات باالیی دارند و 
از س��وی دیگر کفایت سرمایه ندارند می تواند 

به حل مشکالت آنها کمک کند.  
اما در این میان برخی کارشناسان رتبه بندی 
بانک ها را پیش نی��از ادغام بانک ها می دانند و 
معتقدند که قبل از ادغام ابتدا باید رتبه بندی 
ش��وند؛ چرا که ای��ن رتبه بن��دی باعث ایجاد 
رقابت بین بانک ها می شود و بانک هایی که در 
رتبه های پایین تری قرار دارند ناگزیر هس��تند 
که سود و بهره باالتری را به سپرده ها پرداخت 
کنند و در نهایت از تس��هیالت دهندگان سود 
بیشتری را دریافت 
س��ویی  از  کنن��د. 
مش��تریان  دیگ��ر 
ب��ا آگاه��ی بان��ک 
مورد نظ��ر خود را 
می کنند  انتخ��اب 
و خودش��ان عواقب 
ی  تصمیم گی��ر
می پذیرند.  را  خود 
اس��بق  مدیرعامل 
بانک ص��ادرات در این باره با بیان اینکه بانک 
مرکزی بای��د وضعیت بانک ه��ا در رتبه بندی 
را به اطالع عموم برس��اند، گف��ت: با این کار 
مردم آگاهان��ه تصمیم می گیرند که پول خود 
را با قبول چه میزان ریس��ک، نزد کدام بانک 

سپرده کنند. 
کارشناس��ان معتقدن��د در ادغ��ام بانک ها 
باید همه مالحظ��ات و جوانب در نظر گرفته 
شود. آنها با اشاره به ادغام اخیر چند موسسه 
غیرمج��از در بانک ه��ا می گوین��د: چنانچ��ه 
در ادغ��ام بانک ها نیز از س��بک و الگویی که 
براس��اس آن موسس��ات غیرمجاز در بانک ها 
ادغام ش��دند، اس��تفاده ش��ود، هرگ��ز نتایج 

مطلوبی در پی نخواهد داشت. 
حمیدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس نیز ب��ا بیان اینک��ه ادغام 
بانک ه��ا اقدام��ی موثر ب��رای افزایش کفایت 
سرمایه بانک ها اس��ت، فقدان کفایت سرمایه 

بانک ه��ای ایرانی را از دالیل ع��دم همکاری 
بانک های بزرگ خارجی با شبکه بانکی داخلی 
دانس��ت و گف��ت: بنابراین ادغ��ام بانک های 
ایرانی می تواند نقش مهمی در ارتقای کفایت 

سرمایه داشته باشد. 
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه دول��ت در خصوص 
ادغام بانک ه��ای خصوصی تصمیم نمی گیرد، 
گف��ت: بانک مرک��زی هم نمی توان��د در این 
حوزه الزام ایجاد کند. به گفته وی، براس��اس 
قانون تجارت، انج��ام این مهم برعهده مجمع 
عمومی بانک ها است و در نهایت بانک مرکزی 

می تواند با این کار موافقت یا مخالفت کند. 
ام��ور  مع��اون  س��اروخانی،  محمدرض��ا 
س��رمایه گذاری و بین الملل بانک سینا درباره 
ادغام بانک ها و موسس��ات اعتباری می گوید: 
بیماری ای که در حال حاضر نظام بانکی ما به 
آن مبتال اس��ت با مسکن معمولی قابل درمان 
نیس��ت و این بیماری نیاز به درمان و جراحی 
دارد و ای��ن جراح��ی هم حتما ب��ا خونریزی 

همراه خواهد بود. 
عضو هیات مدیره بانک س��ینا با بیان اینکه 
بای��د پذیرفت که این جراح��ی و ادغام ها کار 
س��خت و بزرگی اس��ت، تصریح ک��رد: با این 
وج��ود باید ای��ن کار انج��ام ش��ود، برخی از 
بانک های ما بیمارند و این بیماری باید درمان 
ش��ود چون ممکن اس��ت که به بقیه بانک ها 

سرایت کند و این اتفاق خطرناکی است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه س��ودهای موهومی که 
در ح��ال حاض��ر برخ��ی بانک ها در کش��ور 
می پردازند، عنوان کرد: این در حالی است که 
این بانک ها یا موسس��ات اعتباری پولی ندارند 
و فق��ط در حال چاق کردن دو طرف ترازنامه 
خود هستند، بدون اینکه عایدی داشته باشند 
و بنابرای��ن این حب��اب روزی می ترکد بانک 

مرکزی باید هرچه زودتر به داد آنها برسد. 
س��اروخانی عنوان کرد: اینکه تصور ش��ود 
ف��الن بانک با چنین وضعیت��ی در حال ادامه 
حیات است یا تابلو دارد و در رسانه ها تبلیغات 
انجام می دهد یا اینکه روی پای خود ایستاده 
است را باید کنار گذاشت و حتی این موضوع 

شامل بانک های مجوزدار هم می شود. 

»فرصتامروز«راهکارادغامدرنظامبانکیرابررسیمیکند

زنگ های ادغام برای که به صدا درمی آید؟ 
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پایانفعالیتغیرمجاز»البرزایرانیان«،»افضل
توس«و»آرمان«

بانک»تجارت«،»آینده«و»ملل«
مسئولسهموسسهغیرمجازشدند

با تصمیم بانک مرکزی و توافقات انجام ش��ده 
قرار بر این ش��د تا مس��ئولیت سه تعاونی افضل 
ت��وس، الب��رز ایرانی��ان و آرم��ان )وح��دت( به 
بانک های آینده، تجارت و موسس��ه ملل واگذار 

شود. 
به گزارش ایسنا، به دنبال اتفاقات اخیر در بازار 
پول و حواشی که ایجاد شد، بعد از مذاکرات بین 
بان��ک مرکزی و مجلس، رئیس کل بانک مرکزی 
وعده داد به زودی و حداکثر دو تا س��ه ماه آینده 
وضعیت تمامی موسسات غیرمجاز مشخص شده 
و مش��کالت بازار غیرمتش��کل پولی پایان یابد و 
در صدر این وعده اعالم ش��د که به زودی تکلیف 
سه تعاونی غیرمجاز مشخص و اعالم خواهد شد. 
تازه تری��ن اعالم ولی اهلل س��یف از این حکایت 
دارد که بنابر تصمیم گرفته شده قرار بر این است 
که مس��ئولیت مدیریت دارایی ه��ا و بدهی های 
تعاونی های اعتب��ار منحله »الب��رز ایرانیان« به 
بان��ک تج��ارت،  »افضل توس« ب��ه بانک آینده 
و »آرم��ان« )وحدت( به موسس��ه اعتباری ملل 
واگذار شود، بنابراین سپرده گذاران این تعاونی ها 
توس��ط بانک ها و موسس��ات تعیین شده تعیین 

تکلیف خواهند شد. 
در حالی بانک های تجارت و آینده و همچنین 
موسسه ملل مسئولیت این سه تعاونی را برعهده 
گرفته اند که در مدت اخیر بحث ها در مورد ورود 
بانک های دیگر مطرح شده است. براساس تاکید 
رئیس کل بانک مرکزی، مسئولیت تامین هرگونه 
کسری در این توافق متوجه موسسات و مدیران 
موسس��ات غیرمجاز خواهد بود. ای��ن در حالی 
اس��ت که در حال حاضر بررسی و ارزیابی میزان 
دارایی ها و بدهی های این موسس��ات در دس��ت 
انجام اس��ت و در صورت احراز هرگونه کس��ری، 
این موسس��ات و مدیران این تعاونی هستند که 
مس��ئول خواهند بود، در عین ح��ال که مراجع 
قضایی درباره اس��تیفای حقوق ذی نفعان اقدام 

خواهد کرد. 
آنط��ور که س��یف، درب��اره آخری��ن وضعیت 
موسسه البرز ایرانیان توضیح داده در حال حاضر 

پرونده آن در مرجع قضایی مطرح شده است. 
س��یف با تاکید ب��ر اتمام فعالیت موسس��ات 
غیرمج��از در ب��ازار پولی عنوان کرده اس��ت که 
دستاورد حل و فصل و پاکسازی فضای اقتصادی 
از موسسات اخاللگری که فعالیت شان هزینه های 
زیادی بر اقتصاد تحمیل کرده ارزش��مند و قابل 
توجه است که این مهم با همکاری دستگاه قضا، 
وزارت اطالع��ات و نیروی انتظامی و مس��ئوالن 

بانک مرکزی محقق شده است. 
عالی ترین مقام بانک مرکزی حذف موسسات 
غیرمجاز را زمینه ساز انتظام بخشی در بازار پول 
دانس��ته و تاکید دارد که حذف این موسس��ات 
زمین��ه الزم را ب��رای کنترل حج��م نقدینگی و 
هدایت مناس��ب نرخ س��ود فراهم می آورد و این 
امر در نهایت به افزایش اثربخش��ی سیاست های 
پولی، هدایت مناس��ب تسهیالت نظام بانکی در 
حمایت از فعالیت های مثبت تولیدی و اقتصادی 

و نیز اصالح نظام بانکی منجر خواهد شد. 
رئیس کل بانک مرکزی خواس��تار هوش��یاری 
م��ردم در براب��ر فعالیت موسس��ات غیرمجاز در 
آینده ش��ده و از مردم تقاضا کرده تا به هیچ وجه 
به موسس��ات و افرادی که ممکن است در آینده 
درص��دد انجام فعالیت ه��ای پول��ی غیرمجاز با 
اس��تفاده از س��پرده های مردم برآین��د، اعتماد 

نکنند. 

نوسانقیمت)تومان(نوعارز

3.821دالر آمریکا

4.574یورو اروپا

4.998پوند انگلیس

1.048درهم امارات

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

510.900مثقال طال

117.950هر گرم طالی 18 عیار

1.184.000سکه بهار آزادی

1.220.450سکه طرح جدید

636.500نیم سکه

379.500ربع سکه

250.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در آخرین 
روز کاری هفت��ه، اف��ت 149 واح��دی 
ش��اخص کل را به خود دی��د و در ادامه 
روند نزولی روز س��ه شنبه، از میانه کانال 
81هزار دور تر ش��د و ت��ا رقم 81 هزار و 
265 واح��د افت ک��رد. در معامالت روز 
چهارشنبه بازار س��هام، نماد پتروشیمی 
پردیس با 38واحد، نماد فوالد خوزستان 
با 15 واحد، نماد فوالد مبارکه اصفهان با 
15 واحد، نماد معدنی و صنعتی گل گهر 
با 12واحد، نم��اد ملی  صنایع  مس  ایران  
ب��ا 12واحد و نماد گروه صنعتی پاکش��و 
ب��ا 11 واح��د کاهش تأثیر منف��ی را در 
برآورد نماگر شاخص کل بورس داشتند. 
همچنین در مقابل نماد پتروشیمی فجر 
با 11 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت 
را بر محاسبه شاخص کل بورس داشت. 

با گروه های بازار سهام
روز چهارش��نبه بورس تهران در گروه 
فلزات اساسی در حالی معامالتی متعادل 
را ش��اهد بود که در نمادهای پیش��روی 
این گ��روه از جمله فوالد مبارکه و فوالد 
خوزستان با غلبه عرضه بر تقاضای سهام 
مواجه شدند. در گروه  معدنی اما در حالی 
اصالح قیمت س��هام مبنای معامله گران 
این گروه ش��د که دوقلوهای سنگ آهنی 
در مح��دوده صفر تابلو و در دامنه نزولی 
قیمت ه��ا نوس��ان کردند. مل��ی صنایع 
 م��س ایران نی��ز با وجود افزایش س��هام 
با معامله گران اغل��ب حقیقی، با حمایت 

س��هامدار حقوق��ی در رون��دی متعادل 
نوس��ان کرد. در گروه پتروش��یمی ها اما 
انتظار برای رشد بیشتر نرخ ارز و تعدیل 
س��ود از محل نرخ تس��عیر باعث شده تا 
برخ��ی ش��رکت های این گروه ب��ا اقبال 
خریداران مواجه باشد. روز چهارشنبه در 
گروه سایر محصوالت کانی غیرفلزی نیز 
معامله گران بورس تهران ش��اهد تحرک 
خریداران سهام و متعادل شدن قیمت ها 
در این گروه برخوردار از سرمایه پایین و 

سهام شناوری نه چندان باال بودند. 

انتظار برای تعدیل سود در بودجه 
برآوردی شرکت ها

بازار س��هام اگرچه شاهد رشد سودآوری 
اغلب شرکت های بورس��ی است و براساس 
این مولفه انتظار برای تعدیل سود در بودجه  
برآوردی شرکت ها وجود دارد، اما همچنان 
خریداران سهام دیدگاه کوتاه مدت را مبنای 
تحرک خود در بازار سهام می دانند. بازاری 
که طی روزه��ای آینده بیش از همه تحت 
تأثیر معرفی اعضای کابینه خواهد بود. تغییر 
و تحول کابینه و انتخ��اب وزرای تأثیرگذار 
از جمل��ه اقتصاد، صنعت و مع��دن و نفت 
و همچنین مش��خص ش��دن سیاست های 
مالی دولت می تواند مس��یر بازار سهام را در 
نیمه دوم امس��ال مشخص کند. با این حال 
همزمان با اش��باع قیمت ها در بس��یاری از 
صنایع و گروه ها و نمادها، از هیجان مثبت 
و افزایش روزافزون قیمت ها کاس��ته ش��ده 
و اینک بازار س��هام به تعادل نسبی رسیده 
است. افزایش اخیر قیمت کامودیتی و مواد 
و نفت، اثرات و نتایج خود را روی نمادهای 
گروه معدنی، فوالدی، سرب و روی و مس، 

نفت و پاالیش��ی گذاش��ته و به اندازه کافی 
قیمت س��هام مطرح در ای��ن گروه ها را باال 
برده اس��ت. بر این اس��اس در مقطع زمانی 
فعلی، انگیزه و بهانه اثرگذار دیگری بر بازار 
وارد نش��ده تا محرک های الزم برای رش��د 
بیشتر سطح عمومی قیمت ها و شاخص ها را 
موجب شود. البته این برداشت بدان معنی 
نیس��ت که قیمت ها در کلیه نمادها به اوج 
خود و نقطه اشباع رسیده اند، چراکه همیشه 
در بازار، سهام زیر ارزش ذاتی یافت می شود 
و انگیزه خرید و س��رمایه گذاری همواره در 

بازار هست. 

افت 3 واحدی آیفکس
آخرین روز از هفته معامالتی جاری در 
حالی برای ب��ازار فرابورس ایران به پایان 
رس��ید که نس��بت به روز گذشته شاهد 
افزای��ش ارزش معام��الت در مقابل افت 
حجم دادوستدها و ش��اخص کل بودیم. 
در معام��الت چهارش��نبه 11 مردادم��اه 
تع��داد 221 میلیون ورق��ه بهادار در 28 
هزار دفع��ه مبادالتی ب��ه ارزش بیش از 
یک ه��زار و 888 میلیارد ریال دس��ت به 
دس��ت ش��د که در مقایس��ه با سه شنبه 
حج��م معام��الت کاهش، ام��ا ارزش آن 
افزای��ش یافت. در همین حال ش��اخص 
کل فراب��ورس نیز معامالت پایان هفته را 
ب��ا افت نزدیک به 3 واح��دی خاتمه داد 
ک��ه در نتیجه آن آیفکس در نزدیکی پله 
931 واحدی قرار گرفت. روز چهارشنبه 
نمادهای��ی از گروه های مختلفی همچون 
پاالیش��ی ها، فل��زات اساس��ی، اطالعات 
و ارتباط��ات و عرض��ه ب��رق، گاز، بخ��ار 
و آب گ��رم بیش��ترین تأثی��ر منفی را بر 

ش��اخص فرابورس موجب شدند. بر این 
اس��اس نمادهای »زاگ��رس«، »میدکو«، 
و  »ش��پاس«  »دماون��د«،  »م��ارون«،  
»اپرداز« تا سطح حداکثر یک واحد تأثیر 
منفی بر آیفکس داش��تند. در مقابل نماد 
»شاوان« تا حدود 1.5 واحد تأثیر مثبت 
ب��ر آیفکس، از افت بیش��تر ای��ن نماگر 
جلوگیری کرد. در بازار س��هام فرابورس 
همچنین شاهد بازگشایی نماد معامالتی 
ش��رکت های توس��عه خدمات دریایی و 
بندری سینا، س��رمایه گذاری ساختمانی 
بین الملل��ی نام آوران مهندس��ی، پاالیش 
نفت الوان، گس��ترش تجارت و س��رمایه 
ایرانیان و تولیدی قند ش��یروان، قوچان 
و بجن��ورد بودی��م. این نماده��ا همگی 
پ��س از برگزاری مجم��ع عمومی عادی 
س��االنه صاحبان سهام و دستورات کاری 
این مجمع در بازار فرابورس بازگش��ایی 
ش��دند. در مجموع بازاره��ای اول و دوم 
س��هامداران 136 میلیون سهم به ارزش 
314 میلیارد ریال دس��ت به دس��ت شد 
که نم��اد معامالتی ش��رکت ذوب آهن با 
معامله 66 میلیون سهم به ارزش بیش از 
51 میلیارد ریال بیشترین حجم و ارزش 
معامالت را به خ��ود اختصاص داد. بازار 
پایه نی��ز میزبان نقل و انتق��ال افزون بر 
81میلیون س��هم به ارزش 201میلیارد 
ریال ق��رار گرفت. خری��داران در تابلوی 
اوراق تس��هیالت مس��کن نیز تعداد 31 
هزار ورقه تسه به ارزش 24 میلیارد ریال 
را م��ورد معامله قرار دادن��د. قیمت این 
اوراق در ب��ازه 738 تا 798 هزار ریال در 
نوس��ان بود و بیشترین قیمت آن به تسه 

تیرماه 96 اختصاص یافت. 

انتخاب کابینه مسیر بازار سهام در نیمه دوم سال را مشخص می کند

بورس تهران چشم انتظار تیم اقتصادی دولت

 )P/E(  نس��بت قیم��ت ب��ه عای��دی
محاس��به ش��ده بر مبن��ای ارزش بازار 
287 ش��رکت در تیرماه براب��ر با 6.70 
مرتب��ه بوده اس��ت. براس��اس اطالعات 
منتشر ش��ده توس��ط اداره آمار شرکت 
بورس نسبت P/E بازار در تیرماه امسال 
براب��ر با 6.70 مرتبه بوده اس��ت که 38 
ش��رکت دارای پیش بینی س��ود صفر یا 
منف��ی ب��وده و در محاس��بات این اداره 
لحاظ نش��ده اند. همچنین به دلیل عدم 
الزام ارائه پیش بینی س��ود ش��رکت های 
واق��ع در صنعت س��رمایه گذاری ها، 17 
ش��رکت فعال در این گ��روه در گزارش 
P/E  لحاظ نش��ده اند که بر این اس��اس 

 )P/E(    نس��بت قیم��ت ب��ه عای��دی
محاسبه شده بر مبنای ارزش بازار 287 
شرکت معادل 3050 هزار میلیارد ریال 
و س��ود پیش بینی ش��ده بیش از 455 
هزار میلیارد ریال اس��ت. افزون بر این، 
بررس��ی صنایع از نظر ارزش بازار نشان 
می دهد گ��روه محصوالت ش��یمیایی با 
در اختیار داش��تن 29 ش��رکت و ارزش 
ب��ازار 655 هزار میلی��ارد ریالی در رتبه 
اول قرار دارد، فلزات اساسی با 340هزار 
میلیارد ریال و گروه بانک ها، موسس��ات 
اعتباری و س��ایر نهادهای پولی با 309 
ه��زار میلی��ارد ری��ال رتبه ه��ای بعدی 
را ب��ه خود اختص��اص داده ان��د. بر پایه 

ای��ن گزارش، نس��بت قیمت ب��ه درآمد  
ی��ا   )price-to-earnings ratio(
نس��بت P/E ratioکه نسبت قیمت به 
درآمد هر سهم اس��ت، یکی از ابزارهای 
مهم برای ارزش گذاری س��هام شرکت ها 
است. این نسبت به صورت نسبت قیمت 
بازار برحسب سهمی که بر درآمد ساالنه 
هر سهم تقس��یم شده، به دست می آید. 
نس��بت قیمت به درآمد سهم بیانگر آن 
است که قیمت سهام شرکت، چند برابر 
میزان س��ود نق��دی که ش��رکت به هر 
س��هم خود تخصیص می دهد. به عبارت 
دیگر، این نس��بت نش��ان می دهد که آیا 
قیمت س��هام به نسبت س��ودی که بین 

سهامدارانش توزیع می کند، ارزش دارد. 
س��رمایه گذاران بازار س��رمایه معموالً از 
P/E به عنوان ابزار نمایش ارزش شرکت 
ی��اد می کنند. ای��ن نس��بت، رایج ترین 
نس��بتی اس��ت ک��ه در ب��ازار س��رمایه، 
ب��رای س��رمایه گذاران دوراندیش دارای 
اهمیت بس��یار زیاد است. همچنین علت 
محبوبیت این نسبت، توانایی آن در بیان 
ارزش بازار و س��ود هر سهم به زبان یک 
عدد ریاضی است و هدف این نسبت بیان 
رابطه قیمتی اس��ت که یک سرمایه گذار 
براساس چش��م انداز آینده شرکت، برای 
سود پیش بینی شده هر سهم می پردازد 

و انتظار دارد به بهره وری برسد. 

ب��ازار س��رمایه این روزها ب��ا خبرهای 
خوب زیادی احاطه ش��ده است. افزایش 
ن��رخ محص��والت پایه در س��طح جهانی 
اتف��اق خوبی اس��ت. همچنی��ن موضوع 
برابری نرخ ارز نیز از دیگر خبرهای خوب 

برای بازار سرمایه است. 
این دو عامل می تواند بر ش��رکت های 

بازار س��رمایه و وضعیت س��ودآوری آنها 
تأثیر گ��ذار باش��د، چراک��ه افزایش نرخ 
محص��والت پای��ه در بازاره��ای جهانی 
باع��ث افزایش س��ودآوری ش��رکت های 
تولید کنن��ده ای��ن محص��والت خواه��د 
ب��ود. خبرهای مثب��ت از رونق و مصرف 
محص��والت پایه در بازار س��رمایه خیلی 
تأثیر گ��ذار اس��ت.  این خبره��ای مثبت 
باعث رونق نسبی و آغاز حرکت صعودی 
ب��ازار س��رمایه می ش��ود. در س��ال های 
اخی��ر ش��رکت های بورس��ی بودجه های 

می کردند  پیش بینی  را  محافظه کارانه ای 
اما بررس��ی روند بودجه های ش��رکت ها 
نش��ان می دهد روزهای بهتری در پیش 
رو دارند. گروه ه��ای فوالد، مس و برخی 
پتروش��یمی ها و سایر ش��رکت هایی که 
محصوالت پایه تولید می کنند، در شرایط 
بهتری قرار دارند و با رش��د س��ودآوری 
مواجه خواهند ش��د.  به طور کلی مس��یر 
بازار سرمایه صعودی اس��ت و روند بازار 
س��رمایه رو به بهبود است. صنایع فلزات 
اساسی و گروه پتروشیمی ها از گروه هایی 

هستند که می توانند گزینه های مناسبی 
برای سرمایه گذاری باشند. به سهامداران 
توصی��ه می ش��ود ب��ا احتی��اط و تحلیل 
اقدام به خرید س��هام کنن��د. در صورتی 
که آش��نایی به ب��ازار س��رمایه ندارند از 
صندوق های س��رمایه گذاری که توس��ط 
مدی��ران خب��ره اداره می ش��وند اقدام به 
س��رمایه گذاری کنن��د. درگیر صف های 
خرید یا فروش هیجانی نش��وند و با نگاه 
بلند مدت و میان مدت سهامداری کنند. 

منبع: عصر مالی 

نسبت قیمت به عایدی بورس تهران به ۶.۷۰ مرتبه رسید

پیش بینی روند آتی بازار سهام

خبر

تصویب سود نقدی ۱۶5هزار میلیارد 
ریالی توسط ناشران بورس تهران

میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت 
از ابتدای س��ال جاری ت��ا پایان تیرم��اه، برابر با 165 
هزار میلیارد ریال بود و متوس��ط سود نقدی برای هر 
س��هم معادل 334 ریال را نشان می دهد. تطبیق سود 
)زیان( پیش بینی شده شرکت ها در این ماه نسبت به 
خرداد 96 نش��ان می دهد تعداد 71 شرکت با افزایش، 
تعداد 38 ش��رکت با کاهش و مابقی شرکت ها برابر با 
199 شرکت، تغییری در سود )زیان( پیش بینی شده 
نداش��ته اند. همچنین س��ود و زیان پیش بینی ش��ده 
ش��رکت ها در پایان تیرماه س��ال 96 برابر با 422827 
میلیارد ریال اس��ت که نس��بت به خردادم��اه، معادل 
22354 میلیارد ریال افزایش نشان می دهد. در پایان 
تیرماه 96 متوس��ط س��ود )زیان( خالص شرکت های 
بورس��ی به ازای هر سهم برابر با 315 ریال بوده است. 
در ضمن میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک 
صنعت- انباشته از ابتدای سال تا پایان تیرماه، برابر با 
165 هزار میلیارد ریال بوده که 75درصد درآمد )زیان( 
واقعی ش��رکت ها بوده اس��ت. همچنین متوسط سود 
نقدی برای هر سهم معادل 334 ریال را نشان می دهد. 

عرضه ۱49 هزار تن سنگ آهن و 
قیر در تاالر صادراتی

در آخری��ن روز معامالت��ی هفته، 98 ه��زار و 982 
تن ان��واع قیر، گوگرد، وکی��وم باتوم، م��واد پلیمری، 
مواد ش��یمیایی و لوب کات در تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروشیمی عرضه ش��د. تاالر صادراتی بورس کاالی 
ایران روز چهارش��نبه 11 مردادماه میزبان عرضه 110 
هزار تن س��نگ آه��ن دانه بندی و 39 ه��زار تن انواع 
قی��ر بود. همچنین 50 رأس دام س��نگین نیز در بازار 
فرع��ی بورس کاالی ایران به ص��ورت صادراتی عرضه 
شد. این گزارش حاکی اس��ت، 25هزارتن تختالc  و 
2هزار و 650تن شمش بلوم و 5 کیلوگرم شمش طال 
در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه ش��د. تاالر 
محصوالت کش��اورزی ب��ورس کاالی ایران نیز در این 
روز عرضه 191 هزار و 230 تن گندم خوراکی و 313 
تن ج��و دامی را در قالب طرح قیمت تضمینی تجربه 
کرد. افزون بر این 500 تن گندم دوروم، 495 تن مرغ 
منجم��د، 16 هزار و 750 تن گندم خوراکی، یک هزار 
و 975 تن ش��کر سفید، 300 تن روغن خام، 150 تن 
ذرت دانه ای و 50 تن جو دامی نیز در این تاالر عرضه 
ش��د. بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه 2 
هزار و 964 تن ضایعات فلزی و کنسانتره فسفات بود. 

عرضه متر مکعب حالل 4۰2 پاالیش 
نفت شیراز در رینگ بین الملل

در جریان معام��الت بازار فیزیک��ی بورس انرژی 
ای��ران کاالهای حالل 402 پاالیش نفت بندرعباس، 
برش س��نگین پتروش��یمی جم، متانول پتروشیمی 
شیراز، ریفورمیت پتروشیمی بوعلی، میعانات گازی 
پاالی��ش گاز خانگیران و نیتروژن مایع پتروش��یمی 
مبین در رینگ داخلی عرضه ش��دند. کل معامالت 
صورت گرفت��ه معادل 9 ه��زا رو 530 تن و به ارزش 
بی��ش از 128میلیارد و 926 میلیون ریال اس��ت. از 
نکات قابل توجه معامالت می توان به معامله 2400 
مترمکع��ب حالل 402 پاالیش نف��ت تبریز و 500 
متر مکعب حالل 402 پاالیش نفت شیراز در رینگ 

بین الملل اشاره کرد. 

رشد ۱8۱ درصدی سود »سصفها«
ش��رکت س��یمان اصفهان صورت های مالی س��ال 
منتهی به 29اس��فند 1396 را با سرمایه 200میلیارد 
ریال به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. شرکت 
س��یمان اصفه��ان در دوره س��ه ماهه منته��ی به 31 
خردادماه 96، مبل��غ 20 میلیارد و 106 میلیون ریال 
س��ود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ 101 ریال 
س��ود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال 
95 معادل 181درصد افزایش داشته است. همچنین، 
»سصفها« سود انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ یک 
هزار و 525 میلی��ارد و 915 میلیون ریال اعالم کرده 
اس��ت. این شرکت در دوره مشابه در سال 95، مبلغ 7 
میلی��ارد و 106 میلیون ریال س��ود خالص و 36 ریال 

سود به ازای هر سهم شناسایی کرده بود. 

نخستین پیش بینی 9۶پاالیش نفت الوان
ش��رکت پاالیش نف��ت الوان نخس��تین پیش بینی 
درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 29 اسفندماه 96 را 
حسابرسی نشده و با سرمایه یک هزار و 143 میلیارد 
و 422 منتش��ر کرد. ش��رکت پاالیش نفت الوان سود 
خالص در س��ال مالی 96 را مبلغ 790 میلیارد و 836 
میلیون ریال اعالم کرد که در مقایسه با پیش بینی سال 
مالی قبل معادل 29درصد کاهش داشت. همچنین این 
شرکت سود خالص برای هر سهم در سال 96 را معادل 
692 ریال در نظر گرفته اس��ت که در سال مالی قبل 

مبلغ 968 ریال پیش بینی کرده بود. 

نگاه

دریچه

بیشترین درصد افزایش
کاش��ی پارس در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که ش��هد ایران در جایگاه 

دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

7.1924.99کپارس

2.8444.94غشهد

8.2224.93غچین

1.6834.86قثابت

30.3634.7غمهرا

4.6444.69کگاز

5.1604.69تکشا

 بیشترین درصد کاهش
موتورس��ازان تراکتورس��ازی ایران صدر نش��ین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش شد. سامان گستر اصفهان در رده 
دوم این گروه ایستاد. تولید محور خودرو هم در میان سهم 

هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.99(5.955خموتور
)4.96(2.223ثامان
)4.85(2.296خمحور

)4.77(5.573رکیش

)4.54(5.356شپدیس

)4.27(1.657وتوصا

)4.12(1.514سشمال

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم س��ایپا شیشه پرمعامله ترین سهم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. فوالد مبارکه اصفهان در رده دوم این گروه 

ایستاد. پلی اکریل هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

45.274 569کساپاح

22.295 1692فوالد
17.145 532شپلي
15.383 766خزامیا
13.992 1850فملي

12.739 909خپارس
9.329 1639فنوال

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را به پرداخت 
ملت به خود اختصاص داد. مس باهنر رتبه دوم را به دست 
آورد. پتروش��یمی پردی��س هم در باالی جدول بیش��ترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

63.384 23166پرداخت
43.137 6079فباهنر

41.435 5356شپدیس
37.730 1692فوالد
25.887 1850فملي

25.777 569کساپاح
22.057 3752فخوز

بیشترین سهام معامله شده
به پرداخت ملت در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که حق تقدم سایپا شیشه در این 

گروه دوم شد و فوالد مبارکه اصفهان در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

231663268پرداخت
5691868کساپاح
16921643فوالد
60791186فباهنر
7661042خزامیا
5321004شپلی
1639995فنوال

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته داروسازی زاگرس 

فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

57151143ددام
20151008کساپا

2296574خمحور
947474خکمک
5640403خلنت

1161387خریخت
1683337قثابت

P/E کمترین نسبت
روز گذشته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول کمترین 
نس��بت P/E ایس��تاد. شیش��ه و گاز جایگاه دوم این گروه را از آن 

خود کرد.
P/Eقیمتنام شرکت

7512.00وخارزم
46442.20کگاز

13232.45واعتبار
10923.27پردیس
17703.41وبانک
10373.46ورنا
16513.66ما

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

مصطفی امید قائمی
مدیرعامل سرمایه گذاری مهرآیندگان

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع
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شماره 847

دومین دیتاسنتر دولت برای استقرار 
دولت الکترونیک و نیز مرکز ملی تبادل 

اطالعات به بهره برداری رسید. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، محم��ود واعظی 
وزی��ر ارتباطات در راس��تای اجرای فاز 
نخس��ت پروژه دولت الکترونیک دومین 
دیتاسنتر دولت را برای تبادل اطالعات 
دس��تگاه های اجرای��ی و میزبانی از این 

داده ها ظهر روز گذشته افتتاح کرد. 
ای��ن پروژه یک��ی از پروژه های متصل 
به پروژه دولت الکترونیک اس��ت که با 
اج��رای آن دس��تگاه های اجرایی برای 
تب��ادل اطالع��ات و ارائ��ه خدم��ات به 

مردم و کس��ب و کارها در این مرکز داده 
میزبانی می شوند. 

راه ان��دازی  راس��تای  در  همچنی��ن 
دیتاسنتر ش��ماره ۲ دولت که ظرفیتی 
بالغ بر ۱۰ گیگابیت بر ثانیه دارد، مرکز 
ملی تبادل اطالعات نیز در فاز نخس��ت 
ب��ه بهره ب��رداری رس��ید و قرار اس��ت 
ف��از دوم این پ��روژه نیز تا پایان س��ال 

بهره برداری شود. 
روز گذش��ته نیز نخس��تین دیتاسنتر 
دولت برای اس��تقرار فاز نخس��ت دولت 
الکترونیک در ساختمان اصلی سازمان 
فن��اوری اطالع��ات بهره برداری ش��د و 

امروز دومین دیتاس��نتر در س��اختمان 
پست لش��کر تهران استقرار و راه اندازی 
ش��د. در ای��ن مراس��م همچنی��ن وزیر 
ارتباطات از س��امانه کارپوش��ه ایرانیان 
به عن��وان رابط��ی بی��ن دول��ت و مردم 
رونمایی کرد. این س��امانه به عنوان یک 
صندوق پس��ت الکترونیکی برای مردم 
عم��ل می کن��د و با وج��ود آن مردم از 
مراجع��ه به دس��تگاه های دولتی بی نیاز 

می شوند. 
کارپوش��ه ملی ایرانیان در واقع درگاه 
واحدی ب��رای ارتباط با دولت اس��ت و 
حجم تبادل اطالعات و نگهداری آن در 

ای��ن زمانه امکان پذیر می ش��ود.  در فاز 
نخست این سامانه رابطه یکسویه دولت 
با مردم را فراهم می کند و هر نوع ابالغ، 
پیگیری و س��ند در قال��ب این صندوق 
پستی در دسترس مردم قرار می گیرد. 

ای��ن درگاه ب��ه پروت��کل موبایل نیز 
متصل اس��ت. در فاز دوم نیز قرار است 
رابطه دوس��ویه از سمت مردم به دولت 

نیز در این صندوق پستی فعال شود. 
در این مراس��م همچنی��ن تفاهمنامه 
هم��کاری برای ارائه خدمات کارپوش��ه 
ملی ایرانیان میان ش��رکت ملی پست و 
سازمان فناوری اطالعات به امضا رسید. 

دی��روز بود ک��ه پس از ک��ش و قوس 
فراوان تعرفه های اینترنت نامحدود اعالم 
ش��د. کارب��ران پس از اع��الم این خبر و 
مش��اهده تعرفه   های موج��ود انتقادهای 
فراوان��ی را ب��ه آن وارد کردن��د. می توان 
گفت تمام انتقادهای آنها بجا و درس��ت 

بوده است. 
به گزارش دیجی رو، در اکثر کش��ورها 
کلم��ه نامحدود ب��ه معنای اس��تفاده به 
ان��دازه دلخواه و بدون محدودیت اس��ت. 
متأس��فانه دی��روز دیدی��م که ای��ن واژه 
معنای دیگری ه��م دارد! نامحدود یعنی 
هم��ان محدودیت ه��ای قدیم��ی حجم 
اینترن��ت، ولی با نام��ی جدید، غیر از این 

است؟! 
ابتدا نگاهی به تعرفه های اعالم ش��ده 

بیندازیم. )جدول(
  همانط��ور ک��ه می دانی��د ترافی��ک 
بین المللی منظور اس��تفاده از سایت های 

خارجی اس��ت که اکثر م��ا در طول روز 
از برخ��ی از آنان ب��رای کارهای مختلف 
از جمل��ه دانلود فای��ل، مرور خبرها و… 
اس��تفاده می کنی��م، البت��ه س��ایت های 
فارس��ی زب��ان زی��ادی هم در ای��ران در 
س��رورهای خارجی میزبانی می شوند! در 
جدول می بینیم که حجم در نظر گرفته 
ش��ده برای ترافی��ک بین المللی بس��یار 
پایین و محدود در نظر گرفته شده است. 

اما بحث دیگر مربوط به س��قف مصرف 
اینترنت داخلی اس��ت. این حجم نیز در 
مقایسه با اس��تفاده بسیاری از کاربران و 
خانواده ها از سایت های ایرانی کم به نظر 

می رسد. 
اکثر مردم با ش��نیدن خب��ر واگذاری 
اینترنت نامحدود و کنار گذاش��ته شدن 
خرید حجمی اینترنت خوش��حال شدند، 
اما این خوش��حالی تنها ب��رای چند روز 

پای��دار بود و متوجه ش��دیم ک��ه همان 
سناریوی قبلی تکرار خواهد شد. 

بهتر نب��ود نامی ب��ه غی��ر  از اینترنت 
نامحدود برای آن در نظر گرفته شود؟! 

بد نیس��ت بدانید در اکثر کشورهای 
دنی��ا اینترن��ت  ADSL ب��ه ص��ورت 
نامحدود و با قیمت های بس��یار پایین 
عرضه می شود و تنها تفاوت در سرعت 
از  بس��یاری  در  رو  از همی��ن  اس��ت. 
مکان ه��ا از جمله رس��توران ها، هتل ها 
و... شما می توانید به راحتی و به رایگان 
از اینترن��ت وای ف��ای اس��تفاده کنید 
ب��دون اینک��ه صاحب اینترن��ت نگران 
حجم مصرفی اینترنت کاربران باش��د! 
اما فعال قرار است نام اینترنت نامحدود 
در ای��ران به اجرا درآی��د و احتماال در 
سالیان بعد باید منتظر کاهش قیمت ها 
و اس��تفاده از اینترنت نامحدود واقعی 

باشیم! 

تحلیل تعرفه های اینترنت نامحدود؛ نامحدود با محدودیت های عجیب! 

همزمان با افتتاح دیتاسنتر شماره ۲ دولت 

فاز نخست مرکز ملی تبادل اطالعات بهره برداری شد
اخبار

چاپ مکرر تصاویر رنگی روی کاغذ 
امکان پذیر شد

محققان دانشگاه های رایس، یونسی و کره، راهکار 
جدی��دی را اب��داع کردند که امکان چ��اپ و حذف 
چندین تصویر رنگی را روی نوع خاصی کاغذ فراهم 
می کند.  به گزارش روز چهارشنبه گروه اخبار علمی 
ایرنا از س��اینس دیلی، در ای��ن تکنیک از رنگ های 
س��اخت یافته استفاده ش��ده اس��ت که ویژگی های 
متفاوت��ی با مرکب مرس��وم در صنع��ت چاپ دارند. 
مرکب های متداول تمام طیف رنگی را به غیر  از رنگی 
که توس��ط چشم دیده می شود، جذب می کنند و به 
همین علت مثال با رنگ قرمز یا آبی دیده می ش��وند. 
این رنگ ها به مرور زمان کمرنگ تر و در نهایت محو 
می شوند. رنگ های س��اخت یافته رنگ های مشخص 
را در زوایای مشخصی منعکس می کنند. این رنگ ها 
از دس��ته های تک بعدی پلیمرهای الیه ای س��اخته 
ش��ده اند که به آنها اصطالحا کوپلیمر دسته ای گفته 
می ش��ود.  کوپلیمرها انعطاف پذیر، نرم و کش س��ان 
هس��تند و با تغییر ش��کل و ابعاد آنها می توان رنگ 

منعکس شده از آنها را تغییر داد. 
محقق��ان دریافتند ک��ه با اس��تفاده از یک جوهر 
بدون رنگ با پایه آب که براساس آمونیوم پرسولفات 
ساخته شده اس��ت، می توان نحوه اتصال کوپلیمرها 
را در موقعیت های مختل��ف کنترل کرد و در نتیجه 
ضخامت و رنگ منعکس شده از آنها را تحت کنترل 
درآورد.  محققان با استفاده از مقادیر مختلف آمونیوم 
پرس��ولفات و اتانول روی کاغذ پوش��یده از کوپلیمر 
توانس��تند افزایش و کاهش حجم مولکول های آن را 
کنترل کرده و در نتیجه الگوها و رنگ های مورد نیاز 
برای چاپ تصویر را ایجاد کنند. اس��تفاده از مقادیر 
زیاد پرس��ولفات آمونیوم منجر به تولید تصاویر سیاه 
و حذف س��ایر رنگ ها می ش��ود. همچنین محققان 
دریافتند با اس��تفاده از برمید هی��دروژن می توانند 
پرس��ولفات آمونیوم را از سطح کاغذ پاک کنند. آنها 
با اس��تفاده از این ش��یوه توانس��تند بیش از 5۰ بار 
تصاویر مختلف را با کیفیت یک چاپگر جوهرافش��ان 

صنعتی روی کاغذ چاپ و پاک کنند. 
قرار است گزارش کامل این تحقیقات در شماره 4 
آگوست نش��ریه Advanced Materials منتشر 

شود. 

از اعضای تیم های روباتیک ایران 
در ژاپن تقدیر شد

ب��ا برگزاری مراس��می در ش��هر توکی��و، پایتخت 
ژاپن از موفقیت های به دس��ت آم��ده تیم های ایران 
در بیس��ت و یکمین دوره مسابقات جهانی روباتیک 

۲۰۱7 تقدیر به عمل آمد. 
به گزارش ایرنا، در این مراس��م که سه شنبه شب 
و به همت س��فارت جمهوری اس��المی ایران برگزار 
ش��د، اعضا و مسئوالن تیم های ایران که به ۱6 مقام 
ارزش��مند در این دوره از رقابت ها در ش��هر ناگویای 

ژاپن دست یافتند، مورد تقدیر قرار گرفتند. 
رضا نظرآهاری، سفیر ایران در ژاپن در سخنانی با 
تبریک به اعضا و مسئوالن تیم ایران به خاطر کسب 
عناوین ارزش��مند در مس��ابقات جهان��ی روباتیک، 
موفقی��ت جوان��ان ای��ران در رویداده��ای مختل��ف 
بین المللی را با سیاس��ت خارجی کش��ورمان مرتبط 

دانست. 
وی ص��ادرات نفت، گاز و خام فروش��ی را بدترین 
نوع برخورد با ثروت ملی دانست و تصریح کرد که به 
دلیل تغییر ش��رایط کنونی دنیا، ثروت یک کشور به 
فکر و نوآوری آن مرتبط بوده ثروت ملی را تش��کیل 

می دهد. 

بهره گیری از هوش مصنوعی برای 
کاهش جرم در چین

براس��اس یک ط��رح تحقیقاتی ک��ه متخصصان و 
کارشناسان چینی در دس��ت اجرا دارند، این کشور 
ب��رای آنکه می��زان جرم و جنای��ت را کاهش داده و 
قب��ل از وق��وع آن را پیش بینی کن��د، بهره گیری از 
نوعی سیس��تم ه��وش مصنوعی را در دس��تور کار 
قرار داده اس��ت.  به گزارش ایرن��ا، در این طرح که 
از ترکی��ب فناوری تش��خیص چهره اف��راد و هوش 
مصنوعی استفاده می شود، این امکان را به مسئوالن 
و دس��تگاه های امنیتی کشور چین می دهد که افراد 
خاط��ی را که قرار اس��ت در آین��ده مرتکب جرم و 

جنایت شوند، شناسایی کنند. 
این طرح همچنین این امکان را فراهم می س��ازد 
که با استفاده از فناوری مورد اشاره و زیر نظر داشتن 
رفتار اف��راد، عزم و اراده آنان ب��رای ارتکاب جنایت 
در زمان مشخص معلوم ش��ود. این طرح تحقیقاتی 
براساس اعالم رسانه های چینی توسط شرکت کالود 
واک  )Cloud Walk( ک��ه در ش��هر گوانگ ژو در 
استان گوانگ دونگ واقع شده در حال انجام است. 

تارنمای چاینا دیلی روز چهارش��نبه در گزارش��ی 
ب��ه نق��ل از »منگ لی« مع��اون وزیر عل��وم و فنون 
چین نوشته است: این سیستم ارزشیابی با اطالعات 
وس��یعی که براساس محل تردد هر فرد و رفتار آنان 
در اختیار دارد، می تواند کمک های ارزش��مندی در 
خصوص فعالیت گروه های مش��کوک و مظنون حتی 
گروه های تروریس��تی به پلی��س و نیروهای امنیتی 

ارائه دهد. 

اخبار

خطری که از بیخ گوش یک میلیارد 
گوشی از آیفون تا گلکسی رد شد

س��خت افزارNitay Artenstein  در کنفرانس 
س��االنه هکرهای کاله س��یاه توانس��ت تراش��ه وای 
فای برادکام را که روی یک میلیارد گوش��ی اس��ت 
به راحتی هک کند.   به گزارش خبرآنالین، تا اوایل 
جوالی امس��ال بیش از یک میلیارد گوشی مجهز به 
تراش��ه وای فای برادکام )Broadcom( از س��ری 
BCM43xx در خطر هک ش��دن قرار داش��تند تا 
اینکه اپل و س��ایر سازندگان حفره امنیتی مذکور را 
پوش��اندند و »نیتای« راز آن را در کنفرانس امنیتی 

در الس وگاس چند روز پیش فاش ساخت. 
 اما س��وال اینجاس��ت که آی��ا »دوباره نوش��تن« 
ف��رم ور )firmware( که توس��ط »نیت��ای« روی 
تراش��ه ب��رادکام انجام ش��د، آخرین نمون��ه از این 
دس��ت هک ک��ردن اس��ت؟  واقعیت این اس��ت که 
بس��یاری از هکره��ای ش��رکت کننده در کنفرانس 
blackhat تأیی��د کردند که س��طح بعدی هک در 
دنیای زیرزمینی هکرها، هک firmware است که 
می تواند بس��یاری از ابزارهای الکترونیکی موجود در 
بازار را مورد تهدید قرار دهد؛ کاری که سازمان های 

امنیتی در حال انجام آن بدون سروصدا هستند. 
ب��ه گفت��ه کارشناس��ان، ممانعت از اجرا ش��دن 
دیت��ای کارخان��ه ای به صورت غیر قانون��ی با تعریف 
پروتکل های��ی مانن��د ASLR و DEF باید بیش��تر 
مورد توجه س��ازندگان قرار گیرد و راه بس��تن آن را 
قبل از سوء اس��تفاده تعیی��ن کنند؛  کاری که نیتای 
در کنفران��س ک��رد و گوش��ی هایی مانن��د آیفون، 
گلکس��ی اس 3 تا اس 8، نکسوس، نوت سامسونگ 
را به راحتی قابل هک س��اخت که هش��داری بود تا 
س��ازندگان روی مبحث امنیت تراشه بیش از پیش 

کار کنند. 

آیا کمپانی سونی همچنان در قامت 
امپراتور پول ساز است یا رو به زوال؟ 
»کاز هی��رای« مدی��ر اجرایی س��ونی پنج س��ال 
قب��ل اع��الم ک��رد ک��ه می خواه��د در س��ه زمینه 
تصویرسازی دیجیتال )Digital Imaging(، بازی 

)Gaming( و موبایل شماره یک جهان شود. 
به گزارش خبرآنالین، س��ونی گ��زارش فصل اول 
س��ال مالی خود منتهی به ژوئن را منتش��ر کرد و با 
افزای��ش ۱5 درصدی فروش ب��ه رقم ۱.86 تریلیون 
ین دس��ت یافت و س��ودی معادل ۱.4 میلیارد دالر 
عاید س��هامداران خود کرد.  اما آیا س��ونی هر س��ه 
بازار تعریف شده در استراتژی های خود را فتح کرده 
است؟  هرچند کمپانی ژاپنی رشد ۱5درصدی ساالنه 
داش��ته اما این رش��د در همه بخش ه��ای مورد نظر 
نبوده و از سه بازار تعریف شده، توانسته دو بازار را به 
خوبی جلو ببرد، اما در بخش موبایل کامال از اهداف 
خود دور ش��ده است.  صنعت تصویرسازی دیجیتال 
امروز در دس��ت سونی است و به نوش��ته بلومبرگ 
بیش از نیمی از گوش��ی های هوشمند از سنسورها و 
لنزهای س��ونی بهره می برند.  در بخش گیم، سونی 
بزرگ تری��ن درآمد را برای خود رق��م زده اما درآمد 
فصل��ش از 44 ب��ه ۱7 میلیارد ین کاه��ش یافته تا 
همچنان به فروش کنس��ول چهار س��اله خود ادامه 
دهد. اما ترکیبی از فروش پلی استیش��ن، PSVR  و 
فروش گیم روی ش��بکه پلی استیشن فعال سونی را 
سر پا نگه داشته اس��ت.  اما تعجب بزرگ در بخش 
موبایل اس��ت که کاهش هزینه ها و س��رمایه گذاری 
کمتر برای نوآوری باعث شده است تا از رقبا در بازار 
موبایل جا بماند.  نکته قابل توجه اینکه س��ونی تنها 
یک کمپانی الکترونیکی نیست و بخش های دیگری 
دارد که ژاپنی ها و سهامدارانش را سر پا نگه می دارد.  
بازوی فیلمی س��ونی قابل ذکر اس��ت که هرچند در 
ای��ن فصل حرفی برای گفتن نداش��ت اما به زودی با 
متفاوت   Spider-Man: Homecoming فیلم 
ظاهر خواهد ش��د. در بخش موس��یقی نیز با کمک 

Spotify توانسته درآمد خوبی کسب کند. 
به همین دالیل است که »کاز هیرای« می تواند همچنان 
سیاست های بیزینسی خود را موجه جلوه دهد تا زوال در 

بخش هایی مانند موبایل را کمرنگ نشان دهد. 

حمایت آسیاتک از رقابت های 
قهرمانی بوچیا بانوان کشور 

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده¬های 
آسیاتک، هشتمین دوره  رقابت های قهرمانی کشور 
بوچیا بانوان، انتخابی تیم ملی جوانان با حمایت این 
شرکت برگزار گردید. این رقابت¬ها  از تاریخ 7 الی 
9 مردادم��اه ۱396 در محل فدراس��یون جانبازان و 
معلولین با ش��رکت 39 ورزشکار در رده سنی ۱3 تا 
۱9 س��ال  وبه نمایندگی از ۱۲ استان کشور برگزار 
شد. ورزشکاران در این مسابقات به منظور حضور در 
اردوهای تیم ملی برای مسابقات پاراآسیایی جوانان 
به رقابت پرداختند. در پایان این مس��ابقات از سوی 
شرکت آس��یاتک جوایزی به برندگان جهت حمایت 
از جامعه ی ورزش جانبازان و معلولین اهدا گردید.

گفتن��ی اس��ت ورزش بوچی��ا نوع��ی ورزش ویژه 
معل��والن جس��می حرکتی اس��ت که ورزش��کاران 
برحس��ب توانایی های فیزیکی - عملکردی در چهار 

کالس ورزشی با یکدیگیر به رقابت می پردازند.

فنــاوری خالق

ذخیره سازی ۳۳۰ ترابایت دیتای غیرفشرده روی کارتریجی به اندازه کف دست.



 خودروی برقی مفهومی 
بی ام  و iM2 رونمایی شد

عالقه وافر خودرو  دوس��تان به مدل های اسپورت، 
باعث ش��ده است ش��رکت بی ام و طرح های مفهومی 
و برقی خود را به س��بک اس��پورت طراحی کند. به 
همی��ن خاطر خ��ودروی IM2، به صورت یک طرح 

مفهومی اسپورت رونمایی شده است. 
به گزارش زومیت، iM2  ممکن اس��ت براس��اس 
 i8 و M2 نظ��ر س��ازنده اش، پلی بی��ن مدل ه��ای
باشد، اما مش��تریان این خودروی اسپورت حاضر به 
فدا کردن نهایت س��رعت، به خاطر شتاب و مصرف 
س��وخت خواهند بود. به گفته دیوی��د اولیوارز، این 
ماش��ین اس��پورت کامال برقی، تالش خود را بر ارائه 
تجربه ای هیجان انگیز از رانندگی اس��پورت به راننده 
متمرکز می کند، اما وقت��ی راننده انتظار طی کردن 

مسافت های طوالنی و مسابقه ای را نداشته باشد. 
اولیوارز می گوید: خودروی مفهومی iM2 لوکس 
نیس��ت و ش��رایط خوبی برای پیمودن مسافت های 
طوالن��ی ن��دارد، اما ش��تاب و قیمت رقابت��ی عالی، 
ای��ن خودرو را متمای��ز می کن��د. از آنجایی که این 
خودرو یک اس��پورت تمام الکتریکی است، نیازی به 
جلوپنجره مش��بک نیس��ت؛ هرچند هنوز با دو پنل 
در جلو عرضه می ش��ود که دارای جلوپنجره مشبک 

دوتکه )سبک مخصوص بی ام و( است. 
ویژگی ه��ای دیگر این خ��ودروی برقی عبارتند از 
سیس��تم xDrive تمام چرخ محرک، اورهنگ کم 
در جل��و و عق��ب )اورهنگ به فاصل��ه محور چرخ ها 
از جل��و یا عقب خودرو گفته می ش��ود( و چرخ های 

۲۰اینچی. 
همه چیز در این خودروی مفهومی جذاب اس��ت. 
هنوز هم نباید امیدی به شکس��ت رقبای بنزینی در 
مس��افت های طوالنی داش��ت، اما با فناوری کنونی، 
حرک��ت با نهای��ت س��رعتی ح��دود ۱۰۰ کیلومتر 
بر س��اعت برای یک خودروی برقی مناس��ب است. 
به هرحال دنیای طراحی خودرو، دنیای محدودیت ها 
است و نمی توان انتظار داشت همه ویژگی های خوب 

در یک خودرو جمع شوند. 

نهایی شدن واگذاری اوپل به پژوی فرانسه
خروج غول آمریکایی؛ تولد قهرمان 

اروپایی

ش��رکت جنرال موتورز، اکنون ک��ه از تالش برای 
س��ود بردن از بازار اروپا و چند بازار در سراسر جهان 
در شرایط رقابتی دشوار دست کشیده ، پا روی پدال 
گاز گذاشته تا به حرکت درآید و دستور کاری را که 
برای رشد در ش��رایط تازه برای خود در نظر گرفته 

است، به اجرا درآورد. 
به گزارش اخب��ار خودرو، جنرال موتورز اعالم کرد 
مراحل فروش واحد Opel AG به پژوی فرانسه را 
تکمیل کرده اس��ت. با این اقدام غول خودروس��ازی 
آمری��کا، پای��ان ۸۸ س��ال حض��ور آن به عنوان یک 
خودروس��از عمده در اروپا و تقریبا دو دهه زیان های 
سنگین با وجود تجدید ساختارهای مدام رقم خورد. 
نخستین خبر در مورد این قرارداد در تاریخ ۶ مارس  

)۱۶ اسفند ۹۵( اعالم شده بود. 
فروش ش��رکت و برند خودروی��ی اوپل مهم ترین 
حرکت در مجموعه اقدامات جنرال موتورز است که 
به منظور کنار گذاشتن عملیات غیرسودآور و تمرکز 
بیش��تر بر فعالیت های پولس��از، از جمله بخش مهم 
تولید خودروهای ب��زرگ و تجاری برای بازار ایاالت 

متحده انجام شده است. 
دنی��ل آمان، رئیس جنرال موت��ورز در مصاحبه با 
خبرنگاران اعالم کرد که این شرکت »بیشتر یا همه 
مسیر« الزم برای کاهش موانع بازدارنده آن شرکت 
در س��طح جه��ان را پیموده اس��ت؛ مش��کالتی که 
نزدیک بود جنرال موتورز را از جدول سه خودروساز 

برتر جهان از لحاظ حجم فروش خارج کند. 
دنیل آمان گفت: »طی چهار یا پنج س��ال گذشته 
مجبور ش��دیم بخش بزرگی از زمان خود را به جای 
جس��ت وجو ب��رای فرصت های بهتر، ص��رف برطرف 
کردن مش��کالت کنیم.« وی اعالم کرد خروج اروپا  
»مهم تری��ن گام« برای س��رعت دادن به برنامه های 

رشد جنرال موتورز است. 
 »ما امیدواریم اکن��ون وقت و انرژی خود را برای 
رشد بیشتر صرف کنیم.« برای شرکت پژو به دست 
آوردن برنده��ای اوپل و واکس��هال و تحویل گرفتن 
آن از جنرال موتورز، اقدامی جسورانه به شمار می آید 
چون این شرکت خودروسازی هنوز در مراحل اولیه 

اصالح ساختارهای مالی خود است. 
کارل��وس ت��اوارز، مدیرعامل گ��روهPSA  )پژو-
س��یتروئن( ق��ول داده اس��ت ک��ه گ��ردش مال��ی 
موفقیت آمیزی برای ای��ن برندها رقم بزند. او چنین 
کاری را از س��ه سال پیش که به عنوان مدیرعامل به 

گروه پیوسته، انجام داده است. 
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مع��اون س��ازمان مل��ی اس��تاندارد به 
استانداردس��ازی خودروهای تولید داخل 
اش��اره ک��رد و گف��ت که ش��رکت های 
تولیدکننده خودرو تا دی ماه سال آینده 
باید کیفی��ت خودروهای تولیدی خود را 
به سطح استانداردهای تعیین  شده ملی 
برس��انند که در این میان ممکن اس��ت 
تع��دادی از مدل های خ��ودروی تولیدی 
نتوانند به این س��طح برسند و تولید آنها 

متوقف شود. 
به گزارش ایس��نا، وحید مرندی مقدم 
در دومین نشست دور چهارم گردهمایی 
منطق��ه ای با حضور رؤس��ا و نمایندگان 
اس��تاندارد اس��تان های غرب کش��ور در 
هم��دان، اظهار کرد: در راس��تای کنترل 
بازار به عنوان یکی از وظایف مهم و روزانه 
این معاونت، در سال گذشته تعداد ۳۵۰ 
هزار مورد بازرس��ی در سطح استان های 

کشور صورت گرفته است. 
وی با بیان اینکه بازرس��ی ها به صورت 
خری��د اجن��اس و کاالها از س��ایر مراکز 
خرده فروشی و عرضه کاال صورت گرفته 
است، افزود: به منظور نزدیکی نظارت ها 
به قضاوت مردم نمونه ها از فروشگاه های 
عرضه محصوالت خریداری ش��ده است، 
به طوری ک��ه از ۲۰ ه��زار نمون��ه آزمون 
کنت��رل کیفی��ت گرفته ش��د و عالوه بر 
آن واحدهای تولیدی نی��ز مورد ارزیابی 

و کنترل قرار گرفته است. 
معاون س��ازمان ملی اس��تاندارد ادامه 
داد: از ۳۵۰ ه��زار مورد آزمایش ش��ده، 
اس��تاندارد  عالم��ت  جع��ل  م��ورد   ۶۸
مش��اهده و ۱۸۶۰ مورد نی��ز به مقامات 
قضای��ی و تعزیرات حکومتی ارجاع ش��د 
و مجازات های متع��ددی از جمله زندان 
و پرداخت جرائم نقدی برای شان تعیین 

شده است. 
مرندی مقدم از پلمب ۴۳ واحد تولیدی 
غیراس��تاندارد در سطح کشور خبر داد و 
گفت: در سال گذشته در ایام ماه مبارک 
رمضان کاالهای پرمصرف مانند لبنیات، 
روغ��ن، ش��کر و زولبی��ا م��ورد کنترل و 
ارزیاب��ی قرار گرفت و در طرح ویژه نوروز 

نیز کاالهای پرتقاضا آزمایش شد. 
استانداردس��ازی  ب��ه  ادام��ه  در  وی 
خودروه��ای تولی��د داخ��ل اش��اره کرد 
و گف��ت: م��وارد اس��تاندارد خودروهای 
تولی��د داخلی نی��ز از ۵۸ م��ورد به ۸۱ 

فاکتور اس��تاندارد رس��ید ک��ه زمانی را 
ب��رای ش��رکت های تولیدکنن��ده درنظر 
گرفته ایم تا بتوانند در این مدت کیفیت 
خودروه��ای تولی��دی خود را براس��اس 
زمان بن��دی مقرر به حد اس��تانداردهای 

تعیین شده برسانند. 
مرندی مق��دم افزود: در همین راس��تا 
مق��رر ش��ده ش��رکت های تولیدکنن��ده 
خ��ودرو تا دی ماه س��ال ۱۳۹۷ کیفیت 
خودروه��ای تولی��دی خود را به س��طح 
اس��تانداردهای تعیین شده ملی برسانند 
که در این میان ممکن اس��ت تعدادی از 
مدل های خ��ودروی تولی��دی نتوانند به 
این س��طح برسند و شرکت ها بنا بر سود 
و صرفه اقتصادی خ��ود مجبور به توقف 

تولید آنها شوند. 
وی تصریح کرد: استانداردهای افزوده 
شده در بخش تولید خودرو بیشتر شامل 
موارد اس��تاندارد ایمنی و هش��دار برای 
عابران پیاده بوده اس��ت ک��ه تفاوت های 
عم��ده ای با س��طح اس��تانداردهای قبل 

خواهد داشت. 
معاون س��ازمان ملی استاندارد با اشاره 
به تأکی��د مق��ام معظم رهب��ری درباره 
ل��زوم تحت پوش��ش ق��رار گرفتن همه 

کااله��ای تولی��دی داخ��ل اظه��ار کرد: 
در مجل��س طرحی ب��ا عن��وان اظهاریه 
انطب��اق اس��تاندارد به تصویب رس��یده 
که در راس��تای اجرایی ش��دن آن، تمام 
ارگان ه��ای صادرکنن��ده مجوزهای الزم 
ب��ه تولیدکنن��دگان بخش ه��ای مختلف 
صنع��ت، مع��دن، کش��اورزی، خدمات و 
بازرگانی کش��ور با ابالغ بخش��نامه ای از 
سوی معاون اول رئیس جمهور موظف به 

اقدام براساس آن خواهند شد. 
مرندی مق��دم ادام��ه داد: طب��ق ای��ن 
مصوبه هم��ه تولیدکنن��دگان موظف به 
تکمیل فرم اظهاریه انطباق می ش��وند و 
براساس این DOC مسئولیت استاندارد 
کاال برعهده تولیدکنندگان است و ایشان 
موظف ب��ه رعایت مقررات و مراقبت های 
الزم برای اس��تاندارد ب��ودن کاالی خود 

هستند. 
وی اظهاریه انطباق را به عنوان تحولی 
در کش��ور معرفی کرد و گفت: این نحوه 
عملکرد می تواند حرکتی مثبت در جهت 
استانداردسازی کشور و رسیدن به سطح 

استانداردهای جهانی در کشور باشد. 
وی در ادام��ه از کاه��ش م��وارد جعل 
عالمت اس��تاندارد توسط عرضه کنندگان 

محصوالت در س��ال های اخی��ر خبر داد 
و گفت: افزایش میزان بازرس��ی های این 
معاونت زمینه سوءاستفاده های احتمالی 

را کاهش داده است. 
معاون سازمان ملی اس��تاندارد درباره 
اس��تاندارد ح��الل نیز خاطرنش��ان کرد: 
اس��تاندارد حالل در دنیا ساالنه به میزان 
۲۵۰۰ ت��ا ۳۰۰۰ میلی��ارد دالر گردش 
مال��ی و درآمد ارزی ایج��اد می کند که 
در این راس��تا کش��ورهایی چون ترکیه، 
اندونزی، مالزی و امارات پیش��رو هستند 
و اگ��ر بتوانیم حداقل ۵درصد این بازار را 
در اختیار بگیریم، افزون بر ۱۲۵ تا ۱۵۰ 
میلی��ارد دالر درآمد ارزی برای کش��ور 
خواهد داشت که این میزان درآمد ارزی 
م��ا را از درآمدهای نفت��ی بی نیاز خواهد 

کرد. 
مرندی مق��دم بی��ان کرد: در ش��ورای 
سیاست گذاری اس��تاندارد گزارشی برای 
صدور اس��تاندارد حالل مطرح ش��ده که 
این مطلب می تواند تأثیر بس��یار مثبتی 
بر گردشگری حالل کشور داشته باشد. 

وی کش��ور ای��ران و عربس��تان را تنها 
کش��ورهای دارای پتانس��یل گردشگری 
حالل معرف��ی کرد و اف��زود: زمینه های 
گردش��گری ح��الل در کش��ور وج��ود 
دارد و نی��ازی به س��رمایه گذاری در این 
زمینه نداریم و تنه��ا با صدور مجوزها و 
استانداردسازی واحدهای تولیدی حالل 
فعال در کش��ور می توانی��م بازار خوبی را 
در صنعت گردش��گری حالل در کش��ور 

ایجاد کنیم. 
معاون سازمان ملی اس��تاندارد درباره 
ص��دور نش��ان اس��تاندارد ح��الل گفت: 
کش��تارگاه  واح��د   ۱۸ ب��رای  تاکن��ون 
م��رغ، مجوزه��ای ح��الل صادر ش��ده و 
امیدواریم حدود پنج تا ۱۰ س��ال آینده 
به درآمدهای ارزی حالل و گردش��گری 
حالل ک��ه از جمله درآمده��ای پایدار و 
تجدیدپذیر اس��ت و مانن��د نفت تمامی 
ندارد و قابل افزایش است، دست یابیم. 

وی شورای سیاس��ت گذاری استاندارد 
کش��ور را مبتنی بر چهار کارگروه معرفی 
کرد و یادآور شد: س��ازمان استاندارد در 
قالب چهار کارگروه به استانداردس��ازی 
و افزای��ش کیفیت محص��والت تولیدی 
و رش��د تجارت محص��والت تولید داخل 

کمک می کند. 

براس��اس هدف گذاری صورت گرفته 
در سال ۱۴۰۰ تولید خودروهای تجاری 

به ۶۰ هزار دستگاه افزایش می یابد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت اخی��را ویرایش دوم 
»برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت« را منتش��ر کرد ک��ه در آن 
راهبردهای این وزارتخانه برای توس��عه 
بخش صنعت کش��ور پیش بینی ش��ده 

اس��ت. بخش��ی از برنامه راهبردی این 
وزارتخان��ه در حوزه صنای��ع مربوط به 
»برنامه راهبردی صنعت خودرو« است. 
در برنام��ه راهبردی صنع��ت خودرو 
راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش 
کم��ی و کیفی صنعت خ��ودرو و قطعه 
ایران در حوزه ه��ای مختلف پیش بینی 
ش��ده که از جمله آن رش��د حدودا سه 
برابری تولید خودروهای تجاری در سال 

۱۴۰۰ است. 
در ای��ن زمین��ه در برنام��ه راهبردی 
صنع��ت خودرو پیش بینی ش��ده که در 
س��ال ۱۴۰۰ تی��راژ تولی��د خودروهای 
تجاری شامل انواع مینی بوس، اتوبوس، 
کامیونت، کامیون و کشنده به ۶۰ هزار 

دستگاه افزایش یابد. 
ای��ن هدف گذاری در حالی اس��ت که 
با اجرایی ش��دن برجام و رفع تحریم ها 

تولید و مونتاژ برنده��ای معتبر جهانی 
در ح��وزه خودروهای تجاری از س��وی 
خودروسازان داخلی مجددا از سر گرفته 

شده است. 
در ای��ن زمینه ش��رکت هایی همچون 
بنز، ولوو و هیوندای به ایران بازگش��ته 
و هم��کاری خ��ود را در زمین��ه تولید 
خودروهای تجاری با ش��رکای ایرانی از 

سر گرفته اند. 

در سال ۱۴۰۰

تولید خودروهای تجاری به ۶۰ هزار دستگاه می رسد

توقف تولید خودروهای بی کیفیت تا زمستان ۹۷ 
اخبار

جزییات محدودیت های ترافیکی 
آخر هفته

وزارت راه و شهرس��ازی جزیی��ات ممنوعیت ه��ا و 
محدودیت ه��ای ترافیک��ی روزه��ای چهارش��نبه ۱۱ 
ت��ا یکش��نبه ۱۵ مرداد م��اه را اعالم ک��رد.  به گزارش 
ایس��نا، بر این اس��اس تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ 
 ظهر روز چهارش��نبه تا ۶ صبح روز شنبه از محورهای 
ک��رج – چالوس، ه��راز – فیروزکوه و مح��ور تهران – 
سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است.  همچنین تردد 
انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ تا ۲۳ روز جمعه از کرج 
به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعالم ماموران پلیس 
راه از س��اعت ۱۸ تا ۲۳ همان روز از مرزن آباد به سمت 
کرج یک طرفه خواهد بود.  همچنین از ساعت ۱۲ روز 
ش��نبه تا یک بامداد روز یکشنبه تردد از کرج به سمت 
مرزن آباد یک طرفه بوده و با اعالم پلیس راه از س��اعت 
۱۵ روز ش��نبه تا یک بامداد روز یکشنبه تردد از مرزن 
آباد به س��مت کرج یک طرفه خواهد بود.  همچنین در 
محور هراز از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز شنبه، تردد از رودهن 
به سمت آمل ممنوع بوده و با اعالم پلیس راه از ساعت 
 ۱۶ تا ۲۴ همان روز از آمل به آب اسک )محدوده مشا( 
یک طرفه خواهد بود.  تردد وسایل نقلیه سنگین نیز در 
طول این روزها محدودیت هایی خواهد داش��ت. بر این 
اساس تردد تریلر، کامیون و کامیونت در محور چالوس 
ممنوع اس��ت. در محور هراز در کن��ار ممنوعیت تردد 
تریلر، تردد کامیون و کامیونت ها به اس��تثنای حامالن 
مواد س��وختی و فاسد شدنی از س��اعت ۱۲ تا ۲۴ روز 
چهارشنبه و ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه 

ممنوع خواهد بود. 
در محور فیروزکوه نیز تردد کلیه تریلرها به اس��تثنای 
حام��الن مواد س��وختی و فاسدش��دنی از س��اعت ۱۲ تا 
۲۴ روز جمع��ه و از هش��ت ت��ا ۲۴ روز ش��نبه، از تهران 
به قائمش��هر و بالعک��س ممنوع اس��ت. همچنین وزارت 
راه و شهرس��ازی هف��ت محور را نیز ب��ه دلیل مداخالت 
 ج��وی مس��دود اعالم کرده اس��ت. بر این اس��اس محور

دیزی��ن،   - شمش��ک  ش��اهرود،   – رامی��ان    
رودب��ار – قلعه گن��ج، رودب��ار – کهنوج، فس��ا – داراب، 
استهبان – نی ریز و محور قدیم ایالم – صالح آباد مسدود 
خواهند بود.  همچنین وزارت راه و شهرس��ازی وضعیت 
تردد در ۲۴ ساعت گذشته جاده های کشور را اعالم کرده 
که بر این اس��اس میزان ترددها در قیاس با مدت مشابه 
روز گذش��ته ۰.۴ درصد کاهش یافته است.  بر این اساس 
آزادراه قزوین به کرج با ثبت ۱۴۱هزار تردد پرترافیک ترین 
جاده کش��ور بوده اس��ت.  پس از آن آزادراه های کرج به 
تهران، کرج به قزوین، تهران به کرج و تهران به پاکدشت 
قرار دارند و راه های ارتباطی پایتخت با قم، ساوه و شهریار 

در رتبه های بعدی هستند. 

هشدار به خریداران خودرو در 
عبدل آباد و چیتگر

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
نس��بت به خرید خودرو از بازارهایی مانند عبدل آباد 
و چیتگر هش��دار داد. س��عید موتمنی در گفت وگو با 
ایس��نا، با بیان اینکه از حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار پالکی که 
در طول روز عوض می ش��ود تنها ۵۰۰ خودروی آن از 
طریق نمایش��گاه های اتومبیل معامله شده، اظهار کرد: 
در موارد بسیار بازارهای مرسوم خرید خودرو کاله های 
گش��ادی بر سر مش��تریان می گذارند.  رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو همچنین به ارائه 
توضیحاتی در خصوص خرید خودرو از بازارهایی مانند 
عبدل آباد یا چیتگر پرداخت و گفت: گاه در این بازارها 
شرایطی حاکم می شود که حتی در میان مردم برای آنها 
از اصطالح شیطان بازار یاد می شود، چرا که در بسیاری 
از موارد سر خریداران خودرو در این بازارها کاله می رود.  
وی با تأکید بر اینکه الزم است مردم حتماً خرید خود 
را از جایی انجام دهند که پروانه کسب داشته و در بروز 
مشکل پاسخگوی آنها باش��د، بیان کرد: در این بازارها 
بسیار اتفاق می افتد که ماشین های مشکل دار به فروش 
رسیده و در آینده کسی نسبت به گالیه های خریدار و 
مش��کالت او پاسخگو نیست. از س��وی دیگر روی روند 

فعالیت در این بازارها نظارتی وجود ندارد. 

جدیدترین گزارش ارزیابی کیفی نشان داد
تولید وانت های بی کیفیت ادامه دارد

تولید وانت های نیسان دوگانه سوز، آریسان، نیسان 
تک سوز، مزدا کارا ۲۰۰۰ دو کابین، مزدا کارا ۲۰۰۰ 
ت��ک کابین و س��ایپا ۱۵۱ که در پایین ترین س��طح 
کیفی ق��رار دارند، همچنان ادام��ه دارد.  به گزارش 
ایسنا، اخیرا گزارش ارزیابی کیفیت وانت های تولیدی 
در تیر ماه امس��ال منتشر ش��د. بررسی این گزارش 
نش��ان می دهد که بیشتر این محصوالت همچنان در 
پایین ترین سطح کیفی تولید می شوند.  براساس این 
گزارش از میان هش��ت مدل وان��ت در حال تولید از 
سوی خودروس��ازان داخلی، شش مدل همچنان در 
پایین ترین سطح کیفی قرار دارند.  این وانت ها شامل 
وانت نیس��ان دوگانه س��وز )محصول زامی��اد(، وانت 
آریسان )محصول ایران خودروی تبریز(، وانت نیسان 
تک س��وز )محصول زامیاد(، وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ دو 
کابین )محصول بهمن موتور(، وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ 
تک کابین )محصول بهمن موتور( و وانت سایپا ۱۵۱ 
)محصول س��ایپا( هس��تند که تنها یک ستاره از پنج 

ستاره کیفی را کسب کرده اند. 

اخبار

تازه های خودرو

طراحی خودروی برقی اینفینیتی چگونه خواهد بود؟



به تازگی ش��رکت خودروسازی آلمانی سونوموتورز از نمونه اولیه خودروی 
الکتریکی و خورشیدی خود پرده برداری کرد. این خودرو که سیون نام دارد، 
نخستین مدل تولیدی منتسب به سری ماشین های خورشیدی در جهان بوده 

و احتماال در سال ۲۰۱۹ راهی بازار خواهد شد. 
۳۳۰ س��لول خورشیدی که روی بدنه سیون 
نصب ش��ده اس��ت، این توانایی را دارد که برق 
کافی برای پیمودن یک مس��یر روزانه و تقریبی 
۱8 مایل��ی  )حدود 5. ۲8 کیلومتری( را تأمین 
کن��د. به گزارش دیجیاتو، ع��اوه بر این انرژی، 
سیون از یک باتری نیز بهره می برد که به واسطه 
آن می تواند با ذخیره انرژی ۳۰ کیلو وات ساعت، 
۱۰۰ مایل  )ح��دود ۱6۰ کیلومتر( دیگر را نیز 
بپیماید. با توجه به تعریف خودروی خورشیدی 
که به خودرویی گفته می ش��ود که انرژی قابل 
ماحظه ای را از خورش��ید کسب کند، بنابراین 
از لحاظ فنی س��یون یک خودروی خورشیدی 

کامل نیس��ت، اما با اطمینان می توان گفت که این خودرو نیمی از مس��یر را 
طی کرده و به زودی می تواند عنوان یک خودروی خورش��یدی کامل را از آن 

خود کند. 

داس��تان طراحی و ساخت این خودرو توسط سه کارآفرین جوان آلمانی از 
ش��هر مونیخ آغاز می شود. این س��ه جوان عاقه مند بودند که تغییراتی را در 
جهت تحرک پایدار در یک وس��یله نقلیه مس��تقل از نفت به وجود آورده و 
نتایج آن را ببینند. این سه مهندس آلمانی به 
نام لورین، نوینا و جونا، س��ه سال را در گاراژی 
که متعلق به لورین بود صرف توسعه، ساخت و 

آزمایش پیش نمونه اولیه سیون کرده اند. 
در ماه ژوئیه گذش��ته، شرکت خودروسازی 
سونوموتورز با همراهی یک کمپین جمع آوری 
پ��ول از س��ایت این��دی گوگ��و )وب س��ایت 
مخصوص جمع آوری کمک های مردمی برای 
اهداف خیریه و انس��ان دوس��تانه( آغاز به کار 
کرد. هدف این کمپین افزایش بودجه مورد نیاز 
برای ساخت نمونه های اولیه از نظریه سه جوان 
آلمانی، نشان دادن و تست این نمونه های اولیه 
عن��وان ش��د. در حقیقت در دس��ترس بودن 
وسایل نقلیه الکتریکی با قیمت مناسب برای تمامی اقشار جامعه هدف اصلی 
بود که به راه اندازی ش��رکت س��ونوموتورز و دریافت کمک به این شرکت از 

طریق سایت ایندی گوگو کمک کرد. 

هدس��ت های واقعیت ترکیبی مایکروس��افت که اوایل تابستان امسال برای 
پیش خرید از سوی توسعه دهندگان در دسترس قرار گرفتند، اخیرا راه خود 
را به اس��تور این کمپانی باز کرده اند و حاال عم��وم مردم هم می توانند آنها را 

خریداری کنند. این هدست ها، کماکان به صورت 
خاص برای توسعه دهندگان ساخته شده اند، اما 
دیگ��ر محدودیتی در خرید آنها وج��ود ندارد و 
 HP هرکس��ی می تواند هدست های دو کمپانی
یا ایس��ر را به ترتیب با قیمت ۳۲۹ و ۲۹۹ دالر 
تهیه کند. به گزارش دیجیاتو، این دو هدس��ت 
واقعی��ت ترکیب��ی، در ح��ال حاضر ب��ه صورت 
انحصاری در اس��تور مایکروس��افت ق��رار دارند. 
درحالی که این مطلب نوشته می شود، موجودی 
هدس��ت های HP به پایان رسیده و تنها امکان 
خرید هدست ایس��ر وجود دارد؛ اما هنوز معلوم 
نیس��ت که این موجودی مجدداً افزایش می یابد 
یا خیر. هدست اچ پی اگرچه ۳۰ دالر نسبت به 

همتای ایس��ر گران قیمت تر است، اما از نظر مشخصات سخت افزاری تفاوتی 
نداش��ته و صرفا به هدبند و الیه های درونی بیش��تری مجهز ش��ده که سبب 
می ش��ود بهتر روی س��ر کاربر قرار گیرد. این هدس��ت ها تنها با پی سی هایی 

سازگاری دارند که مایکروسافت آنها را »آماده برای واقعیت ترکیبی« می خواند 
و تعداد زیادی اپلیکیش��ن و بازی مختلف روی آنها در دس��ترس خواهد بود. 
هدس��ت ایسر به یک جفت نمایش��گر با رزولوشن ۱44۰x۱44۰ مجهز شده 
که میدان دیدی ۹5 درجه ای در مقابل چشم 
ق��رار می دهند. این هدس��ت همچنین از نرخ 
رفرش ۹۰هرت��ز بهره می برد و اس��پیکرهایی 
در داخ��ل آن تعبیه ش��ده، اما ب��رای افزودن 
میکروفون، باید از ج��ک ۳.5 میلی متری آن 
 بهره گرفت. ضمنا صدا و تصویر از طریق پورت
 USB 3. 0 و HDMI منتقل می ش��ود. در 
صورتی که بخواهید اپلیکیشن هایی را برای این 
هدست ها توسعه دهید، پیشنهاد مایکروسافت 
این اس��ت که از یک پی سی مبتنی بر ویندوز 
۱۰ ب��ه همراه س��خت افزاری ش��امل پردازنده 
 GTX 980 کارت گرافیکی انویدیا ،Intel i7
یا بهتر و حداقل ۱6گیگابایت حافظه رم و ۱۰ 
گیگابایت فضای داخلی استفاده کنید. این مشخصات مورد نیاز، سبب می شود 
تا فعا هر کاربری قادر به استفاده از هدست های ایسر و HP نباشد، اما احتمال 

دارد در آینده نزدیک و با بهبودهای بیشتر، این مشخصات کاهش یابد. 

علیرضا دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در مراسم امضای تفاهم نامه بانک سپه با معاونت 
علمی در خصوص سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان و فناورانه اظهار 

کرد: ما بحث جدیدی در خصوص تأمین وام 
برای شرکت های دانش بنیان شروع کردیم و 
این کار به منظور فعال ش��دن پروژه های این 

شرکت ها با پرداخت وام است. 
وی بیان کرد: در گذشته جذب سرمایه گذار 
در شرکت های دانش بنیان صورت می گرفت، 
اما ما برای حل مش��کل جذب س��رمایه گذار، 
در گام اول امض��ای تفاهم نامه ای با س��ازمان 
بورس انجام دادیم و صندوق های ریسک پذیر 
در شرکت های دانش بنیان تأسیس کردیم و 
تا امروز حدود هفت صندوق راه اندازی ش��ده 

است. 
دلیری افزود: امکان ارتقای محصول با سرمایه گذاری روی شرکت های 
دانش بنیان صورت می گیرد که با تحقق این امر تابلو اختصاصی در سازمان 

بورس ایجاد شده تا جذب سرمایه گذار بهتر شود. 

وی تأکی��د کرد: معاون��ت علمی 5۰درصد از هزینه های ش��رکت های 
دانش بنیان را در تابلوی بورس می پردازد. 

دلیری ادامه داد: ورود به نهاد های مالی و بانک ها از دیگر اقدامات معاونت 
علمی در زمینه شرکت های دانش بنیان بود.

و  رش��د  مراک��ز  ک��رد:  اظه��ار   وی 
اس��تارتاپ ها می توانند نیاز کشور را فراهم 
کنند و به همین خاطر سرمایه گذاری روی 
این شرکت ها می تواند در رشد علمی کشور 
و ارتقای سطح شرکت های دانش بنیان مؤثر 

باشد. 
دلیری عنوان کرد: باید تحت عنوان مراکز 
شتاب دهنده از سرمایه گذاری در این حوزه 

حمایت کنیم. 
وی ادام��ه داد: راه ان��دازی مراکز نوآوری، 
ش��تاب ده��نده و س��رمایه گ���ذاری روی 

شرکت های دانش بنیان از جمله اقدامات این مجموعه است. 
دلیری یادآور شد: امیدوارم در حوزه دانش بنیان کارگروه های بیشتری 

در زمینه جذب سرمایه گذار ایجاد شود. 

عضو هیأت رئیس��ه اتاق ایران در کارگروه اش��تغال و سرمایه گذاری استان 
کرمانشاه، وضعیت بروکراس��ی اداری و روند صدور مجوزها را بسیار طوالنی 
دانست و گفت: بسیاری از این مراحل باید طی شود، زیرا دستگاه ها براساس 

قوانینی که دارند باید روال اداری را برای صدور 
مجوز ط��ی کنند، ام��ا در دل هریک از مراحل 
صدور مجوز چند مرحل��ه دیگر هم وجود دارد. 
گاهی صدور مجوز در یک دستگاه خود نیازمند 
استعام از چند دس��تگاه دیگر است. این روند 
طوالنی مشکات متعددی برای سرمایه گذاران 
ایجاد کرده که گاهی حتی س��رمایه گذاران را از 

طرحی که دارند، منصرف می کند. 
به گزارش پای��گاه خبری دنیای بانک، رئیس 
ات��اق کرمانش��اه، در خص��وص روش هایی که 
می تواند به کاهش بروکراسی اداری کمک کند 
نیز یادآوری کرد: در درجه اول باید تقدم و تاخر 
در خصوص دستگاه هایی که باید استعام از آنها 

انجام ش��ود، صورت گیرد تا س��رمایه گذار بداند باید از کدام دستگاه کار خود 
را آغاز کند. 

کاش��فی با اش��اره به اینکه بخش عم��ده ای از بروکراس��ی اداری طوالنی 

نرم افزاری اس��ت، افزود: گاهی از س��طح مدیریت تا س��طح کارشناسان یک 
دستگاه، زمان صدور مجوز ۳۰ تا 4۰ درصد افزایش می یابد. 

وی خاطرنش��ان کرد: راه دیگر این اس��ت که دس��تگاه های اصلی متولی 
ص��دور مجوز مانند س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت، جهاد کش��اورزی و... هریک رابطی در 
دستگاه هایی که استعام باید از آنها انجام شود، 
داش��ته باشند که با این کار روند اخذ استعام 

سریع تر خواهد شد. 
از  داد:  ادام��ه  کرمانش��اه  ات��اق  رئی��س 
دس��تگاه هایی مانند دارایی، تامین اجتماعی و. 
. . هم در خواس��ت می کنی��م بدهکاران خود 
را برخ��ط کنند تا اس��تعام از این بخش نیز 
سریع تر صورت گیرد. برخی از دستگاه ها این 
کار را انج��ام داده اند و دیگر بدون آنکه نیاز به 
حضور خود سرمایه گذار باشد، بدهکار بودن یا 

نبودن وی به صورت آناین چک می شود. 
کاشفی گفت: اگر بتوانیم مشکات را به شکل نرم افزاری حل کنیم بخش 
قابل توجهی از بروکراسی اداری کاسته خواهد شد، در غیر این صورت نیازمند 

اصاح قوانین بزرگ و عظیم در کشور هستیم. 
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مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری شناس��اندن توانمندی های 
نهفت��ه ب��ه جوانان و آش��نایی آنان ب��ا الگوهای موفق کس��ب و کار را از 

زمینه های اثرگذاری مراکز نوآوری دانشگاه ها برشمرد. 
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری در 
نخستین نشست مدیران مراکز نوآوری دانشگاه های کشور، این مراکز را 
الگوس��از و هدایت کننده  دانشگاهیان به نوآوری و کارآفرینی عنوان کرد 
و گفت: مراکز نوآوری دانش��گاه با کمک به شکل گرفتن الگوهای موفق 
کسب و کارهای نوآور دانشگاهی، زمینه ساز ترغیب دیگر دانشگاهیان به 
این سو باشند و آنان را برای پای گذاردن در مسیر نوآوری و کارآفرینی 
هدایت کنند. نگاه معاونت به این مقوله حمایتی بوده و دانشگاه ها خود 

نقش اساسی در رسیدن این مراکز به اهداف خود دارند. 
وی ادامه داد: به واس��طه  تاش این مراکز، دانش��جویان با مش��اهده 
نمونه های موفق، مسیر تازه ای را برای کسب و کار خود به عنوان الگو قرار 

می دهن��د و به جای دنبال کردن مس��یر 
پش��ت میزنش��ینی و کارمندی، ایده های 

نوآورانه خود را تحقق می بخشند. 
رئیس بنیاد ملی نخبگان، ش��کل گیری 
کس��ب و کارهای نوآور موفق دانش��گاهی 
را زمینه س��از تحقق اقتص��اد دانش بنیان 
به واس��طه خاقی��ت و ن��وآوری برآم��ده 
در  گف��ت:  و  دانس��ت  دانش��گاه ها  از 
ش��رایط کنونی مراکز ن��وآوری می توانند 
دانش��گاه ها را در تربیت جوانانی که قرار 
اس��ت با نوآوری و کارآفرینی، ضمن حل 
چالش های اساس��ی، ارزش افزوده ایجاد 
کنن��د یاری کن��د. البته ای��ن مراکز باید 
تاش کنند تبدیل به یک ساختار اداری و 

سازمانی نشده و چابک باشند. 
س��تاری تاکید کرد: چرخ��ه  معیوب و 

دولت مح��ور و عاملیت همه کارها در دولت باید اصاح ش��ود، زیرا این 
چرخه معیوب به ساختار نوآوری و کارآفرینی کشور آسیب می زند. 

مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری گف��ت: دانش��جویان در 
دانش��گاه هایی تحصی��ل می کنن��د ک��ه با س��رفصل های کپی ش��ده از 
دانشگاه های خارجی راهبری می ش��ود. در درجه اول سرفصل ها باید با 
ساختار و فرهنگ کشور و به دست جوانان خاق و نوآور با سیاست های 

جدید اصاح شود. 
وی شناس��اندن توانمندی ه��ای نهفت��ه به جوانان و آش��نایی آنان با 
الگوهای موفق کس��ب و کار را یکی از زمینه های اثرگذاری مراکز نوآوری 
در تحول فرهنگی برای ش��کل گرفتن زیس��ت بوم کارآفرینی برشمرد و 
گفت: باید فرهنگ شرکت هایی که ارزش آنها به خاقیت نیروی انسانی 
آنهاس��ت ترویج ش��ود. مبنای ارزش گذاری های میلیارد دالری برخاف 

گذشته دیگر دارایی های مادی و فیزیکی نیست. 
س��تاری، فعالیت اس��تارتاپ ها در قالب مراکز نوآوری دانش��گاهی را 
آغازگر یک جنبش تحول س��از اجتماعی و فرهنگی دانس��ت و گفت: در 
مراکز نوآوری با ش��کل گیری اس��تارتاپ ها، پیمودن نخستین گام  برای 

یک تحول اجتماعی تمرین می ش��ود و با هدایت جوانان به این مس��یر، 
زمینه های فرهنگی نسل آینده مهیا می شود. 

وی با بیان اینکه اس��تارتاپ ها اعتمادبه نفس، ایس��تادگی و پشتکار را 
به عنوان مبنای موفقیت نس��ل جوان کشور ترویج می کنند و از هر ۱۰ 
اس��تارتاپ ممکن اس��ت یک یا دو مورد موفق ش��وند، اما تجربه علمی 
نشان داده است استارتاپ های شکست خورده از این راه باز نمی گردند و 
با درس گرفتن از تجربه های خود، با عزمی راسخ تر و نگاهی گسترده با 
ایده ای نو در این مسیر به حرکت ادامه می دهند زیرا در منطق استارتاپی 

یادگیری و کسب تجربه های نو مفهومی در برابر شکست است. 
رئیس بنیاد ملی نخبگان، افزود: اس��تارتاپ ها مجالی برای یادگیری، 
کسب تجربه و تعامل های اجتماعی هستند و راهبرهای مراکز نوآوری، با 
ایفای نقش هدایتگر و پشتیبان در این راه به کمک جوانانی می آیند که 
می خواهند با اعتمادبه نفس، جسارت و شجاعت خود ایستادگی در برابر 

شکست را ممکن کنند. 
وی با بیان اینکه اکنون زیرساخت های 
الزم در ح��وزه س��رمایه گذاری خطرپذیر 
مانند ارائه تسهیات، بسترهای کارآفرینی 
از جمل��ه مراکز رش��د و ش��تاب دهنده ها 
ایجاد شده است، اثرگذاری این زیرساخت 
را مستلزم بازس��اخت فرهنگی در سطح 
جامعه دانس��ت و گفت: خوشبختانه این 
تحول فرهنگی از دل دانشگاه ها آغاز شده 
است و نمونه آن را می توان در شکل گیری 
کس��ب وکارهای دانشگاهی و جهت گیری 

دانشگاه ها به این سو شاهد بود. 
س��تاری اظهار داشت: س��رمایه گذاران 
کان در حوزه ه��ای نفتی و پتروش��یمی 
اکنون عرصه کسب و کارهای نوآور را برای 
سرمایه گذاری انتخاب کرده اند، زیرا به این 
درک رسیده اند کسب و کاری که رش��د چند ده  برابری را در کوتاه ترین 
زم��ان ممکن تجربه می کند، بهترین فضا برای س��رمایه گذاری و ایجاد 

ارزش افزوده است. 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری ادام��ه داد: اگرچه همچنان 
مشکات و موانع متعددی فراروی کسب و کارهای نوآور قرار دارد، اما این 
کس��ب و کارها با توانمندی خارق العاده شان در تغییر ساختارهای سنتی 
که برگرفته از ماهیت پویا و خاق آنهاست فضای پیرامونی را دستخوش 

تحول می کنند.
 در این راه همواره یک گام جلوتر از قوانین س��نتی هس��تند و نمونه  
موفق این باور را می توان در کسب و کارهای موفق خدماتی که این روزها 

بازارها را در دست گرفته اند مشاهده کرد. 
رئی��س بنیاد ملی نخبگان با بیان اینک��ه جوانان صرفا نیازمند فضای 
مس��اعد برای انج��ام فعالیت خود هس��تند، افزود: مادام��ی که جوانان 
فضای مس��اعدی در اختیار داشته باشند، می توانند تحول آفرین بوده و 
با این کس��ب و کارها، دست سودجویان را کوتاه کرده و رفاه را به جامعه 

بازگردانند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، گفت: با اینکه جزو وظایف وزارت 
ارتباطات ایجاد شغل نیست، اما امیدوارم، وزیر آینده به موضوع ایجاد 
کسب و کارهای الکترونیکی در بستر شبکه ملی اطاعات و شرکت های 
دانش بنیان توجه کند و دولت دوازدهم نیز ایجاد اشتغال را در دستور 

کار خود دارد. 
به گزارش س��یتنا، دکتر واعظی در آیین رونمایی از مرکز ش��ماره 
دو داده دول��ت و کارپوش��ه ایرانیان، گفت: در کارپوش��ه ایرانیان این 
ظرفیت برای همه ملت ایران به وجود آمده اس��ت که پوش��ه ای برای 
هم��ه کارهایی که مردم با دس��تگاه های دولتی یا دس��تگاه ها بامردم 

دارند ایجادشود. 
ب��ه گفت��ه وزیر ارتباط��ات، در این کارپوش��ه هر فرد ب��ا کد خاص 
می تواند تمام مدارکش را در آن قرار دهد و اگر هر دستگاهی با کسی 
کار دارد ب��ه جای آدرس های متغیر توصیه ه��ا، اخطار و توصیه اش را 
بافاصله دراین کارپوش��ه قرار دهد و اف��راد می توانند اطاعات خود 
را درآن نگه��داری کند. این امر کمک می کند تا مردم همیش��ه تمام 
پرونده ه��ا را ب��ا خود حمل نکنن��د و در هر لحظه از ش��بانه روز و در 

هرجای دنیا به مدارک خود دسترسی داشته باشند. 
وی با تأکید بر اینکه با کارپوشه ایرانیان در وقت مردم صرفه جویی 
می ش��ود، ادامه داد: از مزایای این کار پوش��ه آن است که وقتی یک 

مدرکی از مرجعی ارائه می شود برای همیشه مورد اعتماد است. 
واعظی تصریح کرد: از مردم تشکر می کنم بعد از بهره برداری از فاز 
نخس��ت دولت الکترونیک، مراجعه مردم به س��امانه های الکترونیکی 

سه برابر شده است؛ همچنین از رسانه ها و صدا وسیما تشکر می کنم 
ک��ه به اهمیت دولت الکترونیک توجه و مردم نیز از این س��رویس ها 

استقبال کردند.
وی با تأکید بر اینکه از روز گذشته عاوه بر 5۱دستگاه سه دستگاه 
جدید نیز برای ارائه خدمت در دولت الکترونیک، اضافه شدند، افزود: 
ان ش��اءاهلل این اس��تقبال مردم و دس��تگاه های مختلف مسیر را برای 
وزارت ارتباطات هموار می کند تا در فاز دوم با قوت بیش��تری حرکت 

شود. 
 وزی��ر ارتباطات اظهار کرد: امروز س��امانه ای معرفی می ش��ود که 
هرکسی یکبار با شماره ملی به آن وارد و از همین امروز امکانات برای 
مردم فراهم می شود. واعظی تصریح کرد: این پوشه شبیه »ای باکس« 
در دنیا اس��ت که اس��ناد معتبر درآن قرار می گیرد، اکنون کارپوش��ه 

ایرانیان برای همه مردم است و در هر زمانی قابل دسترس است. 
وی ادامه داد: در طول این چهار س��ال به اهداف مدنظر رس��یده ام 
و در طول این مدت کار تیمی انجام ش��ده و از همه مس��ئوالن نظام 
و رئیس جمهور تش��کر می کنم. وی در خصوص آرزوهایش در دولت 
یازدهم گفت: من آرزو داش��تم مردم از ش��بکه های اجتماعی بومی با 
پرداخت کمتر و س��رعت بیشتر استفاده می کردند، چراکه دولت بارها 
اعام کرده که حریم خصوصی مردم در ش��بکه های اجتماعی داخلی 

حفظ می شود. 
واعظ��ی ادامه داد: به مردم عزیز اطمینان می دهم دولت نگاهش به 

شبکه های اجتماعی، سیاست حفظ حریم خصوصی است. 

کارشناس مسکن با تأکید بر ضرورت گذر از شیوه دریافت اطاعات 
در بازار مس��کن توس��ط مردم از روش های سنتی به روش های جدید، 
گفت: یکی از حقوق مردم این است که به اطاعات شفاف بازار مسکن 

دسترسی کاملی داشته باشند. 
علیرضا اشکان در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: وقتی حوزه داده های 
کان و مدیریت آن در بازار مس��کن مطرح نبود، نوع تفکر سنتی بود، 
 یعن��ی می رویم از ی��ک بنگاه اماک درباره قیمت مس��کن یک محله 
پ��رس و جو می کنی��م، به طور مثال ۱۰۰ بنگاه ام��اک در یک محله 
قیمت های متفاوتی را ارائه می دهند و در سامانه میانگین این نرخ ها را 

دریافت کرده و داده های بد را حذف می کنیم. 
وی با بیان اینکه اصحاب رسانه وظیفه دارند که مردم را از حق شان در 
تمام حوزه ها به خصوص در حوزه مسکن و قیمت های آن مطلع کنند، 
تأکید کرد: ممکن است خیلی افراد نسبت به، به روز شدن کسب و کار 
در بازار مسکن موضع بگیرند، مثا در بانکداری همه گاردها از بین رفته 

و شما می توانید بدون کوچک ترین تردید از رمز دوم استفاده  کنید. 
کارش��ناس بازار مسکن با اش��اره به اینکه در گذشته این گونه نبود، 
اظهار کرد: در بخش مس��کن ب��ه دنبال این هس��تیم که قیمت های 
ارائه شده از سوی مش��اوران اماک را جمع آوری و آن را غربال کنیم، 

یعن��ی داده های پرت را حذف می کنیم ش��اید فردی بخواهد با چنین 
قیمت هایی در بازار جهت دهی کند. 

اشکان با بیان اینکه سیستم موجود برای این کار یادگیرنده است و 
به افزایش و کاهش های ناگهانی حس��اس بوده و آالرم می دهد، افزود: 
در زمان رکود شاهد چنین اتفاقاتی در بازار مسکن بودیم که عده ای به 
دنبال جهت دهی در این بخش بودند، البته االن که مقداری بازار بهتر 

شده شاهد چنین اتفاقاتی نیستیم. 
مدیرعامل س��امانه جامع ارتباطی مس��کن، اظهار کرد: مس��کن تا 
حدودی از رکود خارج شده و سامانه های موجود در بازار هم توانسته اند 
بین مشتری و بنگاه ارتباط خوبی برقرار کنند که این مسئله به بهبود 

وضعیت مسکن کمک کرده است. 
اش��کان با اش��اره به اینکه هم اکنون خیلی سریع و مطمئن می توان 
مش��اور معتمد را پیدا کرد، افزود:  خوش��بختانه امس��ال بس��یاری از 
بنگاه های اماک از طریق س��امانه جامع اطاعات مس��کن توانسته اند 

خدمات خوبی را به مردم ارائه دهند. 
وی بی��ان کرد: وقت��ی بنگاه های اماک در قال��ب یک برند فعالیت 
می کنند، مخاطبان راضی تر از گذشته هستند، با خیالی آسوده تر وارد 

بازار مسکن شده و انتخاب مناسبی را انجام می دهند. 
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خبرخبر

نشست بررسی فرصت ها و تهدیدها برای استارتاپ ها با حضور هیاتی از استارتاپ های 
فعال در زمینه تولید و توزیع محصوالت و ارائه خدمات در اتاق اصناف ایران برگزار شد. 
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی اتاق اصناف ایران، در این نشست مدیر کسب و کارهای 
نوین اتاق اصناف گفت: استارتاپ ها می توانند در زمینه های مختلف اقتصادی وارد شوند. 
محمدطاهر فاضلی بر لزوم تش��کیل کارگروهی مش��ترک بین اتاق بازرگانی، اصناف و 
فعاالن حوزه اس��تارتاپ در جهت ارائه راهکارها و بررس��ی مشکات آنها تأکید کرد. وی 
با بیان اینکه این نشس��ت برای آشنایی با استارتاپ های فعال و بررسی دغدغه های آنها 
برگزار ش��ده اس��ت، گفت: اتاق اصناف خود را جدا از آنها نمی داند و حمایت خود را در 
زمینه هماهنگی های بین س��ازمانی، اخذ مجوزهای مربوطه و بررس��ی قانون و مقررات 

اعام می دارد. 

اتاقاصنافخودراجدااز
استارتاپهانمیداند

توییت��ر در نظ��ر دارد تا در راس��تای گس��ترش و پرورش اکان��ت کاربران، 
توییت ه��ای ارس��الی آنها را به صورت خودکار انتش��ار دهد ک��ه از این طریق 

موجب می شود تا دنبال کنندگان فرد افزایش چشمگیری پیدا کند. 
به گزارش وب سایت س��ایبربان، توییتر در حال گسترش طرحی اشتراکی 
است و در آن قصد دارد توییت های کاربران را به صورت خودکار انتشار دهد. 
توییتر در نظر دارد در راستای گسترش و پرورش اکانت کاربران، توییت های 
ارسالی آنها را به صورت خودکار انتشار دهد که از این طریق موجب می شود تا 

دنبال کنندگان فرد افزایش چشمگیری پیدا کند. 
به نظر می رس��د توییتر با این روش قصد افزایش درآمد دارد، زیرا کس��ب 

درآمد از طریق تبلیغات بسیار کاهش یافته است. 

تغییردرسازوکارکسب
درآمدتوییتر



امروز می خواهیم کمی در مورد ویدئوهای 
ویروس��ی صحبت کنی��م. قب��ل از هر چیز 
بای��د بگوییم منظور از ویدئوهای ویروس��ی، 
ویدئوهایی  اس��ت که به سرعت در اینترنت 
پخش ش��ده و دست به دس��ت می چرخند. 
اگرچه هم��ه برندها به دنبال این هس��تند 
ک��ه ویدئوهای ش��ان در مدت زم��ان کمی 
بیشترین بازدید را داش��ته باشد، اما مسئله 
اساس��ی این است که چگونه می توان چنین 
محتوای��ی تولی��د کرد. در ادام��ه مطلب که 
توسط سایت ibazaryabi به نقل از سایت 
Hubspot ارائه ش��ده است این موضوع را 

بیشتر می شکافیم. 
چرا برخ�ی ویدئوه�ا میلیون ه�ا بار 

بازدید دارند و برخی دیگر نه؟ 
متأسفانه، انتشار سریع یک محتوا بیش از 

آنکه علم باشد، یک هنر است. 
می توان گفت هی��چ فرمول دقیقی وجود 
ندارد که به واسطه آن بخواهیم موفقیت در 

این زمینه را تضمین کنیم. 
اما بدون شک فاکتورهای تأثیرگذار در این 

زمینه را می توان شناسایی کرد. 
ویدئوهای ویروسی از دیدگاه علمی

اگ��ر چه تحلیل ه��ای مختلف��ی در مورد 
چرایی انتشار س��ریع یک محتوا انجام شده 
است، ما در این نوش��ته تمرکز خود را روی 
دو مورد از تحقیقات انجام شده در این زمینه 

قرار می دهیم. 
1- مطالعات صورت گرفته در دانشگاه 

Elon
دانشگاه Elon تحقیقات گسترده ای روی 
عواملی که موجب انتش��ار سریع یک محتوا 

می شود، انجام داده است. 
 Time آنه��ا 20 ویدئویی که طب��ق آمار
Magazine بیش��ترین بازدی��د آنالی��ن را 
داش��ته اند، مورد بررس��ی قرار داده اند. هدف 
اصل��ی از این مطالع��ه تعیی��ن فاکتورهای 
مش��خصی بوده اس��ت که این ویدئوها را به 

ویدئوهای ویروسی مبدل ساخته است. 
نتایج بررس��ی و مطالعات نش��ان می دهد 
شش ویژگی مشترک این ویدئوها عبارتند از: 
- ط��ول عنوان ویدئوه��ا: 75درصد از این 
ویدئوها عنوان های کوتاه  )3 کلمه یا کمتر( 

داشته اند. 
- زم��ان ویدئوه��ا: ح��دود 60 درص��د از 

ویدئوها زیر 3 دقیقه بوده اند. زمان متوس��ط 
حدود 2 دقیقه و 47 ثانیه است. 

- استفاده از صدای خنده: در 30درصد از 
ویدئوهای انتخاب ش��ده، شما در چند ثانیه 
اول ویدئو یا صدای خنده بلند می ش��نوید یا 
کسی را می بینید که با صدای بلند می خندد. 
- اس��تفاده از عنص��ر س��ورپرایز: ح��دود 
50درصد از ویدئوها از عناصر سورپرایزکننده 

مانند جیغ استفاده کرده اند. 
- استفاده از عنصر طنز: حدود 90درصد از 

ویدئوها، از عنصر طنز استفاده کرده اند. 
- کیفی��ت موزیک: 60درصد از ویدئوهای 
مذکور از المان های موس��یقی نظیر خواننده 
یا ارجاع به موس��یقی های معروف اس��تفاده 

کرده اند. 
Why things Catch on 2- کتاب

عالوه بر تحقیقات دانشگاهی انجام شده، 
در ای��ن کت��اب نیز به دالی��ل موفقیت یک 
محتوا در انتش��ار سریع پرداخته شده است. 
نویسنده این کتاب معتقد است که بازاریابی 
ده��ان به دهان مؤثرت��ر و مهم تر از تبلیغات 
رس��انه ای متداول است. زیرا ما بیش از آنکه 
به تبلیغات گوش بدهیم ب��ه نظراتی که در 
اجتم��اع می ش��نویم توجه داریم. از س��وی 
دیگ��ر بازاریابی دهان به دهان نیز به ش��دت 
به انگیزه و عالقه نیازمند است. بنابراین یک 
برند نیاز دارد محتواه��ا و ویدئوهای خود را 
چنان ج��ذاب و مؤثر تولید کن��د که مردم 
نیز تمایل داشته باش��ند آن را با دیگران به 

اشتراک بگذارند. 
 ۵ اصل اساسی در تشویق مشتری 

برای به اشتراک گذاری
- وجهه اجتماعی: مردم بیشتر ویدئوهایی 
را به اش��تراک می گذارند که تصویر خوبی از 

آنها در ذهن مردم به جای بگذارد. 
- مش��وق ها: در محتواه��ای خ��ود دنبال 
مشوقی باشید که مردم را وادار کند به شما و 

محصوالت تان فکر کنند. 
- احساس��ات: مردم بیش��تر ویدئوهایی را 
به اش��تراک می گذارند که احساسات مردم 

را برانگیزد. 
معم��وال  م��ردم  کار:  عمل��ی  ارزش   -
محتواهایی را نشر می دهند که ارزش عملی 

داشته باشند. 
ش��نیدن  معم��وال  داستان  س��رایی:   -

داس��تان های مختلف در مورد یک محصول 
برای مردم بسیار جالب است. 

با این حال، با وجود تمام فاکتورهای گفته 
ش��ده هنوز هم می توان گفت رمز موفقیت 
ویدئوهای ویروس��ی یک فرمول خاص ندارد 

و هنر نیز در این زمینه نقش دارد. 
 بررسی ویدئوهای ویروسی

 از دیدگاه هنری
براس��اس یافته های دو مطالعه فوق، یک 
ویدئوی موفق ترکیبی از عوامل زیر اس��ت. 

یک ویدئوی خوب، ویدئویی است که: 
- هم عنوان کوتاهی داشته باشد هم خود 

کوتاه باشد. 
- در قال��ب ی��ک داس��تان بیان ش��ده و 

جنبه های احساسی داشته باشد. 
- شما را به خندیدن وادار کند. 

- المان های طنز و تعجب داشته باشد. 
- جنبه عملی داش��ته باشد و صرفا شعار 

نباشد. 
بس��یار خب، اکنون که المان های اساسی 
برای یک ویدئوی خوب را ش��ناختید، وقت 
آن رسیده است که با در نظر گرفتن آنها یک 

محتوای خوب تولید کنید. 
این کار ممکن اس��ت در ابتدا کار آس��انی 
نباشد، اما با کمی وقت و سلیقه حتما موفق 

می شوید. 
داستان سرایی

از ابتدای پیدایش زبان در بین بشر، مردم 
به شنیدن داستان عالقه مند بوده اند. از نظر 
علمی نیز، داس��تان گفتن و شنیدن موادی 
ش��یمیایی در مغز ما فعال می کند. این مواد 
می توان��د روی نحوه تفکر ما اثر گذاش��ته و 
تجربی��ات ما را افزایش دهد. به همین دلیل 
است که مردم معموال به سمت محتواهایی 
جذب می ش��وند ک��ه قالب داس��تانی دارد. 
خوشبختانه انجام این کار، سخت نیست. زیرا 
مغز شما به گونه ای برنامه ریزی شده است که 
داس��تان محور باش��د. تنها کافی است شما 

المان های یک داستان را داشته باشید: 
- کاراکتر
- مقدمه

- فراز و نشیب در داستان
- و پایان

سپس تمامی این المان ها را به صورت یک 
ویدئو درآورد. این ویدئو ش��انس باالیی دارد 

که یک ویدئوی ویروسی شود. 
در قدم بعد، در داس��تان خود از المان های 
طنز و سورپرایز کردن مخاطب استفاده کنید. 
فراموش نکنید یک داستان یکنواخت برای 

مخاطب خسته کننده است. 
مخاط��ب دوس��ت دارد به جای ش��نیدن 
حرف های��ی تک��راری و روزم��ره، گاهی نیز 

سورپرایز شود. 
بنابراین، س��رعت روایت داستان را گاهی 
تغییر دهید. با س��ورپرایز ک��ردن مخاطب، 
موجب��ات س��رگرمی و خوش��حالی او ر انیز 

فراهم کنید. 
فراموش نکنید ویدئوی شما باید به گونه ای 
باش��د که مخاطب را به همکاری در انتش��ار 
آن تشویق کند. امروزه شبکه های اجتماعی 
کار ش��ما را راحت ت��ر از قب��ل کرده ان��د. 
مخاطبان ت��ان به راحت��ی می توانند ویدئوی 
شما را با دوستان ش��ان به اشتراک بگذارند، 
بنابراین در پایین ویدئوهای خود لینک هایی 
به شبکه های اجتماعی مختلف مانند توییتر، 
فیس بوک و اینس��تاگرام ق��رار دهید. بدین 
ترتیب مخاطب به راحتی آن را به اش��تراک 

خواهد گذاشت. 
واقع بینی

واقع بینانه فکر کنید و راه حل های عملی 
برای مشکالت مردم داشته باشید. بر خالف 
گذش��ته، دیگر ظاهر ی��ک محتوا به تنهایی 
ب��رای جذب مخاط��ب کافی نیس��ت، بلکه 
مخاطبان به دنبال محتواهایی هستند که به 
آنها اطالعات مفید بدهد. فراموش نکنید این 
اطالعات باید با حوزه کاری شما نیز مرتبط 
باش��د تا مخاطب به راحت��ی بتواند به آنچه 

می خواهد برسد. 
ام��روزه م��ردم ب��ه دنب��ال راه ح��ل برای 
مشکالت روزمره خود هس��تند. انتشار یک 
محتوای مرتبط و مفید باعث می شود مردم 

در مورد شما با دیگران صحبت کنند. 
جمع بندی

کالم آخر، متأس��فانه ویدئوهای ویروسی 
فرمول مش��خصی ندارند، اما مسیر این کار، 
روشن و فاکتورهای مهم شناخته شده است. 
تنها کار ش��ما این اس��ت که این فاکتورها را 
شناس��ایی و به کار گیرید. تولید محتواهای 
موفق رمز موفقیت در دنیای تبلیغات محتوا 

محور امروزی است. پس از آن غافل نشوید.

دانش و هنر تولید ویدئوهای ویروسی
کلید

تبلیغات تصویری
تبلیغات تصویری را ش��رکت های تبلیغاتی انجام 
می دهند که در اصل سوددهی تولید کننده به عهده 
آنهاس��ت. این تبلیغات، تبلیغات تجاری و پرزرق و 
برقی اس��ت که در بهترین ساعت ها و هنگام پخش 
برنامه های پربیننده از تلویزیون نشان داده می شود. 
به گ��زارش هورموند، تبلیغ��ات تصویری ممکن 
است فیلمی کوتاه درمورد ماشینی 75000 دالری 
باش��د. این ماشین در یک بعدازظهر دلپذیر پاییزی 
درحالی که نسیم به آرامی برگ ها را در امتداد جاده 
تکان می دهد از مس��یر سرسبز کوهستانی سرازیر 
می ش��ود. در پس زمینه ارکستر سمفونیک در حال 
نواختن است. دو نفر از زیباترین افرادی که تا به  حال 
دیده اید در این ماش��ین نشسته اند، این زوج به هم 
لبخند می زنند ولی لبخندشان چنان پرغرور است 
که خود به خود این مطلب به ذهن متبادر می شود 
ک��ه می دانند فقط خودش��ان از عهده خرید چنین 
ماشین تجملی ای  برمی آیند. ماشین وارد راه مدور و 
ماشین رو عمارتی چندمیلیون دالری می شود و چند 
متری می رود و س��رانجام متوقف می شود. کودکان 
آنه��ا نیز که از هرنظر واقعاً عالی هس��تند به طرف 
پ��در و مادر می دوند تا به آنها س��الم کنند. در این 
حال ارکستر سمفونیک به اوج اجرای خود می رسد 
و صدایی بسیار دلنشین که واضح تر از صداهای دیگر 
است، چیزی شبیه این جمله را می گوید: »حاال که 

رسیده اید، با شکوه کامل برسید.«
در این تبلیغ هیچ کس به شما فشار نمی آورد که 
این ماش��ین را حتماً همین امروز بخرید. هیچ کس 
قیمت ماشین، اصطالحات مربوط به خریدوفروش 
ی��ا حتی میزان بهره را ذکر نمی کند، در عوض تنها 
کاری که صورت می گیرد این است که تهیه کننده، 
محصول��ش را در باش��کوه ترین صحن��ه ممکن به 
نمایش می گذارد و آرزوی چنین ماشینی را در دل 

شما می پروراند. 
نوع دیگر تبلیغات تصویری، به جای نش��ان دادن 
راحتی، ش��کوه و جالل ماش��ین، طرز کار آن را به 
نمایش می گذارد. این فیلم با نمای دور از ماش��ینی 
شروع می شود که با سرعت ۱00مایل در ساعت در 
صحرا می تازد. موس��یقی متن نیز بلند، پرهیجان، 
پرهیاهو و کاماًل تند است و با سرعت فوق العاده فیلم 
هماهنگی دارد. در نمای جلویی فیلم امواج گرمایی 
در حرکتند و گرد و خاکی از تایر ماشین برمی خیزد 
و به سمت آسمان آبی و صاف می رود. دوربینی که 
مجهز به لنز تلسکوپی است در تمام مدت عملکرد 
فوق العاده این ماش��ین را در جاده پیگیری می کند. 
به محض اینکه دوربین جلو می رود تا از نزیک فیلم 
بگیرد، ماشین می پیچد، س��رعتش را کم می کند، 
چهارچ��رخ روی جاده کش��یده می ش��ود و ناگهان 
می ایس��تد. زمانی که گرد و خاک فرو می نش��یند، 
ماش��ین مجددا روی صحنه ظاهر می شود، صدایی 
به ط��ور واض��ح می گوی��د: »البته ش��ما هیچ وقت 
چنین کاری نکرده اید ولی جالب اس��ت بدانید که 

می توانید.«
مواردی که ذکر ش��د همه مثال هایی از تبلیغات 
تصویری محض هستند. این تبلیغات را شرکت های 
تبلیغاتی انجام می دهند که بودجه ای نامحدود برای 
تولید و س��رمایه ای بی حد و حصر برای رسانه های 
گروه��ی دارن��د و خالق ترین اس��تعدادها را با پول 
می خرند. ای��ن تبلیغات بین برنامه ه��ای پربیننده 
تلویزیون، هنگام پخش مسابقات ورزشی پرطرفدار 
یا موقع پخش اخبار سراس��ری از تلویزیون پخش 
می ش��ود. تبلیغات تصویری در رس��انه های چاپی، 
تبلیغات تمام رنگی اس��ت که یک صفحه کامل را 
پر می کن��د و در مجله ه��ای بین المللی و حتی در 

روزنامه های محلی چاپ می شود.
 در پس��ت، تبلیغ��ات تصویری ممکن اس��ت به 
صورت نمونه ای مجانی از محصولی جدید باشد که 
در کیسه ای پالستیکی همراه روزنامه صبح به منزل 

شما آورده می شود. 
تبلیغات تصویری فقط یک هدف دارد؛ برچس��ب 
زدن. ای��ن تبلیغ��ات به گونه ای نیس��ت که بر س��ر 
ش��ما فریاد بزند: »یاال، همین االن، این محصول را 
بخر.« تبلیغات تصویری به آرامی، به صورت تفننی، 
غیرمس��تقیم و موذیانه به شما سیخونک می زند تا 
بار بعد که به دنبال کاالی مش��ابهی هس��تید، این 
محص��ول خاص را به یاد آورید. به این نوع تبلیغات 
می گوییم تبلیغات تصویری، تبلیغات ملی یا تبلیغات 
مارک تجاری خاص؛ ولی در اصل این نوع تبلیغات، 
تبلیغاتی پرهیاهو و معروفند که شرکت های معروف 
آن را ب��رای مش��تری های معروفی می س��ازند که 
بودجه های نامحدود برای تبلیغات دارند و باید گفت 

بعضی از این قبیل تبلیغات واقعاً شگفت آورند. 
چه بخواهید چ��ه نخواهید چنی��ن تبلیغاتی بر 
زندگی ش��ما اثر می گذارد. شما در هر لحظه مورد 
هجوم آن هس��تید. حت��ی ممکن اس��ت از وجود 
چنین امری کاماًل غافل باش��ید، اما این تبلیغات به 
آهستگی، بی سروصدا و به طور قطع و یقین به اعماق 

ذهن شما فرو می رود.
 اغلب مردم به شدت به بعضی آگهی های تجاری 
عالقه مند می شوند، حتی جمالتی از این آگهی ها را 
در زندگی روزانه خود به کار می برند. جمالتی شبیه 
»گوشت بره کجاست؟«، »باورم نمی شه، همه اش را 
من خوردم!«، »ش��یر خوردی؟« اینها نمونه هایی از 
شعارهای تبلیغاتی هستند که بر زبان میلیون ها نفر 

جاری است. 
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تبلیغات خالق

 Cruzeiro do Sol طراحی شده، از تصویری روشن و جذاب برای تبلیغ دانشگاه )Juliano de Almeida( در آگهی باال که توسط جولیانو دی آلمیدا
استفاده شده است. جولیانو دی آلمیدا در این تصویر، با استفاده از چهره، لباس و تراشه های مدادی که به صورت مو نشان داده شده، به مداد جان داده است.

ایستگاه تبلیغات

لزوم بهینه کردن هزینه های 
تبلیغاتی

ب��ا اینک��ه تبلیغات یک��ی از بخش ه��ای مهم هر 
کسب و کاری است ولی الزم است هزینه هایی که در 
این بخش صرف می ش��ود کمی س��ر و سامان داده 

شود و هزینه های اضافی کاهش پیدا کند. 
ب��ه گزارش پارک بازاریابی ای��ران، اگر تنها به فکر 
کاهش هزینه های تبلیغاتی و بازاریابی خود باش��ید 
باید آگاه باش��ید که موفقی��ت چندانی نمی توانید به 
دس��ت بیاورید و یکی از مهم ترین بخش های خود را 
از دس��ت خواهید داد. پس الزم اس��ت به فکر بهینه 
کردن هزینه های تبلیغاتی خود باش��ید. بهینه کردن 
هزینه های تبلیغاتی به ش��ما کمک می کند عالوه بر 
اینک��ه بتوانید به تبلیغات بپردازید بلکه با هزینه کم 
موفق به انجام این کار ش��وید. کاهش بسیاری از این 
هزینه های اضافی به ش��ما کمک می کند کمتر دچار 
بحران مالی ش��وید و بودجه عظیمی را صرفه جویی 
کنی��د. ب��ه همی��ن دلی��ل در ای��ن مقاله ب��ه ارائه 
اس��تراتژی های کاهش هزینه تبلیغات��ی و بازاریابی 

پرداخته خواهد شد. 
1- استفاده از رسانه های رسمی

برعکس آنچه بس��یاری از افراد تصور می کنند که 
تبلیغات در بازاریابی همیش��ه نتیجه مطلوبی در پی 
دارد، می تواند یک نتیجه برعکس نیز داش��ته باشد. 
همان طور که یک تبلیغات س��عی دارد به جنبه های 
مثبت و کارآمدی یک محصول بپردازد و نظر مثبت 
مخاطبان و مشتریان را جلب کند ولی در عین حال 
می تواند از طرف مخاطبان و مشتریان مورد سوءظن 
قرار بگیرد. معموال افراد نس��بت به کاالیی که تبلیغ 

می شود می توانند دو حس متناقض پیدا کنند: 
الف( افزایش رغبت برای خرید محصول

ب( عدم اعتماد به تبلیغات
بنابراین ممکن اس��ت بخش زیادی از بودجه شما 
در تبلی��غ ی��ک کاال از بین برود، ول��ی نتیجه مورد 
نظر به دس��ت نیاید. برای جلوگی��ری از این رویداد 
بهتر اس��ت از رسانه های رس��می که مردم نسبت به 
آنه��ا اعتماد دارن��د برای تبلیغات اس��تفاده کنید. از 
جمله این رسانه های رس��می می توان به شبکه های 
تلویزیونی، رادی��و، روزنامه ها و مجالت اش��اره کرد. 
مردم با این رس��انه های رس��می بهتر از رس��انه های 
غیر رس��می مانند ش��بکه های اجتماعی یا برگه های 
تبلیغاتی که در محل فروش ها یا معابر عمومی توزیع 
می ش��ود رابطه برقرار می کنند و اعتماد بیشتری به 

مطالب گفته شده در آنها دارند. 
2- انتشار اخبار درون سازمانی

ی��ک راه معتب��ر و قابل اعتم��اد بازاریابی می تواند 
انتش��ار اخب��ار مرب��وط ب��ه محص��والت و تولیدات 
جدیدتان توس��ط شبکه های خبری باش��د. مردم با 
شرکتی که اطالعات بیشتری از آن دارند بهتر رابطه 
برقرار می کنند و می توانند اعتماد کنند. انتشار اخبار 
درون ش��رکت در ش��بکه های خبری معتبر می تواند 
یک��ی از موثرترین راه ه��ا در بهینه کردن هزینه های 
تبلیغاتی باشد، زیرا مردم براساس شناختی که دارند 
و اعتمادی که به دس��ت می آورند محصوالت شما را 

تهیه می کنند. 
بنابراین الزم اس��ت ابتدا توسط رسانه های عمومی 
به معرفی خ��ود بپردازید تا بتوانید اعتماد مخاطبان 
را با تکیه بر اعتبار این رسانه ها به دست بیاورید. این 
روش به ش��ما در بهینه ک��ردن هزینه های تبلیغاتی 
بس��یار کمک خواهد ک��رد و در کنار تبلیغ و معرفی 
خود می توانید بسیاری از هزینه هایی که در شبکه ها 
و کانال های دیگر صرف می کنید صرفه جویی کنید.
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ام��روزه بق��ا و دوام در دنیای کس��ب و کار 
امری بس��یار مش��کل و این اصل ک��ه ادامه 
حیات صرفا به واس��طه وجود مشتریان است 
بر کسی پوشیده نیست، بنابراین این شعار را 
هرگز فراموش نکنید، چون مش��تری هست، 
من هس��تم اما فقط با دانستن یا تکرار شعار 
نمی توان به این مهم دس��ت یاف��ت. در این 
مطلب که در س��ایت گیل نگاه منتشر شده 

است به این مطلب بیشتر می پردازیم. 
حرف ها و سخنان مشتریان تان در خصوص 
کس��ب و کارتان باید به طور م��داوم در گوش 
جاری و در ذهن ش��ما زمزمه شود تا بتوانید 
آن چیزهایی را که مشتریان تان می خواهند 
برای ش��ان فراهم کنید. بازخوردها و نظرات 
مش��تریان همچ��ون خ��ون اس��ت در بدن 
کسب و کارتان، پس در به دست آوردن، حفظ 
و افزای��ش این عامل حیاتی کس��ب و کارتان 

بیشتر تالش و دقت کنید. 
دیگ��ر دوره آن گذش��ته ک��ه ش��ما حال 
کس��ب و کارتان را با مثبت یا منفی ترازهای 
مالی ثبت شده در دفاتر حسابرسی تان جویا 
ش��وید و دیگر مالک سودآوری مالی پارامتر 
خیل��ی مهمی در ای��ن حوزه نیس��ت. بلکه 
میزان وفاداری و رضایت مش��تریان است که 
بقا و ادامه حیات را برای شما میسر می کند، 
بنابراین درخواست های مشتریان در هر لحظه 
از کارتان را تک��رار و خود را برای حرکت در 

مسیر خواسته های آنها قوی و آماده کنید. 
هیچ کسب و کاری یافت نمی شود که بدون 
وجود مشتری امکان ادامه بقا و حیات داشته 
باش��د و تنها وجود مشتری اس��ت که ادامه 
فعالیت ما را تضمی��ن و ما را از خطر نابودی 
می رهاند. نظرات و میزان رضایت مش��تریان 
باید محور، خط کش و معیار کلیه فرآیند های 
کسب و کارتان باش��د. در دنیای تجارت امروز 

همانطور که پیش��تر هم ذکر ش��د شما باید 
براس��اس نظرات و خوس��ته های مش��تریان 
مش��خص کنید که در اجرای استراتژی های 
ارائه خدمات، تولی��د و… موفق عمل کرده 
یا خیر زی��را در صورت عدم دریافت بازخورد 
مثبت از مشتریان رفته رفته کسب و کارتان رو 
به افول می رود و اعداد دفاتر حسابرس��ی تان 
دیگر به یاری تان نخواهند آمد. پس در شش 
گام بعدی با ما باشید برای حضوری موفق تر 

در دنیای کسب و کار. 

1- بازار خود را بیابید 
یک اصل مع��روف درخصوص بخش بندی 
بازار وجود دارد که تمرکز فروش بر قس��مت 
کوچک��ی از ب��ازار بهتر از ف��روش پراکنده و 
غیر متمرک��ز بر کل بازار اس��ت. بنابراین آن 
قس��متی از ب��ازار را ک��ه اکثریت در دس��ت 
شماس��ت بیابی��د و ب��ا حداکثر ت��وان برای 
۱۰۰درصد ش��دن سهم خود در آن بکوشید 
و بدانید که هرگ��ز نمی توانید کل بازار را در 
دس��ترس داشته باش��ید و صرفا بکوشید که 

بخش خود را بزرگ تر کنید. 
 

۲-برند سازی کنید 
یکی از اش��تباهات رایج در کسب و کارها 
این اس��ت ک��ه مدیران بنگاه ه��ای تجاری 
تفاوت��ی بین لوگو و برنده��ای تجاری قائل 
برندس��ازی،  از  برداشت ش��ان  و  نیس��تند 
طراحی لوگو و چس��باندن آن به هر چیزی 
که در دسترس ش��ان باش��د اس��ت که این 
تفکر کامال غلط اس��ت. برند س��ازی یعنی 
ساختن تجربه ای موفق و دلچسب در ذهن 
مش��تریان تان در هن��گام و بع��د از مصرف 
محصوالت تان. پس بکوشید با تولید یا ارائه 
خدماتی بهتر و باکیفیت تر به طور پیوسته در 
ذهن مشتریان به عنوان یک برند قدرتمند 

باقی بمانید. 

۳-مشتریان تان را ببینید 
حتم��ا به گون��ه ای برنامه ری��زی کنید که 
هرچند وقت از پش��ت میزتان بلند ش��وید و 
به میان مشتریان تان بیایید و آنها را ببینید. 
نارضایتی ه��ا، درخواس��ت ها و پیش��نهادات 
مش��تریان خود را بدون هیچ پیش زمینه ای 
گوش دهی��د و از همه مش��تریان خود، چه 
راض��ی و چه ناراض��ی بخواهید برای ش��ما 
سخن بگویند و درخواست های شان را لمس 
کنید. خودتان را جای آنها بگذارید و با خود 
بگویید که چرا مش��تری بای��د از من خرید 
کند. کاس��تی ها و مشکالتی  را که مشتریان 
با خرید از ش��ما روبه رو می شوند یا مشکلی 
از آنها برطرف می ش��ود شناس��ایی کنید. در 
فروش��گاه ها بچرخید و ببینید در قفسه های 
آنها چه محصوالتی کنار تولیدات شماس��ت 
که مش��تری ب��ا دیدن آنه��ا بازهم ش��ما را 
انتخاب می کند ی��ا از خرید آن منصرف و از 
رقبا خرید می کند. با این کار شما قسمتی از 
اتفاقاتی را که مشتریان از تعامل با شما دارند 
تجرب��ه و پیدا می کنید و بای��د برای برطرف 
کردن مشکالت و کاستی های مشاهده شده 

برنامه ریزی دقیق و موثری داشته باشید. 

۴-بیابی�د مش�تریان تان ف�ردا چه 
می خواهند؟ 

با توجه به مدل های مختلف کسب و کار، 
متوجه می ش��ویم عاملی ک��ه باعث ایجاد 
ش��عف و رضایت قلبی مش��تری می ش��ود 
دریافت آن چیزی اس��ت که ممکن اس��ت 
مش��تری در آین��ده به آن نی��از پیدا کند و 
خودش��ان هم ندانند که این مش��خصه را 
می خواهن��د. بنابرای��ن بان��ک اطالعاتی از 
حرف ه��ا و بازخورده��ای مش��تریان ایجاد 
کنید و با پردازش آنها نیازهای فردای آنان 
را شناس��ایی و در مس��یر تولید یا ارائه آنها 
گام های موثر بردارید و مطمئن باشید این 

محصول با کمتری��ن بازاریابی و تبلیغی به 
فروش می رس��د چون آن چیزی اس��ت که 
مشتریان بدون اینکه متوجه شده باشند به 
سفارش خودشان است و حتما مورد توجه و 

استقبال شان قرار خواهد گرفت. 

۵-وفادار سازی کنید 
بهتری��ن اص��ل در ه��ر ارتباط��ی اصل 
صداقت است. با مشتریان تان صادق باشید 
و به حرف های ش��ان گوش و پاسخ مناسبی 
برای سوال های شان داش��ته باشید. بدانید 
که فرافکنی راه ارتباط با مش��تری نیست و 
با این کار فقط از مس��یر صحیح کسب و کار 
خارج شده اید. اگر مش��کلی در تولیدتان و 
ارائه خدمات تان وجود داشت صادقانه آن را 
بپذیرید و در مس��یر برطرف کردن مشکل 
مذکور گام بردارید. مطمئن باشید مشتریان 
متوجه این قدم های ش��ما خواهند شد و به 

کسب و کارتان وفادار باقی می مانند. 

۶-به مشتری پاداش بدهید 
پیش��تر عرض کردیم که مشتری وفادار 
بس��ازید و این را باید بدانید که مشتری در 
قب��ال این وفاداری انتظار پ��اداش دارد و تا 
زمانی مشتری وفادار باقی می ماند که پاداش 
دریافت کند. مشتری ای که در طول سالیان 
با شما همراه بوده و از محصوالت و خدمات 
شما استفاده کرده است، مطمئنا گزینه های 
دیگری برای برطرف کردن نیازهایش وجود 
داشته است اما او شما را انتخاب کرده است 
و این تفکر را فراموش کنید چون ما بهترین 
هس��تیم یا گزینه ای دیگر وجود نداشت ما 
را انتخ��اب کرده اس��ت. پس ق��دردان این 
وفاداری باش��ید و با برنامه های تش��ویقی و 
تکریمی از قبیل باش��گاه مشتریان با دادن 
امکانات ویژه یا تخفیفات خاص این وفاداری 

را به شکل خوبی ارج بگذارید. 

 YouTubeو ضرر چند میلیارد دالری  چون مشتری هست، من هستم
یک غفلت استراتژیک بازاریابی

ام بی  ای نیوز: چندی اس��ت ک��ه کمپانی های بزرگ 
نس��بت به جایگاه قرار گرفتن تبلیغ��ات خود در یوتیوب 

حساس شده اند. 
البته پایه این حساسیت ها از زمان انتخاب شدن دونالد 
ترامپ در ایاالت متحده و نشر سخنان و مصاحبه های او 
ایجاد ش��ده و به مرور رو به افزایش گذاش��ته است. این 
کمپانی ها مدعی ش��ده اند که مطالب��ی در کنار تبلیغات 
آنها منتشر می ش��ود که کامال با ارزش های سازمانی آنها 
در تضاد اس��ت، به این دلیل آنها تصمیم گرفتند قرارداد 

تبلیغاتی خود را با گوگل لغو کنند. 
ای��ن تحری��م تبلیغ��ات از انگلیس ش��روع ش��د و به 
کمپانی های بزرگ در سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی 
هم تس��ری یافت؛ به ط��وری که آنها عالوه ب��ر عدم قرار 
دادن تبلیغ��ات خ��ود در یوتیوب، از خری��دن تبلیغاتی 
که گ��وگل آنها را در صدها س��ایت طرف ق��رارداد خود 
منتش��ر می کند هم خ��ودداری کرده ان��د. کمپانی های 
 تحریم کننده مدعی شده اند که تبلیغات آنها بعضا در کنار 
)HATE SPEECHES( س��خنرانی های نفرت آور یا 
در کنار مباحث تبعیض آمیز یا خش��ونت طلبانه و. . . قرار 
گرفته اس��ت که مخالف دیدگاه ها و ارزش های آنهاست، 
همین طور بعضا تبلیغات در کنار تکه شوخی های ناهنجار 
یا موزیک ویدئوهای خشن و نامناسب قرار می گیرد که این 

مقوله هم برای آنها بسیار نامطلوب است. 
اعتقاد انگلیس��ی ها به عنوان مب��دا این تعلیق و تحریم 
از ابت��دا آن بود که تبلیغات ش��ان در کن��ار مطالبی قرار 
می گرفت��ه که به پرس��تیژ برند کمپانی آنه��ا لطمه وارد 
می کرده اس��ت. نکته جالب توجه آنکه دامنه این موضوع 
به شرکت های استرالیایی هم کشیده شده است و برخی 
از آنها نی��ز قراردادهای تبلیغاتی خود را با یوتیوب ملغی 

کرده اند. 
تجارت ه��ای بس��یار بزرگی در این راس��تا با هم اتفاق 
نظر داش��ته اند و تعداد آنها به حدود 25۰ شرکت رسیده 
اس��ت، از آن جمل��ه می توان غول هایی چ��ون وال مارت، 
اس��تارباکس، پپس��ی،  ای تی  ان��د تی، وری��زون، تویوتا، 
فولکس واگن، اچ اس بی  سی، بانک سلطنتی اسکاتلند، بی 
 بی س��ی، جنرال موتورز، لورآل، لوید بانک، آئودی و هاینز 
را نام برد که تبلیغات خود را به حالت تعلیق درآورده اند. 
اگر گوگل نتواند امکاناتی را فراهم کند تا کمپانی ها قادر 
باشند کنترل بیشتری بر تبلیغات خود داشته باشند قطعا 
به مرور تاثیرات منفی خیلی بیشتری متوجه بازار تبلیغات 

آن خواهد شد. 
از نظر نویسنده این امر یکی از بزرگ ترین و واضح ترین 
اش��تباهات اس��تراتژیک در امر بازاریابی و تبلیغات است. 
اص��وال تمامی ش��رکت ها دارای دغدغه همراس��تا بودن 
ساختار تبلیغات و حتی فضای تبلیغاتی خود با ارزش های 
فرهنگی و منشور اخالقی سازمان خود هستند. مطلوب و 
مدنظر هیچ کمپانی نخواهد بود که نشان دهد از مطلبی 
حمایت خواهد کرد که مخالف با ارزش های تعریف شده 
در کمپانی اش باشد و البته به زعم نویسنده سرزدن چنین 
اشتباه اس��تراتژیکی از مدیران کمپانی گوگل امری بعید 
بود. هرچن��د که خیلی پیش از این ه��م کنترل جایگاه 
تبلیغات آنالین برای شرکت های خریدار این گونه تبلیغات، 

همیشه محل مناقشه و مورد بحث بوده است. 
آنچه مس��لم اس��ت در علم بازاریابی لزوم دقت به نکات 
ظری��ف و برنامه ریزی اس��تراتژیک ریزبینانه، تمایزی بین 
شرکت های کوچک و ش��رکت های عظیم قائل نمی شود، 
اتفاقا در ش��رکت های عظیم الجثه، ضرر و خسارت ناشی از 
عدم برنامه ریزی جزء  نگر، بسیار گسترده و فراگیرخواهد بود. 
به نظر می رس��د بخش اعظم فعالیت ه��ای مربوط به 
چیدمان تبلیغات به صورت اتوماتیک انجام می شده است، 
لذا گوگل باید سیس��تم اتوماسیون یا هوش مصنوعی اش 
را مورد بازنگری قرار دهد. مدیران مربوطه در گوگل باید 
بتوانند مجددا تبلیغات را به سمت خود جذب کنند در غیر 
این صورت میلیون ها دالر دیگر را از دست خواهند داد. در 
نتیجه این غفلت به ظاهر جزئی، سهام کمپانی مادر این 
 )ALPHABET INC ( مجموعه یعنی کمپانی آلفابت
در همان اوایل تعلیق تبلیغات، دچار افت 3درصدی شد. 

این بار دقت و س��ختگیری سفارش دهندگان به همراه 
اش��تباه و غفلت سفارش گیرندگان، تاکنون بیست و یک 
و نیم میلیارد دالر ش��رکت آلفابت را متضرر کرده است. 
مدیر اجرایی شرکت آلفابت آقای اشمیت تاکید کرده که 
سعی خواهد کرد زمان بررسی هایی را که توسط افراد باید 
صورت بپذیرد بیشتر کند و نیز سیاست های کاری خود را 
در بحث تبلیغات سختگیرانه تر خواهد کرد. مدیر تجاری 
ارش��د گوگل هم گفته است تبلیغات را در کنار مباحثی 
خواهد گذاش��ت که با ارزش های س��ازمانی ش��رکت ها 

همخوانی داشته باشد. 
حال باید دید تا کج��ا این چالش ادامه خواهد یافت و 
تا چ��ه حد آنها در جلب اعتماد مجدد ش��رکت ها موفق 
خواهند شد. پرواضح است که در سایت یوتیوب به دلیل 
ب��از بودن کامل فض��ا و امکان قرار دادن ه��ر گونه فیلم 
شخصی، تبلیغاتی، کمدی، جدی و با موضوعات مثبت و 
منفی که ممکن است همیشه به مذاق پاره ای از افراد یک 
جامعه خوش نیاید، مدیریت و تطبیق س��الیق و ارزش ها 
امری بس دش��وار می نماید. ش��اید عدم تکرار این اشتباه 
استراتژیک بازاریابی که مستقیما با ارزش های سازمان ها 
و شخصیت برند کمپانی ها در هم آمیخته است، مستلزم 
ایجاد تغییرات جدی و اساس��ی در سیاس��ت گذاری های 

تبلیغاتی گوگل و سایر سایت های مرتبط باشد. 

 کشمکش و تعارض بخش فروش
 و مارکتینگ

مارکتین��گ اغل��ب فروش را به خاط��ر پایین بودن 
میزان فروش و عدم وفاداری مش��تری مورد سرزنش 
قرار می دهد. پرسنل مارکتینگ استدالل می کنند که 
ش��رکت دارای محصولی خوب و بازاری مطلوب است 
و فروش از انجام وظیفه خود کوتاهی کرده اس��ت. در 
عوض، بخش فروش متصدی��ان مارکتینگ را افرادی 
متظاهر و دروغگو تلقی می کند که قضاوت درستی از 
وضعیت بازار ندارن��د و مارکتینگ نیز اطالعی درباره 
قیمت ها و محص��والت رقبا ندارد. آنگاه مارکتینگ به 
فروش درب��اره به هم زدن رابطه با مش��تریانش ایراد 
می گی��رد و می گوید ک��ه از نظر فروش وف��اداری به 
مشتری نسبت به حجم فروش اهمیت چندانی ندارد 
و در نتیجه نیروی فروش مسائل مربوط به سودآوری 

واقعی را نادیده می گیرد. 
ب��ه گزارش هورمون��د، کش��مکش و تعارض بخش 
ف��روش و مارکتینگ به گذش��ته های دور برمی گردد. 
بخ��ش فروش کارشناس��ان مارکتینگ را که همچون 
MBA در برج عاج خود در عالم رؤیا س��رگردانند به 
ب��اد انتقاد می گیرد. زمانی ک��ه مارکتینگ وارد صحنه 
شد بس��یاری از نیروهای فروش از کاهش اقتدار خود 
آزرده ش��دند. عموم��ا بخش فروش ادع��ا می کند که 
محدودیت های شدید یا فشارهای تشریفات اداری در 
عملکرد مارکتین��گ وجود دارد که بخش فروش باید 

روزانه آن را تحمل کند. 
از س��وی دیگ��ر، مارکتینگ گاه��ی در برابر فروش 
رفتاری فخرفروشانه اتخاذ کرده است. به عنوان مثال،  
»فیلی��پ کاتلر« به بحث درمورد برداش��ت فروش در 
مقایس��ه ب��ا برداش��ت مارکتینگ می پ��ردازد و آنگاه 
توضیح می دهد که چگونه شرکت های بسیار پیشرفته 
زمانی ک��ه وارد س��ازمان های پیچیده ت��ر و حرفه ای تر 
می ش��وند، وظایف فروش را ب��ه زیرمجموعه عملکرد 

مارکتینگ در می آورند. 
گفت وگ��وی س��تیزه جویانه ف��روش و مارکتین��گ 
در ش��رایط تج��اری امروزی که ب��ر کار گروهی تکیه 
می کند چندان قابل تحمل نیست. بسیاری از کتاب ها 
و مقاله ه��ای موج��ود در مطبوعات تج��اری پرتیراژ 
در م��ورد کار گروهی بر اهمیت رهب��ری و همکاری 
تأکید می کند. رهبران نقش گرا هم اکنون به گذش��ته 
تعل��ق دارند و چنانچه این روش ه��ای جنجال برانگیز 
و نامطل��وب را کن��ار نگذارند، ار قافل��ه عقب خواهند 
ماند. در عمل همگان دیدگاه های کوته بینانه را نادیده 
می انگارن��د و افرادی ک��ه این گونه نظریه ه��ا را دارا 
هس��تند، بیش از پیش از راه یافت��ن به موقعیت های 

رهبری بازمی مانند. 

فقدان برتری دپارتمان فروش
یک��ی از واکنش ه��ای مثب��ت آینده نگ��ر در مقابل 
افزایش آگاهی ناشی از تغییر کیفی پیدایش گروه بوده 
اس��ت. زمانی بود که تنها یک فرد می توانس��ت وضع 
را متفاوت س��ازد، فرضا فروشنده خاصی می توانست 
کاالی خود را به عامل خرید ویژه ای بفروشد. انگار که 
دیگری از عهده این کار برنمی آمد. خریداران شش یا 
هفت فروشنده را انتخاب می کردند و آنها را به خاطر 
یک معامله به رقابت با هم وا می داشتند. فروشنده در 
صورتی می توانست موقعیتی ممتاز در سازمان خود به 
دست آورد که به الگوی خرید مشتری رخنه می کرد 
و بخ��ش بزرگی از بازار را به دس��ت می آورد، ولی آن 
روزها به سر رسیده است. مشتریان رفتار خرید خود را 
عوض کرده اند و قدرت فروشنده تک رو به زوال است. 
به گزارش هورموند، بخش��ی از کارپردازی یا خرید 
جدید مربوط به این اس��ت که هم اکن��ون خریداران 
خواس��تار دس��تیابی به تمام منابع شرکت هستند و 
نه تنه��ا دپارتمان فروش. ش��رکت وال م��ارت نمونه 
مطلوب��ی برای اثبات این ادعا اس��ت ک��ه از پذیرفتن 
نمایندگان ش��رکت س��ازنده امتناع ورزید و گفت که 
چنان که یک کارمند ش��رکت را نفرس��تید، هیچ گونه 
معامله ای ب��ا وال مارت انجام نخواهید داد. از س��وی 
دیگ��ر به س��ختی می توان دی��دگاه »مال��ک بودن« 
مشتریان از س��وی فروشنده را پذیرفت، چرا که هیچ 
بخش یا ش��خصی نمی تواند تمام نیازهای مشتری را 
ب��رآورده کند. بای��د کل کارخانه در اختیار مش��تری 
قرار گیرد، ش��رکت ها به عذر اینکه روش همیش��گی 
آنها این بوده که هرچیز را از طریق فروشنده ها انجام 
دهند، نمی توانند دامنه این اختیار مشتری را تنگ تر 
س��ازند. به محض اینکه ش��رکت ها تمامی منابع خود 
را برای بهبود روابط با مش��تریان بسیج کردند، اعتبار 
و شایس��تگی دپارتمان فروش کم رنگ تر می ش��ود. از 
سوی دیگر سایر بخش ها در آنچه سابقا کار دپارتمان 
فروش بوده اس��ت درگیر می ش��وند. به عن��وان مثال، 
بخش عمده ای از فعالیت های فروش مس��تقیم سنتی 
ب��ه مارکتین��گ از راه دور، خدمات مش��تری، نصب 
و آم��وزش و وظای��ف توزیعی انتقال یافته اس��ت. به 
موازات اینکه سایر عملکردها و بخش ها بیش از پیش 
در راس��تای ارضای نیازهای واقعی و متنوع مش��تری 
عمل می کنند، قدرت و برتری عملکرد فروش در میان 
تمامی بخش هایی که با مشتری سر و کار دارند رو به 
کاهش می رود. مشتریان غالبا تمایل و دلبستگی خود 
را به محصوالت ملموس و ناملموسی که مورد حمایت 
منابع کل ش��رکت باشند، نشان می دهند تا به فرد یا 

گروهی از افراد در داخل شرکت. 

کلیدکارگاه فروش

بازاریابی خالق

دستگیره خالقانه برای کمپین پپسی که به طور خاص درکل اتوبوس های آمریکا نمایش داده می شود.

دکتر لیال شیرازی 

معراج مبرانیا
دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار



 استخدام بهترین افراد 
به سبک بیل گیتس

رئی��س مایکروس��افت، بی��ل گیت��س، اس��تاد 
جنبه های مهمی از ارتباطات درون به بیرون است 
ک��ه او آن را عضوگیری مجدد می نامد. تمرکز آن، 
درگیر کردن دوباره بااستعدادترین افرادتان است. 
ای��ن موضوع درباره جلب ک��ردن نظر یک همکار 
باس��ابقه و روش��ن نگه داش��تن ش��عله در حال و 
هوای رمانتیک است. برای مایکروسافت این تداوم 
ش��عله با موفقیت و پیشرفت شخصی و همچنین 
ایفای نقشی کوچک در سامانه ای بزرگ تر، همراه 
اس��ت. بیل گیتس یک فرهنگ تهاجمی و بسیار 
رقابت��ی را ایجاد کرد. در روزه��ای اولیه او رقابت 
درون ش��رکتی را پدید آورد که ب��ه رفتار بیرونی 
تهاجمی تری برای شرکت منجر شد. او واحدهای 
تج��اری را یک��ی علیه دیگری ب��ا رقابت کردن به 

چالش کشید. 
به گزارش هورموند، از جهات بس��یاری این امر 
س��نگدلی و ش��قاوتی را ایجاد کرد که با تهاجمی 
ب��ودن همتراز بود و بی��ل دریافت که این موضوع 
ش��رکت را به ی��ک مکان خش��ن و طاقت فرس��ا 
ب��رای کار کردن تبدیل کرده اس��ت. »همان گونه 
که بارها و بارها گفته ایم تاکنون با هیچ ش��رکتی 
کار نکرده ایم که به سرمایه های انسانی اش بیشتر 
از مایکروس��افت ارج بنهد.« این شرکت به سبک 
گاوچران مش��هور دالسی، تکس ش��رام به دنبال 
بهترین ها اس��ت که در هر گوشه ای از پیش نویس 
لیگ سراس��ری فوتبال به دنب��ال بهترین بازیکن 
موجود و نه به دنبال بازیکن با جایگاه ویژه است. 
مایکروس��افت به دنبال نیروی عقالنی و ذهنی 
در عضوگیری ها و استخدام هایش است. استخدام 
نیروی تازه کافی نیس��ت. باید مدام بهترین آنها را 
اس��تخدام کنید. با تثبیت قراردادهایی که آنها با 
ش��رکت دارند و با تمرکز روی شفاف سازی نقش 
چش��مگیری که آنها در جلس��ات بازی می کنند، 
ای��ن کار را انجام دهی��د. همانطور که ری کروک، 
رئیس مک دونالد گفته اس��ت، گیتس اعتقاد دارد 
که هر ک��دام از ما به اندازه همه ما مهم اس��ت و 
مایکروسافت با دقت مسیرهای شغلی این نیروی 
جدی��د اس��تخدام ش��ده یعنی ۱۵۰۰ ت��ا ۲۰۰۰ 
کارمند ط��راز اول بی همت��ا و منحصربه فرد را در 

سطحی شخصی مدیریت می کند. 
گیت��س همچنین قدرت مش��تریان را به عنوان 
قوی تری��ن ش��کل تبلیغات ش��فاهی و ویروس��ی 
مایکروس��افت  حقیق��ت  در  اس��ت.  دریافت��ه 
مصرف کننده های نهایی و تأثیرگذار را تش��خیص 
داده و ه��دف می گی��رد. اینها هدف ه��ای بازاری 
مدیران رسمی فناوری اطالعات نیستند، در عوض 
آنها افراد انتهای سالنی هستند که هرگاه مشکلی 
با لپ تاپ یا پی دی ای تان دارید، برای سوال کردن 

نزد آنها می روید.
 آنها در تحقیقات مایکروس��افت با جواب دادن 
به این پرس��ش: آیا ش��ما بر بیشتر خریدهایی که 
خودتان انجام می دهید، تأثیر می گذارید؟ خود را 
شناختند. این مصرف کنندگان نهایی و تأثیرگذار، 
کارشناس��ان مارکتین��گ قدرتمن��د و ویروس��ی 
هستند و گواهینامه های معتبری را در هر بازاری 
فراهم می کنند. خیلی از جهات، این امر مهم ترین 
نوع مارکتینگ اس��ت که مایکروسافت تاکنون از 

آن استفاده کرده است. 
حت��ی امروزه این مس��ئله به ص��ورت موجی از 
طریق کارمندان به ش��رکای سامانه، به دوستان و 
اقوام، مصرف کننده ه��ای نهایی و از طریق آنها به 

بقیه بازار منتقل می شود. 
اهداف مایکروس��افت فروختن به صورت عمیق 
و گسترده است. فروختن هر محصول تازه منتشر 
ش��ده یا ارتق��ا یافته ب��ه هر مش��تری و فروختن 
محصوالت بیش��تری در کنار خط مایکروس��افت 
به هر مشتری. فروختن به مصرف کنندگان نهایی 
و تأثیرگ��ذار، پی��ش از همه ام��ری کلیدی برای 

رسیدن به اهداف است. 
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شماره 847

جدید  کسب و کارهای  دارندگان 
معموال در به دس��ت آوردن سرمایه 
دچار مشکل می شوند. برخی برای 
شروع به س��رمایه گذاری جسورانه 
پناه می برن��د اما قب��ل از اینکه از 
این نوع س��رمایه اس��تفاده کنید، 
مطمئن ش��وید مزایا و معایب این 
نوع س��رمایه گذاری را می دانید. در 
ادامه مطلب که توسط سایت بانکی 
ارائه ش��ده اس��ت به مزایا و معایت 
سرمایه گذاری جسورانه می پردازیم. 

درک سرمایه گذاری 
جسورانه

اگر به دنب��ال راهی برای تأمین 
مناب��ع مال��ی کس��ب و کار خ��ود 
هستید، الزم است با سرمایه گذاری 
جس��ورانه، مزایا و معایب آن آشنا 
باش��ید. در ادامه ای��ن مقاله همه 
اطالع��ات الزم را در مورد این نوع 
س��رمایه  گذاری و ن��کات مثبت و 

منفی آن می خوانید.
جس��ورانه،  س��رمایه گذاری   
س��رمایه اولیه یا سرمایه خصوصی 
ه��م نامیده می ش��ود و اغلب برای 
کسب و کارهایی اس��تفاده می شود 
ک��ه توانای��ی زیادی برای توس��عه 
یافت��ن دارند. برای مث��ال یکی از 
ش��رکت های شناخته شده، شرکت 
دستگاه های دیجیتال )DEC( نام 
دارد که در س��ال ۱۹۵۷ تأس��یس 
شد. تأس��یس این شرکت از منابع 
مالی ای ممکن ش��د ک��ه از جورج 
  )George Doriot( دوری��و 
س��رمایه گذاری  ش��رکت  مال��ک 
جس��ورانه تحقیق و توسعه آمریکا  

)ARDC( به دست  آمده بود. 
مناب��ع مالی به دس��ت  آم��ده از 
اساسا  جس��ورانه  س��رمایه گذاری 
برای شرکت هایی استفاده می شود 
که ب��رای دریاف��ت وام از بانک ها 
س��ابقه عملک��رد کاف��ی ندارن��د. 
بیش��تر ش��رکت های کس��ب و کار 
کار  آغ��از  ب��رای  فناوری مح��ور 
خود از س��رمایه گذاری جس��ورانه 
اس��تفاده کرده ان��د. در اکثر موارد، 
این ش��رکت ها باید به نحوی سود 

به دست آمده را با شرکتی که اقدام 
به سرمایه گذاری جس��ورانه کرده 
است به اشتراک بگذارند. برای این 
کار شرکت ها معموال سهام خود را 
به شرکت س��رمایه گذار می دهند. 
به دس��ت  آوردن مناب��ع مال��ی از 
طریق س��هام مخا طره آمیز معموال 
آسان نیس��ت. در واقع درخواست 
بیش��تر دارن��دگان کس��ب و کارها 
برای س��رمایه گذاری جسورانه رد 
می ش��ود. این درخواست فقط در 
صورتی مورد قبول واقع می ش��ود 
درخواست کننده،  که کس��ب و کار 
برنامه تجاری ای داش��ته  باشد که 
به راحت��ی موفقی��ت و س��ود دهی 
باالی شرکت را در یک بازه زمانی 

پنج ساله نشان بدهد. 
 

فواید سرمایه گذاری 
جسورانه

شرکتی که  بتواند منابع مالی 
خود را از طریق سرمایه گذاری 
جس��ورانه به دس��ت آورد، در 
بیش��تر موارد خدم��ات زیر را 

دریافت می کند. 
مش�اوره تج�اری: خیلی 
اق��دام  ک��ه  از ش��رکت هایی 
به س��رمایه گذاری جس��ورانه 
می کنن��د در می��ان کار کنان 
خ��ود مش��اورانی دارن��د که 
خاص  بازاره��ای  متخص��ص 

هس��تند. این امر به کس��ب و کارها 
کمک می کند خیلی از مشکالتی را 
که شرکت های تازه تأسیس با آنها 

مواجه هستند، نداشته باشند. 
متأسفانه  مدیریتی:  مش�اوره 
از کارآفرین��ان، مدی��ران  خیل��ی 
تج��اری خوب��ی نیس��تند. از آنجا 
ک��ه ش��رکت هایی ک��ه اق��دام به 
س��رمایه گذاری جسورانه می کنند 
تقریبا همیش��ه خواهان بخشی از 
سهام شرکت تازه تأسیس هستند، 
احتم��اال در مدیریت ش��رکت هم 
دخالت می کنند و برای کس��ی که 
در مدیری��ت تخصص ن��دارد، این 

خیلی ارزشمند است. 
منابع انس�انی: وقتی ب��ه دنبال 

ماهرتری��ن اف��راد ب��رای اس��تخدام 
می گردی��د،  خ��ود  کس��ب و کار  در 
س��رمایه گذاری  ک��ه  ش��رکت هایی 
جس��ورانه انج��ام می دهن��د معموال 
مشاورانی در اختیار شما می گذارند که 
متخصص اس��تخدام هستند. این امر 
به شرکت تازه تأسیس کمک می کند 

افراد مناسبی را استخدام کند. 
ی��ک  ش��روع  مناب�ع دیگ�ر: 
کس��ب و کار جدی��د نگرانی های��ی 
را درباره مس��ائل قانون��ی، صورت 
پرداخت و مالیات ب��ه همراه دارد. 
معموال ش��رکت هایی ک��ه اقدام به 
س��رمایه گذاری جسورانه می کنند 
مش��تاق ارائه این خدمات هستند، 
چراک��ه س��ود آنه��ا ب��ه موفقیت 
شرکت وابس��ته است. شرکت هایی 
انجام  که سرمایه گذاری جس��ورانه 
می دهند در ازای ارائه منابع تجاری 

به ش��رکت های تازه تأسیس معموال 
بخشی از سهام شرکت را برای خود 
برمی دارند. این شرکت ها معموال از 
موفقیت ش��رکت تازه تأسیس سود 
می برن��د. بس��یاری از ش��رکت های 
تازه تأس��یس که منابع مالی خود را 
از س��رمایه گذاری جسورانه به دست 
آورده اند موفق و به غول های صنعت 

خود تبدیل می شوند. 

معایب سرمایه گذاری 
جسورانه

به دست آوردن سرمایه جسورانه 
معموال به این معنی اس��ت که باید 
چی��زی را در ع��وض مناب��ع مالی 
پرداخت کنید. بیشتر شرکت هایی 

که اقدام به سرمایه گذاری جسورانه 
می کنن��د عالق��ه ای ب��ه دریاف��ت 
سرمایه  شان به همراه سود آن ندارند. 
در واقع، این ش��رکت ها چیزهایی از 
ش��ما می خواهند که ممکن اس��ت 

برای تان تعجب آور باشد. 
موقعی�ت مدیریت�ی: در اکثر 
م��وارد، ش��رکتی ک��ه اق��دام ب��ه 
س��رمایه گذاری جس��ورانه ک��رده 
است می خواهد یکی از اعضای تیم 
خود را وارد تیم مدیریتی ش��رکت 
تازه تأسیس کند. این مسئله معموال 
برای این است که موفقیت شرکت 
تازه تأس��یس تضمین شود. گرچه 
این مسئله ممکن است مشکالتی 

هم ایجاد کند. 
موقعی�ت س�هام: خیلی از 
شرکت هایی که س��رمایه گذاری 
جس��ورانه انج��ام می دهن��د از 
تازه تأس��یس  ش��رکت 
می خواهن��د در  ع��وض 
تأمین منابع مالی بخشی 
از س��هام خود را به آنها 
بده��د. این مق��دار کم 
نیس��ت و در برخ��ی از 
موارد ممکن است به ۶۰ 
درصد کل سهام شرکت 
برس��د. این عمال به آن 
معنی اس��ت که کارفرما 
کنترل کس��ب و کار خود 
و  ن��دارد  دس��ت  در  را 
در  واق��ع ش��رکتی که اق��دام به 
س��رمایه گذاری جس��ورانه کرده 

است شرکت را کنترل می کند. 
ش��رکتی  وقتی  تصمیم  گیری: 
س��رمایه گذار جس��ورانه را قب��ول 
می کند، معموال یکی از بزرگ ترین 
مشکالتش این است که باید قدرت 
تصمیم گیری در مورد شرکت خود 
را به ش��رکتی که س��رمایه گذاری 
جسورانه انجام می دهد واگذار کند. 
شرکت های سرمایه گذار )جسورانه( 
ک��ه بخش��ی از س��هام ش��رکت را 
می خواهن��د  معم��وال  گرفته ان��د 
موقعیتی در  »هیأت مدیره« داشته 
باش��ند. همه تصمیم��ات مهم در 
هیأت مدیره گرفته  می شود و نماینده 

این ش��رکت می توان��د تصمیمات 
شرکت نوپا را تغییر بدهد. 

برنامه ه�ای تج�اری: پ��س از 
آماده س��ازی و ارائ��ه برنامه تجاری، 
بیشتر ش��رکت ها متعهد می شوند 
که ای��ن برنامه  را افش��ا نکنند، اما 
در مورد ش��رکت هایی که اقدام به 
سرمایه گذاری جس��ورانه می کنند 
این طور نیست و آنها تقریبا هیچ وقت 
این توافق را امضا نمی کنند، چراکه 
این کار برای آنها موانع قانونی ایجاد 
می کند. این موضوع ایده های تجاری 

کارفرما را به خطر می اندازد.
 برنام�ه تأمین مناب�ع مالی: اگر 
کارفرما پس از بررس��ی برنامه تجاری 
خود به این نتیجه برسد که برای شروع 
کسب و کار به ۵۰۰ هزار دالر نیاز دارد، 
ممکن است فکر کند می تواند همه این 
مبلغ را یک باره به دس��ت بیاورد اما در 
واقع این اتفاق نمی افتد؛ ش��رکت های 
سرمایه گذار )جسورانه( معموال اهداف 
و نقاط��ی را تعیی��ن می کنند و فقط 
وقتی شرکت به آنها رسید، بقیه منابع 
مال��ی را آزاد می کنند. ش��رکت های 
سرمایه گذار )جسورانه( معموال منابع 
مال��ی را مرحله به مرحله و بس��ته به 
توس��عه کس��ب و کار آزاد می کنند. با 
توجه به موارد ذکرش��ده بس��یار مهم 
است که همه توافق ها را به دقت بررسی 
کنیم و از یک وکیل نیز بخواهیم آنها 

را بررسی کند. 

نتیجه گیری
استفاده از سرمایه گذاری جسورانه 
مض��رات و معایب زی��ادی دارد. این 
نوع تأمی��ن منابع مالی ب��رای همه 
مناسب نیست. معموال شرکت هایی 
که پتانس��یل زیادی برای پیش��رفت 
دارن��د، مثال تولید کنندگان وس��ایل 
الکترونی��ک، فناوری ه��ای س��بز و 
س��ایر ش��رکت های فناوری محور با 
س��رمایه گذاری جس��ورانه بیشترین 
موفقیت را کس��ب می کنند. قبل از 
اینکه تصمیم بگیرید از سرمایه گذاری 
جسورانه استفاده کنید، مطمئن شوید 
همه مزایا و معایب آن را می دانید و در 

مورد آن کامال تحقیق کرده اید. 

کلید آشنایی با سرمایه گذاری جسورانه، مزایا و معایب آن کارتابل

ضرورت ایجاد تغییر در کسب و کار

س��ازمان ها همواره با تغییر ش��رایط محیط درون و 
بیرون س��ازمان به عنوان یکی از مس��ائل و چالش های 
ج��دی و اصلی مواجهند. این تغییر ش��رایط می تواند 
از تغییرات س��اده در ابزارهای انجام کار )مثل استفاده 
از نرم افزار برای حس��ابداری به جای اس��تفاده از دفاتر 
حسابداری( شروع شود و تا تغییراتی که سازمان را به 
 ص��ورت بنیادین زیر و رو می کنند )مثال تغییر فناوری 
تولید یک محصول( ادامه یابد. در عین حال س��ازمان 
-در ه��ر اندازه ای که باش��د و در هر بازار و صنعتی که 
فعالی��ت کند - در طول چرخه عمرخود، برای رش��د و 
موفقی��ت، نیازمن��د بهره گیری از نظام ها، س��اختارها، 
فرآینده��ا و ابزارهای جدید، رس��می و اس��تانداردی 
اس��ت که ممکن است در ابتدای کار به آنها نیاز نباشد 
)مثال استفاده از سیستم ساعت زنی برای ثبت ساعات 
کار پرس��نل(. طبیعتا ممکن اس��ت مدیر کسب و کار 
تصمیم بگی��رد که به دالیلی در س��ازمان خود تغییر 
ایجاد کند. اما در اینجا یک مشکل دیگر پیش می آید؛ 
اینکه س��ازمان، یک سیس��تم اجتماعی پیچیده است 
که ش��ناخت و تغییر آن امری دش��وار اس��ت. در واقع 
هر س��ازمان مجموعه   ای پیچیده  از انس��ان ها، روابط و 
نظام ه��ا، آداب، باورها و ارزش های بنیادین اس��ت که 
رفتار و عملکرد افراد در چارچوب آنها و در بس��تر ابعاد 
س��اختاری سازمان ش��کل می گیرد. تغییر اجزای این 
مجموعه پیچیده، کار آس��انی نیس��ت. با این حال در 
ذهن بس��یاری از مدیران، ماجرا امری سهل و ممتنع 
جلوه می کند و در نتیجه اغل��ب مدیران وقتی با لزوم 
تغییر ایجاد می شوند، برای جلوگیری از آسیب هایی که 
عدم تغییر برای س��ازمان ایجاد می کند، سریع دست 
به اقدام می زنند و س��عی می کنند شیوه اندیشیدن و 
تصمیم گی��ری و همچنین روش های کاری س��ازمان 
و ش��رح فعالیت های کارکنان ش��ان را هرچه سریع تر 
با وضعیت جدید س��ازگار س��ازند، اما در اغلب موارد، 
تغییر مورد نظر در عمل حتی با گذش��ت مدت زمان 
زیادی هم در س��ازمان ایجاد نمی شود. عالوه بر آن در 
موارد بسیاری نه تنها تغییر مورد نظر در سازمان ایجاد 
نمی شود، بلکه مش��کالت دیگری هم در سازمان و در 
مس��یر ایجاد وضعیت مطلوب ب��روز می کند. به همین 
دلیل ثابت شده الزم است برای ایجاد تغییر همانند هر 
کار دیگری برنامه ریزی داش��ت و سپس وارد اجرا شد. 
در واقع باید به مدیریت تغییر در سازمان به عنوان یکی 
از فرآیندهای همیش��گی و ضروری مدیریت س��ازمان 

توجه شود. 
رهبری تغییر مدلی است که با استفاده از ترکیبی از 
سبک های رهبری سعی در آماده نگه داشتن کارکنان 
و س��ازمان برای یادگیری و رش��د مس��تمر دارد. این 
س��بک تا حد زیادی متفاوت از مدل رهبری س��نتی 
اس��ت که معطوف به کنترل کارکنان از طریق مدیران 
اس��ت. رهبران تغییر کسانی هستند که به آینده فکر 
می کنند، مقصد را می شناس��ند، برای ایجاد تغییر در 
خودشان اعتماد به نفس دارند و همچنین برای کمک 
ی��ا هدایت دیگران در ایجاد تغیی��ر، صبر و بردباری به 
خرج می دهند. ما نمی توانیم تغییرات را کنترل کنیم 
ام��ا می توانیم خود را ب��رای آن آماده کنیم. یک مدیر 
کارآمد در ش��رایط متفاوت از س��بک ها و مهارت های 
متفاوتی استفاده می کند. وقتی سرعت تغییر افزایش 
می یابد و بیشتر بر سازمان تأثیر می گذارد، مهارت های 
م��ورد نیاز ب��رای هدایت س��ازمان در جریان تغییر به 
صورت فزاینده ای مهم می شوند. رهبران تغییر نیازمند 
شناس��ایی نقاط مناسب و موارد اشتباه سازمان خود و 
دیگر س��ازمان ها هستند. مدیران با کسب دانش مانند 
آگاهی از نظریه های حوزه کس��ب و کار خود، یادگیری 
استفاده از فناوری های نو، توانمند سازی خود در تطبیق 
و اقتباس مهارت ها و اس��تراتژی ها و پذیرا بودن تفکر 
خالق می توانند به رهبران تغییر تبدیل شوند. رهبران 
تغییر از توانایی های خود و افراد پیرامون خود به خوبی 
استفاده می کنند. آنها باید درباره کارگران فنی )آنهایی 
که دانش مشخصی دارند( و کارگران دانش )آنهایی که 
دانش عمومی دارند( اطالعات مناس��بی داشته باشند. 
رهبران تغییر وقتی هنوز در سطح سنتی موفقیت های 
سازمانی قرار دارند برای تغییر آماده می شوند. آنها ثبات 
سازمانی و حس تداوم را ایجاد می کنند )به جای ایجاد 
تغییر به خاط��ر خود تغییر(، اما در عی��ن حال آماده 
هس��تند که از طریق دانش مورد نیاز، تغییر و نوآوری 

ضروری را ایجاد کنند.
 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- عدم مشخص بودن محدوده دقیق تغییر و تمرکز 
روی جزییات غیرضروری یکی از مواردی اس��ت که در 
زمین��ه ایجاد تغییرات در ش��رکت معموال مورد توجه 
قرار نمی گیرد. به همین خاطر شاهد بی نتیجه ماندن 
تالش ها هس��تیم. در این راس��تا الزم است  بدانید چه 
قسمتی از ش��رکت به چه میزان به تغییرات نیاز دارد. 
با رعایت این مورد شما قادر به ایجاد تغییری اصولی و 

بدون دردسر خواهید بود. 
- بشر همیش��ه درصدد ایجاد تغییرات مثبت، مهار 
تغیی��رات منفی و مبارزه با آثار آن بوده و س��عی کرده 
اس��ت که تغییرات را مدیریت کند تا از آثار زیانبار آن 
در امان بماند. س��ازمان ها و بنگاه های اقتصادی نیز در 
دنیای پرش��تاب امروزی دائم��ا در حال تغییر و تحول 
هستند و سازمان هایی می توانند باقی بمانند که برای 
بقای خود مزیت رقابتی به وجود آورند. به همین خاطر 
نباید از اهمیت تغییرات در کسب و کار خود غافل شد. 

 سرمایه گذاری جسورانه 
سرمایه اولیه یا سرمایه 

خصوصی هم نامیده 
می شود و اغلب برای 

کسب و کارهایی استفاده 
می شود که توانایی زیادی 
برای توسعه یافتن دارند

مترجم: امیرآل علی

کسب وکار خالق

بسته بندی و جابه جایی - در این کسب وکار به مهارت بسته بندی تمام وسایل یک خانه در چند جعبه نیاز دارید.  یک صاحبخانه خوشحال 
خواهد شد که از چنین دردسری خالص شود و در ازای مبلغی کار را به شما بسپارد. این یک ایده ی کسب وکار با حداکثر تعداد مشتریان است.



13 گـــزارش ویــژه www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
پنجشنبه
12 مرداد 1396

شماره 847

اعضای کابینه یازدهم روز گذشته در حاشیه آخرین جلسه هیأت 
دولت در حیاط س��اختمان ریاس��ت جمهوری به سنت همیشگی با 

حضور در جمع خبرنگاران به سواالت رسانه ها پاسخ دادند. 
ب��ه گزارش  »فرصت امروز«، آخرین جلس��ه هیأت دولت یازدهم 
بیش��تر به گمانه زنی درب��اره حضور در کابین��ه دوازدهم اختصاص 
داشت و عمده پرسش رسانه ها از اعضای کابینه یازدهم حول محور 

این موضوع بود.
 با این همه در حاش��یه آخرین جلس��ه هیأت دولت، محمدجواد 
ظری��ف از دی��دارش با وزی��ر خارجه عربس��تان و مراس��م تحلیف 
رئیس جمهور س��خن گف��ت؛ رئیس کل بانک مرک��زی نیز از طرح 
ضربتی وام ازدواج صحبت کرد؛ رئیس دفتر رئیس جمهور نیز اعالم 
کرد که میزان تغییرات کابین��ه برای دولت دوازدهم به همان عدد 

۵۰ درصد که اعالم شده بود، نزدیک تر است. 
همچنین وزیر ورزش و جوانان از اعالم اسامی هیأت مدیره باشگاه 
پرسپولیس خبر داد؛ معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز از حضور در 
دول��ت دوازدهم حرف زد و محمود واعظی وزیر ارتباطات نیز گفت 
که تش��کیل کمپین هایی به نفع این یکی و آن یکی برای حضور در 

دولت دوازدهم درست نیست. 
محمدعل��ی نجفی گزینه موردنظر برای تصدی ش��هرداری تهران 
نیز از ارائه برنامه هایش در روز ش��نبه به ش��ورای ش��هر خبر داد و 
همچنین مجید انصاری مشاور رئیس جمهور و مصطفی پورمحمدی 

وزیر دادگستری نیز از عدم حضور در دولت بعدی سخن گفتند. 

ظریف: موافق اقدام مجلس در قبال تحریم های آمریکا هستیم
محمدج��واد ظریف، وزیر امور خارجه در حاش��یه جلس��ه هیأت 
دولت درباره دیدار خود با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفت: 

این دیدار یک سالم و علیک معمولی بود. 
محمدجواد ظریف در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت گفت: چنین 
اتفاقاتی در جلس��ات بین المللی طبیعی اس��ت که افرادی که آنجا 
حضور دارن��د با هم برخورد کنند. مخصوصا در جلس��اتی که افراد 

محدودی در آن حضور داشته و در یک سطح باشند. 
ظریف در پاس��خ به این پرس��ش که اگر ترامپ طرح تحریم های 
جدید را امضا کند ایران چه اقدامی انجام خواهد داد، گفت: احتماال 
نخس��تین اقدام ما اجرای مصوبه مجلس یعنی اقدام متقابل اس��ت 
که وزارت امور خارجه در این راس��تا هم��راه مجلس بوده و موافق 
اق��دام مجلس هس��تیم. م��واد 36 و 37 هم جای خ��ود دارند و در 
جای خود اس��تفاده می شوند. مسیرهای دیگری هم داریم از جمله 
اقدام سیاسی و حقوقی و اقدام سازمان انرژی اتمی که به موقع اجرا 

خواهند شد. 
وی ادامه داد: با ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت خارجه دولت 
دوازدهم و توجه بیش��تر به اقتصاد باید تالش بیشتری کنیم که در 
زنجیره ارزش فعالیت های اقتصادی حضور جدی تری داشته باشیم 
و برای صادرات تولید کرده و جذب سرمایه و فناوری داشته باشیم. 
ما باید یک بخش فعال از اقتصاد جهانی باشیم که بتوانیم به اهدافی 

که رهبری اشاره کردند یعنی تولید و اشتغال دست یابیم. 

ظریف در ادامه در پاس��خ به این پرسش که پیام حضور موگرینی 
در تهران چیس��ت، اظهار کرد: پیام این حضور این اس��ت که ایران 
کشوری نیست که بتوان با آن برخورد حذفی کرد. ایران بخش فعال 

و ارزنده ای از روابط بین الملل است. 

سیف: تا پایان شهریور صفی برای دریافت وام ازدواج نخواهیم 
داشت

رئیس کل بانک مرکزی نیز اعالم کرد که با هماهنگی و همکاری 
بانک ها قرار ش��د تا پایان شهریورماه صفی برای دریافت وام ازدواج 
وجود نداش��ته باشد. ولی اهلل سیف در حاشیه جلسه هیأت دولت در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که طرح ضربتی اهدای وام 
ازدواج تا کی ادامه خواهد داشت، گفت: این اقدام را بانک مرکزی به 
دلیل اینکه صف افرادی که خواهان اعطای وام قرض الحسنه ازدواج 
بودند، طوالنی ش��ده بود، با هماهنگی و همکاری بانک ها انجام داد 
و قرار ما این اس��ت که تا پایان شهریورماه اصاًل صفی وجود نداشته 
باش��د یا اگر صفی هم باقی می ماند معقول باش��د و در حد یک ماه 

طول بکشد. 

نهاوندیان: فشارها روی رئیس جمهور تأثیری نمی گذارد
همچنین رئیس دفتر رئیس جمهور اعالم کرد که میزان تغییرات 
کابینه برای دولت دوازدهم به همان عدد ۵۰ درصد که اعالم ش��ده 

بود، نزدیک تر است. 
محم��د نهاوندیان با اش��اره به تغییرات ایجاد ش��ده برای کابینه 
آتی، گفت: درباره این موضوع اعداد و ارقام مختلفی منتش��ر ش��ده 
اما می��زان این تغییر به همان عدد ۵۰ درصد که اعالم ش��ده بود، 
نزدیک ت��ر اس��ت. وی درباره اینکه آیا رئیس جمه��ور برای انتخاب 
کابینه تحت فش��ار قرار گرفته  است یا خیر، افزود: کسانی که آقای 
روحانی را می شناس��ند می دانند که فش��ارها روی ایش��ان تأثیری 
نمی گ��ذارد و رئیس جمهور بن��ا به وظیفه ای که مردم بر دوش��ش 
گذاش��ته اند کارش را انجام داده و ما برای مش��خص شدن اعضای 

کابینه بیشترین میزان مشورت را با نخبگان هر حوزه داشته ایم. 
نهاوندیان تأکید کرد: در نهایت می توان گفت آنچه از سوی آقای 
روحانی برای گزینش وزرای کابینه دوازدهم انجام ش��ده براس��اس 

همان اقبالی است که ایشان از مردم دریافت کرده اند. 

سلطانی فر: هیأت مدیره پرسپولیس معرفی می شود
وزیر ورزش و جوانان نی��ز اعالم کرد که درباره حضورم در دولت 

بعدی باید تا هفته بعد صبر کرد. 
مس��عود سلطانی فر در حاشیه آخرین جلسه هیأت دولت با اشاره 
به مش��خص شدن اس��امی هیأت مدیره باشگاه پرس��پولیس، گفت: 

مجمع اسامی آنان را مشخص کرده و ان شاء اهلل اعالم می شود. 
وی اف��زود: درباره حض��ورم در دولت بعدی باید تا هفته بعد صبر 

کرد و خود آقای روحانی این موضوع را اعالم خواهند کرد. 
سلطانی فر با اشاره به اینکه  »به دنبال حل کردن مشکالت قانونی 
و اساس��نامه فدراسیون ها بوده ایم و این کار را به انجام رسانده ایم«، 

گفت: ما در طول دوره وزارت خود توانستیم مجوز حضور بانوان در 
رش��ته های مختلف ورزشی با حجاب اس��المی را بگیریم که اتفاق 

خوبی بود و حق بانوان در این زمینه استیفا شد. 

امیری: در معاونت پارلمانی رئیس جمهور می مانم
مع��اون پارلمانی رئیس جمهور نیز با اش��اره ب��ه اینکه در همین 
س��مت در دولت دوازدهم می مانم، گفت: پیش بینی من این اس��ت 
که ش��رایط مناسبی در مجلس برای وزرای پیشنهادی دولت پیش 

می آید. 
حسینعلی امیری دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به 
اینکه دولت یازدهم یک دول��ت فراجناحی بود، اظهار کرد: اما یک 
بار من در دولت هم ندیدم کسی حرف حزب یا جریان خود را بزند، 
زیرا همه دغدغه کشور را داشتند، برادری،  انسجام، همدلی و اتحاد 

در کابینه وجود داشت. 
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوالی دیگری 
مبنی بر اینکه واکنش مجلس به وزرای پیش��نهادی چگونه خواهد 
بود؟ تصریح کرد: در این مدت رئیس جمهور با رؤسای سه فراکسیون 
مجلس دیدار داش��ته و پیش بینی من این است که شرایط مناسبی 
در مجلس برای وزرای پیش��نهادی شکل می گیرد و تشکیل دولت 

دوازدهم یکی از نقاط عطف دولت و مجلس خواهد بود. 

موالوردی: سهمیه حضور زنان در کابینه کم نشده است
همچنین معاون رئیس جمهور اعالم کرد که سهمیه حضور زنان 

در کابینه کم نشده است. 
شهیندخت موالوردی در حاش��یه آخرین جلسه هیأت دولت در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه س��همیه حض��ور زنان در کابینه کم 
نش��ده است، گفت: باید به این نکته اشاره کنم که اساساً برای زنان 
سهمیه خاصی وجود نداشته است که حاال بخواهد کم یا زیاد شود. 
وی افزود: اما باید تأکید کنم که وضعیت موجود در زمینه حضور 
زنان در دولت حفظ ش��ده است و سه زن در دولت حضور خواهند 
داشت، هرچند که تغییراتی هم در سمت های آنان ایجاد شده است. 
معاون رئیس جمهوری با رد سخنان منسوب به وی درباره اختیارات 
کم معاون��ت زنان، اظهار ک��رد: معاونت زنان یک جایگاه س��تادی 
داش��ت و به عنوان مع��اون رئیس جمهوری جایگاه سیاس��ت گذاری 
داش��ت و نظارت و انتظار کار اجرایی را مثل وزارتخانه نباید از این 
جایگاه داشت که البته خیلی ها این انتظار را داشتند، درحالی که ما 

وظیفه مان راهبری، پایش و ایجاد هماهنگی ها بوده است. 

واعظی: هیچ شخصی در تعیین ترکیب کابینه دوازدهم نقشی 
نداشته است

محم��ود واعظی نیز تصریح کرد که تش��کیل کمپین هایی به نفع 
این یکی و آن یکی برای حضور در دولت دوازدهم درست نیست. 

محم��ود واعظی در جم��ع خبرنگاران با اش��اره ب��ه گمانه زنی ها 
درباره ترکیب کابینه دوازدهم، اظهار کرد: این بد اس��ت که رئیس 
جمهوری این همه وقت گذاش��ته اس��ت برای کابینه، حال عده ای 

بیاین��د و بگویند آقای فالنی و فالنی در انتخاب کابینه نقش دارند. 
ش��خص رئیس جمهور با مش��ورت هایی که کرده، تصمیم گرفته و 
این کمپین هایی که به نفع این یکی و آن یکی مطرح ش��ده است، 
درست نیست و نه من و نه هیچ شخص دیگری در این زمینه نقشی 

نداشته است. 
وی افزود: درباره تأیید حضور من به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور 

نیز اجازه دهید تا خود آقای روحانی این موضوع را اعالم کند. 

مجید انصاری: در دولت بعدی نیستم
مع��اون حقوقی رئیس جمهور نیز در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت 
گفت: در دولت بعدی حضور ندارم. مجید انصاری در جمع خبرنگاران 
در پاس��خ به این پرسش که آیا در دولت بعدی حضور دارید یا خیر؟ 

گفت: خیر در دولت بعدی نیستم. 

نجفی: برنامه هایم را شنبه به شورای شهر می دهم
همچنین محمدعلی نجفی، گزینه موردنظر برای تصدی شهرداری 
تهران گفت: برنامه هایم را برای اداره تهران به شورای شهر می دهم. 

نجفی در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
این سوال که آیا برنامه های تان را برای شهرداری تهران تهیه کرده اید، 
گفت: شنبه برنامه هایم را به اعضای شورای پنجم شهر تهران می دهم. 

نظر وزیر جهاد کشاورزی برای حضورش در دولت دوازدهم
وزیر جهاد کش��اورزی نیز گفت: صحبت هایی درباره حضور من در 
دولت بعدی انجام ش��ده اس��ت، ولی تصمیم نهایی ب��ا رئیس جمهور 

است. 
محمود حجتی در حاش��یه جلسه هیأت دولت، در جمع خبرنگاران 
درب��اره اینک��ه آیا در دولت بع��دی حضور دارد یا خی��ر؟ اظهار کرد: 

صحبت هایی با من شده و من تابع نظر رئیس جمهور هستم. 
وزیر جهاد کش��اروزی درباره اج��رای طرح احیای جنگل ها و مراتع 
گفت: مصوبه ای در این باره اوایل دولت یازدهم ابالغ و اجرا شده و در 
برنامه شش��م توسعه هم مصوبه ای وجود دارد که هر نوع بهره برداری 

از جنگل متوقف شود. 
در این راس��تا قراردادهایی که به اتمام رسیده به هیچ وجه تجدید 
نشده اس��ت و همکاران من از خردادماه با طرف قراردادهای در حال 
اجرا مذاکره می کنند تا به نتیجه ختم پیمان برس��ند. ماهانه ۱۰، ۱۵ 
ق��رارداد خاتمه می یابد و تاکنون بیش از ۵۰ درصد قراردادها منتفی 
شده است و تا آخر سال هم این موضوع صد درصد محقق می شود. 

پورمحمدی: در دولت دوازدهم حضور ندارم
همچنین وزیر دادگس��تری با بیان اینکه در دولت دوازدهم نیستم، 

گفت: جایگزین من یکی از قضات سابقه دار دستگاه قضایی است. 
حجت االسالم و المس��لمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه 
هی��أت دولت در جم��ع خبرنگاران گف��ت: وزیر دادگس��تری دولت 
دوازدهم طبق تش��ریفات توس��ط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور 

پیشنهاد داده شده است. 

اعضای کابینه در حاشیه آخرین جلسه هیأت دولت یازدهم چه گفتند؟ 
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اخبار

اصفهان – قاس�م اس�د - بیش از 3 هزار نفر در جش��ن لبخند آب در 
شهرستان فالورجان حضور یافتند. این جشن به منظور نهادینه کردن مصرف 
بهینه آب با بهره گیری از ظرفیت هنرمندان مطرح، انجام گرفت. در جشن 
لبخند آب که با استقبال هزاران خانوار فالورجانی مواجه شد پراندوخ مدیر 
آبفا فالورجان با ابراز خرس��ندی از حضور پررنگ مردم از قشرهای مختلف 
جامعه در این برنامه گفت: متأسفانه هم اکنون وقوع بحران کم آبی در منطقه 
واقعیتی غیرقابل انکار است پس همه مردم باید با استفاده صحیح از آب قدر 
ای��ن ماده حیات��ی را به خوبی بدانند و خانواده ها باید مصرف صحیح آب را 
به کودکان در س��نین پایین آموزش دهند و از س��ویی اگر مواجه با مصرف 
غیراصولی آب از سوی برخی از مردم شدیم تذکرهای الزم پیرامون مصرف 
صحیح آب را به این افراد بدهیم تا  درآینده ای نزدیک دیگر شاهد رفتارهایی 
مانند شستن ماشین با شیلنگ آب، شستن معابر و کوچه ها، از سوی برخی 
از مردم نباشیم زیرا آب متعلق به آیندگان است بنابراین با مصرف صحیح باید 
از نگهدار آن باشیم. در این حضورپررنگ اقشار مختلف جامعه در کنار یکدیگر 
واکنش کودکان و نوجوانان در برخورد با موضوع مصرف بهینه آب بس��یار 
جالب و قابل تأمل بوده است. آنچه در ایستگاه نقاشی که توسط کودکان و 
نوجوانان به تصویر کشیده می شد بیانگر آن بوده که کودکان و نوجوانان با 
مقوله مصرف بهینه آب آشنا هستند که این امر تالش و کوشش مسئوالن 
در خصوص فرهنگ سازی مصرف بهینه آب رانشان می دهد . بعنوان مثال 

تصویری که متین قربانی با این موضوع که آب را اگر اس��راف کنیم زمین 
خش��ک می ش��ود. پس آب را هدر ندهیم. طیبه قربانی سطح کره زمین را 
نقاش��ی کرد و در آن این مسئله را متذکر شد که اگر آب را درست مصرف 
نکنیم سطح کره زمین خشک می شود ولی اگر آب را بهینه مصرف کنیم 
س��طح کره زمین سرسبز و دریاها پر از آب است ، سما رجبی نحوه درست 
آب دادن به گل ها و درختان را به تصویر کشید. مهال کاظمی ریختن انبوهی 
از لباسهای کثیف را به داخل ماشین لباسشویی را نشان داد شاید به نوعی 
به مادران نحوه اس��تفاده صحیح از ماشین لباسشویی را متذکر شد. هانیه 
ایرانش��اهی در نقاشی که آب خوردن و مس��واک زدن با یک لیوان ،آبیاری 
گل ها با آبپاش و شس��تن حیاط با جارو را نش��ان می داد با شعاری نوشت: 

آب مایه حیات و زندگی پس مراقب آن باشیم.  عطیه خواجو با تصویری از 
بازبودن ش��یر آشپزخانه که منجر به پرشدن سینک ظرفشویی شد نوشت: 
شاید با کمتر مصرف کردن آب، یک ماهی یا یک گل زنده بماند. دنیا مؤید 
با موضوع آب را هدر ندهیم با یک س��طل آب هم می توان ماشین شست. 
شستن ماشین با شیلنگ آب را نشان داد که چقدراین مسئله باعث هدر رفت 
آب می شود. مهشید دوستی، تصویری با موضوع این آب تمام شدنی است 
در نگهداری از آن تالش کنیم خلق کرد که با مواظبت از قطره های آب، آنها 
را روانه دریا کنیم تا چرخه تبدیل قطره به باران همچنان ادامه یابد. آرمان 
زمانی در نقاشی که در کارگاه و ایستگاه نقاشی به تصویر کشید این مسئله 
را بیان کرد که به باغچه آب ش��رب ندهیم آب کم اس��ت. مهشید قاسمی 
نوشت. ما باید قدردان آب باشیم )آب = زندگی (و زهرا کمالی با نقاشی کردن 
زمینی بی آب و علف که فردی با نگاه کردن به دور دستها چشمه ای پر از 
آب می بیند، نوشت: سرابی که ممکن است روزی برای ما هم اتفاق بیفتد 

با مصرف بی رویه آب.
الزم به ذکر اس��ت در جش��ن بزرگ لبخند آب با اج��رای آقای دلیران، 

هنرنمایی گروه عروسکی اشی مشی، اجرای زنده موسیقی برگزار شد.
شعار این برنامه :  جان آب در خطر است،

با صرفه جویی در مصرف آب 
به رویاهای کودکان بیندیشیم.

تبریز - اسد فالح- معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی برخورد 
با متجاوزان به حریم رودخانه ها را یکی از مهم ترین سیاست های مدیریت 
اس��تان ذکر کرد و گفت: افرادی که در مقابل قانون، گردن کلفتی کنند 
باید به ش��دت مورد بازخواست قرار گرفته و در پیشگاه قانون، پاسخگو 
باشند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس محمدصادق پورمهدی 
در جلس��ه ش��ورای حفاظت از منابع آب استان، با اشاره به مطرح شدن 
وضعیت منابع آبی کشور در شورای عالی امنیت ملی، گفت: بحران آب 
به تدریج در حال تبدیل ش��دن از یک موضوع اجتماعی به یک موضوع 
امنیتی است. وی با اشاره به وجود 15 هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان، 
تاکید کرد: متاسفانه اکثر این چاه ها در حاشیه دریاچه ارومیه حفر شده 
اند که شرکت آب منطقه ای باید در اسرع وقت نسبت به انسداد آنها اقدام 
کند. معاون اس��تاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم افزایش فعالیت 
های فرهنگی و رسانه ای در راستای صرفه جویی در مصرف منابع آب، 
گفت: مردم باید بدانند که حیات و ممات آنان به آب وابس��ته اس��ت که 

خوش��بختانه این فرهنگ در حال نهادینه شدن است. وی از فرمانداران 
استان خواست که نسبت به برگزاری به موقع جلسات شهرستانی شورای 
حفاظت از منابع آب و برخورد قانونی با متجاوزان به حریم رودخانه های 
اس��تان اقدام کنند. مهندس پورمهدی بر لزوم اجرای مصوبات این شورا 
توس��ط دس��تگاه های ذیربط تاکید کرد و گفت: شرکت آب منطقه ای 

استان، مس��ئول پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات بوده و هر 15 روز 
یک بار باید گزارش ارائه کند. وی با اش��اره به بهبود تراز آب سفره های 
زیرزمینی استان، گفت: دستگاه های اجرایی نباید برای کار کردن، منتظر 
اعتبارات دولتی باش��ند و شیوه کار کردن تمامی مدیران باید به شکلی 
باشد که انگار بودجه ای از سوی دولت، تخصیص نخواهد یافت. مهندس 
پورمهدی از کاهش 34 درصدی بارندگی در استان نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل خبر داد و تصریح کرد: وضعیت اس��تان آذربایجان شرقی در 
مقایسه با استان های دیگر بسیار خوب است ولی به دلیل تغییر اقلیم در 
آب و هوا، گرمای بی سابقه ای را در برخی از شهرستان های استان شاهد 
هستیم. وی همچنین بر لزوم نصب کنتورهای حجمی هوشمند مصرف 
آب در حوزه های مختلف همچون کشاورزی، صنایع و خانگی، تاکید و ابراز 
کرد: از شیوه های مختلف در این زمینه استفاده خواهیم کرد. مهندس 
پورمهدی از علما و روحانیون نیز خواست که در اجتماعات دینی و مذهبی 

در مورد اهمیت صرفه جویی در مصرف آب، سخنرانی کنند. 

اهواز - رحمان محمدی - محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت سهامی 
برق منطقه ای خوزستان طی حکمی از سوی عبدالصاحب ارجمند مدیرکل 
دفت��ر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع ب��رق وزارت نیرو  به عنوان رییس 
ش��ورای پایایی منطقه ای ش��بکه برق خوزستان منصوب شد. عبدالصاحب 
ارجمند در این حکم انتصاب آورده است: با عنایت به اینکه آن شورا باالترین 
نهاد مطالعه ، برنامه ریزی ، تصمیم گیری  و نظارت بر تامین و حفظ پایایی 
شبکه و هماهنگی بین کلیه اثرگذاران برق در آن منطقه  می باشد، امید است 
ضمن برگزاری جلسات و تعامل ارزنده با سایر اعضا در تحقق اهداف و انجام 
وظایف محوله براساس نظام نامه شورای پایایی شبکه برق کشور موفق و موید 
باشید. همچنین عبدالصاحب ارجمند مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال 
و توزیع برق وزارت نیرو  در حکم دیگری مهرداد س��روش، مس��عود قنواتی، 
مهدی ابوعلی گله داری، عبدالکریم جاوید، داود محمودی، مصطفی حسین 
خانی، رضا غضنفری، حس��ن کریمی، داود راه زادی، نادر افشاری و سعیداله 
مرتضوی را به عنوان اعضای شورای پایایی شبکه برق خوزستان منصوب کرد. 
وی درحکم این افراد تصریح کرده است: با عنایت به اینکه آن شورا باالترین 

نهاد مطالعه ، برنامه ریزی ، تصمیم گیری  و نظارت برتامین و حفظ پایایی 
شبکه و هماهنگی بین کلیه اثرگذاران برق در آن منطقه  می باشد ، امید است 
با هماهنگی رییس شورا و با تعامل ارزنده  با سایر اعضا در تحقق اهداف و انجام 
وظایف محوله براساس نظام نامه شورای پایایی شبکه برق کشور موفق و موید 
باشید. گفتنی است از جمله وظایف و ماموریت های شوراهای پایایی منطقه 
ای می توان به همکاري با شوراي پایایي شبکه برق کشور در راستاي انجام 

ماموریت هاي این ش��ورا، نظارت بر ُحسن اجراي اسناد پایایي، ارایه پیشنهاد 
جهت تهیه و تصویب اس��ناد پایایي در ش��وراي پایایي شبکه برق کشور به 
منظور اجرا در سطح کش��ور یا منطقه، ارایه گزارش از حوادث عمده شبکه 
برق منطقه و راهکارهاي کاهش احتمال بروز حوادث مشابه، توسعه ، تکمیل 
و بهبود مستمر اسناد پایایي و افزایش تبعیت از آنها در جهت ایجاد فرهنگ 
مسوولیت پذیري، انضباط فني و سازماني، بهبود تعامالت اثرگذاران بر پایایي 
شبکه برق کشور و ارتقا سطح هم افزایي بین آنها ،بهبود نظام چرخه اطالعات 
پایایي و نحوه دسترسي و گسترش فرهنگ شفافیت اطالعاتي و ساماندهي 
و بروز رس��اني مدیریت دانش در اثرگذاران و بهبود مس��تمر دانش پایایي و 
مهارت اثرگذاران درمنطقه اشاره کرد.  گفتنی است شوراي پایایي شبکه برق 
کشور در سال 1387 و به منظور توسعه فرهنگ تامین و حفظ پایایی شبکه 
برق کشور و نیز تحقق عملکرد مطلوب و نظام مند مجموعه  نهادهای ذیربط 
و افزایش هماهنگي، یکپارچگي و نظم پذیري در حوزه هاي مرتبط، تشکیل 
گردید که اجرای مصوبات این شورا پس از ابالغ توسط معاون وزیر براي کلیه 

شرکت های برق الزم و ضروری است.

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- تا پایان تیرماه سالجاری 8 هزار و 
255 کیلومتر شبکه های تغذیه و توزیع گاز در استان اردبیل اجرا شده 
و 214 هزار علمک نصب گردیده و تعداد کل مشترکین تحت پوشش 
درسطح استان اردبیل 431 هزار مشترک است. به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل، مهندس فیروز خدائی ضمن بیان مطلب فوق 
افزود : هم اکنون ، تمامی 26 شهر استان اردبیل و از تعداد 1 هزار و 695 
روستای استان ، تعداد 909 روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده 

اند. مهندس خدائی مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل اظهار داشت : 
تعداد خانوارهای روس��تایی بهره مند از گاز طبیعی به 99 هزار خانوار 
رس��یده و عملیات گازرس��انی به 465 روستا در دست اجرا است که با 
گازرسانی به این روستاها 17 هزار خانوار دیگر از نعمت گاز طبیعی بهره 
مند خواهند شد. وی تصریح کرد : تا ابتدای مرداد ماه سالجاری نرخ کل 
خانوارهای شهری و روستایی بهره مند از گاز طبیعی 97 درصد است که 

این رقم ، 395 هزار خانوار را شامل می شود.

تبریز - اسد فالح- معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در بازدید 
از اداره کل کان��ون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اس��تان، با جمعی 
از کودکان و نوجوانان ش��رکت کننده در کارگاه های تابستانی این کانون 
دیدار و در فضایی صمیمانه با آنان گفت وگو کرد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، مهندس محمدصادق پورمهدی در این دیدار توجه به نیازهای فکری 
کودکان و نوجوانان را امری مهم و ضروری دانس��ت و بر نقش و اهمیت 
کانون پرورش فکری در این عرصه تاکید کرد. وی با بیان اینکه کار کانون، 
پ��رورش ذهنی کودکان و نوجوانان وآگاهی دادن به آنان اس��ت و افزود: 
کودکان و نوجوانان، آینده س��ازان کشور هستند و گسترش فعالیت های 
کانون زمینه کش��ف استعدادها و پرورش خالقیت آنان را فراهم می کند. 
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به لزوم توسعه فعالیت های 

فرهنگی به ویژه در مناطق روس��تایی، از ط��رح راه اندازی کتابخانه های 
سیار روستایی استقبال کرد و بر همکاری و مساعدت همه جانبه معاونت 
 عمرانی استانداری در این زمینه تاکید کرد. وی افزود: کانون پرورش فکری 

می تواند در مسائل مهمی مانند احیای دریاچه ارومیه، مصرف بهینه انرژی 
و آب، صرفه جویی و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا با آموزش های الزم 
کودکان را آموزش دهد و این کودکان هستند که می توانند پس ازآموزش 
همواره خانواده ها را نیز همراه س��ازند. هادی یوسف زاده، مدیرکل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان نیز گزارشی از فعالیت های کانون 
و اقدامات انجام ش��ده برای توس��عه برنامه های آن ارائه کرد. وی، افزایش 
مراکز فرهنگی هنری کانون را از نیازها و تقاضاهای خانواده ها عنوان کرد 
و در عین حال افزود: تالش کرده ایم با افزایش کتابخانه های سیار و پستی 
و استفاده از تمامی ظرفیت ها مراکز فرهنگی هنری کانون استان گام  های 
موث��ری در زمینه افزایش مخاطبان کانون و پاس��خگوی خواس��ته های 

کودکان و نوجوانان باشیم.

زنجان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش دفترروابط عمومي 
ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان زنجان، مطابق سناریوي از پیش 
تعیین شده توسط کمیته بحران وپدافند غیرعامل این شرکت، شبکه  
فشارضعیف  روستاي قره گوني که توسط سارقین کال برچیده شده 
بود طي یکروز ودر سریعترین زمان ممکن با رویکرد مدیریت بحران 
احداث و دوباره برقرس��اني شد.  الماسي دبیرکمیته پدافند غیرعامل 
این ش��رکت با بیان این مطلب که شبکه توزیع برق روستاي محروم 
قره گوني شهر حلب از توابع شهرستان ایجرود است که اخیرا توسط 
س��ارقین جمع آوري و موجب نارضایتي اهالي شده بود، گفت:  طبق 
برنامه  از پیش تعیین شده و با راهبري مدیریت توزیع برق شهرستان 

ایجرود و نیز با همت 25تن از پرس��نل اموربرق ش��مال شهرستان 
زنجان در قالب 7اکیپ عملیاتي ، ش��بکه توزیع برق مجددا با صرف 

اعتب��اري بالغ بر13میلی��ون تومان احداث گردی��د. وي افزود : براي 
اجراي این پروژه 8 اصله تیرسیماني نصب ، 400متر کابل خودنگهدار 
نمره35فش��ارضعیف احداث، 15دس��تگاه چراغ خیاباني الک پشتي 
نصب ، 12دس��تگاه کنتور برق اصالح و یک دس��تگاه پس��ت هوایي 
عمومي سرویس شد. وي تصریح کرد اجراي این پروژه با رعایت نکات 
ایمني موجب افزایش هماهنگي پرسنل عملیاتي در مواقع بحران و 
انجام دقیق امورمحوله  توسط اکیپهاي اجرایي طبق سناریوي از پیش 
تعیین ش��ده گردید و در نهایت ضمن افزایش رضایتمندي اهالي و 
پایداري شبکه هاي توزیع برق ، مهاجرت معکوس روستاییان از شهر 

به روستاي یاد شده نیز مهیا شد.

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل آبفاي هرمزگان با 
اش��اره به اینکه طعم و مزه دار بودن آب ش��هر بندرعباس در فصل گرما 
اتفاق تازه اي نیست، اظهار داشت: هر ساله با آغاز این فصل بویژه با توجه به 
افزایش دما در تابستان ، متاسفانه این مسئله شدت بیشتري مي یابد. امین 
قصمي در خصوص دالیل این مسئله گفت: تغییر بوي آب شرب شبکه شهر 
بندرعباس ، بدلیل افزایش میزان مصرف آب در نتیجه ي گرماي باالي 40 
درجه در فصل تابس��تان است که سبب ش��ده بخش بیشتري از آِب الیه 
میاني مخزن سد استقالل میناب مورد استفاده قرار گیرد و چون تراکم و 
شکوفایي جلبک ها )بر اثر افزایش دما( در این الیه نسبت به سطح ابتدایي 
مخزن آب س��د به مراتب بیشتر بوده، درنتیجه باعث افزایش طعم و بوي 
آب شده است. به گفته وي؛ حجم قابل توجهي از این جلبک ها در فرآیند 
تصفیه اولیه آب در تصفیه خانه میناب از آب جدا شده و بخش دیگر آن 

نیز در فرآیند تصفیه ثانویه آب در تصفیه خانه بندرعباس، حذف مي شود 
اما این روند سبب حذف بوي ایجاد شده توسط جلبک ها نمي شود. وي 
تاکید کرد: به منظور کاهش و رفع طعم و بوي آب ، بایستي میزان بیشتري 
ازمنابع آب زیرزمیني )چاه ها( را جایگزین آب سد کنیم که هماهنگي هاي 

الزم در این خصوص با شرکت آب منطقه اي استان انجام شده است. وي 
اضافه کرد: همچنین امسال با افزایش میزان مصرف آب از سوي مشترکین، 
ناگزیر بخش  بیشتري از حجم آب سد وارد مدار شده است  و با توجه به 
امکانات تصفیه خانه آب بندرعباس، امکان ازن زني همه حجم ورودي )از 
سد( وجود ندارد که تالش مي کنیم با رفع مشکل فني این سیستم ، طعم 
و بوي آب را تا حد امکان کاهش دهیم.   مهندس قصمي با تاکید بر کیفیت 
مطلوب آب ش��رب شهر بندرعباس،گفت: علي رغم طعم و مزه موجود در 
آب، بر اس��اس پایش مستمر و بي وقفه کیفیت آب آشامیدني، آب شبکه 
لوله کشي از س��المت کامل برخوردار است و شهروندان اطمینان داشته 
باشند که این  آب هیچ گونه مشکل کیفي و بهداشتي ندارد که این مسئله 
از س��وي مراکز و مراجع بهداشتي استان )مرکز بهداشت استان و دانشگاه 

علوم پزشکي استان( نیز مورد تایید است. 

حضور 3 هزار نفری در جشن لبخند آب با موضوع مدیریت مصرف آب در شهرستان فالورجان

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

متاسفانه اکثر چاه های غیرمجاز در حاشیه دریاچه ارومیه حفر شده اند

طی حکمی از سوی مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو 
مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان به عنوان رییس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان منصوب شد

اجرای بیش از8255   کیلومتر شبکه های تغذیه و توزیع گاز در استان اردبیل

معاون استاندار آذربایجان شرقی از طرح راه اندازی کتابخانه های سیار روستایی استقبال کرد

احیاي دوباره شبکه توزیع برق روستاي محروم قره گوني از توابع شهرستان ایجرود

مدیرعامل آبفاي هرمزگان:شکوفایي جلبك ها، دلیل طعم و بوي آب شرب بندرعباس است

مهندس محمدزاده عنوان کرد 
بدون تالش در جهت ارتقای ایمني نمي توان انتظار بهبود شرایط مناسبي را داشت

ساری - دهقان - مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان مازندران ، ایمن سازي محورها را از اولویتهاي 
کاري این اداره کل برشمرد و افزود : راهداري وظیفه ذاتي این اداره کل بوده و بدون تالش راهداران در جهت ارتقاء 
ایمني نمي توان انتظار بهبود شرایط مناسبي را داشت. به گزارش خبرنگار مازندران ، مهندس احمد آفرین محمدزاده  
با بیان این مطلب افزود: هم اکنون عمده تالش هاي این اداره کل صرف نگهداري و حراست از شبکه راهها ، تأمین 
ایمني عبور و مرور به منظور حفظ و بهره برداري بهینه از سرمایه گذاریهاي انجام شده در این بخش میگردد. وي در 
ادامه تصریح کرد: امري که امروزه در فرهنگ سازماني ،عملیات راهداري نام گرفته است ، انجام هرگونه عملیات اجرائي 
و کنترل ترافیک بر روي راههاي موجود ضمن حفظ ایمني استفاده کنندگان از راه ، جریان روان و ایمن ترافیک را به همراه دارد . لذا برنامه ریزي 
مناسب و هماهنگ فعالیت ها بمنظور تأمین ایمني الزم و کاهش تراکم ترافیک و نیز جلوگیري ازتأخیر در سفر و ناراحتي استفاده کنندگان از راه حائز 
کمال اهمیت مي باشد. مهندس محمدزاده در ادامه به مشکالت راهداران پرتالش در سطح محورها اشاره و عنوان کرد: راهداران فرشتگان نجات جاده 
ها هستند ، انسانهایي بي ریا و مخلص که در جهت آسایش و رفاه هموطنان خود از هیچ کوشش و تالش دریغ نمي کنند ، از این رو وظیفه مسئولین 

این بخش است که بتوانند با راهکار ها و برنامه هاي کاري منعکس کننده بخش کوچکي از زحمات شبانه روزي این عزیزان و قدردان آنان باشند.

مدیر کل بیمه سالمت استان بوشهر:
صیانت از حقوق بیمه شدگان از برنامه های اصلی و اهداف سازمان است

بوشهر- خبرنگارفرصت امروز - صیانت از حقوق بیمه شدگان از وظایف ذاتی این اداره کل و توانمندسازی 
یکی از برنامه های اصلی و اهداف متعالی س��ازمان بیمه سالمت است. دکتر پرویز رمضانی مدیرکل بیمه سالمت 
استان بوشهر در سومین نشست شورای هماهنگی مدیران بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات مردمی 
دستگاههای اجرایی در استانداری بوشهر با بیان اینکه ارائه خدمات مطلوب و صیانت از حقوق بیمه شدگان در راستای 
افزایش رضایتمندی بیمه شدگان یکی از رویکردهای مهم بیمه سالمت است، گفت: این سازمان به وکالت از بیمه 
شدگان، صیانت از حقوق آنان در مؤسسات تشخیصی درمانی را وظیفه ذاتی خود می داند، لذا برخورداری مراجعین 
از تمام حقوق شهروندی در ادارات تابعه این اداره کل امری ضروری و الزامیست و در همین راستا توانمندسازی بیمه شدگان نیز یکی از برنامه های 
اصلی و اهداف راهبردی سازمان بیمه سالمت است. همچنین در این نشست اداره کل بیمه سالمت استان بعنوان دستگاه اجرایی برتر در استان بوشهر 
در سال 95 در حوزه صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع معرفی شد و دکتر رمضانی گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این اداره کل 

در زمینه اجرای شاخص های ماده 6 صیانت از حقوق شهروندی و ماده 8  انتشار دسترسی آزاد به اطالعات را ارائه نمود.

معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب وفاضالب استان گلستان: 
ساماندهی وضعیت رفاهی همکاران از اولویت های سال جاری به شمار می رود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون مالی و پشتیبانی شرکت  آب وفاضالب استان گلستان در گفتگو با پایگاه خبری شرکت گفت با عنایت 
به پیشنهاد،تصویب و پرداخت کمک هزینه رفاهی براساس مجوز هیات مدیره، ساماندهی وضعیت رفاهی همکاران از اولویت های سالجاری بشمار 
می رود.سعید زیادلو با اشاره به اینکه نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه این شرکت می باشد افزود تمام تالش این مجموعه فراهم نمودن رفاه 
و آرامش پرسنل شرکت خواهد بود و طی این مدت با برنامه ریزی های انجام شده توانستیم در جهت معیشت همکاران گام های موثری برداریم.
وی با بیان این مطلب که یکی از ضرورت های بخش مالی شرکت پرداخت وام های قرض الحسنه و سایر وام ها به پرسنل می باشد خاطرنشان کرد 
از ابتدای سالجاری تا کنون تعداد 260 نفر جهت دریافت وام قرض الحسنه به  بانک های طرف قرارداد معرفی شده اند که این مهم با مساعدت و 
پیگیریهای مدیریت عامل شرکت به سرانجام رسیده است.معاون مالی و پشیتیبانی شرکت آبفا گلستان  تصریح کرد از دیگر اقدامات این حوزه می 
توان به انعقاد قرارداد استخر و سالن ورزشی فوتسال و والیبال برای همکاران شرکت در هفته اشاره کرد که در کنار آن برای اوقات فراغت فرزندان 
همکار در تابستان سالجاری کالس های ورزشی  برنامه ریزی شده است.ضمن اینکه برای کلیه همکاران هماهنگی الزم جهت سفرهای زیارتی و 
سیاحتی و اسکان آنان برنامه ریزی و اجرایی شده و در این خصوص می توان به اعزام حدود 150 نفر پرسنل به مشهد مقدس اشاره نمود که تقریباً 
20 نفر آنان از همکاران بازنشسته بوده اند.سعید زیادلو از دیگر فعالیت های این حوزه را تهیه بلیط نیم بهاء تئاتر برای کودکان و خانواده های همکاران 
به مناسبت های مختلف،پرداخت وام ازدواج به پرسنل قراردادی و رسمی و کمک هزینه ازدواج و فوت برای همکاران ،خانواده ها و فرزندان  آنها 
از طریق هیات مدیره کارسازی شده است.به گفته وی یکی از برنامه های مهمی که همه ساله در دستور کار معاونت مالی و پشتیبانی شرکت قرار 
میگیرد صدور احکام پرسنلی بوده که با همت و تالش شبانه روزی همکاران امور اداری و کارکنان در جهت افزایش حقوق و دستمزد ساالنه کلیه 
پرسنل شرکت در اسرع وقت انجام می شود.زیادلو استقالل مالی مناطق از نظر پرداخت بدهی ها و هزینه هایی که منجر به کاهش هزینه و افزایش 
درآمد گردیده است را از برنامه های قابل اجرای این حوزه برشمرد و افزود در این بخش برگشت درآمد با توجه به تعیین درصدهای بودجه و استقالل 
مالی در دو مقطع دهم و بیست و پنجم هر ماه انجام می گیرد.معاون مالی و پشتیبانی شرکت آبفای گلستان با اشاره به وضعیت درآمدهای جاری 
و سرمایه ای شرکت اظهار داشت در بخش درآمدهای جاری حدود 154 میلیارد ریال ودر بخش سرمایه ای 107 میلیارد ریال وصول شده است.
وی درادامه به وضعیت درمان و سالمت پرسنل اشاره کرد و افزود در این زمینه قرارداد جدید از مورخه 96/4/1 ابالغ شده است و در این قرارداد 
خدمات ویژه ای از جمله پرداخت داروهای خارجی،پوستی،هزینه آمبوالنس ، داروهای تقویتی و ویتامین برای افراد بازنشسته و خانم های باردار 
،تامین هزینه های اعضای طبیعی و پیوندی و اعضای مصنوعی ،ازون تراپی و سونوگرافی در مطب و واکسن آنفلوآنزا و.. از طریق الحاقیه  قرارداد 
اجرایی شده و از بابت هزینه های فرانشیز با رقم باال و همچنین خارج از تعهد و مساعدت درمانی به همکاران تا کنون به تعداد 13 نفر و با هزینه ای 

بالغ بر 135میلیون ریال پرداخت و اجرا گردیده است.

مدیرعامل شرکت آبفای شهری گلستان:
 افزایش مصرف آب مشترکین شهروندان گلستانی در روزهای گرم سال

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان با اشاره به رشد بی سابقه مصرف مشترکین گلستانی در 
روزهای گرم سال گفت: گرمای بی سابقه هوا ، موجب مصرف فراتر از انتظار آب در شهرهای استان شده که این امر نسبت به تابستان سال گذشته 
افزایش چشمگیری داشته است و این میزان مصرف موجب شده بعضی از مناطق با کاهش فشار و قطع آب روبرو شوند .به گزارش پایگاه خبری 
شرکت آب وفاضالب استان گلستان مهندس رحمتی افزود: با توجه به اینکه استان گلستان با بحران کم آبی مواجه است به همین علت صرفه جویی 
در مصرف آب در بخش خانگی و کشاورزی ضرورت دارد و توجه شهروندان گلستانی به مدیریت مصرف آب شرب مهم است.وی در ادامه از مشترکان 
خواست که به منظور فراهم کردن امکان استفاده از این مایه حیات برای تمامی مردم استان و تامین مطمئن و پایدار آن، رعایت برخی نکات در 
صرفه جویی را مدنظر قرار دهند.مدیرعامل شرکت آبفای گلستان تصریح کرد بحران جدی آب ضرورت توجه شهروندان را به مدیریت مصرف و 
صرفه جویی از این مایه حیات بخش بیشتر می کند و اگر هر یک از شهروندان به میزان 20درصد در مصرف آب صرفه جویی کنندعالوه برجلوگیری از 
قطعی آب ازکاهش بی رویه منابع آبی نیز جلوگیری خواهد شد.به گفته وی اگر مردم از هزینه هایی که دولت بصورت مستقیم و غیر مستقیم برای 
تامین آب و تبدیل آن به آب شرب سالم و بهداشتی آگاهی کافی داشته باشند ، قطعاً برای جلوگیری از این هزینه ها به صورت خود جوش در مصرف 
آب صرفه جویی می کردند.مهندس محمد هادی رحمتی اظهار داشت: به منظور خدمات رسانی مطلوب و پایدار به کلیه شهروندان استان  درسال 
گذشته  دربخش تامین آب و مدیریت توزیع آن باید اقداماتی جدی مد نظر قرار می گرفت که در همین راستا شرکت آبفا گلستان پروژه هایی را در 
بخش حفر و تجهیزچاه ،بازسازی و بهسازی چاه ها ، و نیز تقویت شبکه های توزیع را در سراسر شهرهای استان اجرا نموده که از نتیجه این اقدامات 

تقلیل پیامدهای نامطلوب و به حداقل رسانیدن بحران کم آبی و کاهش فشار آب مشترکان استان بوده است.

برگزاری اولین جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان گیالن
رشت- زینب قلیپور- نخستین جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان گیالن با 
حضور نمایندگانی از شرکت پخش فرآورده های نفتی،سپاه، عتبات عالیات، پلیس راه، کانون حمل و 
نقل مسافر، حج و زیارت، گمرک آستارا ، به مدیریت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
گیالن برگزار شد. مهندس نازک کار، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن در این 
جلسه طی سخنانی با اشاره به اهمیت مراسم با شکوه اربعین سرور و ساالر شهیدان، بسیج امکانات، 
تجهیزات وتدوین برنامه ریزی های الزم در جهت ارتقاء خدمت رس��انی به زائرین را از عمده ترین 
اهداف برگزاری کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان برشمرد. رئیس کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان سپس گفت: با 
برگزاری مستمر جلسات این کمیته برآنیم تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد سالهای گذشته در زمینه نقل و انتقال زوار اربعین زمینه حضور 
شایسته  زائران گیالنی مرقد امام حسین )ع( در مراسم گرامیداشت اربعین حسینی سالجاری فراهم نماییم. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان گیالن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در ایام اربعین بخش اعظم توان ناوگان حمل ونقل عمومی مسافر استان همگام با 
سایر استانها معطوف اعزام و جابجایی زوار می گردد یادآور شد: در سال گذشته 13هزار و 578 نفر زائر از استان گیالن با 323دستگاه اتوبوس به 
منطقه  مرزی مهران اعزام شدند. این مقام مسئول در ادامه گفت: در سال گذشته 6100 نفر از زائران کشور آذربایجان و گرجستان نیز برای زیارت 
کربال و شرکت در مراسم اربعین حسینی از طریق مرز زمینی آستارا به مرز شلمچه اعزام شدند. گفتنی است در این جلسه پس از بیان دیدگاه ها 
و نظرات اعضای این کمیته، مقرر گردید که جلسات به  صورت منظم برگزار گردد و همه  اعضا ضمن آسیب شناسی و بررسی توانمندیهای موجود 

در حوزه های تخصصی خود به ارائه ی برنامه بپردازند.

طرح کنترل بغل نویسی اتوبوس های عمومی مسافربری در استان قزوین از اول 
مرداد ماه همزمان با سراسر کشور اجرا می شود

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- در راستای ضوابط جدید ابالغی و تاکیدات معاون وزیر راه و شهرسازي ورییس 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي ، طرح کنترل بغل نویسی ناوگان عمومی اتوبوسی همزمان با سراسر کشور از 
اول مرداد ماه در استان قزوین آغاز خواهد شد. افشین پیرنون مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان قزوین 
اظهار داشت: این طرح در قالب طرح شبکه سیر شرکتهای حمل ونقل مسافر و ایجاد نظم و وحدت رویه در مدیریت 
ناوگان و با هدف شفاف سازی ، اطالع رسانی و برخورداری مسافرین از حقوق قانونی خود به مرحله اجرا گذارده خواهد 
شد. پیرنون با بیان اینکه تیم هاي مشترک متشکل از ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای ، تشکل های صنفی، 
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری، پلیس راه براي نظارت بر این موضوع تشکیل خواهد شد،  خاطر نشان کرد : این تیم ضمن هماهنگی های 
الزم نسبت به کنترل بغل نویسی اتوبوسهای عمومی حمل ونقل مسافر فعال استان )به درج نام شرکت حمل ونقل مسافر طرف قرارداد همکاری ( بر 
اساس فرم های کنترلی و مطابق با قواعد شبکه سیر اقدام مي کنند. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در این راستا افزود :  بر 
این اساس پس از بازدید اولیه از ناوگان اتوبوسی و تکمیل فرم مربوطه به مالک وسیله و شرکت حمل ونقل مسافر اخطار می گردد ظرف مدت ده روز 
نسبت به اصالح بغل نویسی اتوبوس اقدام نماید و پس از انقضای مهلت مذکور و انجام بازدید مجدد اقدامات و پیگیری های بعدی صورت می پذیرد.

جمع آوري 45 معتاد کارتن خواب در مالرد 
م��الرد- خبرن��گار فرصت امروز- فرمانده انتظامي شهرس��تان م��الرد از اجراي طرح پاکس��ازي و جمع آوري معتادان کارت��ن خواب خبر داد.
 س��رهنگ"برزو همتي" گفت: این طرح در راس��تاي اجراي طرح ارتقاء امنیت اجتماعي، با موضوع جمع آوري معتادان متجاهر و خطرناک جهت
 زیبا سازي چهره شهر و کاهش سایر جرائم اجرا شد. فرمانده انتظامي شهرستان مالرد ادامه داد: طي اجراي این طرح در روز گذشته تعداد 45 نفر 
از معتادان متجاهر و خطرناک توسط ماموران پلیس جمع آوري و به کمپ هاي ترک اعتیاد معرفي شده اند. سرهنگ همتي در پایان ضمن اعالم 
این مطلب که شهروندان مي توانند در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با مرکز فوریت هاي پلیسي 110 تماس حاصل نمایند، گفت: سامانه 

197 پلیس نیز آماده دریافت هر گونه انتقاد و پیشنهاد و تقدیر از عملکرد نیروي انتظامي از سوي شهروندان مي باشد.



تحصیالت ش��رط کاف��ی ب��رای تبدیل ش��دن به یک 
مدیرعامل موفق نیس��ت، اما کم��ک می کند به طرز تفکر 
درس��تی در مورد شناس��ایی و تحلی��ل موقعیت های بازار 

برسید. 
آیا شما هم دوست دارید شرکت تان را براساس ایده ای که 
دارید راه اندازی کنیدیا اینکه رهبری یک شرکت بزرگ را بر 
عهده بگیرید؟ نتیجه یکی از تحقیقات مرتبط با کسب و کار 
دانش��گاه هاروارد نشان می دهد ۲۴ نفر از ۱۰۰ مدیرعامل 
بزرگ دنیا، یا مدرک دانشگاهی ندارند یا در رشته مهندسی 
فارغ التحصیل شده اند. نتیجه بررسی دیگری نشان می دهد 
اکثر مدیران اجرایی موفق در رش��ته مهندس��ی تحصیل 
کرده و پول زیادی بابت رهبری شرکت های بزرگ دریافت 
می کنند. اگر ش��ما هم قصد دارید در آینده به مدیرعامل 
موفقی تبدیل ش��وید باید طرز تفکری مانند دانش��مندان 
داشته باشید. برای انجام این کار نیز باید در گروه آموزشی 
STEM  تحصی��ل کنی��د. STEM  مخفف علوم تجربی  
)Science(، تکنول��وژی  )Technology(، مهندس��ی  

)Engineering( و ریاضیات  )Mathematics( است. 
ش��اید از خودتان بپرس��ید چه ارتباط��ی میان تحصیل 
در این رش��ته ها و رهبری یک ش��رکت بزرگ وجود دارد؟ 
پاس��خ این س��وال به دو کلمه چرا و چگونه بستگی دارد. 
یکی از اس��تادان دانشگاه معتقد اس��ت دانش به دو دسته 
تقس��یم بندی می شود؛ اینکه دوست دارید در مورد چرایی 
پدیده ها اطالعات داشته باشید یا اینکه در مورد چگونگی 
به وقوع پیوس��تن آنها کنجکاو هس��تید؟ فهمیدن چرایی 
پدیده ه��ا هم تحلیلی و هم نظری اس��ت. موفقیت در این 
زمین��ه به درک و فهم ش��ما از بازار و عوام��ل مؤثر در آن 
بس��تگی دارد. اما هرچقدر بیشتر در مورد چرایی به  وقوع 
پیوستن پدیده ها فکر کنید، بیشتر متوجه می شوید که باید 

چگونگی آنها را نیز درک کنید. 
درواقع می توان گفت فهمیدن چرایی یک موضوع وابسته 
به درک چگونگی آن اس��ت. به عنوان مثال اگر می خواهید 
یک انتگرال را حل کنید باید بدانید چگونه و با چه راه حلی 

باید آن را حل کنید. 

برای فهم این موضوع باید درک درس��تی از رابطه میان 
رفت��ار و راه حل پیدا کرده و بدانی��د که چرا باید برای حل 

مسئله از این راه حل استفاده کرد. 
تحصیل کردن در این رش��ته ها به شما آموزش می دهد 
که هم در مورد چرایی و هم در مورد چگونگی یک موضوع 
فک��ر کنید. یک مدیرعامل نیز برای رهبری ش��رکت خود 
باید دقیقا به همین سوال ها پاسخ دهد. او دائماً از خودش 
می پرسد چرا باید یک محصول را وارد بازار کند؟ و چگونه 
باید این کار را انجام دهد؟ داشتن یک طرز تفکر منطقی به 
ش��ما اجازه می دهد ابتدا شانس های بازار را ارزیابی کرده و 

سپس از این راه درآمد کسب کنید.
با تحصیل کردن در یکی از رش��ته های علمی این تفکر 

خودبه خود در شما پرورش پیدا می کند. 
ناگفت��ه نماند همه اف��راد تحصیلکرده در این رش��ته ها 
نمی توانند مدیرعامل موفقی ش��وند اما داشتن چنین طرز 

تفکری مطمئناً در این مسیر به آنها کمک خواهد کرد. 
forbes :منبع

این مهارت ها شما را تبدیل به یک مدیرعامل حرفه ای می کند

سرنخ

سامسونگ مشغول توسعه یک دستگاه پوشیدنی متفاوت است

افزایش تمرکز با تمرین های ذهنی
عدم تمرکز یکی از ش��ایع ترین مشکالت انسان امروز 
اس��ت که به کاهش به��ره وری و افزای��ش هزینه زمان 

ازدست رفته منجر می شود. 
ام��روزه بیش��تر مردم به نوعی با مش��کل ع��دم تمرکز 
مواجهند. مقوله های مختلفی که ذهن انس��ان را منحرف 
می کنند هر روز بیشتر می ش��وند، به طوری که ذهن قادر 
به پردازش مؤثر همه آنها نیست. درنتیجه ما به آسانی بین 
کارهای مختلف سرگردان می مانیم و نمی توانیم توجه خود 

را به اشخاص یا وظایف اصلی زندگی مان معطوف کنیم. 
خوشبختانه ذهن انسان منعطف و سازش پذیر است و 
شما با تالش های جهت یافته می توانید دوباره تمرکز خود 
را بازیابید و به حداکثر بهره وری خود برسید. در این مقاله 
ما چند نکته س��اده را برای یادآوری ذکر می کنیم که به 
شما کمک می کنند تمرکز حواس تان را به دست آورید و 
به لحظه حال برگردید. در ادامه به نقل از inc که توسط 
زومیت ارائه شده است به این موضوع بیشتر می پردازیم. 

به محیط اطراف تان توجه کنید
اگ��ر متوج��ه ش��ده اید که همیش��ه، خودت��ان یکجا 
نشس��ته اید و ذهن ت��ان جای دیگ��ری پ��رواز می کند، 
وقتش رسیده اس��ت که آگاهانه حال لحظه ای خودتان 
را بررسی کنید. در زندگی روزمره مسائل مختلفی باعث 
حواس پرتی ما می ش��وند )در رأس آنها تکنولوژی(؛ ولی 
اگر ذهن تان را به لحظه حال منعطف کنید، می توانید بر 
ای��ن عوامل مزاحم غلبه کنید. این کار تنها چند ثانیه از 

وقت شما را می گیرد. 
چه می بینید؟ چه می شنوید؟ چه بویی حس می کنید؟ 
س��عی کنید به ح��واس بدن خود توجه کنی��د و آنها را 

یک به یک تشخیص دهید. 
عالوه ب��ر این، تحقیقات نش��ان داده اند که س��اعات 
صبحگاه��ی بهترین زمان برای تنظیم ی��ک روال روزانه 
تمرین های ذهنی هس��تند. تمرین های تنفس��ی، راهی 
ساده برای هدایت تمرکز و انرژی شما به چیزی است که 

درست روبه روی شما قرار دارد. 
تمرین ه��ای ذهن��ی مختلفی وجود دارند، ولی ش��ما 
می توانید با این شروع کنید که به تنفس تان، هنگام دم و 
بازدم دقت کنید. هوا را حس کنید که وارد ریه ها شده و 
در تمام بدن تان پخش می شود؛ حتی نقاطی که در آنها 

احساس گرفتگی، درد یا خفگی دارید. 
این اصل پایه ای مدیتیش��ن، به شما کمک می کند تا 
متفکرانه ت��ر زندگی کنید، زیرا ذهن ش��ما یاد می گیرد 
بدون قضاوت، متوجه اتفاقاتی باشد که در هرلحظه روی 
می دهند. به عالوه این امر به تفکر خالقانه، تصمیم گیری 
بهت��ر و س��المت عمومی ب��دن منجر می ش��ود، چراکه 
س��یگنال های ذهنی مثبت به سیس��تم ایمنی بدن تان 

کمک می کنند عناصر مضر خارجی را دفع کند. 

اهداف تان را مشخص کنید
نوشتن اهداف و چش��م اندازها، اثرات روانی زیادی دارد. 
برخی معتقدند این کار حتی انسان را قادر به کنترل کائنات 
می کند؛ ولی بگذاری��د راه دوری نرویم. حتی اگر عالقه ای 
ندارید که توانایی های فوق العاده خود را بروز دهید، باز هم 
نوش��تن اهداف روزانه، به شما کمک می کند ذهن تان را از 

مسائل جزئی به وظایف مهم خود متمرکز کنید. 
درس��ت مثل مدیتیشن، اینجا هم روش های مختلفی 
برای تنظیم فهرس��ت کارهای روزانه وجود دارد. بعضی 
مردم یک روند مشابه را برای هر روز خود تکرار می کنند 
و بعض��ی دیگر فهرس��ت خود را هر جای��ی که ببینند، 
می گذارند. مثاًل در ماش��ین، کنار مانیت��ور، دفتر کار یا 
حتی در یادداش��ت های تلفن هم��راه. هیچ راهی به طور 
صد درصد درس��ت یا غلط نیست. اهداف تان را به صورت 
چک لیست بنویسید. اگر بخواهید، می توانید هر روز برای 
روز بعد خود فهرستی تهیه کنید یا می توانید برنامه یک 
ماه، دو ماه یا یک س��ال خود را تنظیم کنید و بنویسید. 
با صفر کردن لیس��ت روزانه خود، بهتر می توانید متوجه 
ش��وید چه  کاره��ای مهم دیگ��ری دارید و چ��ه موارد 
غیر ضروری را باید از ع��ادات روزانه خود حذف کنید. با 
تمرکز بر اهداف روزانه، کمتر دچار سردرگمی می شوید، 
کمتر اش��تباه می کنید، کمتر ذهن تان به خطا می رود و 

بیشتر می توانید راه حل های مورد نیاز خود را بیابید. 
خود را به نوتیفیکیشن ها تسلیم نکنید

دوپامین، ماده ای ش��یمیایی در مغز اس��ت که باعث 
می شود انسان احساس خوبی داشته باشد ولی به همان 
نس��بت درد هم می آفرین��د، چراکه ما نه تنه��ا در مورد 
اقالم فیزیکی مثل غذا س��ختگیر هستیم، بلکه در مورد 
ایده هایی که دنبال می کنیم هم دچار وسواس می شویم. 
ما دائماً به روش های مختلف در پی ارضای کنجکاوی 
خود هس��تیم؛ در جهان امروز این به معنی چک کردن 
آخری��ن توییت ه��ا، پیام های متنی، نتیجه مس��ابقات و 
پیگیری بازی یک هنرپیشه خاص در فیلم جدید است. 
قضیه این است که جست وجو کردن و گشتن، از نتایجی 
که به دس��ت می آوری��م برای مان لذت بخش تر اس��ت. 
به همین دلیل ما همیش��ه به جس��ت وجوی خود ادامه 
می دهیم. وقتی در حال س��اخت کسب وکارتان هستید، 
این موضوع می تواند منش��أ حواس پرتی های شما باشد. 
گرچه کار آسانی نیس��ت ولی بیشتر نوتیفیکیشن هایی 
که در ط��ول روز برای تان می آید، نادیده بگیرید و زمان 
خاص��ی در روز را ب��ه این اختصاص دهید ک��ه اخبار یا 
اتفاقاتی که نباید از دست بدهید، مرور کنید. به این ترتیب 
ذهن تان را فق��ط روی کارهایی متمرکز می کنید که در 
برنامه اصلی خود نوشته اید. به یاد داشته باشید اگر اجازه 
دهید، اینباکس ایمیل تان می تواند به راحتی به لیس��ت 
کارهای بی پایان تبدیل شود و نوتیفیکیشن ها می توانند 
شما را به سیاهچاله ای از زمان ازدست رفته هدایت کنند. 
هنگامی ک��ه می خواهی��د خودت��ان را از عناصری نجات 
بدهید که باعث حواس پرتی شما می شوند، باید اهداف و 
چشم انداز خود را براساس واقعیات تنظیم کنید و فضای 
الزم را برای انج��ام کارهای بزرگ و مهم، برای ذهن تان 

فراهم کنید. 

مدرسهکسبوکار

 )Rappi(  نام شرکت: رپی
خطرپذی�ر:  س�رمایه گذار   س�رمایه گذاری 

۲۴۰ هزار دالر 
چ�ه کاری می کن�د؟ یک ش��بکه عظی��م از پیک 
موتوری ه��ا که هر آنچه را ک��ه در محدوده آمریکای 
التین سفارش داده شود به سرعت به مقصد می رساند. 
چرا قرار اس�ت کارش بگیرد؟ در ایران مشابه 
اوبر را که خدمات تاکس��ی آنالین است شاهدیم 
)مانند اسنپ و تپ سی(. ایده »رپی« هم از مدل 
امتحان ش��ده »پست میتز« آمریکا گرفته شده و 
فقط در مکزیک و کلمبیا یک میلیون سفارش در 

سال گذشته دریافت کرده است. 

ارسال محموله درخواستی 

معرفیاستارتاپ

در حال��ی ک��ه مدت��ی طوالن��ی از عرضه س��اعت 
هوشمند Gear S3 سامسونگ می گذرد، بسیاری از 
مشتریان حاال منتظر پوشیدنی بعدی کمپانی کره ای 
 Gear S4 هستند. متأسفانه، هنوز اطالعاتی درباره
یا هر نام دیگری که دس��تگاه با آن ش��ناخته خواهد 
شد در دسترس نیس��ت، اما می دانیم که سامسونگ 

مش��غول کار روی ی��ک دیوایس پوش��یدنی جدید و 
متفاوت است. 

سامس��ونگ اخی��را ایمیلی ب��ه مش��ترکین برنامه 
SmartLab Plus خ��ود فرس��تاده و آنها را ترغیب 
کرده تا ایده های خود را  برای محصولی پوشیدنی که 
ممکن است به زودی عرضه شود با کمپانی به اشتراک 

بگذارند. 
سامس��ونگ در ایمیل خود  می نویس��د اگرچه این 
پوش��یدنی جدی��د یک اس��مارت واچ تم��ام و کمال 
نیس��ت، اما ش��باهت هایی ب��ه این دیوایس ه��ا دارد، 
بنابراین احتماال تمرکز بیش��تر دس��تگاه، روی پایش 

سالمتی و فعالیت های کاربر خواهد بود. 

برای مطالعه 752 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: برای اینکه بتوانید بر امور کارکنان 
نظارت داشته باشید در وهله اول آنها را بشناسید. شناخت 
از زندگی، خانواده، وضعیت معیش��ت و عالقه مندی به کار 

می تواند در تصمیم گیری ها بسیار به کار آید. 
دوم اینکه اگر انتقادی از کارمندی دارید با او ش��خصا و 
به آرامی و مهربانانه مطرح کنید. هیچ گاه در جمع کارکنان 

از او انتقاد نکنید. 

سوم، با کارکنان در زمینه های مختلف مشورت کنید. با 
این کار آنها خود را در سود و زیان شرکت سهیم می دانند. 
چهارم، همیشه یکی از ویژگی های مدیر موفق این است 

که شنونده خوب حرف های کارمندانش باشد. 
پنجم، به هر کدام از کارمندان یک مسئولیت بدهید و در 

قبال این مسئولیت از آنها کار بخواهید. 
ششم، به کارکنان خود اعتماد کنید تا آنها نیز به شما در 

انجام کار اعتماد کنند. 
هفتم کارمندان را در جمع تشویق کنید. تشویق باعث 

می ش��ود ش��وق و انگیزه فرد برای تالش و فعالیت بیشتر 
شود. 

هشتم، هر وقت در کاری یا تصمیمی مرتکب اشتباهی 
شدید به اشتباه خود اعتراف کنید. 

نهم اینکه برای کارکنان در گفتار و کردار نمونه باشید. 
آنها دوس��ت دارند رفتار و گفتار شما را سرمشق خود قرار 

دهند. 
و دهم اینکه همیش��ه به کارکنان برای جبران اش��تباه 

فرصت دهید. 

مدیر اداری خوب

پرسش: به تازگی مدیر اداری یک شرکت موادغذایی شده ام، اما با شیوه های مدیریت آشنا نیستم. شما چه راهکارهایی 
برای مدیریت کارکنان پیشنهاد می کنید؟  کلینیککسبوکار

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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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 هم میهن توزیع: نشر 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

باربری
یک شرکت باربری مثل دسته گل

حوالی میدان ولی عصر اونو دیدم. تقریبا سه سالی 
بود ازش خبر نداش��تم. چش��م تو چشم که شدیم، 
همدیگه را بغل کردیم و من با شوق گفتم: محسن 
کجا بودی این همه سال؟ پسر دلمون برات یک ذره 
شده. همین طور که باهاش حرف می زدم دستهاش 
رو گرفتم و بدون سوال و جواب بردم دفتر خودم که 

تو حوالی میدون ولی عصربود. 
چای��ی رو ک��ه خورد گفتم عجب پ��س این همه 
مدت تهران نبودی و این همه مش��کالت را پش��ت 
س��ر گذاشتی. سرش را به پایین انداخت و به آرامی 
گفت: بل��ه. گفتم دیگه همه چی تموم ش��د. خونه 
هم که می گی اج��اره کردی فقط مونده جابه جایی 
و حمل و نق��ل اس��باب و اثاثیه. نگاه��ی بهم کرد و 
گفت: س��خت ترین کار عالم ب��رای من جابه جایی و 
حمل و نقل وس��ایل خونه است. گفتم: دیگه ناراحت 
نباش محسن جان. فنجان چای را در دستش گرفت 
و گفت: ناراحت؟! و سرش را پایین انداخت. بالفاصله 
گفتم: محسن جان دیگر نارحت نباش. یک شرکت 
باربری بهت معرفی می کنم مثل دسته گل. همه چی 

حرفه ای و استاندارد.
 با تعجب نگاهم کرد و گفت: جدی می گی؟ گفتم: 
آره پس��ر. این دفتری که می بینی دفتر حمل و نقل 
اسباب و اثاثیه منزل است. دهانش به عالمت تعجب 
ب��از موند و گفت: اینجا؟ تو؟ گفتم بله دیگه. اینجارو  
به اتفاق دو تا از دوس��تان دو سالی می شه راه اندازی 
کردی��م. خندید و گفت: می گم خدایا چرا روی در و 
دیوار دفترت عکس های کامیون و کامیونت هست. 
لبخندی زدم و گفتم: ما اومدیم یه دفتر حمل و نقل 
راه انداختیم تا مش��کل ش��ما دوستان خوب را حل 
کنی��م. نگاهی بهم ک��رد و گفت: یعنی ش��ما واقعاً 
حرفه ای عمل می کنید؟ روی مبل جابه جا ش��دم و 
گفتم: صد درصد. من تقریبا با مشکالت شرکت های 
باربری ها آش��نا هس��تم و در دفتر ما این مشکالت 
تقریباً رفع ش��ده است. آقا محسن چای را نوشید و 

گفت: مثال شما چه فرقی با بقیه دارید؟ 
به ش��وخی ب��ادی به غبغ��ب انداخت��م و گفتم: 
نخس��تین نکته اینکه تم��ام کارگران م��ا حرفه ای 

هستند و حداقل 5 سال سابقه کار دارند.
 دوم اینکه نرخ ما کامال برابر با نرخ اتحادیه است. 
تا این جمله را گفتم محسن پرید وسط حرف من و 
گفت: یعنی آخر کار کارگران از ما انعام های آنچنانی 
نمی خ��وان؟ با جدیت گفتم: به هی��چ وجه هر نوع 
دریاف��ت وجه از کارفرما در زمان اسباب کش��ی یک 
تخلف کاری محس��وب می شود و با خاطی به شدت 

برخورد می کنیم.
 محسن که دل پری از این ماجرا داشت آهی کشید 
و گف��ت: خدا پدرت را بیامرزد. یکی از مصیبت های 

ما همیشه در اسباب کشی دبه کردن کارگران بود.
 ب��ا اینکه اول کار می اوم��دن و قیمت ها را توافق 
می کردیم اما وسطای کار بهانه های الکی می آوردند. 
گفتم: محس��ن جان در ش��رکت ما از این خبرها 

نیست. 
هدف ما رضایتمندی واقعی مشتریان است. اگر به 
ش��ما گفتیم با یک سرویس اسباب شما را می بریم؛ 

شک نکنید همان یک سرویس خواهد بود. 
ع��الوه بر اینها از نظر زمانی کامال مدیریت ش��ده 
عمل می کنیم. محسن که س��اکت و آرام به حرفام 
گوش می کرد گفت: چقدر عالی یعنی شما مدیریت 
زمان هم دارید؟ عینک را از صورتم برداشتم و گفتم: 
صد درصد. زمان ورود و خروج ما دقیقا همان ساعتی 

خواهد بود که به شما اعالم می کنیم.
 کار بسته بندی را هم انجام می دهیم و مسئولیت 
حمل اس��باب را بر عهده می گیریم و کلیه اسباب و 
اثاثیه را بیمه می کنیم. محسن لبخندی زد و گفت: 
یک س��وال بپرس��م؟ گفتم: خواهش می کنم گفت: 
کارگران شما از آسانسور استفاده می کنند. با تعجب 

گفتم مگر شما تو برج هستید.
 محس��ن گفت: چطور مگه؟ گفت��م: اگر در برج 
باش��ید و آسانس��ور حمل بار داش��ته باش��ید طبعا 
کارگران از آسانس��ور حمل بار استفاده می کنند اما 
در ساختمان های معمولی حمل بار با آسانسورهای 

نفربر ممنوع است. 
محسن درحالی که از روی مبل بلند می شد گفت: 
واقعاً تو دس��ت به هر کاری بزنی عالی کار می کنی. 

جمعه این هفته اسباب کشی دارم. 
باید از اراک بیام تهران. اینها هم آدرس های مبدا 
و مقص��د. درحالی که آدرس ها در دس��تم بود از من 

خداحافظی کرد و رفت. 

آدابکسبوکار

پارسا امیری
کارشناس  فروش


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08-09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

