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 برنامه های تیم اقتصادی پیشنهادی رئیس جمهور
برای رسیدن به رشد 8درصدی

 »معماری اقتصاد« 
برای رکودزدایی

از جف بزوس تا مارک زاکربرگ

 کارآفرینان تحسین شده
چه می کنند؟ 
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با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرمایه و دانش فنی فوالد مبارکه انجام شد 

 بهره برداری از بزرگ ترین
گندله سازی شرق کشور

اخبار جعلی، دردسر بزرگ فیس بوک
معجزه 5 هزار دالری جنرال موتورز

ارزش مثال های خوب برای کسب وکار 
ضرر چند میلیارد دالری در غفلت استراتژیک بازاریابی

زبان مان سخن می گوید یا بدن مان؟ 
نکاتی پیرامون امنیت شغلی
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مدیریتوکسبوکار

 SUV نخستین 
تاریخ مارانلو در راه است

سرمقالـه

محمدرضا محمدی
کارشناس اقتصادی

 کابینه دوازدهم
و رونق آفرینی 

دول��ت دوازدهم در آس��تانه 
ی��ک انتخاب بزرگ سیاس��ی و 
اقتصادی است. بی تردید کابینه 
دوازدهم نقش مهم و موثری در 
رونق آفرین��ی و رش��د اقتصادی 
دارد و ه��ر یک از اعضای کابینه 
به س��هم خود می تواند در ایجاد 
رونق اقتصادی نقش موثری ایفا 

کند. 
گرچه این روزها همه نگاه ها به 
سمت و س��وی وزرای اقتصادی 
دول��ت از جمله وزی��ر اقتصاد، 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
و چن��د وزارتخان��ه دیگر مانند 
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی 
اس��ت اما نبای��د فراموش کنیم 
که رشد اقتصادی زمانی به ثمر 
می نشیند که کل کابینه دولت 
بتواند هماهنگ و سامان مند در 
اقتصادی  بهبود وضعیت  جهت 

گام بردارد. 
بنابرای��ن همان گونه که نقش 
وزیر اقتص��اد، رئی��س برنامه و 
بودجه و رئیس بانک مرکزی در 
سیاست های پولی و مالی بدیهی 
اس��ت، به همان مق��دار، دیگر 
وزارتخانه ها نیز در این امر سهیم 
هستند و می توانند نقش کلیدی 

داشته باشند.  بی تردید 
1الزمه رشد و...

3
فرصت امروز: معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان 

توسعه تجارت ایران، کارنامه تجارت خارجی کشور 
در دولت یازدهم را با بهبود 10 برابری تراز...

بررسی مقایسه ای دولت یازدهم با دولت دهم نشان می دهد 

صعود 10 برابری تراز تجاری 
در دولت یازدهم

دولت دوازدهم در آس��تانه یک انتخاب بزرگ 
سیاس��ی و اقتصادی اس��ت. بی تردی��د کابینه 
دوازدهم نق��ش مهم و موثری در رونق آفرینی و 
رشد اقتصادی دارد و هر یک از اعضای کابینه به 
سهم خود می تواند در ایجاد رونق اقتصادی نقش 

موثری ایفا کند. 
گرچه این روزها همه نگاه ها به سمت و سوی 
وزرای اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد، وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت و چند وزارتخانه دیگر 
مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار، 
و رفاه اجتماعی اس��ت ام��ا نباید فراموش کنیم 
که رش��د اقتصادی زمانی به ثمر می نشیند که 
کل کابینه دولت بتواند هماهنگ و س��امان مند 
در جهت بهبود وضعیت اقتص��ادی گام بردارد. 
بنابرای��ن همان گون��ه ک��ه نقش وزی��ر اقتصاد، 
رئیس برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی در 
سیاست های پولی و مالی بدیهی است، به همان 
مقدار، دیگر وزارتخانه ها نیز در این امر س��هیم 

هستند و می توانند نقش کلیدی داشته باشند. 
بی تردید الزمه رشد و توسعه اقتصادی وجود 
امنیت های سیاس��ی است، بنابراین نقش وزارت 
اطالعات و دستگاه های امنیتی در رونق آفرینی 
اقتصاد ایران نه تنها کمتر از دیگر اعضای کابینه 
نیس��ت بلکه چه بسا نقش بیش��تری هم دارند، 
بنابراین کسی که مسئولیت امنیت یک کشور را 
فراهم می کند، می تواند زمینه های سرمایه گذاری 

داخلی و خارجی را تقویت کند. 

وزرای فرهنگی مانند وزیر آموزش و پرورش، 
وزی��ر آموزش عال��ی و وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی نیز هر کدام به سهم خود می توانند 
در ایجاد فضای سالم اجتماعی و فرهنگی موثر 
باش��ند، زیرا الزمه هرگونه توس��عه ای، ایجاد 
بس��ترهای مناسب فرهنگی اس��ت تا مدیران 
و کارکنان��ی اخالق مدار تربی��ت کنند. امروز 
یکی از کمبودهای اساسی دولت نبود سرمایه 
اجتماعی اس��ت و بی تردی��د وزرای فرهنگی 
نقش��ی مهم در ایجاد س��رمایه های اجتماعی 
دارند زیرا بدون سرمایه اجتماعی، سرمایه های 
دیگر در جامعه نمی توانند ثمربخش��ی داشته 
باشند. نگاهی به کشورهای توسعه یافته نشان 
می ده��د مهم ترین عنصری که توانس��ت آنها 
را از بحران ه��ای اقتصادی نج��ات دهد وجود 

سرمایه های ارزشمند اجتماعی بوده است. 
وزی��ر امور خارجه نیز در راس��تای بهبود نگاه 
جهانی نقش مهمی دارد. سیاست های خارجی 
می تواند مقدمه ای ب��رای ورود به عرصه اقتصاد 
جهانی باش��د و ت��ا زمانی  که کش��ورهای دیگر 
ما را به رس��میت نشناس��ند، نمی توان مبادالت 
اقتصادی و تجاری در سطح بین المللی انجام داد. 
رئی��س دول��ت دوازدهم برای اینک��ه بتواند 
در چهار س��ال آینده در زمینه های اقتصادی 
به رش��د قابل توجهی دس��ت یابد و به رش��د 
و رون��ق کس��ب و کار ی��اری رس��اند و اقتصاد 
فعل��ی را از وضعیت رکود خ��ارج کند، نیاز به 

همراهی هم��ه اعضای کابینه دولت دارد تا به 
اتفاق بتوانند ب��ه موفقیت هایی در زمینه های 
سرمایه گذاری  سیاسی-اقتصادی،  امنیت های 
خارجی، س��رمایه گذاری داخلی، رونق صنعت 
ساختمان، افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش 
س��هم صادرات ملی و رشد محصوالت نفت و 

پتروشیمی دست پیدا کنند. 
این را فراموش نکنیم که رکود اقتصادی حاکم 
بر اقتصاد ایران صرفا نتیجه سیاس��ت های تیم 
اقتصادی دولت نیست بلکه مجموعه ای از عوامل 
مانند زنجیر به هم تنیده ش��ده، تا چنین اتفاق 
نامبارکی در عرصه اقتصاد ایران رخ دهد، بنابراین 
نباید خود را با تغییر صوری وزرا خوشدل کنیم 
که راه برای رونق آفرینی فراهم شده است. برای 
رونق آفرینی باید بسترهای متعددی مانند امنیت 
سیاس��ی و اقتصادی، تغییر سیس��تم های نظام 
آموزش��ی، ایجاد س��رمایه های اجتماعی، تغییر 
قوانین دس��ت و پا گیر کسب و کار، وفاق و اتحاد 
ملی، تدوین اس��تراتژی جدید سیاست خارجی 
و. . . فراهم ش��ود تا دول��ت بتواند در پایان دوره 
چهار س��اله دوم، کارنامه قابل قبولی از خود به 

جا بگذارد. 
ام��روز همه نگاه ها به رئی��س دولت دوازدهم 
و مجلس ش��ورای اسالمی اس��ت تا با همدلی و 
همراه��ی هم بتوانند وزرایی را انتخاب کنند که 
در چهار س��ال آینده در ایج��اد رونق اقتصادی 

نقشی موثر از خود به جا گذارند. 

صنای��ع غذای��ی در ایران نس��بت ب��ه دیگر 
بخش ها، صنعتی جدیدتر به ش��مار می رود و 
به این دلیل نیاز به حمایت های بیشتری دارد. 
اکنون ایران در سال ۱۰۰ هزار تن محصوالت 
کش��اورزی تولی��د می کن��د و در صورتی که 
صنایع غذایی در کش��ور متناس��ب با تولیدات 
کشاورزی رشد نداشته باشد، ارزش افزوده ای 
که در این صنعت است به کلی از دست خواهد 
رفت. همچنین براساس افق ۱۴۰۴ ایران باید 
ت��ا ۹ س��ال آینده می��زان تولی��د محصوالت 
کش��اورزی را ب��ه ۳۰۰ هزار تن برس��اند. در 

صورتی که ایران بتواند به این س��طح از تولید 
دس��ت یابد، باید برای صنایع تبدیلی و غذایی 
هم سیاس��ت گذاری مناس��بی در نظر گرفته 
ش��ود.  سهم صنایع غذایی و آشامیدنی از کل 
اش��تغال زایی در کارگاه های صنعتی با ۱۰ نفر 

نیروی کار و بیشتر ۱6.5درصد است. 
همچنین س��هم صنایع غذایی و آشامیدنی 
از کل ارزش اف��زوده در کارگاه های صنعتی با 
۱۰ نفر نیروی کار و بیشتر ۱۰.77درصد است. 
ماهیت صنایع غذایی ایران بر اش��تغال زایی 
اس��توار اس��ت. در ش��رایطی ک��ه ای��ران از 
ماش��ین آالت قدیمی و نیروی کار بس��یار در 
تولی��د محص��والت صنای��ع غذایی اس��تفاده 
می کن��د، طبیعی اس��ت که تولید ب��ا افزایش 
قیمت نس��بت به دیگر نقاط دنیا همراه باشد. 

به عبارتی در ش��رایط کنونی ایران توان تولید 
رقابت پذیر در صنای��ع غذایی را ندارد. در گام 
نخس��ت مهم ترین اقدامی که صاحبان صنایع 
غذایی باید پیش بگیرند، نوسازی ماشین آالت 

و تجهیزات تولید است. 
غذای��ی  صنای��ع  در  نهای��ی  محص��والت 
ایران نس��بت به محص��والت دیگر کش��ورها 
رقابتی اس��ت، اما ب��رای تعیین ت��راز جهانی 
ش��اخص هایی مانند به روز بودن فناوری تولید 
و نوع ماش��ین آالت نی��ز تاثیرگذارند. در ایران 
محص��والت صنای��ع غذایی به دلی��ل قدیمی 
بودن فناوری و ماش��ین آالت در ت��راز واقعی 
خود تعریف نش��ده اند که باید برای رس��یدن 
به آن نقطه، ماش��ین آالت و فن��اوری تولید را 

روزآمد کرد. 

سهم صنایع غذایی در اشتغال زایی و ارزش افزوده 

کابینه دوازدهم و رونق آفرینی 

دکتر مهدی کریمی تفرشی
 ریاست هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان 

سرمقالـه



نخس��تین قدم ب��رای اجرای 
برنامه شش��م توس��عه با ترمیم 
تی��م اقتصادی دولت برداش��ته 
ش��د، حاال نوبت آن اس��ت که 
آنچه هشت وزیر اقتصادی تحت 
عنوان برنامه ای برای دس��تیابی 
اقتصادی  به رش��د 8درص��دی 
ارائ��ه کرده اند، در چهار س��ال 
آینده به اجرا گذاش��ته شود. به 
گ��زارش »خبرآنالین« هش��ت 
دول��ت  اقتص��ادی  وزارتخان��ه 
دارد.  تغیی��ر  س��ه  دوازده��م، 
وزارتخانه ه��ای اقتصاد، صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات را س��ه وزیر 

جدید راهبری خواهند کرد. 
که  وزارتخانه های��ی  اگرچ��ه 
تغیی��ر کرده ان��د،  آنه��ا  وزرای 
برنامه های تازه ارائه کرده اند اما 
س��ه وزارتخانه ای هم که وزرای 
آنها برای ابقا به مجلس معرفی 
شده اند نیز تغییرات اساسی در 
برنامه های خود برای چهار سال 

آینده تدارک دیده اند. 
موتور تحوالت تازه و رونق را 
باید وزارت اقتصاد روشن کند و 
سپس چرخ های صنعت و معدن 
بچرخد و تجارت پرشتاب شود 
ت��ا در نهایت یکی از بحران های 
کش��ور که بحران بیکاری است، 

در مسیر رفع شدن قرار بگیرد. 
آنچ��ه در این میان به ش��دت 
از س��وی کارشناس��ان توصی��ه 
تی��م  هماهنگ��ی  می ش��ود، 
اقتصادی با یکدیگر است. البته 
هنوز یک بخش از تیم اقتصادی 
دولت یعنی ریاس��ت س��ازمان 
برنامه و بودجه مشخص نیست و 
رئیس جمهور رسما اعالم نکرده 
که آی��ا با ادام��ه کار محمدباقر 
نوبخت در این س��ازمان موافق 
اس��ت یا نه، اما ب��ا فرض ماندن 
س��ازمان  در  نوبخت  محمدباقر 
برنامه و بودجه به نظر می رس��د 
که ترکیب تیم اقتصادی دولت 
تکنوکرات ه��ای  را  دوازده��م 
کارکشته ای تشکیل خواهند داد 
که می خواهند اقتصاد ایران را با 
اتکا به تجرب��ه و البته محوریت 
چهار  ب��رای  مقاومتی  اقتص��اد 

سال بعدی راهبری کنند. 

رونق با طعم هماهنگی
ش��رط رونق و خروج از رکود 
مزمنی ک��ه اقتصاد را فرا گرفته، 
اس��ت.  سیاس��ت گذاری  تغییر 
مح��ور  نخس��تین  کرباس��یان 
رون��ق  را  خ��ود  برنامه ه��ای 
بخش��یدن به بخ��ش خصوصی 
ذکر ک��رده و معتقد اس��ت که 

نگرفت��ن بخش  دلی��ل ش��کل 
خصوص��ی توانمند و گس��ترده 
مانع اصلی رش��د پایدار اقتصاد 

ایران بوده است. 
بخ��ش  از  بع��د  حتم��ا 
سیاس��ت گذار در اقتص��اد برای 
خروج از رک��ود، صنعت، معدن 
ق��رار  اولوی��ت  در  تج��ارت  و 
می گیرن��د، از همین رو این دو 
اب��ر وزارتخانه بای��د برنامه هایی 
هماهنگ با هم داش��ته باشند؛ 
اتفاقی که در کمتر دولتی افتاده 
و اغل��ب وزرای این وزارتخانه ها 
در گذش��ته جزی��ره ای عم��ل 
کرده ان��د، اما م��رور برنامه های 
این دو وزارتخانه نشان می دهد 
ک��ه هماهنگی بس��یار زیادی با 

هم دارند. 
محمدشریعتمداری که هشت 
سال تجربه اداره وزارت بازرگانی 
را در دولت های هفتم و هش��تم 
در کارنامه خود دارد و در چهار 
س��ال گذش��ته ه��م ب��ا حضور 
در معاون��ت اجرای��ی اطالعات 
از وضعی��ت صنع��ت،  دقیق��ی 
معدن و تجارت کش��ور به دست 
آورده، ب��ه خوب��ی می دان��د که 
گره رکود کنون��ی اقتصاد ایران 
کجاست.  در برنامه پیشنهادی 
او گلوگاه ها شناس��ایی شده و با 

عنایت به این مشکالت پیشنهاد 
ک��رده که در اولوی��ت کار خود 
بهبود محیط س��رمایه گذاری و 
فضای کس��ب و کار در توس��عه 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی، 
رف��ع موان��ع، تثبی��ت و ارتقای 
رون��ق تولی��د و توانمندس��ازی 
توس��عه  خصوص��ی،  بخ��ش 
ارتقای سهم  صادرات غیرنفتی، 
و نق��ش فعالیت های معدنی در 
بهسازی  داخلی،  ناخالص  تولید 
و س��اماندهی نظ��ام بازرگان��ی 
داخلی، ارتقای بهره وری عوامل 
تولید، توس��عه فناوری، نوآوری 
و تحقیق و توس��عه، پشتیبانی 
و مش��ارکت در ایجاد و توسعه 
زیرس��اخت های بخش مدیریت 
واردات و هم��کاری و پیگی��ری 
ب��ا قاچاق،  مجدان��ه در مبارزه 
ارتقای توانمندی منابع انس��انی 
ش��اغل و م��ورد نی��از بخش و 
بازنگ��ری معماری س��ازمانی را 

قرار بگیرد. 

همراهی وزارتخانه های 
زیربنایی با سرتیم اقتصادی

نف��ت،  پیش��نهادی  وزرای 
نی��رو، کش��اورزی، تع��اون، کار 
مس��کن  اجتماع��ی،  رف��اه  و 
ارتباط��ات  و  شهرس��ازی  و 

دیگ��ر  اطالع��ات  فن��اوری  و 
دولت  زیربنایی  وزارتخانه ه��ای 
دوازدهم هم در برنامه های خود 
»توسعه« را محور قرار داده اند. 
از  برخی  تولی��دی  بخش ه��ای 
این وزارتخانه ها مثل کشاورزی 
تولی��دی  مجموعه ه��ای  و 
زیرمجموع��ه وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی تا حدودی در 
شرایط رکودی قرار دارند، اما از 
آنجا که موت��ور تولید را وزارت 
اقتصاد روشن می کند، بیشترین 
توصی��ه کارشناس��ان هماهنگ 
شدن با برنامه ها و سیاست های 

تازه این وزارتخانه است. 
هرچن��د که در نهایت ش��ش 
وزی��ر راهبردی تی��م اقتصادی 
بای��د در راس��تای برنامه ه��ای 
دول��ت دوازده��م قب��ل از ه��ر 
رش��د  تحقق هدف گذاری  چیز 
8درص��دی را در نظ��ر داش��ته 
باشند، اما شرط دستیابی به این 
رشد، همراهی است؛ اتفاقی که 
اگر در دولت دوازدهم رخ بدهد، 
می تواند الگوی دولت های دیگر 
باش��د. چه آنک��ه بنا ب��ه گفته 
کارشناس��ان، بی��ش از نیمی از 
مذاکرات 11 کابینه گذش��ته به 
حل اختالف نظر بین وزرا بر سر 

برنامه های خود گذشته است. 

برنامه های تیم اقتصادی پیشنهادی رئیس جمهور برای رسیدن به رشد 8درصدی

 »معماری اقتصاد« برای رکودزدایی

وضعیت شاخص های کلیدی 
اقتصاد ایران

وزارت اقتصاد، تح��والت بازارهای مختلف 
اقتصادی کش��ور در تیرماه امس��ال را اعالم 
ک��رد. معاونت امور اقتص��ادی وزارت اقتصاد 
در گزارشی با بررس��ی تحوالت شاخص های 
منتخ��ب بازاره��ای مالی در ای��ران و جهان، 
اعالم کرد: ش��اخص کل بورس و اوراق بهادار 
تهران در تیرماه امسال با میانگین ۷۹۲۲۹.۷ 
واحد نسبت به ماه قبل ۰.۹درصد افت داشته 
اس��ت. بر پایه این گ��زارش، قیمت هر قطعه 
س��که تمام بهار آزادی ط��رح جدید در این 
ماه ی��ک میلی��ون و ۲1۰ هزار توم��ان بوده 
که نس��بت به خردادماه ۰.۶درصد رشد یافته 
اس��ت. همچنین قیمت ه��ر دالر نیز ۳۷۷۰ 
تومان بوده که ۰.1درصد رش��د یافته اس��ت. 
ی��ورو در تیرماه با نرخ ح��دود ۴۳۷۲ تومان 
۳درص��د رش��د داش��ته و قیمت هر بش��که 
س��بد نفت��ی اوپ��ک نی��ز در دوره ۳۰ روزه 
مورد بررس��ی، با قیم��ت ۴۵.۶دالر به میزان 

۳.۷درصد افت را تجربه کرد. 
همچنین شاخص داوجونز در تیرماه امسال 
ب��ا۲۷۹۴.۶ واح��د، ۰.8درصد رش��د یافت و 
قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز با 
۲.۴درصد کاهش، 1۲۳۳.8دالر بود. ارز دالر 
نیز در برابر یورو در تیرماه امس��ال 1.۷درصد 
کاهش داش��ت که این میزان کاهش دالر در 
براب��ر ی��وان ۰.۵درصد اس��ت. در عین حال، 
ارزش دالر در براب��ر ین در تیرماه 1.۶درصد 

بیشتر شده است. 

اینفوگرافی

گمرک

مرکز ارتباط با مشتریان گمرک 
راه اندازی شد

در راس��تای ادام��ه ارائه خدم��ات الکترونیک و در 
جهت رف��اه ح��ال خدمت گیرندگان و ع��دم نیاز به 
مراجعات حضوری، گمرک جمهوری اس��المی ایران 
اقدام به راه اندازی مرکز ارتباط با مش��تریان کرد. به 
گزارش »فرصت امروز«، بر این اس��اس با استفاده از 
ش��ماره تلفن پنج رقمی ۴۳8۹1 امکان پاسخگویی 
به کلیه س��واالت در خصوص س��امانه جامع گمرکی 
و پنجره واحد تجارت فرامرزی، تمامی زیر سامانه ها 
و همچنی��ن موضوعات مرتبط ب��ا قوانین و مقررات 
گمرک��ی و بخش ه��ای تخصص��ی مربوطه توس��ط 

کارشناسان میز خدمت فراهم شده است. 
پیش از این خدم��ات گمرک ایران با هدف حذف 
مراجع��ات حض��وری، احترام به حقوق ش��هروندی، 
تس��هیل تجارت و حذف کاغذ از فرآیند تش��ریفات 
گمرک��ی اینترنتی ش��ده ب��ود. هم اکن��ون خدمات 
ای��ران  گم��رک  در  ترانزی��ت  و  واردات  ص��ادرات، 
الکترونیکی ش��ده و خدمت گیرندگان می توانند فقط 
ب��ا یک بار مراجعه حضوری ب��ه نزدیک ترین گمرک 
محل و دریافت کد کاربری، تمامی تشریفات گمرکی 
را اینترنت��ی از طریق س��ایت گمرک ایران به آدرس 
www. irica. ir و لین��ک پنج��ره واح��د تج��ارت 
فرام��رزی انجام دهن��د.   این گ��زارش می افزاید: با 
کمک زیرس��امانه های سامانه جامع گمرکی و پنجره 
واحد تجارت فرامرزی، امکان استعالم پروانه گمرکی 
برای مطمئن شدن خریداران کاال از اینکه آن کاال از 
مبادی گمرکی وارد ش��ده یا قاچاق است فراهم شده 
و در دس��ترس همگان قرار گرفته اس��ت. همچنین 
س��امانه ارزش برای مش��اهده لحظه به لحظه ارزش 
کاالهای وارداتی و تغیی��رات ارزش کاالها در جهت 
امنیت تجارت و ش��فافیت ایجاد ش��ده ا و دسترسی 
به ارزش کاالها به صورت اینترنتی فراهم شده است. 
 با کمک س��امانه پاس��خگویی به شکایات می توان 
ه��ر گونه انتق��اد به روند انجام تش��ریفات گمرکی و 
ترخی��ص کاال را الکترونیک��ی ثب��ت و پیگیری کرد. 
هم اکنون با گمرک الکترونیک می توان تمام مکاتبات 
خود را با گمرکات ایران در سرتاس��ر کشور از طریق 
پورتال رسمی گمرک بدون نیاز به مراجعه حضوری 
انجام داد و مهم تر اینکه از طریق سایت گمرک ایران 
می ت��وان مکاتب��ات را پیگی��ری و در جریان آخرین 

اقدامات قرار گرفت. 
 دسترس��ی روزانه به آمار تجارت خارجی، دریافت 
قیمت واقعی و مارک و کش��ور سازنده کلیه کاالهای 
وارداتی و اطالع از اصالت گوش��ی های تلفن همراه و 
ارتباط راحت با تجار بزرگ کشور جهت صدور کاال از 
دیگر قابلیت های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد 
تجارت فرامرزی و زیرسامانه های آن در گمرک است. 

مرکز آمار اعالم کرد
تورم 7.6درصدی نهاده های 

ساختمانی در فصل بهار
اطالعات مرکز آمار نشان می دهد قیمت نهاده های 
ساختمان های مسکونی ش��هر تهران در بهار امسال 

تورمی معادل ۷.۶درصد داشته است. 
به گزارش ایس��نا، براس��اس اطالع��ات مرکز آمار 
ایران ش��اخص کل قیمت نهاده های س��اختمان های 
مسکونی ش��هر تهران بر مبنای سال پایه 1۳۹۰ در 
فصل بهار 1۳۹۶ برابر با 1۹۷.1 اس��ت که نسبت به 
فصل قبل ۲.۹درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل ۷.۲درصد افزایش داش��ته اس��ت. درصد 
تغییرات ش��اخص کل در چهار فصل منتهی به فصل 
بهار س��ال 1۳۹۶ نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل 
معادل ۷.۶درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل 
منتهی به زمس��تان سال گذش��ته ۶.۶درصد افزایش 
داشته است.  شاخص گروه سیمان، بتن، شن و ماسه 
نی��ز در فصل بهار امس��ال برابر با 1۹1.۴ اس��ت که 
نس��بت به فصل قبل 1.۴درصد افزایش یافته اس��ت. 
ش��اخص گروه گچ و گچ کاری نیز در فصل بهار برابر 
با ۲۰1.۳ اس��ت که نس��بت به فصل قبل ۳.1درصد 
افزایش داشته اس��ت.  همچنین شاخص گروه انواع 
بلوک سفالی و آجر در فصل بهار در سال 1۳۹۶ برابر 
با 1۷۶.۴ اس��ت که نس��بت به فصل قبل ۲.۶درصد 
افزایش داش��ته و ش��اخص گروه موزاییک، کاشی و 
س��رامیک نیز در بهار برابر با 18۴.۶ است که نسبت 

به فصل قبل ۲.۵درصد افزایش یافته است. 
ش��اخص گروه س��نگ نیز در فصل بهار 1۳۹۶ برابر 
با ۲۰۵.۹ اس��ت که نس��بت به فصل قب��ل ۰.1درصد 
کاهش داشته است. همچنین شاخص گروه آهن آالت، 
میلگرد، پروفیل در و پنجره در فصل بهار س��ال جاری 
براب��ر با 1۴8.۷ بوده اس��ت که نس��بت ب��ه فصل قبل 
۳.1درصد افزایش داش��ته است. ش��اخص گروه چوب 
نی��ز در فصل بهار برابر با 188.1 اس��ت که نس��بت به 
فص��ل قبل 1.8درص��د افزایش یافته و ش��اخص گروه 
ایزوگام، قیرگونی و آس��فالت نیز در مدت زمان مذکور 
معادل 1۹۶.۷ بوده که نس��بت به فصل قبل 1.۴درصد 
افزایش داشته است.  همچنین شاخص گروه شیرآالت 
بهداش��تی در فصل بهار برابر با ۲۵8 بوده که نسبت به 
فصل قبل ۰.۶درصد افزایش داش��ته و ش��اخص گروه 
تاسیس��ات مکانیکی و انواع عایق ه��ای حرارتی نیز در 
فصل بهار امسال برابر با ۲1۹.۲ است که نسبت به فصل 

قبل 1.۷درصد افزایش یافته است. 

یادداشت

در حاشیه معرفی محمدجواد جهرمی به عنوان 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

پدران و پسران

سرانجام »همه مردان رئیس جمهور« مشخص شدند؛ تیم 
سیاس��ی دولت باقی ماند، تیم اقتصادی ترمیم ش��د و تیم 
فرهنگی تغییر کرد؛ این عصاره تغییرات دولت دوم حس��ن 
روحانی است. با این همه فهرست پیشنهادی روحانی چندان 
به مذاق برخی گروه های سیاسی حامی رئیس جمهور خوش 
نیامده است؛ آنها نسبت به نبودن وزیر زن و همچنین برخی 
گزینه های فهرست کابینه دوازدهم زاویه دارند. اگرچه سن 
کابینه دوازدهم نیز به نسبت کابینه قبلی، سه سال جوان تر 
ش��ده، اما این نکته دیگری اس��ت که منتقدان به فهرست 
پیش��نهادی روحانی دارند؛ بیژن نامدارزنگنه با ۶۵ س��ال 
س��ن، مس��ن ترین و محمدجواد آذری جهرمی با ۳۶ سال 
جوان ترین عضو پیشنهادی حسن روحانی به مجلس است 
و این جوان تر شدن کابینه، مرهون حضور وزیر جوانی است 

که پس از انقالب متولد شده است. 
رئیس جمه��ور همچنی��ن بار دیگر اس��حاق جهانگیری 
را به عن��وان معاون  اول خود انتخاب کرد. او س��ه زن را هم 
به عن��وان معاون خود برگزید و معصوم��ه ابتکار را به عنوان 
»معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده«، لعیا جنیدی 
را به عنوان »معاون حقوقی رئیس جمهور« و ش��هیندخت 
موالوردی را به عنوان »دستیار رئیس جمهور در امور حقوق 

شهروندی« منصوب کرد. 
از 1۷ نام��ی ک��ه حس��ن روحان��ی ب��رای تص��دی 1۷ 
وزارتخان��ه معرف��ی کرده اس��ت، ۹ نام از کابین��ه یازدهم 
و دول��ت اول روحانی هس��تند؛ س��یدمحمود عل��وی وزیر 
اطالعات، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، سیدحسن 
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه  اجتماعی، محمود حجتی 
وزیر جهاد کشاورزی، عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی، 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، بیژن نامدارزنگنه وزیر 
نفت و مس��عود س��لطانی فر وزیر ورزش وجوانان در دولت 

یازدهم حضور داشته اند. 
اما هش��ت نام در فهرس��ت پیش��نهادی رئیس جمهور، 
جدید هس��تند؛ گرچه اعض��ای جدید فهرس��ت روحانی 
پی��ش از این یا معاون وزیر بوده ی��ا بر نهاد و ارگان مهمی 
مدیری��ت می کرده اند؛ در این میان، س��یدمحمد بطحایی 
وزی��ر پیش��نهادی  وزارت آموزش وپ��رورش، محمدجواد  
آذری جهرمی وزیر پیش��نهادی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و مسعود کرباس��یان وزیر پیشنهادی وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی قبال معاون وزیر بوده اند. س��یدعلیرضا 
آوایی وزیر پیش��نهادی وزارت دادگستری نیز رئیس دفتر 
بازرس��ی وی��ژه رئیس جمهوری بوده اس��ت. امیرس��رتیپ 
امی��ر حاتمی نیز جانش��ین وزیر دفاع بوده اس��ت. محمد 
ش��ریعتمداری نیز که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
معرفی شده، در دولت یازدهم معاون اجرایی رئیس جمهور 
بوده است. س��یدعباس صالحی وزیر پیشنهادی فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی نیز در دولت یازدهم معاون فرهنگی وزیر 
ارشاد بوده و حبیب اهلل بیطرف که برای وزارت نیرو معرفی 

  .شده، در دولت اصالحات وزیر نیرو بوده است        
به بیان بهتر، از 1۷ نامی که حس��ن روحانی برای دولت 
دومش به بهارس��تان معرفی کرده، ۹ ن��ام در دولت اول او 
حضور داشته و هش��ت نام در سمت های دیگری در دولت 
یازدهم یا دولت های قبل حضور داشته اند. تنها نام باقی مانده 
کابین��ه دوازدهم نی��ز مربوط به وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فناوری اس��ت که باوج��ود گمانه زنی های اولی��ه مبنی بر 
معرفی علی خاکی صدیق، هنوز گزینه ای برای این وزارتخانه 
معرفی نشده است.  اما فهرست پیشنهادی رئیس جمهور از 
منظر جامعه  شناسی سیاسی، تداعی کننده نظریه »گردش 
نخبگان« است. اگرچه در ایران عبارت »چرخش نخبگان« 
به اش��تباه به جای »گ��ردش نخبگان« مصطلح ش��ده، اما 
رایج ترین صورت »گردش نخبگان« در ایران بحث انتخابات 

و همین طور چینش کابینه است. 
براساس نظریه »گردش نخبگان« ویلفردو پارتو، جامعه 
ب��از از جمله مهم ترین ش��روط »گردش نخبگان« اس��ت 
و می ت��وان گفت ک��ه گردش نخبگان و جامع��ه باز الزم و 
ملزوم یکدیگر هستند. پارتو درباره چگونگی ورود نخبگان 
معتقد است که دولت باید در این باره تدبیر داشته باشد و 
همان طور  که از یک سو از ترکیب نخبگان قدیم کم می کند 
به ترکیب نخبگان جدید نیز اضاف��ه کند. در واقع، جامعه 
متعادل، ترکیبی مناسب از نخبگان قدیم و جدید است و به 
تعبیر پارتو، جامعه به یک باره دچار تغییر و تحول ناگهانی 
نمی ش��ود، بلکه تغییرات نخبگان به صورت تدریجی و آرام 

اتفاق می افتد. 
از نظر جامعه شناس��ی سیاس��ی، چشم پوش��ی دولت ها 
از »گ��ردش نخب��گان« در واق��ع محروم ک��ردن جامعه از 
ظرفیت ها و توانایی های س��ایر نخبگان اس��ت. ارتباط بین 
نخب��گان قدیم و جدید به تعبیر پارتو، جدال میان پدران و 
پسران به قول ایوان تورگنیف و به طور کلی، مواجهه سنت 
و مدرنیته از مهم ترین مسائل جامعه ایرانی است و این مهم 
در گرو مکالمه ای اس��ت که باید از یک س��و میان پسران و 

مدرنیته و از سوی دیگر میان پدران و سنت اتفاق بیفتد. 
براس��اس نظری��ه »گردش نخبگان« می ت��وان گفت که 
حس��ن روحانی اگرچه بس��یار محتاطانه دس��ت به تغییر 
کابینه پیشنهادی اش زده، اما با توجه به تعبیر پارتو مبنی 
ب��ر تحول تدریجی نخبگان، رئیس جمهور در تغییرات آرام 
کابینه موفق بوده و می توان رویکرد او را از جمله در گزینه 
پیش��نهادی اش برای وزارت ارتباطات و جوان سازی کابینه 

مثبت ارزیابی کرد. 
* پدران و پسران نام رمانی از ایوانف تورگنیف است. 
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فرصت امروز: معاون توس��عه صادرات 
کاال و خدم��ات س��ازمان توس��عه تجارت 
ای��ران، کارنام��ه تجارت خارجی کش��ور 
در دول��ت یازدهم را با بهب��ود 10 برابری 
ت��راز تجاری کش��ور در بخ��ش غیرنفتی، 
را  آن  دس��تاوردهای  و  تحس��ین برانگیز 
بسیار ارزش��مند توصیف کرد. به گزارش 
»فرصت امروز« از س��ازمان توسعه تجارت 
ایران، »محمدرضا م��ودودی« با بیان این 
مطلب افزود: صادرات غیرنفتی کش��ور در 
س��ال 95 با رش��د وزنی 38درصدی و به 
لحاظ ارزش��ی، رشد 3.5درصدی را تجربه 
کرده اس��ت که معنای آن این اس��ت که 
اگ��ر قیمت جهان��ی اقالم مه��م صادراتی 
کشور کاهش پیدا نمی کرد، ما امروز شاهد 
یک رکورد تاریخ��ی در صادرات غیرنفتی 
کشور به لحاظ ارزش��ی می بودیم که این 
رکورد بی گمان محصول برجام بر تجارت 
خارجی کش��ور ب��ود. وی تاکی��د کرد: در 
س��ال 84 ش��اهد آن بودیم که نزدیک به 
80درص��د ص��ادرات ایران به 20 کش��ور 
منطقه و اروپا و س��ایر دنیا انجام می ش��د، 
در حالی  که این تعداد کش��ور در سال 91 
و بعد از ش��دت گرفتن تحریم ها به هشت 
کشور تنزل پیدا کرد، ولی با تحقق برجام 
و تنش زدایی سیاسی توسط دولت یازدهم، 
بار دیگر ش��اهد ایجاد تن��وع در بازارهای 
صادراتی بودیم؛ به طوری که در سال 95، 
حدود 80درص��د ارزش صادرات غیرنفتی 
کش��ور به بی��ش از 15 کش��ور دنیا انجام 
شد که کشورهای اروپایی و نیز کشورهای 
توسعه یافته شرق آسیا نیز به این فهرست 

اضافه شدند. 

افزایش صادرات در محصوالت 
صنعتی و معدنی

م��ودودی ب��ا برش��مردن برخ��ی اقالم 
صنعت��ی مه��م در س��بد صادراتی س��ال 

گذش��ته، افزود: در بازه زمانی سال 95 ما 
شاهد افزایش چشمگیر صادرات در برخی 
محصوالت همچون محصوالت صنعتی و 
معدنی بودیم. وی افزود: کاتد و کنسانتره 
مس ب��ه ارزش تقریبی 520 میلیون دالر، 
آلومینیوم و مصنوع��ات مربوطه به ارزش 
ح��دود 240 میلیون دالر، س��رب و روی 
نیز به همی��ن میزان، س��یمان و کلینکر 
ب��ه ارزش 400 میلی��ون دالر، کاش��ی و 
س��رامیک به ارزش تقریبی 370 میلیون 
دالر، س��نگ های تزیینی ب��ه ارزش 120 
میلی��ون دالر و نیز محص��والت مربوط به 
صنعت نساجی، فرش و پوشاک در حدود 
یک میلی��ارد دالر و آبزیان به ارزش 320 
میلی��ون دالر، داروهای انس��انی در حدود 

130 میلیون دالر، انواع شوینده ها با بیش 
از 220 میلی��ون دالر، محصوالت لبنی و 
فرآورده ه��ای آن به ارزش بی��ش از 630 
میلی��ون دالر، رب گوجه فرنگ��ی و ان��واع 
کمپوت و کنس��رو با بیش از 400 میلیون 
دالر، انواع شیرینی و شکالت، بیسکویت و 
نان با ارزشی نزدیک به 500 میلیون دالر، 
س��یم و کابل با بیش از 160 میلیون دالر، 
ماشین آالت و تجهیزات صنعتی با ارزشی 
بی��ش از 270 میلیون دالر و لوازم خانگی 
نزدیک ب��ه ارزش 580 میلیون دالر که از 
مهم ترین اقالم صنعتی و معدنی صادراتی 
به ش��مار می روند. مودودی همچنین در 
بخش محصوالت پایه نفتی و پتروشیمی 
نیز یادآور ش��د: در این بخش نیز به لحاظ 

وزنی و ارزش��ی با 12درصد رش��د مواجه 
بودیم که س��هم مواد اولیه و فرآورده های 
پتروشیمی حدود 7.5 میلیارد دالر جدای 
از میعان��ات گازی و گازه��ای مایع برآورد 

می شود. 

مثبت شدن تراز تجاری کل در بخش 
غیر نفتی

معاون توس��عه ص��ادرات کاال و خدمات 
در ادامه با مقایس��ه میان دوره چهار س��اله 
دولت یازدهم نس��بت به دول��ت قبل از آن 
)دولت دهم( اظهار داشت: مجموع صادرات 
غیرنفت��ی کش��ور در طول دول��ت یازدهم 
ح��دود 178 میلیارد دالر ب��وده و مجموع 
واردات رسمی کش��ور در همین بازه زمانی 
در ح��دود 187.5 میلی��ارد دالر ش��ده که 
بنابراین، تراز تجاری کل در بخش غیرنفتی 
ب��ه منفی 9.5 میلیارد دالر رس��ید و در دو 
س��ال آخر نیز این تراز تجاری مثبت ش��د 
که امری بی س��ابقه ب��ود؛ در حالی  که آمار 
کل صادرات غیرنفتی کشور در طول دولت 
دهم حدود 146 میلیارد دالر و کل واردات 
رسمی در همین مدت حدود 235 میلیارد 
دالر شد که تراز تجاری کل آن 90- میلیارد 
دالر بوده است. معاون توسعه صادرات کاال 
و خدمات بیان کرد: این آمار نشان می دهند 
که صادرات در دول��ت یازدهم بیش از 32 
میلی��ارد دالر ب��ه لحاظ ارزش��ی و بیش از 
105 میلیون تن به لحاظ وزنی نس��بت به 
دولت قبل بهبود داش��ته که نشان می دهد 
در بخش صادرات رونقی بیش از گذشته را 
تجرب��ه کرده ایم و همچنین در همین مدت 
به می��زان حدودا 48 میلی��ارد دالر کاهش 
در بخش واردات را تجربه کرده ایم که خود 
همراستا با سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، 
هدفمندی واردات و حمایت از تولید داخل 
است و برآیند این نتایج در نهایت بهبود 10 
برابری تراز تج��اری در طول این دو دولت 

بوده است. 

بررسی مقایسه ای دولت یازدهم با دولت دهم نشان می دهد 

صعود 10 برابری تراز تجاری در دولت یازدهم
حمل و نقل ریلی

 بهره برداری از راه آهن 
تهران-همدان تا 2 ماه آینده

معاون مس��افری ش��رکت راه آهن با بی��ان اینکه »در 
حال انجام مطالعاتی برای دس��تیابی به سرعت سیر باال 
در راه آهن تهران-همدان هس��تیم«، گفت: طبق برآورد 
معاونت مسافری شرکت راه آهن، این خط تا دو ماه آینده 
به آمادگی های الزم جهت بهره برداری نزدیک می ش��ود. 
میرحسن موس��وی با اش��اره به وضعیت بهره برداری از 
راه آهن تهران- همدان اظهار داشت: راه آهن همدان که با 
حضور رئیس جمهوری به شبکه ریلی کشور متصل شده 
اس��ت، بعد از برگزاری تشریفات نقل و انتقال از شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل به شرکت راه آهن 
تحویل داده ش��د. وی با بیان اینکه قطارهای مسافری از 
دوم مردادماه به طور مرتب هفته ای دو مرتبه از همدان به 
مقصد مشهد و برعکس تردد می کنند، افزود: حدود یک 
ماه قبل نخس��تین قطار مسافری خط همدان به مقصد 
شهر مشهد راه اندازی شد و از همان روز بلیت ها به صورت 
پیش فروش اینترنتی در اختی��ار متقاضیان قرار گرفت. 
معاون مسافری شرکت راه آهن از بررسی میزان تقاضای 
س��فر در مسیر راه آهن تهران-همدان خبر داد و گفت: با 
توجه به پیش بینی سرعت سیر باال روی راه آهن همدان، 
 شرکت راه آهن در حال انجام مطالعاتی برای دستیابی به 
س��رعت مطلوب برای سیر قطارها اس��ت و طبق برآورد 
معاونت مسافری شرکت راه آهن، این خط از دو ماه آینده 
به آمادگی های الزم جهت بهره برداری نزدیک می ش��ود. 
موس��وی در ادامه از رفع مش��کالت فنی قطار نخجوان-
مش��هد خبر داد و گفت: طی مذاکره مقرر شد که طرف 
مقاب��ل از زمان مذاکره ظرف 40 روز مش��کالت مربوط 
به واگن ه��ا را برطرف کنند تا مجدد فعالیت این خط از 
سر گرفته ش��ود. وی در ادامه با اشاره به رویکرد راه آهن 
برای توس��عه قطار های گردش��گری ابراز داش��ت: قطار 
برنامه ای گردشگری تهران-سوادکوه هم اکنون در دست 
بهره برداری است. همچنین در حال مذاکره با شرکت های 
حمل ونقل ریلی مس��افری در مس��یرهای تبریز-جلفا، 
تبریز-رازی و محور جنوب هس��تیم تا مطابق با فصول، 
زیبایی ه��ای طبیعی، اماکن تاریخ��ی و تقاضا، قطارهای 
گردش��گری برنام��ه ای را ایجاد کنیم. معاون مس��افری 
ش��رکت راه آهن با اشاره به میزان تقاضا در محور جنوب 
خاطرنشان کرد: این محور هیچ گاه با کاهش تقاضا مواجه 
نش��ده و همواره از ضریب اشغال مناسبی برخوردار بوده 
است. به عالوه دستورات الزم از سوی معاونت فنی و امور 
زیربنایی شرکت راه آهن برای جلوگیری از تکرار حوادثی 

مانند خروج واگن ها از خط ابالغ شده است. 

مسکن

نرخ سود تسهیالت مسکن کاهش می یابد
 ارائه پیشنهاد افزایش 3 سال 
در مدت بازپرداخت وام مسکن

مع��اون مس��کن وزیر راه  و شهرس��ازی از س��ه 
پیش��نهاد این وزارتخانه به بانک مرکزی برای باال 
بردن قدرت خرید متقاضیان واقعی مس��کن خبر 
داد و گفت: پیشنهاد دادیم طول مدت بازپرداخت 
تس��هیالت 80میلیونی از 12 به 15 س��ال و نرخ 
سود آن کاهش یابد. حامد مظاهریان در گفت وگو 
با فارس در پاس��خ به این سوال که پیشنهاد وزیر 
راه و شهرس��ازی درباره کاهش اقساط تسهیالت 
80میلی��ون تومانی خرید مس��کن از صندوق یکم 
در چه مرحله ای اس��ت، گفت: یکی از پیشنهادات 
عم��ده ای ک��ه وزارت راه و شهرس��ازی هم��واره 
در مذاکرات خ��ود با بانک مرک��زی ارائه می کند 
گس��ترش ب��ازار ره��ن و تقوی��ت ق��درت خرید، 
خری��داران و مصرف کنن��دگان واقعی اس��ت. وی 
افزود: این پیشنهاد و درخواست در تمام مذاکرات 
به این شکل است که میزان تسهیالتی که بانک ها 
برای خرید مسکن ارائه می کنند درصد باالتری از 
خرید مس��کن را پوشش دهد و بازپرداخت اقساط 

در توان خریداران مسکن باشد. 

مظاهریان تأکید کرد: پس برای پوش��ش بیشتر 
و ب��اال رفتن درصد این پوش��ش بای��د میزان وام 
افزایش یابد، چراکه در حال حاضر میزان پوش��ش 
 وام در ش��هرهای کوچ��ک ب��رای خرید مس��کن
 80 درص��د و ته��ران تا 50 درصد اس��ت. معاون 
مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: 
در مذاک��رات با بانک مرکزی بر این موضوع تأکید 
کرده ای��م که میزان وام بای��د افزایش یابد و طول 
مدت بازپرداخت اقس��اط از 12 س��ال به 15 سال 
برسد و نرخ سود این تسهیالت که در حال حاضر 
در بافت فرس��وده 8 درصد و در س��ایر نقاط 9.5 
درصد اس��ت کاهش یابد. وی تصریح کرد: معتقد 
هس��تیم که این سه خواس��ته ما به توان اعتباری 
بانک ها بس��تگی دارد و بانک مرکزی نیز به خوبی 
می داند ک��ه وزارت راه و شهرس��ازی طرفدار این 
موضوع اس��ت و از آن حمایت می کند. مظاهریان 
ادام��ه داد: بان��ک مرکزی با این س��ه خواس��ته و 
پیشنهادات در مذاکرات مخالفتی نداشته است اما 
ب��ه هر حال موافقت با این موضوع نیز به ش��رایط 
اعتب��اری بانک ها و رهایی بانک ه��ا از دارایی های 

سمی بستگی دارد. 

 آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت پتروموند کارن)سهامی خاص(

به شماره ثبت 429547 به شناسه ملی به شماره 10320817900
بدینوس��یله از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده ش��رکت که در روز چهارش��نبه راس ساعت 14 مورخ 1396/06/01 در محل 
دفت��ر اتحادی��ه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش��یمی ایران به نش��انی: تهران، 
خیابان مفتح ش��مالی، خیابان نقدی، پالک10، طبقه اول، واحد یک تشکیل می گردد حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بشرح زیر اعالم می گردد.

1- اس��تماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی مربوط به عملکرد س��ال مالی منتهی به 
پایان اسفند ماه 1395

2- تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1395
3- انتخاب بازرسین و تعیین حق الزحمه بازرس

4- تعیین روزنامه کثیر االنتشار
5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

مقام دعوت کننده: هیات مدیره



و  پ��ول  ش��ورای  اعض��ای 
اعتب��ار در جلس��ه ای��ن هفته، 
گزارش بان��ک مرکزی در مورد 
فعالیت های مربوط به واگذاری 
بدهی های  و  دارایی ها  مدیریت 
غیرمجاز  اعتب��ار  تعاونی ه��ای 
س��ه گانه و همچنین گزارش��ی 
از اقدام��ات انجام ش��ده ب��رای 
س��پرده گذاران  تعیین تکلی��ف 
فرش��تگان را مورد بررسی قرار 

دادند. 
ای��ن در حالی ب��ود که بانک 
مرکزی در هفته اخیر به دنبال 
موسسات  س��اماندهی  سیاست 
غیرمجاز به فعالیت سه موسسه 
دیگر پایان داد. بر این اس��اس، 
بدهی های  و  دارایی ها  مدیریت 
تعاونی اعتب��ار البرز ایرانیان به 
بان��ک تجارت، افض��ل توس به 
بانک آین��ده و آرمان )وحدت( 
ب��ه موسس��ه اعتب��اری مل��ل 
واگذار شد و سپرده گذاران این 
تعاونی ه��ا از این پس توس��ط 
ای��ن دو بان��ک و این موسس��ه 
تعیین تکلی��ف خواهن��د ش��د. 
همچنین در این جلس��ه، بانک 
مرک��زی گزارش��ی در رابطه با 
اقدام��ات انجام ش��ده مربوط به 
س��پرده گذاران  تعیین تکلی��ف 
منحل ش��ده  غیرمجاز  تعاون��ی 
فرش��تگان و پرداخت ۹۰درصد 
تا  س��پرده های  مانده حس��اب 
۲۰۰ میلیون تومان این تعاونی 

را ارائه کرد. 
ب��ا این هم��ه، بع��د از انجام 
تفاه��م ب��رای واگ��ذاری س��ه 
موسس��ه غیرمجاز افضل توس، 
آرم��ان و البرز ایرانی��ان به دو 
بانک و یک موسس��ه مجاز، به 
طور حت��م س��پرده گذاران این 
موسس��ات منتظر تعیین تکلیف 
حس��اب های خود هس��تند. اما 
مش��خص آن است تا زمانی که 
فرآین��د تصفیه به ط��ور کامل 
انجام نش��ده و وضعیت دارایی 
و بدهی این موسس��ات تعیین 
نشود، سپرده گذاران نمی توانند 

به ش��عب این بانک ه��ا مراجعه 
کنند. 

به گزارش ایسنا، شورای پول 
و اعتب��ار در جلس��ه اخیر خود 
برای  مرک��زی  بانک  سیاس��ت 
واگذاری س��ه موسسه غیرمجاز 
و انح��ال آنه��ا را تایی��د کرده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که 
در جری��ان س��اماندهی ب��ازار 
غیرمتشکل پولی و پایان دادن 
به فعالی��ت بزرگان غیرمجاز در 
هفته گذش��ته، بانک مرکزی از 
تفاهمی خبر داد که براس��اس 
و  دارایی ه��ا  مدیری��ت  آن 
بدهی های سه تعاونی را واگذار 
کرد. بر این اس��اس افضل توس 
به بان��ک آینده، الب��رز ایرانیان 
به تج��ارت و همچنی��ن آرمان 
)وحدت( به موسسه ملل واگذار 

شد. 
در ش��رایطی س��پرده گذاران 
ای��ن س��ه موسس��ه غیرمج��از 
مدت هاس��ت ک��ه ب��ه دنب��ال 
تعیین تکلی��ف وضعی��ت خ��ود 
ب��وده و حت��ی ط��ی تجمعاتی 
اعتراض خود را اعام می کردند 
که ب��ا واگذاری انجام ش��ده به 
طور حتم ب��ه دنبال مراجعه به 
ش��عب این بانک ه��ا و دریافت 
مطالبات خ��ود خواهند بود اما 
سپرده گذاران باید توجه داشته 
باش��ند که در ح��ال حاضر و تا 
قبل از اعام بانک های مربوطه 
نباید ب��رای دریاف��ت مطالبات 
خود و مشخص کردن وضعیت 
بلکه  حس��اب ها مراجعه کنند، 
باید فرآیند الزم در این رابطه از 
س��وی بانک و موسسات واگذار 

شده طی شود. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که با 
با  توجه ب��ه تفاهم نام��ه ای که 
نظ��ارت بانک مرک��زی منعقد 
شده، با تش��کیل هیأت تصفیه 
بای��د دارایی ها و بدهی های این 
موسسات مورد حسابرسی قرار 
گرفته و در صورت وجود کسری 
وضعیت آن مشخص شود. این 
در شرایطی است که بنابر تاکید 
رئیس کل بانک مرکزی قرار بر 
این ب��وده تا هر گونه کس��ری 
که در وضعیت مالی موسس��ات 
واگذار ش��ده وجود دارد توسط 
همان موسس��ه پرداخت شده و 
موسسان و مدیران آنها هستند 
 که مس��ئولیت این کس��ری را 

بر عهده خواهند داشت. 
به ه��ر ترتیب در حال حاضر 

با تایید مرجع قضایی و نظارت 
بانک مرکزی، بررسی و ارزیابی 
می��زان دارایی ه��ا و بدهی های 
این موسس��ات در ح��ال انجام 
بوده و بعد از تکمیل آن، سپس 
وضعیت  ش��دن  مش��خص  ب��ا 
مالی آنها، مرحله رس��یدگی به 
حس��اب های س��پرده گذاران از 
س��وی بانک ه��ای مربوطه آغاز 

خواهد شد. 
با این حال به نظر نمی رس��د 
ب��رای  چندان��ی  زم��ان  ک��ه 
س��پرده گذاران  تعیین تکلی��ف 
موسسات افضل توس، آرمان و 
البرز ایرانیان الزم باش��د، اما تا 
آن زمان مراجعه سپرده گذاران 
ب��ه ش��عب بانک ه��ای مربوطه 
نتیجه بخ��ش نیس��ت. ولی بعد 
از اینک��ه اعام زم��ان مراجعه 
س��پرده گذاران انجام ش��ود، با 
فرآین��دی ک��ه در نظ��ر گرفته 
خواهد شد می توانند با مراجعه 
نس��بت ب��ه دریاف��ت مبالغ یا 
بان��ک  در  آن  س��پرده گذاری 
مربوطه اقدام کنند. به طور حتم 
اینکه س��پرده ها ب��ه طور کامل 
تقسیم  بندی  یا  پرداخت ش��ده 
ش��ود، به نتیجه فرآیند ارزیابی 
ای��ن  دارایی ه��ا و بدهی ه��ای 
موسسات و پاسخگویی به وجوه 

سپرده گذاران ارتباط دارد. 
در بین س��ه موسس��ه واگذار 
شده، به ظاهر افضل توس که به 
بانک آینده واگذار شده از بقیه 
بزرگ ت��ر بوده و الب��رز ایرانیان 
دارای منابع محدودتری اس��ت 
و به نظر می رس��د بانک تجارت 
برای رس��یدگی به وضعیت آن 
مشکل چندانی پیش رو نداشته 

باشد. 
در نهایت ب��ا تعیین وضعیت 
و  موسس��ات  ای��ن  مال��ی 
س��پرده گذاران  تعیین تکلی��ف 
آنه��ا، در نهایت این تعاونی های 
منحل��ه ج��زوی از بانک های��ی 
که مس��ئولیت آنه��ا را بر عهده 

گرفته اند، خواهند شد. 

رای نهایی برای واگذاری 3 موسسه غیرمجاز

تکلیف سپرده گذاران »افضل توس«، »آرمان« و »البرز ایرانیان« چیست؟  در نکوداشت 57 سالگی بانک 
مرکزی

از آغاز خلقت تاکنون س��ه پدی��ده بزرگ اختراع 
ش��ده اس��ت؛ آتش، چرخ و بانکداری مرکزی. )ویل 

راجرز(
بانکداری مرکزی آنگونه که ما امروز می شناسیم، 
اختراع قرن بیس��تم اس��ت. در آغاز این قرن، جهان 
تنها 18 بانک مرکزی داشت، اما امروزه تقریبا تمام 
کش��ورها بانک مرک��زی خود را دارن��د. دوره مدرن 
بانکداری مرکزی با تاکید بر سیاست پولی، در اوایل 
دهه7۰میادی آغاز ش��د. بانک های مرکزی، طیف 
وس��یع و متنوعی از مسئولیت ها شامل حفظ ارزش 
پول ملی، کمک به رشد اقتصادی، تسهیل مبادالت 
اقتص��ادی، تع��ادل موازنه پرداخت ه��ای خارجی و 
نظ��ارت بر بانک ها و موسس��ات اعتباری را بر عهده 
دارند. البته به دنب��ال پیچیدگی های به وجود آمده 
در بازاره��ای مالی و بروز بحران مالی س��ال ۲۰۰8، 
وظای��ف و مأموریت های جدی��دی همچون نظارت  
احتیاط��ی کان و برق��راری ثبات مال��ی به وظایف 

بانک های مرکزی اضافه شده است. 
در 18 مردادم��اه س��ال 133۹ و با تصویب قانون 
پولی و بانکی، بانک مرکزی در کش��ور ما تاس��یس 
ش��د و اکنون 57 سال از تاسیس آن می گذرد. طی 
این س��ال ها، خدمات بانک مرکزی به اقتصاد ایران 
قابل توجه اس��ت. بانک مرکزی جمهوری اس��امی 
ای��ران به عنوان تنظیم کننده سیاس��ت  پولی و ناظر 
بر گردش پول در کش��ور، در راستای ایفای وظایف 
و ماموریت ه��ای خ��ود اقدامات گس��ترده ای را در 
حوزه سیاس��ت  های پولی، ارزی، اعتباری و نظارتی 
انجام داده اس��ت. از دس��تاوردهای بانک مرکزی در 
سال های اخیر می توان به مواردی همچون دستیابی 
به تورم تک رقمی پس از گذش��ت ۲6 س��ال، ثبات 
ب��ازار ارز )به رغ��م افت قابل ماحظ��ه قیمت نفت و 
کاه��ش درآمدهای ارزی(، هدای��ت منابع بانکی به 
سمت تولید و فعالیت های مثبت اقتصادی و حمایت 
از بنگاه های کوچک و متوس��ط، تقویت تامین مالی 
خانوارها و حمایت از بخش ه��ای مختلف اقتصادی 
اش��اره کرد. نتای��ج ای��ن اقدام��ات در هماهنگی و 
س��ازگاری با سیاس��ت های اقتصادی دولت، حرکت 
در چارچوب سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومتی و 
گش��ایش های صورت پذیرفته پس از اجرای برجام، 
زمینه ه��ای الزم برای خروج از رکود را فراهم کرد و 
رشد اقتصادی س��ال 13۹5 به 1۲.5درصد افزایش 
یافت ک��ه موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد کش��ور 

محسوب می شود. 
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یادداشت

بانک مرکزی هشدار داد
صندوق قرض الحسنه »آینده سازان 

میهن« غیرمجاز است
بان��ک مرک��زی، فعالی��ت صندوق قرض الحس��نه 
آینده سازان میهن اس��تان لرستان را غیرمجاز اعام 

کرده است. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز«، بان��ک مرکزی در 
گزارشی اعام کرده است که به دنبال شکایت رسمی 
آن از مس��ئوالن صندوق قرض الحس��نه آینده سازان 
میهن اس��تان لرستان نزد دادستان عمومی و انقاب 
خرم آب��اد مکاتبات��ی را ب��رای جلوگی��ری از فعالیت 
غیر مجاز این صندوق با اس��تانداران و دس��تگاه های 
انتظامی و قضایی در استان های لرستان و خوزستان 

داشته است. 
 »صندوق قرض الحس��نه آینده سازان میهن استان 
لرستان« بدون دریافت مجوز فعالیت از بانک مرکزی 
به فعالیت واسطه گری وجوه و انجام عملیات پولی و 
بانکی، مغایر با مفاد دس��تورالعمل اجرایی تاس��یس، 
فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه، مانند 
پرداخت س��ود با نرخ های غیرمتع��ارف و اغواکننده 
برای ج��ذب مناب��ع و پرداخت تس��هیات بانکی با 

نرخ های غیر قانونی مبادرت کرده است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.811دالر آمریکا

4.57۰یورو اروپا

4.۹64پوند انگلیس

1.۰44درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

51۰.45۰مثقال طا

117.845هر گرم طای 18 عیار

1.185.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.۲۲۰.۰۰۰سکه طرح جدید

635.۰۰۰نیم سکه

375.۰۰۰ربع سکه

۲4۹.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

ولی اهلل سیف
 رئیس کل بانک مرکزی
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شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در هجدهمین روز مردادماه س��ال 96، 
با رش��د 265 واحدی تا پل��ه 81 هزار 
و 579 رشد کرد. ش��اخص های اصلی 
بازار س��هام نیز روز متعادلی را پش��ت 
سر گذاش��تند. بیش��ترین تاثیر مثبت 
بر رش��د دماس��نج بازار س��هام در روز 
چهارش��نبه ب��ه ن��ام نماده��ای فوالد 
مبارک��ه اصفه��ان، فوالد خوزس��تان و 
کش��تیرانی ایران ثبت شد و در مقابل 
نماده��ای معامالتی گس��ترش نفت و 
گاز پارس��یان، س��رمایه گذاری غدیر و 
پتروش��یمی مبین با اف��ت قیمت مانع 

افزایش بیشتر شاخص کل شدند. 

مولفه های رشد این روزهای بورس
بورس تهران در حالی شاهد تقویت 
حجم معام��الت و ورود نقدینگی های 
جدی��د ب��ه بازار ب��ود که رون��د رو به 
رش��د قیمت کامودیتی ها در بازارهای 
جهانی منجر به افزایش تقاضا در گروه 
فلزات اساس��ی شد و بدین ترتیب این 
گروه به عنوان لیدر بازار سهام قد علم 
کرد. با این همه تداوم عرضه تدریجی 
حقوقی ها برای ذخیره سود باعث شد 
تا در گروه فلزات اساس��ی و به دنبال 

آن معدنی ها، شاهد تشکیل صف های 
خرید نباش��یم. با این ح��ال در گروه 
کانی های غیر فلزی تک س��هم شرکت 
م��واد ویژه لیا ب��ا صف خری��د پایدار 
مواجه ب��ود. همچنین گروه س��رب و 
روی با اقب��ال خریداران اغلب حقیقی 
با وجود ت��داوم عرضه ه��ای تدریجی 
س��هامدار عمده حقوق��ی مواجه بود. 
در دو روز اخیر چند س��یگنال مثبت 
به بورس تهران مخابره ش��د تا شاهد 
خی��ز دوب��اره و آغ��از دور جدیدی از 
صعود قیمت ها و شاخص ها باشیم. به 
غیر از  افزایش قیم��ت جهانی کاالها، 
یک��ی از مهم تری��ن آنه��ا معرفی تیم 
اقتصادی دولت بود که از نگاه بسیاری 
از کارشناسان می تواند وضعیت اقتصاد 
ایران را به دوران رونق رهنمون کنند. 
در حالی که رکود و ایستایی همچنان 
س��ایه خود را ب��ر اکث��ر فعالیت های 
اقتص��ادی از جمل��ه ب��ازار ام��الک و 
مس��تغالت، بازار ط��ال و ارز، بازار کاال 
و مواد و بازار خودرو گسترانده، بورس 
تهران اما به راه صعودی خویش ادامه 
می ده��د و موانع پیش  رو را یکی یکی 
از میان برمی دارد. بر این اس��اس و با 
در نظ��ر گرفتن نگ��رش تیم اقتصادی 
دول��ت، می توان به آینده بازار س��هام 

خوشبین بود. 

ادامه معامالت بلوکی حقوقی ها
در آخری��ن روز معامالتی هفته، بازار 
س��هام بازاری پرحجم بود که در کنار 
معام��الت درون گروهی و بلوکی برخی 
حقوقی ها، ش��اهد پیش��رو شدن گروه 
فل��زات اساس��ی و به دنب��ال آن گروه 
معدنی ه��ا بودیم. در ب��ازار دوم بورس 
تهران ک��ه به معام��الت درون گروهی 
سهامداران عمده اختصاص دارد، کمتر 
از 12 میلی��ون س��هم س��رمایه گذاری 
مس��کن تهران ب��ه ارزش بیش از یک 
میلی��ارد توم��ان بازارگردانی ش��د. در 
س��رمایه گذاری توسعه ملی اما بیش از 
9 میلیون س��هم به ارزش بیش از یک 
میلیارد تومان با معامالت درون گروهی 
از س��وی س��هامدار عمده مواجه شد. 
همزم��ان در ملی صنایع مس ایران نیز 
5 میلیون س��هم به ارزش کمتر از یک 
میلیارد تومان امروز با معامالت انتقالی 
از س��وی س��هامدار عمده مواجه شد. 
همچنین کمتر از 4 میلیون سهم ایران 
ترانس��فو به ارزش بی��ش از 2 میلیارد 
تومان از س��وی س��هامدار عمده کد به 

کد شد. 

رشد یک واحدی شاخص کل 
فرابورس

ش��اخص کل بازار فرا بورس ایران در 

آخری��ن روز معامالت��ی هفته با رش��د 
بیش از یک واحدی به پله 924 واحدی 
رس��ید. همچنی��ن در ب��ازار فرا بورس 
تع��داد 517 هزار و 826 س��هم اوراق 
به��ادار ب��ه ارزش 10 میلی��ارد و 113 
میلی��ون و 327 ه��زار ریال در بیش از 
28 هزار نوبت معامالتی دادوستد شد. 
در معام��الت بازار فراب��ورس نمادهای 
س��هامی ذوب آهن اصفه��ان، نمادهای 
ش��رکت مواد ویژه لیا، آتیه داده پرداز، 
پاالیش نف��ت الوان، گروه صنایع کاغذ 
پارس با روند مثبت و نمادهای کش��ت 
و صنعت ش��هداب ناب خراسان و گروه 
س��رمایه گذاری میراث فرهنگی با روند 
نزول��ی ب��ه کار خود پای��ان دادند. روز 
چهارش��نبه تعداد 10 میلیون سهم از 
کل سهام شرکت مبین وان کیش برای 
نخستین بار پس از پذیرش در بازار دوم 
فرابورس ایران به روش ثبت س��فارش 
عرضه و در باالترین رقم به مبلغ 347 
تومان ثبت ش��د. دامنه قیمت در ثبت 
س��فارش از مبلغ 3,400 ریال تا مبلغ 
3,470 ری��ال تعیین و حداکثر س��هام 
قاب��ل خری��داری توس��ط هر ش��خص 
حقیق��ی و حقوقی تعداد 450 س��هم 
بوده اس��ت. به این ترتیب س��همیه هر 
خری��دار اعم از معامله گ��ران برخط در 

باالترین حجم 121 عدد تعیین شد.

حجم معامالت از ورود نقدینگی های جدید به بورس حکایت دارد

رونقبازارسهامبامعرفیکابینهپیشنهادیرئیسجمهور

قال��ب  در  بخش��ی  صندوق ه��ای 
صندوق ه��ای غیر متنوع پس از تصویب 
در هیأت مدیره س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار به جمع ابزارهای بازار س��رمایه 
می پیوندن��د. محس��ن خدابخش، مدیر 
نظارت بر بورس های س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار در گفت وگو با س��نا، با بیان 
خبر ف��وق گفت: صندوق های بخش��ی 
امکان س��رمایه گذاری در ی��ک گروه و 

صنع��ت را ب��ه س��رمایه گذار می دهد تا 
بدین ترتی��ب فرد س��رمایه گذار امکان 
مدیریت ریسک در یک گروه صنعت را 

داشته باشد. 
وی در ادامه افزود: درخواست کنندگان 
راه ان��دازی ای��ن صندوق ها ب��ا توجه به 
تحلیل��ی ک��ه از ش��رایط بنی��ادی یک 
گ��روه صنع��ت در فض��ای داخل��ی و 
خارجی دارند، درخواست راه اندازی این 

صندوق را به سازمان ارسال کرده اند که 
هم اکنون با کلیت آن موافقت شده و به 
اداره امور نهادهای مالی برای بررس��ی 

نهایی ارجاع شده است. 
ای��ن مق��ام مس��ئول تصری��ح ک��رد: 
راه اندازی این صن��دوق پس از تصویب 
در هیأت مدیره س��ازمان بورس و اوراق 
ام��کان  و  به��ادار عملیات��ی می ش��ود 
س��رمایه گذاری در ی��ک گ��روه صنعت 

را ب��رای عالقه من��دان ب��ه این ش��یوه 
سرمایه گذاری فراهم می کند. خدابخش 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر نامی که 
ب��رای این صندوق در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت، صندوق بخشی است اما محتمل 
اس��ت که پ��س از بررس��ی های نهایی 
در هیأت مدی��ره عن��وان ای��ن صندوق 
دس��تخوش تغیی��ر ش��ود ام��ا کارکرد 

ذکرشده بدون تغییر خواهد بود. 

مسعود کرباس��یان، وزیر پیشنهادی 
دول��ت دوازده��م ب��رای وزارت ام��ور 
اقتص��ادی و دارایی کلی��ت برنامه های 
خ��ود را برای تصدی این س��مت ارائه 
کرد. وی ضمن تش��ریح دستاوردهای 
اقتص��ادی دول��ت اول تدبی��ر و امید، 
محوره��ای  و  پروژه ه��ا  و  اولویت ه��ا 
اصل��ی برنامه ه��ای خ��ود ب��رای این 
وزارتخان��ه با محوریت بازار س��رمایه را 

عنوان کرد. کرباس��یان پیرامون اهداف 
و جهت گی��ری کالن ب��ازار س��رمایه و 
بدهی کشور طی برنامه های پیشنهادی 
خود ب��ه موضوعاتی همچ��ون افزایش 
شفافیت، س��رعت، کارایی و عمق بازار 
سرمایه و بدهی، حمایت از سهامداران 
خرد، افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه، 
جذب س��رمایه گذاران خارجی به بازار 
س��رمایه و بده��ی ای��ران و در نهایت 

ظرفیت سازی برای توسعه بازار سرمایه 
و تقوی��ت نق��ش آن در تامی��ن مالی 
بنگاه ها اشاره کرده است. وی همچنین 
در خصوص اه��م برنامه ها و پروژه های 
خود در ح��وزه بازار س��رمایه و بدهی 
ب��رای اجرا در این وزارتخانه موارد ذیل 

را اعالم کرده است: 
- توس��عه کم��ی و کیف��ی ابزارها و 
نهاده��ای مال��ی در کن��ار بهبود نقش 

ارکان بازار سرمایه
- بهبود نقدشوندگی در بازار سرمایه

- ارتق��ای اثربخش��ی و کارایی نظام 
نظارتی سازمان

- بین المللی ش��دن بازار س��رمایه و 
حضور در بازارهای بین المللی

فرهن��گ  و  آم��وزش  توس��عه   -
نظ��ام  بهب��ود  و  س��رمایه گذاری 

اطالع رسانی در بازار سرمایه .

صندوق های بخشی در آستانه ورود به بازار سرمایه

اهداف پنج گانه مسعود کرباسیان برای بازار سرمایه

خبر

با موافقت بانک مرکزی، تک نرخی 
شدن ارز در بورس کلید می خورد

با عرضه ارز در بورس، نرخ آن در عرضه و تقاضا تعیین 
می شود و این تنها راهی است که می تواند به یکسان سازی 
و تک نرخی ش��دن ارز منجر شود. سیدحسین سلیمی، 
نای��ب  رئیس کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق تهران 
ب��ا بیان مطلب فوق گف��ت: برای یکسان س��ازی نرخ ارز، 
آئین نامه ها و مقررات عرضه ارز در بورس تهیه شده است 
که قرار بود تا پیش از پایان س��ال گذشته فعالیت آن آغاز 
شود، اما احتیاط کردند و این کار به امسال موکول شد. وی 
در ادامه افزود: هم زمان با موافقت بانک مرکزی با عرضه ارز 
اعم از ارزهای دولتی و صادراتی در بورس، تک نرخی شدن 
ارز کلید می خورد. س��لیمی با تأکی��د بر اینکه تک نرخی 
شدن ارز به معنای تثبیت قیمت آن نیست، تصریح کرد: 
با تک نرخی شدن ارز، فاصله قیمتی بین ارز دولتی و آزاد 
برداش��ته می ش��ود و عمال با یک نرخ روبه رو خواهیم بود 
اما باز هم با وضع اقتصادی کش��ور، این نرخ ثابت نخواهد 
بود. این مقام آگاه تصریح کرد: باید تفاضل تورم داخلی و 
خارجی در نرخ ارز اعمال شود، ضمن اینکه وضعیت عرضه 
و تقاض��ای ارز در بازار نیز نقش تعیین کننده در نزولی یا 
صعودی بودن روند قیمتی آن خواهد داشت. عضو هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
ادامه داد: قیمت ارز تک نرخی مستقیما به میزان ارزی که 
بانک مرکزی می تواند عرضه کند، ربط دارد. به عبارتی با 
کمبود عرضه روند صعودی می گیرد و با افزایش عرضه به 
س��مت کاهش قیمت حرکت خواهد کرد. سلیمی اظهار 
کرد: در شرایط فعلی که صنایع ما برای سرمایه گذاری های 
جدید و نوس��ازی و بهس��ازی خطوط تولید خود نیازمند 
خریده��ای خارجی هس��تند، اگ��ر به ارز کاف��ی از محل 
صادرات غیرنفتی یا فروش نفت دسترس��ی داشته باشند، 
قیمت ارز در بازار متعادل می ماند، اما کمبود در عرضه آن 
را وارد روند صعودی می کند. این فعال اقتصادی با اش��اره 
به آمادگی بورس ارز ب��رای آغاز فعالیت گفت: در فرآیند 
عرضه و تقاضا، نرخ روز ارزها تعیین می شود و متقاضیان 
می توانند براس��اس نرخ تعیین ش��ده، ارز روز یا ارز آینده  
)فیوچر( بخرند، اما بانک مرکزی باید دستور آغاز فعالیت 

این بازار را صادر کند. 

عرضه 63 هزار تن انواع قیر، لوب 
کات و وکیوم باتوم

در آخرین روز معامالتی هفته 64 هزار و 601 تن انواع 
قیر، مواد ش��یمیایی، گوگرد، لوب کات و وکیوم باتوم در 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی عرضه ش��د. تاالر 
صادراتی بورس کاالی ایران روز چهارشنبه 18 مرداد ماه 
میزبان عرضه 63 هزار ت��ن انواع قیر، لوب کات و وکیوم 
باتوم بود. تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی 
ای��ران نی��ز در این روز میزبان عرضه 2 ه��زار و 800 تن 
ش��مش و بیلت آلومینی��وم و 15 هزار و 110 تن س��بد 
میلگرد، ش��مش بلوم، س��بد ش��مش فوالدی و میلگرد 
10A3. ب��ود. این گزارش حاکی اس��ت، تاالر محصوالت 
کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 
166 هزار و 440 تن گندم خوراکی و 72 تن جو دامی در 
قالب طرح قیمت تضمینی بود. افزون بر این، 185 تن جو 
دامی، 300 تن روغن خام، 50 تن ذرت دانه ای، 375 تن 
شکر سفید، 6 هزار و 750 تن گندم خوراکی و 232 هزار 
قطع��ه جوجه یک روزه نیز در این تاالر عرضه ش��د. بازار 
فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه یک 

هزار تن کنسانتره فسفات بود. 

نخستین معامله حالل 502 پاالیش 
نفت اصفهان

در جلس��ه معامالتی روز چهارش��نبه 18 مردادماه 96 
کاالهای برش سنگین پتروشیمی جم، حالل 402 عمده 
پاالیش نفت کرمانشاه، پنتان عمده پاالیش نفت کرمانشاه، 
نفتای س��نگین تصفیه نش��ده عمده پاالیش نفت شیراز، 
حالل 410 پاالیش نفت آبادان و سی اس او پاالیش نفت 
ش��ازند در رینگ داخلی و گاز مای��ع پاالیش نفت آبادان، 
حالل 402 پاالیش نفت ش��یراز و تبریز، آیزوریس��ایکل 
پاالی��ش نفت ش��یراز و حالل 404 پاالیش نفت ش��یراز 
در رین��گ بین المل��ل عرضه ش��دند. ارزش کل معامالت 
صورت گرفته معادل 22,374 تن و به ارزش بیش از 298 
میلیارد و 261 میلیون ریال اس��ت، به طوری که 18,374 
ت��ن در رین��گ داخل��ی و 4,000 تن ان��واع فرآورده های 

هیدروکربوری در رینگ بین الملل به معامله انجامید. 

پوشش 43 درصدی پیش بینی 
»غبشهر«

شرکت صنعتی بهشهر پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 
منتهی به 30 آذر ماه 96 را با سرمایه 3هزار میلیارد ریال به 
صورت حسابرس��ی شده منتشر کرد. شرکت صنعتی بهشهر 
پیش بینی درآمد هر س��هم سال مالی 96 را مبلغ 525 ریال 
برآورد و اعالم کرد در دوره شش ماهه نخست این سال مالی 
با اختصاص 228 ریال سود به ازای هر سهم به 43 درصد از 
پیش بینی هایش رسید. »غبشهر« در دوره شش ماهه نخست 
س��ال مالی 95 مبلغ 118 ریال س��ود به ازای هر سهم کنار 

گذاشت و 32درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. 

نگاه

دریچه

بیشترین درصد افزایش
پاالی��ش نفت تبری��ز در حال��ی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد ک��ه البراتوار 
داروس��ازی عبیدی در جایگاه دوم این گ��روه قرار گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت

4,9765.38شبریز

15,9435دعبید

10,3444,99فرآور

13,7514,99کبافق

3,4534,86غمارگ
6,3474,68زمگسا

5,2044,58غبهنوش

 بیشترین درصد کاهش
تولیدی کاش��ی تکس��رام صدر نشین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش شد. پالسکوکار در رده دوم این گروه ایستاد. تراکتورسازی 
ایران هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.3(3,338کترام
)4,21(1,023پالسک

)3,31(2,277تایرا

)3,1(4,525کگاز

)3,06(3,070وبیمه
)3,03(4,963دلقما
)2,87(3,048دیران

پرمعامله ترین سهم
ف��والد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته شد. ملی صنایع مس ایران در رده دوم این گروه 
ایستاد. ایران خودرو دیزل هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

89.115 1750فوالد

37,097 1890فملي
16,381 732خاور
16,133 3934فخوز

14,758 2447کگل
14,592 61وصنعتح
13,690 4976شبریز

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را فوالد مبارکه 
اصفه��ان به خود اختصاص داد. ملی صنایع مس ایران رتبه 
دوم را ب��ه دس��ت آورد. پاالیش نفت تبریز ه��م در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

155.941 1750فوالد
70,126 1890فملي
68,122 4976شبریز
63,468 3934فخوز
44,669 3406ثاژن
36,106 2447کگل
29,695 3118خاهن

بیشترین سهام معامله شده
فوالد مبارکه اصفهان در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین 
س��هام معامله شده را به دست آورد که به پرداخت ملت در این 
گروه دوم شد و ملی صنایع مس ایران در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
17504305فوالد

223542530پرداخت
18901777فملی
49761184شبریز
25031122خودرو
3934961فخوز

915915خپارس

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

53401068ددام
1829914کساپا

2325581خمحور
932466خکمک
1151384خریخت
5323380خلنت
1670334قثابت

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

گروه را از آن خود کرد.
P/Eقیمتنام شرکت

7401.97وخارزم
45252.15کگاز

13822.56واعتبار
10943.28پردیس
17503.37وبانک
10393.46ورنا
16153.58ما

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع
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سالن برگزاری المپیاد جهانی کامپیوتر 
در مح��ل هت��ل آزادی ته��ران به مدت 
5 س��اعت در س��کوت کامل ب��ود. فقط 
رفت وآم��د اعضای کمیته ه��ای برگزاری 
دیده می ش��د و گاهی هم صدای ش��اتر 
دوربین ها شنیده می شد. 308 دانش آموز 
با ملیت های مختلف کنار یکدیگر پش��ت 
سیس��تم ها نشس��ته بودند و به نوش��تن 
برنامه مش��غول بودند؛ دانش آموزانی که 
احتماال تا چند س��ال دیگ��ر هر کدام در 
شرکت های بزرگ برنامه نویسی و فناوری 
اطالع��ات، دنیای م��ا را متحول خواهند 

کرد. 
به گزارش جام جم، در س��اعت پایانی 
همراهان تیم ها به مرور پش��ت در سالن 
برگزاری می آمدند و ب��ا اضطراب منتظر 
نتیج��ه بودن��د. نکته جال��ب المپیاد این 
بود ک��ه نتایج ب��ه ص��ورت آنالین روی 
نمایش��گری در س��الن برگ��زاری دی��ده 
می ش��د. بالفاصله پ��س از پای��ان زمان 
مس��ابقه و خ��روج ش��رکت کنندگان از 
س��الن، از برگزیده مرحله دوم مس��ابقه 
استقبال ش��د، درحالی که این دانش آموز 
خودش از نتیج��ه باخبر نبود و خبر را با 

ناباوری شنید! 
المپی��اد جهانی کامپیوت��ر از 6 تا 13 
م��رداد 1396 در ش��هر ته��ران برگ��زار 
ش��د. وزارت آموزش و پ��رورش، مجری 
اصلی برگ��زاری المپیاد جهانی کامپیوتر 

2017 در ایران بود. به همین منظور 10 
کارگروه با 10 ماموریت مشخص تشکیل 
ش��د که برگزاری آزمون ها و مراسم را به 

عهده داشتند. 

سومین المپیاد علمی جهانی در 
ایران چطور برگزار شد؟ 

دانش آم��وزان تیم ه��ای ای��ران نیز در 
همه ای��ن المپیادها در س��ال های اخیر 
درخش��یده اند، اما این سومین بار بود که 
ایران میزبان برگزاری یک المپیاد جهانی 
ب��ود. ای��ران پی��ش از این س��ال 1386 
میزب��ان المپیاد جهانی فیزیک و س��ال 
1388 میزب��ان المپیاد جهان��ی نجوم و 
اخترفیزیک بود و سال آینده نیز المپیاد 
جهانی زیست شناس��ی در ای��ران برگزار 
خواهد شد. برگزاری المپیادهای جهانی 
در ایران می تواند نوید ادامه فعالیت های 
بین الملل��ی در حوزه های علمی در ایران 

باشد. 
المپیادهای علمی دانش آموزی با هدف 
شناسایی استعدادهای درخشان در سطح 
جهان برگزار می ش��ود و فرصت مناسبی 
اس��ت ت��ا دانش آم��وزان سراس��ر جهان 
اطالع��ات علمی خ��ود را ب��ا یکدیگر به 
اشتراک بگذارند و در فضایی کاماًل علمی 
به رقابت با یکدیگر بپردازند. المپیادهای 
ریاضی، فیزیک، شیمی، کامپیوتر، نجوم 
و زیست شناس��ی، المپیادهایی هس��تند 

که هر س��ال در س��طح جهان��ی برگزار 
می ش��وند. انتخاب تیم شرکت کننده در 
المپیاد جهانی هر رش��ته به این ش��کل 
اس��ت که در مرحله اول حدود 300نفر 
از دانش آموزان 15 تا 18 س��اله انتخاب 
می ش��وند. در مرحله دوم 80نفر از میان 
ش��رکت کنندگان انتخاب می شوند و این 
تعداد در مرحله سوم به 40 نفر می رسد. 
در نهایت منتخبان این 40 نفر، هش��ت 
نف��ر خواهند ب��ود و چهار نف��ر برگزیده 
راه��ی المپی��اد جهانی می ش��وند. نکته 
جذاب این اس��ت که دانش آموزان ایرانی 
که در این المپیاد شرکت کرده اند، مانند 
دیگر المپیادهای جهانی می توانند بدون 
شرکت در کنکور سراسری وارد دانشگاه 

شوند. 

طراحی و بهبود سامانه های اجرایی 
در المپیاد کامپیوتر

 )IOI( کامپیوت��ر   المپی��اد جهان��ی 
با حض��ور 85 تیم چهار نف��ره در تهران 
برگزار ش��د. در برگزاری این المپیاد سه 
کمیت��ه بین الملل��ی، علم��ی و فنی کنار 
یکدیگر مس��ئولیت برگزاری این المپیاد 
را به عهده داش��تند. عالوه ب��ر این، 65 
دانش��گاه در برگزاری مسابقات همکاری 
داش��تند. در طراح��ی س��واالت نی��ز از 
م��دال آوران ایرانی و خارج��ی دوره های 

قبل کمک گرفته شده بود. 

دکتر محمدعلی آب��ام، رئیس کمیته 
برگ��زاری المپی��اد جهان��ی کامپیوت��ر 
2017، درب��اره فعالیت ای��ن کمیته ها 
می گوید: برگزاری خوب این مس��ابقه، 
ن��گاه مثبتی ب��ه ایران ایج��اد می کند. 
امسال ما سامانه های نرم افزاری را بهبود 
دادیم و س��امانه جدی��دی ایجاد کردیم 
و احتم��اال س��ال های بع��د نی��ز از این 
س��امانه ها در المپیادها استفاده خواهد 
ش��د. در واقع س��امانه داوری و ترجمه 
ارتقا یافت و سامانه آماده سازی سواالت 
ایجاد ش��د. یکی از بازخوردهای مثبت 
برگزاری این المپیاد در ایران این است 
ک��ه افراد نخبه از سراس��ر جهان اکنون 
به ایران آمده اند. این افراد تا 10 س��ال 
آینده در شرکت ها و دانشگاه های مطرح 
جهان مش��غول به فعالیت می ش��وند و 
نگاه مثبت آنها نسبت به ایران می تواند 
در تصمیم ه��ا و برنامه ریزی ه��ای آنه��ا 

تأثیرگذار باشد. 
وی در خص��وص بخش فن��ی برگزاری 
المپی��اد جهان��ی کامپیوت��ر می گوی��د: 
م��ا سیس��تم ش��بکه را ب��رای نزدی��ک 
ب��ه 400 کامپیوت��ر راه ان��دازی کردیم. 
امس��ال مس��ابقات ب��ه جای لپ ت��اپ با 
مینی کامپیوترها برگزار ش��د که با وجود 
هزین��ه بس��یار زیاد، ش��رایط راحت تری 
ب��رای دانش آموزان در آزم��ون به وجود 

می آورد. 

مدی��رکل دفتر سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی امور 
فن��اوری وزارت علوم گف��ت: باید پارک ه��ای علم و 
فناوری را گسترش دهیم و به شهرک فناوری تبدیل 
کنیم ک��ه این موضوع از اولویت های معاونت پژوهش 
و فناوری وزارت علوم اس��ت.  به گزارش ایسنا، دکتر 
خس��رو پیری در جلسه مش��ترک با دکتر سلیمانی، 
معاون صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بهترین مدل برای 

ایجاد ش��هرک های فناوری، توس��عه پارک های علم و 
فناوری فعلی و ارتقای س��طح آنها به اس��تانداردهای 

شهرک فناوری است. 
وی افزود: با کمک نوآوری که ش��رط الزمه توسعه 
و پیش��رفت پارک های علم و فناوری اس��ت، می توان 
آنها را گسترش داد و به شهرک فناوری تبدیل کرد. 
دکت��ر پیری اظهار کرد: توافق و همگرایی جمعی و 
ایجاد مراکز نوآوری در خوش��ه های صنعتی براساس 

اولویت های به دست آمده در مطالعات سازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران، از جمله اهداف 

معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم است. 
براس��اس اعالم روابط عمومی وزارت علوم، در ادامه 
این نشست دکتر س��لیمانی، معاون صنایع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به تش��ریح م��دل تعامل بین ش��هرک های صنعتی با 

پارک های علم و فناوری پرداخت. 

تبدیل پارک های علم وفناوری به شهرک های فناوری از اولویت های وزارت علوم

گزارشی از کیفیت برگزاری المپیاد جهانی کامپیوتر در تهران 

رقابت نابغه ها از پشت رایانه
اخبار

دادستان کل کشور: 
دستگاه قضایی به دنبال بستن 

فضای مجازی نیست
همای��ش  جری��ان  در  کش��ور  کل  دادس��تان   
دادستان های مراکز استان ها، بحث فضای مجازی را 
یکی از مسائل مهم و قابل بحث دانست و تأکید کرد 
که حتماً باید از این امکان استفاده شود، اما مدیریت 

آن هم ضروری است. 
حجت االس��الم منتظری در این رابطه گفت: رئیس 
قوه قضاییه و دادس��تان کل کش��ور، دو عضو مؤثر در 
شورای عالی فضای مجازی هستند؛ انتظار ما این است 
که دولت اهتمام بیشتری داشته باشد و شعار ندهد که 
قوه قضاییه به دنبال بس��تن فضای مجازی است.  وی 
با تأکید بر لزوم مدیریت فضای مجازی افزود: دروغ به 
مردم نگویید؛ ما به دنبال بستن فضای مجازی نیستیم، 
ولی می گوییم باید متناس��ب با فضای کشور مدیریت 
شود. ما از عزیزان صاحب نظر و ذی ربط در دولت سوال 
می پرس��یم که آی��ا این فضای مجازی ب��ا این وصف و 
وضعیت که همچون اتوبانی یک طرفه اس��ت، متناسب 
با وضعیت نظام ما است؟  دادستان کل کشور می گوید 
به جای اینکه »بعدا بگویی��م آی دزد آمد و برد«، باید 
از ابتدا به مدیریت و نگهبانی از اطالعات بپردازیم. وی 
اظهار امیدواری کرد در دولت جدید، فضای غیر ملتهب 
برای همکاری و مدیریت فضای مجازی به وجود  آید و 
افزود: »اگ��ر ]دولت دوازدهم[ همکاری نکردند، فکری 

خواهیم کرد.«

هر 3 مدل آیفون سال 2017 اپل به 
صورت همزمان و فقط در 3 رنگ 

معرفی می شوند
ش��ایعات زیادی پیرامون تأخیر در عرضه  »آیفون 
8« به گوش رس��یده، اما »مینگ-چی کو« تحلیلگر 
باسابقه مؤسس��ه KGI Securities می گوید این 
موبایل پریمیوم دقیقاً همزمان با دو مدل دیگر یعنی 

آیفون 7s  و 7s پالس رونمایی خواهد شد. 
یادداشت تحلیلی »کو« براس��اس اطالعات حاصل از 
  AppleInsider زنجیره تأمین اپل که به رؤیت وب سایت
رسیده نشان می دهد این موبایل فقط در سه رنگ مشکی، 
نقره ای و طالیی عرضه خواهد ش��د.  او می گوید هر سه 
م��دل آیفون جدید به طور همزمان در ماه آینده میالدی 
یعنی سپتامبر معرفی می ش��وند، اما »آیفون 8« عرضه 
اولیه بسیار محدودی خواهد داشت و حداکثر بین 2 الی 
4 میلیون از این دس��تگاه برای سه ماهه سوم سال جاری 
آماده می شود.   به گفته »کو«، تمامی آیفون های جدید 
به فناوری شارژ سریع مجهز هس��تند، اما شارژر و کابل 
مخصوص آن باید به صورت جداگانه تهیه ش��ود، یعنی 
همان وضعیتی که کارب��ران آی پد پرو با آن مواجهند. او 
انتظار دارد موبایل برتر اپل در سال جاری که شاید  »آیفون 
پرو« نامیده شود، پس از تولید انبوه با استقبال خوبی مواجه 
شده و بین 45 تا 50 میلیون دستگاه از آن در سال جاری 
به فروش برسد، اما دو مدل دیگر یعنی 7s  و 7s پالس 
فروش کمتری را تجربه خواهند ک��رد.  »کو« می گوید 
آیف��ون 7s و مدل پالس آن هم اکنون در مرحله تولید 
انبوه به سر می برند و در همان سه رنگ مشکی، نقره ای 
و طالیی عرضه می ش��وند. هنوز مش��خص نیست چرا 
اپل تنوع رنگ موبایل هایش را در سال 2017 کاهش 
داده اس��ت. تحلیلگر ارشد مؤسس��ه KGI همچنین 
 اعالم کرد که تمام مش��کالت قبلی در تأمین قطعات 
آیفون 8 برطرف ش��ده و این موبای��ل اواخر ماه جاری 
میالدی  )آگوس��ت( به تولید آزمایش��ی و س��پس در 

اواسط سپتامبر به تولید انبوه خواهد رسید. 

واعظی: 
تعرفه های جدید اینترنت به خاطر 

اعتراض مردم متوقف شد
وزیر ارتباطات گف��ت: تعرفه های جدید از هر لحاظ 
قیم��ت را ب��رای کارب��ران کاهش می داد ام��ا به دلیل 
اعت��راض کارب��ران مصوبه نرخ های جدی��د اینترنت را 
متوقف کردم تا دوباره بررس��ی شود. به گزارش فارس، 
محمود واعظی در نشس��ت با خبرن��گاران، درباره توقف 
اجرای تعرفه های جدید اینترنت ثابت که در روزهای اخیر 
به دستور وی انجام شد، گفت: این مصوبه از هر لحاظ به 
نف��ع کاربران بود، اما پس از اعالم آن به گونه ای ش��د که 
مردم تصور کردند تعرفه های جدید به ضررشان است. وی 
گف��ت: در حال حاضر مردم به صورت خرد برای اینترنت 
هزین��ه پرداخت می کنند که برای مثال در ابتدای ماه 8 
ه��زار تومان و بابت گیگ های اضافه هزینه جدا پرداخت 
می کنند که در نهایت متوسط هزینه ماهانه اینترنت 25 
هزار تومان برای شان تمام می شود اما در تعرفه های جدید 
ق��رار بود مردم ماهی 10 هزار تومان ش��امل س��ه گیگ 
ترافیک خارجی و 6گیگ ترافیک بین الملل بپردازند که 
از این نظ��ر به نفع مردم بود.  وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالعات افزود: از این رو دس��تور توقف اجرای تعرفه های 
جدید را دادم که مقرر شد مجددا کمیته تشکیل شود تا 
مصوبه اخیر و تعرفه های اینترنت ثابت را دوباره بررس��ی 
کند. وی در واکنش به اینکه بررس��ی تعرفه های جدید 
افزایش 60 درصدی قیمت اینترنت کاربران معمولی را 
نشان می داد، گفت: قیمت های این مصوبه از هر لحاظ 
تعرفه اینترنت را برای مردم کاهش می داد، اما به دلیل 
فضای ایجاد ش��ده و اعتراض کاربران دس��تور توقف و 

بررسی دوباره تعرفه ها را دادم. 

اخبار

جزییات برنامه های مهندس 
جهرمی، وزیر پیشنهادی ارتباطات

جوان 36 س��اله، جوان ترین وزیر پیشنهادی دولت 
دوازدهم رئوس برنامه های خود را ارائه کرد.   به گزارش 
خبرآنالین، مهندس برق متولد 1360 ضمن اطالع از 
آخرین اخبار در حوزه اینترنت اشیاء، داده های عظیم، 
رایانش ابری )کلود( و هوش مصنوعی قصد دارد شبکه 
نس��ل پنجم تلفن هم��راه / 5G  را در ای��ران زودتر از 
همس��ایگان وارد مدار عملیاتی کند.  جهرمی به دلیل 
آشنایی با ارتباطات زیرساخت که از آنجا می آید مردی 
فنی بوده و ضمن آش��نایی ب��ا ارکان اصلی حاکمیت 
به عنوان ذی نفع خدم��ات ارتباطاتی و مخابراتی برای 
م��ردم به ویژه جوانان با توس��عه فیلترینگ هوش��مند 
و ش��بکه مل��ی اطالع��ات برنامه های جدی��د خود را 
پیاده سازی خواهد کرد.  حضور در بازارهای بین المللی 
به خصوص در بخش نرم افزار و گیم با ایجاد اشتغال بر 
محور اقتصاد مقاومت��ی از دیگر برنامه های جوان ترین 
عضو کابینه دوازدهم خواهد بود.  شتاب دادن به انقالب 
دیجیتالی در کشور با توس��عه شبکه ملی اطالعات از 
دیگر برنامه های مهندس جهرمی اس��ت تا به نیازهای 
روزافزون کاربران ایرانی و حتی جهان اس��الم پاس��خ 
مناسب دهد.  پاالیش فضای مجازی با تکمیل ترافیک 
داخلی و همچنین توسعه امور فضایی- ماهواره ای از دیگر 
برنامه های وزیر پیشنهادی ارتباطات است که می تواند 
منجر به توسعه سیستم های ارتباطاتی-مخابراتی کشور 
با سرعت بیشتر ش��ود.  لزوم پیوست های فرهنگی به 
برنامه های کالن فناوری اطالعات و ارتباطات کشور نیز 
مدنظر وی بوده و به همین دلیل توس��عه شرکت های 
دانش بنی��ان و اپلیکیشن نویس��ی بوم��ی را در اولویت 
برنامه های توسعه ای خود قرار داده است.  وی در بخش 
راهبردها سعی خواهد کرد دولت الکترونیک را توسعه 
بیشتری دهد تا هوشمندسازی دولت وارد فاز بلوغ خود 
ش��ود.  قرار است در س��ال های آینده و تحت مدیریت 
جهرمی، 80 درصد از خانوارها دسترس��ی به پهن باند 
داشته و سرعت دسترسی به 20 مگابیت بر ثانیه برسد. 

 

فرانسه و آلمان خواستار مالیات 
بیشتری از گوگل و اپل شدند

دولت های فرانس��ه و آلمان قصد دارند از شرکت های 
بزرگ فن��اوری آمریکایی مثل گوگل، اپل، فیس بوک و 
آمازون درخواست کنند که سهم مالیات خود را افزایش 
دهند.  اتحادیه اروپا شرایط مالیاتی خوب و سبکی برای 
شرکت های فعال در حوزه فناوری ایجاد کرده است. این 
موضوع، با اینکه کار را برای ش��رکت های فناوری راحت 
می کن��د، ولی موض��وع جالبی برای دولت ها محس��وب 
نمی ش��ود. ش��رکت های بزرگ آمریکایی با اینکه س��ود 
زیادی در این کش��ورها به دس��ت می آورند، ولی مالیات 
کمی پرداخت می کنند. این موضوع س��بب ش��ده است 
کش��ورهای آلمان و فرانسه از ش��رکت های اپل، گوگل، 
فیس بوک و آم��ازون بخواهند که س��هم مالیات واقعی 
خ��ود را پرداخت کنند.  برونو لوم��ه، وزیر دارایی دولت 
فرانس��ه می گوید: اروپا باید ی��اد بگیرد که از منابع مالی 
خود با جدیت بیشتری دفاع کند. چین و آمریکا این کار 
را به درستی انجام می دهند.  مبحث مالیات شرکت های 
فن��اوری در کش��ورهای اروپای��ی، یک مش��کل جدی 
محسوب می شود؛ کشورهایی مثل ایرلند و لوکزامبورگ 
نرخ مالیات کمی برای این ش��رکت ها در نظر گرفته اند. 
این موضوع سبب شده است شرکت های بزرگ آمریکایی 
دنیای فناوری، دفاتر خود را در این کش��ورها تأس��یس 
کنن��د و از پرداخت مالیات کم، س��ود زیادی به دس��ت 
آورند؛ اما کش��ورهایی مثل فرانسه و ایتالیا اعتقاد دارند 
که در حق شان اجحاف می شود. سال گذشته، کمیسیون 
 اروپا به شرکت اپل دستور داد 15.3 میلیارد دالر مالیات 
عق��ب افت��اده اش را پرداخ��ت کن��د.  ماه گذش��ته هم 
کش��ورهای آلمان و فرانسه، موضوع مالیات شرکت های 
فناوری را بررس��ی کردند و قرار ش��د نرخ جدید مالیات 

را در جلسه رسمی اتحادیه اروپا در مهرماه اعالم کنند.

مایکروسافت و اپل بر پایان عمر 
گوشی های هوشمند توافق دارند

مایکروس��افت عالقه ای به س��رمایه گذاری در حوزه 
موبای��ل ندارد، در مقابل اما اپل تم��ام توجه خود را به 
آیفون 8 معطوف کرده اس��ت، با ای��ن حال هر دو این 
شرکت ها بر پایان عمر گوشی های هوشمند اذعان دارند.  
در حالی که به نظر می رسد مایکروسافت به زودی بازار 
موبایل را به کلی ترک کند، تمام توجه رقیب سنتی آنها 
اپل، روی گوشی های هوشمند متمرکز شده است. این 
ش��رکت با وجود آنکه رقبای متعددی در حوزه موبایل 
پیش روی خود می بیند، اما قصد دارد خالقیت و ابتکار 
خ��ود را در این بخش با آیف��ون 8 همچنان ادامه دهد.  
با وجود اینکه این دو ش��رکت، دو مس��یر و استراتژی 
مختل��ف را برای بخش موبایل خ��ود انتخاب کرده اند، 
هر دو آنها روی یک چیز توافق دارند؛ عمر گوشی های 
هوشمند امروزی در حال حاضر به پایان رسیده و به نظر 
می رسد که تمرکز بر دیگر رویکردهای موبایلی، در حال 
پیدا کردن اولویت بیشتری است.  اپل و مایکروسافت در 
حال حرکت به سمت عینک های هوشمند و تمرکز بر 
آنها هستند و در عین حال این دو غول دنیای فناوری، 
س��رمایه گذاری عظیم��ی نی��ز در پروژه ه��ای واقعیت 
اف��زوده انجام داده اند که ممکن اس��ت روزی جایگزین 

گوشی های هوشمند فعلی شود. 

فنــاوری خالق

روبات جراح دستاوردی از هوش مصنوعی.
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تارنمای شبکه تلویزیونی ای. 
بی. سی نیوز آمریکا در گزارش 
 کامل��ی از ای��ن توافق نوش��ت:
» ای��ران بزرگ تری��ن ق��رارداد 
خودروی��ی را با رنوی فرانس��ه 
ب��ه ارزش چن��د ص��د میلیون 
دالر به امضا رس��اند تا هر سال 
150 هزار خ��ودرو را برای بازار 
مص��رف ایران تولید کند. ارزش 
ش��رکت  اخیر  س��رمایه گذاری 
خودروس��ازی رنو در ایران 660 
میلی��ون ی��ورو )778 میلی��ون 
دالری( اعالم ش��د که از جمله 
اقدام��ات ش��رکت های اتحادیه 
اروپای��ی پس از امض��ای توافق 
هسته ای در سال 2015 است.« 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، امض��ای 
س��رمایه گذاری  توافقنام��ه 
مش��ترک میان ایران و شرکت 
فرانس��ه  رن��وی  خودروس��ازی 
بیانگر آن اس��ت ک��ه اروپاییان 
اظه��ارات  ب��ه  توج��ه  ب��دون 
ض��د ایران��ی »دونال��د ترامپ« 
رئیس جمه��وری آمریکا، منافع 
تجاری خود را در ادامه مسیری 
می بینن��د که توافق هس��ته ای 

گشوده است. 
پیگی��ری  و  عالقه من��دی 
بیشتر کش��ورهای اروپایی برای 
سرعت بخش��ی به تعامل تجاری 
با ایران از زم��ان امضا و اجرای 
تواف��ق هس��ته ای ب��ه وض��وح 
مشاهده می ش��ود؛ واقعیتی که 
آمریکا ش��ده  نارضایتی  موجب 
است. اغلب بنگاه های اقتصادی 
اروپ��ا به دنب��ال مش��ارکت در 

اقتصاد ایران هستند. 
در یک��ی دوماه اخیر کش��ور 
ش��اهد چند ق��رارداد تجاری و 
س��رمایه گذاری بود ک��ه پیامد 
مس��تقیم توافق هسته ای است. 
تع��دادی ق��رارداد خودروی��ی، 
تواف��ق بزرگ با توتال، س��اخت 
برق��ی  قط��ار،  واگن ه��ای 
ک��ردن راه آه��ن و بس��یاری از 
و  ب��زرگ  موافقت نامه ه��ای 
کوچ��ک دیگ��ر از جمل��ه این 
در  اقتص��ادی  موفق  تعام��الت 

دوره پسابرجام بوده  است. 

بزرگ ترین قرارداد 
خودرویی ایران با رنو

حس���اس��یت رس��ان��ه های 
 آمریکای��ی نس��بت ب��ه تواف��ق 
رنو در ایران بیشتر بود. می توان 
موض��وع را این گونه توضیح داد 
که اگرچ��ه محدودیت تعامل با 
ایران به طور تقریبی برای همه 
ش��رکت ها وجود دارد، اما روند 
بنگاه های  مج��ازات  و  نظ��ارت 
اقتص��ادی آمریکایی در صورت 
معامله با ایران بیشتر است و به 
همی��ن دلیل آنها قادر به تعامل 

راحت با ایران نیستند. 

 تارنم��ای ش��بکه تلویزیون��ی
 ای. بی. س��ی نی��وز آمریکا در 
گ��زارش کامل��ی از ای��ن توافق 
نوش��ت ک��ه ای��ران بزرگ ترین 
ق��رارداد خودروی��ی را با رنوی 
فرانس��ه ب��ه ارزش چن��د ص��د 
میلیون دالر به امضا رس��اند تا 
هر س��ال 150 هزار خ��ودرو را 
ب��رای بازار مصرف ای��ران تولید 
س��رمایه گذاری  ارزش  کن��د. 
اخیر ش��رکت خودروسازی رنو 
در ای��ران 660 میلی��ون یوروی 
)778 میلیون دالری( اعالم شد 
که از جمله اقدامات شرکت های 
اتحادی��ه اروپایی پس از امضای 
توافق هس��ته ای در سال 2015 

است. 
این گزارش اف��زود: به تازگی 
رون��د س��رمایه گذاری در ایران 
ش��تاب بیش��تری گرفته است. 
ماه گذش��ته شرکت نفتی توتال 
فرانس��ه و یک ش��رکت چینی 
قراردادی 5 میلی��ارد دالری را 
برای توس��عه یک میدان گازی 
امض��ا کردن��د ک��ه بزرگ ترین 
معامله از زمان توافق هس��ته ای 
به ش��مار می رود. ش��رکت های 
هواپیمایی ایرباس و بویینگ نیز 
قراردادهای ده ها میلیارد دالری 
را ب��رای تامین ن��اوگان هوایی 

ایران امضا کرده اند. 
رن��و و پژو گرچه از گذش��ته 
در بازار ایران حضور محسوسی 
داش��تند، اما با برداش��ته شدن 
تحریم ها حضور خود را در ایران 
چش��مگیرتر کردن��د. رنو اعالم 
کرده است در نیمه نخست سال 
2017 ف��روش در ایران را 100 
درصد افزایش داده اس��ت. این 

ش��رکت در این دوره 68 هزار و 
365 خودروی خود را در ایران 
به فروش رس��اند و سهم حدود 
10درص��دی بازار ایران را از آن 

خود کرد. 
اجرایی  مدیر  بول��ور،  تی یری 
رن��و در مراس��م امض��ای ای��ن 
قرارداد گف��ت: این توافق ضمن 
انتقال فناوری به ایران موقعیت 
گروه خودروس��ازی رن��و را نیز 

مستحکم می کند. 
ای��ن  گزارش ه��ا  براس��اس 
سرمایه گذاری می تواند حدود 3 
هزار ش��غل در ایران ایجاد کند. 
ضمن اینکه رنو از س��ال 2018 
دو مدل داس��تر و سیمبل را در 
ایران تولید می کنند. رنو س��هم 
60درص��دی را در ای��ن توافق 
دارد. همچنی��ن رنو نخس��تین 
شرکت خودرویی خارجی است 
که شبکه توزیع خود را در ایران 

فعال می کند. 
نوش��ت س��ال  ای��ن گزارش 
گذشته شرکت پژو سیتروئن نیز 
توافقی را برای ایجاد کارخانه و 
تولید س��االنه 200 هزار خودرو 
با ایران امضا کرد. ایران در سال 
1.35 میلی��ون خ��ودرو تولی��د 
می کند و امیدوار اس��ت تا سال 
2025 ظرفیت تولید خود را به 
3 میلیون در س��ال برساند. در 
ایران حدود 30 ش��رکت تولید 
خودرو وجود دارند که بیش��تر 
آنها مونتاژ خودروهای چینی و 

کره ای را انجام می دهند. 
نکت��ه جالب از نگاه رس��انه ها 
این است که این سرمایه گذاری 
تنه��ا چن��د روز پ��س از اعالم 
تحریم های جدی��د آمریکا علیه 

ای��ران امض��ا ش��د. تحریم های 
جدی��دی که به وس��یله دونالد 
ترام��پ امضا ش��د، قرار اس��ت 
افراد مرتبط با برنامه موش��کی 
و هر ف��رد یا ش��رکتی را که با 
 ای��ران تجارت انج��ام می دهند 

در برگیرد. 
گزارش ش��بکه ای. بی. س��ی 
نیوز تاکی��د دارد از زمان توافق 
هس��ته ای ش��رکت های اروپایی 
ب��دون توجه به قوانین تحریمی 
برای کس��ب سهم در بازار ایران 

با یکدیگر مسابقه می دهند. 
خب��ری  ش��بکه  تارنم��ای 
ه��م  »بلومب��رگ«  اقتص��ادی 
تازه ای  رنو مش��ارکت  نوش��ت: 
را با ای��ران در خالل تنش های 
تج��اری ای��االت متح��ده امضا 
کرد. رنو با ای��ن توافق ظرفیت 
تولید خود در ایران را 75درصد 
افزای��ش می ده��د؛ ضمن اینکه 
ب��ا این کار ب��ا تالش های دولت 
ترامپ در جهت تحریم و انزوای 
بیش��تر ایران به مقابله پرداخته 

است. 
گ��زارش  ای��ن  نوش��ته  ب��ه 
 Paris suburb of گ��روه 
 Boulogne-Billancourt
که خودروس��ازی رنو بخشی از 
آن است پس از توافق هسته ای 
2015 و برداشته شدن تحریم ها 
تالش خود برای حضور در بازار 

ایران را افزایش داد. 
تارنم��ای روزنام��ه آمریکایی 
»وال اس��تریت ژورنال« نیز در 
گزارش��ی این گونه عن��وان کرد 
که با وجود فش��ار آمریکا برای 
افزای��ش تحریم ها علی��ه ایران، 
رن��وی  ش��رکت خودروس��ازی 

فرانسه در توافقی بزرگ، قرارداد 
افزایش  ب��رای  س��رمایه گذاری 

تولید در ایران را منعقد کرد. 
ای��ن گ��زارش نوش��ت: ای��ن 
اق��دام یکی از آخرین نش��انه ها 
از عمیق تر ش��دن روابط تجاری 
ش��رکت های اروپایی ب��ا تهران 
پس از برداش��ته شدن تحریم ها 

است. 
وال استریت ژورنال در بخش 
دیگر گ��زارش خ��ود آورد: این 
تواف��ق آخری��ن م��وج از توافق 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی غربی در 
دوره پ��س از امض��ای تواف��ق 
هس��ته ای اس��ت. ش��رکت های 
اروپای��ی برای تج��ارت با ایران 
همتای��ان  از  فعال ت��ر  بس��یار 
از  بوده ان��د.  خ��ود  آمریکای��ی 
ای��ن رو غول ه��ای اقتصادی و 
زیرس��اختی در اروپ��ا همچون 
زیمن��س آلمان، توتال فرانس��ه 
و دیگر ش��رکت ها توانسته اند به 
توافق های بزرگی با ایران دست 
پیدا کنند. ش��رکت های اروپایی 
با اتخ��اذ چنین روندی مقاومت 
و مخالف��ت خود را ب��ا تصمیم 
ترامپ برای مجازات ایران نشان 

داده اند. 
ادامه  ژورن��ال  اس��تریت  وال 
داد: از زم��ان توافق هس��ته ای 
بنگاه ه��ای خارج��ی به س��وی 
ای��ران روانه ش��دند. این فرآیند 
با حض��ور پ��ژو در ای��ران آغاز 
شد. ش��رکت های بخش انرژی، 
و  ریل��ی  هوای��ی،  حمل و نق��ل 
ارتباطاتی  بسیاری از حوزه های 
و. . . ه��م وارد ای��ران ش��ده اند. 
البته ش��رکت های خودروسازی 
خارجی به ویژه از فرانسه عالقه 
در  س��رمایه گذاری  به  بیشتری 

ایران نشان دادند. 
تایمز«  روزنام��ه »نیوی��ورک 
در ارزیاب��ی توافق رن��و با ایران 
عنوان داش��ت: مقام��ات وزارت 
خزانه داری آمریکا و اداره کنترل 
دارایی های خارجی که تحریم ها 
علیه ایران را هماهنگ می کنند، 
در مورد توافق اخیر اظهارنظری 
نکرده ان��د. براس��اس اس��ناد و 
نهادهای  تحریمی  فهرست های 
»گسترش  س��ازمان  آمریکایی، 
و نوسازی صنایع ایران« )ایدرو( 
خزان��ه داری  وزارت  س��وی  از 
تحریم ه��ای  ذی��ل  از  آمری��کا 
هس��ته ای اس��تثنا ش��ده است. 
این روزنامه آمریکایی با اشاره به 
مشارکت پیشین شرکت های پژو 
و توتال در پروژه های ایران افزود: 
آمریکا  کارشناس��ان تحری��م در 
می گویند رنو در مورد آینده این 
اطمینان  مشترک  سرمایه گذاری 
دارد که توافق هسته ای به حیات 

خود ادامه می دهد. 
 منبع:ایرنا

ایران همچنان مقصد سرمایه گذاری خارجی
اخبار

ثبات در بازار خودروهای وارداتی 
در حال��ی که در چند هفته اخیر برخی واردکنندگان 
خودرو به بهانه توقف ثبت سفارش واردات این محصوالت 
از افزایش نرخ خودروهای وارداتی س��خن می گویند، اما 
گزارش های رس��یده از بازار از آرامش و ثبات در قیمت 

این محصوالت حکایت دارد. 
واردات خودرو در چند ماهه نخس��ت امس��ال رش��د 
شدیدی داشت؛ به گونه ای که در سه ماهه نخست امسال 
واردات انواع خودرو رشد بیش از 130 درصدی را تجربه 
کرد. افزایش ش��دید واردات خودرو موجب ش��د وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت با هدف مدیریت واردات، ثبت 
س��فارش واردات این محص��والت را برای مدتی متوقف 
کن��د. به دنبال این اقدام اما برخی واردکنندگان خودرو 
سعی کردند از این نمد، کالهی برای خود ببافند و عنوان 
کردن��د که توقف ثبت س��فارش واردات خ��ودرو باعث 
کاه��ش عرضه و به دنب��ال آن افزایش قیمت ها خواهد 
ش��د. این در حالی اس��ت که فعاالن و کارشناسان بازار 
خودروه��ای واردات��ی از ثبات در این ب��ازار خبر داده و 
می گویند که با توجه به رشد شدید واردات و در نتیجه 
افزای��ش عرضه، نه تنها افزایش��ی در ن��رخ خودروهای 
وارداتی نخواهیم داشت بلکه کاهش قیمت ها نیز محتمل 

خواهد بود. 
در این زمینه پورحس��نی، کارشناس بازار خودروهای 
واردات��ی، عنوان می کند: بازار خودروه��ای وارداتی آرام 
اس��ت و در چن��د هفته اخیر افزایش ش��دید و ش��وک 
قیمتی در این محصوالت نداش��ته ایم. وی با بیان اینکه 
افزایش قابل توجه واردات خودرو نش��ان دهنده رش��د 
قابل توجه عرضه در این محصوالت اس��ت، خاطرنشان 
می کن��د: بنابراین فعال کمبودی در بازار وجود ندارد که 
بخواهد باعث افزایش قیمت ها شود. این کارشناس بازار 
خودروه��ای وارداتی ادامه می دهد: اقدام وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در مدیریت واردات خودرو مقطعی است، 
بنابراین با توجه به رشد شدید واردات خودرو در ماه های 
گذشته با کمبود عرضه در این بازار مواجه نخواهیم شد. 
وی در پاس��خ به اینکه رشد ش��دید واردات خودرو و در 
نتیجه افزای��ش عرضه باعث کاه��ش قیمت ها نخواهد 
ش��د؟ عنوان می کن��د: اگر هم باع��ث کاهش قیمت ها 
نش��ود اما مطمئنا افزایش��ی در قیمت این محصوالت 
نخواهیم داش��ت. روز گذشته نیز کوروش مرشدسلوک 
– نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، در پاس��خ به 
جوس��ازی های اخیر مبنی بر افزایش قیمت خودروهای 
وارداتی به بهانه متوقف شدن ثبت سفارش واردات این 
محص��والت تاکید کرد که هیچ ک��دام از نمایندگی های 
رس��می خودروس��ازان خارجی برنامه ای برای افزایش 

قیمت خودروهای وارداتی ندارند.
 

در اقدامی عجیب خودروسازان 
افزایش قیمت نمی دهند! 

با گذشت یک ماه از مصوبه شورای رقابت برای افزایش 
قیمت خ��ودرو و اع��الم برخی خودروس��ازان مبنی بر 
افزایش قیمت محصوالت شان از همان روز ابالغ مصوبه، 
رکود بازار مانع افزایش قیمت کارخانه ای خودروها شده 
است. به گزارش ایران جیب با گذشت بیش از یک ماه از 
صدور مصوبه شورای رقابت برای افزایش 2.69درصدی 
قیمت خانواده پژو و سمند و رشد 1.25درصدی قیمت 
خانواده پراید و تیبا، رکود بازار و نبود مشتری باعث شده 
تا خودروسازان فعال برای افزایش قیمت محصوالت شان 
اقدامی نکنند تا ش��اید وضعیت بازار بهتر شود. هرچند 
با نزدیک ش��دن به ایام محرم و صفر بازار خودرو رکود 
بیش��تری را تجربه خواهد کرد. مصوبه ش��ورای رقابت 
ب��رای افزایش قیمت خودرو یک ماه پیش صادر ش��د و 
در آن زمان تقی زاده، معاون فروش سایپا اعالم کرد که 
به محض ابالغ مصوبه شورای رقابت، قیمت محصوالت 
این ش��رکت خودروساز افزایش خواهد یافت، اما حال با 
گذشت یک ماه از صدور مصوبه، افزایش قیمتی در مورد 
محصوالت این شرکت صورت نگرفته و به نظر می رسد 
اظهار نظر معاون فروش سایپا بیشتر با هدف بازارگرمی 
صورت گرفته تا شاید برخی متقاضیان را به خرید خودرو 
ترغیب کند. هرچند اوایل ماه جاری، س��ایپا با ارس��ال 
نام��ه ای ب��ه نمایندگی های فروش خود اع��الم کرد که 
افزایش قیمت ها ش��امل خودروهای امانی و پرونده های 
پذیرش نش��ده دعوتنامه های ارسال ش��ده می ش��ود، اما 
تاکنون هیچ قیمت جدیدی به نمایندگی های سایپا ابالغ 

نشده است. 
در عین  حال، وجود رکود در بازار خودرو باعث ش��ده 
ت��ا ایران خودرو نس��بت به عرضه بعض��ی محصوالتش، 
سیاس��ت محدودیت را در پیش بگیرد و همین موضوع 
ب��ر قیمت بازار آزاد این خودروها تاثیرگذار بوده اس��ت. 
در نتیجه قیمت پژو پ��ارس از 36 میلیون و 800 هزار 
تومان در هفته گذشته به 37 میلیون و 300 هزار تومان 
طی روزهای جاری رس��یده است. همچنین محدودیت 
عرضه پژو 206 تیپ 5 باعث ش��ده تا قیمت این خودرو 
با افزایش 500 هزار تومانی طی روزهای گذشته مواجه 
ش��ود. در حال حاضر پ��ژو 206 تیپ 5 ب��ا قیمت 38 
میلیون و 600 هزار تومان در بازار خریدوفروش می شود. 
محدودیت عرضه تندر 90 از س��وی ایران خودرو نیز 
باعث شده قیمت این خودرو با رشد 300 هزار تومانی به 
40 میلیون تومان برسد. به این ترتیب رکود بازار خودرو 
باعث ش��ده تا خودروس��ازان فعال برای افزایش قیمت 
محصوالت ش��ان دس��ت نگه دارند اما به سیاست هایی 
مانند کاهش عرضه روی بیاورند تا قیمت تولیدات شان 

در بازار تقویت شود. 

اخبار

چرا خودروسازان خودروهای پرفروش را از 
رده خارج می کنند؟ 

۲۲ استانداردی که خودروسازان 
را به جنب و جوش انداخت

خودروسازان در سال های اخیر سرمایه گذاری های 
مناس��بی در این خصوص داش��ته اند، اما وجود این 
الزام��ات باعث ش��ده اس��ت نه تنه��ا جنب و جوش 
بیشتری برای ارتقای محصوالت داشته باشند، بلکه 
از خ��ارج ک��ردن خودروهای قدیم��ی از خط تولید 
هم اس��تقبال کنند. البته این افزایش استانداردها با 
استقبال برخی از کارشناس��ان و همچنین با انتقاد 

ضمنی برخی دیگر همراه بوده است. 
به گزارش اخبار خودرو، با افزایش استانداردهای 
خودروی��ی از 55 مورد فعلی به 83 مورد از دی ماه، 
امسال، شاهد تغییرات و جنب و جوش خودروسازان 
داخلی بوده ایم. در این راس��تا در آخرین گزارش از 
 )ISQI( شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران
ش��اهد افزایش کیفی خودروی تک ستاره تیبا به دو 
س��تاره و همچنین خودروی س��مند به دو س��تاره 
بودیم. به عقیده بس��یاری از کارشناس��ان دلیل این 
افزای��ش س��تاره ها الزاماتی هس��تند ک��ه در جهت 
افزایش اس��تانداردها ب��رای خودروس��ازان در نظر 

گرفته شده است. 
اخی��ر  س��ال های  در  خودروس��ازان  هرچن��د 
ای��ن خص��وص  در  مناس��بی  س��رمایه گذاری های 
داشته اند اما وجود این الزام باعث شده است نه تنها 
جنب و جوش بیشتری برای ارتقای محصوالت داشته 
باش��ند، بلکه از خارج ک��ردن خودروهای قدیمی از 
خ��ط تولید هم اس��تقبال کنند. البت��ه این افزایش 
اس��تانداردها ب��ا اس��تقبال برخی از کارشناس��ان و 
همچنی��ن با انتقاد ضمنی برخ��ی دیگر همراه بوده 
اس��ت. گروه اول معتقد هستند افزایش استانداردها 
باعث خواهد ش��د خودروسازان دست از پلتفرم های 
قدیمی بردارند و به سوی تولید خودرو با پلتفرم های 
روز که تمام استانداردهای ممکن را پاس می کنند، 
بروند اما برخی معتقد هس��تند با توجه به ش��رایط 
اقتصادی کش��ور، افزایش اس��تانداردها تنها موجب 
گران��ی خودرو و آس��یب اقش��ار کم درآمدتر جامعه 

می شود. 
در همین زمینه امیرحس��ن کاکایی، کارش��ناس 
صنعت خودرو معتقد اس��ت صنعت خودرو نیازمند 
اصالحات اساسی و جایگزینی پلتفرم های قدیمی با 
پلتفرم های جدید و همچنین جایگزینی محصوالت 

به روز با خودروهای قدیمی است. 
وی می گوی��د ک��ه  »به دلی��ل عدم پاس��خگویی 
کیف��ی  ارتق��ای  رون��د  در  قدیم��ی  پلتفرم ه��ای 
 تولیدات ش��رکت ها این تغییرات باید انجام شوند.«

 این کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به مقیاس 
جهانی تغییر در پلتفرم خودروها با توجه به افزایش 
استانداردهای خودرویی جدیدی که اعمال می شود، 
می گوی��د: »در دنیا زمانی که اس��تانداردهای تولید 
خ��ودرو ارتقا پی��دا می کنن��د و پلتفرم ه��ای قبلی 
توان پاس��خگویی به خواسته اس��تانداردهای جدید 
را ندارن��د، ای��ن خودروه��ا از مرحل��ه تولید خارج 

می شوند.«
بح��ث چرایی اعم��ال برخی از این اس��تانداردها 
و هزینه ب��ر ب��ودن آنه��ا م��ورد انتق��اد بعض��ی از 
کارشناس��ان صنعت خ��ودرو اس��ت. در این زمینه 
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با بیان 
اینکه افزایش اس��تانداردها باع��ث افزایش هزینه ها 
خواهد ش��د، به روزنامه »دنی��ای خودرو« می گوید: 
»با استانداردهای جدید اگر خودرویی 22 استاندارد 
را پاس نکند و از سال 98 توقف تولید داشته باشد، 
خودروی جایگزی��ن با قیمتی بی��ش از 35 میلیون 
توم��ان عرض��ه خواهد ش��د، زیرا این اس��تانداردها 

هزینه بر هستند.«
وی در توضی��ح این مطلب تاکی��د می کند: »22 
از دی م��اه 97 اجرای��ی می ش��وند و  اس��تاندارد 
خودروهای قدیمی توانایی پاس کردن آن را ندارند. 
همین باعث خواهد ش��د خودروهای ارزان قیمت از 
رده خارج ش��وند. در واقع خودروسازان می خواهند 
اس��تانداردهای به روز اروپا اجرایی شوند، اما در نظر 
نمی گیرند قدرت خرید مردم ما کجا و قدرت خرید 
اروپایی ها کجا، زیرا س��رانه کش��ور ما با سرانه اروپا 

قابل مقایسه نیست.«
 

دلیل حذف پراید از نگاه رئیس 
سازمان استاندارد ایران

رئیس س��ازمان ملی استاندارد دالیل توقف تولید 
پراید را اع��الم کرد. نیره پیروزبخ��ت درباره دالیل 
توق��ف تولید پراید، اظهار ک��رد: »تولید این خودرو 
از سال آینده متوقف می شود. بنده اعالم کرده بودم 

این موضوع را اما اسم نیاورده بودم.«
 وی ادامه داد: »خودش��ان رسما اعالم کردند که 
تولید پراید متوقف می ش��ود.« پیروزبخت در پاسخ 
ب��ه این پرس��ش که آی��ا به دلیل عدم پ��اس کردن 
اس��تانداردهای مورد نظر س��ازمان ملی اس��تاندارد 
تولی��د این خ��ودرو متوقف می ش��ود، تصریح کرد: 
پراید اس��تانداردهای قدیمی را پاس کرده است، اما 
به صورت کلی چون اس��تانداردهای ما سختگیرانه تر 
ش��ده این خودرو نمی تواند این استانداردها را پاس 
کند. مدیرعامل س��ایپا چندی پیش از توقف تولید 
پراید از اواخر سال آینده خبر داده و گفته بود: پراید 

مطلوب قشر کم درآمد جامعه است. 

تازه های خودرو

آلپینا B7 می خواهد با حداکثر سرعت شگفت انگیز 330 کیلومتر در ساعت سریع ترین سدان 4 در دنیا باشد.



یک فروشگاه کوچک در دوبلین ابزاری را برای مردان خوش  پوش با 
عنوان »جادوی خودتان را پیدا کنید« فراهم کرده است. 

برن��د Lynx م��ردم را به »پیدا کردن جادوی خود« تش��ویق کرده 
اس��ت و حاال این برند ابزاری را برای انجام 
ای��ن کار در یکی از فروش��گاه های دوبلین 

برای مردم تدارک دیده است. 
به گزارش ام بی ای نیوز، فروشگاه »جادوی 
 Find your( کنی��د  پی��دا  را  خودت��ان 
magic(«ی��ک زمی��ن بازی ش��یک برای 
م��ردان اس��ت که ب��ه آنها اج��ازه می دهد 
ظاهرهای جدیدی را با محصوالت و وسایل 
ش��یک و به روز امتحان کنن��د. آخرین آنها 
ش��امل یک آیینه جادویی تعاملی می شود 
که مردم را به امتحان کردن ش��ش مدل از 
محبوب ترین آرایش موهای ایرلندی دعوت 
می کند. این آیینه با هدف قرار دادن چهره 

و اس��تفاده از تکنولوژی به صورت مناس��بی سر امتحان کنندگان را با 
آنچه در داخل آیینه است هماهنگ می کند. 

72  و Sunny Amesterdam حمایت کنن��ده این ایده اس��ت و 

Unit9 London این آیینه را با همکاری Ink Associates تولید 
کرده است. 

» Chiara Grillo«مدیر توسعه جهانی Lynx در بیانیه ای گفت: 
ماموری��ت م��ا در واقع این اس��ت که ابزار 
و ای��ده ای به مردم بدهیم ت��ا آنها بتوانند 
بهترین ظاهر خود را بس��ازند، چیزی که 
آنها را جذاب تر می کند و در این فروشگاه، 
همه آن چیزی که به زندگی ش��ما می آید 

وجود دارد. 
 Sunny و   72 خ��اق  کارگ��ردان 
Amesterdam می گوید: Lynx، مردم 
را ب��ه نگاه کردن، رفتار کردن و احس��اس 
کردن بهترین خودشان تشویق می کند و 
به آنها این فرصت را می دهد تا ایده جالب 
»جادوی خودت را پیدا کن« را در دنیای 
واقع��ی تجربه و لمس کنند. ما تکنولوژی، 
محص��والت، دس��تگاه ها و آیینه جادوی��ی را باهم ترکی��ب کردیم تا 
الهام بخش مردم برای رس��یدن به ظاهری مناسب و راحت باشیم که 

در کنارش آنها می توانند از آن لذت ببرند. 

رئیس کانون کاریابی های کش��ور با تشریح جزییات فرآیند تفویض طرح 
بیم��ه بیکاری ب��ه کاریابی ها گفت: پس از ارزیابی ها، اجرای آزمایش��ی این 
طرح به زودی در سراس��ر کش��ور اجرایی می ش��ود. به گ��زارش مهر، بابک 

هاش��می پور درب��اره آخری��ن وضعیت تفویض 
پرداخت بیمه های بیکاری به کاریابی ها گفت: 
به  غیرحاکمیتی  واگ��ذاری تصدی گری ه��ای 
کاریابی ه��ا به ویژه ط��رح بیمه بی��کاری یکی 
از درخواس��ت های کاریابی ه��ا و در عین حال 
برنامه های وزارت کار بود که فرآیند آن در حال 
انجام است. وی افزود: طبق ماده 12 قانون بیمه 
بیکاری، س��ازمان تامین اجتماعی مکلف است 
هزینه های بیمه بیکاری را پوشش دهد اما این 
س��ازمان تاکنون در برابر پرداخت این هزینه ها 
در صورت تفویض بیم��ه بیکاری به کاریابی ها 
مقاومت کرده ولی در این زمینه با دستور وزیر 
و اباغ به س��ازمان تامین اجتماعی، مش��کات 

پرداخت این هزینه ها از س��ازمان به کاریابی ها برطرف ش��د. رئیس کانون 
کاریابی های کش��ور »تش��کیل پرونده«، »ثبت نام مشاوره شغلی«،»معرفی 
به فنی وحرفه ای«، »نهضت س��وادآموزی )برای افراد کم س��واد(، »حضور و 

غی��اب هفتگی« و »معرفی به کار و به کارگماری« را ش��ش فرآیند معرفی 
مقرری بگی��ران بیمه بیکاری به بازار کار عنوان کرد و گفت: پس از ثبت نام 
متقاضی و مش��اوره شغلی، افراد باسواد برای کس��ب مهارت به مراکز فنی 
و حرف��ه ای و افراد کم س��واد نی��ز به نهضت 
س��وادآموزی برای ارتقای سطح سواد معرفی 
می ش��وند. هاشمی پور ادامه داد: بعد از کسب 
مهارت، افراد بر حس��ب نوع مهارت و سوابق 
کاری از سوی کاریابی ها به کارفرمایان معرفی 
می ش��وند و اگر ف��رد مقرری بگیر از س��وی 
کارفرما به کار گمارده شد گزارش جذب وی 
به کاریابی ارائه می ش��ود که در این ش��رایط 
کاریابی ها از س��وی تامین اجتماعی به دلیل 
به کارگماری مقرری بگیر بیمه بیکاری پاداش 
دریاف��ت می کنن��د، چراکه در این ش��رایط 
مقرری فرد بیکار قطع خواهد شد. وی افزود: 
اما در این فرآیند موضوع حضور و غیاب افراد 
جذب ش��ده در بازار کار به صورت هفتگی در دس��تور کار قرار دارد تا افراد 
پس از اشتغال به کار به صورت همزمان مقرری بیمه بیکاری دریافت نکنند 

و این مقرری وی باالفاصله پس از اشتغال قطع شود. 

اپ��ل راه های جدی��دی را معرفی کرد تا به مش��تریانش بیاموزد که 
چگون��ه می توانن��د بیش��تر از پارک های مل��ی آمری��کا حمایت کنند 
و همچنی��ن از آنه��ا لذت ببرند.  ب��ه گزارش  ام بی ای نی��وز، از اول تا 

پانزده��م ج��والی ب��ه ازای ه��ر خرید که 
 از اپ��ل در هر یک از فروش��گاه های آن در

اپلیکیش��ن های  در  ی��ا   apple. com  
Apple Store  درآمری��کا انج��ام ش��ود، 
اپ��ل ی��ک دالر به بنی��اد پارک مل��ی اهدا 
خواه��د کرد. اپ��ل این پرداخت ه��ا را برای 
مکان ه��ای انتخ��اب ش��ده از محبوب ترین 
پارک های ملی انج��ام خواهد داد، از جمله 
 یلس��تون  )Yellowstone(، یوس��میتی
  )Yosemite( درگراند کانیون و همچنین 

یادبود ملی مایزوودز. 
ک��وک  تی��م  اپ��ل  ش��رکت   مدیرعام��ل 
»پارک ه��ای  گف��ت:   )Tim Cook(  

مل��ی آمریکا الهام بخش ما در اپل هس��تند و ما می دانی��م که آنها برای 
بس��یاری از مش��تریان ما نیز مهم هس��تند. هدف ما این است زمانی که 
جه��ان را ت��رک می کنیم بهت��ر از چیزی باش��د که دریاف��ت کرده ایم، 

بنابراین در این جوالی راه آس��ان تری معرفی می کنیم برای کسانی که 
می خواهند به حف��ظ زیبایی گنجینه های طبیع��ی، فرهنگی و تاریخی 
کم��ک کنند.« درآمد حاصل از ای��ن برنامه برای ماموریت حمایت بنیاد 
پارک ملی و حفظ پارک های ملی از طریق 
پروژه های حفاظتی و سایر ابتکارات هزینه 
می ش��ود و همچنی��ن الهام بخ��ش نس��ل 
آین��ده عاقه مندان به پارک ب��ا برنامه های 
غنی س��ازی فرهنگ��ی برای جوانان اس��ت.  
در 15 ج��والی کارب��ران س��اعت اپ��ل در 
سراسر جهان می توانند برنامه پیاده روی یا 
حرکت با صندلی چرخدار را در فاصله 6/5 
کیلومتری برای کس��ب جایزه و برچس��پ 
پیغام الهام بخش به وسیله پارک ملی داشته 
باش��ند. این فاصله معادل پیمودن فاصله از 
اولد فیتفول  )Old Faithful( تا دریاچه 
ماالرد  )Mallard Lake(  در پارک ملی 
یلستون است. همچنین مجموعه ای از فروشگاه های اپلیکیشن برخی از 
بهتری��ن برنامه هایی را که به کاربران کمک می کند به راحتی بتوانند در 
پارک های ملی کشور حرکت و آنها را کشف کنند برجسته تر می کنند. 

س��یدمحمدکریمی عضو هیأت رئیس��ه اتاق تعاون ایران با اش��اره به اینکه 
نمایشگاه بین المللی صنعت س��اختمان با حضور ۸۸۷ شرکت داخلی و ۳۹1 

ش��رکت خارجی برگزار خواهد ش��د، از حضور 
ش��رکت های دانش بنی��ان، بانک ه��ا و بیمه ها، 
سازمان اس��تاندارد و سازمان نظام مهندسی در 

نمایشگاه امسال خبر داد. 
سیدمحمدکریمی با حضور در نشست خبری 
جزییات برگزاری نمایش��گاه صنعت ساختمان 
گفت: هفدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت 
س��اختمان با حضور ۸۸۷ شرکت داخلی و ۳۹1 
ش��رکت خارجی به مدت چهار روز از 21 لغایت 
2۴ م��رداد در محل نمایش��گاه های بین المللی 

برگزار می شود. 
وی با بیان اینکه امسال ۳1 کشور خارجی در 
هفدهمین نمایش��گاه صنعت ساختمان حضور 

دارند، گفت: امسال ۳1 کشور خارجی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
ساختمان شرکت کرده اند و تعدادی از کشورهای عربی از جمله قطر، امارات و 
عمان نیز حضور خواهند داشت. کریمی افزود: اسپانیا، ایتالیا، آلمان، انگلیس، 

کانادا، اتریش، اوکراین، بلژیک، پرتغال، تایوان، دانمارک و روس��یه کشورهای 
ش��رکت کننده هستند که حضورشان قطعی اس��ت. در مجموع حدود 12۷۸ 
ش��رکت داخلی و خارجی در نمایشگاه حضور 
دارند. کریمی برگزاری کارگاه های آموزش��ی، 
همایش صنعت س��اختمان، بازدید هیات های 
تجاری، اختصاص غرفه برای بانک ها و بیمه ها، 
مؤسسه اس��تاندارد و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری را از جمله برنامه های جانبی 
پیش بینی شده در این نمایشگاه برشمرد. عضو 
هیأت رئیسه اتاق تعاون افزود: روزانه دو کارگاه 
آموزش��ی در حوزه صنعت س��اختمان برگزار 
می ش��ود و به شرکت کنندگان گواهینامه داده 
می شود. توس��عه صنعت ساختمان در تولید و 
اش��تغال تأثیر گذار اس��ت. با سیاست هایی که 
دول��ت در این زمینه تبیی��ن می کند، تکمیل 
مس��کن مهر و مسکن اجتماعی و حمایت بانک مرکزی در اعطای تسهیات 
ارزان قیمت به زوج های جوان و انبوه س��ازان، امیدواریم رش��د روزافزون بخش 

اشتغال و مسکن در کشور را شاهد باشیم. 

جزییات تفویض بیمه بیکاری به کاریابی هاظاهرتان را در آیینه های جادویی Lynx دیده اید؟  حضور بیش از ۱۲۰۰ شرکت در نمایشگاه صنعت ساختماناپل و زنده نگه داشتن پارک های ملی

آشنایی با ش��اخص های اقتصادی به تصمیم گیری های عاقانه شما 
کم��ک می کند و در نهایت به موفقیت ش��ما در کس��ب و کار و تجارت 

منتهی می شود. 
به گ��زارش زومیت، عموما اف��راد تا زمانی که مش��کلی پیش نیاید، 
عاق��ه ای به فکر ک��ردن به مس��ائل اقتص��ادی ندارند. متأس��فانه یا 
خوش��بختانه اگ��ر ش��ما دارای کس��ب و کاری هس��تید ی��ا در کاری 
سرمایه گذاری کرده اید )بازنشس��تگی هم در این زمره قرار می گیرد(، 

باید به روند اقتصادی توجه جدی داشته باشید. 
توجه ب��ه تغییرات اقتصادی می تواند ب��ه تصمیم گیری های آگاهانه 
درباره کس��ب و کار و س��رمایه گذاری ها بینجامد و متأسفانه اگر به آنها 

توجه نکنید، خودتان را به دردسر بزرگی انداخته اید. 
شاخص های اصلی اقتصادی که باید به آنها توجه کنید

از س��ال 1۹5۹ دول��ت آمریکا 
روند ساخت خانه را مورد بررسی 
قرار داده است. دلیل این موضوع 
این اس��ت که س��اخت خانه های 
ت��ازه در ی��ک ب��ازه زمان��ی یک 
ش��اخص توانایی ی��ا ناتوانی کلی 
اقتصادی است. ساخت و ساز خانه 
می تواند نشان دهد که مشتریان 
به ان��دازه کاف��ی به ب��ازار اعتماد 
دارند و می توانند خانه و وس��ایل 
مورد نیاز آن را خریداری کنند. 

استرس مالی مشتری یکی دیگر 
از شاخص های مهم اقتصادی است. 
وقتی مشتری ها با چنین استرسی 
مواجه می شوند، احتمال اینکه برای 
چیزی هزینه کنند کم است، مگر 
اینکه مطمئن باش��ند نیاز ضروری 
ب��ه آن دارند. مثًا اگر ش��ما مدیر 
یک رس��توران یا اس��تخر باشید، 
به خوب��ی متوجه خواهید ش��د که 

مش��تریان اگر در شرایط پایدار اقتصادی نباشند به شما مراجعه نخواهند 
کرد، زیرا آن را جزو نیازهای ضروری خود نمی بینند. فعالیت های مرتبط با 
مسکن نیز یک شاخص اصلی در نشان دادن جهت کلی اقتصاد است. اگر 
مشتری ها تحت فشار اقتصادی زیادی باشند - مثاً وقتی که نرخ بیکاری 
یا بدهکاری زیاد می شود - آنها در خانه هایشان مدت طوالنی تری می مانند؛ 
یعنی خریدوفروش خانه کاهش پیدا می کند. افزایش نرخ خریدوفروش یا 

ساخت و ساز خانه نشان می دهد که اقتصاد رو به رشد است. 
ورشکس��تگی ی��ک ش��اخص واضح مالی اس��ت. هرچ��ه تعداد 
ورشکس��تگی ها بیشتر ش��ود، احتمال رکود اقتصادی افزایش پیدا 
می کند. س��لب حق اقامه دعوی نیز یک ش��اخص دیگر از استرس 

مالی مشتریان است. 
اگر اطالعاتی که از شاخص های اقتصادی دریافت می کنیم 

متناقض باشند چه؟ 
در مورد اطاعات دریافتی، یک اقتصاددان می تواند نظر بدهد و 
با بررس��ی و کنار هم قرار دادن این شاخص ها آنها را تحلیل کند. 

با این وجود ممکن است گاهی حتی آنها هم اشتباه کنند، اما یک 
ش��اخص اقتصادی دیگر وجود دارد که می تواند اطاعات بیشتری 

درباره اتفاق ها و روند تغییرات در اختیار شما قرار دهد. 
ش��اخص های قان��ون! اطاعات حقوق��ی و قانونی در 15 س��ال 
گذش��ته به عنوان یک ابزار دیگر برای بررسی جهت حرکت اقتصاد 
به هر س��مت و س��ویی مورد اس��تفاده قرار گرفته ان��د. همچنین 
راهکاری برای بررس��ی تناقض دو ش��اخص اقتصادی با یکدیگر به 

شمار می روند. 
چرا باید به شاخص های اقتصادی اهمیت بدهیم؟ 

فرض کنید می خواهید یک رس��توران ب��از کنید، آن  هم نه یک 
رس��توران معمولی بلکه یک رستوران ش��یک با غذاهایی خاص و 
دکوراس��یون جذاب و متفاوت. بعد در صفحات مختلف روزنامه ها 
ورشکس��تگی ها  آمار  درب��اره 
می خوانی��د و اینک��ه چق��در 
ساخت و ساز پایین آمده است؛ 
اطاع��ات مرتبط ب��ا افزایش 
بی��کاری ک��ه به خوبی نش��ان 
اقتصادی  اس��ترس  می ده��د 
مش��تریان باال خواه��د رفت. 
با در نظر گرفتن این ش��رایط 
آیا زمان مناس��بی ب��رای این 
س��رمایه گذاری اس��ت؟ قطعاً 
پاس��خ خیر اس��ت. در چنین 
باز  به جای  ش��رایطی، ش��اید 
کردن رس��توران شیک، به باز 
کردن یک اغذیه فروشی سیار 
که امکان س��رو غذای ارزان تر 

داشته باشد، فکر کنید. 
در مورد س��رمایه گذاری هم 
باید از روش مشابهی استفاده 

کنید.
 ف��رض کنی��د می خواهید 
در بخش مس��کن س��هام بخرید. ابتدا باید ببینی��د به تازگی روند 
خریدوف��روش یا ساخت و س��از مس��کن چطور بوده اس��ت؟ آیا در 
نظر دارید که برای این منظور ابتدا س��هام خودتان را در ش��رکتی 
صنعتی بفروش��ید؟ پیش از فروش س��هام خود باید این را در نظر 
داش��ته باشید که ش��اید با باال رفتن فعالیت های مرتبط با مسکن، 
در فصل تابس��تان تمایل عده ای برای خرید سهام در شرکت های 

مرتبط با صنعت ساخت و ساز افزایش پیدا کند! 
تصمیم گیری های آگاهانه

ب��رای شکس��ت کس��ب و کار دالی��ل زی��ادی وج��ود دارد، ام��ا 
تصمیم گیری های آگاهانه و بهتر به کسب و کار شما کمک می کنند 
ت��ا مدت زمانی بیش��تر در اوج باقی بماند. توجه به ش��اخص های 
اقتص��ادی ی��ک راه مؤثر ب��رای آگاهی و در نتیج��ه تصمیم گیری 
بهتر است؛ شاخص هایی که به تفسیر اطاعات  )به خصوص وقتی 

تناقض وجود دارد( کمک شایانی می کنند. 
INC :منبع

فرصت ام�روز: به گزارش خبرگزاری رویت��رز، فیس بوک اخیرا به صورت 
رسمی اعام کرده که در صدد ارتقای سیستم شناسایی و حذف اخبار جعلی 
اس��ت. فیس بوک در حال حاضر با در اختیار داش��تن 2 میلیارد کاربر ماهانه 
بزرگ ترین شبکه اجتماعی دنیاست. با این حال حوادثی نظیر انتشار سریع و 
نسبتا گسترده اخبار کاذب به همراه سوء استفاده هایی که از سیستم برقراری 
تماس تصویری این ش��رکت در چند ماه اخیر صورت گرفته، عزم زاکربرگ و 

همکارانش را برای مقابله با چنین حوادثی جزم کرده است. 
این غول دنیای مجازی در اظهارنظری که روی سایتش قرار داد، اعام کرد 
دور جدید در ارتقای سیس��تم هوشمند تشخیص اخبار و شایعات فیس بوک 
شروع شده است. این برنامه در راستای تسهیل و بهبود عملکرد بخش کنترل 
حقایق موسوم به Fact Checkers اجرا خواهد شد. همچنین شرکت قول 

بهبود عملکرد این بخش و اعام جزئیات عملکردش را داده است. 
فیس بوک مدت هاس��ت به دلیل میزبانی از حجم بس��یار باالی آنچه اخبار 
جعلی خوانده می شود، مورد انتقاد شدید قرار دارد. این انتقادها در یک سال 
اخیر به اندازه ای دامنه دار شد که حتی نتیجه انتخابات اخیر آمریکا و انتخاب 
دونال��د ترامپ نیز به این موضوع ربط داده ش��د. اوج انتقاده��ا نه در آمریکا 
بلکه اروپا بود. در زمان برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانسه بسیاری 
از کاربرهای فرانس��وی فیس بوک به دلیل انتشار وسیع اخبار جعلی در مورد 

این انتخابات به شرکت اعتراض کردند. همچنین مقامات آلمانی نیز به دلیل 
ناتوانی فیس بوک در جلوگیری از انتش��ار اخبار کذب اقدام به راه اندازی طرح 
حمایت از سایر شبکه های اجتماعی جایگزین در ماه سپتامبر کردند. این اقدام 
در راستای جلوگیری از انتشار شایعات و اخبار نفرت انگیز و نژادپرستانه پیش 
از انتخابات رسمی این کشور صورت گرفته است. واکنش های قاطع مقام های 
رسمی آلمان موجب شد تا فیس بوک روز پنج شنبه پیامی جداگانه و به زبان 
آلمانی در رابطه با طرح ارتقای سیستم مقابله با اخبار جعلی منتشر سازد. این 
طرح به صورت آزمایش��ی در آمریکا، هلند، فرانسه و آلمان شروع شده است. 
نکته مهم در مورد انتخاب این چهار کشور حجم باالی شایعات منتشر شده 
از طریق فیس بوک در آنهاست. در همین راستا سارا سو، مدیر بخش خبرنامه 
فیس بوک در وباگ خود این گونه اظهارنظر کرد: »عاوه بر بهبود سیس��تم 
مقابله با انتشار و گسترش اخبار کاذب، به نظر می رسد کاربران فیس بوک نیز 
نیازمند امکانات بیشتری به عنوان پیش زمینه ای برای انتخاب آگاهانه تر اخبار و 
مطالب و به اشتراک گذاری آنها هستند.« وی همچنین اضافه کرد که شرکت 
در حال بررسی ابعاد سرویس جدید مقاله  مرتبط )Related Article( است 
و عاوه بر این س��رویس روی راهکارهای دیگر به منظور کاهش انتشار اخبار 
کاذب تمرکز خواهد کرد. همچنین سارا سو خبر از اعمال تغییرات جدید در 

بخش خبرنامه فیس بوک نیز داده است. 

با توجه به افزای��ش عاقه به خودروهای الکتریکی در چین، جنرال موتورز 
در هفت��ه ج��اری خودرویی الکتریکی کوچکی را به بازار این کش��ور معرفی 
 خواهد کرد که تنه��ا 5۳00 دالر قیمت دارد. خودروی جدید جنرال موتورز

» Baojun E100« نام دارد. بدون ش��ک با پرداخت این مبلغ نباید انتظار 
ی��ک کادیاک لوکس را داش��ت، ام��ا طراحان جنرال موت��ورز تاش خود را 
کرده اند تا محصولی باکیفی��ت و ارزان به بازار معرفی کنند. برای درک بهتر 
اندازه این خودروی دو سرنش��ینه باید اش��اره کرد که فاصله بین دو محور )از 
مرکز چرخ های جلو تا مرکز چرخ های عقب تنها 6۳ اینچ )1.6 متر( است. این 
بدان معناست که خودروی جدید جنرال موتورز 10 اینچ )25.۴ سانتی متر( از 
مشهورترین خودروی الکتریکی جهان یعنی فورتو کوچک تر است. نکته جالب 
در مورد رونمایی از این خودروی کوچک تأخیر در اعام قیمت نهایی اش بود. 
در واق��ع پس از مدت ه��ا گمانه زنی پیرامون قیمت این معجزه 5 هزار دالری 
جنرال موتورز تنها پس از بررس��ی میزان عاقه و استقبال احتمالی مشتریان 
حاضر به اعام قیمت ش��د. E100  از یک موتور الکتریکی ۳۹ اس��ب بخاری 
س��ود می برد و قادر به دس��تیابی به حداکثر سرعت 62 مایل بر ساعت است. 
براس��اس ادعای شرکت س��ازنده این خودروی کوچک با هر بار شارژ توانایی 
پیم��ودن ۹6 مایل را دارد. جنرال موتورز ب��ه منظور اطمینان از فروش باالی 
ای��ن محصول در بازار چین امکانات خ��اص و قابل توجهی را در آن گنجانده 
است. استفاده از سیستم سرگرمی به همراه صفحه نمایش ۷ اینچی و مودم 
وای فای درون خودرو تنها بخشی از معجزه های این خودروی الکتریکی است. 
همچنین تمامی مدل های این محصول از سیس��تم پارک هوشمند به همراه 
سیس��تم های هش��دار عابر پیاده س��ود خواهد برد. به عاوه در آخرین اعام 
رس��می سایت جنرال موتورز مشخص شد که مدل E100 از سیستم لمسی 

هوشمند برخوردار بوده و نیازی به ارائه سوئیچ های متداول برای آن نیست. 
ارائ��ه این خودرو در بازار چین با همکاری مش��ترک جنرال موتورز و برند 
س��ایک جی ام وولینگ صورت خواهد گرفت. سایک جی ام براساس آمار ارائه 
شده از سوی LMC Automotive هشتمین برند محبوب بازار چین است. 
باالتر از این برند شرکت هایی نظیر فولکس واگن، تویوتا، هوندا و بیوک حضور 
دارند. با این حساب این خودرو نخستین محصول الکتریکی جنرال موتورز و 

سایک جی ام در بازار چین خواهد بود. 
در ح��ال حاضر بیش از 5 ه��زار نفر در ثبت نام اولیه خرید E100 ثبت نام 
کرده اند. این درحالی اس��ت که براس��اس گزارش های رسمی قرار است تنها 
200 خودرو در این مرحله به فروش برس��د. با این حس��اب چنین استقبالی 
از محصول الکتریکی جنرال موتورز نوید فروش باالیی را می دهد. اس��تقبال 
مطلوب مشتریان از این خودرو سبب شده تا شرکت قول ارائه 500 دستگاه 
دیگ��ر در هفته جاری را بدهد. اگرچه همه خودروهای ارائه ش��ده در مرحله 
اول تنها مخصوص منطقه گوانشی است، با این حال به زودی توزیع سراسری 

E100 آغاز خواهد شد. 
چین بزرگ ترین بازار اتومبیل جهان را به خود اختصاص داده و همین امر 
سبب فشار دولت به منظور فروش بیشتر خودروهای الکتریکی در مقایسه با 
نمونه های بنزینی اس��ت. براس��اس آمارهای دولتی در حال حاضر ۴0درصد 
خودروهای این کشور الکتریکی اند و پیش بینی می شود این آمار تا پایان دهه 

جاری میادی به بیش از ۷0درصد برسد. 
در خص��وص نحوه تحویل این محصول به مش��تریان جنرال موتورز هنوز 
اظهارنظر رسمی نکرده است. با این حال آنچه قطعی است، ارائه این محصول 
به وس��یله ش��ریک چینی عاوه بر منطقه گوانشی سراسر چین را نیز شامل 

می شود. 
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حدود یک ماه پیش بود که زمزمه هایی مبنی بر تولید یک خودروی شاسی بلند 
توسط کمپانی فراری شنیده شد. از آن تاریخ تاکنون شایعات مختلفی پیرامون این 

موضوع در حال انتشار بود تا اینکه چند روز پیش مقامات فراری رسما به این شایعات 
واکنش نشان دادند.

آقای سرجیو مارکیونه مدیرعامل گروه فیات کرایسلر و کمپانی فراری در کنفرانسی 
که به مناسبت گزارش رشد ۲4 درصدی سود در سه ماهه دوم ترتیب داده شده بود، 
در این باره گفت: این اتفاق احتماال در آینده رخ خواهد داد، اما به سبک فراری. این 

سگمنت بسیار بزرگ و پرطرفدار است و ما مشتریان زیادی داریم که که خواهان 
رانندگی با یک خودروی کاربردی با نشان فراری هستند.

طبق استراتژی جدید این خودروساز معروف ایتالیایی یک برنامه پنج ساله را از 
سال ۲۰۱8 در پیش خواهد گرفت که شاید ارایه یک اتومبیل شاسی بلند بخشی از 
آن باشد. به گفته آقای مارکیونه، تاسیسات فراری در مارانلو – جایی که انزو فراری 

7۰ سال پیش این کمپانی را بنیانگذاری کرد – پتانسیل افزایش تولید تا دو برابر حجم 
کنونی را دارد.

بر اساس گمانه زنی کارشناسان با این برنامه پنج ساله جدید، احتماال سقف تولید 
نیز از مرز رقم ساالنه ۱۰ هزار دستگاه عبور خواهد کرد. بد نیست اشاره کنیم که برای 

امسال فراری تولید 84۰۰ دستگاه خودرو را هدف گذاری کرده است.
در سال های اخیر با افزایش تقاضای مشتریان عمدتا چینی برای خودروهای شاسی 

بلند، برندهای لوکس نیز به تولید این دسته از اتومبیل ها رو آورده اند. برای مثال 
رولزرویس و احتماال استون مارتین در حال تدارک نخستین شاسی بلند خود هستند؛ 
بنتلی و المبورگینی نیز در حال حاضر مدل های بنتایگا و اوروس را بر روی خط تولید 

دارند.
آقای مارکیونه درباره شاسی بلند احتمالی فراری گفته که اگر این خودرو شبیه 

ساخته های ب ام و، بنتلی و پورشه باشد "می توانید به من شلیک کنید." وی 
همچنین عقیده دارد که ارایه چنین خودرویی با برند فراری صدمه ای به وجهه آن 

وارد نکرده و در عوض می تواند سود سرشاری را عاید شرکت کند.

آشنایی با شاخص های اقتصادی مؤثر در رشد کسب و کار

اخبار جعلی، دردسر بزرگ فیس بوک

معجزه 5 هزار دالری جنرال موتورز

مدیرعامل فراری تایید کرد
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نگاهدریچه

طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین میرشجاعیان حسینی 
مسئولیت استقرار و توس��عه مرکز ملی پاالیش محیط کسب و کار کشور را بر 
عهده گرفت. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی  )شادا(، در حکم علی 
طیب نیا خطاب به میرش��جاعیان می خوانیم: نظر به تعهد، تخصص و تجارب 
ارزنده جنابعالی و به اس��تناد تصویب نامه سی و نهمین جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی مورخ 26 تیرماه سال جاری با موضوع دستورالعمل استقرار و 
توسعه مرکز ملی پاالیش محیط کسب و کار کشور، مسئولیت استقرار و توسعه 

مرکز ملی پاالیش محیط کسب و کار کشور به شما واگذار می شود. 

میرشجاعیان حسینی، مسئول 
استقرار و توسعه مرکز ملی پاالیش 

محیط کسب و کار کشور شد مدیرعام��ل ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت در یک��ی از صفحه های خود در 
ش��بکه های اجتماع��ی، ای��ران را ج��زو 10 کش��ور برتر در خص��وص قیمت 
اینترنت موبای��ل دانس��ت و گفت: با وجود آنکه در این مورد جزو کش��ورهای 
به صرفه دنیا هس��تیم، اما در ش��اخص قیمت اینترنت خانگی و ثابت، رتبه ای 

بهتر از نودم نداریم. 
ب��ه گزارش خبرنگار اقتص��ادی آنا، محمدج��واد آذری جهرمی، معاون وزیر 
ارتباطات در دولت یازدهم، در صفحه خود در اینس��تاگرام با بیان این مطلب 
ادامه داد: هنوز ۳0درصد از خطوط مس��ی تلفن قادر به ارائه سرعتی بیش از 

2 مگابیت بر ثانیه نیستند. 

ایران در بین ۱۰ کشور برتر قیمت 
اینترنت موبایل

ترجمه: علی آل علی  



ه��ر جا ک��ه می روی��م اطراف م��ان را 
تبلیغات احاطه کرده  اس��ت. پوسترهای 
روی  از  نئون��ی  تابلوه��ای  و  ب��زرگ 
و  ش��لوغ  خیابان ه��ای  بیلبورده��ای 
ایس��تگاه های مت��روی ش��هرهای بزرگ 
به م��ا نگاه می کنن��د. تبلیغات، صفحات 
مج��ات و روزنامه ه��ا را پ��ر کرده ان��د، 
به طوری که گاهی اوق��ات فضایی که به 
خود اختصاص می دهند بیش��تر از خود 
مق��االت و مطال��ب اس��ت. تلویزیون هم 
هر لحظه در حال پخش تبلیغات اس��ت 
و گاه��ی همی��ن تبلیغ��ات نمایش فیلم 
را ب��ه تأخیر می ان��دازد. در صندوق های 
پستی مان هم تبلیغات چپانده شده است 
و گاهی اوقات آنه��ا ناگهان روی مانیتور 
کامپیوت��ر پیدای ش��ان می ش��ود. چرا و 
چگونه تبلیغات در بسیاری از جنبه های 
زندگی ما رسوخ کرده اند؟ و مهم تر از آن، 
آنها چه تأثیری بر م��ا، یعنی نحوه تفکر 
م��ا و چگونگ��ی صرف زم��ان و هزینه ما 

می گذارند؟ 
م��ا جامع��ه مصرف کننده به حس��اب 
می آییم. یعنی جامعه ما بر ایجاد نیازهای 
جدید و تمام نش��دنی متکی است. هرچه 
بیش��تر می خریم، شغل بیش��تری ایجاد 
می کنی��م و پ��ول بیش��تری در اقتص��اد 
گردش پیدا خواهد کرد، اما بس��یاری از 
م��ردم خرد جامعه مصرف کننده را که به 
نظر آنها به واس��طه طمع و مادی گرایی، 
به آنها دیکته ش��ده، زیر س��وال می برند. 
ب��رای مثال، آیا ما باید س��یگار و س��ایر 
محصوالتی را که برای انسان ها و محیط  
زیس��ت مض��ر اس��ت تبلیغ کنی��م؟ در 
موض��وع تبلیغات، باید اخ��اق تبلیغات 
و جامعه مصرف کننده را در نظر داش��ته 
باش��یم. در این مقاله که توس��ط سایت 
chetor ارائه ش��ده است می خواهیم به 
این موضوع پرداخته و اساس��ا ببینیم که 

تبلیغات چیست؟ 

جلب توجه
فک��ر می کنید عنصر س��ازنده تبلیغات 
چیس��ت؟ اس��اس کار تبلیغ��ات بس��یار 
س��اده اس��ت؛ جلب توج��ه! تبلیغات در 
ت��اش هس��تند ت��ا توجه جمع��ی را به 
یک محصول عرضه ش��ده جل��ب کنند. 

ای��ده تبلیغ��ات این اس��ت که م��ردم را 
برای به دس��ت آوردن اقام��ی که اصا 
ممک��ن نب��ود به فک��ر خریدش باش��ند 
ی��ا نیازی ب��ه آنه��ا نمی بینن��د، متقاعد 
س��ازند. تبلیغات همچنین به حفظ بازار 
محص��ول و تضمین ت��داوم خرید مجدد 
مصرف کنندگان موجود تأکید دارد. نکته 
کلیدی تبلیغات، به یقین برقراری ارتباط 
اس��ت. تبلیغات پیام های مهندسی شده و 
هوشمندانه ای هستند که با منظور تحت 
تأثی��ر ق��رار دادن رفتار خرید ما ش��کل 

می گیرند. 
این اصل یکی از مهم ترین ویژگی های 
تبلیغات محسوب می شود و از زمان های 
دور ب��ر همی��ن اصل متکی بوده اس��ت. 
مفه��وم تبلیغات توس��ط تج��ار قرن ۱۷ 
میادی شکل گرفت که در آن زمان آنها 
برای مجاب کردن مردم به خرید دانه های 
قهوه برای درس��ت کردن نوشیدنی های 
خوش طعم به تبلیغ��ات می پرداختند. به 
همین شکل، ش��رکت های مدرن، همان 
تج��ار ام��روز، ب��رای مجاب س��اختن ما 
مثا به اینک��ه قهوه های فوری به تمامی 
اشکال خود یعنی دون کافئین، اسپرسو، 
کاپوچینو، موکا و نعنایی که خوش طعم تر 
و به صرفه تر از قهوه های سنتی هستند به 

تبلیغ می پردازند. 

روان شناسی
مبان��ی  از  بیس��تم،  ق��رن  اوای��ل  در 
روان شناس��ی ب��رای ف��روش اثربخش تر 
محص��والت اس��تفاده می ش��د. جاذب��ه 
و  ت��رس  تاکتیک ه��ای  احساس��ی، 
وعده های غیرمحتمل به بخش��ی از ابزار 
تبلیغ کنندگان تبدیل شده بود. بعضی از 
موفق ترین کمپین ها با نگرانی های مردم 
ب��ازی می کردن��د و یکی از اس��اتید این 
 ،)King Gillette(ژیل��ت بازی کینگ 
س��ازنده نخستین تیغ ایمن بود. او بعد از 
گفتن چند جمله از آس��ودگی و کارایی 
تیغ ایم��ن، خواننده را ب��ه قلب موضوع 
فرومی ب��رد:  »وقتی از تیغ من اس��تفاده 
می کنی��د، دیگر هی��چ ج��ای نگرانی از 
خط��رات تم��اس صورت تان ب��ا قلم مو، 
صابون و س��ایر وس��ایل آرایشگاه ها برای 

شما وجود ندارد.«

این یک��ی از جدید تری��ن رویکردهای 
فروش کاال بود. تبلیغات ژیلت به ش��کلی 
تأثیرگذار به ش��ما می گفتن��د که نه تنها 
محصولی وجود دارد ک��ه تا پیش از این 
هرگز و احس��اس نیاز به آن نمی کردید، 
بلکه بدون اس��تفاده از آن مستعد جذب 
عوامل بیماری های پوستی می شدید که 
هرگ��ز وجود نداش��تند. چنی��ن ترکیبی 
جای هیچ مقاومت در برابر این محصول 
را باقی نمی گذاش��ت. اگر چه این تیغ با 
قیمت گ��ران ۵دالر یعنی نصف دریافتی 
هفتگی کارگ��ران عرضه ش��د، اما ژیلت 
توانس��ت میلیون ه��ا عدد از ای��ن تیغ به 

فروش برساند و بسیار ثروتمند شود. 
ب��ه زودی  هم  تبلیغ کنن��دگان  دیگ��ر 
ب��ه پی��روی از ژیل��ت پرداختن��د و در 
مدت زمان��ی کوتاه دیگر ب��ه ندرت پیش 
می آمد ک��ه مردم مجل��ه ای را باز نکنند 
و با تع��داد زیادی س��واالت نگران کننده 
بمباران نش��وند: »آیا ریزش مو دارید؟«، 
»آی��ا از دس��تمال توالت ه��ای نامرغوب 
اس��تفاده می کنی��د؟«، »آی��ا س��امتی 
از زندگ��ی ش��ما رخت بس��ته اس��ت؟« 
تبلیغ کنندگان مجموع��ه ای از امراض و 
اختاالتی همچون ش��کم افتاده، بدبویی 
دهان، دندان  زرد، انگشتان پوسته پوسته، 
کم خونی، شوره سر و از همه بیشتر بوی 
نامطب��وع ب��دن )body odour(را که 
خرید محصوالت ش��ان را الزامی می سازد 

ایجاد کردند. 
اصطاح آخری در س��ال ۱۹۳۳ توسط 
 )Lifebuoy(  سازندگان صابون الیفبوی
شکل گرفت و آنقدر پیامدهای اجتماعی 
آن در بین مردم وحش��تناک بود که این 
BO اصط��اح را به ش��کل مخفف یعنی

اس��تفاده می کردند و از سوی دیگر یک 
صنع��ت ی��ک میلی��ارد دالری را ب��رای 
صابون ه��ا و خوش��بوکننده های بدن به 
ارمغان آورد. در نتیجه کابینت های حمام 
پا به عرصه گذاش��تند و خیلی زود پر از 
لوس��یون ها، کرم ها، قرص ه��ا و مایعاتی 
شدند که ظاهر و احساسی بهتر و از همه 
مهم ت��ر بوی خوش تری به م��ا می دادند! 
در گذش��ته چگونه ما ب��دون وجود این 
محص��والت زندگی می کردی��م؟ مطمئنا 

امروز بدون آنها نمی توانیم! 

ورود تلویزیون
بزرگ ترین رشد در تبلیغات از زمان 
ورود رس��انه ای جدید به نام تلویزیون 
ش��روع ش��د و جای ش��گفتی نیست 
که این اتف��اق از ای��االت متحده آغاز 
ش��د. در یکم ج��والی س��ال ۱۹۴۱، 
 ایس��تگاه تلویزیون��ی نیوی��ورک با نام
 WNBT-TV بی هی��چ توضیح��ی 
برنامه ه��ای معمول خود را قطع کرد و 
 )Bulova(  یک س��اعت مچی بولووا
روی تصویر ظاهر ش��د ک��ه تیک تاک 
می کرد. این تیک تاک به طور مرموزی 
برای ۶۰ ثانیه به طول انجامید، بعد از 
آن تصویر رفت و برنامه قبلی مجددا به 
نمایش ادامه داد. این تبلیغ تلویزیونی 
آنق��در بزرگ و چش��مگیر نب��ود، ولی 
نخس��تین تبلیغ بازرگان��ی تلویزیونی 

محسوب می شد. 
از آن زم��ان به بع��د، تلویزیون آمریکا 
از طری��ق اسپانس��رهای تبلیغات��ی دائما 
تأمین مالی ش��ده اس��ت. این اسپانسرها 
ش��رکت هایی بودن��د ک��ه ب��رای تولید 
برنامه ه��ا هزین��ه می کردند ت��ا در طول 
برنام��ه، پیام ه��ای خود را ب��ه بینندگان 
انتقال دهند. گاهی اوقات تبلیغ کنندگان 
حتی ن��ام خود را در عن��وان برنامه وارد 
می کردن��د. مثا تئاتر س��تاره تکس��اکو، 
ورزش ه��ای س��وار کاری ژیلت، س��اعت 
فوالد آمریکا، تئاتر تلویزیونی کرافت، اما 
در بریتانیا، هیچ تبلیغاتی در تلویزیون تا 
س��ال ۱۹۵۵ دیده نش��د، اما در آن سال 
ی��ک کانال تلویزیونی بازرگانی تأس��یس 

شد. 
امروزه با توسعه رس��انه های جدید در 
قال��ب تلویزیون های کابلی و ماهواره ای و 
اینترنت و تجارت الکترونیک، پتانس��یل 
تبلیغات بس��یار باال رفته است. اما اصول 
همچنان به همان ش��کل گذش��ته است؛ 
ارس��ال پیامی که نیاز ب��ه خرید را ایجاد 
می کن��د. تبلیغات به معنی دس��تیابی به 
مصرف کنندگانی اس��ت که ش��اید خرید 
محصول ش��ما را اصا در نظر نداشته اند 
و ش��ما با اس��تفاده از تبلیغات، آنها را به 
انتخاب محصول خ��ود به جای محصول 

دیگر ترغیب می کنید. 
cappelendamm. no :برگرفته از

جستاری درباره ذات تبلیغات )بخش اول(
کلید

 گام های مهم
در طراحی تبلیغات پرجاذبه

آگهی ه��ای تبلیغات��ی، ع��اوه ب��ر اینک��ه بای��د 
ویژگی ه��ای کاال را ب��ا دقت و به درس��تی معرفی 
کنند، باید بتوانند مخاطبان و مش��تریان بیش��تری 

را نیز جذب کنند. 
به گ��زارش پ��ارک بازاریابی ای��ران، برای جذب 
مشتریان بیش��تر، عاوه بر اینکه نیازهای مشتریان 
یکی از عوامل اصلی در جذب آنها به س��مت کاالی 
معرفی شده اس��ت، بلکه جذابیت های تبلیغاتی نیز 
اثر چشمگیر و مهمی دارند. به همین دلیل در این 
مقاله سعی شده است به نکات مهم و اساسی برای 
طراحی یک آگهی تبلیغاتی جذاب پرداخته ش��ود. 
در ادام��ه به ویژگی های یک پی��ام تبلیغاتی جذاب 

اشاره می شود.

1- بیان مزیت های اصلی محصوالت
بیان ویژگی های اصلی یک کاال و مزیت هایی که 
نسبت به محصوالت مش��ابه و رقیب دارد از جمله 
ن��کات اصلی در تهیه و طراحی یک آگهی تبلیغاتی 

جذاب است. 

2- استفاده از پیام های هشداردهنده
در صورت��ی که آگهی تبلیغاتی خ��ود را به گونه ای 
طراحی کنید که یک هشدار تقریبا مهمی را به مردم 
می دهد می تواند مخاطبان بیشتری را جلب کند. برای 
برخی از ش��رکت ها که کاالهای بهداش��تی یا ایمنی 
تولید می کنند اس��تفاده از این پیام ها بسیار مناسب 
است، ولی متن پیام و آگهی نباید به گونه ای باشد که 
ترس ش��دید یا نامناسبی را ایجاد کند، بلکه باید یک 
پیام آگاهی دهنده که در عین حال هشدار نیز می دهد 
باش��د تا مخاطبان را به اندیشیدن درباره کاالی شما 
وادار کن��د. البته الزم به ذکر اس��ت که رعایت اصول 

اخاقی و انسانی و رعایت صداقت و درستی در اولویت 
است و اهمیت ویژه ای دارد. 

3- استفاده از پیام هایی با محتوای شوخی
اگ��ر بتوانید پیام تبلیغاتی خود را به ش��کل یک 
شوخی مناسب مطرح کنید بسیار مؤثر خواهد بود، 
چراکه ش��وخی ها بیشتر از پیام های جدی در ذهن 
م��ردم باقی می مانند و بیش��تر از آگهی های جدی 

می توانند مخاطبان را جذب کنند. 

4- انتخاب روش مناس�ب عمل�ی کردن پیام 
تبلیغاتی

در نهایت باید تاش کنید مناسب ترین و بهترین 
روش��ی را که می توان��د پیام تبلیغاتی ک��ه تهیه و 
طراحی کرده ای��د به مخاطبان ارائ��ه دهد انتخاب 
کنید. روش��ی که ب��رای عملی ک��ردن و ارائه پیام 
تبلیغاتی خود انتخاب می کنید جذابیت پیام شما را 
می تواند عینیت بخشیده و تصویر عمیقی در اذهان 
مش��تریان ش��ما ایجاد کند. در زیر به برخی از این 

روش های ارائه جذاب تبلیغات اشاره شده است. 
1- ارائه شواهد موثق و قابل اطمینان

در برخی از پیام های تبلیغاتی از ارائه ش��واهدی 
اس��تفاده می کنن��د که مزیت ه��ای کاال یا خدمات 
معرفی ش��ده توس��ط آنه��ا را نس��بت ب��ه کاال یا 
خدم��ات رقبا به ش��کل موثق و با دالیل و ش��واهد 
قابل اطمینانی نش��ان می ده��د. این گونه پیام های 
تبلیغات��ی نیز ع��اوه بر اینک��ه می توانن��د اعتماد 
بیش��تری را به س��وی خود جلب کنند، از جذابیت 
باالی��ی نیز برخوردارن��د. بنابراین، اس��تفاده از این 
روش نیز می تواند بسیار مفید و پرجاذبه باشد. تنها 
نکت��ه ای که بای��د در این زمینه به آن اش��اره کرد 

رعایت اصل صداقت است. 
2- تبلیغات با شعر و آهنگ

حتما تاکنون با پیام ه�ای تبلیغاتی که همراه 
با ش��عر و آهنگ هستند مواجه ش��ده اید. پیام های 
تبلیغاتی که به شکل شعر و آهنگ تهیه می شوند از 
جذابیت باالیی برخوردار هستند و بیشتر از پیام های 
دیگر بر س��ر زبان های مردم می افتند و توجه آنها را 
جل��ب می کنند. بنابراین، در صورت��ی که بتوانید از 
پیام ه��ای این چنینی اس��تفاده کنی��د می توانید به 

جلب مشتریان بیشتری دست پیدا کنید. 
3- بی�ان توانمندی ه�ای تکنیکی ش�رکت 

تولید کننده
بیان توانمندی ها و س��ابقه درخشان یک شرکت 
تولید کننده می تواند میزان اعتماد مردم را افزایش 

داده و جذابیت پیام را افزایش دهد. 
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تبلیغات خالق

شرکت تبلیغاتی Shanghai J&J Advertising در تبلیغات خالقانه باال، به شکل هوشمندانه ای از صفحه ای شفاف به عنوان بخشی از این آگهی 
2 صفحه ای استفاده کرده است که برای شرکت ارسال کاالی DHL طراحی شده است. در این تصویر، با ورق زدن صفحه  شفاف، پیک بسته را از 

فرستنده به دریافت کننده می رساند که نشان دهنده  سرعت خدمات شرکت DHL است.

ایستگاه تبلیغات

میکرو ویدئو در عصر حاضر
همراه با افزایش تعداد مشتریانی که از موبایل های 
خ��ود به عن��وان پلتف��رم تماش��ای ویدئو اس��تفاده 
می کنن��د، کانون های توجه نیز در حال از بین رفتن 
اس��ت. حاال بیش از هر زمان دیگر نیاز بیش��تری به 
محتوای ویدئویی احس��اس می شود که قابل هضم تر 
اس��ت. حاال مش��تریان با موبایل هایی که همیشه در 
دستان ش��ان اس��ت ویدئوها را نگاه می کنند، چراکه 
کاری  اس��ت که می توانن��د در لحظه انجامش دهند. 
آنها توان این را دارند تا ویدئو را در هر زمان و مکانی 
تماش��ا کنند و این یعنی تغییر گونه ای که با محتوا 

درگیر می شوند. 
به گ��زارش ام بی ای نی��وز، ب��رای درک و دریافت 
عادات همیش��ه در حال تغییر مش��تریان در زمینه 
ن��گاه کردن ب��ه ویدئ��و، مطالعه ای جهان��ی در باب 
صنع��ت فیلم های ویدئویی انج��ام دادیم. هدف ما از 
این کار بررسی چیزی که مشتریان از ویدئوها طلب 
می کنند و چیزی که از تبلیغات اطراف ش��ان انتظار 
دارند، بوده است. آنها به ما گفتند که بدون تلفن های 
هم��راه هوشمندش��ان نمی توانند زندگ��ی کنند که 
تعجبی ه��م ندارد. اما موقعیت های��ی که در اثر این 
امر پدید می آیند، چیست؟ در زیر به بیان یافته های 

خود می پردازیم: 

به عصر میکرو ویدئو خوش آمدید
حاال وقت آن است که برندها و آژانس ها با نیازهایی 
آشنا شوند که بینندگان ویدئو در پی آنند و همچنین 
محتواهایی را دریابند که مشتریان هدف آنها مخاطب 
ویدئوه��ای زیر یک دقیق��ه ای هس��تند. ۵۹درصد از 
مش��تریان هر روز ویدئوهایی را نگاه می کنند که کمتر 
از یک دقیقه هس��تند. ۹۶درصد از آنه��ا ویدئوها را به 
صورت آنای��ن و در خانه نگاه می کنند و ۳۹درصد در 

مسافت های طوالنی ویدئو می بینند. 
مشتریان درباره توقعات شان از ویدئوهای تبلیغاتی 
صحبت می کنند. در مورد ویدئوهای زیر یک دقیقه، 
غال��ب آنها معتقدند که تبلیغات پیش نمایش��ی باید 
کمت��ر از ۱۵ ثانی��ه باش��د، اما در م��ورد ویدئوهای 
طوالنی ت��ر حاضرند تبلیغات پیش نمایی طوالنی تری 
نیز ببینند. نیم��ی از آنها تبلیغات ۱۶ تا ۶۰ ثانیه ای 
را در کن��ار ویدئوهای یک تا پن��ج دقیقه ای ترجیح 
می دهند، اما بیش��تر آنها تبلیغات ۱۶ تا ۶۰ ثانیه ای 
را در مورد ویدئوهای ۵ تا ۱۰ دقیقه ای می پس��ندند. 
مش��تریان همچنی��ن از راهکاره��ای جایگزی��ن نیز 
اس��تقبال می کنن��د. برای مث��ال ۷۲درص��د از آنها 
معتقدن��د که تبلیغات پس از ویدئو کمتر از تبلیغات 
پیش نمایش��ی آزاردهنده هس��تند. ۷۷درصد از آنها 
یک ویدئوی طوالنی را به چند ویدئوی کوتاه ترجیح 
می دهن��د. همچنین بی��ش از نیم��ی از آنها متوجه 
ریتم پیام ها می شوند و می گویند تبلیغات تکراری را 

چندین بار در طول دیدن ویدئوها می بینند. 

مواظب زمان لود شدن باشید
هیچ چیزی به اندازه لود ش��دن تمام نشدنی برای 
یک مخاطب ویدئو اذیت کننده نیست. عاوه بر توجه 
آنها، صبرش��ان نیز در برابر ویدئوهایی که سریع لود 
نمی شوند، از بین می رود. ۵۵درصد از مشتریان پس 
از دو ب��ار وقفه در پخش ش��دن ویدئو و ۷۹درصد از 
آنها پس از س��ه بار وقفه با آن خداحافظی می کنند. 
این مشکل تنها مختص مشتریان نیست، بلکه بیش 
از نیم��ی از خریداران تبلی��غ معتقدند که زمان زیاد 
لود ش��دن برای ویدئوه��ای تبلیغاتی موجب کاهش 
زمانی می ش��ود که وق��ت می گذارند. به همین دلیل 
۴۰درصد از تبلیغات چی ها می گویند که تمرکزشان 
را بر س��اختن تبلیغ��ات س��بک تری می گذارند که 

سریع تر لود می شود. 

شانس باال برای ویدئوهای درون برنامه ای
۴۷درصد از تبلیغات چی ها می گویند که بازاریابان 
بهترین موقعیت را برای ویدئوهای موبایلی، تبلیغات 
درون برنامه ای می دانند، مخصوصا آن  دس��ته ای که 
برهم کنش��ی و درگی��ری را افزای��ش می دهند. این 
موض��وع در نتیجه هدف گذاری دان��ه ای مخاطبان و 
قابلی��ت خرید برنامه ریزی ش��ده ویدئوهای موبایلی 
حاصل شده است. ۷۰درصد از تبلیغات چی ها انتظار 
دارند که تبلیغات موبایلی حداقل ۲۵درصد در سال 
ج��اری افزایش یابد.  به طور قطع و یقین مش��تریان 
ویدئوهای بیش��تر را بیش از هر زمان دیگر می بینند 
و تبلیغاتچی ها باید ای��ن روند تغییر عادات را دنبال 
کنند. این چالش��ی اس��ت ک��ه ارزش توجه کردن و 

دیدن را دارد. 
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چندی اس��ت که کمپانی ه��ای بزرگ 
نس��بت به جایگاه قرار گرفت��ن تبلیغات 
خود در یوتیوب حس��اس شده اند، البته 
پایه این حساس��یت ها از زم��ان انتخاب 
ش��دن دونالد ترامپ در ایاالت متحده و 
نشر سخنان و مصاحبه های او ایجاد شده 
و به مرور رو به افزایش گذاش��ته اس��ت. 
این کمپانی ها مدعی شده اند که مطالبی 
در کنار تبلیغات آنها منتش��ر می شود که 
کامال با ارزش های سازمانی آنها در تضاد 
اس��ت، به این دلیل آنها تصمیم گرفتند 
که قرارداد تبلیغاتی خود را با گوگل لغو 

کنند. 
این تحریم تبلیغات از انگلیس ش��روع 
ش��د و ب��ه کمپانی های بزرگ در س��ایر 
کش��ورهای اروپای��ی و آمریکای��ی ه��م 
تس��ری یاف��ت، به طوری ک��ه آنها عالوه 
ب��ر ع��دم ق��راردادن تبلیغات خ��ود در 
یوتیوب، از خری��دن تبلیغاتی که گوگل 
آنه��ا را در صد ها س��ایت ط��رف قرارداد 
خ��ود منتش��ر می کن��د هم خ��ودداری 
تحریم کنن��ده  کمپانی ه��ای  کرده ان��د. 
مدعی ش��ده اند ک��ه تبلیغ��ات آنها بعضا 
 )HATE SPEECHES( کن��ار   در 
س��خنرانی های نف��رت آور ی��ا در کن��ار 
 مباح��ث تبعیض آمیز یا خش��ونت طلبانه 
و. . . قرار گرفته است که مخالف دیدگاه ها 
و ارزش ه��ای آنهاس��ت، همین طور بعضا 
تبلیغات در کنار تکه شوخی های ناهنجار 
یا موزیک ویدئوهای خش��ن و نامناسب 

قرار می گیرد که این مقوله هم برای آنها 
بسیار نامطلوب است. 

اعتق��اد انگلیس��ی ها به عن��وان مب��دا 
ای��ن تعلی��ق و تحری��م از ابت��دا آن بود 
که تبلیغات ش��ان در کن��ار مطالبی قرار 
می گرفته که به پرس��تیژ برن��د کمپانی 
آنه��ا لطم��ه وارد می کرده اس��ت. نکته 
جال��ب توجه آنکه دامن��ه این موضوع به 
ش��رکت های استرالیایی هم کشیده شده 
اس��ت و برخ��ی از آنها نی��ز قراردادهای 
تبلیغاتی خود را با یوتیوب ملغی کرده اند. 
تجارت های بسیار بزرگی در این راستا 
ب��ا هم اتفاق نظر داش��ته اند و تعداد آنها 
به حدود 250 ش��رکت رس��یده اس��ت. 
از آن جمل��ه می ت��وان غول های��ی چون 
والمارت، اس��تار باکس، پپسی،  ای تی اند 
ت��ی، وری��زون، تویوتا، ولک��س واگن، اچ 
 اس بی س��ی، بانک س��لطنتی اسکاتلند، 
بی بی س��ی، جنرال موتورز، لورآل، لوید 
بان��ک، آئ��ودی و هاین��ز را ن��ام برد که 
تبلیغ��ات خ��ود را ب��ه حال��ت تعلیق در 
آورده ان��د. اگر گوگل نتوان��د امکاناتی را 
فراهم کن��د ت��ا کمپانی ها قادر باش��ند 
کنترل بیش��تری بر تبلیغات خود داشته 
باشند قطعا به مرور تأثیرات منفی خیلی 
بیشتری متوجه بازار تبلیغات آن خواهد 

شد. 
از نظ��ر نویس��نده ای��ن ام��ر یک��ی از 
اش��تباهات  واضح تری��ن  و  بزرگ تری��ن 
اس��تراتژیک در امر بازاریاب��ی و تبلیغات 
اس��ت. اصوال تمام��ی ش��رکت ها دارای 
دغدغه همراستا بودن ساختار تبلیغات و 
حتی فض��ای تبلیغاتی خود با ارزش های 

فرهنگی و منش��ور اخالقی سازمان خود 
هس��تند. مطلوب و مدنظر هیچ کمپانی 
نخواه��د بود که نش��ان ده��د از مطلبی 
حمای��ت خواه��د ک��رد ک��ه مخال��ف با 
ارزش ه��ای تعریف ش��ده در کمپانی اش 
اس��ت و البته به زعم نویس��نده سرزدن 
چنی��ن اش��تباه اس��تراتژیکی از مدیران 
کمپانی گ��وگل ام��ری بعی��د می نمود. 
ه��ر چند خیلی پی��ش از این هم کنترل 
جایگاه تبلیغات آنالین برای شرکت های 
خریدار این گونه تبلیغات، همیش��ه محل 

مناقشه و مورد بحث بوده است. 
آنچه مس��لم اس��ت در عل��م بازاریابی 
ل��زوم دقت به نکات ظریف و برنامه ریزی 
اس��تراتژیک ریزبینان��ه، تمای��زی بی��ن 
شرکت های کوچک و شرکت های عظیم 
قائ��ل نمی ش��ود. اتفاقا در ش��رکت های 
عظیم الجثه، ضرر و خس��ارت ناش��ی از 
عدم برنامه ریزی جزء نگر، بسیار گسترده 

و فراگیرخواهد بود. 
اعظ��م  بخ��ش  می رس��د  نظ��ر  ب��ه 
فعالیت ه��ای مربوط به چیدمان تبلیغات 
به صورت اتوماتیک انجام می شده است، 
ل��ذا گوگل باید سیس��تم اتوماس��یون یا 
ه��وش مصنوع��ی اش را م��ورد بازنگری 
قرار دهد. مدیران مربوطه در گوگل باید 
بتوانند مجددا تبلیغات را به س��مت خود 
جذب کنند، درغیر این صورت میلیون ها 
دالر دیگر را از دس��ت خواهن��د داد. در 
نتیجه این غفلت به ظاهر جزئی، س��هام 
کمپانی مادر این مجموعه یعنی کمپانی 
در   ).ALPHABET INC( آلفاب��ت 
هم��ان اوایل تعلیق تبلیغ��ات، دچار افت 

3درصدی شد. 
س��خت گیری  و  دق��ت  ب��ار  ای��ن 
س��فارش دهندگان ب��ه همراه اش��تباه و 
غفلت س��فارش گیرندگان، تاکنون 21.5 
میلیارد دالر ش��رکت آلفاب��ت را متضرر 
کرده اس��ت. مدیر اجرایی شرکت آلفابت 
آق��ای اش��میت تأکی��د کرده که س��عی 
خواهند ک��رد زمان بررس��ی هایی را که 
توس��ط افراد باید صورت بپذیرد بیش��تر 
کنن��د و نیز سیاس��ت های کاری خود را 
در بحث تبلیغات سخت گیرانه تر خواهند 
کرد. مدیر تجاری ارش��د گوگل هم گفته 
است تبلیغات را در کنار مباحثی خواهند 
گذاش��ت ک��ه ب��ا ارزش های س��ازمانی 

شرکت ها همخوانی داشته باشد. 
ح��ال بای��د دید ای��ن چالش ت��ا کجا  
ادام��ه خواهد یافت و تا چ��ه حد آنها در 
جل��ب اعتماد مج��دد ش��رکت ها موفق 
خواهند شد. پر واضح است که در سایت 
یوتی��وب به دلیل باز ب��ودن کامل فضا و 
امکان قراردادن هر گونه فیلم ش��خصی، 
تبلیغاتی، کمدی، ج��دی و با موضوعات 
مثبت و منفی که ممکن اس��ت همیش��ه 
به مذاق پاره ای از افراد یک جامعه خوش 
نیاید، مدیریت و تطبیق سالیق و ارزش ها 
امری بس دش��وار می نماید. ش��اید عدم 
تکرار این اش��تباه اس��تراتژیک بازاریابی 
که مس��تقیما با ارزش های س��ازمان ها و 
ش��خصیت برند کمپانی ها در هم آمیخته 
اس��ت، مس��تلزم ایجاد تغییرات جدی و 
اساسی در سیاس��ت گذاری های تبلیغاتی 

گوگل و سایر سایت های مرتبط باشد. 
leilagshirazi@gmail. com

 ضرر چند میلیارد دالری
در یک غفلت استراتژیک بازاریابی

 مهارت های ضروری
برای بازاریاب دیجیتال

 ش��غل یک بازاریاب دیجیتال همانند یک ارکستر 
اس��ت، ابزاره��ای بس��یار کارا، رقب��ای بس��یار قدر و 
مخاطبان بس��یار بزرگی وجود دارند و توانایی استفاده 
از مهارت های مختلف اس��ت که موفقیت یک بازاریاب 
دیجیت��ال را در بازاریابی دیجیتال رق��م می زنند.  به 
بازاریاب��ی دیجیت��ال درک   ،ibazaryabi گ��زارش
پارادایم ه��ای جدید وب و نحوه ارتباط با آن هاس��ت. 
یک بازاریاب دیجیت��ال موفق می داند که کدام یک از 
کانال های رسانه های اجتماعی برای استفاده مناسب تر 
اس��ت، در فی��س بوک، توییت��ر و اینس��تاگرام از چه 
تاکتیک هایی باید اس��تفاده کند، در بازاریابی ایمیلی 
اولویت چیست و بازاریابی محتوا چگونه در بهینه سازی 

موتورهای جست وجو کمک می کند.
  این سواالت بس��یار پیچیده هستند و ماه ها طول 
می کش��د تا یک بازاریاب با بررس��ی پ��روژه مورد نظر 
راهکارهای مناس��ب را انتخاب کند.  در این مقاله نگاه 
دقیقی داریم به مهارت های موردنیاز برای یک بازاریاب 

دیجیتال در عصر کنونی. 
سرعت باالی تغییرات دیجیتال

یکی از چالش های بس��یار بزرگی ک��ه در بازاریابی 
دیجیتال وجود دارد، س��رعت باالی تغییرات اس��ت. 
به طوری که ش��ما به عنوان یک بازاریاب دیجیتال مدام 
خود را به روز کنید و از جدیدترین ترفندها برای بهبود 

استراتژی های خود استفاده کنید. 
تجزیه تحلیل داده ها

تجزیه و تحلی��ل و داده محور عمل کردن از وظایف 
اصلی بازاریابان امروزی اس��ت. در واقع بدون این اصل 
هی��چ بازاریابی نمی تواند عملک��رد صحیحی در حوزه 
بازاریابی داش��ته باش��د. داده محور ب��ودن به بازاریاب 
کمک می کند تا با چش��مان باز عمل و از عملکردهای 

بیهوده و وقت گیر صرف نظر کند. 
بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی هنوز که هنوز است از پربازده ترین 
اس��تراتژی های بازاریابی دیجیتالی شناخته می شود. 
آنچه در بازاریابی ایمیلی بیش��تر از هر چیزی اهمیت 
دارد، شخصی س��ازی و توجه به خواس��ته مشتری به 

هنگام ارسال ایمیل است. 
هرچه مش��تری بیش��تر احس��اس کند ک��ه ایمیل 
فقط برای او فرس��تاده ش��ده است، ایمیل شما بیشتر 

نتیجه بخش خواهد بود. 
بازاریابی موتورهای جست وجو

اگر ش��ما فقط بتوانید یکی از ترفنده��ای بازاریابی 
دیجیتال را انتخاب کنید، انتخاب ش��ما کدام خواهد 

بود؟ 
این س��وال از برندها پرسیده ش��ده و همواره یک 
جواب برای آن ارائه ش��ده است: بازاریابی موتورهای 

جست وجو. 
حدود 55درص��د از ترافیک وب س��ایت ها از طریق 
موتورهای جست وجو فراهم شده و افزایش ترافیک به 
معنی افزایش درآمد بالقوه برای برندهاست. برای اینکه 
بازاریابی موتورهای جست وجوی مناسبی داشته باشید 

باید موارد زیر را رعایت کنید. 
- وب سایت مناسبی داشته باشید
- به تجربه کاربری اهمیت دهید

- از بازاریابی محتوایی استفاده کنید
- پتانسیل ویدئوها را فراموش نکنید

آشنایی با جدیدترین و مؤثرترین ابزارها
در بازاریابی دیجیتالی همه چیز به س��رعت بستگی 
دارد. اگر ش��ما به عنوان یک بازاریاب دیجیتال نتوانید 
س��ریع باشید، با مش��کالت بس��یاری مواجه خواهید 
ش��د. ابزارهایی که توسعه داده می شوند به شما کمک 
می کنند تا س��ریع تر عمل کنید و بازدهی بیشتری از 

عملکردهای خود دریافت کنید. 
این ابزارها اغلب در بازاریابی رس��انه های اجتماعی و 

بازاریابی ایمیلی به شما کمک خواهند کرد. 
بازاریابی رسانه های اجتماعی

ام��روزه کمتر کس��ی را می توانید پی��دا کنید که از 
شبکه های اجتماعی استفاده نکند. شبکه های اجتماعی 
به دلیل راحت تر کردن ارتباطات خیلی سریع محبوب 
شدند. بازاریابی رسانه های اجتماعی بسیار مشکل است 
و حتی اگر یک کس��ب وکار کوچک داشته باشید باید 
یک تیم فعالیت های ش��بکه های اجتماعی شما را به 

عهده بگیرد. 
خالقیت، به روزرس��انی م��داوم، یکپارچگی و تجزیه 
وتحلی��ل و بهب��ود از جمل��ه اص��ول بس��یار مهم در 

شبکه های اجتماعی هستند. 
بازاریابی محتوایی یک مهارت مهم برای بازاریاب 

دیجیتال
به گفته ست گادین، بازاریابی محتوایی تنها بازاریابی 
باقی مانده است. بازاریابی محتوایی فقط به معنی تولید 
محتوا برای وب سایت ها نیست، بلکه یک فرآیند چهار 

مرحله ای بسیار مهم دارد. 
1- تنظیم اس��تراتژی، 2- تولید محت��وا، 3- آنالیز 

محتوا، 4- توزیع محتوا
در واقع قبل از هر چیزی ش��ما باید مخاطبان خود 

را شناسایی و متناسب با آنها استراتژی تنظیم کنید. 
بعد از طراحی تقویم محتوا ش��روع به تولید محتوا 

بکنید. 
محتوای خود را در کانال های مختلف توزیع کنید. 

محت��وای خود را با ابزارهای مختلف همچون گوگل 
آنالیز تجزیه تحلیل کنید. 

jeffbullas منبع: وبالگ شخصی

رموز مشتری مداری
فرصت امروز: س��ازمان ها و شرکت های مختلف 
وقتی وارد دنیای رقابت می ش��وند، باید برای جذب 
مشتریان بیشتر، ش��یوه های جدید و اصولی اساسی 
را در نح��وه برخورد با مش��تری رعای��ت کنند. زیرا 
مشتری هدفی زودگذر نیس��ت که بتوان به راحتی 
فراموشش کرد و در واقع هدف اصلی در کسب و کار، 
مشتری مداری و جلب اعتماد مشتری است. بنابراین 
ب��ا رعایت اصول، می توانید مش��تریان خود را حفظ 
کنی��د و ف��روش و درآمد خ��ود را افزای��ش دهید. 
مشتری به سازمان یا فرد یا فردی گفته می شود که 
محصول یا خدمات دریافت می کند و به عبارت دیگر 
مش��تری به خریدار تولید یا خدمات گفته می شود. 
به همین خاطر بقای ما در گرو رضایت آنها اس��ت، 
به همین جهت مشتری مداری از اهمیت ویژه ای در 
شرکت ها و سازمان ها برخوردار است. مشتری مداری 
یا تمرکز بر مش��تری روشی است که در آن نخست 
به نیازهای مش��تری توجه می شود و سپس درصدد 
تامین ای��ن نیازها برمی آیند، به گون��ه ای که نتیجه 
نهایی رضایت مش��تری و برآوردن انتظارات او باشد. 
با توجه به نکات ذکر شده، برای نشان دادن اهمیت 
مش��تری و ض��رورت حف��ظ او، توجه به ن��کات زیر 

ضروری به نظر می رسد. 
1-هزین��ه جلب یک مش��تری جدی��د، بین پنج 
 ت��ا یازده برابر نگهداری یک مش��تری قدیم اس��ت. 
2- رضایت مش��تری، پیش شرط تمام موفقیت های 
بعدی شرکت هاس��ت. 3- انتخاب مش��تری دائمی و 
وفادار، تنها شرط بقای دائمی و استمرار فعالیت های 
کارآم��د هر ش��رکتی اس��ت. 4- مع��ادل 98درصد 
مش��تریان ناراض��ی، بدون ش��کایت به س��مت رقبا 
می رون��د. 5- احتمال اینکه مش��تریان کامال راضی 
)ش��اد( مجددا از ش��رکت ش��ما خرید کنند، شش 
برابر مش��تریان فقط راضی است. 6- گوش دادن به 
ش��کایت مشتری 90درصد کار اس��ت و حل کردن 
آن 7درص��د و پیگیری برای اطالع از راضی ش��دن 
مش��تری سه درصد دیگر است. 7- سود در تجارت، 
مستلزم مراجعه دوباره مشتری است، زیرا مشتریانی 
ک��ه به داش��تن کاال ه��ا یا خدم��ات ش��ما مباهات 
می کنند، دوستان ش��ان را هم به مص��رف کاالها یا 

خدمات شما تشویق می کنند. 
بررسی ها نش��ان می دهد رضایت مشتری حداقل 
از س��ه طریق منجر به افزایش درآمد و س��ود شود: 
1-تکرار مش��تری راضی، در م��ورد کاالهای روزمره 
همچون ش��یر و ماس��ت. 2- خرید کاالهای جدید، 
از جانب مش��تری راضی با ص��رف کمترین هزینه و 
تبلیغات صورت خواهد گرفت. 3- خرید کاال توسط 
مشتریان جدیدی که توسط مشتریان راضی به کاال 

تمایل پیدا کرده اند. 
یکی از مهم ترین اصول در مشتری مداری، برخورد 
اولیه  )First Impression( اس��ت. ماهیت ذهن ما 
به گونه ای اس��ت که برخورد اولیه در آن اثرات بس��یار 
زیادی دارد و این بس��یار مهم اس��ت که در نخستین 
ارتباط ش��ما چطور با مش��تریان خود ارتب��اط برقرار 

می کنید.
 بس��یاری از افراد نخس��تین برخورد برایشان بسیار 
کلیدی اس��ت و چیزی که از ارتب��اط در ذهن دارند، 

همان برداشت اولیه است.
 به همین خاطر شما باید در همان نخستین برخورد 
ش��رایطی را مهیا سازید که فرد به مشتری ثابت شما 
تبدیل شود. مشتری مداری زمانی واقعا اهمیت می یابد 
که عرضه کنندگان خدمات با مسئله »مشتری نداری« 

مواجه شده باشند.
 زمانی که مش��تریان برای دریافت کاال و خدمات در 
صف ه��ای طوالنی به انتظار ایس��تاده اند و به هر روی 
مجبور به مراجعه به عرضه کنندگان هس��تند، قدرت 
ن��زد ارائه دهندگاه کاال و خدمات ق��رار دارد و اهمیت 
مشتری چندان قابل درک نیست. اما زمانی که عرضه از 
تقاضا پیشی بگیرد و مشتری حق انتخاب داشته باشد، 
ارائه دهن��دگان کاال و خدمات ب��ا ظرفیت های خالی و 
استفاده نشده مواجه می شوند و اهمیت مشتری به طور 
جدی و واقعی درک می ش��ود و در این زمان است که 
مشتری صاحب حق شده و در جایگاه رئیس قرار داده 
می ش��ود. به همین خاطر الزم است تا در ابتدا فضای 

حاکم بر کسب و کار خود را به خوبی شناسایی کنید. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- لزوما حق با مش��تری نیس��ت و جاهایی وجود 
دارد که مشتری واقعا درخواستی ناحق یا غیر معقول 
دارد، اما کس��ب رضایت مش��تری وظیفه ماست که 
حتی اگر الزم اس��ت به او جواب منفی بدهیم بازهم 

با احترام و با بهترین روش آن را مطرح کنیم. 
- کشف خواسته های مشتری یکی از موارد مهم در 
راستای مشتری مداری محس��وب می شود. تکنیک ها 
و روش های بس��یاری وجود دارند که شما را درکشف 

دقیق خواسته های مشتری یاری می دهند. 
اطالع��ات مفی��د را ازمناب��ع گوناگ��ون جمع آوری 
کنید و با اس��تفاده ازمصاحبه های گروه، پرسش��نامه، 
و بازخوردهای مش��تریان به یافته های خود مهر تأیید 

بزنید.
  - اگر قرار است مشتریان دراولویت باشند باید آنها 
را به صورت انف��رادی در نظر بگیرید. برای درک بهتر 
نیازهای مشتریان خود، آنها را به گروه های مجزاتفکیک 
کنید. محصوالت/خدمات خود را دس��ته بندی کنید و 

سپس به دنبال اولویت های جاری و آینده باشید. 

کارتابلدریچه

بازاریابی خالق

بازاریابی مقاله را امتحان کنید - مقاالت آنالین منتشر کنید که لینک دهنده های بسیار خوبی برای وب سایت شما هستند، تخصص 
شما را نشان می دهند، اعتبار ایجاد می کنند و ... . همچنین این کار نسبتاً مقرون به صرفه است و برون سپاری آن  هم آسان است.

دکتر لیال شیرازی
دکترای مدیریت درشاخه تجارت وبازاریابی                                



ارزش مثال های خوب برای 
کسب وکار 

فرصت امروز: بدون ش��ک یکی از جنبه های 
دش��وار در امر مدیریت این است که شما همواره 
در ش��رایطی قرار خواهید گرفت ک��ه مجبور به 
معرفی موارد متعددی در رابطه با ش��رکت خود 
هس��تید. در این ش��رایط نیاز اس��ت ت��ا بتوانید 
مش��تریان خود را قانع کنید. البت��ه  این امر ابدا 
س��اده نیس��ت خصوصا اگر نتوانید حرف خود را 
به س��ادگی بیان کنید. در واقع قدرت بیان خوب 
از جمله مهارت هایی اس��ت ک��ه رهبران هر تیم 
و ش��رکتی باید برخوردار باش��ند. البته در موارد 
فراوانی مشاهده شده است که افراد دارای قدرت 
بیان و س��طح اطالعات مناس��بی بوده اند با این 
حال بازهم نتوانس��تند آنگونه که باید مشتری را 
به خود جذب کنند. عل��ت این امر به این خاطر 
اس��ت که زبان مش��تری با زبان کاری شما فرق 
می کند و نباید آنها را با سیل عظیمی از عبارات و 
مفاهیم پیچیده رو به رو کرد. به همین خاطر یکی 
از راهکارهایی که می تواند بس��یار کاربردی باشد 
این است که مثال های خوبی مرتبط با کسب و کار 
خود بیابید تا در مواقع لزوم از آنها استفاده کنید. 

ایده
س��رهاروی جون��ز، رئیس س��ابق آزمایش��گاه 
شیمیاییukici است که توانسته به موفقیت های 
چش��مگیری دست پیدا کند. او در سخنرانی های 
خود ب��ه این نکته همواره تاکید داش��ته اس��ت 
که مش��تری برای نخس��تین باری که با شرکت و 
محصوالت شما رو به رو می شود، به تصویر ذهنی 
از ش��ما دس��ت پیدا خواهد کرد. حال این ش��ما 
هس��تید که تعیین می کنید این تصویر خوب یا 

بد باشد. 
در واق��ع او می خواهد به این نکته اش��اره کند 
که نخس��تین برخ��ورد از اهمی��ت فوق العاده ای 
برخ��وردار اس��ت و اگ��ر نتوانید در س��ریع ترین 
زمان ممکن مش��تری را به س��مت خود بکشید، 
در رقابت با س��ایرین با شکس��ت مواجه خواهید 
شد. بدون شک هیچ شرکتی از این امر استقبال 
نمی کند. ب��ه همین خاطر و با توجه به این نکته 
ک��ه در عصر حاض��ر هیچ چیز به ان��دازه زمان از 
اهمیت برخوردار نیست، الزم است در کوتاه ترین 
زمان بهترین شیوه متقاعد کردن را پیاده کنید. 
هم��ه ما در زندگی هنگام��ی که درک مطلبی 
برای مان دش��وار بود، مثال��ی مرتبط با آن مطرح 
می کردن��د. این امر به ساده س��ازی و قابل درک 
شدن آن کمک شایانی می کرد. در واقع مشتری 
برای زیاده گویی های شما زمانی ندارد و به همین 
خاطر اس��ت که موفق ترین تبلیغات عموما زمان 
کم��ی دارند. یکی از مواردی که کمک می کند تا 
بتوانی��د در کمترین زم��ان ممکن منظور خود را 
برس��انید و مش��تری را به یک چارچوب کلی در 
رابطه با شرکت و نحوه عملکرد خود برسانید، این 
است که برای وی مثال های خوبی مرتبط با رشته 
خود بزنید. این ام��ر اگرچه کمی غیرحرفه ای به 
نظر می رسد با این حال نتایج فوق العاده ای را در 

پی خواهد داشت. 
البته منظ��ور از مثال خوب تنها موارد خارجی 
نب��وده و حت��ی می توانید خود یا افراد ش��رکت 
را به عن��وان نمونه ه��ای موفق در قال��ب مثال به 
س��ایرین معرفی کنید. این امر بدین معنا اس��ت 
که برای مثال ش��ما در ش��رکت ف��ردی را دارید 
ک��ه مهارتی خ��اص دارد. از همی��ن ویژگی وی 
می توانید در راس��تای معرفی بهتر ش��رکت خود 
اس��تفاده کنید. برای مثال ش��ما صاحب شرکتی 
هس��تید که در زمینه تولید لوازم ورزشی فعالیت 
می کند، بهترین کار این است که از بین کارکنان 
خ��ود چند ورزش��کار را نی��ز اس��تخدام کنید تا 
مثال های خوبی برای ش��ما باش��ند و در مواردی 
که مشتری دو به ش��ک است بتوانید با جمالتی 
نظی��ر اینکه کارمند ورزش��کار ما نی��ز از همین 
محصوالت اس��تفاده کرده و توانسته مدال کسب 
کند، وی را کامال قانع سازید. در هر صورت مهم 
این اس��ت که ش��ما از قبل برای رو به رو شدن با 
مش��تریان خود آمادگی الزم را داش��ته باشید تا 
بتوانید از موقعیت های خود بهترین اس��تفاده را 

ببرید و حضور موثری را در بازار داشته باشید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- همان قدر که ی��ک مثال خوب به درک بهتر 
موضوع کم��ک می کند، مثال بی رب��ط می تواند 
کام��ال مش��تری را از محور بحث دور س��ازد. به 
همین خاطر در انتخاب مثال های خود باید دقت 

نظر کافی داشته باشید. 
- خود مدیران نیز ممکن است به عنوان مثالی 
برای ش��رکت مطرح شوند. خوب یا بد بودن این 
امر بدون شک بس��تگی به عملکرد شما دارد. به 
همین خاطر الزم اس��ت تا به عنوان الگویی خوب 

در کسب و کار خود مطرح شوید. 
- مهم ترین ویژگی ای که بهتر اس��ت یک مدیر 
به عنوان الگوی آن مطرح ش��ود، صداقت اس��ت. 
ب��ه همین خاطر تا حد امکان با س��ایرین صادق 

باشید. 
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اخی��ر  گ��زارش  براس��اس 
مجل��ه Times به طور معمول 
صاحب ه��ای  و  مدیرعامل ه��ا 
در  س��اعت   58 کس��ب وکارها 
هفت��ه کار می کنند. به این آمار 
باید ش��ش س��اعت اضافه کاری 
معمول��ی را ک��ه در پایان هفته 
اجرا می شود نیز اضافه کرد. این 
در حالی اس��ت که در مقایس��ه 
 Times سوی  از  صورت گرفته 
در  تحسین ش��ده  کارآفرین��ان 
طول چند س��ال اخیر به جای 
ش��ش س��اعت در ح��دود 11 
س��اعت اضاف��ه کاری دارند. این 
ب��ه معنای فرصت بیش��تر برای 
انجام کارهای بیش��تر است. اگر 
بخواهیم با نحوه مدیریت زمان 
و بس��یاری نکات دیگر از سوی 
کارآفرینان��ی مانند جف بزوس، 
مدیرعامل برند آمازون یا مارک 
زاکرب��رگ، موس��س فیس بوک 
آشنا شویم، مقاله استفان وزا در 
سایت Fastcompany گزینه 
مناس��بی برای مطالعه است. در 
ادامه نکاتی ک��ه مدیران موفق 
از آنها س��ود می برند به قلم وزا 

مورد بررسی قرار می گیرد. 
1-اهمیت س����اده س�ازی 

تصمیم ها
به عن��وان مدیرعام��ل آمازون 
و صاح��ب امتی��از واش��ینگتن 
پست، جف بزوس نیازمند اخذ 
تصمیم ه��ای متفاوتی در طول 
یک روز کاری است. بدون شک 
فرآین��د تصمیم گی��ری در این 
س��طح از مدیریت بسیار زمانبر 
خواه��د ب��ود. به همی��ن دلیل 
مرحله ای  فرآیند چه��ار  بزوس 
خاصی را در راستای ساده سازی 
و تس��ریع فرآیند تصمیم گیری 

طراحی کرده است: 
اول، هی��چ گاه ی��ک راه حل را 
در همه شرایط به کار نبرید. در 
واق��ع آن طور که از صحبت های 
ب��زوس ب��ا س��رمایه گذارها در 
نشست س��االنه 2017 برداشت 
می ش��ود، در بس��یاری از موارد 
یک مس��ئله مدیریتی و به طور 
کل��ی کس��ب وکار را می توان از 
راه ه��ای گوناگ��ون رف��ع کرد: 
»مس��ئله در اینجا نه نحوه حل 
مش��کل بلک��ه انتخ��اب راهکار 
موردنظر است«. همچنین اقدام 
ب��ه مواجهه با مس��ائل از طریق 
ب��ه کارگی��ری راه حل ه��ای دو 
مرحله ای، فش��ار ناشی از اعمال 
تغییرات را در ش��رکت متعادل 

خواهد کرد. 
دوم، تنه��ا هنگام��ی اقدام به 
تصمیم گی��ری نهایی کنید  که 
70درص��د از اطالعات��ی را که 
موردنیازت��ان ب��وده در اختی��ار 
داری��د: »اگ��ر مش��اهده کردید 
ک��ه 90درصد اطالع��ات مورد 

نی��از را دارید، ش��ما در فرآیند 
تصمیم گیری بس��یار کند عمل 

کرده اید«. 
در  دیدگاه ها  تف��اوت  س��وم، 
می��ان مدیران ارش��د پدیده ای 
طبیعی اس��ت. با ای��ن حال اگر 
ام��ور ش��رکت را  قص��د دارید 
آنگون��ه ک��ه خودتان مناس��ب 
باید  ببری��د،  پی��ش  می دانی��د 
توان متقاعدسازی تان را تقویت 
کنی��د. آنچه ب��زوس »مخالف و 
مذاکره« می نام��د در این میان 
اهمیت اساسی دارد: »در عرصه 
عاری  راهکاری  کسب وکار هیچ 
از ش��ک و تردی��د نیس��ت. این 
بدان معناست که شما می توانید 
از تردید طرف مقابل در راستای 
راه حل ت��ان  همگان��ی  تایی��د 

استفاده کنید.« 
مس��ائل  م��ورد  در  چه��ارم، 
مرب��وط به همبس��تگی اعضای 
ی��ک ش��رکت نبای��د هیچ گونه 
مالحظ��ه و صبری پیش��ه کرد. 
ویژگی بارز یک تیم همبستگی 
ی��ک  راس��تای  در  فعالی��ت  و 
ه��دف واح��د اس��ت: »کاهش 
اوقات بخش ه��ای مختلف یک 
ش��رکت اهداف کام��ال متفاوت 
و در برخی م��وارد متعارضی را 
دنبال می کنند. در این ش��رایط 
اگر تصمیم گی��ری را به تعویق 
بیندازید، مشکالت آنقدر بزرگ 
و بزرگ تر می شوند که رفع شان 
هزینه هنگفت��ی در پی خواهد 

داشت«. 
2-ریتم خود را پیدا کنید

به عن��وان  دورس��ی  ج��ک 
 16 روزی  توییت��ر  مدیرعام��ل 
ساعت کار می کند. این حجم از 
فعالیت در نگاه نخس��ت عجیب 
ب��ه نظر می رس��د. ب��ا این حال 
دورسی شیوه خاص خود را برای 
کاهش فش��ار س��اعت طوالنی 
فعالی��ت دارد. وی در مصاحبه 

خ��ود با نش��ریه تکنول��وژی در 
ژانویه س��ال 2017 عنوان کرد 
که نظم و یادگیری مداوم اصول 
و دستاوردهای جدید تکنولوژی 
پیش��برد  در  موفقیت��ش  رم��ز 
اهداف سازمانی است. به همین 
منظور جک هر کدام از روزهای 
هفته را مخصوص انجام فعالیتی 
اس��ت:  داده  ق��رار  مش��خص 
»دوش��نبه ها به بازبینی فعالیت 
خفت��ه گذش��ته و محصوالت و 
خدماتی ک��ه در آن هفته ارائه 
ش��د اختصاص دارد. سه ش��نبه 
بازاریاب��ی و بهب��ود ارتب��اط با 
به  سایر ش��رکت ها، چهارشنبه 
گفت وگ��و با نماین��دگان بخش 
توس��عه و تحقیقات و همچنین 
ش��رکای تجاری، پنجش��نبه به 
بررس��ی و بازبین��ی ارتب��اط با 
مش��تریان و بخش پش��تیبانی 
خدمات، جمعه به مدیریت برند 
و تصمیم گی��ری ب��رای ارتقای 
جای��گاه برن��د )برندس��ازی( و 
ش��نبه به جمع بن��دی کارهای 
انجام شده در طول هفته و اتخاذ 
تصمیم ه��ای نهای��ی اختصاص 

دارد.« 
3-پیش از همه سرکار حاضر 

شوید
اگ��ر می خواهی��د کاری را به 
از  پی��ش  برس��انید،  س��رانجام 
آنکه جهان بیدار ش��ود س��رکار 
حاضر ش��وید. س��لی کلوچک، 
 ،Ellevestش��رکت مدیرعامل 
یک��ی از پایبندتری��ن اف��راد به 
این تئوری اس��ت: »ب��رای من 
کس��ب وکار بیشتر بازی با زمان 
اس��ت. اگر زمان درست را برای 
انج��ام کاره��ای خ��ود انتخاب 
کنید، موفقیت بیش��تری کسب 
خواهی��د کرد. البت��ه این کارها 
لزوم��ا ب��ه ح��وزه کس��ب وکار 
مح��دود نمی ش��ود. در زندگی 
شخصی نیز می توان این الگو را 

پیاده کرد«. 
آنچه سلی را به سوی کار در 
ش��ب و اوایل صبح س��وق داد، 
مزاحمتی ب��ود که در طول روز 
از سوی دیگران متوجه وی بود: 
»در طول روز عالوه بر ش��لوغی 
مح��ل کار بس��یاری از عوام��ل 
پاس��خ  ضرورت  مانن��د  دیگ��ر 
فوری ب��ه ایمیل ها و تماس های 
دریافت��ی تمرکز م��ن را بر هم 
می زند. بر همین اساس تصمیم 
گرفتم س��اعاتی را برای فعالیت 
انتخ��اب کنم که دیگران خواب 
هستند«. به این ترتیب کلوچک 
از زمان خود بیش��ترین استفاده 
را می ب��رد: »کاره��ای مهم که 
نیازمن��د تمرکز باالس��ت را در 
ساعت اولیه صبح انجام می دهم. 
کارهای س��اده و کم اهمیت تر را 
به س��اعت های معمولی موکول 

می کنم«. 
4-کار و زندگی ش�خصی تان 

را از هم جدا کنید
مدیرعامل  وجیکی،  س��وزان 
یوتیوب، همیش��ه هنگام ش��ام 
در خان��ه و همراه پنج فرزندش 
اس��ت. به این ترتی��ب وی در 
طول روز به گونه ای کار می کند 
تا همه کارها تا نزدیکی ساعت 
هفت عصر تمام شود. هنگامی 
ک��ه کاره��ای روزانه ت��ان را به 
خوب��ی انجام داده باش��ید، در 
خانه ذهن تان دوپ��اره نخواهد 
بود. در مصاحب��ه ای که وی با 
وال اس��تریت ژورنال داش��ت از 
قان��ون جالبی که در ش��رکت 
اج��را ک��رده پ��رده برداش��ت: 
»تمامی کارمندان موظفند بین 
ساعت 6 تا 9 شب گوشی های 
خود را خاموش کنند. این زمان 
مخص��وص خان��واده و زندگی 
شخصی است. اگر تلفن روشن 
باشد، تنها کافی است یک زنگ 
بخورد و دیگر جداکردن فرد از 

آن غیرممکن است«. 
س��وزان یک��ی از مخالف های 
طوالنی  س��اعت های  سرسخت 
کار اس��ت. ب��ه بی��ان وی مهم 
در  ک��ه  نیس��ت  س��اعت  هایی 
ش��رکت و ب��رای انج��ام کارها 
»فرض  می دهی��م:  اختص��اص 
کنی��د م��ن هم��ه 24 س��اعت 
هف��ت روز هفته را به کار کردن 
بگذرانم. در این شرایط احتمال 
اینکه ایده ای خالقانه و مناسب 
به ذهنم برس��د، بیش��تر شبیه 

معجزه است«. 
ایج��اد تعادل می��ان فعالیت 
حرفه ای و زندگی ش��خصی فرد 
را از نظر روانی در حالت تعادل 
و آرام��ش قرار می دهد: »همین 
حالت اس��ت که کیفیت کار را 

افزایش خواهد داد«. 
5-زامبی های تشنه زمان

رسیدگی و چک کردن ایمیل ها 
می تواند زمان زی��ادی را به خود 
اختصاص دهد. با این حال الیوت 
ویس��بلوت، مدیرعامل موسس��ه 
HighTower ک��ه در زمین��ه 
ارائه خدم��ات مالی فعالیت دارد، 
راهکار خاص خود را برای مقابله 
ب��ا ایمیل هایی که زامبی تش��نه 
زم��ان می نامد، یافته اس��ت. وی 
در اکانت لینکداین خود این گونه 
نوشته است: »ایمیل ها برنامه هر 
کسی را می تواند با مشکل مواجه 
سازد. تمرکز مهم ترین پیش نیازی 
است که بیشتر کارهای تخصصی 
نیاز دارد، با این حال چک کردن 
ایمیل می تواند ذهن ما را درگیر 
یک مسئله کامال متفاوت کند«. 

ب��ر همی��ن اس��اس الی��وت 
هیچ گونه نرم افزار اعالم دریافت 
ایمیل��ی را روی کامپیوتر خود 
نصب نمی کن��د. تنها زمانی  که 
به بررس��ی ایمیل های دریافتی 
و پاس��خ به آنها اختصاص دارد، 
آخر شب و پیش از خواب است. 
6-کاره�ای س�اده را اول 

انجام دهید
مجموع��ه  ک��ه  حال��ی  در 
کتاب های »قورباغه ات را قورت 
بده« روی انجام کارهای سخت 
در ابتدای روز تاکید دارد، مارک 
زاکرب��رگ الگویی کامال مخالف 

را در پیش گرفته است. 
در کت��اب »10 ایده مدیریت 
و رهبری تج��اری از زاکربرگ« 
میشل اِس��انی فصلی را به بیان 
اهمیت این موض��وع اختصاص 
داده اس��ت: »امور آسان اعتماد 
ب��ه نف��س ش��ما را در انج��ام 
کارهای سخت افزایش می دهد. 
به ای��ن ترتی��ب هنگام��ی که 
کارهای راحت را تمام کرده اید، 
انج��ام  در  موفقی��ت  احتم��ال 
کاره��ای دش��وار نی��ز افزایش 

خواهد یافت«. 
fastcompany. com :منبع

از جف بزوس تا مارک زاکربرگ

کارآفرینان تحسین شده چه می کنند؟ 
نگاه کارتابل

اصول فرهنگ عالی سازمانی در 
برترین محیط های کار

در ش��رکتی که فرهنگ عالی سازمانی را بنا نهاده 
اس��ت، همه اعضای ش��رکت ب��ه اص��ول رفتاری و 

اولویت های رسیدن به اهداف پایبند هستند. 
پی��ش  از این در م��ورد اهمیت کارب��رد فرهنگ  
س��ازمانی صحب��ت کرده ای��م. در ای��ن مطل��ب به 
ویژگی ها، اص��ول و اولویت های فرهنگی می پردازیم 
ک��ه بهتری��ن محیط ه��ای کار دنیا در آنه��ا با هم 

مشترکند. 
ب��ه گزارش زومیت، فرهن��گ اوج عملکرد، زمانی 
اس��ت ک��ه افراد تی��م ب��ا احس��اس اعتمادبه نفس، 
حداکث��ر توانایی و قابلیت و تمرکز خود را بر اجرای 
وظایف شان می گذارند. این اتفاق زمانی رخ می دهد 
که همه اعضای ش��رکت، سه مشی رفتاری و هفت 

اولویت اجرایی را می پذیرند. 
در مرحله اول، مهم این است که کارمندان شیوه 
زندگی، رفتار و برخورد خود با مخاطبان را درس��ت 
انتخ��اب کنند. به عبارت��ی در فرهنگ اوج عملکرد، 
همه اعضای تیم در راس��تای این سه مشی رفتاری 

حرکت می کنند: 
آنها هدفمند هستند

در چنین فرهنگی، تیم به اهداف خود می رس��د؛ 
چراک��ه همه می دانند دقیقا و به طور مش��خص چه 
چیزی می خواهند. در پاس��خ به س��واالت زیر، همه 

اعضای تیم پاسخ یکسانی خواهند داشت: 
چه هدفی دارید؟ چگونه می خواهید به آن دست 
پی��دا کنی��د؟ مهم ترین عملی که موفقیت ش��ما را 
تضمین می کند، چیس��ت؟ چه کس��ی، مسئول چه 
وظیفه ای اس��ت و تا چه زمان��ی کار خود را تحویل 

می دهد؟ 
آنها مصمم هستند

در ی��ک فرهنگ بهینه س��ازمانی، کارمندان برای 
حصول هدف ش��رکت، اقداماتی س��ازگار و مصمم 
دارن��د. آنها انتظار ندارند همه چیز طبق برنامه پیش 
برود، به همین دلیل همیش��ه آماده هس��تند خود 
را ب��ا هر تغییر خارجی س��ازگار کنند و تا زمانی که 
هدف شان محقق نش��ود، دست از تالش و پیشروی 

برنمی دارند. 
آنها مقید و پایبند هستند

یک��ی از مهم ترین اصول فرهنگ  س��ازمانی، این 
است که اعضای ش��رکت به آنچه می گویند متعهد 
باشند. کارمندان می توانند به روشنی اظهار کنند که 
در حال حاضر می خواهند چه کنند و به حرف خود 
پایبند هس��تند. همین امر از آنها تیمی قابل اعتماد 
و معتبر می س��ازد.  در مرحل��ه دوم، 7هفت اولویت 
اصلی که باید در فرهنگ بهینه ش��رکتی موردتوجه 

قرار بگیرند از این  قرارند: 
مش�تریان: در ش��رکتی با یک فرهنگ  سازمانی 
عال��ی، هم��ه کارکن��ان در پاس��خ به پرس��ش های 
زی��ر، جوابی مش��خص و مش��ابه خواهند داش��ت:  
مشتری های ما چه کسانی هستند؟ چه می خواهند؟ 
در مورد ما چه فکر می کنند؟ کجا رضایت آنها را به 

دست آوردیم و کجا آنها را ناامید کردیم؟ 
بازخورد:کارمندان متمایل و مشتاق یادگیری 

و رشد هستند. بازخورد دادن و بازخورد گرفتن، 
آن هم با دقت و مهارت، نمود این مسئله است که 
آنها به عملکرد خود و هم تیمی ها اهمیت می دهند. 
از  یک��ی  متقاب�ل:  وابس�تگی  و  همبس�تگی 
اولویت های��ی ک��ه در فرهن��گ ش��رکتی مبتنی بر 
عملک��رد باال دیده می ش��ود، این اس��ت که کس��ی 
کاری را به تاخیر نمی اندازد یا از زیر مسئولیت شانه 
خالی نمی کند. هم��ه می دانند که پویایی یا کاهلی 
آنها، روی عملکرد و اجرای س��ایر اعضای تیم تاثیر 

می گذارد. 
امکانات و احتم�االت: کارمندان هرگز نمی گویند 
»ای��ن کار اش��تباه بود« ی��ا »ای��ن کار خوب پیش 
نرف��ت«. واکن��ش پیش ف��رض آنها ب��ه نامالیمات 
ی��ا موانعی ک��ه در روند توس��عه اخت��الل به وجود 
می آورند، یکسان است: »چه احتماالتی وجود دارد 

و چه کاری می توانیم بکنیم؟« 
قراردادهای اجتماعی: در فرهنگ شرکتی بهینه، 
کارمندان به خوبی تفاوت های بین بیانیه، درخواست 
و دستور را می دانند و به خوبی درک می کنند که هر 
کدام از آنها در چه شرایط و جایگاهی مورد استفاده 
ق��رار می گیرد. دوره واکنش های انفعالی یا تهاجمی 

به پایان رسیده است. 
مس�ئولیت پذیری: در مواجه��ه با مس��ائل مهم و 
حیات��ی، کارمن��دان خ��ود را به خوبی ب��ا مقام های 
کلیدی همس��و می کنن��د. فرهنگ ش��رکتی موید 
این نکته اس��ت که کارمن��دان در قبال جزئی ترین 
برنامه ه��ا هم همه تالش خود را ب��ه کار بگیرند؛ نه 
اینکه در قبال مس��ائل مهم به دنبال این باشند که 
چطور می توانند مس��ئولیت خود را س��بک تر کنند. 
همه کارمندان در مورد مس��ائل مهم ش��رکت خود 

همتراز و همسو هستند. 
ش�جاعت اخالقی: در دوره های سخت و طوالنی، 
کارمن��دان بر اصول خ��ود پایبن��د می مانند. وقتی 
فرهنگ عالی اجرایی بر ش��رکت حاکم است، انتظار 
م��ی رود کارمندان با ش��جاعت در برابر مش��کالت 
پایداری کنند و در کنار هم بایس��تند. آنها در برابر 
بحران های دش��وار و هر چیزی که اصول شرکت را 
نقض کند یا مانعی در راه رس��یدن به هدف شرکت 

باشد، مقاومت می کنند. 
INC :منبع

ترجمه: علی آل علی  

کسب وکار خالق

مربی گری کسب و کار - اگر دانش و تجربه  زیادی در زمینه  کسب و کار دارید، چرا کسب و کاری راه اندازی نمی کنید که در آن، راه موفقیت را 
به کارآفرینان مشتاق نشان دهید. می توانید با استفاده از مهارت های تان به صاحبان جدید کسب و کار کمک کنید تا کارشان را به خوبی آغاز 
کنند و کارآفرینان باتجربه را نیز کمک کنید تا از بازار عقب نیفتند. همچنین می توانید با نوشتن مقاالتی در مورد کسب و کار و ارسال آنها در 

شبکه های اجتماعی نظیر لینکدین، میزان دانش و مهارت های تان را به دیگران نشان دهید و برای خود مشتری دست و پا کنید.
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شماره 852

تحلیل PESTEL چیست و چه کاربردی دارد؟ 
تحلی��ل PESTEL به عن��وان یک��ی از اصول 
بازاریابی، تحلیل محیط به مثابه یک کل است که 
کس��ب وکار در آن فعالیت یا محصوالتش را عرضه 
می کند. همچنین شرکت ها از این مفهوم به عنوان 
ابزاری برای بررس��ی محیطی ک��ه در آن فعالیت 
می کنند یا قصد دارند محصول، خدمات یا پروژه ای 
را در آن شروع کنند استفاده می کنند. اینها عواملی 
نظام مند هستند که خارج از کنترل افراد قرار دارند 
و کسب وکارها باید استراتژی هایی اتخاذ کنند که به 
شکلی مسالمت آمیز با آنها هم زیستی کنند و در آن 

شرایط به کسب درآمد بپردازند. 
به گزارشchetor بس��یار مهم است که معنای 
PESTEL را به درس��تی دریابیم و بدانیم که هر 
کدام از حروف آن، نماینده جنبه مهمی از محیطی 
اس��ت که کسب وکار ش��ما در آن فعالیت می کند. 

PESTEL سرنام واژه های زیر است: 
P - سیاسی )Political(؛ 

E - اقتصادی )Economic(؛ 
S - اجتماعی )Social(؛ 

T - تکنولوژیک )Technological(؛ 
E - محیطی )Environmental(؛ 

 .)Legal( قانونی - L
این چارچوب تغییراتی نیز به خود دیده اس��ت، 
برخ��ی از مربیان بازاریاب��ی چیزهایی به آن اضافه 
کرده اند، برای مث��ال E را برای اخالق قرار داده اند 
ت��ا عوامل مردم شناس��ی را وارد کنند و در هنگام 

تحقیق درباره بازار از آن بهره ببرند. 
زمانی که فردی این تحلیل را انجام می دهد الزم 
است پرسش های مشخصی را مطرح کند که به او 
گوشزد می کند چه چیزهایی را باید در ذهن داشته 

باشد. این پرسش ها عبارتند از: 
- وضعیت سیاس��ی یک کش��ور چگونه است و 

چگونه می تواند صنعت را تحت تأثیر قرار دهد؟ 
- عوامل رایج اقتصادی کدامند؟ 

- فرهنگ چقدر در ب��ازار اهمیت دارد و عوامل 
تعیین کننده آن کدامند؟ 

- چه نوآوری های فناورانه ای وجود دارد و چگونه 
بر ساختار بازار تأثیر می گذارند؟ 

- آی��ا قوانینی وجود دارد که به بازار نظم بدهند 
یا می تواند تغییری در قوانین صنعت اتفاق بیفتد؟ 

- نگرانی های محیطی صنعت چه هستند؟ 
بررس��ی جنبه های مختلف ای��ن تکنیک برای 
صنعتی که کسب وکاری در آن وجود دارد ضروری 
اس��ت. این چارچوب عالوه ب��ر کمک به فهم بازار، 
یکی از س��تون های مدیریت استراتژیک است که 
نه تنها مشخص می کند یک شرکت چه کاری باید 
انجام بدهد، بلکه اهداف و استراتژی های سازمان را 

نیز مورد توجه قرار می دهد. 
در نتیج��ه ای��ن احتم��ال وج��ود دارد ک��ه هر 
ک��دام از این عوامل، ب��رای صنعت های مختلف به 
شکل های متفاوتی اهمیت داشته باشند. اما برای 
هر استراتژی ای که یک شرکت می خواهد توسعه 
بدهد، انجام تحلی��ل PESTEL واجب و ضروری 

است. 
PESTEL جنبه های مختلف تحلیل

فهم بخش های مختلف این تحلیل بس��یار مهم 
است، این عوامل عبارتند از: 

سیاسی
عوامل سیاسی شامل همه فعالیت های سیاسی ِ 
درون یک کشور و نیز نیروی تأثیر احتمالی نیروی 
خارجی بر جنبه های مختلف کسب وکار است. این 
موارد مشخص کننده مزاج سیاسی و سیاست هایی 
است که یک دولت وضع می کند. تعرفه های تجاری 
و مالیات ها چیزهایی هس��تند که یک دولت روی 
تجار یا سازمان ها اعمال می کند و درآمد شرکت ها 

تحت تأثیر این عوامل به شدت تغییر می کند. 
اقتصادی

این جنبه از تحلیل PESTEL شرایط اقتصادی 
رایج در یک کش��ور را در نظر می گیرد، همچنین 
اگر س��ناریوهای اقتصاد جهانی ه��م تأثیری روی 
این ش��رایط بگذارند باید به آنه��ا توجه کرد. این 
عوامل شامل نرخ تورم، نرخ معامالت خارجی، نرخ 
س��ود و… می شود. همه این موارد می توانند روی 
چرخه های عرضه و تقاضا تأثیر بگذارند و می توانند 
منجر به تغییرات بزرگی در فضای کسب وکار شوند. 

اجتماعی
عوام��ل اجتماعی ذهنیت احتماع��ی افرادی را 

نش��ان می دهند که در یک کش��ور خاص زندگی 
می کنند. ای��ن عوامل جنبه های فرهنگی، س��ن، 
مردم شناسی، جنسیت و کلیشه های مرتبط با آن 
را بررسی می کنند. گاهی وقت ها الزم است که این 
تحلیل شامل عوامل دینی نیز بشود )زمانی که قصد 

دارید نوع متفاوتی از محصوالت را عرضه کنید(.
تکنولوژیک

جنبه های تکنولوژیک میزان پیشرفت تکنولوژی 
و نیز میزان یکپارچه سازی الزم سازمان را با آن در 
نظر می گیرند. این موارد شامل اتوماسیون، تحقیق 
و توسعه و میزان آگاهی از تکنولوژی در یک صنعت 

می شود. 
محیطی

این عوامل ش��امل چیزهایی می شوند که تحت 
تأثیر محیط پیرامونی هستند یا توسط آن تعیین 

می شوند. 
این جنب��ه از تحلی��ل PESTEL برای صنایع 
خاص��ی مانند گردش��گری، زراعت، کش��اورزی و 
غیره بسیار مهم هس��تند. عوامل تحلیل محیطی 
کسب وکار شامل شرایط اقلیمی، آب وهوا، موقعیت 
جغرافیایی، تغیی��رات جهانی آب وه��وا و تأثیرات 
زیست محیطی می شود اما محدود به اینها نیست. 

قانونی
عوامل قانون��ی باید همه موارد حقوقی و روندهای 
موج��ود در اقتص��اد را در نظر بگیرن��د. همچنین به 
اس��تاندارهای ویژه ای که کسب وکار شما برای شروع 
تولید یا ارتقای یک محصول باید رعایت کند، توجه 
داشته باشد. این عوامل هم جنبه های داخلی دارند و 
هم جنبه های بیرونی. در هر کشور قوانین مشخصی 
وجود دارد که محیط کس��ب وکار را تحت تأثیر قرار 
می دهد، همچنین سیاست های مشخصی نیز هستند 
که شرکت های برای خودشان وضع می کنند. تحلیل 
قانونی ه��ر دو جنبه را در نظر می گیرد و با توجه به 
این مقررات اس��تراتژی مناسب را مشخص می کند. 
برای مثال این قوانین ش��امل قوانین مصرف کننده، 

استانداردهای ایمنی، قوانین کار و غیره می شود. 
PESTEL الگوی تحلیل

این الگو به سازمان ها کمک می کند که بفهمند 
برای انجام این تحلیل در محیط به چه مواردی نیاز 
است. این الگو همه عوامل را در یک جدول ترکیب 
می کند و س��پس با توجه به وضعیت کنونی بازار 

تحلیل را انجام می دهید. 
در اینجا فهرست کاملی از مواردی بیان می شود 

که در هنگام تحلیل بازار باید به آنها توجه کرد. 

۱. عوامل سیاسی: 
- سیاست های تجاری؛ 

- تغییرات در دولت؛ 
- سهامداران و تقاضاهایشان؛ 

- منابع مالی؛ 
- رهبری سیاسی؛ 

- البی گری ؛ 
- فشارهای خارجی؛ 

- تعارض ها در فضای سیاسی. 
۲. عوامل اقتصادی: 

- درآمد قابل مصرف؛ 
- سطح بیکاری؛ 

- نرخ تبدیل خارجی؛ 
- نرخ سود؛ 

- تعرفه های تجاری؛ 
- نرخ تورم؛ 

- روند های تجارت خارجی؛ 
- مسائل مالیات عمومی؛ 

- تغییرات مالیات ب��رای محصوالت یا خدمات 
خاص؛ 

- وضعیت و روندهای اقتصاد منطقه ای. 
3. عوامل اجتماعی: 

- عواملی قومی/مذهبی؛ 
- سناریوهای تبلیغاتی؛ 

- مسائل اخالقی؛ 
- الگوی خرید مشتری؛ 
- اتفاقات مهم جهانی؛ 
- دسترسی به خرید؛ 
- تغییر در جمعیت؛ 

- مردم شناسی؛ 
- سالمت؛ 

- تفکرات و نگرش های مشتری ها؛ 
- دیدگاه های رسانه ها؛ 

- تغیی��رات در قانون ک��ه روی عوامل اجتماعی 
تأثیر می گذارد؛ 

- تغییر در سبک زندگی؛ 
- تمایل به برندها؛ 

- نگرش های کاری افراد؛ 
- آموزش؛ 

- روندها؛ 
- تاریخ. 

۴. عوامل تکنولوژیک: 
- توسعه تکنولوژیک؛ 

- تحقیق و توسعه؛ 
- روندها در پیشرفت های جهانی تکنولوژی؛ 

- تکنولوژی های مرتبط؛ 
- قوانین حوزه تکنولوژی؛ 

- پتنت ها؛ 
- صدور مجوز؛ 

- دسترسی به حوزه تکنولوژی؛ 
- ترجیحات مصرف کننده؛ 
- روندهای خرید مشتری؛ 

- مالکیت معنوی و قوانین آن؛ 
- میزان بلوغ یک تکنولوژی؛ 

- فناوری اطالعات؛ 
- ارتباطات. 

۵. عوامل محیطی: 
- بوم شناختی؛ 

- مسائل محیطی
- بین المللی؛ 

- ملی؛ 
- ارزش های ذی نفعان/ سرمایه گذاران؛ 

- نگرش کارکنان؛ 
- سبک مدیریت؛ 

- مقررات محیطی؛ 
- ارزش های مشتری؛ 

- ارزش های بازار. 
۶. عوامل قانونی: 
- قوانین استخدام؛ 

- حفاظت از مشتری؛ 
- مقررات خاص صنعت؛ 

- مقررات رقابت؛ 
- قوانین حاکم بر بازار داخلی؛ 

- قوانین آینده؛ 
- بندهای قانون گذاری و فرآیندهای آنها؛ 

- مقررات محیطی. 
برگرفته از: PESTLEANALYSIS و 
PESTLEANALYSIS

تحلیل PESTEL چیست و چه کاربردی دارد؟ 

نخس��تین و بزرگ ترین کارخانه گندله س��ازی شرق 
کش��ور در س��نگان خراس��ان رضوی با اتکا به سرمایه 
و دان��ش فنی ف��والد مبارکه و پیمان��کاران داخلی و با 
حض��ور مهن��دس نعم��ت زاده، وزیر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت، دکتر بهرام س��بحانی، مدیرعامل گروه فوالد 
مبارکه، محمود نگهبان س��المی، نماینده مردم خواف 
و رشتخوار، مدی�ران عامل شرکت های فوالد خراسان و 
صنایع معدنی فوالد س��نگان، استاندار، رئیس سازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت خراس��ان رض��وی و اعضای 
شورای اسالمی و مسئوالن محلی خواف به بهره برداری 

رسید. 
ب��ه گزارش خبرن��گار فوالد در آیی��ن بهره برداری از 
کارخان��ه گندله س��ازی ۵ میلیون تنی فوالد س��نگان 
خراس��ان که روز سه ش��نبه دهم مردادماه سال جاری 
انجام ش��د، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت ضم��ن قدردانی از اقدام��ات هدفمند فوالد 
مبارکه در منطقه س��نگان ک��ه منجر به تکمیل هرچه 
بیش��تر زنجیره فوالد کش��ور ش��ده اس��ت، گفت: باید 
ظرفیت های معدن و صنایع معدنی در کشور به گونه ای 
افزایش یابد که صادرات س��نگ آهن خام و سنگ آهن 
دانه بندی متوقف و به جای آن انواع محصوالت فوالدی 

باکیفیت به اقصی نقاط دنیا صادر شود. 
وی یک��ی از اهداف جدی ای��ن وزارتخانه را تکمیل 
زنجی��ره تولی��د م��واد معدن��ی معرفی ک��رد و گفت: 
جلوگی��ری از ص��ادرات م��واد خ��ام و تبدی��ل آن به 
محص��والت با ارزش افزوده باالتر که فناوری، اش��تغال 
و بازگش��ت س��رمایه را در پی دارد، از اولویت های این 

وزارتخانه است. 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به توس��عه 

اکتشافات معدنی، افزود: هم اینک در یکی از بزرگ ترین 
مناطق دارای ذخایر س��نگ آهن کشور واقع در سنگان 
خواف، ۱۲ ه��زار کیلومتر مربع اکتش��اف تکمیلی در 
خصوص سنگ آهن انجام شده است که نتایج آن نشان 
می دهد باید تولید کنس��انتره را در منطقه س��نگان به 
۵/۲۲ میلی��ون تن و تولید گندل��ه را به ۵/۱۷ میلیون 

تن برسانیم. 
ایش��ان یادآور شد: برای تولید این میزان کنسانتره و 
گندله حداقل باید ۴۰ میلیون تن سنگ آهن از معادن 

سنگان تامین شود. 
وی با اشاره به محدودیت آب در منطقه سنگان، ابراز 
داشت: در خصوص تامین آب مورد نیاز رایزنی هایی با 

وزارت نیرو انجام گرفته است. 
نعمت زاده با ذکر این مطلب که تا چند سال گذشته 
ایران واردکننده فوالد بود، اظهار کرد: رویکرد توس��عه 
معدن و صنای��ع معدنی اکنون ش��رایطی فراهم کرده 
است که خوشبختانه سال گذشته میزان صادرات فوالد 
به ۵ میلیون تن رسید؛ این در حالی است که براساس 
برنامه ریزی ه��ای به عمل آمده امیدواریم امس��ال این 

رقم به میزان ۸ میلیون تن برسد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در ابتدای 
دولت یازدهم، حجم تولید سنگ آهن در کشور ساالنه 
ح��دود ۶۳ میلی��ون تن بود، اما اینک ب��ه ۷۵ میلیون 
تن رس��یده و قرار اس��ت تا پایان س��ال تولید س��االنه 

سنگ آهن در ایران به ۱۰۰ میلیون تن برسد. 
وی ب��ا بیان اینکه در ابت��دای فعالیت دولت یازدهم، 
س��االنه ۲۸ میلیون تن کنس��انتره تولید می شد و این 
رقم اکنون به ۵/۴۶ میلیون تن کنسانتره در سال ارتقا 
یافته اس��ت، ادامه داد: بنابر برنامه ریزی های انجام شده 

مقرر شده است تا پایان سال، میزان کنسانتره تولیدی 
به ۵۵ میلیون تن برس��د. ضمن اینکه در بخش گندله 
نیز می��زان تولید ۵/۲۱ میلیون تن ب��ود که اکنون به 
۵/۳۹ میلیون تن رس��یده و تا آخر سال نیز به گونه ای 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت که به ۴۵ میلیون تن دس��ت 
یابیم.  نعمت زاده میزان تولید آهن اس��فنجی در سال 
۹۲ را ۷/۱۸ میلی��ون ت��ن اعالم کرد و اف��زود: در این 
بخ��ش اکنون به رقم ۳۰ میلیون تن در س��ال دس��ت 
یافته ایم و طبق برنامه تا آخر سال افزایش تولید تا ۳۴ 
میلیون تن را در دستور کار قرار داده ایم. عالوه بر این، 
در بخش شمش نیز میزان تولید ۵/۲۳ میلیون تن بود 
که اکنون به ۳۱ میلیون تن رس��یده و تا آخر سال نیز 

به ۳۷ میلیون تن دست خواهیم یافت. 

تمامی طرح های توسعه در گروه فوالد مبارکه 
یکی پس از دیگری به بار نشسته است

بنا ب��ر ای����ن گ���زارش، در ای���ن مراس�������م 
دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل گروه فوالد مبارکه نیز 
از س��رمایه گذاری ۵,۵۰۰ میلیارد تومانی این ش��رکت 
برای اجرای طرح های توس��عه گروه ف��والد مبارکه در 
ط��ول دولت یازدهم خبر داد و با بیان اینکه این میزان 
سرمایه گذاری و تمامی طرح های توسعه در گروه فوالد 
مبارکه یکی پس از دیگری به بار نشس��ته است، ضمن 
ابراز خرس��ندی از به بهره برداری رسیدن گندله سازی 
۵ میلی��ون تنی فوالد س��نگان خراس��ان گفت: تمامی 
پروژه ها به جز کنس��انتره ۵ میلیون تنی س��نگان، که 
بیش از ۵۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، به طور کامل 

عملیاتی شده و به بهره برداری رسیده است. 
دکتر س��بحانی در معرفی پروژه گندله سازی سنگان 

اف��زود: این پ��روژه به منظ��ور تامین پای��دار گندله و 
ایج��اد ت��وازن در زنجیره فوالد به ظرفی��ت ۵ میلیون 
تن در س��ال، در مجاورت معادن س��نگ آهن س��نگان 
استان خراس��ان، در زمینی به مس��احت ۲۴ هکتار با 
سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریال در مدت ۳۶ماه با 

موفقیت اجرا شد. 
وی ظرفی��ت کنونی تولی��د در گروه ف��والد مبارکه 
را ۳/۱۰ میلی��ون ت��ن فوالد خ��ام و ۸/۱۱ میلیون تن 
آهن اسفنجی در سال اعالم و تصریح کرد: گروه فوالد 
مبارکه برای تولید این میزان محصول به ۵/۱۷ میلیون 

تن گندله نیاز دارد. 
مدیرعامل بزرگ ترین گروه فوالدسازی کشور افزود: 
مب��ادی تامی��ن گندله موردنی��از گروه ف��والد مبارکه 
از خ��ارج ش��رکت به میزان ۳/۵ میلیون تن در س��ال، 
در س��نگان به میزان ۵میلیون تن در س��ال و در خود 

شرکت فوالد مبارکه ۲/۷ میلیون تن در سال است. 
او با بی��ان اینکه ۷,۵۰۰ میلیارد تومان س��رمایه در 
این مجموعه ثبت ش��ده اس��ت، اظهار کرد: در بخش 
زنجیره تامین فوالد در بخش باالدست ۲۸۰۰ شرکت، 
اعم از معادن س��نگ آهن تا تامین قطعات یدکی و در 
بخش پایین دست ۱۰۰۰ شرکت، از جمله شرکت های 

خودروسازی و لوازم خانگی قرار دارند. 
دکت��ر س��بحانی در بخ��ش پایانی س��خنان خود با 
تاکی��د ب��ر اینکه ش��رکت ف��والد مبارک��ه بزرگ ترین 
تولیدکنن��ده ورق های فوالدی تخ��ت در خاورمیانه و 
ش��مال آفریقا اس��ت، تصریح کرد: این ش��رکت با ۱۲ 
واح��د احیای مس��تقیم ب��ه ظرفی��ت ۱۲ میلیون تن، 
بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان و یکی 

از موفق ترین شرکت های فوالدسازی است. 

باید اعتبار مناسبی برای تکمیل زیرساخت 
صنایع معدنی تامین شود

در ادامه این مراسم، محمود نگهبان سالمی، نماینده 
مردم خواف در مجلس ش��ورای اسالمی نیز با اشاره به 
اهمیت تامین زیرس��اخت در توسعه طرح های معدنی، 
تاکید کرد: یکی از دغدغه های بس��یار بزرگ در حوزه 
معدن، تامین زیرس��اخت است و از آنجا که تامین آب 
موردنیاز صنایع معدنی نیز یکی از زیرس��اخت های این 
بخش محس��وب می ش��ود، بنابراین باتوج��ه به کم آبی 
منطقه بای��د چاره جدی نیز در این زمینه اندیش��یده 
ش��ود که باتوجه به انتقال آب از دریای عمان به شرق 
کش��ور، تامین آب صنایع این منطق��ه باید موردتوجه 

قرار گیرد. 
وی نب��ود زیرس��اخت های الزم در زمینه حمل ونقل 
ج��اده ای و ریل��ی را در صنایع معدنی، یک��ی دیگر از 
معضالت معدن و صنایع معدنی کشور برشمرد و یادآور 
ش��د: از س��هم حقوق دولتی باید اعتبار مناسبی برای 

تکمیل زیرساخت صنایع معدنی منطقه تامین شود. 
بومی س��ازی صنایع معدنی فوالد س��نگان با اتکا به 
دان��ش فنی و س��رمایه گذاری ف��والد مبارکه و حضور 

پیمانکاران داخلی از ویژگی های بارز این پروژه است.
در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن مراس��م سیدمحس��ن 
میرمحم��دی، مدیرعامل ش��رکت صنایع معدنی فوالد 
سنگان نیز از اشتغال زایی بیش از ۱۳۰۰ نفر به صورت 
امانی و پیمانی در نخس��تین و بزرگ ترین گندله سازی 
ش��رق کشور در س��نگان خراس��ان رضوی خبر داد و 
بومی س��ازی صنایع معدنی فوالد س��نگان را با اتکا به 
دانش فنی و س��رمایه گذاری ف��والد مبارکه و پیمانکار 

داخلی، از ویژگی های بارز این پروژه خواند. 

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرمایه و دانش فنی فوالد مبارکه انجام شد 

بهره برداری از نخستین و بزرگ ترین گندله سازی شرق کشور در سنگان خراسان رضوی
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اخبار

تبریز – اسد فالح- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی 
گفت: اگر موانع پیش روی مطبوعات رفع شود جریان توسعه استان شتاب 
می گیرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمد محمدپور در همایش روز 
خبرنگار در تاالر خاقانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: تالش دولت 
تدبیر و امید بر این اصل استوار است که فضای رسانه ای کشور ساماندهی 
شود. وی اظهار کرد: نمی توان گفت که هیچ اقدامی برای ارتقای سطح رفاه 
خبرن��گاران انجام نمی گیرد اما هنوز تا نقط��ه  مطلوب فاصله زیادی داریم. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی یادآوری کرد: مشکالت 
رسانه ها اگر به صورت منسجم بیان شود، می توان هر ماه جلساتی با حضور 
مدیران اس��تانی برای موضوعاتی تخصصی برگزار کرد و به حل مس��ائل و 
مش��کالت خبرنگاران پرداخت. محمدپور ادامه داد: حمایت مدیریت کالن 

استان از جامعه خبری در سطح مطلوب و خوبی قرار دارد و در کل ذهنیت 
آن ها بر حل مسائل روزنامه نگاران استوار است. وی با اشاره به آغاز تجهیز 
و راه اندازی موزه مطبوعات تبریز گفت: این اتفاق امسال از جمله اقدام های 

شایسته ای است که با غنی سازی آن به یک موزه ی وزین تبدیل می شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی آذربایجان شرقی با اشاره به حساسیت 
مخاطبان کنونی جامعه اظهار کرد: آگاهی بخشی و اقناع افکار عمومی در راه 
صحیح وظیفه خبرنگاران است اما باید توجه داشت که مردم به شدت مطالب 
آنان را مورد قضاوت و سنجش قرار می دهند. محمدپور افزود: انتقاد سازنده 
به طور قطع با تخریب و سیاه نمایی تقاوت دارد و اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان به عنوان ناظر جریان خبری استان با تخریب رسانه ها برخورد 
و از رس��انه ای که رس��الت حقیقی خود را انجام می دهد حمایت می کند. 
هفدهم مرداد ماه به مناسبت شهادت محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری 
جمهوری اسالمی )ایرنا( در افغانستان به دست طالبان، در تقویم کشورمان به 

عنوان 'روز خبرنگار' نامگذاری شده است.

اصفهان - قاس�م اسد - مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه های  
بی��ن المللی اصفهان ۱۷مرداد، روز خبرنگار را به اهالی رس��انه 

تبریک گفت. در متن این پیام آمده است:
هفده��م مرداد م��اه در تقویم ایران، روز ش��رافت قلم و تعالی 
اندیشه با تکیه بر نیروی شگرف اطالع رسانی است؛ خبرنگاران 
و اصحاب رسانه، این طالیه داران عرصه آگاهی و فرهنگ سازی، 
در ایام مختلف سال و با تحمل شرایط نامساعد مکانی و زمانی، 
فارغ از چهارچوب های رایج شغلی، در عرصه خطیر خبررسانی 
ت��الش کرده و با انعکاس واقعیت و حقیقت، جامعه را از رخوت 
و رکود، رهایی می بخش��ند تا روزه��ای بهتر و زیباتری را برای 

آین��ده این مرز و بوم، ترس��یم کنن��د. نیروی انتقاد س��ازنده و 
قلمفرس��ایی خبرنگار، نیرویی بی بدیل و تحول آفرین است که 
چنانچ��ه ب��ر مدار اخالق حرف��ه ای به پیش رود، آینده س��از و 
تعیین کننده خواهد بود. این مناسبت ارزشمند را به خبرنگاران 
واقعی و تالش��گران حقیقی عرصه رسانه تبریک می گویم و به 
سهم و وظیفه خود از تالش های پرثمر و گرانقدر اصحاب رسانه 
در پوش��ش و نقد رخدادهای نمایشگاهی استان، کمال تشکر و 

قدردانی را دارم. پاینده و برقرار باشید. 
 رسول محققیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان

اهواز - شبنم قجاوند - مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از اخذ ۱3 
هزار فقره سند تک برگ به نام دولت در استان خوزستان طی سالهای 94 و 
9۵ خبر داد. منوچهر رحمانی گفت: در سال 9۵ با تالش و کوشش همکاران 
در حوزه امالک و حقوقی موفق شده ایم حدود ۱3 هزار فقره سند تک برگی 
امالک و اراضی دولت را در سطح شهرستان های تابعه و مرکز استان اخذ و در 
این راستا عملکرد چشمگیری داشته باشیم. وی افزود: موضوع مستندسازی 
ام��الک و اراضی دولتی که یک��ی از راهکارهای حفاظت و صیانت از امالک 
دولت است دارای اهمیت باالیی است و بر اساس قانون جامع حدنگار و نیز 
تکلیف ابالغی سازمان ملی زمین و مسکن، اخذ و تبدیل اسناد دفترچه ای 

به تک برگ از اولویت های وظایف ابالغی به این اداره کل بوده است . رحمانی 
اضافه کرد: این اقدام عالوه بر جلوگیری از دست اندازی متجاوزین به اراضی 
دولتی و حقوق بیت المال باعث کاهش دعاوی و تکمیل چرخه کاداس��تر 
کش��وری می گردد. مدیرکل راه و شهرس��ازی خوزستان ادامه داد: تعامل و 
همکاری مدیرکل ثبت اس��ناد و امالک استان جای تقدیر دارد و بر اساس 
توافقات حاصله جلس��ات مشترک جهت رفع مش��کالت و تداخالت ثبتی 
به منظور مستندس��ازی امالک دولت، به صورت مستمر بین این اداره کل و 
اداره کل ثبت از سال گذشته در حال برگزاری است. رحمانی ابراز امیدواری 
کرد: امس��ال طی برنامه ریزی صورت پذیرفته روند اخذ اس��ناد تک برگی و 

تبدیل اسناد دفترچه ای تداوم یافته است. وی افزود: در راستای سیاستهای 
حمایتی دولت از اقش��ار کم درآمد خصوصا ماده 9 قانون جامع حمایت از 
حقوق معلولین و وفق تفاهم نامه  فی مابین بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
– بنیاد مسکن انقالب و سازمان بهزیستی کشور و انجمن خیرین مسکن ساز 
با س��ازمان ملی زمین ومسکن به نمایندگی از وزارت راه وشهرسازی جهت 
تامین مسکن خانواده های دارای حداقل دو معلول در سطح شهرستانهای 
تابعه استان خوزستان برای ۱36 خانوار دارای 2 معلول جمعا 39 قطعه زمین 
به مساحت ۱0844 متر زمین برای ساخت ۱36 واحد زمین دولتی تامین و 

قرارداد آن باخیرین مسکن ساز منعقد گردید.

تبریز - اس�د فالح- رئیس س��ازمان جهادکش��اورزي استان آذربایجان 
ش��رقي همزمان با روز خبرنگار با صدور پی��ام تبریکي خطاب به خبرنگاران 
 و روزنام��ه ن��گاران تاکید کرد: ۱۷ مرداد ماه ی��ادآور خاطره بزرگ مرد عرصه

 اطالع رساني شهید محمود صارمي مي باشد، شهید گرانقدري که فراغش بهانه 
اي شد براي گرامیداشت »روز خبرنگار«، روزي از جنس حرمت و عشق به قلم. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومي سازمان جهادکشاورزي 

استان، متن کامل پیام تبریک مهندس کریم مهري به شرح ذیل است: 
ِحیِم  بِْسِم الَّلِ اَلَرّْحمِن اَلَرّ
ن َو اَلَْقلَِم َو ما یَْسُطُروَن 

هفدهم مرداد سالرروز شهادت شهید صارمي شهید عرصه اطالع رساني، 
خبر و روز خبرنگار، روز پاسداشت مقام انسان هاي آزاده اي که براي دستیابي 
به حقیقت و تولید و انتشار اطالعات از هیچ کوششي دریغ نمي کنند و در 
این راه جان فدا مي کنند خبرنگاران به راس��تي تجس��م امانت، مسئولیت، 
تعهد، دلسوزي و وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا 
همواره در عمق جامعه زندگي مي کنند و بخشي از سالمت فرهنگي و فکري 

هر جامعه اي مرهون تالش هاي ش��بانه روزي آنهاست. ۱۷ مرداد ماه یادآور 
خاطره بزرگ مرد عرصه اطالع رساني شهید محمود صارمي مي باشد، شهید 
گرانقدري که فراغش بهانه اي شد براي گرامیداشت »روز خبرنگار«، روزي از 
جنس حرمت و عشق به قلم. خبرنگاران به عنوان حلقه هاي اتصال رسانه با 
مخاطبان ازجایگاه و شأن واالیي برخوردارند و در واقع این خبرنگاران شجاع، 

آگاه و متعهد هس��تند که به رس��انه هویت و غنا مي بخشند و به ارزش آن 
مي افزایند. بي گمان رسانه ها نیز به عنوان یک ابزار اطالع رساني و فرهنگ 
سازي رس��التي بس مهم و خطیر در توس��عه و پیشرفت کشورها برعهده 
دارند و در برهه ها و مقاطع مختلف در کنار مردم و دولت مداران به عنوان 
 حامالن پیام و مرسالن خبر به تحلیل واقع بینانه اي از وقایع مي پردازند و 
اطالع رس��اني ش��فاف را س��رلوحه کار خود قرار مي دهند. در هزاره اي که 
فضاي زندگي سرشار است از ابزارها و کارکردهاي ارتباطي، نمي توان روزي 
را بدون خبرنگار تصورکرد، خبرنگار محور اطالع رساني صحیح و هدایت افکار 
جامعه به س��مت تعالي است. اینجانب از تالش هاي بي دریغ شما مردان و 
زنان حقیقت گو که با فروتني و بي ادعا در عرصه خبر و اطالع رساني و روایت 
حق و حقیقت به ویژه در انتقال اخبار و گزارش هاي ترویجي بخش بزرگ 
کش��اورزي از هیچ کوششي دریغ نمي ورزید و در نگارش قلم و خبر امانت 
داري، تعهد مداري، دلسوزي و وظیفه شناسي را پیشه خود کرده اید تقدیر و 
تشکر مي نمایم و از ایزد منان براي همه تالشگران این عرصه توفیق و تداوم 

هدایت، سعادت و سرافزاري تمنا دارم.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- امین قصمی مدیرعامل آبفای هرمزگان 
در نشست شورای شهر بندرعباس با بیان اینکه؛ نگاه ما به طرح فاضالب شهر 
بندرعباس و حفظ محیط زیس��ت نگاهی شهروندی است،اظهار داشت:حفظ 
محیط زیس��ت باید یک فرهنگ عمومي ش��ود و تعهد ما و نس��ل آینده به 
حفظ آن الزامی اس��ت. وی افزود: ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تنها متولی 
حفظ محیط زیست نیست اگر کماکان به دنبال ارگان مقصر باشیم، مشکل 
فاضالب رفع نخواهد ش��د و تنها راه حل این مشکل، همکاری و دغدغه مند 
بودن همه س��ازمان های ذیربط اس��ت. قصمی در ادامه ضمن انتقاد از رفتار 
برخي ش��هروندان و ارگان ها تصریح کرد: در ش��هر بندرعباس ۷۵0 کیلومتر 
ش��بکه فاضالب کار شده است اما هر کس��ی هر جور که دلش می خواهد با 
ش��بکه و منحول های فاضالب )درب هاي فل��زي( رفتار می کند. براي مثال 
تمامی تانکر های تخلیه فاضالب های خانگی و غیر خانگي به راحتی فاضالب 
خود را از طریق منحول ها وارد ش��بکه نموده و خس��ارت های س��نگینی به 

شبکه فاضالب وارد می کنند. این مقام مسئول تاکید کرد: برای رفع مشکل 
فاضالب بندرعباس، ما خود را موظف می دانیم و در این زمینه خواستار کمک 
و همکاری شورای شهر هستیم. اما جمع آوری روان آب های سطحی که در 
برخی مناطق به گنداب با بار آلودگی بس��یار باالتر از فاضالب تبدیل شده، به 

عهده آبفا نیست بلکه مسئولیت هدایت روان آب ها به عهده ارگان دیگري است. 
همچنین اجراي طرح فاضالب در بافت هاي فرسوده نیازمند اصالح و بازسازي 
بافت ش��هري است در نتیجه عالوه بر آبفا دیگر سازمان هاي مرتبط نیز باید 
خود را موظف بدانند.   مدیرعامل آبفای استان در ادامه گفت: در حال حاضر 
 ۷9 درصد از جمعیت شهر بندرعباس از شبکه جمع آوری و تصفیه فاضالب 
بهره مندند که حجم فاضالب جمع آوری ش��ده بیش از ۵3 هزار متر مکعب 
در شبانه روز است. وی گفت: اجرای ۱۵ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب، 
اصالح و بازس��ازی تصفیه خانه فاضالب بندرعباس ب��ا ظرفیت ۷2 هزار متر 
مکعب در شبانه روز و احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب شهرک نبوت با پیشرفت 
فیزیکی ۷6 درصد از جمله اقدامات این ش��رکت در سال گذشته بوده است . 
همچنین ایجاد تاسیسات فاضالب شهر بندرعباس با اعتبار هزینه شده بیش از 
۱49 هزار میلیارد ریال از جمله پروژه های در دست اجراست که تکمیل آن 4 

هزار و 6۵0میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

رفع موانع پیش روی مطبوعات جریان توسعه را شتاب می دهد

پیام  مدیرعامل شرکت نمایشگاه   های بین المللی استان اصفهان به مناسبت 17 مرداد، روز خبرنگار

اخذ 13 هزار فقره سند تک برگ به نام دولت در استان خوزستان

پیام تبریک رئیس سازمان جهادکشاورزي استان آذربایجان شرقي به مناسبت روز خبرنگار 

مدیرعامل آبفای هرمزگان در نشست شورای شهر بندرعباس اعالم کرد

نگاه شهروندي آبفا به حفظ محیط زیست و طرح فاضالب بندرعباس

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- مهندس محمود بدلی، مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی آذربایجان غربی، بیان داشت: در سانحه دلخراش سیل بسیاری 
از اماکن، اس��باب و اثاثیه منزل، باغات، مزارع و احش��ام مردم در روستاهای 
شهرس��تان ارومیه، نقده، اشنویه، شهر و روستاهای محمدیار دچار خسارت 
گردیدند، در این راس��تا ماشین آالت و پرسنل این نهاد از اولین ساعت بروز 
س��یل، به کمک خس��ارت دیدگان ش��تافتند و بالفاصله با اعزام 26 اکیپ 
کارشناسی فنی ساختمان، نسبت به برآورد میزان خسارت وارده بر اماکن را 
آغاز نمودند. وی، خاطرنشان کرد: از 96 روستای بررسی شده در 42 روستا، 
خسارت وارده بر اماکن مسکونی و تجاری تشخیص داده شد. ایشان افزود: در 
مجموع تعداد ۱9۷2 واحد مسکونی خسارت دیده در مناطق سیل زده استان 
اعم از ش��هر و روستا خسارت دیدند که 9۱9 واحد از آنها احداثی که نیاز به 
س��اخت مجدد دارند و ۱0۵3 واحد نیز تعمیری می باشند که تاکنون 429 
واحد ش��هری و روستایی در مناطق سیل زده اس��تان آواربرداری  و ساخت و 
سازها نیز شروع شدند. مهندس بدلی ادامه داد: در روستاها و شهرهای نقده و 
محمدیار نیز تعداد ۷ روستای خسارت دیده داشتیم که از  ۱۵2۵ واحد شهری 

و روستایی خسارت دیده، 6۵۵ واحد از آنها احداثی و 8۷0 واحد تعمیری می 
باشند. مدیر کل بنیاد مسکن استان، اظهار داشت: عمده خسارت ها در شهر 
محمدیار و روستاهای شهرستان نقده رخ داده، که تاکنون تعداد 264 واحد 
اعم از شهری و روستایی آواربرداری شده  و ساخت و سازها  نیز شروع گردیده 
اس��ت. در خاتمه از تمامی مسئوالن کش��وری، استانی و محلی در خصوص 
همدردی با س��انحه دیدگان و کمک رس��انی و... قدردانی ش��د و درخواست 
نمودند: با توجه به اتمام فصل کاری، در خصوص پرداخت تسهیالت بانکی و 

بالعوض ها مساعدت الزم را بعمل آورده شود، تا خسارت دیدگانی که نسبت 
به آواربرداری اقدام نموده، واحدهایی خود را بموقع تمام کنند. همچنین، تاکید 
نمودند: مسکن مقاوم و در مکان مناسب بسازیم تا در امان بمانیم. مهندس 
امیر عباس جعفری، مدیریت بحران استان نیز از تمامی سازمانها، در امر امداد 
رس��انی  و بنیاد مسکن در بحث آواربرداری و شروع ساخت و سازها قدردانی 
و تاکید نمود: برای در امان ماندن در برابر س��وانح،  باید پیشگیریهای الزم را 
بعمل آوریم که یکی از  این راهها، س��اخت مس��کن مقاوم می باشد. ابتدای 
این جلسه فرامرزی،  فرماندار شهرستان از تمامی دست اندرکاران در کمک 
رسانی و بازسازی مناطق س��یل زده  قدردانی نمودند. الزم به اشاره است: از 
تخصیص س��یمان رایگان از سوی مقام معظم رهبری به خسارت دیدگان و 
از ش��هرداریهای نقده و محمدیار، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و 
شهرستانهای یاد شده  در امر صدور پروانه ، طراحی و نظارت بصورت رایگان 
و...قدردانی شد. همچنین از ۱0۵3 واحد تعمیری در شهر و روستاهای استان 
تاکنون 963 واحد بهسازی و به اتمام رسیده که 830 واحد مربوط به شهر و 

روستاهای نقده و محمدیار می باشد.

برگزاري جلسه شوراي هماهنگي مدیریت بحران و بررسي روند بازسازي مناطق سیل زده در آذربایجان غربی

تبریز - فالح- آیین اختتام س��ومین جش��نواره تجلی��ل از خبرنگاران و 
رس��انه های برتر حوزه ایثار و ش��هادت با حضور رییس بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران کشور، قائم مقام صدا و سیمای کشور، مدیرعامل روزنامه اطالعات، 
فعاالن حوزه ایثار و شهادت، خانواده معظم شهدا و فعاالن رسانه ای کشور، با 
موفقیت گزارش نویس روزنامه سرخاب همراه بود. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، در این آیین، فرینوش اکبرزاده فعال رسانه ای تبریز در بخش گفتگوی 
ایثار و ش��هادت موفق به کسب عنوان سوم کشور شد. وی در این خصوص 
گفت: ایثار و شهادت به عنوان بخشی جدانشدنی از زندگی مردم ایران زمین 
مطرح بوده و تا همیش��ه تاریخ، یاد و خاطره حماسه سازان سالهای آتش و 
خون در ذهن و دل مردم جاری خواهد بود. به گفته این فعال رسانه ای، در 
روزهای ارزشمند سالگرد انقالب مشروطه و روز خبرنگار هستیم، روزهایی که 
با یاد و خاطره تالش سربلندی میهن عزیزمان گره خورده است و باری هرچه 
س��نگین تر را بر دوش فعاالن این عرصه می گذارد. اکبرزاده، شهر تبریز و 

آذربایجان را دیار دالوری و دالوران معرفی نمود و افزود: معرفی و تبیین تفکر 
و راه افرادی که برای حفظ کشورمان از جان مایه گذاشتند و بی دریغ از هیچ 
تالشی فروگذار نکردند، هیچ وقت تکراری نمی شود و گذر زمان نمی تواند بر 

طراوت این ایثار اثر بگذارد. وی به نقش مهم بانوان در شکل گیری خاطرات 
ارزشمند از سالهای دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: زندگی این شیرزنان می 
تواند به خوبی دستمایه تولید آثار تصویری مختلفی برای انتقال به نسل جدید 
شود. این فعال رسانه ای افزود: معرفی چهره واقعی این زندگی ها در آشنایی 
نسل جدید بسیار موثر است و همین مساله اهمیت پرداخت هرچه عمیق تر 
به این موضوع را برجسته می کند. الزم به ذکر است فرینوش اکبرزاده، فعال 
رسانه ای استان، عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان 

شرقی، مدرس دانشگاه و همکار رسانه ای روزنامه سرخاب است.
وی پی��ش از ای��ن عناوی��ن  مختلف رس��انه ای از جمله عنوان نخس��ت 
دوازدهمین جشنواره سراسری مطبوعات، جوان نمونه استان در حوزه رسانه، 
گزارش نویس برتر ش��مالغرب، بانوی فرهیخته حوزه رسانه استان، نفر اول 
گزارش نویسی دفاع مقدس در نخستین جشنواره ایثار و رسانه، پدیده جوان 

روزنامه نگاری شمالغرب و ... را کسب نموده است.

خبرنگار تبریزی برگزیده جشنواره رسانه های برتر ایثار و شهادت شد

پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مناسبت روز خبرنگار
ساری - دهقان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پیامی فرا رسیدن روز خبرنگار را به اصحاب قلم و 
رسانه تبریک گفت.دکتر قاسم جان بابایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران  در پیامی فرا رسیدن   ۱۷ مرداد 

روز خبرنگار را به خبرنگاران و اصحاب قلم و رسانه تبریک گفت. متن پیام دکتر جان بابایي به این شرح است :
ن َو اَلَْقلَِم َو ما یَْسُطُروَن 

هفدهم مردادماه  روز خبرنگار - نماد قلم و قسم است ، قلمی که برای راستگویی و درست گویی به آن قسم یاد 
می کنند . این روز، یادآور حماسه و رشادت قلم بدستانی است که برای رفع مشکالت جامعه با سالح قلم به جنگ با 
ناحق می روند . تاریخ گواهی میدهد که چه انسانهای فرهیخته اي در این راه جان عزیزشان را از دست دادند تا حقي از دست نرود ،یاد و خاطر همه 

این بزرگ مردان و زنان که ، در راه ساختن جامعه اي بهتر گام بر مي دارند گرامي و جاودان باد.

انعقاد بالغ بر یک هزار  قرارداد در شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان گفت: تاکنون یک هزار و ۵3 قرارداد با متقاضیان 
 س��رمایه گذاری در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان منعقد شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان، حجت اله 
خلیل زاده، تعداد واحدهای بهره بردار در شهرک ها و نواحی صنعتی را 6۷9 واحد اعالم کرد.وی با اشاره به اینکه آمارهای ارایه شده درخصوص رکود 
در شهرک های صنعتی  آمارهای غیرواقعی و غیرکارشناسی است، افزود: 28/۵ درصد واحدهای صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی دچار رکود 
شده است.به گفته وی فرسوده بودن خط تولید، فقدان نقدینگی ، اختالف شرکا و وراث از مهمترین عوامل تعطیلی و رکود این میزان واحدهای 
صنعتی است.خلیل زاده ادامه داد: اینکه برخی آمارهای غیرمستند از وضعیت واحدهای تولیدی ارایه می کنند  به جز آنکه موج نا امیدی را در کشور 

و استان ایجاد کند نتیجه دیگری ندارد.

مشاور استاندار و مدیرستاد اقامه نماز استان گلستان با حضور درشرکت گاز از 
تالشهای انجام شده درراستای ترویج فرهنگ نماز قدردانی کردند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- محمدی مشاور استاندارومدیر ستاد اقامه نمازاستان گلستان با حضوردرگازگلستان ازعملکرد شورای اقامه نماز 
شرکت گاز در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز تجلیل کرد.به گزارش روابط عمومی ،درجلسه  شورای اقامه نماز گاز گلستان که با حضور 
مدیرعامل و اعضای شورای اقامه نماز شرکت تشکیل شد ، مدیرستاد اقامه نمازاستان گلستان براهتمام به فریضه ارزشمند نماز اول وقت ، تشویق و 
ترغیب کارکنان وهمچنین برنامه ریزی درخصوص اجرای برنامه ای مرتبط با این فریضه الهی تاکید کرد.محمدی افزود:شرکت گاز استان گلستان با 
وجود اینکه یکدستگاه فرهنگی نیست و رسالتش توسعه گازرسانی وخدمات رسانی درسطح استان می باشد ولی عنایت ویژه ای به امورات فرهنگی 
بویژه حوزه نماز دارد ودراین رابطه توانس��ت با انجام برنامه های مختلف وتجهیز نمازخانه ها و ...درچند س��ال پیاپی رتبه برتر را بین دستگاههای 
اداری کسب نماید . مشاوراستاندارو مدیرستاد اقامه نمازاستان گلستان درخاتمه ازحسن توجه مهندس جمال لیوانی  مدیرعامل وکارکنان شرکت 
گاز استان به جایگاه ارزشمند ومعنوی نماز درسطح شرکت تقدیر نمود.درهمین راستا مهندس جمال لیوانی مدیرعامل گازگلستان نیز ضمن تشکر 
ازحضور،عنایات و اظهارمحبت مشاور استاندار و مسئول ستاد اقامه نماز استان گلستان  تقدیر نموده وگزارشی از عملکرد و برنامه های آتی شورای 
اقامه نماز گاز گلستان ارائه نموده وهر نوع وخدمت درمسیر توسعه وترویج فرهنگ نورانی نماز را افتخار بزرگی برای خود ومجموعه کارکنان شرکت 

گاز دانست .

سرپرست شهرداری رشت: کارکنان غیر رسمی پیشانی ارائه خدمات شهرداری هستند
رش�ت- زینب قلیپور- مهندس فرامرز جمش��یدپور سرپرست ش��هرداری رشت اعالم کرد که 
پرداخت مطالبات و معوقات پرس��نلی و جاری ش��هرداری، بدهکاری پیمانکاران از اسناد خزانه و نیز 
افزایش منابع درآمدی ش��هرداری از اهم برنامه هایی است که در سرلوحه بحث های مالی شهرداری 
قرار دارد. مهندس فرامرز جمشیدپور، کارکنان غیر رسمی را پیشانی ارائه خدمات شهرداری خواند و 
تصریح کرد:  عدم پرداخت به موقع حقوق و حق بیمه کارگران یکی از مشکالت اساسی شهرداری است 
کارمندان غیر رس��می با دریافت نیمی از  حقوق ماهیانه کارمندان رس��می امورات در زمره خود را به 
سختی پشت سر می گذارند.  وی با اشاره به تحقق 400 میلیاردتومن از بودجه 9۵0 میلیارد تومنی درسال 9۵ گفت: با توجه به اینکه کل بودجه 
سال گذشته محقق نشد برای سال جاری بودجه 900 میلیاردی تعریف شده است. جمشیدپور از افتتاح 2۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱00 میلیارد 
تومن در ماه آتی خبر داد و تصریح کرد: این پروژه ها از محل منابع داخلی به افتتاح خواهند رسید. با تاکید بر اینکه اخذ اهرم های فشار شهرداری در 
برابر تخلفات ساختمانی سببب کاهش درآمدها شده، یادآور شد: طی سه ماهه اول سال2۵ درصد بودجه تحقق پیدا کرده و اگر این روند ادامه یابد 
امسال نیز کمتر از 400 میلیارد تومن از بودجه محقق خواهد شد. وی با تاکید بر ضرورت تامین حقوق پرسنلی از منابع جاری شهرداری خاطرنشان 
کرد: شهرداری به ناچار در کوتاه مدت توانست با اخذ کمک های دولتی حقوق و معوقات قبلی پرسنل راتا تیرماه  پرداخت نماید. مهندس جمشیدپور  
بهره مندی از وکالی زبده و توانمند را نیاز ضروری شهرداری عنوان کرد و اذعان داشت: با کمک وکالی حاذق و توانمند می توان  با رعایت موازین 

قانونی از بستن نا حق حساب های شهرداری ممانعت کرد.

پیام شهردار ساري به مناسبت روز خبرنگار
ساری - دهقان - مهدي عبوري شهردار ساري در پیامي فرا رسیدن روز خبرنگار را تبریک گفت:

هواللطیف
 بار دیگر تقویم ایران اسالمي ورق مي خورد و صالت ظهر مرداد به نام فرزند دیگري از مام میهن مي رسد. محمود 
صارمي مرد با اخالق رسانه و قلم به تیر جهل به تاریخ ۱۷ مرداد ۷۷ آسماني مي شود و روز شهادت این خبرنگار 
خبرگزاري جمهوري اسالمي ایران به دست تروریسم، به نام روز خبرنگار نامي مي شود و چه نشاني بهتر از این روز 
براي حرفه اي که مي بایس��ت ترجمان آزادي و اخالق باش��د. جوهر اگر به خون تشبیه مي شود و قلم آنگاه که به 
اصالت آگاهي و پایداري پرسشگري چونان قلبي تپنده مي شود که بواسط آن، رسانه ضامن سالمت شهر و شهروند مي گردد، بدین خاطر است که 
بین قلم و دل رابطه ایست به عظمت سوگند. چه دلهایي که با قلم قرار گرفته اند و چه قلم هایي که قرار از دلها برده اند.خرسندم که در این مجال 
فرصتي است تا این روز را به اصحاب خبر، قلم و رسانه عرض تبریک گویم و براي همه این عزیزان، آرزوي پیروزي و بهروزي در همه امور زندگي 
را داشته باشم.رسانه مي تواند محرک توسعه هر شهر و تعالي شهروندانش باشد چرا که ناظر ایفاي مسئولیت اجتماعي شهروندان از سویي و مبین 
حقوق شهروندي در تمام سطوح جامعه از سویي دیگر است. از آنروي که با گسترش شبکه هاي اجتماعي، در شهِر انسان محور، هر شهروند خود یک 
خبرنگار است. بي تردید تعامل روز افزون تیم مدیریت شهري و عزیزان ساعي در عرصه خبر و رسانه مي تواند فصل تازه اي از کتاب توسعه ساري را 

قلمي نماید. امید دارم که ساري به همت فرزندان زمان شناسش بدانجایي رسد که الیق ساروي ها باشد.

درخشش فرزند یکی از کارکنان شرکت گاز استان مرکزی در بیست ویکمین 
مرحله مسابقات سراسری قرآنی شرکت ملی گاز ایران 

اراک- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی در بیست ویکمین مرحله مسابقات سراسری قرآن کریم 
و نهج البالغه با عنوان بهار در بهار ویژه فرزندان کارکنان شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای تابعه که در ایام مبارک دهه کرامت و همزمان با والدت 
حضرت ثامن الحجج،امام رضا)ع(و به میزبانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی برگزار شد،محمد رجبی فرزند یکی از کارکنان شرکت گاز شهرستان 
محالت از استان مرکزی خوش درخشید و موفق به کسب رتبه اول در رشته قرائت ترتیل در مقطع اول متوسطه گردید.   برپایه این گزارش مرحله 
مقدماتی این مسابقات همزمان با بهمن ماه سال گذشته و دررشته های قرائت،حفظ،مفاهیم قرآن کریم،نهج البالغه ، اذان وقصه گویی در دو بخش 
پسران ودختران در اراک برگزار گردید و نفرات برتر هر رشته در مقاطع مختلف تحصیلی به مرحله نهایی و سراسری راه یافتند که مرحله نهایی و 

سراسری این مسابقات با حضور نفرات برتر از سراسر کشور در شهر ارومیه برگزار شد.

سخنگوی اداره  کل اوقاف قزوین: 
رسانه نقش محوری را در تبیین و پیشبرد افکار جامعه دارد 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- س��خنگوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: نقش خبرنگار 
در جامعه ارزشمند بوده و قلم خبرنگار سالحی برای مقابله با جنگ رسانه ای است.  به گزارش روابط عمومی اداره 
کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین ، علی محمدپور در بازدید مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از دفتر 
خبرگزاری فارس این استان اظهار داشت: خبرگزاری فارس قزوین از رسانه های فعال، ارزشمند و انقالبی است که 
با انعکاس اخبار روز و مناسب توانسته خوب بدرخشد. وی افزود: تعامل مناسبی بین اداره کل اوقاف و امور خیریه و 
خبرگزاری فارس اس��تان قزوین وجود دارد که پوشش دادن اخبار در زمان های مختلف از سوی خبرگزاری فارس 
نشان دهنده این تعامل و همکاری است و خبرگزاری فارس در حوزه فعالیت خود توانسته عملکرد مناسبی داشته باشد. سخنگوی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان قزوین ادامه داد: رسانه نقش محوری را در تبیین و پیشبرد افکار جامعه دارد و قلم خبرنگار به عنوان سالحی برای مقابله با جنگ 

رسانه ای امروز بوده چراکه دشمن امروز به دنبال جنگ روانی است و برای پیشبرد اهداف خود از فضای رسانه استفاده می کند. 

ثبت نام بدون آزمون دوره کارشناسی  دانشگاه پیام نور بوشهر آغاز شد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- رییس دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر گفت: دانشگاه پیام نور امسال در ۵3 رشته محل پذیرای کلیه داوطلبان 
عالقه مند به تحصیل در این دانشگاه در تمامی گروه های آزمایشی؛ علوم ریاضی وفنی، علوم تجربی ، علوم انسانی و هنر می باشد. دکتر فاطمه کرمپور 
در خصوص  شیوه های خاص آموزشی و کیفیت مطلوب ، و منحصر به فرد این دانشگاه   گفت: شیوه آموزش نیمه حضوری و الکترونیکی دانشگاه 
پیام نور بهترین فرصت تحصیل را برای شاغلین و افرادی که به هر دلیل نمی توانند در کالس درس حضور یابند، فراهم می آورد. وی ضمن اشاره 
به مزایای تحصیل در دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه این دانشگاه با تکیه بر سیستم آموزشی ترکیبی شرایط ویژه ای را برای ادامه تحصیل متقاضیان 
آموزش عالی فراهم آورده است، اظهار داشت: پذیرش براساس سوابق تحصیلی، امکان تحصیل همزمان با اشتغال،آموزش نیمه حضوری،تحصیل 
همزمان دردورشته تحصیلی،سهولت تغییر رشته و مهمان شدن درسایر مراکز دانشگاه پیام نور کشور،اعطای وام تحصیلی به دانشجویان،  وجود 
کتاب های استاندارد تحصیلی، بومی گزینی دانشجویان،دریافت شهریه  پایین)یک سوم سایر دانشگاه ها( ازویژگی های این دانشگاه می باشد. دکتر 
کرمپور همچنین با اشاره به دیگر فرصت های تحصیل دراین دانشگاه گفت: در حال حاضر امکان تحصیل همزمان دو رشته در دانشگاه پیام نور 
وجود دارد و دانشجویان پیام نور وسایر دانشگاه در هرمقطعی که تحصیل می کنند می توانند به صورت همزمان در یکی از رشته های کارشناسی 

دانشگاه پیام نور نیز مشغول به تحصیل شوند .
 

جلسه ستاد بحران شهرستان مالرد به ریاست علی اکبر خراسانی تشکیل شد
مالرد- مژگان علیقارداشی - ستاد بحران شهرستان مالرد با حضور اعضای این ستاد در دفتر شهردار  تشکیل 
جلس��ه داد.  جلسه ستاد بحران شهرستان به ریاس��ت علی اکبر خراسانی شهردار مالرد با حضور اعضای این ستاد 
شامل  نماینده اداره کل پدافند غیر عامل استانداری تهران ،نماینده فرماندار ، نماینده جهاد کشاورزی ، نماینده اداره 
سازمان آب و فاضالب، نماینده شبکه بهداشت و درمان، مهندس سلگی ) معاون فنی عمرانی شهرداری (، مهندس 
میر باقری) معاون سازمان خدمات موتوی (،جناب عبدالملکی )معاون سازمان خمات شهر  شهرداری مالرد( ،مهندس بذر افشان) معاون حمل و نقل و 
ترافیک(،جناب نادری پور )مدیر عامل سازمات آتش نشانی و خدمات ایمنی (،جناب کاووسی) معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری (جناب خلج )مدیر 

عامل سازمان بهشت شهدای شهرداری مالرد ( و بیات )مدیر روابط عمومی شهرداری ( تشکیل شد.



پروفس��ور آلب��رت مهرابی��ان، روان ش��ناس می گوید: 
پیام های خاموش ما می تواند س��خن م��ا را تأیید یا نفی 
کن��د. پیام های غیر کالمی در مقایس��ه با کلمات از تأثیر 
بیشتری برخوردار هس��تند. حاالت چهره و زبان بدن از 
اهمیت قابل مالحظه تری برخوردار هستند، زیرا اگر آنها 
با اعمال و رفتار ما منافات داش��ته باش��د آن چیز که به 

حساب می آید اعمال ما و زبان بدن مان است. 
در رتبه بندی تأثیر ش��اخص های کالم��ی زبان بدن با 

55درصد تأثیر در رتبه نخس��ت لح��ن صدا با 38درصد 
تأثیر در رتبه دوم و کلمات تنها با 7درصد تأثیر در رتبه 

سوم قرار دارد. 
زمانی ک��ه ش��ما می خواهید با کس��ی همگام ش��وید 
همانطور که در مطالب قبل عرض کردم ابتدا باید کالمی 
و س��پس رفتاری با طرف مقابل همگام یا همانند شوید، 
اما فراموش نکنی��د ارتباط غیر کالمی یا همان زبان بدن 

نیز باید همگام باشد. 
ب��ا یک مثال س��اده توضی��ح می دهم: وقت��ی یکی از 
همکاران  )دوس��ت تان( ش��اد و پرانرژی باشد، اگر شما 

در ارتب��اط کالمی خیلی کس��ل آلود باش��ید او را عصبی 
می کنی��د، اما اگ��ر در ارتباط کالم��ی از صفات تفضیلی 
استفاده کنید و پرشور و پرهیجان باشید او در مرحله اول 
به شما اعتماد می کند )برای شروع ارتباط در آن روز( اما 
زنگ خطر جایی است که چشمان و حالت صورت شما با 
کالم تان یکی نباش��د؛ چشمانی خسته، کسل یا چهره ای 
غمگین. با این کار ش��ما مانند یک س��وزنی می مانید که 
به یک بادکنک بزرگ وارد ش��ده و آن را منفجر کرده اید، 
ط��رف مقابل یکهو می ایس��تد )به اصط��الح از تب و تاب 

می افتد( و از شما می پرسد مطمئنی حالت خوبه؟ 

زبانمان سخن می گوید یا بدنمان؟ 

نوشدارو

گوشی  هوشمند Aquos S2 شارپ رسما معرفی شد

نکاتی پیرامون امنیت شغلی
فرصت امروز: تمام افرادی که شاغل هستند 
برای پیش��رفت و حفظ امنیت شغلی خود تمایل 
بس��یار زیادی به کس��ب موفقیت داشته و برای 
آن تالش می کنند. به ویژه کس��انی که به تازگی 
و پ��س از س��پری کردن مراحل بس��یار طوالنی 
در یک کش��ور جدید موفق به یافتن یک ش��غل 
با درآمد مناس��ب ش��ده اند. موفقیت شغلی برای 
این دس��ته از افراد بس��یار حیاتی و مهم اس��ت، 
زی��را از دس��ت دادن حرفه و درآم��د مورد نظر 
می تواند تأثیر بسیار زیادی در زندگی آنها و افراد 
خانواده ش��ان داش��ته باش��د. در ادامه به معرفی 
برخی عوامل که در حفظ شغل شما تأثیر زیادی 

دارد می پردازیم. 

1- تخصص
تخصص عبارت است از توانایی شما در به کار 
بستن اس��تعدادتان آن هم در قس��متی حیاتی 
که برای ش��رکت یا مشتریان تان ارزشمند است. 
انتخاب این قسمت که در چه زمینه ای تخصص 
داشته باش��ید در موفقیت بلندمدت شما بسیار 
تعیین کننده اس��ت. همچنین شما باید بیاموزید 
که چگونه تخصص خ��ود را به کار بندید تا برای 
ش��ما موفقیت ش��غلی به ارمغ��ان آورد. در واقع 
مدیران کارمند هایی را که در مس��یر پیش��رفت 

قرار دارند اخراج نخواهند کرد. 

2- تمایز
تمایز عبارت اس��ت از اینک��ه چگونه در یک یا 
چند زمینه که تخصص دارید یا کارایی شما بهتر 
اس��ت برتری خود را نشان دهید. توانایی شما در 
متمایز کردن خود براساس کیفیت کار باال بسیار 
مهم و کانون فعالیت ش��غلی شماست. همانطور 
که یک سازمان باید حداقل در یک زمینه برتری 
داش��ته باش��د تا رونق الزم را پیدا کند، شما هم 
به عن��وان یک ف��رد باید حداق��ل در یک زمینه 
کاری برتر باشید. اگر از کارفرما یا کارمندان شما 
درباره ش��ما بپرسند: » برتری او در چه زمینه ای 
اس��ت؟ « آنها چه جوابی در مورد ش��ما خواهند 
داد؟ در کدام قسمت کار شما برجسته هستید؟ 
چه کاری را بهتر از هر کسی انجام می دهید؟ چه 
کاری را اگر شما انجام دهید سود زیادی نصیب 
س��ازمان شما می شود. اگر تاکنون در حرفه خود 
یک زمینه را مشخص نکرده اید تا در آن بهترین 
باش��ید، باید زودتر اقدام کنید. به توانایی خود و 
احتیاجات سازمان و مشتریان خود توجه داشته 
باش��ید چگونه باید باش��د؟ چگونه می توانس��ت 
باشد؟ نقش��ه شما برای تبدیل ش��دن به فردی 
برجس��ته در حرفه خود چیس��ت؟ چگونه میزان 
برت��ری خود را چ��ه از نظر دان��ش و چه از نظر 
مهارت در یک زمینه کاری اندازه می گیرید؟ این 
اندازه گیری اس��تاندارد شما را برای کارایی نشان 
می دهد. بهترین بودن در یک زمینه مهم از شغل 
و حرفه شما بیشتر از هر چیزی به پیشرفت شما 

کمک می کند. 
واقعیت این اس��ت که چه شغل خود را دوست 
داشته باش��ید و چه از آن متنفر باشید، مواقعی 
وجود دارند که شما بیشتر برای نگه داشتن شغل 
و نه برای رضایت ف��ردی کار می کنید. زمانی که 
وضعیت اقتصادی نابسامان است یا کارمندان به 
علت  دش��واری کار دس��ت از آن می کشند تمام 
س��عی شما باید بر این باش��د که جایگاه خود را 

حفظ کنید. 
یک��ی از راهکارهای مناس��ب در این زمینه که 
کمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت آگاه ساختن 
مدی��ران از فعالیت های خود اس��ت. درواقع الزم 
اس��ت رئیس خود را از آنچه انجام می دهید آگاه 
کنید، به خصوص زمانی که پروژه مهمی را انجام 
می دهید. زمانی که وضعیت مالی آن شغل خوب 
نباش��د، با آگاه بودن رئیس از فعالیت های شما، 
ارزش واقعی تان را نشان می دهد. به آنچه کارفرما 
یا رئیس تان می گوید گوش کنید. سعی کنید کار 
او را راحت کنید. برای مثال هر هفته خالصه ای 
از آنچه انجام گرفته اس��ت یا روند کاری خود را 

برای وی ارسال کنید. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- برای انجام کارهای جدید یا تکمیل کارهای 
قبلی داوطلب ش��وید. این احس��اس مسئولیت و 
دغدغه  شما برای کار را نشان می دهد، حتی اگر 

موجب افزایش ساعت و دشواری کار شما شود.
- سعی کنید مهارت ها و اعتبارات حال حاضر 
خ��ود را حفظ کنی��د و مهارت ه��ای جدیدی را 
که مربوط به ش��غل تان است کسب کنید. حتی 
اگر کارفرمای ش��ما زیاد به داش��تن آنها اهمیت 
نمی ده��د این ویژگ��ی موجب برتری ش��ما در 
موقعیت های ش��غلی بعد است. تحت هر شرایط 
ممکن اس��ت شغل خود را از دس��ت بدهید، به 
همین خاطر همواره باید سطح توانایی های خود 
را در ح��دی نگه دارید که به س��رعت بتوانید در 
جایی دیگر اس��تخدام ش��وید یا حت��ی موقعیت 

شغلی بهتری را به دست آورید. 
- یک شرکت نیازمند کار تیمی است به همین 
خاطر الزم است خود را عضو یک تیم بدانید. در 
این راس��تا به رئیس و همکاران خود نشان دهید 
که قلبا خیرخواه آنان هستید و هر زمان که الزم 

باشد آماده همدلی و یاری شان هستید. 
- عادت های بد خود را شناسایی و حذف کنید. 
غفلت شما در این مورد می تواند در نهایت منجر 

به از دست رفتن موقعیت شغلی شما شود. 

مدرسهکسبوکار

زودشور یکی از استارتاپ های شرکت کننده در الکامپ امسال بود که به صورت آنالین خدمات خشکشویی به مشتریان ارائه می دهد. شست وشوی 
لباس و اتو کردن آن از دیرباز با حضور مس��تقیم مش��تری برای تحویل و دریافت البسه همراه بوده است، اما استارتاپ زودشور این فرآیند را 
برای صرفه جویی در زمان و هزینه به صورت آنالین مدیریت می کند. طبق ادعای زودشور، خدمات خشکشویی این استارتاپ توسط معتبرترین 
خشکشویی های هر منطقه  ارائه می شود. عالوه بر وب سایت زودشور، امکان سفارش از طریق اپلیکیشن های اندروید و iOS نیز فراهم است. ایده 
اولیه زودشور، مردادماه ۱3۹5 به ذهن سازندگان آن رسید و یک ماه پس از آن عملیاتی شد. با این حال شروع فعالیت زودشور از طریق وب سایت 
بوده است و پس از آن، به ترتیب اپلیکیشن های اندروید و iOS عرضه شده اند. زودشور فعال مناطق یک، سه و چهار تهران را پوشش می دهد و 
مناطق دیگر در آینده  به این سرویس اضافه خواهد شد. زودشور لباس های خشکشویی شده را ظرف ۴8 ساعت تحویل مشتری می دهد، ولی 
به احتمال فراوان، این زمان با افزایش ظرفیت سیستم حمل ونقل در آینده کاهش خواهد یافت. پس از ورود به بخش ثبت سفارش و انتخاب نوع 
لباس، بسته به نوع خدمات انتخابی شما مانند اتو یا شست وشو، هزینه آن را مشاهده خواهید کرد. زودشور عالوه بر پرداخت آنالین، پرداخت 
پس از تحویل را نیز برای راحتی هرچه بیشتر مشتریان در نظر گرفته است. در شرایط کنونی، زودشور کلیه خدمات مربوط به شست وشو و اتوی 
لباس های مردانه، زنانه، بچگانه و پتو را ارائه می دهد. زودشور درصدد است در آینده نزدیک، خدمات شست وشوی مبلمان را نیز به فعالیت های 
خود اضافه کند. استارتاپ هایی همچون زودشور در ابتدای راه خود و نیازمند بهبودهایی از نظر پوشش و خدمات هستند. آنچه مسلم است، 

زودشور و استارتاپ های همانند آن باید فواید و مضرات مسئله فقدان رقابت را به خوبی بشناسند و از آنها استفاده کنند. 

زودشور؛ سفارش خدمات خشکشویی آنالین

معرفیاستارتاپ

تاکنون بارها شاهد انتشار شایعاتی بوده ایم مبنی بر 
اینکه گوش��ی هوش��مند Aquos S2 شارپ در بازار 
آمریکا عرضه نخواهد شد؛ اما با توجه به رندرهایی که 
نشان از طراحی تمام صفحه  این محصول دارند و با در 
نظر گرفتن قابلیت هایی مثل سنس��ور اثر انگشت زیر 
نمایشگر، به نظر می رسد بسیاری از کاربران آمریکایی 
همچن��ان ب��ه عرضه  ای��ن دس��تگاه در کش��ور خود 
 امیدوار هس��تند. حال کمپانی شارپ گوشی هوشمند

 Aquos S2 را رس��ما معرفی کرده است و همان طور 
که پیش بینی ش��ده ب��ود، این محصول یک دس��تگاه 

میان رده است.
گوش��ی مورد اش��اره در دو مدل به دست مشتریان 
خواهد رس��ید. این دو مدل به پردازنده  اس��نپدراگون 
۶3۰ و اس��نپدراگون ۶۶۰ و ۴ گیگابای��ت رم مجه��ز 
ش��ده اند. حافظ��ه  داخلی ای��ن دو م��دل، ۶۴ و ۱۲8 
گیگابایت در نظر گرفته ش��ده اس��ت. درهرحال شایع 

ش��ده که مدل س��وم این محصول با نمایش��گر 4K و 
سنس��ور اثر انگش��ت اپتیکال معرفی خواهد ش��د که 
البته در مراس��م معرفی دیروز، هیچ اش��اره ای به این 
مدل نش��ده اس��ت. همچنین بد نیست اش��اره کنیم 
ش��ارپ پنل ه��ای 4K IGZO به ابع��اد 5.5 اینچ در 
 اختیار دارد که می تواند در تولید مدل س��وم گوش��ی

 Aquos S2 از آن استفاده کند، ولی صحت این خبر 
هنوز تأیید نشده است.

برای مطالعه 756 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: قبل از هر چیز الزم است بدانید 
مهم تر از سرمایه، انگیزه و تخصص شما و همچنین نیروی 
انسانی شایسته اس��ت که موجب موفقیت کسب و کارها 
می ش��ود. پیش��نهاد می کنم در حوزه ای وارد شوید که 
اطالعات اولیه نسبتا خوبی درباره آن داشته باشید. البته 
این به معنی این نیست که نمی توانید در زمینه های دیگر 

فعالیت کنید، بلکه کار برای شما کمی سخت تر و کندتر 
پی��ش خواهد رفت و نیاز به آموزش و یادگیری خواهید 
داش��ت. همچنین ضروری اس��ت بدانید ک��ه حتما باید 
طرحی هرچند مختصر راجع به کسب وکار انتخابی خود 
بنویسید که نقشه راه برای شما مشخص باشد. پیشنهاد 
می کنم از یک متخصص استفاده کنید. اگر در این بخش 
ابتدا مش��ورت بگیرید و هزینه کنید حتما از هزینه های 
بسیار بیش��تر در مراحل بعدی جلوگیری خواهد شد و 

احتمال موفقیت شما بیشتر می شود. توصیه بعدی این 
اس��ت که ایده های مختلف کس��ب و کار را روی اینترنت 
بررسی و درباره آنها با دیگران مشورت کنید و تحقیقات 
مفصل��ی راجع به آنهایی که نظر ش��ما را جلب می کند 
انجام دهی��د. زود تصمیم نگیرید. همچنین پیش��نهاد 
می شود مقاالتی درباره راه اندازی کسب و کار و الزامات آن 
مطالعه کنید تا با آگاهی بیشتر کارتان را آغاز کنید. در هر 

مرحله از مشاوره های تخصصی استفاده کنید. 

راه اندازی کسب و کار

پرس�ش: مبلغ 200 میلیون تومان سرمایه دارم و تصمیم گرفته ام یک کسب و کار راه اندازی کنم. چه توصیه ای برای من 
دارید؟  کلینیککسبوکار

کاسب کیه؟ 

صدای محمد همیش��ه بلند تر از صدای محس��ن 
ب��ود. این دو تا که کنار هم بودن��د مدام درباره یک 
موضوع بحث می کردن��د و هیچ کدام حرف دیگری 
رو قبول نداش��ت. س��اعت 5 عصر بود و هنوز جواد 
نیومده بود. اما بحث محمد و محس��ن ش��روع شده 
بود. محمد بدون اینکه محسن را نگاه کنه می گفت: 
این نظر منه و من معتقدم کاس��ب دیروزی و امروز 
نداره ح��اال هی تو برای من صغ��ری کبری کن که 
دور و زمونه عوض ش��ده و کاسب امروزی با کاسب 

دیروزی فرق داره. 
محس��ن که روی مبل لم داده بود همین جور که 
لیوان آب را سر می کشید با صدای آهسته تری گفت: 
چرا فرق نداره؟ ش��رایط کسب و کار عوض شده پس 

کاسب هم باید روش کسب و کارش عوض بشه. 
محمد رو ک��رد به من و گفت: من که مخالف این 
حرف نیستم محس��ن جان. اما نظرم اینه هر کاسب 
بای��د یه اصول و قاعده ای رو رعای��ت کنه، حاال این 
کاسب فست فود داشته یا لوازم الکتریکی یا فروشگاه 
مب��ل و ل��وازم خانگی یا اینکه جوراب فروش باش��ه 
هیچ کدوم باعث نمی ش��ه که نقش اون به عنوان یه 
کاس��ب تغییر کنه. مش��تری مداری در همه تاریخ 
وجود داش��ته ی��ا بازاریابی در هم��ه بازارهای ایران 
وجود داش��ته، اما ش��کل و ش��یوه اش عوض شده یا 
اخالق مداری رو همه کاس��ب ها باید در همه دوره ها 
رعای��ت کنند. نمی ش��ه بگیم چ��ون م��ا کامپیوتر 

می فروشیم نباید اخالق رو رعایت کنیم. 
محس��ن کم��ی خ��ودش رو مب��ل جلو کش��ید و 
درحالی که با یه دس��تش کتاب رو ورق می زد، گفت: 
م��ن می گم یه کامپیوتر فروش با یه پیاز فروش فرق 
دارن��د. مش��تریان اینها با هم ف��رق داره. مکان های 
فروش فرق دارند. نیازها فرق دارند. خواس��ته ها فرق 

دارند. پس نوع کاسبی هم طبعا فرق داره. 
من که تا اون لحظه س��اکت بودم وارد بحث شدم 
و گفتم: فکر می کنم نظر هر دو تای شما درسته. اما 
ش��ما دارید راجع به دو تا موضوع صحبت می کنید. 
در کاس��بی یه سری اصول ثابت هست که در تاریخ 
عوض نمی ش��ه. مثاًل هیچ کاس��ب دروغگویی موفق 
نیس��ت. یا کاس��ب گران فروش مود تأیید مشتری 
نیس��ت. یا کاس��بی که ۱۰ صبح در مغازه ش��و باز 
می کن��ه و س��اعت ۴ عصر می بنده خ��وب نمی تونه 

موفق باشه. اینها اصول ثابت کسب و کار است. 
محس��ن نگاهی به هر دوی ما کرد و گفت: خوب 
اصول متغیر چی هس��ت؟ کمی ب��ه اونها نزدیک تر 
ش��دم و گفتم: اصول متغیر همون چیزایی هس��ت 
که تو می گی. تو درس��ت می گی. زمانه عوض ش��ده 
پس باید ش��یوه مش��تری مداری هم عوض بش��ه و 
شیوه بازاریابی عوض بشه چون خواسته ها و نیازهای 
مردم عوض ش��ده. من فکر می کنم محمد بیشتر به 
اصول ثابت فکر می کنه و تو بیش��تر به اصول متغیر 

کسب و کار. 
 محمد یه تکه بیس��کویت از روی میز برداش��ت و 
توی دهنش گذاش��ت و گفت: درس��ته. من معتقدم 
تا کاس��ب اصول اولیه به قول تو ثابت را یاد نگیره و 
اجرا نکنه نمی تونیم اسمش رو کاسب بذاریم.  آدمی 
ک��ه اخالق رو رعایت نکنه. انصاف نداش��ته باش��ه و 
کم فروشی یا گران فروش کنه اون که کاسب نیست. 
محس��ن یه دفعه وسط حرف محمد پرید و گفت: 
کاسب هست اما کاسب ناموفقیه یا کاسب بدیه چون 
اون هم می خواد با فروش یه چیزی کس��ب کنه اما 

شیوه کاسبی اش نادرسته. 
دوباره بحث داش��ت باال می گرفت که وارد ش��دم 
و گفتم: حرفای هر دوی ش��ما درس��ته. کاسب ها را 
باید به کاس��ب موفق و کاسب ناموفق تقسیم کنیم. 
کاسب موفق کسی است که هم اصول ثابت را رعایت 
می کن��ه و هم اص��ول متغیر رو. اما کاس��ب ناموفق 
کس��ی اس��ت که هیچ تعهدی به هیچ ک��دوم نداره 
چون فقط خودش را ن��گاه می کنه و اصاًل برای اون 
مشتری مهم نیست برای همین شاید چند صباحی 
ب��ا کلک تبلیغات بتونه دوام بیاره اما در درازمدت از 

بین می ره. 
زنگ در که ب��ه صدا در اومد فهمیدم جواد اومده. 
محس��ن هنوز دوست داش��ت بحث رو ادامه بده که 
محم��د زودتر ش��روع کرد و گفت: ای��ن بحث اینجا 
تموم ش��دنی نیس��ت. چون باید بدونیم اصول ثابت 
برای کاس��ب چی هست و اصول متغیر چی هست و 
اصاًل آیا یه اصول ثابت برای همه کسب و کارها وجود 
داره یا برای هر کسب و کاری یه اصول است و بعدش 
ای��ن اصول متغیر رو کی تعیی��ن می کنه. من که به 
ط��رف درب آپارتمان می رفتم گفتم: بحث رو همین 

جا تموم کنید باید بریم پایین جواد منتظره. 
 محمد دس��ت محس��ن رو گرفت تا از روی مبلی 
که لم داده بود بلند بشه و من درحالی که بند کفش 
هام��و را می بس��تم گفت��م: کولر رو خام��وش کنید 

یادتون نره .

آدابکسبوکار

مهندس محسن نادری
کارشناس بازاریابی و فروش

پارسا امیری
کارشناس فروش 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: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
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