
صبح روز گذش��ته در اقدامی عجیب س��ران چهار 
کش��ور عربستان س��عودی، ام��ارات متح��ده عربی، 
بحرین و مصر اعالم کردند که تمام روابط سیاس��ی 
و اقتصادی خ��ود را با قطر متوقف می کنند؛ روابطی 
ک��ه به نظر می رس��د در آینده ای نه چن��دان دور بر 
تبادالت اقتصادی منطق��ه خاورمیانه تاثیری جدی 

خواهد گذاشت. 
به گ��زارش »فرصت امروز«،  قط��ر در کنار منابع 
غنی نف��ت و گاز، در حوزه دریای��ی و هوایی نیز در 
طول سال های گذش��ته عملکرد قابل دفاعی داشته 
اس��ت و از همین رو، منابع خبری با توجه به تبادل 
تجاری وس��یع دوحه با کش��ورهای عرب��ی مذکور، 
میزان خس��ارت وارده به قطر را ح��دود 30 میلیارد 
دالر ارزیاب��ی کرده اند. ای��ن منابع ب��رآورد کرده اند 
ک��ه لغو پروازهای چند ش��رکت هواپیمایی به دوحه 

منجر به انزوای بازرگانی این کش��ور می شود 
و میزان تورم اقتصاد قطر را به دلیل محاصره 

اقتصادی آتی افزایش می دهد. 
همچنین روز گذش��ته با اع��الم این خبر، 
ش��اخص اصلی بازار س��هام قط��ر پس از دو 
س��اعت از فعالیت خود به میزان 7.5 درصد 
کاهش یافت. از س��وی دیگر ب��ازار نفت نیز 
واکنش��ی مثب��ت نش��ان داد و قیمت نفت 
پس از اعالم قطع روابط سیاس��ی، اقتصادی 
کشورهای عربی با دوحه، به میزان یک درصد 

افزایش یافت. 

آسمان ایران، تنها امید همسایه جنوبی 
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه از نظ��ر موقعی��ت 
جغرافیای��ی، قطر برای ارتباط با کش��ورهای 

شمالی و غربی خود مسیری بهتر از آسمان عربستان 
س��عودی و س��پس مصر ندارد، با توق��ف ارتباطات 
اقتصادی باید هواپیماهای این کش��ور مسیری دیگر 

را انتخاب کنند. 
طب��ق برآورده��ای صورت گرفت��ه در حال حاضر 
تنها ش��رکت هواپیمایی قطر ایرویز با داش��تن بیش 
از ۲00 هواپیم��ای فع��ال و س��فارش ح��دود ۲00 
فروند هواپیمای جدی��د به عنوان یکی از بزرگ ترین 
ایرالین ه��ای جهان فعالیت می کند و به ۱50 مقصد 
بین المللی تردد دارد که بخش قابل توجهی از آنها به 
اروپای غربی و ایاالت متحده آمریکا مربوط می شود. 
حاال ب��ا محدودیت های جدی که در مس��یر تردد 
هواپیماه��ای قطری به وجود آمده به نظر می رس��د 
عبور از آس��مان ایران بهتری��ن و در عین حال تنها 
گزینه آنها خواهد بود. هرچند که در این بین آسمان 
عراق نیز برای قطری ها در دسترس است اما مشکالت 
سیاس��ی و ناامنی هایی که در این کشور وجود دارد 
ترجیح مس��ئوالن اقتصادی قطر را به س��مت ایران 
خواه��د آورد. عبور کش��تی ها و نفتکش های قطری 
نیز در منطقه با محدودیت هایی مواجه خواهد ش��د. 
هرچند عبور از آب های آزاد برای این کش��ور ممکن 
اس��ت، اما همکاری های تج��اری و اقتصادی با بنادر 
منطقه در حال حاض��ر جزو گزینه های قطر نخواهد 
ب��ود و از این رو ایران می توان��د در حوزه ترانزیت و 
ترانشیب دریایی به عنوان محور تعامل اقتصادی قطر 

در منطقه خ��ود را معرفی کند.  هرچند هنوز دولت 
قطر برنامه ریزی های جدی��د اقتصادی خود را اعالم 
نکرده، اما قطعا در هر برنامه ای که مطرح ش��ود نام 
ایران به عنوان یکی از اصلی ترین ش��رکای تجاری و 
منطقه ای دوحه مطرح خواهد ش��د و این امر فرصت 

ویژه ای را برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. 

چالش های پیش روی اقتصاد قطر
قط��ع رواب��ط دیپلماتیک کش��ورهای عربس��تان، 
امارات، بحری��ن و مصر با قطر، چالش های اقتصادی 

فراوانی را برای این کشور به همراه خواهد داشت. 
پایگاه خبری بی بی س��ی در گزارش��ی آورده است: 
کش��ور کوچک قطر که تنها ب��ا ۲4 میلیون جمعیت 
در ساحل شمال شرقی ش��به جزیره عربستان واقع 
ش��ده اس��ت، به یمن خطوط هوایی ملی این کشور، 

خبرگزاری الجزیره و ورزش )اسپانسری تیم فوتبال 
بارس��لونا، میزب��ان رقایت ه��ای جام جهان��ی ۲0۲۲ 
فوتبال(  ش��ناخته می ش��ود. اما در پ��ی قطع روابط 
دیپلماتی��ک با قط��ر، کش��ورهای ام��ارات، بحرین 
و مص��ر به پی��روی از عربس��تان تمام��ی پروازهای 
خ��ود را به مقصد دوح��ه لغو کرده و اع��الم کردند 
ک��ه به هواپیماه��ای خطوط هوایی قط��ر نیز اجازه 
فرود نخواهن��د داد؛ امری که بی��ش از هرچیزی به 
هواپیمای��ی دولتی قطر ضربه خواه��د زد. از طرفی 
تمامی پروازهای ای��ن خط به مقصد دوبی، ابوظبی، 
ریاض و قاهره متوقف خواهند ش��د و از طرف دیگر 
این تحریم ها این شرکت هواپیمایی را بر آن خواهد 
داش��ت تا مسیرهای متفاوتی را برای پرواز های خود 
برگزیند، امری که هم مصرف سوخت این شرکت را 
افزایش داده و هم با نارضایتی مسافران از پروازهای 

طوالنی همراه خواهد بود. 
بی بی س��ی با اشاره به اینکه رش��د خطوط هوایی 
قطر در گرو پیوند دادن اروپا به آس��یا است، به نقل 
از غانم نصیبه از شرکت مشاوره کورنراستون، آورده 
اس��ت: با توجه به اینکه سفری که سابق بر این تنها 
شش ساعت طول می کشید اکنون هشت یا 9ساعت 
زمان می برد، مس��افران شرکت های هوایی دیگری را 

برای رسیدن به مقصد خود انتخاب خواهند کرد. 
کش��ورهای بیابانی به طور طبیعی با معضل تامین 
غذا همراه هستند و از آنجایی که مرز عربستان تنها 

مرز قطر با خش��کی اس��ت، تامین امنی��ت غذایی از 
مهم تری��ن چالش ه��ای پی��ش روی این کش��ور به 
ش��مار می آید. روزان��ه صد ها فروند کامی��ون از مرز 
عربس��تان وارد قط��ر می ش��وند ک��ه محموله ه��ای 
غذایی، اصلی ترین بار این کامیون ها هس��تند. گفته 
می شود حدود 40 درصد از نیاز غذایی قطر از راه این 
محموله ها برطرف می ش��ود. با مسدود شدن این راه 
ارتباطی به دس��ت عربس��تان، نیاز غذایی تنها از راه 
هوایی و دریایی تامین خواهد شد که افزایش تورم را 
به همراه خواهد داشت، امری که زندگی مردم عادی 
در قطر را تحت الش��عاع قرار می دهد. افزایش فشارها 
بر مردم عادی نیز بالطبع موجب افزایش فش��ارها بر 
خاندان سلطنتی قطر برای تغییر در ساختار سیاسی 

یا تغییر در مواضع کنونی این کشور می شود. 
گزارش بی بی سی به نقل از نصیبه ادامه داده است: 
بسیاری از خانواده های کم توان قطری برای 
تامین مایحتاج خود به طور روزانه یا هفتگی 
به عربستان سعودی س��فر می کردند. بسته 
ش��دن این راه ارتباطی بی��ش از هر چیز به 
ضرر این قشر کم توان خواهد بود. همچنین 
کمب��ود مصال��ح ب��رای پیش��برد طرح های 
عمرانی همواره دشواری هایی را برای صنعت 
ساخت و س��از قطر به همراه داش��ته اس��ت. 
ام��ا محدودیت ه��ای کنونی بی��ش از پیش 
ب��ر وخامت ای��ن بحران افزوده ان��د. در حال 
حاضر طرح ه��ای عمرانی بس��یاری در قطر 
در دس��ت احداث ق��رار دارند که از آن میان 
می توان به یک مرکز پزش��کی، یک بندرگاه 
و هشت اس��تادیوم برای میزبانی رقابت های 

جام جهانی ۲0۲۲ اشاره کرد. 
پایگاه خبری بی بی س��ی ادام��ه داد: مصالح اصلی 
ب��رای پیش��برد این طرح ها از جمله بت��ن و فوالد از 
راه دری��ا یا خش��کی از عربس��تان س��عودی تامین 
می شدند، اما بسته ش��دن مسیر ارتباطی میان قطر 
و عربس��تان، به باال رفتن قیمت ها و ایجاد تاخیر در 
اجرای این پروژه ها خواهد انجامید. همچنین بس��ته 
ش��دن مرزهای زمینی و هوایی به روی قطر از سوی 
این کشور در برنامه میزبانی جام جهانی ۲0۲۲ نیز از 

سوی قطر اختالل ایجاد خواهد کرد. 
در گزارش بی بی س��ی درباره تاثیر این تحریم ها بر 
مردم قطر نیز آمده اس��ت: قط��ع روابط دیپلماتیک، 
اتباع عربس��تان، امارات و بحرین را از س��فر به قطر، 
زندگی در این کش��ور یا عبور از آن منع می کند. به 
گفته مقامات س��عودی، افرادی که شامل این قانون 
می ش��وند تنها ۱4 روز فرص��ت دارند تا قطر را ترک 
کنند و اتباع قطری نیز زمان مش��ابهی را در اختیار 

دارند تا عربستان، امارات و بحرین را ترک کنند. 
به نوش��ته بی بی س��ی،  معامالت تج��اری بین این 
کش��ورها به سرعت در حال فس��ق هستند. به عنوان 
نمون��ه، تی��م فوتب��ال عربس��تانی االهلی ق��رارداد 
اسپانس��ری خود با خطوط هوایی قطر را فسخ کرده 
اس��ت. همچنین ش��رکت های بین المللی بس��یاری 
به خص��وص در حوزه خرده فروش��ی در قطر در حال 
فعالیت هس��تند که به احتمال زیاد بس��ته خواهند 

شد. 

با اعالم قطع روابط دیپلماتیک 4 کشور عربی با دوحه

آسمان اقتصاد قطر ابری می شود
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حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در اجتماع عظیم مردم در بیست و 
هشتمین سالگرد رحلت امام خمینی )ره( تأکید کردند: انقالب اسالمی، یک دیکتاتوری 
بس��ته و ارثی و وابس��ته به بیگانگان و دنباله رو آنها را به یک حکومت مردم پایه و متکی 
به مردم و مس��تقل و س��ربلند و دارای هویت تبدیل کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 

دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای، »استقالل، آزادی، عدالت 
اجتماعی و عدالت اقتصادی« را از دیگر مبانی جذاب امام برشمردند....

رهبر معظم انقالب در اجتماع عظیم مردم در حرم مطهر امام خمینی )ره(:  
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فقدان برندهای ماندگار 

 سایه سنگین بهره های بانکی
بر صنعت خودروسازی 
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بانک جهانی رشد اقتصاد ایران در سال 2017 را 4 درصد پیش بینی کرد

دورنمای اقتصاد جهان
بانک جهانی در جدیدترین به روزرسانی گزارش خود از دورنمای 
اقتص��اد جهان، پیش بینی کرده اس��ت که تولی��د ناخالص داخلی 
واقعی ایران در س��ال میالدی جاری حدود 4درصد رش��د خواهد 
یاف��ت.  به گزارش رویت��رز، بنا به پیش بینی بان��ک جهانی، تولید 
ناخالص داخلی واقعی ایران 4درصد در س��ال ۲0۱7 رش��د خواهد 
کرد و این در حالی اس��ت که این رقم در مقایسه با گزارش ژانویه 

این وام دهنده جهانی به میزان ۱.۲ درصد کاهش یافته است. 
همچنی��ن در جدیدترین گزارش بانک جهانی، نرخ رش��د تولید 
ناخالص داخلی واقعی ایران در س��ال ۲0۱۸ به میزان 4.۱ درصد و 
در سال ۲0۱9 به میزان 4.۲ درصد پیش بینی شده است که نسبت 
ب��ه ارقام پیش بینی ش��ده در گزارش ژانویه، ب��ه ترتیب 0.7درصد 
و 0.3درص��د کاهش داش��ته اند.  اما بانک جهانی نرخ رش��د تولید 

ناخال��ص داخلی ایران در س��ال ۲0۱۶ را ۶.4 درص��د برآورد کرد 
که نس��بت به گزارش قبلی این وام دهنده ۱.۸درصد بهبود نش��ان 
می دهد. در گزارش بانک جهانی آمده اس��ت ک��ه تحریم هایی که 
آمری��کا در اوایل س��ال ۲0۱7 علیه ایران وضع کرد، ممکن اس��ت 

به اعتماد س��رمایه گذاران خارجی لطمه بزند.  همچنین 
3ظرفیت مازاد محدود در تولید نفت و دشواری....

نظر کارشناسان درباره بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت چیست

ادغام یا تفکیک؟ مسئله این است

گزارش

2

سرمقاله
چرا بازرگانی یک وزارتخانه 

مستقل می خواهد؟ 

بازرگان��ی،  کار  منط��ق 
اقتضائ��ات امروز ای��ران و آنچه 
تجربه  گذش��ته  س��ال های  در 
کردی��م، ایج��اب می کن��د که 
بخش بازرگانی کش��ور قطعا و 
حتم��ا یک وزارتخانه مس��تقل 
بازرگان��ی از  داش��ته باش��د و 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت 
تجارت جدا شود. ایجاد وزارت 
برای  بازرگان��ی یک ض��رورت 
اقتص��اد ایران اس��ت.  فعالیت 
بازرگانی، تاثیرگذار و تاثیرپذیر 
اقتصادی  از زمینه های مختلف 
است. یعنی زمینه های مختلف 
اقتص��ادی کش��ور در بازرگانی 

کشور نقش دارند و...
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یحیی آل اسحاق
عضو هیأت نمایندگان 

اتاق تهران



فرصتامروز:    تشکیل وزارتخانه ای 
مس��تقل ب��رای بازرگانی ی��ا معادن 
و بح��ث تفکی��ک و ادغ��ام برخ��ی 
بخش ه��ای دولت��ی توس��ط دولت 
دوازدهم چه پیامدهایی برای اقتصاد 
ایران خواهد داش��ت؟ اساسا تفکیک 
وزارتخانه ها چ��ه ضرورتی دارد؟ آیا 
ادغام بخش های مرتبط بهتر نیست؟ 
دیدگاه چهار عضو هیأت نمایندگان 

اتاق تهران در این باره چیست؟ 
عباسآرگون،عضوکمیسیون
توس�عه و تج�ارت تس�هیل
ص�ادراتات�اقته�ران: ب��ه نظر 
من ادغ��ام وزارتخانه ها بهتر اس��ت. 
براس��اس م��اده 53 برنام��ه پنج��م 
توس��عه چن��د وزارتخان��ه در ه��م 
ادغام ش��دند تا تعداد وزارتخانه های 
دولت کاهش پیدا کن��د. این برنامه 
به تصویب مجلس رس��یده و توسط 
کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته 
اس��ت. در ضم��ن تجارب��ی هم پس 
از انقاب اس��امی داش��تیم که در 
نهای��ت مجموع��ه تصمیم گیرنده در 
ای��ن زمینه را به ادغ��ام وزارتخانه ها 
ترغیب کرده است؛ تجاربی که داریم 
نشان می دهد که برای کوچک سازی 
دولت ادغ��ام بهتر اس��ت، اما ما در 
نهای��ت ادغ��ام را به  درس��تی اجرا 
نکردیم و بیش��تر تجمیع وزارتخانه 
اتفاق افتاده اس��ت. با وج��ود اینکه 
حرف از ادغام زدیم، اما از منافع آن 
بهره مند نشدیم. به نظر من تفکیک 
وزارتخانه ها به بزرگ تر ش��دن بدنه 
دولت کم��ک می کن��د، هزینه های 
جاری را افزای��ش می دهد، به تعدد 
مراک��ز تصمیم گی��ری و مدیریت��ی 
می انجام��د و در ح��وزه تولی��د هم 

اج��رای  در  هماهنگ��ی  ع��دم  ب��ه 
دامن می زند.  راهب��ردی  برنامه های 
در نتیجه بهتر است بیشتر به اجرای 
درس��ت ادغام فکر کنیم تا تفکیک 

وزارتخانه ها. 
می�ری، حاجیآق�ا س�یدرضی
اتاق کمیس�یونص�ادرات رئیس
ایران: به نظر م��ن، ادغام هر چیز که 
از جنس هم نباشد و جوهره متفاوتی 
داشته باشد، کار خردمندانه ای نیست. 
این به معنی این نیست که ادغام را به 
طور کلی رد کنی��م و به تفکیک رأی 
دهیم. بسیاری از ادغام های انجام شده 
درست است، اما ادغام بخش هایی که 
به هم مرتبط نیس��ت و از یک جنس 
نیس��ت و در مواردی دچ��ار تضاد هم 
هس��ت، ما را ب��ه عاقبتی می رس��اند 

ک��ه ام��روز در وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت آن را می بینی��م. هرچند دو 
بخش ای��ن وزارتخانه ب��ه هم نزدیک 
اس��ت، اما تج��ارت از جنس دو بخش 
دیگ��ر نیس��ت و بهتر اس��ت صنعت و 
مع��دن را ی��ک وزارتخانه دانس��ت و 
برای تج��ارت ی��ک وزارتخان��ه مجزا 
در نظ��ر گرفت. این مش��کل در مورد 
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی هم وجود دارد. هیچ کدام 
از این س��ه بخش از یک جنس نیست 
اما در هم ادغام  ش��ده اس��ت. تجمیع 
ای��ن س��ه بخ��ش در ی��ک س��ازمان 
اشتباه هس��ت. در حال حاضر اهمیت 
گردشگری در ایران به حدی است که 
دو بخش دیگر در این سازمان را محو 
کرده و از حیز انتفاع خارج کرده است. 

به نظر من بهتر اس��ت در این سازمان 
هم اصل تفکیک را دنبال کنیم. 

رئی�س قاض�ی، مهدیپ�ور
کمیس�یونصنعتات�اقتهران: 
از نظ��ر م��ن تفکی��ک وزارتخانه ها 
ضرورتی ن��دارد. این اق��دام کمکی 
به حل مس��ائل صنع��ت نمی کند و 
البته به بوروکراس��ی بیش��تر، ایجاد 
س��اختمان جدید، معاونت جدید و 
اس��تخدام نیروی غیرضروری جدید 
در بدن��ه دول��ت می انجامد. تفکیک 
ایجاد نمی کند.  وزارتخانه ها تغییری 
در بس��یاری از کش��ورها هم وزارت 
صنعت و تجارت در هم ادغام  ش��ده 
اس��ت. نقصان های فعلی در مس��ائل 
صنع��ت را نمی توان ب��ا تفکیک حل 
کرد این مسئله به سیاست گذاری ها،  

وزیر و نداشتن اس��تراتژی مشخص 
برای صنعت کشور بازمی گردد. 

محمدرض�انجفیمنش،رئیس
کمیس�یونتس�هیلکسبوکار
اتاقتهران: تع��داد وزارتخانه ها در 
ایران از بس��یاری از کشورهای دیگر 
بیش��تر اس��ت. تجربه دنیا نشان داد 
ک��ه کم ک��ردن از تع��داد وزارتخانه 
به معنی کاهش بوروکراس��ی اداری 
اس��ت. تعداد وزارتخانه های بیش��تر 
کار را سخت تر و پیچیده تر می کند، 
در حال��ی  ک��ه می ت��وان ب��ا ادغام 
وزارتخانه ها و البته ادغام بخش های 
مرتبط در ی��ک وزارتخانه به نتیجه 
بهت��ری رس��ید. برای مث��ال ما یک 
وزارت مج��زا برای نفت و یکی برای 
نیرو داریم، در حالی  که در کشورهای 
دیگ��ر این دو وزارتخانه در هم ادغام  
شده اس��ت. وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ادغام سه بخش مرتبط است 
و االن زمزم��ه جدا ک��ردن بازرگانی 
مط��رح ش��ده که ب��ه نظر م��ن کار 
جالبی نیس��ت. باید هرچه می توانیم 
به س��مت ادغام بخش های مختلف 
و مرتب��ط حرک��ت کنی��م و همه را 
در ی��ک مجموع��ه حرک��ت بدهیم. 
باید از حجم دول��ت کم کرد. ضمنا 
در بسیاری از کش��ورها وزارتخانه ها 
بسیاری از امور را به بخش خصوصی 
واگذار کردند، از جمله این کش��ورها 
بریتانیاس��ت که حتی ام��ور مربوط 
ب��ه درخواس��ت اقام��ت در آن ب��ه 
شده  واگذار  ش��رکت های خصوصی 
اس��ت، بنابراین پس از ادغام درست 
بخش ه��ای مرتب��ط در دولت، نوبت 
به واسپاری امور به بخش خصوصی 

می رسد. 

نظرکارشناساندربارهبحثتفکیکوزارتصنعت،معدنوتجارتچیست

ادغام یا تفکیک؟ مسئله این است

وزیر راه و ترابری دولت اصاحات 
معتق��د اس��ت ک��ه 21 وزارتخانه را 
ب��ه 17 وزارتخان��ه تبدی��ل ک��ردن 
عوام فریب��ی بوده و کش��ور در حال 

توسعه باید بار را تقسیم کند. 
احم��د خ��رم درب��اره پیش��نهاد 
جدای��ی وزارت راه و شهرس��ازی به 
دو وزارتخان��ه حمل ونقل و مس��کن 
و شهرس��ازی ب��ه خبرآناین گفت: 
نخس��تین نکت��ه ای که بای��د به آن 
توج��ه کرد و در دول��ت احمدی نژاد 
به آن توجه نش��د، این است که هر 
اقدامی قرار است صورت گیرد، باید 
روی آن کار مطالعات��ی صورت گیرد 
و طرح مطالعاتی آن توس��ط مشاور 
ذی صاح تهیه ش��ود. در حال حاضر 
طراح��ی  مش��اوران  کش��ورمان  در 
مدیریت، ساختار و سیستم های زیاد 
داریم که می توانند طراحی س��اختار 
کنن��د؛ این کار در صاحیت مجلس 
و دولت نیس��ت، در صاحیت مشاور 

است. 
وزیر راه و ترابری دولت اصاحات 
تصریح ک��رد: باید فرآینده��ا را نیز 
تعریف کرد و در خصوص مطالعه ای 
ک��ه ص��ورت می گیرد، با مش��اوران 
قرارداد بسته ش��ود که خدمات چه 
باش��د. وقتی ه��م طرح تهیه ش��د، 
مرجع بررس��ی و اصاح طرح مشاور 
مشخص شود. در کش��ور ما مشاور، 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه و بخش 
ذی ربط اس��ت. پس از آن، طرح باید 
ب��ه یک مرجعی ب��رای تصویب داده 
شود. این مرجع در ساختار می تواند 

دولت باشد. 
خرم ادام��ه داد: روال بازنگری نیز 
همین اس��ت. اگر وزیری تش��خیص 
داد که باید وزارتخانه اش گس��ترش 
پیدا کند ی��ا بعض��ی از ماموریت ها 
انتق��ال پی��دا کند، باید مش��اور کار 

مطالعات��ی را انج��ام ده��د و ط��رح 
از  ت��ا  ش��ود  تصوی��ب  و  بررس��ی 

برخوردهای سلیقه ای دوری شود. 
وی یادآور ش��د: در زمینه ادغام ها 
و جدا شدن ها در طول 38 سال بعد 
از انقاب مطالع��ه ای صورت نگرفته 
است؛ اگر هم مطالعه ای شده، توسط 
کارشناس��ان دولت بوده است. برای 
مثال، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و دس��تگاه بخش��ی مطالعه ای کار، 

مطالعاتی انجام داده اند.
 

ادغاموانتزاعبایدهمجنس
باشد

وزیر راه و ترابری دولت اصاحات 
در ادامه گفت: نکته دوم این اس��ت 
که ادغام و انتزاع نباید کوچک سازی 
یا بزرگ کردن دولت تلقی ش��ود. ما 
با 17 وزارتخانه داریم کار می کنیم و 
4.5 میلیون نفر حقوق بگیر هستند. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ژاپن یک 
دول��ت چ��االک و اثربخ��ش با 35 
وزارتخانه و 350 ه��زار کارمند دارد. 
یعنی کمتر از یک دوازدهم کشور ما، 
120 میلی��ون نفر نی��ز جمعیت این 

کشور است. 
خرم افزود: موضوع بعدی این است 
ک��ه ادغام و انت��زاع باید هم جنس و 
هم سنخ باشد. یک وزارتخانه ممکن 
اس��ت برنامه ای یا اجرایی یا سیاسی 
و امنیت��ی باش��د. ای��ن وزارتخانه ها 
باید با یکدیگر هم سنخ باشند. برای 
مث��ال، در وزارتخانه های مس��کن و 
شهرس��ازی و راه و ترابری، مس��کن 
و شهرس��ازی از جن��س برنامه ریزی 
و سیاست گذاری است، اما وزارتخانه 
راه و تراب��ری یک دس��تگاه اجرایی 

است. 
وی عن��وان کرد: ش��اید بهتر بود 
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطاعات 

با وزارت راه و ترابری ادغام می ش��د، 
چ��ون ای��ن وزارتخان��ه نی��ز جنس 
حمل ونقل را دارد؛ منتها حمل ونقل 
صوت و تصویر و اطاعات. وزارت راه 
و ترابری نیز وظیفه حمل ونقل بار و 
مس��افر را دارد. این دو وزارتخانه از 

جنس حمل ونقل هستند. 

وزارتخانهزیادداشتنعیب
نیست

وزیر راه و ترابری دولت اصاحات 
متذکر ش��د: نکته بع��دی اینکه در 
کش��ور در حال توس��عه مثل ایران، 
وزارتخانه زیاد داش��تن عیب نیست. 
دولت حجیم داش��تن اشکال است. 
دو، س��ه سال اس��ت که دولت دیگر 
نمی توان��د برای پروژه ه��ای عمرانی 
پ��ول بده��د. دلیل اصل��ی آن، زیاد 

بودن پرسنل دولت است. 
خرم ب��ا ذکر مثال��ی تصریح کرد: 
نف��ر  ب��ا 120  ن��روژ  نف��ت  وزارت 
سیاس��ت گذاری  یعنی  می چرخ��د. 
می کنن��د، قرارداد می بندن��د اما در 
دولت آق��ای احمدی نژاد که ادغام با 
شعار کوچک سازی انجام شد، وزارت 
نفتی که بیژن زنگنه در سال 86 به 
دولت نهم تحویل داد، هش��ت سال 
بعد و در س��ال 92 با شکل دیگری 
تحویل گرف��ت. زنگنه وزارت نفت را 
ب��ا 110 هزار کارمن��د تحویل داد و 
با 270 هزار کارمند تحویل گرفت. 

و  متذک��ر ش��د: چاره س��ازی  وی 
ماموری��ت را انجام دادن این نیس��ت 
ک��ه بیایی��م وزارتخان��ه در یکدیگ��ر 
ادغ��ام کنیم؛ چاالک��ی و انجام خوب 
ماموریت ه��ا به این اس��ت که کارمند 
کمتر داشته باشید و پرسنل متخصص 
و مجرب باش��ند. ما افراد متخصص را 
کنار گذاشتیم و افراد بی تجربه و بدون 

تخصص را استفاده کردیم. 

تبدیل21وزارتخانهبه17
وزارتخانه،عوامفریبیاست

وزیر راه و ترابری دولت اصاحات 
همچنی��ن گفت: م��ن دو ماه قبل از 
ادغام در ی��ک مصاحبه ای گفتم که 
این عوام فریبی اس��ت. 21 وزارتخانه 
را ب��ه 17وزارتخان��ه تبدی��ل کردن 
عوام فریب��ی اس��ت. کش��ور در حال 
توس��عه باید بار را تقس��یم کند. در 
بعضی از کش��ورها فقط راه آهن یک 
وزارتخانه اس��ت. وزارت راه و ترابری 
پنج ماموریت اصل��ی دارد: جاده ای، 
ریل��ی، هوای��ی، دریای��ی و اقلیم و 
هواشناس��ی.  خ��رم اف��زود: من که 
در ای��ن وزارتخان��ه بودم، احس��اس 
می کردم که این وزارتخانه دو، س��ه 
وزیر برای انجام ام��ور می خواهد. با 
ادغام وزارت راه و ترابری با مس��کن 
و شهرس��ازی، در طول این س��ال ها 
هم مس��کن و شهرسازی لطمه دید 
و هم راه و ترابری.  وزیر راه و ترابری 
دولت اصاحات گفت: در این شرایط 
ما نباید انتزاع وزارتخانه های ادغامی 
را نیز بدون مطالعه انجام دهیم. باید 
روی س��اختار دول��ت و وزارتخانه ها 
کار مطالعاتی ش��ود و طرح در قالب 
یک الیحه برای بررسی و تصویب به 

مجلس رود. 
خرم با اش��اره ب��ه ایج��اد وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت پس از 
ادغ��ام، افزود: تجارت کش��ور که در 
حال توسعه است و مبادالتی بیش از 
200 میلیارد در سال دارد، نمی تواند 
با صنعت و معدن ادغام شود، چراکه 
ه��م صنعت، هم معدن و هم تجارت 
با توجه  لطمه می بیند. به خص��وص 
ب��ه اینک��ه ام��روز اقتص��اد جهانی 
اس��ت و حض��ور در  تعیین کنن��ده 
اقتصاد جهانی اجتناب ناپذیر اس��ت؛ 
یعن��ی هم تولی��دات صنعت��ی باید 

اس��تاندارد و برند باشد و هم کاالی 
معدنی و هم حوزه تجارت. نمی شود 
دور کش��ور دیوار بکشیم و بخواهیم 

توسعه پیدا کنیم. 
وی تصری��ح ک��رد: مدیری��ت یک 
ف��ن و تخصص اس��ت. م��ا در طول 
38 س��ال گذش��ته داری��م آزمون و 
خطا می کنیم و 38 س��ال است که 
بدون ط��رح و برنام��ه و به خصوص 
ط��رح جامع حرک��ت می کنیم. حاال 
یک دفع��ه بحث ادغام و جداس��ازی 
مط��رح می ش��ود و سیس��تم به هم 
می ری��زد. باید رش��ته های تخصصی 
را ج��دا کرد. حمل ونق��ل قطعا باید 
از سیس��تم شهرس��ازی و تجارت از 
صنع��ت و معدن جدا ش��ود. به نظر 
م��ن صنعت و معدن هم می تواند دو 

وزارتخانه باشد. 
وزیر راه و ترابری دولت اصاحات 
متذکر ش��د: زیاد بودن وزارتخانه ها 
دلیل حجی��م بودن دولت نیس��ت. 
برای اینکه قضیه روش��ن ش��ود، ما 
حدود 12 میلیون دانش آموز داریم. 
تعداد کادر اداری و آموزش��ی ما یک 
میلیون و 300 هزار نفر است. این در 
حالی اس��ت که ترکیه با 15 میلیون 
دانش آم��وز، 600 ه��زار نف��ر کادر 
اداری و آموزشی دارد. سطح عمومی 

آموزش آنها نیز بهتر از ما است. 
خ��رم تاکی��د کرد: بای��د یک فکر 
اساس��ی کرد. به نظ��ر من مهم ترین 
ماموریتی ک��ه دول��ت در این دوره 
دارد، کوچک س��ازی دولت است. هر 
چه پول کس��ب می کنی��م و هر چه 
نفت می فروش��یم و هر چ��ه مالیات 
می گیری��م، هزین��ه ج��اری دول��ت 

می شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: در کل من 
این جداسازی را بعد از ادغام به فال 

نیک می گیرم. 

در حالی ک��ه زمزمه های تفکیک 
ش��دن بخش هایی از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به گوش می رس��د، 
برخی از کارشناس��ان حالت ایده آل 
ای��ن تفکیک را در اس��تقال بخش 
مع��ادن و صنای��ع معدن��ی از ای��ن 

وزارتخانه می دانند. 
در آستانه تشکیل دولت دوازدهم 
موض��وع تفکی��ک وزارت صنع��ت، 
مع��دن و تج��ارت مط��رح ش��د که 
براس��اس پیش��نهادهای طرح شده 
ک��ه دنبال��ه برخ��ی تصمیم��ات در 
ماه های گذشته بود، به نظر می رسد 
محتمل تری��ن حال��ت تفکی��ک این 
وزارتخانه اقتص��ادی دولت که قلب 
تولید و اشتغال کشور است، جدایی 
وزارت  احی��ای  و  تج��ارت  بخ��ش 

بازرگانی اس��ت.  ام��ا از نگاه دیگری 
ک��ه از جان��ب کارشناس��ان مطرح 
می شود، تمرکز روی وضعیت معدن 
و صنایع معدنی اس��ت؛ به طوری که 
معتقدند با توجه ب��ه اهمیت معدن 
و صنای��ع معدن��ی و جای��گاه آن در 
اقتصاد ایران نیاز است تا نهاد متولی 
این ش��اخه اقتصاد ایران که دومین 
درآمد کشور را بعد از صادرات نفتی 
به خود اختصاص داده اس��ت از یک 

نهاد مستقل برخوردار باشد. 
بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی 
هم��واره در مس��یر فعالی��ت خود با 
س��اختاری،  مختل��ف  چالش ه��ای 
تولیدی،  زیس��تی،  محی��ط  قانونی، 
صادرات��ی، گمرکی و م��وارد دیگری 
از این قبیل در ایران دس��ت و پنجه 

نرم می کند که هر یک مس��تلزم این 
است که بخش متصدی حوزه معدن 
و صنایع معدنی تمرکز خاصی روی 
آن بگ��ذارد و ای��ن در حالی اس��ت 
ک��ه کارشناس��ان و فع��االن بخش 
معدن��ی و صنایع معدن��ی معتقدند 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت به 
خاطر حج��م باالی کاری ناش��ی از 
ادغ��ام چه��ار وزارتخانه ک��ه کل بار 
مس��ئولیت را ب��ر دوش ی��ک رأس 
وزارت��ی انداخته توان رس��یدگی به 
همه امور زیرس��اختی، کنترل بازار، 
بنگاه های صنعت��ی، خودرو، تجارت 
و مع��دن را به ش��کل همزمان ندارد 
ک��ه این باع��ث  ش��ده در زمان های 
حیات��ی و برهه هایی ک��ه در آن نیاز 
به تمرک��ز باال روی ح��وزه معدن و 

صنای��ع معدنی اس��ت، ای��ن بخش 
مغفول واقع شود.  بیژن پناهی زاده، 
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت 
ای��ران ب��ا بی��ان اینکه این مس��ئله 
مدام تکرار می ش��ود اما مدیریت در 
بخش معدن رضایت بخش نیس��ت و 
جدا س��ازی وزارت مع��دن از وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت مهم تر از 
احیای وزارت بازرگانی اس��ت، گفت: 
ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تصمیم درستی بود، اما کارهایی که 
باید در این خصوص انجام می ش��د 
مدنظر قرار نگرفت تا آسیب هایی به 
بخش صنعت و معدن وارد شود، اگر 
به دنبال این هستیم که بخشی را از 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت جدا 
کنیم، این بخش معدن است و بهتر 

این است که وزارت صنعت و تجارت 
در یکدیگ��ر ادغ��ام ش��ده و وزارت 

معدن از جمع این دو منفک شود. 
ای��ن اظهارات و گفته های مش��ابه 
در حالی اس��ت که با وجود ارس��ال 
وزارت  ایج��اد  ب��رای  پیش��نهادات 
صنع��ت، معدن و تج��ارت، هنوز در 
هرگون��ه تفکی��ک وزارت صنع��ت، 
مع��دن و تجارت ابهام وج��ود دارد؛ 
ول��ی ب��ا ای��ن حال ش��کی نیس��ت 
وزارتخانه های  ادغ��ام  اه��داف  ک��ه 
بازرگان��ی، صنع��ت و مع��دن که در 
اصل کوچک سازی دولت بود محقق 
نشده اس��ت و نیاز تغییر ساختار در 
آنچه ام��روز به عنوان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ش��ناخته می ش��ود، 

وجود دارد. 
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منط��ق کار بازرگانی، اقتضائات ام��روز ایران و آنچه در 
سال های گذشته تجربه کردیم، ایجاب می کند که بخش 
بازرگانی کشور قطعا و حتما یک وزارتخانه مستقل داشته 
باش��د و بازرگانی از وزارت صنع��ت، معدن و تجارت جدا 
ش��ود. ایج��اد وزارت بازرگانی یک ض��رورت برای اقتصاد 

ایران است. 
فعالی��ت بازرگانی، تاثیرگ��ذار و تاثیرپذیر از زمینه های 
مختلف اقتصادی است. یعنی زمینه های مختلف اقتصادی 
کش��ور در بازرگانی کش��ور نقش دارند و بازرگانی کشور 

تحت تاثیر حوزه های مختلف است. 
دس��ت کم 70درصد از الزامات فرآین��د تولید به بخش 
بازرگان��ی بازمی گردد. یک کارخانه لوازم خانگی را در نظر 
بگیرید. این کارخانه برای تولید به مواد اولیه، ماشین آالت 
و قطعات نیاز دارد. این الزامات باید خریداری شود، حمل 
شود، فرآیند انتقال آن به کشور بیمه شود، اینکه از کدام 
ب��ازار این تجهیزات خریداری ش��ود، در چه س��طحی از 
فناوری تهیه ش��ود و چه زمانی وارد کشور شود و چطور 
از گمرک ترخیص شود، همه از مسائل بازرگانی است. در 
ادامه زمانی که مواد اولیه، ماشین آالت و قطعات وارد شد 
و محصول را س��اختیم، دوباره با مس��ائل بازرگانی مواجه 
می ش��ویم. اینکه چه محصولی را به سفارش کجا بسازیم، 
این محصول چه ویژگی ها و اندازه ای داش��ته باشد، برای 
ک��دام ب��ازار و تقاضاکننده تهیه ش��ود، با چه س��لیقه ای 
ساخته ش��ود و با چه محصوالت دیگری باید رقابت کند، 
از مسائلی است که در بخش بازرگانی حل وفصل می شود. 
حمل ونقل، انبارداری و مخاطب محصول از مباحثی است 

که در بازرگانی در مورد آن تصمیم می گیرند.  
مدیریت واردات کشور، سیاست و استراتژی ها در واردات، 
تعیی��ن تعرفه ها و پیمان های هم��کاری، موافقت نامه ها و 
طرف های تجاری از مس��ائل مهم بازرگانی است. به دنبال 
آن، در بحث صادرات هم با مس��ائل ریزودرشتی برخورد 
می کنیم. مدیریت صادرات، بازاریابی کاال، رقبا و چگونگی 
س��اختن، یافتن و رقابت کردن در بازارهای جهانی از این 
مس��ائل است. در شبکه توزیع داخلی نزدیک به 4میلیون 
نفر در صن��وف دارید که مدیریت وضعیت آنها و ش��بکه 

توزیع از چالش های همیشگی است. 
به واحده��ای تولیدی مراجعه کنید و ببینید مش��کل 
عمده آنها چیس��ت. کمترین گایه ها از مسائل فنی است. 
در ای��ران از نظر توان فنی و مهندس��ی کمبودی نداریم. 
متخص��ص و امکان��ات زیربنایی خوبی داریم اما مش��کل 
این اس��ت که محص��ول را تولید کرده ام��ا تقاضا نداریم. 
مش��کل واحدهای تولیدی ما تقاضاس��ت. با نظام بانکی، 
گمرک، بیمه، سازمان های حمل ونقلی از جمله کشتیرانی 
مش��کل  داریم. یک بررسی کوتاه نشان می دهد 70درصد 
از مشکات واحدهای تولیدی ما مرتبط با بخش بازرگانی 
اس��ت اما وظای��ف و مس��ئولیت های بازرگان��ی امروز در 

یک چهارم یک وزارتخانه خاصه  شده است. 
وظایف مهم، متعدد و بزرگ بازرگانی بین چند وزارتخانه 
تقسیم  شده است. مسئله امروز، تنظیم بازار گوشت است. 
فردا مسئله برنج داریم و یک روز دیگر مسئله تنظیم بازار 
دیگر محصول کشاورزی. یک روز تقصیر را گردن گمرک 
می اندازند، روز دیگر صنعت را نش��انه می روند و یک روز 
هم می گویند مشکل از بانک هاست. بازار تبدیل به کاف 
سردرگمی ش��ده است که عمده آس��یب های آن متوجه 
مردم است. یک پای کار بازرگانی در جامعه است. حمایت 
از مصرف کنن��ده، تولیدکننده و مدیری��ت نظام واردات و 
صادرات در هر بخش��ی از جمله معدن مس��ئله بازرگانی 

است. 
جایگاه بازرگانی در نظام اقتصادی کشور، آنطور که باید 
و ش��اید مشخص نیس��ت. برخی بازرگانی را فعالیت مولد 
نمی دانن��د و فک��ر می کنند تولید تنها تبدی��ل مواد اولیه 
به محصول نیس��ت. 70درصد از تولید، بازرگانی است. از 
س��وی دیگر م��ا در یک بازار 400میلیونی واقع ش��ده ایم 
و از نظ��ر ژئوپولیتیکی، هاب منطقه هس��تیم. برای ایفای 
نق��ش موثر در این بازار نیاز به  نظام بازرگانی مس��تقل و 
مقتدر داریم. یکی از آسیب های بزرگی که از ناحیه فقدان 
چنین نظامی متوجه اقتصاد کشورهاس��ت، قاچاق است. 
20میلیارد قاچاق ضربه بزرگی به تولید می زند و بیش از 
هر چیز، ناش��ی از عواملی مثل بازاریابی، تنظیم تعرفه ها، 

کیفیت تولید، قیمت و حجم کاالست. 
مش��کاتی که در زمینه قاچ��اق، تنظیم قیمت، نظارت 
و کنت��رل بر قیمت ها، سوءاس��تفاده و احتکار وجود دارد 
نش��ان می دهد که چقدر بخش بازرگانی کش��ور، نیازمند 
یک وزارتخانه مس��تقل اس��ت. تولید را نباید تنها تبدیل 
مواد اولیه به محصول دانس��ت و ب��ه قبل و بعد آن کاری 
نداش��ت. اگر می خواهیم تولید راه بیفتد به نهاد حرفه ای 
نیاز داریم که مسائل بازرگانی را حل وفصل کند؛ یک نهاد 
مستقل و متخصص که به جایگاه اصلی و اساسی بازرگانی 
اعتقاد داشته باشد و کس��انی آن را اداره کنند که تجربه 

کار حرفه ای بازرگانی دارند. 
 تحریم چیس��ت؟ تحریم یعنی سنگ اندازی در واردات 
و صادرات کش��ور. ی��ک وزارتخانه مس��تقل و متخصص 
می توان��د به این س��وال پاس��خ ده��د که چگون��ه باید با 
موانعی که در مس��یر تجارت ایج��اد می کنند مقابله کرد. 
بازارهای جدید را چگونه باید پیدا کرد و با چه استراتژی 
و برنام��ه ای پیش رفت؟ روزنامه دنی��ای اقتصاد در هفته 
گذش��ته برآورد کرده که 150هزار میلی��ارد تومان چک 
برگش��تی داریم. این میزان چک برگشتی یعنی تولید در 
ش��رایط س��ختی قرار گرفته اس��ت، در این شرایط وجود 
یک وزارتخانه مس��تقل و مقتدر ب��رای بازرگانی ضروری 

به نظر می رسد. 
تم��ام وظایفی ک��ه از بازرگانی ب��ه بخش های صنعت و 
کش��اورزی محول ش��ده، باید به این وزارتخانه مس��تقل 
بازگردانده ش��ود. وزارت بازرگان��ی باید در مورد مجموعه 
ام��ور و خدم��ات در زمین��ه واردات و ص��ادرات و تعیین 
اس��تراتژی، تش��خیص میزان تعرفه ها و برق��راری تعرفه 
ترجیحی با کشورها و دنیایی دیگر از مسائل تصمیم گیری 
کند. مهم تر اینکه کسی باید سکاندار وزارت بازرگانی باشد 
که عاوه بر شناخت کامل از بازار ایرانی و بازرگانی کشور، 
چه س��نتی و چه مدرن، تحوالت پیش روی تجارت را در 
نظ��ر بگیرد و ب��رای همخوانی بازرگانی کش��ور با تجارت 
الکترونیک که دنیایی از بحث و مسئله است و به طورکلی 

روش های بازرگانی را دگرگون کرده گام بردارد. 
منبع:سایتخبریاتاقتهران
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موض��وع تفکی��ک وزارتخانه های ادغام ش��ده به ویژه وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت پس از انتخابات دوب��اره اوج گرفته 
و به نظر می رس��د این بار اراده و تمایل بیشتری به انجام این 
کار وجود دارد. مطالعه اخبار و اظهار نظرهای انجام ش��ده در 
ای��ن رابطه در چند روز گذش��ته، بیش از ه��ر چیز فکر من را 
مش��غول به یک کاستی مهم در دولت کرده است؛ »نبود مدیر 

حرفه ای.« 
 وقت��ی به تحصی��ات مدیران ارش��د در کش��ور می نگرید 
می بینی��د ک��ه ای��ن مجموع��ه بزرگ پ��ر اس��ت از مهندس، 
اقتص��اددان، حقوق دان ی��ا فارغ التحصیان رش��ته هایی چون 
علوم سیاس��ی، الهیات، پزش��کی و امثاله��م. از وزرای محترم 
گرفته تا تمامی معاونان و مدیران کل ایش��ان بنیان تحصیلی 
و تخصصی ش��ان بر این حوزه ها اس��توار اس��ت. اما کسانی که 
مدیریت خوانده باشند کمتر در میان این جمع دیده می شوند. 
باید گفت که کل قوای عاقله کش��ور در تمام سال های پس از 
انق��اب از تربیت مدیر غافل بوده اس��ت. تردیدی نیس��ت که 
در میان مدیران  ارش��د کش��ور افراد باهوش و با اس��تعداد که 
به ص��ورت تجربی مدیریت را فرا گرفته ان��د و در اداره مجموعه 
تحت تصدی خود نسبتا موفق بوده اند کم نیستند، اما مدیریت 
کان یک کشور اقتضائات و نیازهایی دارد که به صورت تجربی 
نمی توان همه آنها را فرا گرفت. مثا تدوین راهبرد  )استراتژی(، 
مدیریت  بهره وری، مدیریت رفتار س��ازمانی، مدیریت ریس��ک، 
مدیریت مال��ی، مدیری��ت عملی��ات، مدیریت تغیی��ر و تحول 
س��ازمانی و در نهایت؛ مدیریت ادغام از آن دس��ته موضوعاتی 
هس��تند که مفاهیم و مبانی علمی و عموما پیچیده ای دارند و 
اگر مدیری به این مباحث مسلط نباشد یا در مجموعه مدیران 
تحت امر و مشاوران خود از خبرگان این حوزه ها نداشته باشد، 
ام��کان اینکه با کوله باری از تجربه هم بتواند به خوبی از عهده 

آنها بر بیاید وجود ندارد. 
داستان پر نشیب و کاس��تی کوچک سازی دولت و منجمله 
ادغ��ام وزارتخانه ه��ا ه��م از جمل��ه این موضوعات اس��ت که 
متاس��فانه ب��ه دلیل نبود دان��ش الزم در درون دس��تگاه های 
مربوطه و کم توجهی به ضرورت بهره گیری از مش��اوران خبره 
و در ت��راز جهانی برای پر کردن این خأل درون س��ازمانی، به 
بیراه��ه رفته اس��ت. از ابتدا هم تردیدی نب��ود که ادغام دو یا 
چند وزارتخانه معظم بدون توجه به این مبانی به شکس��ت یا 
ناکارآمدی و افزایش دیوانساالری منجر خواهد شد، که شد. 

ام��ا ب��رای من به عن��وان یک ش��هروند، اینکه هن��وز روش 
کش��ورداری ما بر مبنای آزمون و خطاست و نه حرفه ای گری 
و تخصص، بسیار دردناک اس��ت. بحث تفکیک وزارتخانه های 
ادغام ش��ده از این دست بحث هاس��ت. تصمیمی گرفته شده 
اس��ت، در اجرا کام��ا غیرتخصصی و غیراصولی عمل ش��ده، 
ناکارآمدی ها آش��کار ش��ده، نارضایتی ها برجس��ته شده و چه 

اقدامی قرار است صورت بگیرد؟ پاک کردن صورت مسئله. 
در این نوش��ته قصد دف��اع از ادغ��ام وزارتخانه ها در دوران 
رئیس جمه��ور قبل را ندارم، زیرا معتقدم آن هم بدون مطالعه 
انجام ش��ده بود. اما بدون ش��ک برگشت به جای اول، تصمیم 
اش��تباه تری است، زیرا تردیدی نیست که نفس ادغام به عنوان 
یک��ی از راه های اصلی کوچک تر ش��دن دولت و کمتر ش��دن 

اثرات دولت عریض و طویل امری ضروری است. 
آنچ��ه که ام��روز باید اتف��اق بیفتد اوال نص��ب مدیرانی در 
پس��ت های ارشد این وزارتخانه هاست که مدیریت را به معنای 
علمی و اصولی آن خوانده و تجربه کرده اند و س��پس گماردن 
تیم��ی خبره و صاحب نظر، ب��ا بهره گیری از متخصصین تغییر 
س��ازمانی و ادغام از می��ان صاحب نام های جهان��ی، به عنوان 
کارویژه  )taskforce( ادغام برای راهبری و محقق کردن این 
مهم و البته اصاح در حال حرکت.  اگر این کار صورت نگیرد 
تجربه ادغام در کش��ور به یک تجربه دردناک بدل می شود که 
شاید تا سال های دراز دیگر هیچ دولت و مجلسی به آن دست 
نزند و این ادغام هراس��ی منجر به باق��ی ماندن دولت بزرگ و 
مداخله گر، رش��د مس��تمر بودجه جاری و گ��ران اداره کردن 

کشور و نامساعد ماندن محیط کسب و کار خواهد بود. 
امیدوارم این ندای توصیه به تامل و درنگ در میان همهمه 

تفکیک وزارتخانه ها گوش شنوایی بیابد. 

طرحیهنوزبهدستدولتنرسیدهاست
احیای»بازرگانی«درهالهایازابهام

طرح احیای وزارت بازرگانی در ش��رایطی نقل محافل است 
که هنوز هیچ طرحی در این خصوص به هیات دولت ارس��ال 
نش��ده اس��ت.  این در حالی اس��ت که مس��ئله احیای وزارت 
بازرگانی و تفکیک این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به یکی از مس��ائل مهم قبل از معرف��ی کابینه دولت دوازدهم 
تبدیل ش��ده و قطعا باید سرنوش��ت تصمیم گیری در رابطه با 
تمدید ادغام بخش بازرگانی در این وزارتخانه یا احیای مجدد 

آن تا پیش از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری مشخص شود. 
مس��ئله احیای وزارت بازرگانی از چندی پیش مطرح شده، 
ام��ا نه تنها جزییاتی در این رابطه اعام نش��ده بلکه هیچ یک 
از مقامات مس��ئول نیز این مسئله را تایید یا تکذیب نکرده اند. 
عاوه بر این اخی��را محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت تفکی��ک بخش بازرگانی از ای��ن وزارتخانه را منوط 
به نظر کارشناس��ی و تصمیم رئیس جمهوری دانسته و عنوان 
کرده که در این راستا هر آنچه دولت و مجلس شورای اسامی 
تصمیم گیرند خواهد ش��د، هر چند ما اعتقاد داریم باید بخش 

صنعت و بازرگانی یکپارچه باشند. 
هرچند طرح مسئله احیای وزارت بازرگانی چند وقتی است 
عنوان ش��ده اما بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران در این 
حوزه معتقدند که اگر قرار بر تفکیک بخشی از وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت باش��د، این حوزه معدن اس��ت ک��ه نیازمند 
تبدیل ش��دن به وزارتخانه ای جداگانه اس��ت، چرا که احیای 
وزارت بازرگانی از وزارت صنعت مس��ئله ای است که مشکات 
عدی��ده ای را به دلیل ارتباط بخ��ش تولید و واردات با یکدیگر 
ایج��اد خواهد کرد. دو وزارت »بازرگانی« و »صنایع و معادن« 
پس از س��ال ها چالش تحت عن��وان یک مجموعه واحد به نام 
وزارت »صنعت، معدن و تجارت« ادغام ش��دند تا کاس��تی ها 
و اختافات موجود در ارتباط با مس��ائلی ک��ه دو وزارتخانه را 
تحت الشعاع قرار می داد حل شود اما در نهایت با گذشت چهار 
سال از این ادغام شاهد بودیم که در سال 1394 احیای مجدد 
وزارت بازرگان��ی ب��ه دلیل عدم تحقق اهداف مربوطه بر س��ر 
زبان ها افتاد و در حال حاضر با نزدیک شدن به روی کار آمدن 
دولت دوازدهم و معرفی کابینه آن، این موضوع به عنوان یکی 
از دغدغه های دولت مطرح ش��ده و ب��ه زودی در ارتباط با آن 

تصمیم گیری خواهد شد. 

پدرامسلطانی
نایبرئیساتاقایران

یحییآلاسحاق
عضوهیأتنمایندگاناتاقتهران
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جدیدتری��ن  در  جهان��ی  بان��ک 
به روزرسانی گزارش خود از دورنمای 
اقتصاد جهان، پیش بینی کرده است 
ک��ه تولی��د ناخالص داخل��ی واقعی 
ایران در س��ال میالدی جاری حدود 

4درصد رشد خواهد یافت. 
به گزارش رویترز، بنا به پیش بینی 
بانک جهان��ی، تولید ناخالص داخلی 
واقعی ایران 4درصد در سال ۲۰۱۷ 
رش��د خواه��د کرد و ای��ن در حالی 
اس��ت که این رق��م در مقایس��ه با 
گزارش ژانویه این وام دهنده جهانی 
ب��ه میزان ۱.۲ درص��د کاهش یافته 

است. 
همچنی��ن در جدیدترین گزارش 
بان��ک جهان��ی، ن��رخ رش��د تولید 
ناخال��ص داخل��ی واقعی ای��ران در 
س��ال ۲۰۱۸ ب��ه می��زان 4.۱ و در 
س��ال ۲۰۱۹ به می��زان 4.۲ درصد 
پیش بینی شده اس��ت که نسبت به 
ارق��ام پیش بینی ش��ده در گزارش 
ژانوی��ه، ب��ه ترتی��ب ۰.۷درص��د و 

۰.۳درصد کاهش داشته اند. 
ام��ا بانک جهانی نرخ رش��د تولید 
ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ 
را ۶.4 درصد برآورد کرد که نس��بت 
ب��ه گ��زارش قبل��ی ای��ن وام دهنده 
۱.۸درصد بهبود نش��ان را می دهد. 
در گزارش بانک جهانی آمده اس��ت 
که تحریم های��ی که آمریکا در اوایل 
س��ال ۲۰۱۷ علیه ایران وضع کرد، 
ممکن است به اعتماد سرمایه گذاران 

خارجی لطمه بزند. 
همچنین ظرفیت مازاد محدود در 
تولید نفت و دش��واری در دسترسی 
به فاینانس بر رش��د اقتصادی ایران 
به عن��وان دومی��ن اقتص��اد ب��زرگ 
خاورمیانه تاثیر می گذارد، اما عواملی 
ش��امل حس��اب ج��اری و موقعیت 
مالی قوی، عوام��ل جبران کننده ای 
هس��تند که از دورنمای رشد پایدار 
ح��دود 4 درص��د در فاصل��ه س��ال 

۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ حمایت می کنند. 
طبق گزارش بانک جهانی، فش��ار 
قیمت های غذا به رشد تورم در ایران 

کمک کرده و موجب دو رقمی شدن 
ن��رخ ت��ورم در مارس س��ال ۲۰۱۷ 
ش��ده اس��ت. با این همه روند رشد 
تورم نس��بت به نرخ س��االنه حدود 
۳۵ درصد در س��ال ۲۰۱۳ همچنان 

کاهش نشان را می دهد. 

آهنگ رشد اقتصاد جهانی 
شتاب می گیرد

در  جهان��ی  بان��ک  همچنی��ن 
جدیدترین گزارش خود از دورنمای 
اقتصاد جهان، پیش بینی کرده است 
که اقتصاد جهانی در س��ال میالدی 
ج��اری ۲.۷ درصد توس��عه خواهد 

یاف��ت و با توج��ه به رش��د فعالیت 
تولیدی و تجارت، بهبود اعتماد بازار 
و افزایش قیمت های کاال، نرخ رشد 
مورد پیش بینی برای اقتصاد جهانی 

را بدون تغییر نگه داشت. 
این برای نخس��تین ب��ار در چند 
سال گذشته است که پیش بینی های 
ژوئ��ن بان��ک جهان��ی نس��بت ب��ه 
پیش بینی هایی که در ژانویه منتشر 
ش��ده  به دلیل افزایش ریس��ک های 
رشد، کاهش پیدا نکرده  است. بانک 
جهانی نرخ رش��د اقتصاد جهانی در 
س��ال ۲۰۱۷ را به میزان ۲.۷ درصد 
پیش بینی کرد که در مقایسه با نرخ 

۲.4 درصد برآورد ش��ده برای س��ال 
۲۰۱۶ افزایش نش��ان می دهد. نرخ 
رشد س��ال ۲۰۱۶ نسبت به گزارش 
ژانویه به می��زان ۰.۱درصد افزایش 

پیدا کرده است. 
طب��ق گ��زارش بان��ک جهان��ی، 
اقتصادهای توس��عه یافته به خصوص 
ژاپ��ن و اروپ��ا نش��انه های بهبود را 
نشان می دهد در حالی که بازارهای 
نوظهور جهان ش��امل چین، برزیل، 
مکزی��ک، هن��د، اندون��زی، ترکی��ه 
و روس��یه دوباره به پیش��برد رش��د 

اقتصاد جهانی کمک می کنند. 
جی��م یونگ کی��م، رئی��س بانک 

جهانی، در بیانی��ه ای اعالم کرد: در 
شرایطی که روند احیای شکننده اما 
واقعی در جریان است، کشورها باید 
از این فرصت برای اجرای اصالحات 
موسس��ه ای و بازار ب��ه منظور جذب 
س��رمایه گذاری خارجی و کمک به 
رش��د پایدار در بلند مدت اس��تفاده 

کنند. 
بان��ک جهان��ی ن��رخ رش��د مورد 
پیش بین��ی ب��رای اقتص��اد ژاپن در 
س��ال ۲۰۱۷ را به میزان ۰.۶درصد 
نسبت به گزارش ژانویه افزایش داد 
و به ۱.۵ درصد رس��اند. در حالی که 
پیش بین��ی ک��رد نرخ رش��د منطقه 
یورو به ۱.۷درصد خواهد رس��ید که 
۰.۲درصد نس��بت به پیش بینی این 
وام دهنده در ژانویه افزایش داش��ته 
است. در هر دو مورد، رشد صادرات 
و تس��هیل پولی به حمایت از رش��د 

اقتصادی کمک کرده است. 
بانک جهان��ی همچنین اعالم کرد 
ک��ه رش��د آمری��کا نیز بهب��ود پیدا 
می کن��د، اما به دلیل رش��د ضعیف 
این کش��ور در ابتدای سال که ناشی 
از کاه��ش هزینه مصرف��ی بود، نرخ 
 رش��د مورد پیش بینی ب��رای آمریکا 
۰.۱ درصد نس��بت به گزارش قبلی 

تنزل یافت و ۲.۱درصد اعالم شد. 
براس��اس گزارش رویت��رز، نرخ 
رشد مورد پیش بینی برای اقتصاد 
چین ب��دون تغییر مان��د و انتظار 
می رود نرخ رشد اقتصاد این کشور 
از ۶.۷ درصد در س��ال گذشته به 
۶.۵ درصد در سال میالدی جاری 
کاهش پی��دا کند. طبق پیش بینی 
بانک جهان��ی، صادرکنندگان کاال 
ش��امل آرژانتین، برزی��ل، نیجریه 
و روس��یه ش��اهد پایان رکود و از 
س��رگیری رش��د مثبت در س��ال 
ج��اری خواهن��د ب��ود، ام��ا بانک 
داد محدودیت های  جهانی هشدار 
تج��اری جدید ممکن اس��ت روند 
رشد تجارت را که به نفع بسیاری 
از اقتصاده��ای توس��عه یافته و در 

حال توسعه است، مختل کند. 

بانک جهانی رشد اقتصاد ایران در سال 2017 را 4 درصد پیش بینی کرد

دورنمای اقتصاد جهان

گم��رک ای��ران در گزارش��ی ب��ه ثم��رات 
الکترونیکی ش��دن اس��ناد گمرک��ی پرداخت 
و اع��الم کرد که با الکترونیکی ش��دن اس��ناد 
گمرک��ی، بس��اط جاعالن برگ س��بز گمرکی 

برچیده شد. 
به گزارش »فرصت امروز«، ترخیص کاال در 
تصور تاجران پیش از این همانند هفت خوانی 
ب��ود که باید از آن به س��ختی عبور می کردند، 
دریافت برگ سبز نش��ان عبور از این خوان ها 
بود ک��ه بعضا ب��رای اینکه متخلف��ان تاجرنما 
درگی��ر ماجرای پیچیده آن نش��وند، افرادی را 
مام��ور می کردند تا کاره��ا را غیر قانونی انجام 
دهن��د و کارش��ان این بود که برگ س��بزهای 
گمرک��ی را جعل کنند حتی بهتر از پروانه های 
گمرکی اصل و در ای��ن میان زمینه های جعل 

اسناد بیشتر می شد. 
وقتی که برگ س��بز یا همان پروانه گمرکی 
به ص��ورت کاغذی ب��ود باید صاحب��ان کاال یا 
نماینده آنها با اس��نادی از قبیل پیش فاکتور، 
فاکت��ور گواهی مبدا، بارنامه و پکینگ لیس��ت 
)اطالعات نوع کاال، اندازه، وزن، نوع بسته بندی 
و...( تش��کیل پرونده می دادن��د تا بتوانند برگ 
س��بز دریافت کنند ام��ا از وقت��ی که گمرک 
الکترونیکی شد دیگر نیاز نیست واردکنندگان 
یک چمدان س��ند و مدرک با خود حمل کنند 
تا تنها یک برگ س��بز دریاف��ت کنند و صدور 
برگ سبز به صورت الکترونیک انجام می شود. 

چ��را گمرک ص��دور پروانه ه��ای گمرکی را 
الکترونیک��ی کرد؟ پاس��خ این س��وال به جعل 
اس��ناد کاغذی برمی گردد، چراکه در گذش��ته 
صدور پروانه های کاغذی موجب فساد شده بود 
و مثال برخی با تاس��یس دفاتری در بندرعباس 
پروانه های کاغ��ذی گمرک را جعل می کردند، 

درحالی که با الکترونیکی شدن فرآیند گمرکی 
دیگر امکان جعل اس��ناد وجود ندارد. عملکرد 
س��امانه جامع گمرکی نشان می دهد که امروز 
از جعل هزاران س��ند گمرکی جلوگیری شده 
و ای��ن در حال��ی اس��ت که در گذش��ته جعل 
فیش های بانکی از جمله جعل اسنادی بود که 
ب��ا الکترونیکی ک��ردن رویه های گمرکی جعل 
فیش ه��ای بانک��ی در گمرک به صفر رس��ید. 
تطبیق اس��ناد به صورت برخط با بانک ها انجام 
و ۳۵ نوع عوارض به صورت الکترونیکی دریافت 

می شود. 
در واق��ع ت��ا قبل از اج��رای س��امانه جامع 
گمرکی، سیس��تم سنتی و روش کاغذی محل 
درآمدزایی برای برخی افراد شده بود؛ درحالی 
که امروز تخلفات احتمالی در گمرک به آسانی 
شناس��ایی می شوند و این دس��تاوردی مهم به  
شمار می رود که از طریق سامانه جامع گمرکی 
از هر گونه تخلف پیش��گیری و امکان ردگیری 
لحظه ای هر یک از فرآیندها امکان پذیر ش��ده 

است. 
 بنابرای��ن ب��ا اجرایی ش��دن س��امانه جامع 
گمرک��ی،  فرآیندهای کاغذی متوقف ش��د و 
زمینه های سوءاس��تفاده از بی��ن رفت، چراکه 
استعالم اس��نادی مانند مجوز بهداشت، مجوز 
اس��تاندارد و... به صورت برخط اس��ت و تبادل 
اطالعات با ۲۲ س��ازمان به ص��ورت الکترونیک 
انجام می ش��ود و دیگر الزم نیس��ت س��اعت ها 
یا روزه��ا و حتی ماه ها منتظ��ر دریافت نتایج 

استعالم ماند. 
در همین حال، با الکترونیکی ش��دن صدور 
پروان��ه دیگر نگرانی گم ش��دن و از بین رفتن 
اس��ناد کاغ��ذی وجود ن��دارد و رس��یدگی به 
پرونده های گمرکی در کوتاه ترین زمان ممکن 

توسط کارشناسان امور گمرکی انجام می شود 
و صاحب��ان کاال می توانن��د از آخرین وضعیت 
پروانه های گمرک��ی در کلیه رویه های گمرکی 
بدون مراجعه حضوری و به صورت برخط مطلع 

شوند. 
 الکترونیک��ی ش��دن فرآین��د گمرکی عالوه 
بر پیشگیری از جعل اس��ناد و تقلبات تجاری 
ش��رایطی فراهم آورده که رهگی��ری تخلفات 
احتمالی به آس��انی امکان پذیر شود، در حالی 
که در سیستم س��نتی این موضوع امکان پذیر 
نب��ود و بس��یاری از پرونده ه��ای متخلفان به 

سرانجام نمی رسید. 
ب��ا الکترونیکی ش��دن پروانه های گمرکی به 
طور میانگین هم اکنون روزانه ۱۰هزار محموله 
از طری��ق نیروی انتظامی از گمرک به ش��کل 
الکترونیکی اس��تعالم می شود و سامانه گمرک 
به طور خودکار و بدون دخالت نیروی انس��انی 
پاسخ را در مدت دو تا سه دقیقه برای ماموران 
نیروی انتظامی ارس��ال می کند. مقایسه کنید 
نحوه اس��تعالم الکترونیکی را با زمانی که باید 
با گمرک نامه نگاری می شد و پروانه را ضمیمه 
نام��ه می کردن��د تا به صورت دس��تی پاس��خ 
استعالم ارسال و پس از حداقل یک ماه جواب 
نامه ارس��ال می شد تا مشخص شود که آیا این 

محموله ای که توقیف شده قاچاق هست یا نه؟! 

واکن�ش گم�رک ب�ه خب�ر »ممنوعیت 
صادرات تخته نرد«

همچنین گمرک ای��ران به خبر »ممنوعیت 
ص��ادرات تخته ن��رد و اعت��راض هنرمندان و 
صنعتگران سنندجی به گمرک« در شبکه های 
اجتماع��ی واکنش نش��ان داد و اعالم کرد که 
صرفا مجری سیاس��ت ها و مقرراتی اس��ت که 
از س��وی س��ایر س��ازمان ها وفق قانون جهت 
اج��را اب��الغ می ش��ود. در توضیح��ات گمرک 
ایران در این باره آمده اس��ت: »بدیهی اس��ت 
ب��ا توجه به اینک��ه ممنوعیت ص��ادرات تخته 
نرد از س��وی س��ازمان توس��عه تجارت جهت 
اج��را به گمرک اب��الغ  گردی��ده و گمرک نیز 
صرف��ا مج��ری سیاس��ت ها و مق��ررات ابالغی 
تجارت خارجی اس��ت و اختیاری در خصوص 
رف��ع ممنوعیت این کاال ندارد، لذا با احترام به 
تمامی صادرکنندگان، هنرمندان و صنعتگران 
س��نندجی پیگیر حل مشکالت صادرکنندگان 
ای��ن کاال ب��وده و در صورت موافقت س��ازمان 
توس��عه تج��ارت با رف��ع ممنوعی��ت صادرات 
ای��ن کاال، گمرک ایران ملزم ب��ه صدور مجوز 

صادرات کاالی یاد شده خواهد بود.«

واکنش گمرک به خبر »ممنوعیت صادرات تخته نرد«

بساط جاعالن برگ سبز گمرکی برچیده شد

گمرک

نفت

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعالم کرد
تعیین مالیات 30 درصدی برای بنزین، 

تاثیری در قیمت آن ندارد
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: 
مصوبه این کمیس��یون مبنی بر تعیین مالیات ۳۰ درصدی 
برای بنزین، تاثی��ری در نرخ این حامل انرژی ندارد و هیچ 
افزایش قیمتی برای بنزین و سایر فرآورده ها رخ نمی دهد. 
اس��داهلل قره خان��ی در گفت وگ��و با ایرنا، درب��اره مصوبه 
کمیس��یون انرژی مبنی بر تعیین مالی��ات بر ارزش افزوده 
۳۰ درص��دی برای بنزی��ن، اف��زود: از طریق ای��ن مصوبه، 
مالیات ه��ا و ع��وارض بنزین و س��ایر فرآورده ه��ا، تجمیع 

می شود. 
س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس افزود: در گذش��ته 
۲۰ درص��د مالیات و ۱۰ درص��د ع��وارض از بنزین دریافت 
می ش��د که با این مصوبه، قرار است این مالیات ها و عوارض 

تجمیع شود. 

گفتنی است کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در 
نهم خردادماه امس��ال در جریان بررس��ی الیحه مالیات بر 
ارزش افزوده، نفت خ��ام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام 
را از ش��مول مالیات فروش مس��تثنی کرد. همچنین، نرخ 
مالیات فروش انواع بنزین و س��وخت هواپیما براس��اس این 
مصوبه ۳۰ درص��د، نفت گاز و نفت س��فید ۱۵درصد، نفت 
کوره و گاز مایع ۱۰ درصد تعیین ش��ده اس��ت. پس از این 
مصوب��ه، ابهاماتی درباره افزایش قیمت س��وخت و از جمله 
بنزی��ن مطرح ش��ده بود که س��خنگوی کمیس��یون انرژی 
مجلس آن را رد کرده است. پس از تک نرخی شدن بنزین، 
نرخ بنزین معمول��ی لیتری ۱۰ هزار ریال )یک هزار تومان( 
تعیین شده اس��ت. پیش از این، مسئوالن ذی ربط هرگونه 

افزایش قیمت بنزین را در سال جاری رد کرده بودند. 

رشد بهای نفت با افزایش تنش میان 
کشورهای عربی

در پ��ی قطع رواب��ط برخی از کش��ورهای عض��و ائتالف 
س��عودی با قطر و باال گرفتن تنش ها در میان کش��ورهای 
عم��ده تولید کنن��ده نفت جه��ان، بهای نف��ت در بازارهای 
جهان��ی افزایش یافت. به گزارش بلومب��رگ، بهای نفت در 
ب��ازار نیویورک ت��ا ۱.۶ درصد افزایش یاف��ت و کاهش اخیر 
قیمت ها را جبران کرد. عربس��تان س��عودی، بحرین، مصر 
و ام��ارات متحده عرب��ی اعالم کردند که رواب��ط خود را با 
قطر قطع کرده و س��فرهای دریای��ی و هوایی به مقصد این 
کش��ور تولید کننده عمده نفت و گاز حوزه خلیج فارس و از 
مب��دا آن را، به حال تعلیق در می آورند. این تصمیم موجب 
ش��د تا بحرانی که بر س��ر روابط دوحه و تهران آغاز ش��ده 
ب��ود، باال بگیرد. بهای نفت در هفت��ه پیش به دلیل نگرانی 
از افزای��ش تولید نفت آمریکا و خنثی ش��دن کاهش تولید 
نفت اوپک افت کرد و به زیر ۵۰ دالر در هر بش��که رس��ید. 
گرچ��ه این رویارویی دیپلماتیک هن��وز تاثیری بر صادرات 
نفت نگذاش��ته اس��ت، اما احتمال اختالل در انتقال نفت از 
خاورمیانه و از جمله کش��ورهای قطر، ایران و عربس��تان را 
افزای��ش می دهد. این کش��ورها از تنگه هرمز برای صادرات 
تولیدات نفتی خود اس��تفاده می کنند و بنا بر برآورد وزارت 
انرژی آمریکا، ۳۰ درصد تج��ارت دریایی نفت از طریق این 

آبراه صورت می گیرد. 

با ابالغ احکام هفت  گانه از سوی وزیر نفت
مجریان پروژه های اولویت دار صنعت 

نفت منصوب شدند
وزی��ر نفت طی هفت حکم جداگان��ه، مجریان پروژه های 

اولویت دار صنعت نفت در سال ۱۳۹۶ را منصوب کرد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« برنامه ه��ا و پروژه های اولویت دار 
صنعت نفت در قالب این احکام هفت گانه خطاب به علی کاردر 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران، عباس کاظمی مدیرعامل 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، مرضیه 
شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حمیدرضا 
عراقی مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران، امیرحسین زمانی نیا 
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت، حبیب اهلل بیطرف 
مع��اون وزیر نفت در امور مهندس��ی، پژوهش و فناوری و علی 
وکیلی مدیرعامل ش��رکت بهینه س��ازی مصرف سوخت صادر 
ش��ده و اولویت ها و برنامه های هریک از این هفت دس��تگاه از 

سوی بیژن زنگنه تشریح شده است. 

اقتصاد کالن

شمارش معکوس برای آغاز طرح رونق تولید
تعیین 10 هزار واحد صنعتی در فاز اول

ادام��ه طرح رونق تولید در س��ال جاری در حالی از هفته 
آینده کلید می خورد که بنابر تصمیم اولیه قرار بر این است 
تا ب��ه ۱۰ هزار واحد صنعتی رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد 

تومان تسهیالت تعلق گیرد. 
به گزارش ایس��نا، طرح رونق تولید در نیمه ابتدایی سال 
۱۳۹۵ کلی��د خورد ت��ا در ابتدای امر پرداخت تس��هیالت 
۱۶ه��زار میلیارد تومانی ب��ه ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و 
متوس��ط مدنظر ق��رار گیرد؛ طرحی که یک��ی از پروژه های 
اقتصادی کشور به حساب می آمد و از سوی ستاد فرماندهی 
اقتص��اد مقاومتی در کنار ش��ش برنامه دیگ��ر برای وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شد. 
 در ابتدای اج��رای طرح رونق تولید پرداخت تس��هیالت 
۱۶ ه��زار میلیارد تومان��ی تنها برای واحده��ای تولیدی و 
صنعتی در نظر گرفته ش��ده، اما با پیش��رفت کار واحدهای 
کوچک و متوسط بخش کشاورزی نیز مشمول طرح مذکور 
ش��دند تا با مراجعه به بانک ها تسهیالت مربوطه را دریافت 

کنند. 
با توجه به حجم متقاضیان دریافت تس��هیالت با در نظر 
گرفتن نیاز واحدهای تولیدی برای احیا و رونق چرخه تولید 
میزان متقاضیان برای اخذ تسهیالت بیشتر از ۷۵۰۰ واحد 
در نظر گرفته شد تا در نهایت در قالب طرح رونق تولید به 
۲4 هزار واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی حدود ۱۷ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شود که در این بین تعداد 

واحدهای صنعتی معادل ۱۲ هزار مورد بود. 
با آغاز س��ال ۱۳۹۶ مس��ئوالن وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت از ادامه طرح رونق تولید در این س��ال خبر دادند و 
گفتند که در ابتدای سال پرونده واحدهای تولیدی کوچک 
و متوسط متقاضی تسهیالت بسته خواهد شد تا اگر واحدی 
درخواس��ت وام ک��رده و موف��ق به دریافت آن نش��ده، رقم 
مربوط به آن تعلق گیرد و پس از اعطای تسهیالت به کلیه 
واحدهای متقاضی ادامه ط��رح رونق تولید برای متقاضیان 
جدید در سال جاری کلید بخورد. در سال جاری طرح رونق 
تولید به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال و رقم مورد 
نیاز برای ارائه تسهیالت به متقاضیان اعالم شد تا تسهیالت 
۲۰ ه��زار میلی��ارد تومانی به ۱۰ هزار واح��د صنعتی تعلق 
گیرد. طبق گفت��ه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، طرح 
رونق تولید در س��ال ۱۳۹۶ ادامه خواه��د یافت تا ۱۰هزار 
واحد تولیدی صنعتی براساس توافق های انجام شده با بانک 
مرکزی تس��هیالت مورد نیاز را دریافت کنند. عالوه بر این 
طبق اعالم وی، در س��ال جاری طرح رونق تولید با شرایط 
جدی��د افزایش ۱۰درص��دی تولید و اش��تغال به واحدهای 
متقاض��ی مدنظر ق��رار می گیرد. قرار بر این اس��ت تا اواخر 
هفته آینده سامانه طرح رونق تولید فعال شود تا واحدهای 
متقاضی از طریق کارگروه های اس��تانی تسهیل و رفع موانع 

تولید بتوانند از تسهیالت مورد نظر بهره مند شوند. 

بررسی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای
ی��ک دیپلم��ات بلندپایه چین��ی اعالم کرد ک��ه چین از 
 )SCO( عضوی��ت ای��ران در س��ازمان همکاری ش��انگهای
حمایت می کند و این موضوع در نشس��ت هفته جاری این 

گروه مورد بررسی قرار می گیرد. 
به گزارش رویترز، این س��ازمان س��ال گذش��ته با وجود 
درخواس��ت روس��یه که از پیش��نهاد ایران برای پیوستن به 
سازمان همکاری شانگهای حمایت کرده بود، از رسیدگی به 

این درخواست امتناع کرد. 
ایران مدت هاس��ت که مایل اس��ت به س��ازمان همکاری 
ش��انگهای بپیوندد و روس��یه اس��تدالل کرده اس��ت که با 
برداش��ته ش��دن تحریم های غربی، تهران می تواند سرانجام 
عضو این بلوک شود که شامل چهار جمهوری شوروی سابق 

است. 
لی هوی الی، دس��تیار وزیر خارجه چین گفت که »ایران 
یک ناظر در س��ازمان همکاری ش��انگهای اس��ت و چین از 

عضویت رسمی ایران حمایت می کند.«
به گفته لی، پاکس��تان و هند در این نشس��ت رس��ما به 
این بلوک ملحق خواهند ش��د و جذابیت این سازمان برای 
س��ایرین و نفوذ آن افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد. پس 
از اینکه رج��ب طیب اردوغان، رئیس جمه��ور ترکیه اعالم 
کرد کش��ورش ممکن است به س��ازمان همکاری شانگهای 
ملحق ش��ود. چین در نوامبر اعالم کرد مایل است هر گونه 
درخواست از سوی ترکیه برای الحاق به این سازمان را مورد 

بررسی قرار دهد. 
گفتنی اس��ت که چین، روسیه، قزاقس��تان، قرقیزستان، 
تاجیکس��تان و ازبکستان در س��ال ۲۰۰۱ سازمان همکاری 
ش��انگهای را برای مبارزه با تهدیدات ناش��ی از اسالم گرایی 

افراطی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان تشکیل دادند. 

چین همچنان نخستین مقصد کاالهای ایرانی
مهم ترین مقاصد صادراتی ایران 

کدامند؟ 
آمارها نشان می دهد که در نخستین ماه امسال همچنان 
چین عالوه بر واردات، در حوزه صادرات نیز پرچم دار بوده و 

بیشترین صادرات ایران به این کشور بوده است. 
به گزارش ایس��نا، ت��ا پایان اردیبهش��ت ماه بیش از ۱۰۶ 
کش��ور جزو بازاره��ای صادراتی ای��ران بوده اند ک��ه از این 
میان کش��ور چین به تنهایی ۲4.۹۰ درصد از سهم وزنی و 
۲۲.۵۹۹ درصد از ارزش صادرات ایران را به خود اختصاص 
داده اس��ت. بدی��ن ترتی��ب این کش��ور ب��ا واردات بیش از 
۲میلی��ون و ۷هزار تن کاال نخس��تین مقصد صادراتی ایران 
ب��وده که ارزش صادرات این کش��ور بیش از ۶۱4 میلیون و 

۹۹۵ هزار دالر بوده است. 
پس از چین، امارات متحده عربی دومین مقصد صادراتی 
 ای��ران بوده ک��ه واردات آن از ایران بالغ ب��ر یک میلیون و 
۳۸۵ هزار تن ب��وده و ۱۷.۱۹درصد وزن کاالهای صادراتی 
ایران به مقصد این کش��ور بوده است. ارزش صادرات به این 
کش��ور نیز بالغ بر 4۹۶.۵۲ دالر بوده اس��ت که در مجموع 
۱۸.۲4درصد س��هم صادراتی کش��ور را ب��ه خود اختصاص 
می دهد. در میان کش��ورهای همس��ایه نیز عراق با واردات 
بی��ش از یک میلی��ون و ۵۲ هزار تن کاال از ایران س��ومین 
بازار بزرگ صادراتی ایران محس��وب می ش��ود که فروردین 
م��اه در مجموع از نظ��ر وزنی ۱۳.۰۶۶ درص��د از صادرات 
ایران را به خود اختصاص داده اس��ت. ارزش واردات به این 
کش��ور نیز بالغ بر ۳۸۸.۲۶ میلیون دالر بوده که در مجموع 

۱4.۲۶درصد ارزش کل صادرات کشور را در بر می گیرد. 
در مجم��وع ایران در فروردین امس��ال بال��غ بر ۸میلیون 
 تن صادرات داش��ته اس��ت که ارزش آن معادل ۲میلیارد و

 ۷۲۲ میلیون دالر می شود. 



فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز 
ک��ه طی س��ال های اخیر ب��ه صورت 
پررنگ تر و البته مخرب تری گسترش 
پی��دا کرد، بازار غیرمتش��کل پولی را 
ب��ه رقیبی ج��دی و تأثیرگ��ذار برای 
مجازهای بانک��ی تبدیل کرد. هزاران 
مؤسس��ه اعتباری در اشکال مختلف 
و براس��اس مجوزهایی که مورد تأیید 
سیاس��ت گذار پولی نبود مدت هاست 
که یک��ی از بزرگ تری��ن چالش های 

نظام بانکی محسوب می شوند. 
زمان��ی حمی��د تهرانف��ر، مع��اون 
نظارت��ی س��ابق بانک مرک��زی اعالم 
کرد که برآورد اولیه او نشان می دهد 
ح��دود ۷۰۰۰ مؤسس��ه اعتباری در 
کش��ور وج��ود دارد ک��ه عم��ده آنها 
غیرمج��از و بدون مجوز بانک مرکزی 
فعالی��ت می کنند؛ آم��اری که معاون 
نظارت بانک مرکزی برای نخس��تین 
بار از آن س��خن گفت با واکنش های 

متفاوتی همراه شد. 
مؤسس��ه   ۷۰۰۰ تع��داد  قی��اس 
اعتب��اری ک��ه اع��الم ش��د در حال 
فعالیت هس��تند ب��ا مجوزهایی که از 
س��وی بانک مرکزی برای موسس��ات 
اعتب��اری ص��ادر ک��رده ب��ود از این 
حکای��ت داش��ت که بی��ش از ۶۰۰۰ 
مورد از این موسس��ات هیچ مجوزی 
از بان��ک مرکزی به عن��وان مقام ناظر 
ب��ر فعالیت در ب��ازار پول نداش��تند؛ 
مجموع��ه ای که موسس��ات اعتباری، 
صرافی ه��ا، لیزینگ ه��ا، صندوق های 
قرض الحس��نه و تعاونی های اعتباری 

را در بر می گیرد. 
به گزارش ایسنا، موسسات اعتباری 
غیرمجاز به ویژه بانکی ها در سال های 
گذش��ته از عوام��ل بی نظمی در نظام 
بانک��ی بوده ان��د؛ هنگامی ک��ه با هر 
ترفندی از س��ودهای کالن تا شرایط 
ویژه را برای مشتریان بانک ها تعریف 
کرده و آنها را به سمت خود کشاندند 
و بانک ه��ای ب��زرگ نیز ب��رای حفظ 
ه��زاران میلیارد نقدینگی که از منابع 
آنها خارج ش��د در رقابت��ی مخرب با 

غیرمجازها قرار گرفتند. 
در ای��ن می��ان نحوه ش��کل گیری 
تعداد قابل توجه موسس��ات اعتباری 
و اینکه چگونه نهاده��ای پولی که با 
هزاران میلی��ارد تومان از منابع مردم 
در ارتب��اط ب��ود و بارها پی��ش آمده 
که س��رانجامی جز س��رگردان کردن 
س��پرده گذاران خود نداشته اند، مورد 
توجه اس��ت. گذر بر آنچ��ه به تازگی 
مق��ام نظارت��ی بانک مرک��زی به آن 
اشاره داش��ته از این حکایت دارد که 
ریشه شکل گیری موسسات غیرمجاز 
به مجوزهای صادره از س��وی وزارت 
تعاون و در م��واردی نیروی انتظامی 

برمی گردد. 
براس��اس قانون تعاون، تعاونی های 
اعتباری می توانند صنفی، کارگری یا 
کارمندی باشند. شورای پول و اعتبار 
ب��رای مج��وز تعاونی ه��ای کارمندی 
و کارگ��ری اس��تانداردهایی تعری��ف 
کرده که بر اس��اس این استانداردها، 
کارمن��دان ی��ا کارگ��ران می توانن��د 
در محی��ط کار خ��ود تعاون��ی اعتبار 
تش��کیل دهن��د و اعضا ه��م مجاز به 
س��پرده گذاری و دریافت تس��هیالت 
هس��تند. ب��ه عب��ارت دیگ��ر اف��راد 

غیرعضو اجازه اس��تفاده از تسهیالت 
یا س��پرده گذاری در این تعاونی ها را 

ندارند. 
ای��ن در حالی اس��ت که از س��ال 
۱۳۸۰ به بع��د تعدادی تعاونی اعتبار 
موس��وم ب��ه تعاونی ه��ای اعتب��اری 
آزاد ایج��اد ش��د ک��ه ن��ه در محیط 
کارگ��ری بودند نه در محیط صنفی و 
کارمندی. این تعاونی های آزاد که در 
سطح ش��هرها اقدام به ایجاد شعب و 
دریافت سپرده از مردم کردند، مجوز 
فعالی��ت خ��ود را از س��وی اداره های 
تعاون اس��تان ها یا وزارت تعاون وقت 
دریافت کرده بودند. گرچه هدف اولیه 
از صدور این مجوزها بسط تعاون بود 
اما در ادامه، این تعاونی ها، بدون اخذ 
مجوز اقدام به گس��ترش شعب خود 
کردند و کسب و کارشان در بازار پولی 
و بانکی آغاز ش��د. در حقیقت وزارت 
تع��اون مجوزهایی را ب��رای تعاونی ها 
صادر کرد ک��ه خود نه از ابزار نظارت 
بهره من��د ب��ود نه توان رس��یدگی به 
عملی��ات و صورت های مال��ی آنها را 
داش��ت، بنابرای��ن عم��اًل کنترلی بر 
فعالی��ت واحدهایی که مج��وز آنها را 

صادر کرده بود اعمال نمی شد. 
در ای��ن جری��ان بان��ک  مرکزی در 
همان س��ال ها از تعدادی از تعاونی ها 
ش��کایت می کن��د و ب��ا وزارت تعاون 
ه��م مکاتباتی انجام می ش��ود. ظاهراً 
در م��واردی حتی موض��وع به مرجع 
قضای��ی هم کش��یده می ش��ود اما با 
وجود مس��تندات قانونی ک��ه تأکید 
دارد بانک  مرک��زی تنها نهاد ناظر بر 
عملکرد بانک هاست، این بانک، برای 
نظ��ارت بر تعاونی ها صالح تش��خیص 

داده نشد. 
کار غیرمجازها به قانون کشید

به دنبال این ماجرا طولی نمی کشد 
که در سال ۱۳۸۶، قانون تنظیم بازار 
غیرمتش��کل پولی که از سوی دولت 
ب��ه مجلس پیش��نهاد ش��ده ب��ود به 
تصویب رسیده و بانک  مرکزی از این 

س��ال موظف به ساماندهی موسسات 
غیرمجاز می شود. 

طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل 
پول��ی، اش��تغال ب��ه عملی��ات بانکی 
توس��ط اش��خاص حقیقی و حقوقی 
تح��ت هر عن��وان و تأس��یس و ثبت 
هر گونه تش��کل برای انجام عملیات 
بانک��ی، ب��دون مجوز بان��ک مرکزی 
ممنوع اس��ت. بای��د یادآور ش��د که 
طب��ق این قان��ون عملی��ات بانکی به 
امر واس��طه گری بین عرضه کنندگان 
و متقاضی��ان وجوه و اعتبار به صورت 
دریاف��ت انواع وجوه، س��پرده، ودیعه 
و م��وارد مش��ابه تح��ت ه��ر عنوان 
و همچنی��ن اعط��ای وام، اعتب��ار و 
س��ایر تس��هیالت و صدور کارت های 
کارت های  و  پرداخ��ت  الکترونیک��ی 

اعتباری اطالق می شود. 
 ب��ر اس��اس ای��ن قان��ون تمام��ی 
اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی که به 
عملیات بانکی مب��ادرت می کنند در 
صورت��ی که نتوانند مج��وز الزم برای 
فعالی��ت در عنوان موج��ود یا عنوان 
مناس��ب دیگ��ری دریاف��ت کنند، با 
اعالم بانک مرکزی حق ادامه فعالیت 

نخواهند داشت. 
 ای��ن در حالی اس��ت ک��ه اکنون 
ب��ا  غیرمجازه��ا  فعالی��ت  پیگی��ری 
مرکزی  بان��ک  مش��ترک  هم��کاری 
و نی��روی انتظام��ی انجام می ش��ود، 
به طوری که نی��روی انتظامی موظف 
ب��ه شناس��ایی و معرفی موسس��ات 
اعتب��اری غیرمجاز ب��ه بانک مرکزی 
است و این بانک ادامه فرآیند بررسی 
را برعه��ده خواه��د داش��ت. اگر در 
نتیجه بررس��ی انجام شده موسسات 
غیرمج��از از قابلی��ت تطبیق و صدور 
مجوز برخوردار باشند فرآیند به اتمام 
می رس��د، در غیر  این ص��ورت پلمب 
این واحدها به نیروی انتظامی محول 

خواهد شد. 
پررنگ بودن نقش نیروی انتظامی 
در رصد موسس��ات غیرمج��از به این 

برمی گ��ردد ک��ه ب��ا توجه ب��ه اینکه 
بانک مرکزی در تهران مس��تقر است 
و تنه��ا در چند منطقه کش��ور دارای 
واحده��ای اس��تانی اس��ت، حس��ب 
مصوبه ش��ورای امنیت ملی شناسایی 
موسس��ات غیرمجاز ک��ه کار صرافی، 
بانک��ی و لیزینگی انج��ام می دهند بر 

عهده نیروی انتظامی خواهد بود.
 

آخرین وضعیت غیرمجازها در 
بازار پول بعد از تصویب قانون

اما طی زمان حدود ۱۰ ساله ای که 
س��اماندهی موسس��ات و تعاونی های 
اعتباری غیرمجاز در قالب ساماندهی 
ب��ازار غیرمتش��کل پول��ی ب��ه بانک 
مرکزی واگذار شده است، در شرایط 
زمان��ی متفاوت و با تغیی��ر و تدوین 
ضواب��ط ب��رای تش��کیل و فعالی��ت 
تعاونی ه��ا، صندوق ها و  موسس��ات، 
البت��ه صرافی ها روال ارائ��ه مجوز و 
نح��وه فعالیت آنه��ا در مس��یری تا 
ح��دی متف��اوت از قبل ق��رار گرفته 
اس��ت؛ روندی که البته همیش��ه هم 
مورد قبول موسس��ات نبوده و گاه با 

چالش هایی همراه شده است. 

ساماندهی ۱۳۴ تعاونی اعتباری
این در حالی است که تاکنون بیش 
از ۱۳۴ تعاونی اعتباری س��اماندهی 
ش��ده اند، به گونه ای که این موسسات 
یا با دیگ��ر بانک های موج��ود ادغام 
ش��دند ی��ا با ادغ��ام آنها موسس��ات 
اعتب��اری جدیدی مج��وز گرفتند و 
فعالی��ت خود را آغاز کردند. هر کدام 
از این ۱۳۴ مؤسس��ه، تعدادی شعبه 
داشتند و تعداد شعب برخی از آنها به 
بیش از ۴۰۰ ش��عبه هم می رسید. از 
جمله آنها می توان به انحالل تعاونی 
اعتب��اری  »میزان« و واگذاری آن به 
 بانک ص��ادرات، انحالل تعاونی بزرگ  
»ثامن الحجج« یا ادغام هشت تعاونی 
در قالب مؤسس��ه اعتباری کاس��پین 

اشاره  کرد. 

دستور پلمب ۴۲۵ صرافی
همچنی��ن در م��ورد صرافی ها که 
از حواش��ی خ��اص خ��ود  )در رابطه 
با دس��تورالعمل تأس��یس و فعالیت( 
در دو تا س��ه س��ال اخی��ر برخوردار 
بودن��د نیز بای��د یادآور ش��د که در 
طول سال های گذشته تاکنون ۹۲۸ 
مجوز برای آنها از سوی بانک مرکزی 
صادر ش��ده است. مجوز ۲۲۲ صرافی 
هم ب��ه دلی��ل تخلف باطل ش��ده و 
۴۲۵ صرافی به ص��ورت غیرمجاز در 
حال فعالیت هس��تند که ظاهراً بانک 
مرکزی با نیروی انتظامی برای پلمب 
ای��ن دس��ته از صرافی ه��ا هماهنگی 

انجام داده است. 

۲۷ لیزینگ مجازند
در مورد ش��رکت های لیزینگ هم 
باید گفت تعداد ش��رکت هایی که به 
نام لیزینگ در مرجع ثبت شرکت ها، 
ثبت ش��ده اند به ۳۰۰ واحد می رسد 
ک��ه بع��د از شناس��ایی، ۵۰ واحد از 
این تعداد توانس��تند مجوز الزم را از 
بان��ک  مرکزی اخذ کنن��د. ۹۴ واحد 
ه��م عماًل به صورت غیرمجاز فعالیت 
می کنن��د که برای پلم��ب به نیروی 
انتظامی معرفی ش��ده اند، مابقی این 
تعداد هم احتماال ی��ا فعالیت ندارند 
یا در آدرس های اعالم ش��ده مستقر 
نیس��تند. اکن��ون فق��ط مج��وز ۲۷ 

لیزینگ معتبر است. 

فعالیت ۳۵۲۵ صندوق 
قرض الحسنه

قرض الحس��نه  صندوق ه��ای  ام��ا 
ک��ه به وفور در س��طح کش��ور دیده 
می ش��وند عمدتا در ده��ه ۶۰ مجوز 
خ��ود را از س��وی نی��روی انتظامی 
دریاف��ت کرده اند. این در ش��رایطی 
اس��ت ک��ه ح��دود ۳۵۲۵ صن��دوق 
کش��ور  س��طح  در  قرض الحس��نه 
شناسایی شده اند که یا مجوز خود را 
از نیروی انتظامی دریافت کرده اند یا 
اینک��ه دارای هیچ گونه مجوزی برای 
فعالیت نیس��تند. از ای��ن تعداد فقط 
۴۸ صن��دوق از بان��ک  مرکزی مجوز 

فعالیت گرفته اند. 
ح��دود ۹۱۵ صن��دوق ه��م تحت 
پوشش س��ازمان اقتصاد اسالمی قرار 
دارند که بان��ک  مرکزی قانونی بودن 
فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، 
مدیریت صندوق های تحت پوش��ش 
خود را بر عه��ده دارد. در عین حال 
ک��ه ۱۵۳۴ صندوق هم برای الزام به 
اخ��ذ مجوز از بانک  مرکزی به نیروی 
انتظامی معرفی شده اند که در صورت 
عدم مراجعه برای کس��ب مجوز برای 

تعطیلی آنها اقدام خواهد شد. 
با این حال در جریان س��اماندهی 
موسس��ات غیرمجاز، مقام��ات بانک 
مرکزی تأکید دارند که سال ۱۳۹۶، 
دوره ای جدی برای س��اماندهی بازار 
غیرمتش��کل پولی خواه��د بود که با 
ات��کا به قانون اح��کام دائمی و قانون 
برنام��ه شش��م ک��ه اختی��ارات قابل 
توجهی به بانک مرکزی داده اس��ت، 
می توان از فعالیت غیرمجازها و ایجاد 
موسس��ات غیرمجاز جدید جلوگیری 

کرد. 

پیدا و پنهان بازار غیرمتشکل پولی

آنچه بر غیرمجازها در بازار پولی ایران گذشت

به دنبال س��ود بیشتر؛ این خالصه 
اتفاقی اس��ت که بر س��پرده گذاران 
موسس��ات مالی و اعتباری غیر مجاز 
گذشته است؛ موسس��اتی که بنا به 
روایتی کلنگ احداث ش��ان در دهه 
۷۰ زده ش��د، اما در اوج درآمدهای 

نفتی مثل قارچ رشد کردند. 
به گ��زارش خبرآنالین، این روزها 
موسس��ه  عصبان��ی  س��پرده گذاران 
کاس��پین و هش��ت تعاون��ی که در 
کاس��پین ادغام ش��ده اند، بیشتر از 
اینکه ب��ه اطالعیه های باالترین مقام 
ناظ��ر پولی کش��ور گ��وش بدهند، 
گرفت��ار ش��ایعات ش��ده و بس��اط 
اعتراض خود را هر روز مقابل سردر 
یک��ی از نهاده��ای اجرایی کش��ور 
پهن می کنند.  حتما هیچ ش��هروند 
ایران��ی عالقه ای به دیدن صحنه این 
اعتراض ه��ا ندارد، خصوصا آن بخش 
که بیش��تر بر ناامیدی دامن می زند، 
درحالی که رئیس کل بانک مرکزی 
و تی��م سیاس��ت گذار پولی کش��ور 
 بیش از هر دس��تگاه دیگ��ری برای 
زودت��ر  هرچ��ه  تکلی��ف  تعیی��ن 
س��هامداران ای��ن موسس��ه در حال 
فعالی��ت هس��تند. اگر از بی��رون به 
اعتراض ه��ا و پاس��خ های گاه به گاه 
مسئوالن بانک مرکزی به معترضان 
ن��گاه کنی��د، ش��اید ی��ک طرفه به 

قاض��ی بروی��د، درحالی ک��ه کافی 
اس��ت کمی خبرهای چندسال اخیر 
را م��رور کنید و به هش��دارهایی که 
بارها مس��ئوالن بانک مرکزی درباره 
سپرده گذاری در موسساتی که مجوز 

ندارند داده اند توجه کنید. 

از هشدار تا عمل
رقابت ب��رای دریافت س��ود باالتر 
ریش��ه در اقتص��ادی دارد که بانک 
محور اس��ت. پ��س از آنکه دالرهای 
حاصل از فروش نف��ت ۱۲۰ دالری 
با سیاس��ت های غلط دولت های نهم 
و دهم همراه و به ریال تبدیل ش��د، 
پای��ه پولی کش��ور با پ��ول پرقدرت 
افزایش یافت. پول هایی این وس��ط 
س��رگردان مان��ده بود، نیاز داش��ت 
ک��ه جایی مطمئن پی��دا کند تا هم 
س��ودخوب بده��د و ه��م زود به بار 
بنشیند. از طرفی بازار به محاق رفته 
مس��کن هم به کم��ک آمد که دیگر 
پولی به این بخش ن��رود، در نتیجه 
بازار بانک ها و موسسات مالی هر روز 

سکه تر شد. 
در رقابت��ی نابراب��ر هرکس س��ود 
بیش��تر م��ی داد، بخت ب��رای جذب 
س��پرده بیش��تر ب��ا او یار می ش��د. 
بانک ه��ا ب��ه دلی��ل محدودی��ت در 
پرداخت سود و البته تبعیت از بانک 

مرکزی تا جایی می توانستند در این 
بازار به رقابت بپردازند، از یک مرحله 
به بعد دیگر رقابت را به موسسسات 
مال��ی و اعتب��اری و تعاونی هایی که 
اگرچه  نداش��تند، می باختند.  مجوز 
این موسس��ات از س��ال های دور در 
اقتصاد ایران شکل گرفته و به تدریج 
قدرتمند تر شده بودند، اما در فاصله 
س��ال های ۸۴ تا ۹۱ بنیه بیش��تری 

پیدا کردند. 
محمود بهمن��ی، رئیس کل بانک 
مرک��زی بارها از تصمی��م برخورد با 
این موسسات و ساماندهی آنها خبر 
داد، اما تا آخرین روزهای حضورش 
س��اختمان  هفده��م  طبق��ه  در 
فی��روزه ای میردام��اد از تحقق این 

برنامه ناکام ماند. 
ولی اهلل س��یف، رئی��س کل بانک 
مرکزی دولت یازدهم، اما نخس��تین 
ای��ن  برنام��ه خ��ود را س��اماندهی 
موسس��ات ک��ه غالبا پ��ر زر و زور و 
البته برخی ها هم وابسته به نهادهای 
قدرتمندی در اقتص��اد ایران بودند، 
قرار داد. اما س��یف می دانس��ت که 
انتخ��اب ای��ن راه ه��م اعتراض های 
سیاسی و در گوش��ی به همراه دارد 

و هم اعتراض های خیابانی. 
ماحصل کار سیف و همکارانش در 
بانک مرکزی اما به ساماندهی بیش 

از ۱۷۰۰ تعاون��ی مال��ی و اعتباری 
غیر مج��از و ۱۴ مؤسس��ه مال��ی در 

شرف تأسیس منجر شد. 
س��یف از همان ابتدا گفته بود که 
حاض��ر به مماش��ات نیس��ت، اما نه 
»غیرمجازها« ش��نیدند و نه کسانی 
که پول شان را در این نوع موسسات 
س��رمایه گذاری ک��رده بودن��د، ب��ه 
هش��دارها توجه کردند. نهایت اینکه 
بعد از چهار سال، هر دو گروه تسلیم 

بانک مرکزی شدند. 

به امید یک مشت سود بیشتر
هن��وز ه��م تع��داد کس��انی ک��ه 
برای دریافت س��ود بیش��تر وسوسه  
می ش��وند، کم نیس��ت. کس��انی که 
به امید س��ود بیش��تر پول های شان 
را ب��ه این تعاونی ه��ای بی مجوز که 
نقش قرض الحس��نه و بانک را بازی 
می کنند، می سپارند و حتماً به زودی 
زیان خواهند دید زیرا بانک مرکزی 
هشدار داده که بعد از تصویب »قانون 
اح��کام دائم��ی برنامه های توس��عه 
کش��ور« و »قانون برنامه پنج س��اله 
ششم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و 
ایران«  اس��المی  فرهنگی جمهوری 
اختی��ارات قابل توجه��ی در اختیار 
بانک مرکزی ق��رار گرفته که با این 
اختیارات، بان��ک مرکزی می تواند با 

اقتدار بیش��تر از فعالیت غیرمجازها 
و ایج��اد مؤسس��ات غیرمجاز جدید 

جلوگیری کند. 
ای��ن ب��ه منزل��ه هش��دار اس��ت؛ 
هش��داری ک��ه نه تنها س��هامداران 
شبیه کاسپین باید بدان توجه کنند، 
بلک��ه موسس��ات و تعاونی هایی که 
هنوز سیاس��ت گذار پولی کش��ور را 
به رسمیت نش��ناخته اند هم باید به 
عواقب کار خود بیندیش��ند. طبیعی 
اس��ت در برخورد با این غیرمجازها 
همی��ن  متض��رر  اف��راد  نخس��تین 
س��پرده گذاران خواهند بود. بسیاری 
از این موسس��ات، بی��ش از دو دهه 
س��ابقه فعالی��ت دارند ک��ه  فعالیت 
آنه��ا در ابتدا به ص��ورت »صندوق 

قرض الحسنه« بوده است. 
صندوق ه��ای  ب��ه  زمان��ی  اگ��ر 
قرض الحسنه اجازه فعالیت داده شد، 
با این هدف بود که این صندوق ها در 
مساجد و برای کمک به افراد محتاج 
وام های جزیی بدهند، اما حاال قانون 
پول��ی و بانکی می گوید موسس��اتی 
که فعالیت گس��ترده پول��ی دارند و 
با جذب سپرده های مردمی اقدام به 
فعالی��ت بانکی می کنند باید از بانک 
مرکزی مجوز داشته باشند و نیروی 
انتظامی وظیفه دارد با موسساتی که 
چنین مجوزی ندارند، برخورد کند. 

لوبیای سحرآمیز قرض الحسنه ها در بازار پولی ایران

ادغام بانک ها؛ و ماادریک ما الدغام

اگر فردی در سال های گذشته به وضعیت نامناسب مالی بانک ها 
و مواردی نظیر زیان پنهان و رقیق بودن سود عملیاتی بانک های 
ایران اش��اره می کرد با اقبال قابل چندانی روبه رو نمی شد، چراکه 
بر اس��اس تصور عموم مردم، بانک ها از سود هنگفت و سرشاری 
بهره مند بودند و البته تعدد شعب و ساختمان های آنها نیز نشانه 
تمول و بهره مندی آنان تلقی می شد. لیکن عوامل متعدد محیطی 
و برخی نارس��ایی های درون��ی صنعت بانکداری منج��ر به روند 
تصاعدی مشکالت نظام بانکی شد و با افزایش نرخ واقعی سپرده ها  
)تفاضل نرخ س��ود پرداختی و نرخ تورم(؛ بانک ها با بهمن کاهش 
درآمد خود مواجه ش��دند.  امروزه نیز شاهدیم که سود پرداختی 
به س��پرده گذاران بانکی به ۱۵درصد از GDP کشور رسیده که 
آن  هم با توجه به منفی بودن حاش��یه سود  )Spread( عملیات 
بانک ها، عماًل س��ودی موهومی و جنون آمیز اس��ت. در گذش��ته 
علیرغم انباشت تدریجی مشکالت بانک ها، حساسیت ها و الزامات 
محیطی و نهادی به منظور حفظ ظاهر نظام بانکی کشور، منجر به 
ماندن استخوان در زخم می شد تا اینکه با پافشاری بانک مرکزی 
بر اجرای سیاس��ت های شفاف س��ازی واقعی صورت های مالی و 
اجرای استانداردهای بین المللی  )IFRS( منجر به تبیین دقیق تر 

وضعیت و موقعیت بانک ها شد. 
اگرچه به زعم کارشناس��ان و البته برخی مدیران نظام بانکی 
هنوز تعدادی از بانک ها تا شفاف سازی مورد انتظار فاصله زیادی 
دارند، لیکن تبعات همین مقدار شفاف سازی نیز موجب اعالم 
زیان های هنگفت از س��وی بانک ها شده است. گذشته از زیان 
عملیات��ی بانک ها، برخی از معض��الت مزمن نظام بانکی نظیر 
انجماد دارایی ها، فقدان ساختار کارمزد محور فعالیت ها، رابطه 
معیوب دولت و نظام بانکی و سوءبرداشت از ظرفیت روش هایی 
نظیر حسابداری تعهدی در نهایت وضع را به  جایی رسانیده که 
حتی مقامات عالی رتبه نظام بانکی نیز بی محابا مباحثی نظیر 

ادغام بانک های بحران دیده را مطرح می کنند. 
در همین راس��تا رئیس  کل محترم بان��ک مرکزی به عنوان 
عالی تری��ن مقام نظام بانکی در س��خنرانی چه��ارم خردادماه 
س��ال جاری خود به وجود اب��زار ادغام جهت صیانت از حقوق 
سپرده گذاران و سهامداران بانک ها اشاره کرده اند. لیکن باید در 
نظر داش��ت که ادغام بانک ها محدودیت ها و عوارضی دارد که 
ضروری است قبل از تجویز آن به خوبی ابعاد آن را مورد واکاوی 

قرار  داد. در همین زمینه توجه به چند نکته ضروری است: 
۱ - راهکار ادغام بانک ها جهت بهینه سازی ساختارهای مالی 
و اجرایی امری متعارف و پذیرفته شده در عرف بین المللی است 
اما به استثنای برخی تصمیمات مقطعی به ویژه در شرایط خاص 
و اضطراری  )نظیر ادغام بانک ش��هریار پیش از انقالب، ادغام 
بانک های خصوصی و تشکیل بانک های ملت و تجارت در صدر 
انقالب و تصمیم اخیر در خصوص بانک تات( عماًل این راهکار 
در کش��ور ما به عنوان اقدامی چالش��ی و تا حدی مگو در نظر 
گرفته شده است. از سویی دیگر قوانین مربوط به ورشکستگی 
در کشور ما عمدتاً از قدمت بسیار باالیی برخوردار بوده و امکان 
بهره مندی آنها در ش��رکت های خاص��ی نظیر بانک با ابهامات 
متعددی روبه رو است. در این زمینه باید توجه داشت که معدود 
تجربی��ات مربوطه در کش��ور ما؛ عمدتاً با تکی��ه  بر روش های 
حاکمیتی و بس��یج ابزارهای قدرت و همچنین قلت صاحبان 
س��هام بانک های ادغام ش��ونده میسر شده اس��ت. لذا به نظر 
می رس��د قبل از هرگونه اقدامی می بایست عالوه بر پیش بینی 
بسترهای قانونی، فرآیندهای اجرایی ادغام نیز پیش بینی شود. 
۲ - ریس��ک پیش رون��ده تزلزل در نظام بانک��ی؛ با توجه به 
اقتصاد بانک محور کشور ما، هر گونه تزلزل و خدشه ای در نظام 
بانکی دومینووار کلیه بخش های اقتصادی کشور را متأثر ساخته 
و حتی بروز چالش های کالن ت��ری در حوزه امنیت نیز از این 

رهگذر محتمل خواهد کرد. 
۳ - یکی از عمده ترین نتایج مورد انتظار از طرح ادغام بانک ها 
قطعاً اصالح ش��اخص های کلیدی و عملیاتی بانک ادغام شونده 
اس��ت. لیکن باید در نظر داش��ت درصورتی که بانک های دارای 
عملکرد ضعیف بدون تجدید س��اختار و بهبود ادغام شوند صرفاً 
تا مدت کوتاهی ش��اخص های ضعیف آنها در بانک ادغام گیرنده 
پنهان می ش��ود اما لزوماً اصالح و بهبود الزم صورت نمی پذیرد. 
ش��وربختانه عمده تجربیات ادغام در س��ایر صنای��ع ایران مؤید 
ناکارآمدی ادغام در بهبود شاخص های عملکردی طرفین ادغام 

است. 
۴ - با توجه به وجوه خاص بحران های بانکی، کشورها عمدتاً 
راهبرد اولیه اس��تحکام بانک های بحران زده را پیش می گیرند و 
سپس در صورت عدم توفیق در استحکام، روش های پرهزینه تری 
نظیر ادغام را مدنظر قرار می دهند. لذا همانطور که در یادداشت 
دیگری پیشنهاد شد، می بایست به قید تسریع رویکرد استحکام 
بانک های کشور در دس��تور کار قرار گیرد تا به  موازات تصویب 
اس��ناد باالدس��تی و تهیه دس��تورالعمل ها، راهبردهای تقویت 
بنیه بانک ها و مآالً بهبود قدرت تأمین مالی نظام بانکی کش��ور 
عملیاتی شود، چراکه اقتضائات خاص نظام اقتصادی و فرهنگی 
کشور ما عماًل انحالل و ادغام بانک ها را رویکردی بسیار خطرناک 
و هزینه زا س��اخته و از طرف دیگر اس��تحکام منطقی بانک ها را 
به گزینه ای کم هزینه تر با چش��م اندازی شفاف و کم ریسک بدل 
ساخته است.  در پایان باید در نظر داشت که با توجه به رویکرد 
آرامش محور دولت یازدهم و دوازدهم؛ عبور با طمانینه و مدیریت 
شده از ش��به بحران واقع در برخی بانک ها، آزمونی سخت برای 

همه بازیگران به ویژه دولت خواهد بود. 

چاره ای نیست؛ یا ادغام یا انحالل! 
ی��ک اقتصاددان با بیان اینکه ادغام و انحالل دو راه موجود و 
پیش روی بانک ها و موسسات ورشکسته است، گفت: طبیعتا در 
شرایطی که انحالل لطمات باالیی دارد شیوه ادغام بانک ضعیف 
با بانک قوی چاره س��از است و می توان از این شیوه برای نجات 
بانک ضعیف استفاده کرد.  غالمرضا سالمی درباره بحث ادغام 
بانک ها به ایس��نا گفت: اگر ادغام بانک ها به صورت تدبیر شده 
انجام شود به نفع بانک های کشور خواهد بود، ولی اگر دو بانکی 
که وضعیت بدی دارند با یکدیگر ادغام شوند وضعیت بد هر دو 
تش��دید خواهد ش��د و روش ادغام چاره ساز نیست.  سالمی با 
بیان اینکه ادغام بانک ها یکی از شیوه های رایج تقویت بانک ها 
در دنیاست، گفت: در هلند، فرانسه و آمریکا بانک های بزرگ در 
یکدیگر ادغام ش��ده اند و ماحصل یک بانک کارآمد بزرگ بوده 
که با قدرت اداره امور خود را پیش گرفته است. در واقع تجربه 
ادغام بانک های بزرگ دنیا تجربه های موفقی بوده و به تقویت 
آنها منجر ش��ده اس��ت.  وی با بیان اینکه وقتی وضعیت یک 
بانک خراب می ش��ود دو راه ادغام و انحالل را پیش روی خود 
دارد، ادام��ه داد: انحالل لطمات باالیی دارد و تاکنون در ایران 
هم اتفاق نیفتاده اس��ت. قبل از سال های انقالب نیز سه بانک 
داش��تیم که ورشکست شدند ولی منحل نشدند و ادغام شدند 
و دولت نیز کمک کرد تا از شدت زیان های آنها کاسته شود تا 

سرپا شوند. اکنون نیز باید به راهکار ادغام بازگشت. 

ایمان اسالمیان
کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی
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گزارش2

پاسخ  مدیرکل نظارت بانک مرکزی به شایعات 
ورشکستگی بانک ها

آیا بانک های ایران ورشکسته  هستند؟ 
مدیرکل نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها با برخی 
مشکالت مواجه هس��تند، اما ورشکسته نیستند، گفت: مردم 
این اطمینان را داشته باشند که بانک مرکزی نظارت کافی بر 

فعالیت موسسات مجاز دارد. 
به گزارش »فرصت امروز« به نقل از پژوهشکده پولی بانکی، 
عباس کمره ای درباره برخی شایعات در فضای مجازی و اظهار 
نظرهای برخی افراد در خصوص ورشکستگی بانک های کشور 
ضم��ن رد این موضوع، اف��زود: در حال حاضر برخی بانک ها با 
مشکالتی نظیر کمبود س��رمایه، انباشت دارایی های غیر مولد 
و مطالبات غیرجاری باالتر از استانداردهای بین المللی مواجه 
هس��تند و در ش��رایطی قرار دارند که عملکرد آنها در دو سال 
اخیر با اندکی سود همراه بوده است، اما بانک مرکزی به عنوان 
نهاد ناظر بر عملکرد آنها نظارت داشته و ورشکستگی بانک ها 

به سادگی صورت نمی گیرد. 
وی ادامه داد: موضوع ورشکستگی بانک ها با سایر شرکت ها 
متفاوت است و در قوانین دستورالعمل های بین المللی بانکداری 
تدابیری برای قبل ورشکس��تگی در نظر گرفته شده است که 
به عن��وان مثال می توان به اصالح س��اختاری، تجمیع یا ادغام 

اشاره کرد. 
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی 
با اش��اره به اینکه در چارچوب موجود تالش خواهد ش��د که 
حداق��ل زیان هم به س��پرده گذاران منتقل نش��ود، گفت: در 
س��ال های اخیر بانک مرکزی به کمک دولت و مجلس شورای 
اسالمی به سرعت چالش های موجود را مطالعه و سیاست های 

اصالحی را در پیش گرفته است. 
کمره ای درباره وظایف نظارتی بانک مرکزی اظهار داش��ت: 
در کش��ورهای در حال توسعه از جمله ایران، بانک ها، به علت 
محدودیت فعالیت های سایر موسسات مالی از جمله عدم رشد 
و توسعه بازار سرمایه از نقش حساسی در ارتباط با بخش های 
اقتصادی، خصوصی و مالی در مقوله س��رمایه گذاری و تأمین 

مالی برخوردار هستند. 
این مقام مسئول افزود: لذا بانک ها، موسسات مالی و اعتباری 
و فعالیت های آنها در مقایس��ه با سایر موسسات تجاری، تحت 
نظر رس��می و دقیق تری ق��رار دارند. دلیل ای��ن امر به نقش 
بانک ها در حیات اقتصادی و مالی کشورها و همچنین ماهیت 
فعالی��ت آنها ارتباط دارد.  وی درباره اهمیت نظارت بر بانک ها 
و نهادهای مالی گفت: فعالیت بانکی دارای ویژگی هایی اس��ت 
که در صورت بروز مشکالت یا اخالل در یک بانک می تواند به 
س��رعت به دیگر بانک ها سرایت کند و در نهایت نظام مالی و 
اقتصادی کش��ور را تحت تأثیر خود قرار دهد، بنابراین نظارت 
بر بانک ها و موسسات اعتباری به یکی از مهم ترین دغدغه های 

مراجع ذی ربط و عمدتا بانک های مرکزی تبدیل شده است. 
مدیرکل نظارت بر بانک ها موسسات اعتباری بانک مرکزی 
ب��ا تأکید بر اینکه هدف اصلی نظارت بانکی حفظ س��المت و 
ثب��ات نظام بانکی و افزایش اعتم��اد عمومی از طریق کاهش 
ریس��ک برای مش��تریان و ذی نفعان اس��ت، گف��ت: از این رو 
نظارت در پی آن اس��ت تا اطمینان حاصل ش��ود که بانک ها 
و موسس��ات اعتباری به شیوه ای ایمن و صحیح عمل کرده و 
در مقابل ریس��ک ها از سرمایه و ذخایر کافی برخوردار باشند. 
همان گونه که اشاره شد در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها 
بانک مرکزی متولی نظارت بر بانک ها وموسسات اعتباری است. 
کمره ای درباره اقدامات بانک مرکزی برای اصالح شیوه های 
سنتی گفت: به دلیل ناکارایی شیوه نظارت سنتی در شناسایی 
کاس��تی ها و مخاطرات فراروی نظام بانکی کش��ور با توجه به 
رویکرد منفعالنه و گذشته نگر آن، بانک مرکزی با بهره گیری 
از آخرین دس��تاوردهای مراکز و مجامع حرفه ای و تخصصی، 
رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک را به عنوان رویکرد اصلی خود 
در نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و در این 
راس��تا ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک ها 
تدوین و ابالغ مقررات احتیاطی و تعمیق و گس��ترش ادبیات 
نوین بانکی در کش��ور را س��رلوحه فعالیت های خود قرار داده 

است. 
وی درباره سر و سامان دادن به نرخ سود سپرده ها در سیستم 
بانکی کشور گفت: در حال حاضر به دلیل مشکالت و تنگناهای 
مختلف در ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری، رابطه نرخ تورم 
و نرخ س��ود سپرده مطابق نظریات علمی هم راستا و هم جهت 

نیست. 

قیمت دالر کاهش یافت
صرافان ب��ازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را ۳.۷۳۲ تومان 
و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدی��د را ۱.۲۰۲.۳۰۰ 
توم��ان تعیین کردند که نش��ان دهنده کاه��ش قیمت دالر و 
همچنین آرامش نس��بی در بازار سکه اس��ت. هر یورو در بازار 
آزاد ته��ران ۴.۲۵۴ توم��ان و هر پوند نیز ۴.۸۵۳ تومان قیمت 
خورد. همچنین هر نیم س��که ۶۳۵.۵۰۰ تومان و هر ربع سکه 
۳۶۱.۰۰۰ تومان فروخته ش��د. هر سکه یک گرمی ۲۵۰.۰۰۰ 
تومان خرید و فروش ش��د و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۴.۱۸۶ 

تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۷۳۲دالر آمریکا

۴.۲۵۴یورو اروپا

۴.۸۵۳پوند انگلیس

۱.۰۲۸درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴۹۴.۶۰۰مثقال طال

۱۱۴.۱۸۶هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۷۷.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۰۲.۳۰۰سکه طرح جدید

۶۳۵.۵۰۰نیم سکه

۳۶۱.۰۰۰ربع سکه

۲۵۰.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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شماره 800

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز 
شنبه با 224 پله کاهش در جایگاه 80 هزار 
و 288 واحدی ق��رار گرفت. بازار بورس روز 
ش��نبه به دلیل قرار گرفت��ن بین تعطیالت، 
وضع نیمه تعطیلی داشت به طوری که حجم 
و ارزش معام��الت نیز کاهش یافت. وضعیت 
رکودی که از آغاز ماه رمضان در بازار بورس 
شکل گرفته اس��ت، روز شنبه تشدید شد و 
به نظر می رس��د این وضعیت تا پایان هفته 
ادامه داش��ته باشد. روز ش��نبه در بازار دوم 
بورس تهران که ب��ه معامالت درون گروهی 
س��هامداران عم��ده اختص��اص دارد، کمتر 
از 14 میلیون س��هم آبس��ال به ارزش بیش 
از 4.5میلی��ارد تومان بازارگردانی ش��د. در 
سرمایه گذاری گروه توس��عه ملی نیز 13.5 
میلیون س��هم به ارزش کمت��ر از 3 میلیارد 
توم��ان به کده��ای درون گروهی س��هامدار 
 عم��ده انتق��ال یاف��ت. همچنی��ن کمتر از 
5 میلیون س��هم پاالیش نفت بندرعباس به 
ارزش کمت��ر از 3 میلیارد تومان بازارگردانی 
ش��د. طی معامالت روز ش��نبه، بازار س��هام 
در حالی معامالتی کم عم��ق و رخوت آور را 
ب��ر کلیت معامالت بازار س��هام نظاره گر بود 
که تک س��هم های گروه غذایی، انفورماتیک، 
ب��ا حض��ور  داروی��ی و برخ��ی معدنی ه��ا 
نوس��ان گیران کم تعداد برای شناسایی بازده 

کوتاه مدت بود. آنچه از بازار س��هام می توان 
دریافت کرد اینکه معامله گران بورس تهران 
ترجیح می دهن��د در ماه رمضان با معامالت 
کم حجم همراه با اس��تراتژی شناسایی سود 
در اغل��ب نمادهای معامالت��ی، بازاری نیمه 
تعطی��ل را نظاره گ��ر باش��ند. در ای��ن بین 
پرترافیک تر شدن فصل مجامع باعث شده تا 
برخالف سال های قبل بازار سهام با بی انگیزه 
شدن معامله گران برای جمع آوری سهام پس 
از بازگشت ش��رکت ها از مجامع و بازگشایی 
نمادهای معامالتی باشد. در جمع بندی بازار 
سهام در نخستین روز معامالتی هفته بازاری 
رخوت آور ب��ود که معامله گ��ران آن ترجیح 
دادند با توجه به سنگین تر شدن سایه عرضه 
س��هام بر تقاضا و تداوم رکود همه جانبه در 
کلیت معامالت، ب��ا نماگرهایی قرمزپوش به 

انتظار روز سه شنبه بنشینند. 

بازدهی شاخص کل به ۴.۳ درصد رسید
ش��اخص کل ب��ورس از ابت��دای امس��ال 
تاکنون 3283 واحد رش��د داشته و افزایش 
4.3 درص��دی را به ثبت رس��انده اس��ت. از 
ابتدای امس��ال تاکن��ون 55 میلیارد و 141 
میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 139 هزار 
و 529 میلیارد ری��ال در بیش از 3 میلیون 
و 90 ه��زار و 297 دفعه م��ورد معامله قرار 

گرفته است. همچنین بررسی معامالت بازار 
س��هام به تفکیک بازار نشان می دهد در این 
م��دت 33 میلیارد و 577 میلیون س��هم به 
ارزش 75 ه��زار و 437 میلی��ارد ری��ال در 
یک میلی��ون و 387 ه��زار و 667 نوبت در 
ب��ازار اول؛ 19میلیارد و 977 میلیون س��هم 
ب��ه ارزش 46 ه��زار و 253 میلیارد ریال در 
ی��ک میلیون و 690 ه��زار و 509 نوبت در 
بازار دوم؛ 16 میلیون س��هم به ارزش 406 
میلیارد ریال در 3832 نوبت در بازار بدهی؛ 
1442 میلیون س��هم ب��ه ارزش 12 میلیارد 
ریال در 728 نوبت در بازار مش��تقه و 129 
میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری 
قاب��ل معامل��ه در ب��ورس تهران ب��ه ارزش 
1422 میلیارد ری��ال در 7561 نوبت مورد 
معامله قرار گرفته اس��ت. ش��اخص کل نیز 
که معامالت امس��ال ب��ورس را از ارتفاع 77 
هزار و 230 واحد آغاز کرده است تاکنون با 
3283 واحد رش��د، افزایش 4.3 درصدی را 
ثب��ت کرده و به ارتفاع 80هزار و 513 واحد 
رس��یده است. ش��اخص بازار اول نیز در این 
مدت با 1100 واحد و ش��اخص بازار دوم با 

13867 واحد رشد مواجه شده اند. 

عقب نشینی 6 پله ای فرابورس
در نخس��تین روز معامالت��ی ای��ن هفته در 

بازاره��ای فرابورس ایران بیش از 232 میلیون 
ورق��ه به��ادار ب��ه ارزش 802 میلی��ارد ریال 
دادوس��تد ش��د و 40درصد حجم و 30درصد 
ارزش کل ای��ن مب��ادالت به بازاره��ای اول و 
دوم اختصاص داش��ت. نقل وانتقال بیش از 96 
میلیون س��هم به ارزش افزون بر 252 میلیارد 
ریال حاصل معامالت صورت گرفته در بازارهای 
اول و دوم فرابورس ایران بود. در این میان نماد 
شرکت های سهامی ذوب آهن اصفهان و صنایع 
ف��والد آلیاژی ی��زد به ترتیب بیش��ترین حجم 
و ارزش معامالت��ی را ب��ه دس��ت آوردند. نماد  
»وش��مال« متعلق به ش��رکت س��رمایه گذاری 
چشم انداز توسعه شمال نیز با دادوستد بیش از 
19 میلیون س��هم به ارزش بیش از 18میلیارد 
ریال بیش��ترین حج��م و ارزش مبادالت را در 
میان سه بازار پایه الف، پایه ب و پایه ج به خود 
اختصاص داد. در مجموع افزون بر 138 میلیون 
س��هم به ارزش 163 میلیارد ریال در بازار پایه 
دادوس��تد شد. همچنین روز شنبه بیش از 71 
هزار اوراق تسهیالت مسکن به ارزش افزون بر 
54 میلیارد ریال خریدوفروش ش��د که امتیاز 
تس��هیالت مس��کن اردیبهش��ت ماه96 از نظر 
حجم و ارزش مبادالتی، صدرنش��ین این بازار 
ش��د. ش��اخص کل فرابورس  )آیفکس( افت 6 
واحدی را تجربه کرد و به س��طح 909 واحدی 

رسید. 

بازار سهام نیمه تعطیل شد

تداوم رکود در بورس

تعداد زی��ادی از نمادهای بانک��ی در بورس و 
فرابورس ایران متوقف هس��تند ک��ه می توان از 
بارزترین آنها به نماد بان��ک صادرات در بورس و 
نم��اد بانک ایران زمین در فرابورس اش��اره کرد. 
به گزارش ایس��نا، در اواخر س��ال 1395 بود که 
نماد بانک ملت پس از شش ماه توقف بازگشایی 
شد. این سهم که در 27تیرماه سال 1395، 241 
تومان دادوستد می ش��د در روز بازگشایی آن در 
پنجم بهمن ماه س��ال 1395، با افت بیش از 37 
درص��د از قیم��ت پایانی خود تنه��ا 120 تومان 
معامله شد. همچنین نماد بانک تجارت که در 29 
تیرماه سال 1395 که همزمان با برگزاری مجمع 
عمومی عادی ساالنه به منظور تصویب صورت های 
مالی با قیمت 100 تومان متوقف شده بود، پس 
از حدود هفت ماه در 13بهمن ماه سال 1395 با 

بی��ش از 33 درصد کاهش در قیمت پایانی تنها 
66 تومان معامله ش��د و روز ش��نبه نیز نماد این 
بانک به علت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور 
فوق الع��اده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره 
متوقف بود. این توقف ه��ای طوالنی مدت باعث 
ش��د نه تنها برای ماه ها، دارایی س��هامداران خرد 
بلوکه ش��ود، بلکه وضعیت نابسامان صورت های 
مالی آنها باعث ش��د پ��س از مدت زمان طوالنی 
قیمت سهم ش��ان به ش��دت ریزش داشته باشد 
و س��هامداران این بانک ها از هر دو س��مت مورد 
ضرر و زیان واقع ش��وند. عالوه بر این نماد بانک 
صادرات ایران که از 29 تیرماه س��ال 1395 بابت 
مجمع عمومی عادی س��االنه به منظور تصویب 
صورت های مالی متوقف شده بود، همچنان روی 
تابلوی اصلی بورس نیامده و سهامداران خرد آنها 

همچنان نگران آینده سرمایه گذاری خود هستند. 
همچنین نماد بانک پارس��یان هم از 12 آبان ماه 
سال گذشته به علت آنچه ابهام در ارائه  اطالعات 
اعالم شده، روی تابلوی اصلی بورس متوقف است 
و همچنان بعد از گذش��ت هفت ماه بازگش��ایی 
نشده است. بانک دی دیگر نماد متوقف در گروه 
بانکی هاس��ت که از اواخر تیرماه س��ال گذش��ته 
معامله گران نمی توانند این سهام را خریدوفروش 
کنند و این نماد روی تابلوی بازار عادی فرابورس 
همچنان متوقف است. از دیگر نمادهای بانکی که 
در فرابورس ایران معامله می ش��دند و روز شنبه 
متوقف بود می توان به نمادهای بانک گردشگری، 
بانک سرمایه، بانک ایران زمین، شرکت اعتباری 
ثامن و ش��رکت اعتباری کوثر مرکزی اشاره کرد. 
نم��اد بانک گردش��گری از اواخر مردادماه س��ال 

1395 با توج��ه به اطالع��ات دریافتی مبنی بر 
تعدیل با اهمیت پیش بینی درآمد مالی هر سهم 
متوقف ش��د. همچنین ش��رکت اعتب��اری کوثر 
مرکزی در اواخر اس��فندماه سال 1395 به علت 
آنچه در اطالعات ارائه ش��ده بیان شد نمادش تا 
امروز قابل معامله در فرابورس ایران نیس��ت، اما 
در می��ان تعداد نمادهای بانکی ک��ه در بورس و 
فرابورس متوقف هستند نماد بانک ایران زمین از 
اوایل سال 1394 تاکنون متوقف است. این بانک 
باید در رابطه با صورت های مالی س��ال 1394 و 
 1395 شفاف س��ازی ک��رده و صورت های مالی 
میان دوره ای خود را افشا کند. بانک سرمایه نیز 
از س��وم آبان ماه س��ال 1395 و شرکت اعتباری 
ثام��ن از 19 خردادماه س��ال 1395 روی تابلوی 

بازار عادی فرابورس متوقف هستند. 

به گفته برخ��ی از کارشناس��ان، تحرکات 
مثبتی در بازار س��رمایه در سال های گذشته 
به وجود آمده و این بازار را به پختگی رسانده 
اس��ت. پرهیز از رفتاره��ای هیجانی، یکی از 
موضوعاتی اس��ت که در این باره کارشناسان 
به آن اش��اره می کنند. به گزارش سنا، حمید 
میرمعین��ی، کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در 
خص��وص اینکه چرا واکنش بازار س��رمایه به 
انتخابات کوتاه مدت بود به پول نیوز می گوید: 
بازار واکنش خوبی نسبت به انتخابات داشته 
و ش��اخص ها افت نکرده اند. درست است که 
رش��د بورس 2 یا 3روز بیش��تر نب��ود اما این 
رش��د با پش��توانه بود. وی با بیان اینکه بازار 
س��رمایه منتظر اس��ت تغییرات در آن ایجاد 
ش��ود، گف��ت: بازار س��رمایه منتظ��ر معرفی 
کابینه جدید اس��ت. به گفته میرمعینی، باید 
دید سیاس��ت های دولت در چهار سال آینده 
چگونه خواهد بود. این کارشناس بازارسرمایه 
با بیان اینکه بازار سرمایه تا زمانی که تغییرات 
اساس��ی نبیند نمی تواند واکنش نشان دهد، 
گفت: شاخص تورم، سیاست گذاری های پولی 
و مالی، س��طح روابط خارجی، روش بازار ها، 
برنامه ه��ای دولت ب��رای نظ��ام بانکی و نرخ 

سود بانکی و همچنین برنامه ها برای صندوق 
توس��عه ملی از عواملی است که در این بازار 
تأثیرگذار اس��ت و در عمده اینها مش��کالتی 
وج��ود دارد و ح��ل ای��ن مش��کالت نیازمند 
برنامه ریزی اس��ت. میرمعینی افزود: در حال 
حاضر بازار به پختگی رسیده و زود هیجان زده 
نمی شود و شتاب زده عمل نمی کند و منتظر 
اخب��ار خوب ناش��ی از سیاس��ت گذاری های 
مدیران اس��ت و تا زمانی ک��ه دولت دوازدهم 
برنامه های خود را اعالم نکند، شاهد تغییرات 
بنی��ادی نخواهیم بود. وی در پاس��خ به این 
پرس��ش که چرا نقش بازار سرمایه در تأمین 
مناب��ع مالی کمرنگ اس��ت، می گوی��د: این 
موضوعی اس��ت که ریش��ه تاریخ��ی دارد و 
می ت��وان گفت که نقش بزرگی اس��ت که به 
خوبی ایفا نش��ده اس��ت. این کارشناس بازار 
س��رمایه با بیان اینکه بهترین نقش بیشترین 
نق��ش را دارد، می گوید: در ای��ران تا به حال 
برنامه مدونی برای اینکه نقش بازار سرمایه را 
در تأمین بنگاه های اقتصادی پررنگ تر کنیم، 
نداش��ته ایم و ای��ن ریش��ه های تاریخی دارد. 
به گفته وی، در بس��یاری از کش��ورهای دنیا 
بازار س��رمایه محور است و بیش از 80درصد 

بنگاه های اقتصادی از طریق بازار های سرمایه 
تأمی��ن مال��ی می کنند. وی در م��ورد اینکه 
چگونه می توان بازار سرمایه را جایگزین بازار 
پ��ول کرد، می گوید: بازار س��رمایه اگر بتواند 
کارکرده��ای اصلی خودش را به خوبی انجام 
بدهد و برنامه داش��ته باشد و از سویی دیگر 
در این بازار نقش خوبی ایفا کند، سرمایه گذار 

خودش راهش را پیدا خواهد کرد. 

مزایای راه اندازی بورس ارز
یک کارشناس بازار س��رمایه گفت: اگر سازوکار 
عرض��ه و تقاضا در کش��ور به ب��ازاری چون بورس 
س��پرده ش��ود، تحت هدایت ابزارها و سیاست های 
بازار س��رمایه، قیمت گ��ذاری و تع��ادل در بازار ارز 
ش��فاف و عملی تر خواهد ش��د. به گزارش تسنیم، 
امید احمدی در خصوص اظهار نظر رئیس کل بانک 
مرک��زی در خصوص راه اندازی ب��ورس ارز تا پایان 
امس��ال گفت: این کار اقدامی مناس��ب و سنجیده 
برای مهار نوس��انات نرخ از و مشکالت ناشی از آن 
است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: با وجود این 
اما شاید یکی از مهم ترین ملزومات راه اندازی بورس 
ارز، تک نرخی ش��دن آن باش��د. وی با بیان اینکه 
تک نرخی ش��دن ارز و نیز راه اندازی ب��ورس ارز از 

جمله وعده هایی است که در سال های گذشته بارها 
و بارها تکرار، اما عملی نش��ده است، اذعان داشت: 
چندنرخی بودن ارز در این س��ال ها موجب ش��ده 
ابهامات زیادی در اقتصاد به وجود آید. این کارشناس 
بازار س��رمایه ادامه داد: افزون بر چند نرخی بودن، 
نوسانات قیمت ارز هم در سال های گذشته موجب 
شده است ریس��ک های س��رمایه گذاری در کشور 
افزایش یابد و حاال که بحث اجرایی شدن برجام و 
ورود سرمایه خارجی به کشور مطرح است، باید این 
موضوع بیشتر مورد توجه متولیان امر قرار گیرد. وی 
همچنین اظهار داشت: عدم شکل گیری بورس ارز 
باعث ش��ده نقش دولت در این بازار پررنگ تر شده 
و فروش نفت، دولت را به بزرگ ترین بازیگر میدان 
ارز تبدیل کند. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه 
ایجاد رانت و فس��اد در اقتصاد را از جمله مشکالت 
ناش��ی از چند نرخی بودن ارز و تأخیر در راه اندازی 
ب��ورس ارز در کش��ور عنوان ک��رد و گفت: دخالت 
مس��تقیم دولت در ب��ازار ارز موجب ش��ده فعاالن 
اقتصادی با مش��کالت فراوان فعالیت کنند. بر این 
اساس اگر سازوکار عرضه و تقاضای ارز در کشور به 
بازاری چون بورس سپرده شود تحت هدایت ابزارها 
و سیاست های بازار سرمایه، قیمت گذاری و تعادل 

در بازار ارز شفاف و عملی تر خواهد شد. 

نگاهی به نمادهای بسته بانکی در بورس و فرابورس

بازار سرمایه ایران به پختگی رسیده است

خبر

پرداخت بیش از 8 هزار و 797 میلیارد 
ریال سود انواع اوراق

 مدیر مالی ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی گف��ت که مبلغ 
8 هزار و 797 میلیارد ریال س��ود انواع اوراق در اردیبهشت ماه 
امس��ال به حس��اب 5 هزار و 941 س��رمایه گذار واریز شد. به 
گ��زارش س��مات، س��یدکیومرث بزرگی نهاد افزود: سررس��ید 
تس��ویه اوراق اسناد خزانه اس��المی با نماد »ذاخزا6« 2 هزار 
و 590 میلیارد ریال بود که ماه گذش��ته به طور کامل پرداخت 
ش��د. وی اظهار داشت: س��ود اوراق صکوک شرکت معدنی و 
صنعت��ی چادرملو، گروه مپنا، ف��والد مبارکه اصفهان، لیزینگ 
رایان س��ایپا، نفت پارس، مخابرات ایران، قائد بصیر، قطارهای 
مسافربری جوپار، خدمات ارتباطی رایتل، کاشی پرسپولیس و 
موتور گیربکس واکسل سایپا به مبلغ یک هزار و 469 میلیارد 
ریال به حساب 2789 سرمایه گذار واریز شد. بزرگی نهاد ادامه 
داد: ش��رکت سپرده گذاری مرکزی در ماه گذشته سود 2292 
س��رمایه گذار اوراق مش��ارکت لیزینگ رایان س��ایپا، معدنی و 
صنعتی گل گهر، هلدینگ خاورمیانه، ش��رکت ملی نفت ایران، 
لیزینگ امید، نفت و گاز پرشیا و شهرداری های مشهد، شیراز، 
تهران، کردستان و سبزوار به مبلغ 6 هزار و 766 میلیارد ریال 
را به حس��اب آنها واریز کرد. مدیر مالی س��مات خاطرنش��ان 
کرد: سود اوراق گواهی س��پرده بانک پارسیان، لیزینگ رایان 
سایپا، بانک رفاه کارگران، صندوق های سرمایه گذاری گنجینه 
آین��ده روش��ن، پارند پایدار س��پهر و امین یکم فردا و س��ود 
سهام ش��رکت گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو به 857 
س��رمایه گذار پرداخت ش��د. هم اکنون 53 نوع اوراق  )اجاره، 
مرابحه، مش��ارکت و گواهی س��پرده( در بازار سرمایه منتشر 
ش��ده است که س��ود این اوراق به صورت ماهانه یا هر سه ماه 

یک بار به سرمایه گذاران پرداخت می شود. 

زمان افزایش سرمایه 150درصدی یک 
بانک فرابورسی اعالم شد

بان��ک 400 میلیارد تومانی حکم��ت ایرانیان، زمان و مکان 
مجمع فوق الع��اده برای افزایش س��رمایه 150درصدی در دو 
مرحل��ه را اع��الم کرد. بانک فرابورس��ی حکم��ت ایرانیان که 
توانس��ته نخس��تین مجوز افزایش س��رمایه س��ال جدید را از 
س��ازمان ب��ورس دریافت کن��د، روز پنجش��نبه 25 خرداد به 
مجم��ع فوق العاده می رود. این بانک 400 میلیارد تومانی برای 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، این مجمع را برگزار 

می کند. 

رشد 88 و 67 درصدی حجم و ارزش 
معامالت بورس کاال

در دومی��ن هفت��ه خردادماه در ت��االر داخل��ی و صادراتی 
محص��والت صنعت��ی و معدنی بیش از 229 ه��زار و 362 تن 
انواع کاال به ارزش 4 هزار و 628 میلیارد ریال دادوس��تد شد. 
ب��ه گزارش بورس کاال، در هفت��ه منتهی به 11 خردادماه بالغ 
ب��ر 566 هزار و 567 تن ان��واع کاال به ارزش بیش از 9 هزار و 
707 میلیارد ریال در بورس کاالی ایران دادوستد شد و حجم 
و ارزش معامالت به ترتیب 88 و 67 درصد رشد کرد. در تاالر 
داخلی و صادراتی محصوالت صنعتی و معدنی همچنین 221 
ه��زار و 402 ت��ن فوالد، 6 هزار و 670 ت��ن مس، یک هزار و 
170 تن آلومینیوم، 120 تن کنسانتره مولیبدن معامله شد و 
برای نخستین بار 50 دس��تگاه خودروی سراتو شرکت ایرانی 
تولید اتومبیل سایپا عرضه و به فروش رفت. در هفته معامالتی 
مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروشیمی، بیش از 245 هزار و 848 تن انواع کاال به ارزش 
بیش از 4 هزار و 8 میلیارد ریال به فروش رسید. در این تاالر 
82 ه��زار و 346 تن قیر، 54 ه��زار و 806 تن مواد پلیمری، 
53 هزار و 700 تن وکیوم باتوم، 24هزار و 480 تن لوب کات، 
21 هزار و 291 تن مواد شیمیایی، 7 هزار و 500 تن گوگرد، 
500 ت��ن عای��ق رطوبتی و ی��ک هزار و 265 ت��ن روغن پایه 
خریداری ش��د. تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران 
نیز در دومین هفته خردادماه معامله 90 هزار و 456 تن انواع 
کاال به ارزش یک هزار و 44 میلیارد ریال را مشاهده کرد؛ این 
تاالر با دادوس��تد 27 ه��زار و 700 تن گندم، 14 هزار و 175 
تن شکر سفید، 400 تن کنجاله، 900 تن روغن خام، 63 تن 
ع��دس و 800 تن ذرت به کار خود پای��ان داد؛ همچنین 46 
هزار و 418 تن جو دامی در قالب قیمت تضمینی و به صورت 
فیزیکی نیز در این تاالر دادوس��تد ش��د. الزم به ذکر است در 
هفته گذش��ته و در بازار فرع��ی بورس کاالی ایران، 861 مواد 

معدنی، کشاورزی و ضایعات دادوستد شد. 

اختصاص 1۴7 ریال به ازای هر سهم 
»خودرو«

ش��رکت ایران خودرو صورت های مالی 12ماهه منتهی به 30 
اسفندماه 95 را با سرمایه 15 هزار و 300 میلیارد ریال به صورت 
حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت ایران خودرو در دوره یادشده، 
معادل 256 هزار و 122 میلیارد و 682 میلیون ریال درآمدهای 
عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده درآمدهای 
عملیاتی کس��ر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 22 هزار و 468 
میلیارد و 891 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص این شرکت نیز 
هزینه های فروش و اداری کسر و درآمدهای عملیاتی اضافه شد و 
سود عملیاتی دوره به مبلغ 13 هزار و 438 میلیارد 762 میلیون 
ریال به دست آمد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی کسر 
و درآمدهای متفرقه اضافه شد و سود خالص دوره به مبلغ 2 هزار 
و 249 میلیارد و 84 میلیون ریال محاس��به شد و بر این اساس 
مبلغ 147 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص 
دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 3 
هزار و 819 میلیارد و 364 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره 

در حساب های این شرکت منظور شد. 

پیش بینی سود ۳77 ریالی »تپمپی«
گروه صنایع پمپ س��ازی ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال 
مالی منتهی به 31 خردادماه 97 را با سرمایه معادل 400میلیارد 
ریال به صورت حسابرسی شده اعالم کرد. گروه صنایع پمپ سازی 
ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 
96 را معادل 377 ریال س��ود اعالم کرده است که در مقایسه با 
س��ال مالی 95 معادل 8درصد افزایش را نشان می دهد. یادآوری 
می شود »تپمپی« سود خالص در سال مالی منتهی به 30 اسفند 
95 را مبلغ 139 میلیارد و 384 میلیون ریال و سود به ازای هر 

سهم را 348 ریال اعالم کرده بود. 

نگاه

دریچه

شرکت ها و مجامع

فرابورس

بورس کاال

بیشترین درصد افزایش
ش��هد ایران در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزای��ش را از آن خود کرد که معدن��ی دماوند در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.9009.31غشهد

12.3075کدما

8.2765دلقما

1.9804.98وپست

2.7394.98ثاباد

3.9244.89پکرمان

3.4384.88پسهند

 بیشترین درصد کاهش
کاش��ی پارس صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. قند شیرین خراسان در رده دوم این گروه ایستاد. قند 
هگمتان هم در میان س��هم هایی با بیشترین کاهش قیمت 

جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.99(8.809کپارس
)4.95(12.952قشرین
)4.79(3.661قهکمت

)4.75(1.744قثابت

)4.66(4.526شبریز

)4.61(4.596کماسه

)4.56(2.343خشرق

پرمعامله ترین سهم
گ��روه صنعتی ب��ارز پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس 
ش��ناخته شد. بانک کارآفرین در رده دوم این گروه ایستاد. 

فوالد آلیاژی ایران هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

41.437 3924پکرمان

22.741 2579وکار
20.412 2148فوالژ
17.336 601شپلي

15.494 1023خپارس
12.461 926وملت
11.758 5029بموتو

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را گروه صنعتی 
بارز به خود اختصاص داد. آسان پرداخت پرشین رتبه دوم 
را ب��ه دس��ت آورد. موتوژن هم در باالی جدول بیش��ترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

162.595 3924پکرمان
70.898 24598آپ

59.127 5029بموتو
58.648 2579وکار
43.851 2148فوالژ
31.995 9629جم

20.448 3685فباهنر

بیشترین سهام معامله شده
گروه صنعتی بارز در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که پلی اکریل در این گروه 

دوم شد و آسان پرداخت پرشین در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

39241868پکرمان
6011145شپلی
245981017آپ

1023985خپارس
926922وملت
1387744ولغدر
2561666شتران

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

60361207ددام
21511076کساپا

2144536خمحور
905452خکمک
1148383خریخت
3833274فمراد
2475225تکنو

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

7692.05وخارزم
47972.28کگاز

12982.40واعتبار
11373.40پردیس

10903.63ورنا
19334.13پارسیان
19384.13اخابر

نماگر بازار سهام
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 تبری�ز – ماه�ان فالح- در راس��تای
 سالم سازی محیط زیست شهروندان و دفع 
و تصفیه بهداشتی فاضالب های خانگی در 
سال گذشته بیش از 65540 فقره انشعابات 
جدی��د فاض��الب به متقاضیان در س��طح 
استان واگذار و نصب شده است. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مهندس علیرضا ایمانلو، 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
ش��رقی گفت: در سال گذشته و با کوشش 
شبانه روزی پرسنل خدوم کارهای ارزنده ای 
در بخش فاضالب در ش��هرهای استان به 

انجام رسیده است. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی افزود: این شرکت 
در پایان سال 95 حدود 60 درصد جمعیت 
شهری در سطح استان با جمعیتی بالغ بر 
1680هزار نفر را تحت پوشش شبکه جمع 
آوری فاض��الب قرار داده و با واگذاری  بالغ 
بر 65540 فقره انشعاب جدید فاضالب  در 
سال 95 به متقاضیان در سطح استان کل 
انشعابات فاضالب با آحاد به 691695 فقره 
می رس��د که این رقم نس��بت به متوسط 
کش��وری رش��د قابل توجهی را در استان 

نشان می دهد. مهندس ایمانلو با اشاره به 
لوله گذاری شبکه فاضالب در شهرهایی که 
شبکه فاضالب در آنها اجرا می شود، گفت: 
این شرکت تاکنون بیش از 3260 کیلومتر 
لوله گذاری فاضالب در سطح استان انجام 
داده و در طول سال گذشته نیز بیش از170 
 کیلومتر لول��ه گذاری فاض��الب از جنس 
پل��ی ایتلن دوجداره اجرا کرده اس��ت. وی 
افزود: بیش از 91 کیلومتر این لوله گذاری 
در کالن ش��هر تبریز بوده و بقیه در س��ایر 

شهرهای استان اجرا شده است.

تبریز– لیال پاشایی- تله متری یا کنترل از راه دور 
تأسیسات و تجهیزات یکی از اساسی ترین و کارآمدترین 
سیس��تم ها در دسترسی س��ریع به اطالعات مورد نیاز 
در هر سیس��تم کاری با کیلومترها فاصله و مشاهده و 
مدیریت مشکالت احتمالی و نهایتاً بهبود راندمان کاری 
سیستم به شمار می رود.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مدیر دفتر انرژی و سیستم های تله متری و کنترل از راه 
دور شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در گفتگویی 
ضم��ن اعالم این مطلب گفت: مدیری��ت بهره گیری از 
چنین سیستم هایی باعث جایگزینی کارهای "اندیشه 
بنیاد" به جای کارهای "عضله بنیاد" خواهد بود.مهندس 
ارجمند در مصاحبه با خبرنگاران مستقر در نشریه "پیک 
آب"  متعلق به شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی، اظهار داشت: اجرای سیستم های تله متری برای 
اولین بار در شرکت آبفا آذربایجان شرقی از سال 1382 
آغاز شده که البته سیستم تله متری به مفهوم امروزی از 
سال 1384 در بستان آباد آغاز گردید.وی افزود: در حال 
حاضر در ش��هرهای تبریز، بستان آباد، هریس، کلوانق، 

بخش��ایش، س��ردرود، ایلخچی و آذرش��هر از سیستم 
تله مت��ری بهره ب��رداری می گردد.ارجمند در تش��ریح 
سیستم های تله متری مخازن تبریز گفت: شهر تبریز به 
لحاظ حجم باالی مصرف آب در اس��تان، ضروری ترین 
شهر جهت استقرار سیستم تله متری است و به همین 
دلیل مطالعات اولیه آن در سال 1385 توسط مهندسین 
مش��اور آغ��از و نهایتاً در س��ال 1386 به تأیید کمیته 

تله متری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور رسید.
وی گف��ت: در حال حاضر دب��ی آب ورودی به کلیه 
مخازن از خطوط مختلف از جمله آب تحویلی از خطوط 
زرین��ه رود در مخازن مادر، 12، اندیش��ه، آب ورودی از 
چاههای مناط��ق هروی، س��عیدآباد و کورجان پایش 
می گردد و میزان کلر باقیمانده، ارتفاع مخازن، فش��ار 
خطوط حس��اس و نیز وضعیت شیرهای برقی موجود 
در خروج��ی مخزن اصی مادر )ائل گل��ی( نمایش داده 
می ش��ود و در واقع کلی��ه پارامترهای کمی و کیفی در 
ورودی شبکه توزیع رصد و تحت کنترل می باشد، برای 
این سیستم در حدود 30 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی به اقدامات انجام یافته در خصوص سیستم تله متری 
چاه های تبریز اش��اره کرد و افزود: مطالعات مرحله اول 
)توجیهی( و مرحله دوم )تشریحی( 80 حلقه چاه واقع 
در مناطق هروی، سعیدآباد، قزلجه میدان و کورجان با 
اتمام رسیده اس��ت و فاز اول اجرای عملیات آغاز شده 
اس��ت که در حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
اس��ت. اس��ناد ارزیابی کیفی و فنی ف��از دوم چاه های 
تبریز نیز با برآورد اولیه 20 میلیارد ریال جهت برگزاری 
مناقصه و تعیین پیمانکار در دس��ت اقدام می باش��د.

مدیر دفتر مدیریت انرژی شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان ش��رقی در بخش دیگری از گفتگوی خود به 

اهم اقدام��ات انجام یافته در موضوع مدیریت انرژی در 
این ش��رکت اش��اره کرد و گفت: جمع بندی و تکمیل 
عملکرد تعهدات بودجه ای س��االنه، تکمیل جداول 21 
الی 23 شامل اطالعات کلیه اشتراکات برق موجود در 
استان و نیز استخراج شاخص های انرژی، کسب رتبه اول 
کشوری در اجرای برنامه های مدیریت مصرف انرژی در 
بین شرکت های آب و فاضالب شهری، بررسی و اعمال 
اصالحات الزم در قبوض برق و ثبت در نرم افزار انرژی، 
استخراج بهای راکتیو )ضرر و زیان( تأسیسات منطقه 
تبریز و س��ایر مناطق تابعه و اعالم راهکارهای کاهش 
بهای راکتیو به رابطین انرژی، انجام بازدیدهای دوره ای 
از مناطق مختلف اس��تان و ارزیابی عملکرد مناطق در 
بهره برداری از تأسیسات الکتریکی و ارائه راهکار جهت 
بهبود ش��یوه های نگهداری و بهره برداری از تأسیسات، 
تهیه اس��ناد فنی، چاه های جدید مهرب��ان، دوزدوزان، 
هادیشهر، سیس، چاه 27 سعیدآباد و تصفیه آب جلفا 
و تصفیه آب شیرین کن بخشایش از جمله اقدامات دفتر 

انرژی این شرکت می باشد.

تبری�ز – ماه�ان فالح- گواهینامه سیس��تم 
مدیری��ت یکپارچ��ه )IMS( ب��ا آخری��ن ویرایش 
اس��تاندارد ب��رای تصفی��ه خانه فاض��الب تبریز با 
موفقیت اخذ ش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
جلسه ممیزی ثبت و صدور مجدد سیستم مدیریت 
 ISO14001:2015 یکپارچه بر اساس استاندارد
 ISO9001:2015 , OHSAS18001:2007
تصفیه خانه فاضالب تبریز توس��ط موسسه  مدبر 
س��امانه آرین )نماینده ش��رکت QMS ایتالیا( در 
س��الن تصفیه خانه برگزار و با توجه به گزارش تیم 
ممیزی، شرکت موفق به اخذ گواهینامه با آخرین 

ویرایش اس��تانداردها ش��د. بر اس��اس اعالم روابط 
عمومی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان 
ش��رقی، این ممیزی که در تاری��خ  96/3/3 انجام 

شد با توجه به گزارش سرممیز تیم ممیزی از چند 
جهت با ممیزی های قبلی بشرح ذیل تفاوت داشت 
: 1 : تغییرات عمده در ویرایش جدید استانداردهای 
کیفی و زیست محیطی هم به لحاظ ساختاری و هم 
به لحاظ عملکردی ایجاد شده است بطور مثال در 
ویرایش جدید نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه 
حذف و بجای آن بافت سازمانی با ویژگی های جدید 
اضافه شده است یا در شناسایی ریسکها و خطرات 
باید فرصتها و تهدیدها هم تعریف و اقدامات کنترلی 
تعیین گ��ردد.2 : با توجه به تغییرات عمده صورت 
گرفت��ه در این اس��تانداردها معموال ب��رای برآورده 

نمودن الزامات جدید از مش��اور اس��تفاده می شود 
3: بدلی��ل همین تغییرات عمده و با توجه به اینکه 
برای اولین بار الزامات ویرایش جدید اس��تانداردها 
در ممیزی مورد توجه قرار می گیرد معموال نیاز به 
انجام پیش ممیزی می باشد. با توجه به موضوعات 
فوق و نظر به اینکه ش��رکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی شاید جزو اولین شرکت هایی در 
مجموعه صنعت آب و فاضالب باش��د که با آخرین 
ویرایش اس��تانداردها مورد ممی��زی قرار می گیرد 
تامین الزامات و به تبع آن توصیه ممیزین به ثبت و 
صدور گواهی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

اصفهان – قاسم اسد- مشاور وزیر نیرو، مدیرکل 
دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت نیرو گفت: در حال 
حاضر همه مردم رس��انه هس��تند و در کمتر از ثانیه 
اطالع رس��انی می کنند بنابرای��ن باید فعاالن عرصه 
روابط عمومی پاس��خگو باش��ند.  مش��اور وزیر نیرو، 
مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت نیرو گفت: 
در حال حاضر همه مردم رس��انه هستند و در کمتر 
از ثانیه اطالع رس��انی می کنند بنابراین باید فعاالن 
عرصه روابط عمومی پاس��خگو باشند. دکتر "ماشااهلل 
تابع جماع��ت" در همایش سراس��ری مدیران روابط 
عمومی صنعت آب و برق کش��ور در اصفهان با بیان 
اینکه هم اکنون در دنیا مدیریت دولتی سنتی به اداره 

دولتی نوین تغییر کرده اس��ت، گفت: در عصر حاضر 
 در دنیا مدیریت دولتی دیگر به ش��کل سنتی صورت 
نمی گیرد و در راس��تای ارائه خدمات نوین دولتی به 
مردم مدیریت دولتی نوین در دس��تور کار قرار گرفته 
است، پس باید تدابیری در جهت کاهش بروکراسی، 
توسعه دموکراس��ی، پاسخگویی در همه ابعاد توسط 
همه افراد شامل مردم، رس��انه ها، گروه های مرجع، 
فضای مجازی اعمال ش��ود. وی به ویژگی های روابط 
عمومی مدرن پرداخت و اعالم کرد: پاسخگویی توسط 
همه مدیران در همه سطوح با هماهنگی مدیر روابط 
عمومی، توجه به همه مخاطبین، توجه به همه رسانه 
ها، فضای مجازی، ش��بکه های اجتماعی باید مدنظر 

قرار گیرد؛ این درحالیست که پاسخگویی باید رویکرد 
با محوریت اغنایی باشد و به گونه ای که برای مخاطب 
تبیین شود. تابع جماعت ادامه داد: پاسخگویی فقط 
مختص روابط عمومی نیست و تمام مدیران در همه 

سطوح باید عالوه بر مهارت های ادراکی، فنی و انسانی 
نیاز به کسب مهارتهای ارتباطی دارند. مدیرکل دفتر 
وزارتی و روابط عمومی وزارت نیرو سایت روابط عمومی 
وزارت نیرو را سایتی مرجع دانست و خاطرنشان کرد: 
روابط عمومی های شرکتهای تابعه وزارت نیرو باید با 
تولید خبر و ارس��ال آن به این س��ایت در صدد غنی 
سازی سایت وزارت نیرو باشند. همچنین باید مستند 
س��ازی س��فرهای وزیر نیرو به اقصی نقاط کشور در 
دس��تور کار روابط عمومی ها قرار گیرد و زمینه های 
حضور مؤثر در نمایشگاههای داخلی  و بین المللی را 
مهیا سازند و نیز در صدد برگزاری جشنواره های ملی 

و بین المللی باشند.

بندرعباس- خبرنگار فرص�ت امروز - کارکنان 
تالش��گر واح��د احیا مس��تقیم ف��والد هرم��زگان در 
اردیبهش��ت ماه س��ال جاري با ثبت رکورد تولید 151 
هزارو 638 تن آهن اسفنجي در مجموع دو مدول احیا 
مس��تقیم، گام مؤثر دیگري براي دست یابي به اهداف 
ساالنه، افزایش بهره وري و سود دهي شرکت، در سال 
96 برداش��تند.   یاسر کیاني مدیر احیا مستقیم فوالد 
هرمزگان ضمن اعالم این خبر گفت: این رکورد در حالي 
به دس��ت آمد که جهادگران واحد احیا مستقیم فوالد 
هرمزگان نیزموفق شدند با همکاري گروهي و همدلي 
هر چه بیش��تر سایر واحد ها به رکورد تولید 76 هزار و 
215 تن مدول A در اردیبهشت ماه دست یابند و تولید 

این واحد را در یک ماه کاري به باالتر از ظرفیت اسمي 
آن رهنمون سازند.  وي رکورد قبلي تولید ماهانه آهن 
اس��فنجي در مدول هاي احیا مستقیم فوالد هرمزگان 
را مرب��وط به مهرماه 95 و با تن��اژ 149 هزارو 846 تن 

خواند و افزود: با کس��ب این رکورد می��زان 1792 تن 
افزایش تولید نس��بت به رکورد ماهانه قبلي و یکهزار و 
638 تن بیش��تر از ظرفیت اسمي تولید شد.  کیاني از 
بهبود فرآیندها، اصالح روش ها و به کارگیري ظرفیت 
حداکثري تجهیزات و امکانات موجود توسط همکاران 
ناحیه و واحدهاي پشتیباني به عنوان مهمترین دالیل 
دس��ت یابي به این رکورد یاد و تصریح کرد: در همین 
راس��تا به گونه اي برنامه ریزي شده است تا با استفاده 
هم��ه ظرفیت هاي موج��ود در پایان س��ال به اهداف 
استراتژیک شرکت در این بخش دست یابیم. وي با اشاره 
به روند موفقیت هاي واحد احیا مستقیم فوالد هرمزگان 
خاطر نشان کرد: در سال گذشته نیز واحد احیا با ثبت 

7  رکورد روزانه و ماهانه س��الي پر فروغ را پش��ت سر 
گذاشت. مدیر احیا مسقیم فوالد هرمزگان افزود: در سال 
1395 با تدوین تابلوي اهداف و ترسیم چشم انداز تولید، 
تمامي تالش نفرات و ظرفیت تجهیزات براي رس��یدن 
به این اهداف بکار گرفته ش��د که ثمره آن رس��یدن به 
اهداف تعیین شده کیفي آهن اسفنجي، کاهش میزان 
مص��رف آب، کاهش زمان توقف��ات اضطراري، کاهش 
ضریب شدت حوادث و افزایش بهره وري نیروي انساني 
در بخش نگهداري و تعمیرات بوده است. وي همچنین 
 TQ  ادامه داد: کمیته تحول ناحیه با اجراي  13 پروژه
در قس��مت هاي مختلف واحد موفق ب��ه ایجاد ارزش 

افزودهاي بالغ بر 220 میلیارد ریال شد. 

ارومی�ه– پری�ا ج�وان- مدیر کل اس��تاندارد 
آذربایج��ان غربی از اجرای ط��رح ضربتی نظارت بر 
بازار عرضه توس��ط کارشناس��ان اداره کل استاندارد 
استان خبر داد. به گزارش فرصت امروز، منصور جالیر 
مدیر کل استاندارد استان بر ضرورت اجرای مستمر 
ای��ن طرح تا پایان ماه رمضان تاکید نمود و گفت: با 
توجه به آغاز ماه مب��ارک رمضان و افزایش تقاضای 
برخی کاالهای اساس��ی و پرمصرف در حوزه صنایع 

غذایی نظیر؛ زعفران، خرما، برنج، شکر، نمک، پنیر، 
لبنیات، روغن های خوراکی، فرآورده های گوش��تی 
و مرغ��ی )سوس��یس و کالباس( کارشناس��ان این 
اداره کل با جدیت بیش��تری نسبت به بازرسی این 
محصوالت اقدام می نماین��د و تمام توان خود را در 
جهت سالم سازی این مراکز بکار می گیرند.وی ادامه 
داد: اقالم پرمصرف به لحاظ داشتن عالمت استاندارد 
و همچنین کد 10 رقمی درج شده زیر عالمت ملزم 

به کنترل می باش��ند و در صورت عدم وجود کد 10 
رقمی، عالمت استاندارد جعلی تلقی می گردد. این 
مس��ئول از عرضه محصوالت غیراستاندارد زولبیا و 
بامیه در برخی مراکز هش��دار داد و خاطرنشان کرد: 
تولیدکنن��دگان محصوالت زولبیا و بامی��ه، الزاما از 
روغن های خوراکی مخصوص سرخ کردن با مقاومت 
حرارتی باال و دارای نشان استاندارد جهت تولید این 

قبیل محصوالت استفاده نمایند.

م�الرد- مژگ�ان علیقارداشی - ب��ه گزارش 
روابط عمومی فرمانداری شهرس��تان مالرد، دومین 
جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان مالرد به ریاست مجتبی شاهقلیان معاون 
سیاس��ی انتظامی فرمانداری و با حضور اعضای این 
ش��ورا در محل فرمانداری برگ��زار و تصمیمات الزم 
در خصوص برنامه های آتی این ش��ورا اتخاذ گردید. 
مجتبی شاهقلیان معاون سیاسی انتظامی فرمانداری 
ضم��ن آرزوی قبول��ی طاعات و عب��ادات حاضرین 
در م��اه مبارک رمضان، به تبیین دس��تور جلس��ه 
پرداخت و م��واردی را در خصوص هماهنگی ادارات 
و دستگاههای عضو در برگزاری برنامه های ویژه هفته 

مبارزه با مواد مخدر بیان کرد. شاهقلیان با تاکید بر 
صیانت و ساماندهی معتادین بهبود یافته از اعتیاد، 
رفع  مش��کالت مرکز درمانی اخوان را خواستار شد. 
موضوع عقد قرارداد ش��هرداریها با کمپهای ماده 15 
، مشکالت ساماندهی معتادین متجاهر زن در سطح 
شهرس��تان و  لزوم برگزاری کارگاههای آموزش��ی 
پیش��گیری از اعتیاد برای گروههای هدف توس��ط 
ادارات ذیرب��ط از مواردی ب��ود که معاون فرماندار بر 
آن تاکید داش��ت.     در ادامه  محمد پور جانش��ین 
دبیر ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
تهران نیز ضمن تاکید بر لزوم تاسیس خانه مهربانی 
و نیز عقد قرارداد ش��هرداریها با کمپهای ماده 15 ، 

م��واردی را در خصوص پیگیری کاهش آس��یبهای 
اجتماعی از جمله اعتیاد در سطح شهرستان ، لزوم 
شناسایی نقاط آلوده در سطح شهرستان ، کنترل و 
کاهش عرضه  ، صیانت و اش��تغال بهبود یافتگان از 

اعتیاد ، لزوم هماهنگی بیشتر ادارات ذیربط با مجمع 
خیرین شهرستان در حوزه اعتیاد بیان نمود. در ادامه 
مس��ئولین کمیته های زیرمجموعه شورا، گزارشی 
از اه��م اقدام��ات و مصوبات جلس��ات مربوطه ارائه 
نمودند.  پیگیری اختصاص ظرفیت مرکز اخوان به 
شهرستانهای غرب استان تهران توسط مرکز از ناحیه 
شورای هماهنگی استان، برگزاری مسابقات ورزشی 
در هفته مبارزه با مواد مخدر توس��ط اداره ورزش و 
جوانان،. اع��زام روحانی به مرکز درمان��ی اخوان در 
ماه مبارک رمضان توس��ط اداره تبلیغات و برگزاری 
نمایشگاه  دستاوردهای پلیس در هفته مبارزه با مواد 

مخدر  از مواردی بود که مورد تصویب قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد

اجرای بیش از 170 کیلومتر لوله گذاری شبکه فاضالب در آذربایجان شرقی

مدیر دفتر انرژی و سیستم های تله متری شرکت آب و فاضالب استان :

کنترل تاسیسات و تجهیزات آب در آذربایجان شرقی به صورت تله متری انجام می گیرد

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه)IMS(  برای تصفیه خانه فاضالب تبریز

مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت نیرو: 

تدوین نقشه راه ویژگی یک روابط عمومی پویاست

دستیابي به رکورد تولید آهن اسفنجي در فوالد هرمزگان

مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی:

تداوم تشدید نظارت بر بازار عرضه تا پایان ماه مبارک رمضان در استان

شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان مالرد تشکیل جلسه داد

اخبار

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان گلستان با نمایندگان 

مسئولین فروش و وصول مدیریت ها
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - نشس��ت صمیمی مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با نمایندگان مسئولین فروش و 
وصول مدیریت های توزیع برق شهرستان ها برگزار شد.در این نشست 
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت گفت: فروش انشعاب و فروش 
انرژی مهمترین و تنها منبع درآمد ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 
گلستان است.مهندس سید احمد موسوی همچنین در خصوص کاهش 
تلفات غیر فنی گفت: مهمترین عامل در کاهش تلفات قرائت صحیح 
کنتور اس��ت.در ادام��ه نمایندگان فروش و وص��ول مدیریت های برق 
شهرستانها به بیان مشکالت، انتظارات و پیشنهادات خود در زمینه های 
رفاهی و کاری پرداختند و به بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوعات 
پرداختند.مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان گلستان نیز با 
بیان اینکه درآمد و نقدینگی ش��رکت به عملکرد خوب شماره برداران 
بازمی گردد، گفت: هر چه دقت شماره برداران در قرائت کنتورها باالتر 
باشد تلفات غیرفنی کمتر در شبکه های توزیع خواهیم داشت.مهندس 
نصیری از شماره برداران خواست با استفاده از بستر نرم افزاری موجود از 
سیستم بیلینگ مشترکانی که قرائت و وصول نشده اند را شناسایی و در 

جهت احقاق حق شرکت اقدام نمایند.

از مردان ایمنی و برترین های 
بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق 

استان گلستان تقدیر شد
گرگ�ان- خبرنگار فرص�ت امروز - در مراس��می ک��ه با حضور 
مهندس نصیری مدیرعامل، مهندس بهنود مدیر دفتر ایمنی و معاونین، 
مشاورین، مدیران ستادی و مدیریت های توزیع برق شهرستانها برگزار 
ش��د از مردان ایمنی و برترین های بهره برداری ش��رکت توزیع نیروی 
برق استان گلستان تقدیر شد. در این مراسم مهندس علی اکبر نصیری 
اقدامات شرکت برای کاهش خاموشی را برشمرد و از رشد 23 درصدی 
شاخص های کالن صنعت توزیع برق طی 4 سال اخیر در استان گلستان 
خبر داد.وی همچین اظهار داش��ت بازیابی تیرها و پست های فرسوده 
استان گلس��تان 230 میلیارد ریال هزینه در بر دارد.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان در سخنان خود خواستار تالش و جدیت 
بیشتر برای مواجهه با پیک بار تابستان و اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف 
شد.مهندس بهنود مدیر دفتر ایمنی شرکت توانیر نیز در سخنانی شرایط 
کار ایمن بر روی ش��بکه های توزیع را برش��مرد و اظهار امیدواری کرد 

روزی برسد که مراسم سال ایمن و بدون حادثه را برگزار کنند.

سید ضیاء ایمانی تاکید کرد
اولویت اصلی بانک مهر اقتصاد تامین 

منافع تمامی سپرده گذاران است
بوشهر- خبرنگارفرصت ام�روز -  مدیر 
عام��ل بانک مهر اقتص��اد ابراز داش��ت: اولویت 
اصلی ما تامین منافع تمام��ی ذی نفعان اعم از 
سهامداران و سپرده گذاران بانک است. به گزارش 
روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، سید ضیاء ایمانی 

– مدیر عامل بانک – در گفتگو با خبرنگار بانک، ابراز داشت: بانک مهر 
اقتصاد از سال 1372 با هدف خدمت به تمامی اقشار جامعه پا به عرصه 
وجود نهاد و طی این سال ها با اعتماد عمومی توانست جایگاه ویژه ای 
در بین آحاد مردم کسب کند به گونه ای که امروز با میلیون ها سپرده 
گذار و بیش از 600 هزار میلیارد ریال منابع در ردیف بانک های بزرگ و 
معتبر کشور قرار گرفته است.  ایمانی توجه به منافع تمامی ذی نفعان را 
از اولویت های بانک عنوان کرد و گفت: همواره تالش داشته ایم در مسیر 
صحیح اقتصادی حرکت کنیم و با هدایت منابع به بخش های واقعی 
اقتصاد، عملکرد بانک در پایان سال مالی مثبت و منافع سپرده گذار و 
س��هامدار تامین گردد. مدیر عامل بانک تصریح کرد: بانک مهر اقتصاد 
در آخرین مرحله از فرآیند اخذ مجوز نهایی از سوی بانک مرکزی قرار 
دارد و انشا اهلل با واگذاری باقیمانده سهام خود و دریافت مجوز، بهتر از 
گذشته در خدمت تمامی هموطنان عزیز در سراسر کشور خواهیم بود. 
وی خاطر نشان کرد: این بانک با ظرفیت 800 شعبه در سراسر کشور 
تالش دارد تا با ارائه تسهیالت به بخش های تولیدی و واحدهای صنعتی 
در ایجاد اش��تغال پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی نقش آفرین باشد به 
صورتی که با تسهیالت بانک مهر اقتصاد به طرح های همراستا با اقتصاد 

مقاومتی تا کنون بیش از 180 هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

قدردانی استاندار زنجان، از مدیر عامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان 

زنجان- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش دفترروابط عمومي 
ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان زنجان، با اهداء لوح س��پاس از 
س��وي مهندس درویش امیري استاندار زنجان و شهرام طهماسبي 
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزي ودبیر ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي اس��تان به خاطر همت وتالش وافر در پایش میزان اجراي 
تکالیف تعیین ش��ده دس��تگاه هاي اجرایي اس��تان زنج��ان براي 
 دستیابي به اهداف اقتصاد مقاومتي از مهندس حسین سهیل معاون 
برنامه ریزي ومهندس��ي این ش��رکت قدرداني کردند. گفتني است 
با ارس��ال تقدیرنامه هاي جداگانه از سوي قنبري معاون مدیرعامل 
و مجري طرح کنتورهاي هوش��مند فرآب به خاطر تعامل س��ازنده 
در خص��وص هماهنگي بازدید متخصص��ان و میهمانان خارجي از 
تجهیزات طرح فهام مستقر در آن شرکت و همچنین اعضاي کانون 
بازنشستگان صنعت برق استان به خاطر مساعدت در برگزاري کارگاه 
آموزش��ي سالمت وتندرستي ویژه بازنشس��تگان از مهندس عادل 
کاظمي مدیرعامل ش��رکت توزیع برق استان زنجان تقدیر کردند. 
ش��ایان ذکر است حس��ین امیرمقدم معاون آمارواطالعات سازمان 
برنامه وبودجه اس��تان زنجان با ارسال نامه اي خطاب به مدیرعامل 
این  شرکت به دلیل همکاري نزدیک وشایسته دراجراي طرح هاي 
آماري در محاسبه قیمت کاالها وخدمات مصرفي خانوارهاي شهري 
اس��تان زنجان از رامین بحري مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول 

مطالبات، سپاسگزاري کرد.

بهره مندی 100 خانوار در شفت از طرح 
جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب

رشت- مهناز نوبری- مدیر امور آبفای شفت از آغاز اجرای 
 ط��رح جم��ع آوری و دفع بهداش��تی فاضالب در این ش��هر و

 بهره مندی 100 خانوار از این طرح خبر داد. فراز فرخ فر مدیر 
امور آبفای شفت با اعالم این خبر گفت: با توجه به مشکالت دفع 
بهداشتی فاضالب در نقاط زیادی از شهر شفت پس از موافقت 
شورای اسالمی این شهر، با اجرای تبصره 3 برای توسعه شبکه 
های آب و فاضالب نسبت به انجام پروژه طرح بهداشتی فاضالب 
در نقاطی از شهر شفت اقدام گردید. مدیر امور آبفای شفت ضمن 
تشریح نحوه اجرای این طرح افزود: در پی بازدید میدانی ، تهیه 
طرح و برآورد اجرای کاراز س��وی کارشناسان این شرکت، 500 
مت��ر لوله کارگیت به قطر 250 میلی متر با مبلغ 300 میلیون 
ریال برای اجرای شبکه جمع آوری فاضالب کوچه های شهید 
ریاضی ، ایثار ، خیابان مطهری و خیابان طالقانی لوله گذاری شد. 
وی در ادامه یادآور شد: بیش از 100 خانوار از مزایای اجرای طرح 

جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب بهره مند شدند. 

اخبار

بهره مندی 94.8 درصد جمعیت 
چهارمحال و بختیاری از نعمت گاز طبیعی

شهرک�رد- خبرنگ�ار فرص�ت ام�روز - 
مدیرعامل ش��رکت گاز چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: مجموعاً  94,8 درصد از جمعیت ش��هری 
و روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
هستند . سیامک حیدری با اشاره به اینکه تاکنون 
تعداد مشترکین گاز طبیعی در استان 294 هزار و 144 مشترک است، 
اظهار کرد: از این تعداد، 205 هزار و 826 مشترک شهری و 88 هزار و 
136 مشترک روستایی بوده که در سال جاری تعداد مشترکین شهری 
527 مشترک و تعداد مش��ترکین روستایی 309 مشترک بوده است. 
وی با اشاره به اینکه تعداد کل انشعاب گاز طبیعی تاکنون 176 هزار و 
222 انشعاب بوده است، افزود: طی دو ماه اخیر تعداد انشعاب شهری و 
روستایی 771 انشعاب بوده است. حیدری با اشاره به اینکه 442 روستای 
استان از نعمت گاز بهره مند شده اند، گفت: طی دو ماهه سال جاری 10 
خانوار ش��هری و 283 خانوار روس��تایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
شدند. مدیرعامل شرکت گاز استان ادامه داد: در مجموع 94,8 درصد از 
جمعیت شهری و روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. 
وی خاطرنشان کرد: میزان مصرف گاز طبیعی در استان از سال گذشته 

تا پایان اردیبهشت سال جاری 200 میلیون متر مکعب بوده است.

به همت مناطق نفت خیز جنوب و جهاددانشگاهي خوزستان
نخستین مته حفاري دندانه اي ساخت 

داخل رونمایي شد
 اه�واز - خبرنگار فرص�ت امروز - با تالش ش��رکت ملي مناطق 
نفت خیز جنوب و جهاددانش��گاهي خوزستان دانش فني و ساخت مته 
حفاري دندانه اي در کشور بومي سازي شد. این مته که در حفاري چاه 
هاي نفت و گاز کاربرد دارد جزو کاالهاي استراتژیک و پرمصرف صنعت 
نفت اس��ت و س��اخت آن با تکنولوژي باال در انحصار چند کشور معدود 
قرار دارد. شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب به منظور استفاده از توان 
داخلي و قطع وابستگي، پروژه تدوین دانش فني و ساخت این نوع مته را 
تعریف نموده که قرارداد اجرایي آن با جهاد دانشگاهي منعقد گردید. این 
مته پس از طراحي هاي پیچیده، ساخت و بررسي هاي آزمایشگاهي، در 
حفاري یکي از چاه ها مورد استفاده قرار گرفت که پس از تأیید کارشناسان 
حفاري مناطق نفت خیز جنوب، به مرحله تولید انبوه رسیده است. مراسم 
رونمایي از این مته روز دوش��نبه )8 خردادماه( با حضور رؤس��اي جهاد 
دانش��گاهي کشور و استان خوزستان، مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت 
مل��ي مناطق نفت خیز جنوب و مدیران پژوهش فناوري، و پش��تیباني 
س��اخت و تامین کاالي شرکت ملي نفت ایران در مجتمع آموزش عالي 
جهاد دانش��گاهي خوزستان برگزار شد. در این مراسم حمیدرضا طیبي 
رئیس جهاد دانشگاهي از دست اندرکاران این پروژه تشکر و تأکید کرد: 
ارتباط خوبي با صنعت نفت داریم و موفقیت هاي ما حاصل حمایت ها و 

پذیرش ریسک از سوي مدیران صنعت نفت است. 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري ساري:
هدف اصلي سازمان ارتقای سطح فرهنگي 
شهروندان در حوزه مدیریت پسماند است

س�اری – دهقان - یاس��ر بهارفر با اشاره به 
راه ان��دازي اتوب��وس ش��هرمون و طرح تفکیک 
زباله از مبدا فرهنگ سازي و همکاري شهروندان 
با مدیریت ش��هري را زمینه س��از شهري پاک 
دانست به گزارش خبرنگار مازندران، یاسر بهار فر 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري ساري در گفتگویي با اشاره 
به فعالیت هاي سازمان گفت: برگزاري جشنواره هاي آموزشي، آموزش 
به خانواده ها در س��راهاي تداوم، س��اخت تیزرهاي تبلیغاتي در حوزه 
پسماند، امضا تفاهمنامه با آموزش و پرورش ،راه اندازي اتوبوس فرهنگي 
پسماند، کمپین نه به پرتاب زباله از خودرو از برنامه هاي سازمان مدیریت 
پسماند در بحث آموزش شهروندي و فرهنگ سازي بوده است. وي اظهار 
داشت: در اسفندماه سال گذشته اتوبوس ویژه اي که یک کارگاه آموزشي 
تمام هوشمند سیار براي آموزش کودکان در حوزه پسماند مي باشد مهیا 
گشت و دانش آموزان با شرکت در این کارگاه آموزشي با مباحث اولیه  
این حوزه آش��نا مي شوند. بهارفر افزود: سایر سازمان ها نیز مي توانند 
با بهره برداري از این اتوبوس آموزش هاي الزم را در حوزه ش��هروندي 
ارائه نمایند و سازمان مدیریت پسماند آمادگي همکاري الزم را در این 
زمینه دارد. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ادامه داد: طرح تفکیک 
زباله از مبدا نیز از برنامه هاي آینده مدیریت شهري و سازمان است به 
همین منظور آنالیز فیزیکي زباله شهر ساري را طي یکسال انجام دادیم 
تا بتوانیم آمار تولید زباله روزانه خانواده ها و نیز مقدار تولیدي زباله هاي 
خشک و تر را دسته بندي کرده و از نتایج حاصله در اجراي طرح استفاده 
نمایی��م. وي بیان کرد: از طریق فضاي مجازي ، پرتال س��ازمان، چاپ 
بروشورو ساخت انیمیشن آموزش و اطالع رساني حوزه مدیریت پسماند 
در اختیار شهروندان قرار گرفت. مدیرعامل سازمان پسماند خاطرنشان 
کرد: جشنواره کاریکاتور مدیریت پسماند براي اولین بار برگزار گردیده و 
آثار خوبي نیز در این زمینه ارسال شده که پس از ماه مبارک رمضان در 

مراسمي از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.

تقدیر وزیر نیرو از مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان مرکزی

اراک- خبرنگار فرصت امروز - در آیین خدمت رسانی آب و برق 
به روس��تاها، وزیر نیرو از مدیر عامل ش��رکت آبفار مرکزی تقدیر کرد. 
به گزارش ش��رکت آبفار مرکزی در این مراس��م که روز سه شنبه 19 
اردیبهشت ماه سال جاری با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس 
جمه��ور، مهندس چیت چیان وزیر نی��رو، مهندس جانباز مدیر عامل 
شرکت مهندسی آبفای کشور و مدیران صنعت آب و برق کشور برگزار 
شد. مهندس چیت چیان با اهدائ لوح تقدیر از زحمات مهندس یوسف 
عرفانی نسب مدیر عامل شرکت آبفار استان مرکزی تقدیر کرد. در این 

آیین وضعیت آبرسانی به روستاها در دولت تدبیر و امید تشریح شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:
در زمان اوج مصرف احتمال چهار هزار 

مگاوات کمبود تولید برق در کشور 
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت : 
در زمان اوج مصرف امس��ال احتمال دارد با چهار 
ه��زار مگاوات کمبود تولید برق در کش��ور روبرو 
باشیم که برای جلوگیری خاموشِی ناشی از تولید، 
باید با استفاده از روش های مختلف، در جهت کاهش مصرف در  اوج بار 
اقدام گردد.حسن بکلو گفت: برای مشترکان صنعتی، استفاده از تجهیزات 
دارای بازده باال، بهره گیری از روشنایی طبیعی روز و بحث های مدیریت 
ب��ار )جابجایی ب��ار مصرفی( توصیه می ش��ود.  وی از جمله روش های 
همکاری مشترکان صنعتی به منظور کنترل بار اوج مصرف شبکه برق 
به » طرح ذخیره عملیاتی« اشاره کرد و گفت: مشترکان صنعتی با عقد 
قراردادی با شرکت توزیع نیروی برق استان، از پانزدهم خرداد تا پانزدهم 
شهریور حداکثر 200 ساعت با ما همکاری نموده و حداقل 15 درصد از 
مصرف بار خود را کاهش می دهند. ایشان در ادامه به طرح »همکاری در 
زمان تعطیالت و تعمیرات سالیانه« اشاره کرد و گفت : مشترکین صنعتی 
استان با انتقال زمان تعمیرات به فصل تابستان، با کاهش بار مصرفی خود 

با صنعت برق همکاری میکنند.



350میلیارد تومان از مطالبات 
قطعه سازان توسط سایپا پرداخت شد

دبیر انجمن قطعه س��ازان گفت: گروه خودروس��ازی سایپا در 
راس��تای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای نخستین بار 
توانست از محل انتشار اوراق صکوک، مبلغ 350 میلیارد تومان 

از مطالبات معوقه قطعه سازان را پرداخت کند. 
مازیار بیگلو اظهار داشت: با انتشار نخستین اوراق صکوک به 
مبلغ 350 میلیارد تومان و توزیع این رقم بین س��ازندگان بابت 
مطالبات معوقه قطعه س��ازان در مجم��وع 70 درصد از مطالبات 
120 روزه قطعه س��ازان توسط گروه خودروسازی سایپا پرداخت 
شد. وی افزود: خوشبختانه با تالش مدیرعامل گروه خودروسازی 
س��ایپا و پیگیری های مکرر انجمن قطعه سازان، پنجشنبه هفته 

گذشته پرداخت این رقم از مطالبات قطعه سازان محقق شد. 
وی تصریح کرد: بنا بر تاکید انجمن قطعه سازان مبنی بر آغاز 
پرداخ��ت مطالبات از واحدهای کوچ��ک، عمده این پرداخت ها 
از ش��رکت های کوچک صورت گرفت و خوش��بختانه با اهتمام 
مدیریت س��ایپا و همچنین شرکت سازه گس��تر در این جریان 
س��ازندگان کوچ��ک در اولوی��ت پرداخت قرار گرفتن��د. وی با 
اش��اره به اینکه هم اکنون در خص��وص رقم دقیق کل مطالبات 
قطعه س��ازان از ش��رکت س��ایپا به دلیل وج��ود منابع مختلف، 
اختالف نظر وجود دارد، اظهار داش��ت: کل مطالبات سررس��یده 
ش��ده گروه سایپا حدود 500 میلیارد تومان بوده که از این رقم 
350 میلی��ارد تومان از مطالبات س��ازندگان پرداخت و حداکثر 
150 میلیارد تومان از مطالبات معوقه قطعه سازان از گروه سایپا 

باقی مانده است. 
وی خاطر نش��ان کرد: البته رقم 350 میلی��ارد تومان، بخش 
اول انتش��ار اوراق صکوک س��ایپا بود از این رو به منظور تسریع 
در پرداخ��ت باقی مطالبات قطعه س��ازان، انجمن قطعه س��ازان 
و همچنین گروه س��ایپا از س��ازمان بورس درخواست دارند که 
برای انتش��ار الباقی اوراق صکوک نیز هم��کاری کنند تا ظرف 
چند هفته آتی این مبلغ دریافت و بین س��ازندگان توزیع شود. 
دبیر انجمن قطعه س��ازان تاکید کرد: در صورتی که این جریان 
به خوبی پیش برود طی هفته ه��ای آتی، مطالبات معوقه گروه 
س��ایپا به قطعه سازان به صفر خواهد رس��ید. بیگلو افزود: البته 
مبلغ انتش��ار نخستین اوراق صکوک بنا بود که هفته اول اسفند 
ماه دریافت ش��ود که با مشکالت بوروکراسی در سازمان بورس 
برخ��ورد کرد و امروز این رق��م 350 میلیارد تومان همان مبلغ 
دریافتی از محل انتش��ار اوراق صکوک در سال گذشته است که 
تبدیل به نقدینگی شده است.وی گفت: امیدواریم سازمان بورس 
و بان��ک مرکزی نیز همکاری کنن��د تا بخش دوم اوراق صکوک 
منتش��ر و مطالبات معوقه سایر قطعه سازان نیز پرداخت شود و 
سازندگان از شرایط بسیار سخت مالی که در ماه های اخیر با آن 
مواجه بوده، خارج شوند. بی شک با تزریق نقدینگی به واحدهای 
قطعه سازی فواید زیادی برای کشور داشته و ضمن اینکه موجب 
اشتغال زایی می شود، باعث ارتقای کیفیت، رشد تیراژ و کاهش 

قیمت خودرو خواهد شد. 

94 شرکت لیزینگ حکم پلمب 
دریافت کردند

فعالیت گسترده لیزینگ های غیر مجاز، منتهی به صدور 
حکم پلمب ۹۴ مورد از این شرکت ها شد. 

لیزینگ ها یا شرکت های واس��پاری از جمله محل های 
تامین مالی در حوزه های اقتصادی به ش��مار می روند که 
طی س��ال های اخیر تعداد باالیی از آنها در سراسر کشور 
رشد کرده و فعالیت می کنند، اما در بین آنها کمتر دیده 
می ش��ود شرکت هایی که با مجوز رسمی از بانک مرکزی 

به عنوان مرجع نظارت بر آنها فعال باشند. 
این در حالی است که تازه ترین اعالم مقام نظارت بانک 
مرکزی با این همراه بوده که تعداد شرکت هایی که به نام 
لیزینگ در مرجع ثبت ش��رکت ها ثبت ش��ده اند به 300 
واحد می رسد. از این تعداد نیز 50 واحد توانسته اند مجوز 

فعالیت دریافت کنند. 
اما حدود ۹۴ ش��رکت لیزینگ ه��م به صورت غیرمجاز 
فعالی��ت می کرده اند که از س��وی بانک مرکزی به نیروی 
انتظامی معرفی ش��ده اند تا پلمب آنها انجام شود. مابقی 
300 واحد هم وضعیت مش��خصی ندارند به طوری که یا 
فعالی��ت نمی کنند یا اینک��ه در آدرس هایی که در هنگام 

ثبت اعالم کرده اند دیگر مستقر نیستند. 
در حال حاضر تنها نام 27 مورد لیزینگ در وب س��ایت 
بانک مرکزی ثبت ش��ده و نسبت به فعالیت آنها تضمین 
وجود دارد. این در ش��رایطی است که در پایان سال قبل 
این تعداد به 2۹ مورد می رس��ید که کاهش یافته اس��ت. 
به هر حال مجوز صادر ش��ده برای موسس��ات اعتباری از 
جمله لیزینگ ها مدت دار صادر شده و باید در زمان اتمام 
تمدید شده و با قوانین حاکم منطبق شود. در این مسیر 
ممکن اس��ت بعد از بررس��ی بانک مرکزی، مجوز شرکت 

متقاضی مجددا صادر نشود. 
برخورد با موسس��ات اعتباری غیرمجاز براس��اس نظر 
ش��ورای امنیت ملی به گونه ای اس��ت که بخشی از روند 
مقابله بر عهده بانک  مرکزی و بخش دیگر بر عهده نیروی 
انتظامی اس��ت. به عبارت دیگر نیروی انتظامی موظف به 
شناسایی و معرفی موسس��ات اعتباری غیرمجاز به بانک 
مرکزی است و این بانک هم بعد از معرفی، فرآیند بررسی 
را انجام  می دهد؛ اگر آنها قابلیت تطبیق و صدور مجوز را 
داشتند فرآیند به اتمام می رسد در غیر  این صورت پلمب 
این واحدها به نیروی انتظامی محول می ش��ود. البته در 
مرجع قضایی علیه موسسات غیرمجاز و صرافی های فاقد 

مجوز، اقامه دعوا نیز می شود. 

س��ازمان حمایت در واکنش به ادعای 
رقابتی ش��دن واردات خودرو ب��ا واردات 
توسط افراد و شرکت هایی که نمایندگی 
رس��می ندارند، اعالم کرد: ش��رکت های 
نمایندگی خودروهای غیراستاندارد  فاقد 
و ب��دون گارانتی وارد می کنند. س��ازمان 
حمای��ت در واکن��ش به اظه��ارت رئیس 
انجمن صنفی کارفرمای��ی واردکنندگان 
خودرو مبن��ی بر اینک��ه »دخالت دولت 
خودروه��ای واردات��ی را 30درصد گران 
کرد«، اظهار داش��ت: » ای��ن انجمن یک 
تش��کل صرفا صنفی و اس��تانی ب��وده و 
اظهارات رئیس انجمن مذکور در راستای 
حفظ مناف��ع وارد کنن��دگان غیرنماینده 
شرکت های اصلی است. ورود خودروهای 
غیر اس��تاندارد و بعضا فاقد گارانتی توسط 
شرکت های غیرنماینده موجب شد تا در 
راس��تای دس��تورالعمل واردات خودروی 
س��واری، بخشنامه س��اماندهی نرخ ارز از 

سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شود. 
در بند)6( بخشنامه مذکور براساس ماده 
۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
مصوب 1388 مجلس ش��ورای اس��المی 
ش��رط ثب��ت س��فارش و واردات خودرو 
منوط به داشتن گواهی نمایندگی رسمی 
توسط وارد کننده است و بر همین اساس 
ش��رکت های غیر نماینده از دی ماه سال 
13۹5 مجاز به واردات خودرو نیس��ت. در 
بررسی صورت گرفته و پایش آمار واردات 
خ��ودرو در س��ال های مختلف مش��اهده 
می ش��ود که ت��ا قب��ل از ص��دور و ابالغ 
دس��تور العمل واردات خودروی س��واری 
همچنی��ن  و   13۹3/11/30 تاری��خ  در 
دستورالعمل اصالحی مورخ 13۹۴/6/22 
س��هم وارد کنندگان غیر نماینده حداکثر 
63 درصد در س��ال 13۹3 بوده اس��ت که 
این ش��اخص در سال 13۹۴ به ۴8 درصد 
و در س��ال 13۹5 نی��ز ب��ه ۴3 درص��د 

کاهش می یابد. با توج��ه به اینکه رئیس 
انجمن مذکور، وارد کنندگان غیر نماینده 
را وارد کنن��ده قطع��ات منفصل��ه خودرو 
معرفی کرده اند به آگاهی می رساند عمده 
خودروهای فاقد گارانتی و غیر اس��تاندارد 
و بعضا کار کرده توس��ط همین گروه وارد 
کشور شده اند و حذف شرکت های مذکور 
از بازار واردات خودرو به مفهوم عدم ورود 
خودرو کامل توسط ش��رکت های مذکور 

ارتباط��ی  و  ب��وده 
قطعات  واردات  ب��ه 
در  ن��دارد.  خ��ودرو 
ب��ا پی��ش  ارتب��اط 
فروش خودرو توسط 
ش��رکت های مذکور 
نیز این س��ازمان به 
دفع��ات مختل��ف و 
طی مکاتبات متعدد 
موضوع پیش فروش 

خودرو توس��ط شرکت های غیر نماینده را 
فاقد وجاهت قانونی اعالم و اطالع رس��انی 
در راستای امتناع مصرف کنندگان از عقد 
قرار داد پیش خرید خودرو با شرکت های 
مذکور را انجام داده اس��ت. بررسی قیمت 
خودروه��ای وارداتی نش��ان دهنده ثبات 
نس��بی قیم��ت خودروه��ای مذک��ور در 
ب��ازار بوده و اختالف قیمت مطرح ش��ده 
توس��ط رئیس انجمن مذکور صرفا ناشی 

از اختالف مدل خودروه��ا بوده و باوجود 
آغاز فصل تابس��تان و افزایش تقاضا برای 
خرید خودرو قیم��ت خودروهای مدنظر 
دارای ثبات هستند. در پایان خاطر نشان 
می س��ازد ن��رخ تعرف��ه واردات خودروی 
کامل و خودرو به صورت قطعات منفصله  
)CKD(یکس��ان ب��وده و تغیی��رات آن 
بس��تگی به درصد س��اخت داخل خودرو 

توسط شرکت تولید کننده داخلی دارد.«

 شرکت های فاقد نمایندگی خودروهای غیراستاندارد وارد می کنند؟ 
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پرداخ��ت س��ود و بهره های س��نگین از س��وی 
خودروسازان به بانک ها یکی از معضالتی است که 
بی��ش از پیش، اصالح و بازبینی الزم را می طلبد و 
امید اس��ت دولت دوازدهم ب��ا ورود جدی و قاطع 
برای تغییر وضعیت مذکور، اقدامات موثر و سازنده 
الزم را در ای��ن خصوص عملیاتی کند. براس��اس 
گزارش��ات منتشر ش��ده در رس��انه ها و جراید در 
سال 13۹5، دو ش��رکت بزرگ خودروساز ایرانی، 
قریب به 2هزار میلیارد تومان به سامانه های بانکی 
پرداخت کرده اند. دلیل اصلی چنین پرداخت های 
هنگفتی به همان تسهیالتی معطوف می شود که 
بانک های عامل در راس��تای کم��ک هزینه خرید 
خودرو ب��ه متقاضیان ارائه می کن��د. قطعا هر چه 
ضری��ب تقاضا برای خرید خ��ودرو افزایش یابد به 
همان میزان به حجم و کثرت پرداختی های مذکور 
نیز افزوده خواهد ش��د. اگرچ��ه در خصوص نحوه 
قیمت گذاری خ��ودرو، مباحث، انتقادات و ایراداتی 
بسیار مطرح می شود، اما نباید این واقعیت را نیز از 
نظر دور داشت که برخی از هزینه کردهای جانبی 
نی��ز بر افزایش قیمت ها تاثیرگذار اس��ت. به عنوان 
نمون��ه، پرداخت 2ه��زار میلیارد توم��ان )از اصل 
و فرع تس��هیالت پرداختی( در س��ال ۹5 از سوی 
ش��رکت های خودروساز، رقم س��نگینی است که 
نش��ان دهنده یکی از دالیل افزایش قیمت خودرو 
در ایران اس��ت که بالطبع، ب��ار تامین این مبالغ و 

هزینه س��نگین بر دوش خریداران خودرو خواهد 
بود. امیرحسین والی، دانش آموخته رشته اقتصاد، 
با اش��اره به ضرورت اعمال اصالحاتی ساختاری در 
نظام بانکی کشور، اظهار داشت: تاثیر نحوه فعالیت 
بانک ه��ا و کم و ِکیِف ارائه خدمات به جامعه هدف 
که بخش کثیری را شامل می شود، در اقتصاد کشور 
انکارناپذیر است. وی افزود: یکی از حوزه هایی که در 
طول سالیان گذشته به تبِع کارکرد و نحوه فعالیت 
برخی بانک ها مِتحِمِل نارسایی های بسیاری شده 
به حوزه صنعت معطوف می شود. والی عنوان کرد: 
تردیدی وج��ود ندارد که نقش ای��ن حوزه خطیر 
)صنعت( در ش��کوفایی و پویایی اقتصادی کش��ور 
بس��یار نافذ و برجسته اس��ت. دانش آموخته رشته 
اقتص��اد گفت: صاحبنظران اقتص��ادی به کرات بر 
لزوم بازبین��ی و اصالح س��اختاری در نظام بانکی 
تاکید ورزیده اند، اما متاسفانه با وجود اتخاذ برخی 
تصمیم��ات و تدابیر، همچنان ش��اهد چالش های 
عدیده ای در نظام بانکی کشور هستیم. وی افزود: 
یکی از ای��ن عرصه ه��ای مناقش��ه برانگیز به نرخ 
س��ودهای بانکی معطوف می شود که متاسفانه در 
بس��یاری از موارد، تسهیالت پرداختی نه تنها فاقد 
نقش س��ازنده برای رفع تنگناهای اقتصادی است، 
بلک��ه به نوعی باعث عمیق تر ش��دن مش��کالت و 
پیچیدگی های مال��ی و اقتصادی جامعه هدف نیز 
خواهد ش��د. والی گفت: نفس پرداخت تسهیالت 

بانکی، به حمایت و پش��تیبانی از اقشاری معطوف 
می شود که به دلیل کمبود نقدینگی، ادامه مسیر 
برای آنها س��خت و دش��وار ش��ده، اما متاس��فانه 
س��ودهای نجومی که از محل تسهیالت پرداختی 
اخذ و دریافت می ش��ود، به میزانی س��نگین است 
که بعضا باعث بدهکارتر ش��دن متقاضیان دریافت 
تس��هیالت بانکی می ش��ود. دانش آموخته رش��ته 
اقتص��اد عنوان ک��رد: آس��یب های وارده به عرصه 
صنعت و تولید کش��ور به دلیل چنین پرداخت ها 
و س��ودهایی س��نگین، غیر قابل کتمان است.وی 
افزود: یکی از عوامل موثر در ظهور و بروز معضالت 
اقتص��ادی به بهین��ه نبودن تس��هیالت پرداختی 
و س��ازوکارهای تعریف ش��ده در کیفی��ت و نحوه 
باز پرداخت تسهیالت باز می گردد. والی عنوان کرد: 
بدون شک بانک ها، بنگاه های اقتصادی هستند که 
در صورت عدم س��ودآوری قادر به ادامه فعالیت و 
حیات نخواهند بود، اما نمی توان این واقعیت را نیز 
از نظر دور داش��ت که میزان و نحوه محاسبه سود 
تسهیالت بانکی به هیچ عنوان با اِقتضائاِت اقتصادی 

کشور همخوان نیست. 

پرداخت 1750 میلیارد تومان سود در 6 ماهه 
نخست سال 95

آنچنان که در گزارش��ات موجود قید ش��ده، دو 
ش��رکت بزرگ خودروس��از ایرانی، در ش��ش ماهه 

نخس��ت س��ال گذش��ته مجموعا قریب به 1750 
میلیارد تومان س��ود از محل تس��هیالت ارائه شده 
متقاضیان خرید خودرو، به بانک های عامل پرداخت 
کرده ان��د که با در نظر گرفتن و احتس��اب ش��ش 
ماهه دوم س��ال گذش��ته که حسابرسی دقیق آن 
احصا نشده، با رقم بس��یار سنگین و قابل توجهی 
مواجه می شویم. اگرچه گمانه زنی هایی در خصوص 
کل می��زان پرداخت س��ود به بانک ه��ای عامل از 
سوی خودروس��ازان انجام شده که به دلیل قطعی 
و مس��تدل نب��ودن آن، از انع��کاس و مرقوم کردن 
اع��داد و ارقام پیش بینی ش��ده، اجتناب می کنیم، 
لذا با یک حس��اب سرانگش��تی و با مبنا قرار دادن 
میزان پرداخت سود در شش ماهه نخست سال ۹5، 
می توان به میزاِن تخمینی سودهای بانکی از محل 

تسهیالت پرداختی به خودرو سازان پی برد. 
همچنین فرشید مجلس��ی، محقق و پژوهشگر 
اقتصادی، با اش��اره به لزوم انع��کاس واقعیت های 
موج��ود در عرص��ه خودروس��ازی کش��ور ب��رای 
افکار عمومی عن��وان کرد: ب��دون تردید، عملکرد 
خودروسازان داخلی با نقدهایی جدی مواجه است 
که بسیاری از این ایرادات و انتقادات به حق است و 
تردیدی وجود ندارد که باید با اعمال اصالحات الزم، 
نسبت به رفع دغدغه های متقاضیان خرید خودرو و 
حتی دارندگان وسایل نقلیه ایرانی، اقدامات موثر و 

کارآمِد الزم عملیاتی شود. 

سایه سنگین بهره های بانکی بر صنعت خودروسازی 
خبر خبر
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آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی دیگر ب��ار در گزارش 
خ��ود از پایبن��دی ایران به برجام س��خن به می��ان آورد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، تازه تری��ن گزارش مدی��ر کل این نهاد 
راس��تی آزمای بین المللی بر فعالیت های هس��ته ای ایران 
ُمه��ر تأیید زد و از اجرای موفقیت آمیز ایران در پیش��برد 
برنامه هس��ته ای حکایت کرد. در س��ه ماه گذشته آژانس 
دس��ت کم دو گزارش در ارتباط با پیشبرد برنامه هسته ای 
ایران انتشار داد. این سازمان در گزارشی که جمعه ششم 
اسفندماه پارسال به عنوان نخستین گزارش رسمی در سال 
2017 منتشر کرد، نوش��ت که درجه غنی سازی اورانیوم 
از 3.67 فرات��ر نرفته و میزان ذخای��ر اورانیوم ایران نیز در 
زمان تهیه گزارش برابر با 101.7 کیلوگرم بوده است. این 

میزان بسیار کمتر از اندازه پیش بینی شده در برجام است. 
همچنین در گ��زارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی 
دیگر بار بر پایبندی ایران به تعهدات برجامی تأکید ش��د. 
در این گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی میزان ذخایر 
اورانیوم غنی ش��ده  ای��ران را در روز 27 ماه مه 79 کیلو و 
800 گرم برآورد کرده اس��ت؛ سطحی که بسیار پایین تر 
از میزان مش��خص شده در متن برجام است. با انتشار این 
گزارش ک��ه از پایبندی ایران به تعهدات برجامی حکایت 
دارد، انتظار می رود طرف های مقابل از جمله ایاالت متحده 
آمریکا نیز هر چه سریع تر راه اجرایی سازی توافق را به طور 
کامل هموار کنن��د. این دومین گزارش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در دوره رئیس جمهوری جدید آمریکا است. 

آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد
استمرار پایبندی ایران به برجام

  حسینعلی امیری، معاون امور مجلس 
رئیس جمهوری گف�ت: طی هفته جاری 
الیحه تفکیک وزارت راه و شهرس�ازی 
ب�ه وزارتخانه ه�ای  »راه و تراب�ری« و  
»مس�کن و شهرس�ازی« و وزارتخان�ه 
صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه های  
»صنعت و معدن« و  »بازرگانی« و وزارت 
ورزش و جوان�ان نیز به  »وزارت ورزش« 
و  »سازمان ملی جوانان« به مجلس ارائه 

می شود. 

همزمان با باال گرفتن تنش میان دوحه با ریاض و ابوظبی، عربستان 
سعودی، امارات و بحرین اعالم کردند که مرزهای زمینی، دریایی و 

هوایی خود را با قطر بسته اند. 

تیتر اخبار

مدی��رکل دفت��ر ام��ور ک��ودکان و نوجوانان س��ازمان 
بهزیستی کش��ور گفت: در سال جاری مستمری کودکان 
و نوجوانان بی سرپرس��ت، از 300 هزار تومان به ۴00 هزار 
تومان افزای��ش یافت. به گزارش مهر، محمد نفریه با بیان 
ای��ن مطلب افزود: در حال حاضر بهزیس��تی با 63۴ مرکز 
نگهداری به کودکان و نوجوانان بی سرپرست خدمات رسانی 
می کند که از این تعداد 3۴ مرکز مربوط به شیرخوارگاه ها 
اس��ت. مدیرکل دفتر ام��ور کودکان و نوجوانان س��ازمان 
بهزیس��تی کش��ور با اش��اره به اینکه در مجموع در مراکز 
بهزیس��تی 10 هزار ک��ودک و نوج��وان زندگی می کنند، 
گفت: همچنین در حال حاض��ر 1۵ هزار نفر از کودکان و 
نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست در دامان خانواده هایی 
که سرپرستی آنها را تقبل کرده اند، زندگی می کنند. نفریه 

در خصوص چگونگی زندگی کودکان و نوجوانان در مراکز 
بهزیستی، گفت: کودکانی که در مراکز ما زندگی می کنند تا 
18 سالگی نگهداری می شوند و پس از آن دختران تا زمان 
ازدواج و ادامه تحصیل و پس��ران تا زمان خدمت سربازی و 
ادامه تحصیل مورد حمایت خواهند بود. الزم به ذکر است 
ادامه تحصیل تا مقطع دکترا برای آنها رایگان خواهد بود. 
مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان س��ازمان بهزیستی 
کش��ور همچنین در خصوص نظارت بر زندگی کودکان و 
نوجوان��ان واگذار ش��ده، در پایان یادآور ش��د: در خصوص 
کودکان و نوجوانانی که سرپرستی آنها واگذار شده از سوی 
کلینیک ه��ای مددکاری در حوزه های تحصیل، س��امت، 
روانشناس��ی و... نظارت صورت می گیرد و به صورت دقیق 

روند زندگی آنها را دنبال می کنند. 

مستمری کودکان بی سرپرست به ۴00 هزار تومان رسید

  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره 
به انعقاد قرارداد 8 ونیم میلیون یورویی 
با اتحادیه اروپا در زمینه تحقیقاتی گفت: 
این ق�رارداد حاک�ی از پیگی�ری جدی 
ارتباط بین المللی در دولت یازدهم است. 
  وزارت بهداش�ت، درم�ان و آموزش 
پزشکی با تکذیب کمبود داروی بیماران 
قلبی تأکید کرد: تأمین داروها به نحوی 
برنامه ریزی می شود که همواره س�ه ماه 
ذخیره اس�تراتژیک از ه�ر دارو در انبار 

پخش  موجود باشد. 

زهرا عبداللهی، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، 
درم�ان و آموزش پزشکی گفت: تغییر الگوی غذایی و کم تحرکی در 
جامعه، اضافه وزن و چاقی برای 60 درصد مردم را در پی داشته است. 

تیتر اخبار

روزنامه آلمانی »برلینر سایتونگ« نوشت: در شهر برلین 
آلمان جش��نواره فیلم سینماگران زن ایرانی برپا شده که 
در میان آنها فیلم های تهمینه میانی و نیکی کریمی دیده 
می شوند. به گزارش ایرنا، این روزنامه با اشاره به وضعیت 
زنان در سینمای ایران افزود: در این جشنواره به فیلم های 
فیلمس��ازان زن ایرانی پرداخته می ش��ود. روزنامه آلمانی 
ادام��ه داد: در این جش��نواره 1۴ فیلم ایرانی نمایش داده 
می شوند که در میان آنها سه مستند هم حضور دارند. در 
میان سازندگان این فیلم ها، نام های بیشتر شناخته شده 
مانند نیکی کریمی و تهمینه میانی و همچنین افرادی 
مثل فائزه عزیزخانی که با نخستین فیلم بلند خود »روز 
مبادا « در این جش��نواره ش��رکت کرده، دیده می شوند. 

س��بک عزیزخانی نزدیک به اصغر فرهادی است. وی در 
فیلم خود به داس��تان یک خانواده ایرانی اش��اره می کند 
ک��ه در آن به موضوعات جهان��ی از قبیل دین، زن و پول 
می پردازد. تارنمای این روزنامه افزود: تمرکز این جشنواره 
بر تهمینه میانی فیلمساز ایرانی است. از وی سه فیلم، از 
جمله » دو زن « نمایش داده می شود. دو زن داستانی را 
در دوران پس از انقاب ایران نقل می کند. نیکی کریمی 
ک��ه به عنوان یک فیلمس��از با فیلم »چن��د روز بعد« در 
این جش��نواره شرکت کرده اس��ت، در سه فیلم تهمینه 
میانی به عنوان بازیگر ظاهر ش��ده است. آیدا پناهنده با 
فیلم »ناهید« ش��رکت کرده که وی دو سال پیش نیز از 

جشنواره کن در پاریس جایزه دریافت کرد. 

گزارش روزنامه آلمانی از فیلم های زنان سینماگر ایرانی در برلین

  مدیر پایگاه میراث فرهنگی الرستان 
ب�ا اشاره به انتشار مطالب نادرس�ت در 
شبکه ه�ای اجتماعی مبن�ی بر کشف 
گنج در روس�تای ارد شهرستان گراش 
گفت: از زمان کشف یک اثر تاریخی در 
این منطقه، هیچ گن�ج و اقالم باارزشی 

کشف نشده است. 
  به�رام و بهم�ن ارک برندگان جایزه 
دوم بخش سینه فونداسیون هفتادمین 
جشنواره فیلم کن گفتند: این جشنواره 
مه�م بین المللی دنیای جدی�د به روی 

فیلمسازان جوان و تازه کار باز می کند. 

مدیرکل دفتر موس�یقی وزارت فرهنگ و ارشاد در پیامی دریافت 
نشان برجس�ته هنری ارمنستان، توس�ط رازمیک اوهانیان رهبر 

گروه کر ارکستر سمفونیک تهران را به وی تبریک گفت. 

تیتر اخبار

طبق اعام س��ایت کنفدراس��یون فوتبال آسیا، سهمیه  
لیگ های قاره کهن در لیگ قهرمانان آسیا ممکن است تغییر 
 )AFC(  کند. به گزارش تسنیم، کنفدراسیون فوتبال آسیا
رده بندی برترین لیگ های قاره کهن را اعام کرد که در این 
رده بندی، لیگ برتر ایران با یک پله صعود در رده هفتم قرار 
گرفته است. در رده بندی لیگ های فوتبال آسیا، لیگ امارات 
ب��ا 9۵.۴28 امتیاز در صدر ق��رار دارد و پس از آن کی لیگ 
کره جنوب��ی با 89.182 و لیگ س��تارگان قطر با 82.977 
امتیاز دوم و سوم هستند. سوپرلیگ چین با 80.900 امتیاز، 
لیگ عربستان با 80.۴8۴ امتیاز و جی لیگ ژاپن با 78.01۴ 

امتیاز نیز رده های چهارم تا شش��م را در اختیار دارند. لیگ 
برت��ر ایران با یک پله صعود با 69.۵79 امتیاز هفتم و باالتر 
از  ای لیگ اس��ترالیا قرار دارد که 63.797 امتیازی اس��ت. 
لیگ ازبکس��تان با ۴۴.980 امتی��از، لیگ تایلند با ۴2.827 
امتیاز و لیگ عراق با 37.۵۴8 امتیاز نیز در رده های هشتم تا 
دهم قرار گرفته اند. رده بندی بعدی لیگ های فوتبال آسیا ماه 
نوامبر سال جاری  )آبان یا آذر( اعام خواهد شد، رده بندی 
که طبق اعام سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا روی تعداد 
س��همیه های هر ی��ک از لیگ ها در لیگ قهرمانان آس��یا و 

AFC کاپ در فصل 20-2019 تعیین کننده خواهد بود. 

افزایش یک پله ای جایگاه ایران در فوتبال باشگاهی قاره کهن

  روزنامه الرای قطر نوشت: باشگاه 
االهلی تصمیمی برای تمدید قرارداد 
ب�ا منتظری ن�دارد ت�ا او احتماال در 
بازگش�ت ب�ه ایران راهی اس�تقالل 

تهران شود. 
  امی�د س�ینک، بازیک�ن دورگ�ه 
ایران�ی – هندی تیم پ�ارس جنوبی 
پس از توافق با مسئوالن این باشگاه 
یک فصل دیگر قراردادش را تمدید 

کرد. 

روزنامه س�ان اسکاتلند نوشت: در صورت جدایی موسی دمبله از 
سلتیک، این باشگاه به دنبال جذب سردار آزمون، مهاجم تیم ملی 

ایران و روستوف خواهد بود. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

منبع: فارس مراسم بیست و هشتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی )ره( چهاردهم خرداد ماه با حضور گسترده مردم در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی برگزار شد.  
 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب اس��امی 
در اجتماع عظیم مردم در بیس��ت و هش��تمین سالگرد 
رحلت امام خمینی )ره( تأکید کردند: انقاب اس��امی، 
ی��ک دیکتاتوری بس��ته و ارثی و وابس��ته به بیگانگان و 
دنباله رو آنها را به یک حکومت مردم پایه و متکی به مردم 
و مستقل و سربلند و دارای هویت تبدیل کرد. به گزارش 
پایگاه اطاع رس��انی دفتر مق��ام معظم رهبری، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، »استقال، آزادی، عدالت اجتماعی و 
عدالت اقتصادی« را از دیگر مبانی جذاب امام برشمردند 
و خاطرنشان کردند: یکی دیگر از مبانی امام، بیرون آمدن 
از چنبره سلطه آمریکا بود که برای جوان ایرانی، جذاب 
بود. رهبر انقاب با اش��اره به عق��ب ماندگی موجود در 
تحقق برخی ش��عارهای امام راحل عظیم الشأن از جمله 
عدالت اجتماعی و برخی شعارهای مبنایی و اصولی امام، 
افزودند: با همت بیش��تر، اهداف و آرمان های آن امام به 
عرش س��فر کرده را دنبال خواهیم کرد. رهبر انقاب با 
بیان مصداقی از اوج وقاحت دشمنان خاطرنشان کردند: 

رئیس جمه��ور آمریکا با رئیس یک نظام قبیله ای، عقب 
افتاده و منحط محض، رقص شمشیر می کند و بی ادبانه 
ب��ه انتخاب��ات آزاد و ۴0میلیون رأی ملت ای��ران، ایراد 
می گیرد. ایش��ان با اشاره به مغازله رئیس جمهور آمریکا 
با قاتلین مردم بی گناه و بی پناه یمن افزودند: دش��منان 
ما با بی حیایی تمام در کنار عاملین کش��تار مردم یمن 
دم از حقوق بش��ر می زنند و ملت نجیب ایران را به اسم 
حقوق بش��ر تحریم می کنند؛ آیا وقاحت از این بیش��تر 
می ش��ود؟ رهبر انقاب، پیش��رفت در عرصه های علم و 
اقتصاد و سیاس��ت و فرهنگ را نیازمند اعتماد به نفس 
و جرأت برآمده از انقاب دانس��تند و افزودند: امروز، اگر 
تجرب��ه ای مانند حوادث ده��ه60 رخ دهد، قطعاًو بدون 
تردید میلیون ها جوان مصم��م و دالور در کمال قدرت 
و عزت نفس وارد میدان می ش��وند و کش��ور را حفظ و 
نگهداری می کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از 
برخی که »عقانیت« را به عنوان نقطه مقابل شعارهای 
انق��اب مطرح می کنن��د، افزودند: عقانی��ت واقعی در 

»انقابی گری« اس��ت و نگاه انقابی اس��ت که می تواند 
حقایق و واقعیت ها را نشان دهد. ایشان در بیان مصداقی 
از این مس��ئله مهم یادآوری کردند: امام بزرگوار س��ی و 
چند س��ال پیش در پرتو نگاه انقابی و در واقع عقانی، 
آمریکا را »ش��یطان بزرگ« و »غیرقابل اعتماد« معرفی 
کرد و اکنون بعد از س��ه دهه، رؤسای برخی کشورهای 
اروپای��ی به ای��ن واقعیت اذع��ان می کنن��د و آمریکا را 
غیرقابل اعتماد می نامند که این مسئله، عقانیت ناشی 
از انقابی گری امام را نشان می دهد. رهبر معظم انقاب 
اسامی افزودند: البته ملت ایران نیز در همه تجربه های 
خود درک کرده اس��ت که آمریکایی ها، حقیقتاً غیرقابل 
اعتمادند. رهبر انقاب اسامی، »برخورداری از روحیه و 
ذه��ن و عمل انقابی« را بزرگ ترین درس امام خواندند 
و افزودند: هرگز نباید این درس راهگشا و سعادت بخش 
را فراموش کرد. ایشان با نقد کسانی که امام را به چشم 
یک »میراث فرهنگ��ی« می نگرند، افزودن��د: امام ملت 
ایران، میراث فرهنگی نیس��ت بلکه رهب��ر و امام زنده و 

حاضر است و با سخن و فکر و آرمان خود، همچنان این 
ملت را هدایت می کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد 
از کسانی که به اس��م »عقانیت« می گویند »چالش با 
قدرت ها« هزینه دارد، افزودند: بله »چالش« هزینه دارد 
اما  »س��ازش« هم هزینه های گ��زاف دارد. رهبر انقاب 
اسامی، اقدام سعودی ها را در هزینه کردن صدها میلیارد 
دالر از پول ملت شان برای تحقق امیال و اهداف آمریکا، 
هزینه س��ازش با ش��یطان بزرگ خواندند و افزودند: اگر 
انسان با اعتماد به نفس و  »منطق و عقانیت انقابی« در 
یک چالش وارد شود، هزینه اش به مراتب کمتر از هزینه 
س��ازش است. ایش��ان خطاب به ملت افزودند: ان شاءاهلل 
بعدها در این زمینه صحبت های بیش��تری خواهم کرد 
اما در هر حال حقیقت این است که قدرت های توطئه گر 
و تجاوزپیش��ه به هیچ چیز قانع نیستند و همانطور که 
در تعامات چند س��ال اخیر دیدیم، هر عقب نشینی در 
مقابل دشمنان، آنها را به مطالبات جدید وا می دارد و این 

سلسله »عقب نشینی و مطالبه تازه« هیچ پایانی ندارد. 

رهبر انقاب اس��امی بخش بعدی س��خنان خود را به بیان چند نکته درباره 
مس��ائل داخلی اختصاص دادند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به انتخابات 
ریاست جمهوری و حضور گسترده مردم در انتخابات، گفتند: از یکایک کسانی 
که به صحنه آمدند و بیش از ۴1 میلیون رأی به صندوق ها ریختند، از صمیم 
قلب تشکر می کنم. ایشان، حضور گسترده مردم در انتخابات را نشانه »اعتماد 
عمومی به نظام« و موجب افزایش اعتبار کش��ور دانس��تند و افزودند: اکثریت 
هفتاد و چند درصدی مردم با حضور در انتخابات به نظام جمهوری اس��امی 
آری گفتن��د و آن را تأیی��د کردن��د و این رأی، در واقع رأی به نظام اس��امی 
بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: متأسفانه برخی افراد از روی 
کج فهم��ی یا با انگیزه های دیگر، این واقعیت را انکار می کنند و می گویند رأی 
مردم، ربطی به تأیید نظام اس��امی ندارد، درحالی که حتی افرادی که ممکن 
اس��ت در دل از نظام گله داش��ته باشند، با رأی دادن در چارچوب نظام، نشان 
می دهند که این چارچوب را قبول و به آن اعتماد دارند و آن را کارآمد می دانند. 
رهبر انقاب اس��امی افزودند: شورای نگهبان صحت انتخابات را خوشبختانه 
اع��ام کرد، البته اعام ش��د که تخلفاتی در انتخابات انج��ام گرفته و گزارش 
این موارد به ما نیز رسید. ایشان با اشاره به اینکه تخلفات در نتیجه انتخابات 
هیچ تأثیری نداش��ته است، گفتند: تخلف در انتخابات مناسب نظام جمهوری 
اسامی نیست و مسئوالن باید این موارد را با جدیت دنبال کنند و متخلفین 
را مشخص کنند تا در انتخاباتی که ملت ایران در آینده در پیش دارد، چنین 
تخلفاتی برافتد، زیرا اگر چش��م بر تخلف ببندی��م و از آن صرف نظر و اغماض 
کنیم، تخلفات تکرار می ش��ود. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تشکر از مسئوالن 
امر اجرا و نظارت در انتخابات، از برخی بداخاقی های انجام ش��ده در تبلیغات 
انتخاباتی انتقاد و خاطرنشان کردند: در تبلیغات و مناظرات حرف هایی زده شد 

و بداخاقی هایی انجام گرفت و دس��تگاه های گوناگون کش��ور مورد اتهام قرار 
گرفتند که کارهای خوبی نبود. ایشان افزودند: گذشته، گذشته است و باید به 
آنچه در انتخابات انجام شد، به چشم اغماض نگاه شود و آن کارها تکرار نشود 
و ادامه پیدا نکند.  »اهمیت ویژه دادن به تولید و اش��تغال« مس��ئله ای بود که 
رهبر انقاب اس��امی در ادامه سخنان ش��ان به دولت توصیه کردند و افزودند: 
رئیس جمهور طبق قانون اساس��ی از امکانات گس��ترده ای در کشور برخوردار 
اس��ت که باید با اس��تفاده از این امکانات، ظرفیت ها را بالفعل کنند و در عمل 
به وعده های داده ش��ده به مردم، هیچ درنگی انجام نش��ود. ایشان خاطرنشان 
کردند: در دولت دوازدهم باید مس��ئوالنی کاری، فعال و توانا انتخاب ش��وند، 
زیرا ناکارآمدی در بخش های اقتصادی و غیراقتصادی به حس��اب ناکارآمدی 
نظام گذاشته خواهد شد، درحالی که این بی انصافی است و نظام، کارآمد است. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه باید کش��ور در مقابل تحریم های 
آمریکا، مقاوم س��ازی شود، افزودند: آمریکایی ها با وقاحت هر روز ساز جدیدی 
علیه ملت ایران کوک می کنند که مس��ئوالن باید در مقابل آنها کش��ور را از 
همه جهات سیاسی و اقتصادی مقاوم کنند. رهبر انقاب اسامی خاطرنشان 
کردند: در مس��ائل جهانی باید از مسئوالن کشور، صدای واحد و قوی شنیده 
شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه، به چند موضوع منطقه ای اشاره کردند 
و گفتند: متأسفانه در ماه مبارک رمضان، برادران روزه دار ما در برخی کشورها 
همچون یمن، س��وریه، بحرین و لیبی دچار مشکات عظیمی هستند. ایشان 
با اش��اره به بمباران و فشار شبانه روزی دولت سعودی علیه ملت یمن، گفتند: 
دولت سعودی بداند که اگر 10، 20 سال دیگر نیز همین روش جنایت آمیز را 
ادامه دهد، بر مردم بی پناه و بی گناه یمن پیروز نخواهد شد و تنها جرم و گناه 
خود را س��نگین تر و انتقام الهی را نس��بت به خود سخت تر خواهد کرد. رهبر 

انقاب اسامی، حضور دولت سعودی در بحرین را حضوری غیرمنطقی خواندند 
و خاطرنشان کردند: مسائل بحرین مربوط به مردم بحرین است و مردم بحرین 
باید خودش��ان با حکومت شان صحبت کنند و به نتیجه برسند. ایشان، حضور 
و دخال��ت دولت بیگان��ه و وارد کردن نیروی نظامی با هدف غلبه بر اراده ملت 
بحرین را از لحاظ منطقی غلط و در عمل، ناکارآمد دانستند و گفتند: این گونه 
کارها موجب روسیاهی دولت سعودی است و حتی در صورتی که با رشوه چند 
صد میلیاردی، آمریکا را با خود همراه کنند، باز هم به نتیجه نخواهند رسید. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، حضور کش��ورهای بیگانه در س��وریه بر خاف اراده 
دولت و ملت آن کشور را اقدامی خاف خواندند و تأکید کردند: مسائل سوریه 
باید با گفت وگو حل ش��ود. رهبر انقاب اس��امی با اشاره به نقش دشمن در 
ایجاد جنگ های نیابتی در دنیای اسام و درگیر کردن مردم با یکدیگر، گفتند: 
راه حل این قضایا گفت وگو و مذاکره است و نباید از بیرون کشورها ساح تزریق 
ش��ود و دیگران در امور ملت ها دخالت کنند. ایشان با اشاره به اینکه داعش از 
محل ش��کل گیری خود در عراق و س��وریه در حال رانده شدن است، افزودند: 
تروریس��ت ها اکنون قصد رفتن به سمت کشورهای دیگر همچون افغانستان، 
پاکستان و حتی فیلیپین و برخی کش��ورهای اروپایی را دارند و این آتش که 
غربی ها به دس��ت خودشان برافروختند، اکنون دامن خودشان را گرفته است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی سخنان شان تأکید کردند: ملت ایران 
به توفیق الهی توانسته است در همه این قضایا با منطق، عقانیت و عزم و اراده 
راسخ به پیش برود و بعد از این نیز به اذن و هدایت الهی همه تحوالت سیاسی 
کشور به تحقق آرمان ها و پیروزی ملت منجر خواهد شد. رهبر انقاب اسامی 
خاطرنشان کردند: به توفیق پروردگار و به تجربه 38 سال گذشته، فردای این 

ملت از امروز آن، به مراتب بهتر خواهد بود. 

بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران اعام کرد 
توزیع اس��کناس 10 هزار ریالی جدی��د را از نیمه 
خ��رداد ماه آغ��از می کند. توزیع این اس��کناس به 
تبرک دس��تخط مقام معظم رهبری آغاز می شود. 
ایش��ان در این ب��اره مرق��وم فرمودن��د: »خداوند 
برک��ت ده��د و مب��ارک فرماید.« رئیس س��ازمان 
تولید اس��کناس و مس��کوک بانک مرکزی با اشاره 
ب��ه آغاز توزیع اس��کناس 10 ه��زار ریالی با طرح 
آرام��گاه حافظ، گفت: در طراحی این اس��کناس از 
نقوش اس��لیمی که نماد فرهن��گ و هویت ایرانی- 
اس��امی اس��ت، بهره گرفته شده اس��ت. در طرح 
پش��ت این اس��کناس نیز تصویر آرامگاه حافظ به 
همراه ش��عر »هرگ��ز نمیرد آنکه دلش زنده ش��د 
به عش��ق؛ ثبت اس��ت بر جریده عال��م دوام ما« از 
اش��عار لس��ان الغیب با خطاطی یک��ی از خطاطان 
برجس��ته کشور گنجانده ش��ده است. سیدمحمود 
سلیمانی درخصوص ابعاد این اسکناس گفت: ابعاد 
اس��کناس 10 هزار ریالی جدید از 77×160 میلی 
متر به 71×1۴2 میلی متر کاهش یافته است. این 
تغییر با هدف فرس��ودگی کمتر اس��کناس، کاهش 
هزینه ه��ای تولید و در راس��تای ایج��اد همگرایی 
بین اندازه اس��کناس ها و ایران چک صورت گرفته 
اس��ت. وی گفت: چاپ برجسته پرتره حضرت امام 
روی اس��کناس جدید بزرگ تر از قبل ش��ده و این 
موضوع امکان اصالت س��نجی اسکناس را بی نیاز از 
به کارگیری ابزار تخصصی تس��هیل می کند. رئیس 
س��ازمان تولید اسکناس و مس��کوک با بیان اینکه 
در طرح جدید اس��کناس 10 ه��زار ریالی، تصویر 
حضرت ام��ام خمینی )ره( ک��ه در واترمارک درج 
ش��ده از عک��س معروف ایش��ان در ح��ال تاوت 

قرآن اس��تفاده ش��ده و به صورت سه بعدی توسط 
کارشناس��ان و متخصصان مج��رب مجموعه تولید 
کاغ��ذ امنیتی و اوراق بهادار، در کش��ور طراحی و 
اجرا ش��ده اس��ت. وی با اش��اره به اینکه ابعاد این 
تصوی��ر، بزرگ تر از قبل خواهد ب��ود، تصریح کرد: 
این تغیی��ر ابعاد با هدف وضوح بیش��تر واترمارک 
به عنوان ی��ک ویژگی امنیتی که تش��خیص آن را 
آس��ان تر می کند، انجام شده است. تصویر حضرت 
امام )ره( در واترمارک اس��کناس جدید، متفاوت از 
پرتره چاپ شده روی اسکناس است که به صورت 
چاپ برجس��ته، اجرا شده است و این واترمارک به 
علت نفوذ در عمق کاغذ، باالترین ضریب امنیتی را 
دارد. ابع��اد واترمارک در طرح دماوند )طرح قدیم( 
30×۴3 میل��ی متر و طرح حاف��ظ  )طرح جدید( 
32×۴2 میلی متر اس��ت. س��لیمانی با اشاره به نوع 
نخ امنیتی به کار رفته در این اس��کناس گفت: نخ 
امنیتی به کار رفته در این اس��کناس با عرض 1.2 
میلی متر و با درج 10000ریالی -RLS 10000 به 
انگلیسی و فارس��ی در دو جهت به صورت آینه ای 
و معکوس نمایان اس��ت. نخ امنیتی به کار رفته در 

کاغذ 10هزار ریالی نیز با روکش متاالیز به صورت 
پنجره ای اس��ت که در اس��کناس قدیمی در روی 
اسکناس و در اس��کناس جدید در پشت اسکناس 
قابل رؤیت اس��ت. رئیس س��ازمان تولید اسکناس 
و مس��کوک توضیح داد: کاغذ این اس��کناس دارای 
الیاف فلورسنتی در چهار رنگ زرد- قرمز-سبز-آبی 
اسکناس  )در پش��ت و روی هر قطعه اسکناس( با 
طول حداقل ۴ میلی متر اس��ت. ای��ن الیاف از نوع 
نامرئ��ی بوده ک��ه تحت امواج م��اورای بنفش قابل 
شناسایی هستند. به گفته س��لیمانی، الکتروتایپ، 
از ویژگی ه��ای امنیتی اس��ت که به این اس��کناس 
افزوده شده است. این مشخصه به صورت عدد یک 
در سطح اس��کناس جدید نوشته شده است. وی با 
بی��ان اینک��ه طراحی خطی خلق یک هنر اس��ت و 
ه��ر چاپی را که ضریب امنیتی در آن لحاظ ش��ود 
چاپ امنیتی گویند، درخصوص ویژگی های امنیتی 
چاپ این اسکناس گفت: در این اسکناس از ویژگی 
امنیتی تصویر مکمل بهره گرفته شده است. تصویر 
مکمل )س��یترو( با طرح عدد یک به صورت التین 
است که در مقابل نور یکدیگر را کامل می کند. این 

فاکت��ور امنیتی نیاز به دقت بس��یار باالیی از حیث 
انطباق چاپ طرح پشت و روی کار با یکدیگر دارد. 
س��لیمانی با اش��اره به چاپ برجس��ته در روی این 
اس��کناس تصریح کرد: طرح برجس��ته اسکناس و 
ایران چک مجموع��ه ای از خطوط و منحنی های با 
ضخامت 0/0۵تا 0/3 میلی متر است و ویژگی هایی 
چون ایجاد فاصله بین خطوط، ایجاد ضخامت های 
متف��اوت خطوط و همچنی��ن غلظت رنگ خطوط، 
جعل آنها را برای جاعان، بس��یار مش��کل می کند. 
در اس��کناس 10 هزار ریالی جدید برخی از نقوش 
مش��تمل بر پرتره حضرت امام خمینی )ره(، نوشته 
بانک مرکزی جمهوری اس��امی ای��ران، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و رئیس کل به صورت برجس��ته 
چاپ ش��ده که با لمس توسط انگش��تان دست به 
س��هولت قابل شناسایی است. وی افزود: طرح سیاه 
مش��ق مدالین روی اس��کناس درج شده است. این 
تصوی��ر، مصرع اول بیت »هرگ��ز نمیرد آنکه دلش 
زنده شد به عش��ق؛ ثبت است بر جریده عالم دوام 
ما« اس��ت. همچنین مصرع دوم بیت نیز به صورت 
طرح خطی س��یاه مشق در پشت اس��کناس آمده 
است. رئیس س��ازمان تولید اسکناس و مسکوک با 
اش��اره به اینکه در این طرح از چاپ تصویر مخفی 
در برخی از نقوش اس��تفاده ش��ده است، گفت: این 
ویژگی با قرار دادن اسکناس در مقابل نور به راحتی 
قابل شناس��ایی اس��ت. از دیگر ویژگی های امنیتی 
که با اس��تفاده از نور قابل رویت اس��ت می توان به 
اس��تفاده از مرکب امنیتی اشاره کرد که در زیر نور 
مادون قرمز به صورت ترانس توس��ط دستگاه های 
ویژه قابل رویت است. چاپ شماره سریال نیز برای 

نخستین بار با دو رنگ قرمز و سبز انجام شد. 

رهبر معظم انقالب در اجتماع عظیم مردم در حرم مطهر امام خمینی )ره(:  
عقالنیت واقعی در انقالبی گری است

رأی هفتاد و چند درصدی مردم، نشانه اعتماد مردم به نظام اسالمی و کارآمدی آن بود

توزیع اسکناس 10 هزار ریالی طرح جدید از نیمه خردادماه



بازاریابی خیریه

۳۰ میلیارد ترانزیستور در تراشه بندانگشتی آی بی امویوو اسپانسر رسمی مسابقات جام جهانی فوتبال شد ناکامی آمازون در فروش محصوالت دنیای مد و لباس

گدایی سازمان یافته یا محترمانه، نگاه نادرستی است که متأسفانه در نخستین ارتباط مؤسسات خیریه 
با بس��یاری از افراد در اذهان نقش می بندد.  فعالیت های خیریه، از جمله فعالیت های اجتماعی هس��تند 
که در س��ال های اخیر از نظر کمی و کیفی رش��د زیادی داش��ته اند. تقریبا غیرممکن اس��ت در مراسم یا 
نمایش��گاهی ش��رکت کنیم و تعدادی از این مؤسسات مددکاری را مشاهده نکنیم. از سوی دیگر، افزایش 
تعداد این مجموعه ها، سبب شده مدیران و فعاالن این حوزه بیش از هر زمان دیگر به این نتیجه برسند...

ویوو با انعقاد قراردادی شش ساله، یکی از اسپانسرهای جام جهانی فوتبال در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ 
شد. 

 VIVO در صورتی که پیگیر اخبار دنیای فناوری نباش��ید، بس��یار بعید است که نام تولیدکننده چینی
را ش��نیده باش��ید. این کمپانی نوپا همچون شیائومی و اوپو که تقریبا شناخته شده تر هستند، در پی کسب 
 ،IDC سهم بیشتری در بازار چین و همچنین بازارهای جهانی است. براساس آخرین آمار ارائه  شده توسط
ویوو با عملکرد بس��یار خوب در بازار چین موفق ش��ده اس��ت خود را به عنوان پنجمین عرضه کننده بزرگ 
گوشی های هوشمند در جهان مطرح کند؛ حال آنکه این کمپانی چینی چندان در اروپا و آمریکای شمالی 

شناخته شده نیست. 
به نظر می رس��د ویوو در س��ال های آینده س��ودای حضور گس��ترده در بازار جهانی را در سر می پروراند؛ 
چراکه این کمپانی چینی قراردادی شش ساله را با فیفا به امضا رسانده است که براساس آن، در سال های 
۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ اسپانس��ر رس��می مس��ابقات جام جهانی فوتبال خواهد بود. در واقع با قراردادی که ویوو با 
فیفا منعقد کرده، این کمپانی چینی اسپانس��ر اختصاصی گوش��ی های هوشمند در جام های جهانی ۲۰۱۸ 

و ۲۰۲۲ شده است. 
انتخاب شدن به عنوان اسپانسر فیفا و دیده شدن نام این کمپانی طی جام جهانی فوتبال بسیار مهم است؛ 
چراکه براساس آمارهای ارائه شده توسط فیفا، جام جهانی ۲۰۱۴ نزدیک به ۳.۲ میلیارد نفر بیننده داشت 
و تنها یک میلیارد نفر به صورت زنده مس��ابقه فینال را مش��اهده کردند. قرار گرفتن برند ویوو در کنار سایر 
برندها به این معنی است که این کمپانی چینی می تواند خود را به میلیون ها بیننده  و افرادی که پتانسیل 
تبدیل شدن به کاربران ویوو را دارند، معرفی کند. ویوو به همین موضوع بسنده نکرده است و در نظر دارد 

نسخه ای از گوشی های هوشمند خود را مختص جام جهانی فوتبال عرضه کند. 
این نخستین باری نیست که ویوو نام خود را در میادین ورزشی مطرح کرده است. کمپانی چینی پیش از 
این به اصلی ترین اسپانسر مسابقات لیگ حرفه ای هند تبدیل شده بود؛ ویوو موفق شده است جای پپسی 
را به عنوان اسپانس��ر اصلی بگیرد. کارشناس��ان فناوری معتقدند که اسپانسر شدن ویوو در هند نقش بسیار 

پررنگی در افزایش فروش گوشی های هوشمند این کمپانی در کشور هند داشته است. 
theverg :منبع

کوچک ترین و پیش��رفته ترین تراشه های تجاری دنیا بر پایه لیتوگرافی ۱۰ نانومتری ساخته می شوند اما آی بی ام 
گام بزرگی برداش��ته و لیتوگرافی ۵ نانومتری را معرفی کرده اس��ت.  آی بی ام خبر از تولید تراشه ۵ نانومتری بر پایه 
اس��تاندارد جدیدی داده اس��ت که به موجب آن با اس��تاندارد FinFETT خداحافظی خواهد شد. در این فرآیند از 
س��اختار جدیدی با یک پشته شامل چهار صفحه نانو استفاده می شود تا ۳۰میلیارد ترانزیستور در تراشه ای به ابعاد 
یک بند انگشت جای بگیرند. این بدین معنی است که تراشه های فوق العاده قدرتمند از نظر پردازشی و در ابعاد بسیار 
کوچک تولید خواهد شد. همواره کوچک  کردن لیتوگرافی به معنی بهره وری باالتر و مصرف انرژی کمتر در معماری 
یکس��ان اس��ت و با فناوری جدید آی بی ام می توان با افزایش قدرت پردازشی، مصرف انرژی را نیز پایین نگه داشت.  
قانون مور در دهه7۰  میالدی این گونه بیان شد که هر دو سال تعداد ترانزیستورهای یک تراشه می تواند دوبرابر شود. 
اما این قانون طی سال های اخیر به موجب محدودیت های فیزیکی سیلیکون با مشکل روبه رو شده و سرعت افزایش 
ترانزیستورها در تراشه ها کند شده است. در حال حاضر در بازار تجهیزات تجارِی مخصوص مصرف کننده، تراشه های 
۱۴ نانومتری به صورت گس��ترده استفاده می شوند. البته اینتل و سامسونگ روی به تولید تراشه های ۱۰۰ نانومتری 
آورده اند تا از رقبای خود پیشی بگیرند.  جالب است بدانید که آی بی ام در سال ۲۰۱۵ از تراشه آزمایشی 7 نانومتری 
با همکاری سامسونگ و گلوبال فاندریز رونمایی کرد که می توانست ۲۰میلیارد ترانزیستور را در یک تراشه بندانگشتی 
جای دهد. آنها معتقدند تراشه های 7 نانومتری می توانند در سال ۲۰۱۹ به صورت تجاری عرضه شوند.  تولیدکنندگان 
نیمه هادی ها از س��ال ۲۰۱۱ تراش��ه های خود را بر پایه معماری FinFET تولید می کنند. همانطور که از نام این 
فناوری مشخص است، ترانزیستورها در FinFETT در شکل  »فین« استفاده می شوند که در آن سه کانال حامل 
جریان توسط یک الیه عایق احاطه می شود. حال به نظر می رسد استفاده از این روش در آینده با چالش هایی روبه رو 
خواهد شد، چراکه در این روش نمی توان تراشه را بیش از این کوچک تر کرد و همچنین کوچک تر کردن Fin ها نیز 
تأثیر چندانی در بهبود بازده ندارد. به همین دلیل آی بی ام در تراش��ه ۵ نانومتری خود از صفحه های نانو س��یلیکونی 
اس��تفاده کرده است که می توانند س��یگنال ها را از درون ۴ گیت به صورت هم زمان ارسال کنند؛ این در حالی است 
که در FinFETT  از سه گیت می توان سیگنال ها را عبور داد. مهندسان آی بی ام از لیتوگرافی اشعه  ماورای بنفش 
شدید  )EUV( استفاده کرده اند. در این فرآیند نوشتن الگوها روی ویفر سیلیکونی تراشه از طریق طول موج بسیار 
باالتر انرژی نور در مقایسه با روش های فعلی انجام می شود. در این روش جزییات بسیار بیشتری روی تراشه شکل 
newatlas :می گیرد و برخالف فرآیند لیتوگرافی های فعلی، قدرت و بازده تراشه قابل کنترل خواهد بود.        منبع

برنام��ه نمایش تلویزیونی اس��تایل  ک��د آمازون که در زمینه مد و لباس و ف��روش محصوالت مرتبط با این 
حوزه فعالیت می کرد، اکنون به پایان کار خود رس��یده و پخش آن متوقف ش��ده اس��ت.  به نظر می رسید که 
برنامه استایل کد الیو یا Style Code Live  یک پل کامل و کارآمد میان سیستم خرده فروشی آنالین آمازون 
با سرویس ویدئویی پرایم این شرکت باشد، اما هیچ کاری به آن سادگی که در نگاه نخست به نظر می رسد نیست 
و با همه تالش ها، این شوی تلویزیونی نتوانست به خوبی کار کند و اکنون نیز خبری در آن رابطه اعالم شده؛ این 
ش��و به اتمام رسیده است. کنسل ش��دن این نمایش تلویزیونی بی مقدمه و بالدرنگ بوده است. بر پایه گزارش ها، 
دست اندرکاران این نمایش نیز به تازگی و در پایان هفته اخیر از موضوع آگاه شده اند و در همان روز نیز حساب های 
مربوط به شبکه های اجتماعی این شو پاک شده  است.  تالش نمایش زنده استایل کد بر این بود که یک نمایش 
خرید تعاملی و کارآمد همانند نمایش های QVC  ارائه دهد. برنامه استایل کد به صورت رایگان و استریم زنده هر 
هفته از وب سایت آمازون پخش می شد و برای تماشای آنها نیازی به داشتن عضویت پرایم نبود. روند این برنامه با 
حضور مهمانانی از اشخاص معروف )با کیفیت ها و حیطه های فعالیت متفاوت( و ارائه توصیه هایی پیرامون دنیای 
مد و زیبایی، اندکی سهل انگارانه و عامه پسندانه پیش می رفتند و طبیعتا در حین برنامه و در کنار مواردی که اشاره 
کردیم، گردونه ای از اقالم شاخص و متمایز که تنها با یک کلیک برای کاربران قابل خرید بودند نیز به بینندگان 
معرفی می شد. این نمایش تلویزیونی روی اشخاص معروف تمرکز داشت که توانایی تاثیر گذاشتن روی مردم در 
شبکه های اجتماعی و متقاعد کردن آنها برای انجام یک خرید از آمازون در حین دیدن برنامه را داشته باشند. به طور 
قطع می توان دریافت که تمایز بزرگی میان یک خرید عادی از آمازون با آن تجربه خریدی وجود دارد که در آن شما 

یک لباس یا کاالی دیگر را از طریق یک شوی تلویزیونی و جلب شدن نظرتان پس از دیدن آن محصول بخرید. 
البت��ه احتمال اینک��ه پایان دادن به برنامه اخیر به منزله پایان تالش های آمازون برای کس��ب درآمد در 
زمینه خرده فروشی مد و لباس باشد، دور از ذهن است. واقعیت این است که آمازون به طور مداوم در حال 
آزمایش  راهکارهای جدید اس��ت. در واقع مورد اخیر حتی نخس��تین تالش آنها در زمینه مد هم نبود. در 
زمینه سخت افزارهای آمازون برای کاربرد در دنیای مد و لباس می توانیم به دوربین اکو لوک آمازون اشاره 
کنیم؛ دوربینی که به طور خاص برای گرفتن عکس های س��لفی در زمینه مد و فش��ن در نظر گرفته شده و 

ذهن توده خریدکنندگان از آمازون را با پیشنهادهای جدید و لباس های جدید آشنا می کند. 
 engadget :منبع

گوگل از طرح های نهایی مقر جدید خود در لندن رونمایی کرد؛ یک ساختمان عظیم ۸۰هزار مترمربعی با باغی روی 
بام آن.  گوگل مراحل اولیه ساخت یکی از بزرگ ترین دفاتر کار خود را در لندن آغاز کرده است؛ ساختمانی که به آن 
لقب  »زمین خراش« داده اند. این س��اختمان بیشتر از ۴هزار کارمند را در خود جای می دهد، روی سقف خود یک باغ 
با مس��یر اختصاصی دویدن دارد و پهنایش اندازه ارتفاع یک آسمان خراش است. طرح های نهایی برای این مقر جدید، 
هفته گذشته پس از سال ها جدل بین گوگل و معماران باالخره در شورای کمدن )مسئول نظارت روی ساخت و ساز و 

مالیات ساختمان های اداری در لندن( به ثبت رسید. 

اطالعات کلی
• شرکت طراح: هثرویک، بیارک اینگلس، AHMM، گوگل

• کارفرما: گوگل
• متراژ: ۸۰,۰۰۰ متر مربع

• سال: ۲۰۱۸
• مکان: لندن، بریتانیا
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طراحی دفتر کار گوگل در لندن

برای آنکه مدیر شوید باید از پایین ترین سطح 
شروع کنید. هیچ استثنایی هم وجود ندارد. 

هنری بالک



چندس��الی اس��ت که برن��د هوم ک��ر وارد عرص��ه تبلیغات 
ش��ده اس��ت. پیش از این اکثرا آگهی های مربوط به این برند 
تنها به معرفی و قرعه کش��ی این برن��د می پرداختند؛ روندی 
که در آگهی اخیر دیگر ش��اهد آن نیس��تیم. به عبارتی برند 
هوم کر با دس��ت گذاش��تن روی ویژگی های محصوالت خود 
و فضاس��ازی زیبا س��عی کرده اس��ت جایگاه خود را در ذهن 
مخاطبان ارتقا دهد. برای بررسی بهتر این آگهی گفت و گویی 
را با پوریا غفاری، نویسنده و کارگردان تیزر هوم کر و مسئول 
ایده پردازی آژانس تبلیغاتی تدبیر پاس��ارگاد ش��رق و ماکان 
مهرپویا، مدیر خالقیت و کارگردان باسابقه تبلیغات تلویزیونی 

داشته ایم.
 

دستیابی به مشتریان وفادار؛ هدف اصلی کمپین
پوریا غفاری، نویس��نده و کارگردان تیزر هوم کر و مسئول 
ایده پردازی آژانس تبلیغاتی تدبیر پاس��ارگاد ش��رق در رابطه 
با کمپین های متفات این برن��د می گوید: محصوالت هوم کر 
در ش��رایطی وارد بازار پررقیب ش��وینده ها شد که سهم بازار 
بین چند ش��رکت بین المللی تقسیم شده بود. در نتیجه برند 
جوان این محصول، کار س��ختی به منظور کس��ب موقعیتی 
مناس��ب در بازار پیش رو داشت. با توجه به هزینه های باالیی 
ک��ه به منظور افزای��ش کیفیت محصول ص��ورت گرفته بود، 
بی��ش از هر چیز این نیاز حس ش��د که در صورت اس��تفاده 
حتی یک باره مش��تریان از این محصوالت، به واس��طه سطح 
کیف��ی مطلوب، با احتمال باالیی به اس��تفاده مدوام از س��بد 
کاالی��ی هوم کر رو خواهند آورد. در نتیجه اس��تراتژی جذب 
مش��تری حداکثری در دس��تور کار قرار گرف��ت و به منظور 
افزای��ش اش��تیاق مخاطبان به این برند، کمپین قرعه کش��ی 
 شروع به کار کرد تا مشتریان حتی به واسطه صرف شرکت در 
قرعه کش��ی، بع��د از خرید، ب��ا کیفیت قابل قب��ول محصول 
آشنا ش��وند. در نتیجه برگزاری یک ساله این کمپین، فروش 

محصوالت هوم کر رشد چشمگیری پیدا کرد. بعد از رسیدن 
به این هدف، کمپین وارد فاز دوم ش��د یعنی جایگاه س��ازی 
برن��د با توجه به خصوصیات برتر محصول. هدف گذاری اصلی 
این کمپین، رس��یدن به مش��تریانی وفادار و بلند مدت برای 
برند هوم کر بود. در قدم اول، استراتژی به این صورت تدوین 
ش��د که خصوصیات محص��ول، در قالب تیزرهای مس��تقیم 
اطالع رسانی ش��ود، همچنین در بحث پخش، مباحث مرتبط 
به هموارس��ازی به منظور رسیدن به حداکثر میزان اثربخشی 

مورد توجه قرار گرفت. 

تیزری پرخرج و پرکار
وی در رابطه با ایده اولیه تیزر تبلیغاتی این برند می گوید: اما 
آنچه از روز اول مورد توجه جدی قرار گرفته بود، این حقیقت 
بود که در گس��تردگی و ترافیک موجود در باکس های آگهی 
س��یمای جمهوری اس��المی، تیزرهای صرفا مس��تقیم، دیده 
نخواهند ش��د. در نتیجه برای رس��یدن به تیزری که در بین 
گستره وسیع تیزرهای شوینده دیده شود، روی سناریویی کار 
ش��د که عالوه بر مستقیم بودن، از غنای هنری هم برخوردار 
باش��د؛ اتفاق��ی که در بس��یاری از تیزرهای پیش��تاز جهانی، 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. به همین منظور با اس��تفاده از 
تکنی��ک مبالغه آمیز برای هر کدام از خصوصیات محصول، دو 
موقعیت متفاوت طراحی ش��د، همچنی��ن به منظور جذاب تر 
کردن تیزر برای مخاطب، لحن طنز، هم برای نریش��ن و هم 
برای فرم روایت مورد اس��تفاده قرار گرفت، چراکه تحقیقات 
نشان می دهد مردم با برندهایی که وجوه طنزی از خود نشان 
می دهند، احس��اس نزدیکی و قرابت بیشتری پیدا کرده و در 
نهایت به آنها بیشتر اعتماد می کنند. غفاری با اشاره به ساخت 
و اج��رای ای��ن آگهی می افزاید: از نظر اجرای��ی، تیزر تماما با 
اس��تفاده از دکور س��اخته ش��د. به همین جهت می توان این 
تیزر را از مجموعه تیزرهای گران قیمت به حساب آورد. نکته 
دیگ��ر اینکه با توجه به جامعه هدف تیزر که عمدتا خانم های 
خانه دار هستند، سعی ش��د از تمام عالقه مندی های محیطی 

این قشر در س��اخت تیزر استفاده شود. به همین منظور، در 
تیزر نهایی در موقعیت های گوناگون، ش��اهد حضور کودکان 
هس��تیم. حال با تقویت خصوصیات محصول در تیزرها امید 
است که برند هوم کر به شعار اصلی خود که نهایت پاکیزگی 
اس��ت، نزدیک تر ش��ود. وی در پایان می گوی��د: این کمپین، 
مح��دود به فضای تلویزیون نخواه��د بود و به زودی در فضای 

مجازی و تبلیغات محیطی، شروع به کار خواهد کرد. 

دوری از فرمت های قدیمی در تبلیغات
ماکان مهرپویا، مدیر خالقیت و کارگردان باسابقه تبلیغات 
تلویزیون��ی در رابطه با تیزر تبلیغات��ی برند هوم کر می گوید: 
ب��رای برن��دی مانند هوم کر که پایه و اس��اس فروش خود را 
روی پروموش��ن گذاشته، ریسک بزرگی است که ناگهان روی 
ویژگی های محصول متمرکز ش��ود و نامی از جوایز مشهورش 
یعن��ی خانه و ماش��ین و چمدان پول نبرد. مدت هاس��ت که 
آگهی هایی با فرم های یکس��ان از این برند پخش می شود که 
یا خانم هایی مش��غول شمردن جایزه ها هستند یا مردمانی در 

حال معرفی خودشان و بازگویی جوایزی که برنده شده اند. 
این اس��ت که هوم کر ناگهان ما را ش��گفت زده کرده است. 
یک آگهی خوش ساخت که به جای معرفی جایز ه ها، خودش 
را معرف��ی می کند. هوم ک��ر در این آگه��ی از ویژگی هایش 
 می گوی��د و در ی��ک سلس��له داس��تان کوت��اه ب��ا نریش��نی 
قطع نش��دنی نقاط تمایز خود را بیان می کند. پس در درجه 
اول بای��د ب��ه این برن��د تبریک گفت که این ب��ار خالقیت در 
داس��تان گویی را به بازگویی چندباره جوایز و فروش از طریق 

پروموشن ترجیح داده است. 

القای فضای فانتزی به کمک طراحی صحنه
وی در ادام��ه می افزای��د: روایت آگه��ی در خدمت معرفی 
دو محصول اس��ت. ویژگی های شست وش��و با آب سرد و آب 
گرم به فضاس��ازی ه��م رخنه کرده و همین باعث ش��ده در 
محیط هایی متفاوت ش��اهد اتفاقاتی فانتزی باش��یم که اغلب 

آنه��ا ب��رای مخاطب ملم��وس و کدهای آن به آس��انی قابل 
بازش��دن است. گفتار متن نیز با خاصیت مقایسه ای به کمک 
بازگوی��ی تفاوت ه��ا و نق��اط تمایز محصول آم��ده و اغلب به 
جای توصیف آنچ��ه مخاطب می بین��د، اطالعاتی جداگانه و 
تکمیلی را عرضه می کند، البته سبک نوشتاری آن شباهتی با 
آگهی های اخیر اویال دارد اما این امر به خودی خود اش��کالی 
ن��دارد. به ویژه اینکه گوینده متن نیز تا جایی که توانس��ته از 
لح��ن آقای والی زاده )گوینده آگهی های اویال( دوری می کند. 
وی در رابطه با س��اخت و اجرای این آگهی می گوید: طراحی 
صحنه چش��مگیر ب��وده و به القای فض��ای فانتزی کار کمک 
کرده اس��ت. تقریبا در هر فضا مخاط��ب چیزهای نو می بیند 
و این مس��ئله کمک می کند مشتاقانه وارد فضای بعدی شود. 
ش��اید تنها نقطه ضعف این آگهی پالن آخر آن باش��د. در این 
بخ��ش قرار بوده که نرمی رومیزی که بعد از شس��ت و ش��و 
روی میز پهن می ش��ود، از لحاظ بصری به مخاطب القا شود. 
نتیجه اینکه وقتی گلدانی روی آن قرار می گیرد، گلدان روی 
رومی��زی فرومی رود. اینجا دیگر با فانتزی روبه رو نیس��تیم و 
چیزی می بینیم که از لحاظ منطقی به این غلظت امکان پذیر 
نیست. به همین جهت بهتر بود فکر خالق تری برای این پالن 
پایانی ص��ورت می گرفت و به عبارتی فانتزی جای خود را به 

بی منطقی نمی داد. 

ارتقای برند در ذهن مخاطب
مهرپوی��ا در پایان می گوید: در ارزیابی کلی از این تیزر باید 
بگوی��م با آگهی مفرحی مواجه هس��تیم ک��ه از لحاظ صدا و 
تصویر ریتمی مناس��ب و هماهنگ دارد. برای اغلب پالن های 
آن فکر شده و پرجزییات است. رنگ پردازی فضاها در خدمت 
معرفی محصول اس��ت و صرفاً برای زیباکردن نماها نیس��ت. 
کارگردان��ی خوب��ی دارد و از همه مهم تر برن��د هوم کر را در 
ذه��ن مخاطبان چند پله ارتقا می دهد و به جای تکیه کردن 
بر پروموشن، با بازگویی ویژگی ها می فروشد. این همان جایی 

است که باید به آژانس مشاور این برند نیز تبریک گفت. 

نگاه »فرصت امروز« به آگهی تلویزیونی هوم کر

با تبلیغات مؤثر در ذهن مخاطب رسوخ کنید
ایده های طالیی

3اِم، داستانی حیرت  انگیز 

ش��رکت چند ملیتی 3اِم در زمین��ه   تولید محصوالت 
مختلفی فعالیت دارد. این برند پیش از این با نام شرکت 

تولیدی و معدن مینه سوتا شناخته شده بود. 
این ش��رکت در حومه مینه  س��وتا قرار دارد و توس��ط 
دکت��ر دانلی باد، هرمون کابل، هنری برایان و جان دوان 
تاسیس ش��ده است. شایان ذکر است که در حال حاضر 

3اِم در سراسر دنیا فعالیت دارد. 
این شرکت در حال حاضر بیش از 88 هزار کارمند در 
اختیار داشته و 55 هزار محصول مختلف، از محصوالت 
مراقبت از خودرو )شیش��ه  شوی مخصوص، براق  کننده 
و ترمی��م  کنن��ده تای��ر( گرفت��ه تا چس��ب، محصوالت 
الکترونیکی، فیلم های نوری و محصوالت بهداشتی دهان   

و دندان را تولید می  کند. 
در مقام بررس��ی عملکرد این برند بهتر اس��ت ابتدا به 
ش��رایط کنونی  اش بپردازیم و سپس ماجرای تاسیس و 

به تبع آن کسب موفقیتش را بیان کنیم. 
3اِم براس��اس آمارهای رس��می در 65 کشور مختلف 
حض��ور مس��تقیم داش��ته و در دیگ��ر کش��ورها نی��ز 
ش��رکت های وابس��ته به خود را تاسیس کرده است. این 
شرکت  ها عالوه بر اینکه به شرکت مادر وابسته اند، دارای 

آزمایشگاه مخصوص نیز هستند. 
بر این اس��اس نحوه فعالیت آنها تا حد زیادی مستقل 
از بخ��ش مرکزی اس��ت. تنها نقطه اتصال اساس��ی این 
شرکت  ها با س��ازمان مرکزی در خصوص استراتژی های 
کلی اس��ت. در مورد تولید محصوالت، این شرکت یکی 
از نخس��تین برندهایی بود که طرح تولید کاال در مقصد 

را راه  اندازی کرد.
 بر این اس��اس و با توجه ب��ه حضور 3اِم در 200 بازار 
مختل��ف، محص��والت موردنظر در هم��ان بازارها تولید 
می شوند. اگرچه پیشرفت بازارهایی مانند چین و تایوان 
بسیاری از خطوط تولید ش��رکت  های بزرگ را به سوی 
آس��یای جنوب شرقی س��وق داده است، با این حال 3اِم 
همچنان به اش��تغال زایی در بازار موردنظر پایبند مانده 
است. این اس��تراتژی را می  توان در خط مشی کلی این 
برند به منظور تاثیرگذاری روانی بر مش��تریان ریشه  یابی 

کرد. 
در زمینه فروش، برنامه این شرکت تاسیس دفتر فروش 
در شهرهای بزرگ بوده است. با این حال توسعه اینترنت 
و فروش��گاه  های اینترنتی باعث ش��د 3اِم سرمایه  گذاری 
عظیمی روی این بخش کند. براس��اس آمارهای رسمی، 
در ح��ال حاضر بیش از نیمی از محصوالت این ش��رکت 

به صورت اینترنتی به فروش می  رسد. 
اس��تراتژی بازاریابی 3اِم براس��اس ورود ب��ه بازارهای 
مختلف و سرمایه  گذاری در بخش خصوصی این کشورها 
سازماندهی شده است. همچنین همکاری با شرکت  های 
محل��ی و خری��د آنها یکی دیگ��ر از برنامه های این غول 

صنعتی دنیاست. 
در مصاحبه  ای که با مدیرعامل این برند، جورج باکلی 
صورت گرفته اس��ت، عامل اصل��ی موفقیت این برند در 
بیش از یک سده فعالیت ایده  پردازی مداوم توصیف شده 
اس��ت. به عبارت بهتر، آنچ��ه 3اِم را از یک تولید کننده 
معمول��ی ماس��ک  های بهداش��تی تبدی��ل ب��ه یکی از 
بزرگ  تری��ن برندهای حال حاضر دنیا با 23 میلیارد دالر 
درآمد س��االنه کرده اس��ت، توجه به ایده  های کارمندان 
است. اگرچه پیش از این روی اهمیت توجه به ایده  های 
کارمندان و بهبود رابطه مدیر-کارمند تاکید کرده ایم، با 
این حال توجه به یک نمونه عینی در این زمینه می  تواند 

الهام  بخش باشد. 
هرمون کابل، یکی از نخستین بنیانگذاران شرکت، در 
زمینه برقراری ارتباط با کارمندان مهارت خاصی داشت. 
اگر صادقانه بگویم، وی با همه افراد رابطه مناسب برقرار 
می کرد. بر همین اس��اس کارمندان این شرکت یکی از 
نخستین نمونه  های رابطه صمیمانه مدیر-کارمند بودند. 
طرح توس��عه کس��ب  وکار و ورود به عرصه تولید س��ایر 
محصوالت نخس��تین بار توس��ط کارمند خط تولید این 

شرکت ارائه شد.
 در آن هنگام وی به منظور تهیه چسب مجبور شد به 
یکی از شهرهای اطراف رفته و در نهایت چسب موردنظر 
خود را پیدا نکرد. همین امر باعث ش��د او تولید چس��ب 
را برای آن ناحیه مناس��ب در نظر گیرد. طرح وی توسط 

کابل و برایان تایید شد.
 اگرچه در ابتدا س��ایر موسس��ان شرکت امید چندانی 
به این طرح نداش��تند، با این ح��ال با صحبت  های کابل 

مجاب به حمایت از ایده مذکور شدند. 
این داستان کوتاهی درباره چگونگی توسعه کسب وکار 
یک��ی از غول های تولیدی جهان بود. کارآفرینان تازه کار 
معموال در تالش برای اجرای ایده های خود هستند و به 
طرح های دیگران توجه چندانی ندارند. این ش��رایط یک 
قرن پیش در زمان بنیانگذاران اولیه 3اِم بس��یار شدیدتر 
بود. با این حال ریس��ک روی اعتم��اد به ایده کارمندان 
عاملی بود که راه کسب موفقیت را برای این برند هموار 

ساخت. 

پرسش هایی برای پیشرفت
- برگ��زاری نشس��ت ، در ش��رکت های کوچک امکان 
تحقق بیش��تری دارد. ای��ن نکته به معن��ای عدم توجه 
برندهای بزرگ به این امر نیس��ت، بلکه در یک ش��رکت 
کوچک با 20 یا 30 کارمند بسیار راحت تر می  توان همه 
آنها را در یکجا گردآوری کرد. بر همین اس��اس پرسش 
اصل��ی در اینجا به این صورت اس��ت؛ طرح ش��ما برای 

گردآوری نظرات کارمندان تان چیست؟ 

لیال شیرزاد 
Leilashirzad69@gmail.com
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تبلیغات خالق

آگهی: خودرو فولکس واگن _ شعار: یک قطعه بد، بر روی کل سیستم تاثیر می گذارد.

ایستگاه تبلیغات

عطرهای بچه گانه با بسته بندی خاص

»ZARA KIDS«، عطری مخصوص بچه های 3 تا 14 ساله 
اس��ت. از دیزاینرها خواسته شد دو تصویر یا شخصیت جالب و 
جذاب را بیابند که ضمن حرف زدن به زبان بصری یک کودک، 
به وضوح پسر ها و دختر ها را نیز از یکدیگر متمایز کنند. در ادامه 
دیزاینر ها یک خرگوش و یک روبات با رنگ هایی به دقت انتخاب 
ش��ده از پالت برای رنگ کردن ش��خصیت ها و رفع این نیاز را 
برگزیدند. عالوه بر ارائه چنین راه حلی، دیزاینر ها تمایل به اعمال 
یک چرخش ش��اد و هیجان انگی��ز )به معنای واقعی کلمه( در 
شخصیت ها بودند تا جذابیت این قوطی های عطر فقط معطوف 
به طراحی یک پوشش محافظ جذاب نشود که پس از باز شدن 
جای آن در س��طل زباله خواهد بود. به گ��زارش  ام بی ای نیوز، 
دیزاینر ها ایده اس��تفاده از لوله های مقوایی، با هدف چرخاندن 
در قوطی و تغییر همزمان حالت چشم های شخصیت با هر بار 
چرخش آن را ارائه دادند. نکته جالب آن اس��ت که هیچ کدام از 
در ها محکم به پایه لوله وصل نشده اند به این ترتیب هر قوطی در 

فروشگاه ظاهری متفاوت با بقیه دارد. 

ترجمه: علی آل  علی



مهرداد انوری 

سجاد رحیمی مدیسه
مشاور بازاریابی چریکی

11 بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279
سه شنبه
16 خرداد 1396

شماره 800

گدایی س��ازمان یافته ی��ا محترمانه، نگاه 
نادرس��تی است که متأس��فانه در نخستین 
ارتباط مؤسس��ات خیریه با بسیاری از افراد 

در اذهان نقش می بندد. 
فعالیت های خیریه، از جمله فعالیت های 
اجتماعی هس��تند که در سال های اخیر از 
نظر کمی و کیفی رش��د زیادی داش��ته اند. 
تقریب��ا غیرممک��ن اس��ت در مراس��م ی��ا 
نمایش��گاهی شرکت کنیم و تعدادی از این 
مؤسسات مددکاری را مش��اهده نکنیم. از 
سوی دیگر، افزایش تعداد این مجموعه ها، 
سبب شده مدیران و فعاالن این حوزه بیش 
از هر زمان دیگر به این نتیجه برس��ند که 
راهی جز روی آوردن به رویکردهای جدید 
بازاریاب��ی ب��ه منظور توس��عه حداکثری و 

باکیفیت فعالیت های خود ندارند. 
فعالیت ه��ای  اجتماع��ی  پتانس��یل های 
خیری��ه، نق��اط قوتی هس��تند که س��بب 
جذب مردم، مؤسس��ات و ش��رکت ها برای 
مش��ارکت های گوناگون و متنوع می شوند، 
اما باید کیفیت جذب را به درستی بررسی 
کنی��م ک��ه این ج��ذب چقدر توانس��ته به 

توسعه فعالیت کمک کند. 
آیا می توانیم بگویی��م تنها کمک پولی و 
مالی می تواند به یک مؤسس��ه خیریه یاری 
برس��اند؟ پاس��خ منفی اس��ت، اما کماکان 
تصوی��ری که از یک بن��گاه خیریه در ذهن 
اکثر ایرانیان نقش بسته، مجموعه ای است 
که دس��ت خود را به عناوین و ش��کل های 
مختل��ف دراز کرده و پول طلب می کند. بر 
خالف نظر برخی همکاران و کارشناس��ان 
که عناوینی نظیر »گدایی س��ازمان یافته«، 
»رویک��رد صدق��ه ای« و. . . را در تعری��ف 
ای��ن فعالیت ها به ش��کل ناصحی��ح به کار 
می گیرن��د، ای��ن بخش��ی از فعالی��ت یک 
مؤسس��ه خیریه محس��وب می ش��ود؛ مگر 
می توان بدون پول و نقدینگی، یک سیستم 

را اداره کرد؟ 
در عی��ن ح��ال اینکه تنه��ا فعالیت یک 
مؤسس��ه خیریه و م��ددکاری اجتماعی را 
به دریافت پول از شرکت ها و افراد حقیقی 
محدود کنیم، یک اشتباه استراتژیک بزرگ 

است. 
در برنامه بازاریابی که برای یک مؤسس��ه 
خیریه داش��تیم، چهار رویک��رد کالن را با 
توجه به موارد اشاره شده در نظر گرفتیم: 

1- سیستم های اطالعاتی
2- سیستم های تصمیم گیری

3- سیستم های اجرایی
4- سیستم های کنترلی.

به عنوان یک تجربه میدانی تأکید می کنم 
ک��ه یکی از مش��کالت و چالش های بزرگ 
تمامی مؤسس��ات خیریه ی��ا مراکزی که از 
کودکان و زنان بدسرپرست یا بی سرپرست 
حمایت می کنند، نق��ص در برخورداری از 

سیستم های اطالعاتی است. 
راه ان��دازی س��امانه و دریاف��ت اطالعات 
خیرین بدون فایده نیس��ت، اما این رویکرد 
به هی��چ عنوان کفایت کنن��ده فعالیت های 

یک خیریه محسوب نمی شود. 
برای روش��ن شدن مسئله، باز هم به یک 
مص��داق عینی در کش��ور خودمان اش��اره 
می کنم. مدیر روابط یک مؤسسه خیریه که 
در توانمندسازی و اشتغال قشری از جامعه 
فعالیت دارند، ارتباط برقرار کرده و تقاضای 
جلس��ه مش��اوره تخصصی در حوزه فروش 

کاالهای تولیدی خود را داشتند. 
پ��س از هماهنگی ه��ای ص��ورت گرفته 
ک��ه در دفت��ر ایش��ان حاضر ش��د، متوجه 
شدم سیس��تم های داخلی بس��یار زیاد اما 
غیراثربخش هس��تند؛ در ی��ک جا تولیدی 
ص��ورت می گی��رد، ام��ا برنام��ه ای ب��رای 
بازاریابی وفروش وجود ندارد و از روش های 
سنتی برای خروج کاالها استفاده می شود. 

اقدام به تحلیل بازار کنید 
اگر مدیر یک مؤسس��ه خیریه هس��تید یا 
عض��وی از حامیان یک��ی از این مجموعه ها، 
به موارد زیر دقت کنید. می توانید با استفاده 
از خالقیت خود، بهترین فرصت های معرفی 
و بازاریاب��ی فعالیت ه��ای خیری��ه و انس��ان 
دوس��تانه را مشخص س��ازید؛ برای این کار 

باید از سواالت جهت دار استفاده بکنید.
 

1- مش��تریان هدف شما دقیقا چه افرادی 
هستند؟ 

و  مش��تریان  ویژگی ه��ای  از  فهرس��تی 
مخاطبان ایده آل خود تهیه کنید: 

- چه سنی دارند؟ 
- در چه درجه تحصیلی قرار دارند؟ 

- شغل شان چیست؟ 
- درآمدشان چقدر است؟ 

- چه تجربه ای دارند؟ 
- نیازشان چیست؟ 

هرچ��ه مخاطبان و مش��تریان ای��ده آل را 
بهتر بشناسید، راحت تر می توانید شبیه آنها 

ارتباطات را گسترش دهید. 

2- در حال حاضر چه کسی به خیریه شما 
عالقه مندتر است؟ 

از قاع��ده 80 ب��ه 20 اس��تفاده کنید. آن 
20درص��د مخاطبان جامعه ک��ه 80درصد 
کمک های مالی یا توسعه فعالیت )بازار( شما 
را تشکیل می دهند، چه کسانی هستند؟ چه 
وجوه مشترکی دارند؟ چگونه می توانید افراد 
بیش��تری از این جنس پیدا و با آنها ارتباط 

برقرارکنید؟
 

3- حامیان آینده چه افرادی خواهند بود؟ 
فعالی��ت یک مؤسس��ه خیری��ه نباید تنها 
منوط ب��ه فعالی��ت فعلی  باش��د، بلکه یک 
مؤسس��ه با تحقیقات و بررس��ی مستمر باید 
توس��عه را در دس��تور کار ج��دی خود قرار 
دهد. بازارها پیوس��ته تغییر می کنند و یک 
مجموعه نیکوکاری ک��ه حمایت از کودکان 
یتی��م را بر عهده دارد نیز باید تغییر و بهبود 

یابد. 
پن��ج س��ال آین��ده را در نظ��ر بگیرید. با 
توجه به ش��رایط فعلی، بهتری��ن حامیان و 
حلقه های ارتباطی ش��ما چه طیف افرادی از 
جامعه خواهند بود؟ آیا همین شیوه تبلیغات 
می تواند از فعالیت های شما پشتیبانی کند؟

 
4- روند فعالیت شما در بازار خیریه کدام 

است؟ 
چ��ه تغییرات��ی در صحن��ه فعالیت ه��ای 
پررقابت خیریه صورت خارجی پیدا می کند 
که ممکن است شما را تحت فشار قرار دهد؟ 
این تغیی��رات چگونه جذب کمک های مالی 
و حامی��ان ش��ما را دچار نوس��ان، ریزش و 
رشد می کند؟ بخشی از بازار که همین االن 
در اختیار شماس��ت، به چه س��متی حرکت 
می کند؛ توسعه یا محدودیت؟ مخاطبان شما 

چگونه تغییر می کنند؟ 

نگاه سیستمی
با س��واالت خوب می توانیم نگاهی صحیح 
به تمامی اجزای فعالیت های خیریه ای داشته 
باشیم و بر این مبناست که شناخت محیط و 
بررس��ی سایر خیریه ها بهتر صورت می گیرد 
برنامه ری��زی  و  بلندم��دت  و هدف گ��ذاری 
برای جم��ع آوری کمک ه��ا، فضاهای جدید  
)بازارهای تازه( را برای خیریه ها می تواند به 

وجود آورد. 
بازاریاب��ی صحی��ح، مزایا و س��ودی را برای 
حامیان یک خیریه در نظر می گیرد. مطمئن 
باش��ید هر فردی که به یک مؤسس��ه کمک 
می کند، حتم��ا به دنبال یک امتیاز اس��ت و 
این کسب امتیاز باید با یک لذت همراه باشد. 
فلسفه قلک های س��فالی خیریه نیز از همین 
رویکرد سرچش��مه می گیرد که تشویق کننده 
افراد )خریداران خیریه( برای اهدای نقدینگی 
است. حتی شرکت های بزرگ نیز در راستای 
مسئولیت های اجتماعی خود، به دنبال منافع 

سازمانی در درجه اول هستند. 
در نگاه سیس��تمی که الزمه امروز بازاریابی 
در هر مؤسس��ه خیریه اس��ت، رقبا به ش��کل 
صحیح ت��ری پاالی��ش و رصد می ش��وند؛ این 
رصد مشخص می کند کدام رقیب، یک خیریه 
جدی با فعالیت های گسترده در حوزه فعالیت 
ما است و کدام رقیب، اهمیتی ندارد یا حداقل 

فعال به حوزه ما ورود پیدا نمی کند. 
آمیخته بازاریابی از دیگر مواردی اس��ت که 
در اثربخشی فعالیت ها اهمیت دارد که شامل 

موارد زیر می شود: 
-1 چه خدمتی قرار است ارائه شود؟ 

-2 مکان خیریه کجا قرار دارد؟ شعبات در 
چه مکان های جغرافیایی هستند؟ 

-3 فرآینده��ا چگونه تعریف ش��ده اس��ت؟ 
شرح وظایف چه میزان اثربخشی دارد؟ 

-4 هزینه ه��ا و ترفی��ع ب��ه چ��ه ص��ورت 
برنامه ریزی و اجرا شده است؟ 

نگاه سیس��تمی، بودجه بندی و زمان بندی 
صحیحی را به مؤسسات خیریه ارائه می دهد و 
واحدهای مختلف می توانند فعالیت های خود 
را در طول یک س��ال با این زمان بندی تنظیم 
کنند. مس��ئله ای که در این بین اهمیت دارد، 
نحوه اجراست که بازهم بسیاری از مجموعه ها 
در عمل به مشکالت فراوانی برخورد می کنند 
که تنها یک بخش آن، کمبود نقدینگی است. 
نحوه اجرا به طور مس��تقیم به فعالیت مدیران 
و هیأت مدیره مؤسس��ات خیری��ه نیز ارتباط 
دارد؛ پش��تکار و انگیزه باال، از عوامل موفقیت 
مدی��ران اس��ت در نتیجه مؤسس��ه در جهت 
جل��ب اعتماد خیرین پای��دار و اثربخش برای 

مجموعه است. 
محوری��ت  ب��ا  خیرخواهان��ه  بازاریاب��ی 
برنامه ریزی و هماهنگی ح��ول این فرآیندها 
ش��کل می گیرد که نمونه موفق آن، مؤسس��ه 

خیریه محک است. 
در هر فعالی��ت خیریه موارد زیر در اولویت 

برنامه ریزی است: 
1- چشم انداز

2- هدف

3- مأموریت
4- ارزش.

در ای��ن بین اطالع��ات مددجویان، خیرین 
و بازاریاب��ی مخاطبان گروه اهمیت ش��ایانی 
خیری��ن  و  بالق��وه  داوطلب��ان  بی��ن  دارد؛ 
آینده نگر تفاوت های زیادی هست و بازاریابی 
مددجویان، برنامه ویژه خود را طلب می کند. 

اهمیت برندینگ
برندسازی برای یک خیریه از ابزارهایی است 
که در کاهش هزینه ها و س��رعت دسترسی به 
منابع مال��ی پایدار اهمیت فراوان��ی دارد. در 
عین حال، بزرگ ترین اشتباه برای طی کردن 
مراحل برندینگ، مراجعه به شرکت برندینگ 
اس��ت. فعالیت خیریه هیچ وق��ت نمی تواند با 
الگوهای عادی، بازاریابی چریکی و اختصاصی 
خود را داشته باش��د. تعریف مخاطبان هدف 
و چگونگ��ی اقدام ب��رای این دس��ته از افراد، 
نیازمند رویکردهای کامال تخصصی و مطالعه 
شده است تا بتواند جذب مؤثری را به ارمغان 
بیاورد. به عنوان مثال یک مؤسس��ه خیریه را 
در نظر بگیرید که وظیفه حمایت از بیمارانی 
خاص را بر عهده دارد. این مؤسس��ه می تواند 
به عنوان یک اقدام، نمازگزاران یک مس��جد را 
به عن��وان یک گروه از مخاطبان هدف انتخاب 
و ب��رای آن فعالیت��ی را انجام ده��د. به عنوان 
مثال، طراحی یک بروشور کوچک دستی که 
قابل توزیع بین اهالی مس��جد باشد، می تواند 
یک اقدام مؤثر باش��د، اما کافی نیست. شماره 
اش��تراک، میزان اشتراک و قرار دادن پل های 
ارتباطی با مشتری نظیر تلفن و آدرس سایت 
و دفت��ر می توان��د در معرفی مؤسس��ه نقش 
داشته باش��د، اما موارد دیگری نیز نیاز است. 
به عن��وان مث��ال پرداخت هزینه های پس��تی 
ارس��ال بروش��ور می تواند یک راه��کار برای 
افزای��ش ارتباطات صورت پذی��رد، اما باز هم 
ت��ا رضایت من��دی فاصله زیادی وج��ود دارد. 
به همین خاطر اس��ت ک��ه برندینگ در یک 
مؤسس��ه خیریه، منجر به سرعت بخش��ی در 

تمامی فرآیندها می شود. 

نتیجه گیری
ابزاره��ای بازاریاب��ی )نظیر اس��تراتژی های 
تبلیغاتی یا کمپین ها با محوریت برندس��ازی( 
بس��یار متن��وع هس��تند و اطالع��ات در این 
خصوص، بیش از هر زمان دیگر در دس��ترس 
همگان است. مس��ئله مهم، چگونگی استفاده 
عملیات��ی )و ن��ه مقاله ای! ( از ابزارها اس��ت و 
یک مؤسس��ه خیری��ه هم باید ب��ا کمک یک 
متخص��ص، فرآینده��ای اجرای��ی دقی��ق را 
برنامه ری��زی و عملیاتی کند. الگوبرداری غلط 
و کپی برداری ه��ای ناش��یانه، از چالش ه��ای 
مهم بازاریابی خیریه اس��ت. سازماندهی بدون 
تحلیل و بررس��ی، منجر به موفقیت و بازدهی 
اثربخش مس��تمر نمی شود. یک پیام زمانی به 
درس��تی توس��ط مخاطبان درک می شود که 
اطالعات رویدادهای مؤسس��ه خیریه به شکل 
ج��ذاب و خالقانه به افراد ارائه ش��ود. خیریه 
موفق، خیریه ای اس��ت که ب��رای برنامه ریزی 
اس��تراتژیک ارزش قائل ش��ود و از متخصص 
مربوطه برای این فرآیند کمک حرفه ای بگیرد. 
امروزه همه به اندازه کافی سرشان شلوغ است. 
شما چه برنامه ای برای درگیر نگه داشتن افراد 
با خیریه خود به ش��کل مثبت دارید؟ آیا یک 

وب سایت و کانال تلگرامی کافی است؟ 
ح��ق عضویت ه��ا و کمک های مال��ی تا چه 
زمان��ی به عنوان ی��ک تکی��ه گاه مطمئن )ولو 
نس��بی( ب��رای انج��ام فعالیت ه��ا محس��وب 

می شود؟ 
پ��س در نظر داش��ته باش��ید ب��رای عوامل 
چالش آفری��ن، ناگزی��ر هس��تیم محدودیت ها 
و فرصت ها را به درس��تی بشناس��یم و سپس 
بازاریاب��ی و رواب��ط عمومی اثربخش��ی را در 

مجموعه پیاده کنیم. 
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افکار یک تبلیغاتچی بازاریابی خیریه
)بخش دوازدهم( 

دوازدهمین بخش از سلسله مباحث افکار یک تبلیغاتچی 
را با اش��اره به اینکه در بخش ه��ای قبلی با باید و نباید های 
تبلیغات، جایگاه برنامه ری��زی در تبلیغات، نقش تصاویر در 
تبلیغات آش��نا ش��دیم، آغاز می کنی��م. در دو مطلب قبلی 
تمرکز بر نقش و جایگاه و همچنین تاثیر تصاویر در تبلیغات 
ب��ود که به چهار فاکتور مهم پرداختیم، در ادامه قصد داریم 
با تمرکز بیش��تر بر این موضوع به م��وارد دیگر تاثیر گذار بر 

تبلیغات بپردازیم. 

5- حرکت را مجسم کنید 
یک��ی از موارد تاثیر گذار در خل��ق تبلیغات موثر به تصویر 
کشیدن احس��اس حرکت به تصویر است که می تواند جلب 
توجه زیادی برای اجس��ام در حال حرکت نسبت به اشیای 
ثابت ایجاد ک��رد. فراموش نکنیم که م��ردم به طور ذاتی و 
غریزی نظرشان سمت اجسام متحرک بیشتر جلب می شود.

 
6- از عکس های با ابعاد منظم استفاده کنید 

مردم به نگریس��تن به اشکال هندسی ساده بیشتر تمایل 
دارند. پژوهش ها نش��ان می دهند که تصویر مستطیل بیش 
از ش��کل های دیگر جلب توجه می کند و همچنین معتبرتر 
به نظر می رسد. مبحث دیگری که تاکید بسیار بر آن وجود 
دارد اس��تفاده از اش��کال س��اده مانند مثلث و دایره و مربع 
اس��ت، چرا که با همه بی نظمی ه��ای ممکن در اطراف یک 

فرد عالقه و تمایل او به دیدن فضایی با نظم بیشتر است. 

7- اجازه ندهید ذهن مخاطبان تان منحرف شود 
تبلیغات ت��ان را س��اده طراحی کنید و از به��ره گرفتن از 
انواع مختلف المان های ش��لوغ بپرهیزید، چرا که هر المان و 
موضوعی که اس��تفاده  و اضافه می کنید حاوی پیامی خاص 
به مخاطب اس��ت و این به��ره گرفتن از المان ها اگر بیش از 
ان��دازه صورت گیرد مخاطبان را با بحران چند پیامی مواجه 
می کن��د که این امر در نهایت موجب می ش��ود پیام اصلی و 
مدنظر یک برند به مخاطب نرس��د یا اینکه تحت پوش��ش و 
س��ایه پیام های دیگر کمرنگ تر دیده ش��ود. اینکه نوشته ای 
که در تبلیغات وجود دارد با پیام تصویری مطابقت داش��ته 
باش��د فاکتور تکرار را خل��ق می کند که می تواند یادگیری و 
نگهداشت را آسان کند. تحقیقات نشان می دهد یک سوم از 
آگهی های ساخته شده درست فهمیده نمی شوند. نکته مهم 
این اس��ت که از پ��س تولید در تصاویر اس��تفاده کنید ولی 
بیش از اندازه رتوش و مونتاژ نکنید چرا که باعث می ش��ود 
تا ماهیت تصویر دچار تغییر ش��ود و پیامی را که قرار بود به 

راحتی منتقل شود دچار چالش کند. 
8- اصیل باشید 

روزانه با حجم بس��یار زیادی از تبلیغات روبه رو می شویم 
ک��ه این تبلیغات چه خوب و چه ب��د تاثیر های متفاوتی در 
اذه��ان مخاطبان می گذارن��د. یکی از فاکتور ه��ای افزایش 
تاثیرگ��ذاری در مخاطب��ان اصالت اس��ت و ای��ن اصالت از 
جلس��ات توفان فکری به دس��ت می آید، به طوری که ایده ای 
نقد نشود و شرکت کنندگان در این جلسات توفان فکری در 
تخیل بدون مرز باش��ند تا بتوانند به ماهیت اصلی و اصالت 
در ایده دس��ت یابند. جلس��ات خلق ایده های ناب جلساتی 
اس��ت که برای تدوین و طرح ریزی ایده های بزرگ تبلیغاتی 
الزم و حیاتی اس��ت، چرا که ایده هایی محرک هس��تند که 

اصیل و ناب باشند. 

تکنیک ایجاد ارزش روانی برای محصول 
چیست؟ 

اغلب برندها و تولیدکنندگان محصول درصدد هستند که 
بتوانند به کمک بازاریابی، نظر مثبت مش��تریان و بازار را به 

سمت محصوالت و برند خود جلب کنند. 
در واقع زمانی که به دنبال جلب توجه، نظر و تمایل افراد 
به س��مت برند یا محصول خود هستیم، به این می اندیشیم 
ک��ه چگونه می توانیم محصول خود را محبوبیت ببخش��یم؟ 
محبوبیت، اشاره به همان ایجاد ارزش عاطفی و روانی برای 
برنده��ا و محصوالت دارد. زمانی ک��ه محصول یا برندی در 
بازار شناخته شده نیست و افراد با چگونگی و میزان کیفیت 
آن آش��نایی ندارند و نمی دانند که شرکت عرضه کننده این 
محصول تا چه حد نس��بت به مش��تریان خ��ود تعهد دارد، 
تنها توس��ط تبلیغات است که این مس��یر شناخت و کسب 
اطالعات هموار می ش��ود، بنابراین نخس��تین گام در مسیر 
ایج��اد ارزش روانی، توس��ط تبلیغات امکان پذیر اس��ت. به 
همین دلیل است که تبلیغات در کسب و کارها جایگاه مهم و 
قاب��ل توجهی دارد. برای اینکه محبوبیت برند یا محصولی را 
توسط تبلیغات باال ببریم الزم است برنامه تبلیغاتی یا آگهی 
تبلیغاتی که اس��تفاده می کنیم بتواند میزان محبوبیت برند 
ی��ا محصول را باال ببرد. یکی از م��واردی که می تواند ارزش 
روانی محصولی را از طری��ق تبلیغات باال ببرد، ایجاد رغبت 

در مخاطبان است. 

باال بردن رغبت و تمایل در مشتریان به عنوان هدف 
بازاریابی

اگر قص��د داریم برای مخاطبان و اف��رادی که در معرض 
پیام ه��ای تبلیغاتی ما قرار می گیرند، رغب��ت و تمایل الزم 
جهت ارتباط و خرید محصوالت ایجاد ش��ود، الزم است در 
متن آگهی تبلیغاتی از پیام ها و اطالعاتی اس��تفاده کنیم که 
بتواند مخاطبان و مش��تریان را برای ایجاد ارتباط تش��ویق 
کند. ش��اید بت��وان نقش ایجاد ارزش عاطف��ی و روانی را از 
طریق مثالی که ممکن اس��ت برای ش��ما بارها اتفاق افتاده 
باش��د بهتر توضی��ح داد. به عن��وان مثال فرض کنید ش��ما 
سال هاس��ت از ش��امپوی ش��رکت یا برند ویژه ای اس��تفاده 
می کنید و به دلیل کیفیت مطلوب محصول، کامال نس��بت 
به خرید آن وفادار ش��ده اید. در این ش��رایط، حتی اگر شما 
چند باری هم تصمیم گرفته باش��ید که از برندهای دیگر به 
دلی��ل ایجاد تنوع یا حس کنجکاوی اس��تفاده کنید ولی باز 
هم تردید نس��بت به اینکه ممکن است از مزایای برند فعلی 
که اس��تفاده می کنید محروم شوید شما را به ادامه خرید و 
وفاداری نس��بت به برند وا می دارد، ولی ممکن است شما به 
یکباره با تبلیغی مواجه ش��وید که در آن شامپویی را تبلیغ 
می کنند که عالوه بر قدرت تمیز کنندگی و تقویت کنندگی 
موها، موجب رش��د مجدد موهای از دس��ت رفته ش��ما نیز 
می ش��ود، بنابراین به دلیل بار عاطفی، رغبت و کنجکاوی ای 
که در ش��ما ایجاد شده است احتمال خرید شما از این برند 

جدید را باال می برد. 
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آیا صاحبان کسب وکارهای کوچک نیز 
به برند شخصی نیاز دارند؟ 

صاحب��ان کس��ب وکارهای کوچ��ک افراد بس��یار جالبی 
هس��تند. آنه��ا تمرکز بس��یاری روی کارهای ش��ان دارند و 
بدون شک سرشان بسیار شلوغ است و با اینکه اراده و بینش 
کافی برای راه اندازی شرکت شان را دارند، اما اغلب خودشان 

را فراموش می کنند. 
هنگامی که بحث س��اخت برند شخصی را مطرح می کنم، 
صاحبان کس��ب وکارهای کوچک نگاهی عاقل اندر سفیه به 
من می کنند که »ما اص��ال وقت داریم که بخواهیم این کار 
را انجام دهیم؟« س��وال منصفانه ای اس��ت. آنها با این همه 
مشغله ای که دارند، چطور می توانند یک برند شخصی برای 
خودش��ان بس��ازند؟ اصال چرا باید یک برند برای خودشان 

داشته باشند و چه کاری با برندشان انجام خواهند داد؟ 
ابتدا بگذارید توضیح بده��م که از نظر من همه صاحبان 
کسب وکارهای کوچک به برند شخصی نیاز ندارند. می دانم 
که یک برند شخصی چه ارزشی می تواند داشته باشد اما این 

امر در مورد همه صادق نیست. 
هنگامی که داشتن برند شخصی امری بی معنا می شود: 

برندهای شخصی در مدت زمانی طوالنی، اثرگذار خواهند 
بود. اگر شما کسب وکاری داشته باشید که به خوبی تثبیت 
شده باشد و به دنبال رشد و پیشرفت خودتان نباشید، برند 

شخصی زیاد به دردتان نخواهد خورد. 
بگذارید مثالی از دوس��تم، ال برای ش��ما بزن��م. او مغازه 
ف��روش و تعمیر مبلمان داش��ت. کارمندانش حدود 10 نفر 
بودند و کارش��ان را ب��ه خوبی انجام می دادن��د. ال چندان 
عالقه مند نبود کارش را گسترش بدهد و به همان مقیاسی 
ک��ه کار می ک��رد، راضی ب��ود. او نیازی نمی دی��د که برند 
شخصی داشته باشد؛ ش��خصا دوست داشت خارج از توجه 

عموم مردم باشد. 
 هنگامی که داشتن برند شخصی، امری الزم است: 

ال یکی از مالکان کسب وکارهای کوچک است، اما ممکن 
است مالکان کس��ب وکارهای دیگر به برند شخصی عالقه و 

نیاز داشته باشند. 
آنجال آژانس تبلیغاتی خود را دارد. انسانی پرتحرک، فعال 
و همیش��ه به دنبال برنامه های س��خنرانی عمومی است. او 
اکن��ون درحال کارک��ردن روی دومین کتاب خود اس��ت و 

فعالیت هایی نیز در شبکه های اجتماعی دارد. 
تمام کس��ب وکار آنجال بس��تگی به برند شخصی اش دارد. 
نام شرکتش بر برند شخصی اش نفوذ دارد. آنجال بدون برند 
ش��خصی اش شاید حتی یک دهم موفقیت امروزش را نیز به 

دست نمی آورد. 
این دو نفر، دو مثال از دو س��ر طیف داش��تن و نداش��تن 
برند شخصی هستند؛ ال، کسی که اساسا به دنبال این است 
که کارش در مقیاس متوس��طی به فروش برس��د و چندان 

اهمیتی به شبکه های اجتماعی یا بازاریابی نمی دهد. 
آنجال، کس��ی ک��ه برن��د ش��خصی اش کامال ب��ه آژانس 

تبلیغاتی اش معنا بخشیده است. 
شما احتماال در جایی میان این دو نفر قرار دارید.

 
 برند شخصی چه کاری برای شما می تواند انجام دهد

هر موقعیتی که داش��ته باشید، مهم است که بدانید برند 
ش��خصی چگونه به ش��ما کمک می کند. حت��ی اگر اکنون 
به برند ش��خصی نیازی نداشته باش��ید، باز به آن نیاز پیدا 
می کنید. برند شخصی مانند چشمه آب می ماند؛ بهتر است 

قبل از اینکه تشنه شوید یک چاه حفر کنید. 
در اینج��ا به م��واردی که یک برند ش��خصی برای تان به 

ارمغان می آورد، اشاره می کنم. 
- دسترس��ی آس��ان تر به مصاحبه ها )ه��م مصاحبه های 

شغلی و هم مصاحبه با مطبوعات( 
- راهی برای متمایز ش��دن از دیگر متقاضیان کار )ش��ما 

همیشه ممکن است به کار نیاز داشته باشید( 
- اگر بخواهید ش��رکت دیگری را تاسیس کنید، به عنوان 

یک امتیاز برای جذب کردن سرمایه گذاران است 
- داشتن یک جایگاه در شبکه های اجتماعی برای انتشار 

هر پیامی که می خواهید. 
داش��تن برند شخصی منفعت های جذابی دارد که یکی از 
آنها می تواند مربوط به شغل باشد. اگر همیشه به دنبال این 
هستید که ش��رکت تان را به فروش برسانید اما می خواهید 
چند سال دیگر هم کار کنید، برند شخصی احتماال می تواند 

شما را در جایگاه بهتری قرار دهد. 

برند شخصی شبیه چه چیزی است؟ 
اکنون شما تا حدودی می دانید که برند شخصی چه کاری 
می تواند انجام دهد. حاال بهتر اس��ت بدانید که ش��بیه چه 

چیزی است. 
همان طور که ممکن اس��ت بدانید، ه��زاران تعریف برای 
اینک��ه بگوییم برند چیس��ت، وج��ود دارد، اما اساس��ا برند 
شخصی تصویری از شماس��ت که می خواهید به دنیا نشان 
بدهید. برند شخصی ماندگار، منحصر به فرد و به یادماندنی 
اس��ت؛ به آسانی به رسمیت ش��ناخته می شود و اعتبار شما 

خواهد بود. 

چه کاری باید انجام دهیم؟ 
افراد با داشتن یک برند شخصی می توانند این نشانه های 

مشترک را داشته باشند: 
- کیفیت باال و تبدیل شدن به یک چهره مشهور )احساس 
خوبی اس��ت که به روزنامه نگاه کنی��د و تصویر خودتان را 

ببینید( 
- وب س��ایتی که به طور تخصصی طراحی ش��ده )ش��امل 
آرشیوی از کارهای جزیی و همچنین روایت های شخصی ای 
که دیدگاه شما درباره جهان و وبالگ تان را توضیح می دهد(

- یک پیشنهاد فروش منحصر به فرد شخصی )یک آگهی  
در مورد خدمات یا محصولی که می توانید به دنیا ارائه دهید 
در حالی که ش��خص دیگری نتوانس��ته آن پیشنهاد را داده 

باشد(
- فعال بودن در شبکه های اجتماعی.

نش��انه های مش��ترک دیگر که برند شخصی برای شما به 
دنبال خواهد داشت عبارتند از: 

- داشتن یک کارت تجاری با همان طراحی وب سایت تان
- چاپ کتاب یا داشتن یک ستون در روزنامه یا مجله

- لباس پوشیدن به یک سبک خاص.
 به اس��تیو جابز فکر کنید که همیش��ه تی شرتی مشکی 
و جینی آبی می پوش��ید. لب��اس یک وجه از داش��تن برند 
شخصی است. برند شخصی وجوه بسیاری دارد. این فهرست 
تنه��ا برخی از آنها را معرفی می کند. تنها به خاطر داش��ته 
باش��ید که برند شخصی راهی است که با آن خود را به دنیا 

معرفی می کنید. 

با هم رشد کنیم برند

مترجم: سعیده فراهانی
khalaghiyat :دکترای مدیریت کسب و کارمنبع
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پاسخ: این روزها بسیاری از افراد زمان زیادی را در 
فضاهای مجازی و رسانه های اجتماعی صرف می کنند 
و رس�انه های اجتماعی تأثیر زی�ادی بر زندگی مردم 
دارد. از ای�ن رو شبکه های اجتماع�ی تبدیل به یکی 
از ارکان مهم در زندگی مدرن شده است. برای اینکه 
بتوانی�د یک کمپی�ن موفق در شبکه ه�ای اجتماعی 
راه اندازی کنید،در گام اول الزم اس�ت ابتدا یک تیم 

توانا تشکیل دهی�د. یک شخص به تنهایی نمی تواند 
همه کارها را انجام دهد، بلکه نیازمند افرادی اس�ت 
که مهارت ه�ای مختلفی در زمینه های اس�تراتژی و 
تولی�د محتوا، بازاریابی، برند شناس�ی، گرافیک و. . . 
داشته باشند. گام دوم داشتن یک برنامه ریزی دقیق 
اس�ت. شما باید اه�داف کوتاه مدت خ�ود را در یکی 
از رس�انه های اجتماعی که مدنظر داری�د تعیین و با 
توجه به آن رس�انه محتوای مناس�ب را تولید کنید. 
س�عی کنید در انتخ�اب نوع شبک�ه اجتماعی دقت 

کنی�د و پلتفرمی را انتخاب کنید ک�ه برای یک برند 
خوب عمل کرده باشد. تعیین تایم الین دقیق به شما 
کم�ک می کند بتوانید تیم خود را هماهنگ کنید. در 
نهایت یک لحن درس�ت ب�رای مطالبی که در پلتفرم 
قرار می دهید انتخاب کنید که با ارزش های سازمانی 
شما سازگار باشد و نیازهای مشتری را بر آورده کند 
زیرا لحن سازمانی شما باعث می شود افراد در لحظه 
اطالعات�ی از برند شم�ا در ذهن شان ذخیره کنند که 

آیا این برند می تواند قابل اعتماد باشد یا خیر؟ 

راه اندازی کمپین در شبکه های اجتماعی

سوال: مدیریت یک شرکت در حوزه محصوالت بهداشتی را بر عهده دارم. قصد دارم برای جذب مشتریان بیشتر به سمت برندم یک کمپین 
در شبکه ه�ای اجتماع�ی راه اندازی کنم. در این زمینه چه توصیه ای برای من دارید و چگونه این کار را انجام دهم تا این کمپین با موفقیت 

همراه شود؟ 
کلینیک کسب و کار

مجل��س  پژوهش ه��ای  مرک��ز 
گزارش��ی  در  اس��امی  ش��ورای 
ب��ه موض��وع ع��دم ش��کل گیری 
زاوی��ه  از  برنده��ا  مان��دگاری  و 
نهادی و صنعتی  زیرس��اخت های 

پرداخته است.
 این گ��زارش دالیل عمده عدم 
دولت،  مداخله های  را  مان��دگاری 
پش��تیبان،  نهادهای  ناکارآم��دی 
تع��دد واحدهای تولیدی مش��ابه، 
خرد ش��دن بیش از ان��دازه بازار و 
درون زا نب��ودن عل��م و فناوری در 
کش��ور برش��مرده و در پایان نیز 
ب��رای تقوی��ت برنده��ای بنگاهی 
خارج��ی  و  داخل��ی  عرص��ه  در 
پیش��نهاداتی داده ک��ه به صورت 
خاص��ه بیش��تر ب��ه جنبه ه��ای 
استراتژی س��ازی توجه ش��ده و از 
واقعیت ه��ا و ادبیات دنیای برند و 
برندسازی فاصله بسیار زیاد دارد. 
برندها اس��تراتژی نیستند؛ برای 
رشد برند ها باید استراتژی داشت 

ولی برند استراتژی نیست. 
انج��ام یکپارچگی ه��ای عمودی 
اولی��ه  م��واد  تأمی��ن  بخ��ش  در 
اتخ��اذ  محص��والت،  توزی��ع 
رویک��رد صادرات گ��را و پیگی��ری 
بین الملل،  بازاریابی  استراتژی های 
پیاده سازی استانداردهای مدیریت 
تحقیق��ات  طراح��ی  و  کیفی��ت 
بازار به صورت منظ��م و دوره ای، 
متنوع س��ازی تولی��دات و م��وارد 
دیگ��ر ک��ه تح��ت عن��وان برخی 
دالی��ل موفقیت برنده��ای موفق 
ذکر شده اند، عمدتا استراتژی های 
پیش برنده برای برندسازی بوده اند. 
نکته قابل تأمل در این گزارش، 
بررس��ی کمی ش��رکت های دارای 
پروانه بهره برداری و ش��رکت های 
دارای مجوز و در دس��ت س��اخت 
بوده که قرار اس��ت به این نتیجه 
منتهی ش��ود که تع��دد بنگاه های 
مشابه و کوچک بودن سهم غالب 
بنگاه های اقتص��ادی در ناپایداری 

برندها مؤثر بوده اند. 
ام��روزه در دنیا، در بس��یاری از 
صنای��ع و حوزه ه��ا ش��اهد رقابت 
هس��تیم.  نفس��گیر  و  چش��مگیر 
در ش��هر لن��دن 200 برند س��س 
ب��ه عرضه محصوالت ش��ان  اقدام 
می کنند ولی هر برندی متناس��ب 
و  قابلیت ه��ا  و  ظرفیت ه��ا  ب��ا 
رقابتی  مزیت  از  شایستگی هایش، 

برخ��وردار اس��ت. اص��وال در نظر 
گرفت��ن تع��دد بنگاه های مش��ابه 
و کوچ��ک ب��ودن س��هم غال��ب 
بنگاه ه��ای اقتصادی که از الزامات 
و طبیعت رقابت اس��ت نمی تواند 
واح��د اندازه گی��ری مناس��بی در 
ناپایداری ماندگاری برندها باش��د. 
یک بنگاه اقتصادی قبل از حضور 
در عرص��ه صنع��ت ب��ه ارزیابی و 
تحلیل محی��ط رقابت��ی پرداخته 
و فض��ای کس��ب وکار، چالش ها و 
فرصت های پی��ش رو را ارزیابی و 

تحلیل می کند. 
برن��د مجموع��ه ای از انتظارات، 
خاطرات، داستان ها و روابط است 
که مصرف کننده هنگام مواجهه با 
محصوالت با آن روبه رو می ش��ود. 
برند ی��ک نام تجاری نیس��ت که 
برمبن��ای آن صرف��ا محص��والت 

متمایز شوند. 
فض��ای کس��ب و کار را باید برای 
رقابت س��الم و پایدار فراهم کرد و 
دولت و مجلس نقش تأثیر گذاری 
در بهبود این فض��ا برعهده دارند. 
و  تس��هیل کننده  قوانی��ن  وض��ع 

اج��رای مناس��ب و مؤث��ر و ایجاد 
زیرس��اخت ها و بس��تر کافی برای 
س��طح  در  برندس��ازی  اقدام��ات 
داخلی و بین المللی بسیار اثرگذار 
خواهند بود، ولی نکته مهم، درک 
و آش��نایی با مفهوم و مقوله برند 
به عن��وان مجموع��ه ای از روابط و 
انتظارات اس��ت که قطعا توس��ط 
و  تعری��ف  اقتص��ادی  بنگاه ه��ای 

تبیین می شود. 
برندها به جزییات توجه کرده و 
تاش می کنن��د با درک روندهای 
پرش��تاب و تغییرات گس��ترده ای 
در  مص��رف  حوزه ه��ای  در  ک��ه 
حال ش��کل گیری است، نسبت به 
چالش های پیش رو واکنش نش��ان 
داده و مصرف کنندگان و مخاطبان 

خود را تنها نگذارند. 
رونده��ای  محص��ول  برنده��ا 
اجتماعی هس��تند. برندها بر پایه 
ارزش های��ی تعری��ف ش��ده اند که 

برای مشتریان مهم هستند. 
آنه��ا ب��ه چالش ه��ا و خألهای 
توج��ه ک��رده و س��عی  هویت��ی 
می کنند با تأمل و بررس��ی با خلق 

تصویر مناس��ب نس��بت به جبران 
آنها اقدام کنند. 

برندس��ازی یک بصیرت اس��ت. 
برندها ش��بیه صاحب��ان و مالکان 

خود می شوند. 
آنها دارای ش��خصیت هس��تند 
و ای��ن ش��خصیت را از مال��کان و 
صاحب��ان خ��ود ب��ه ارث می برند. 
آنها محصول روندها و مناس��بات 

اجتماعی هستند. 
آزمای��ش،  ارج،  م��ردم  چ��را 
پیکان، نس��اجی مازن��دران کفش 
مل��ی و وین، ایران ای��ر و. . . را که 
ج��زو برنده��ای نس��ل اول بودند 
می خریدن��د و با افتخ��ار از کاالها 
و خدمات آنها استفاده می کردند؟ 
در اقتص��اد رانت��ی، در نظامی که 
قاچاق کاال و موانع کس��ب وکار هر 
روز پیچیده تر می ش��ود، در جایی 
که برای رقاب��ت محدودیت ایجاد 
می شود، در جایی که فساد اداری 
و دولتی گس��ترده شده و نظامات 
شایسته گزینی و نخبه پروری فدای 
روابط سیاسی می شوند، در فضایی 
که صدا و سیما با تهیه برنامه های 

س��طحی، مبتذل و ناکارآمد طیف 
گس��ترده ای از مخاطبان خود را از 
دس��ت داده و خود به عنوان مانعی 
کلی��دی در جه��ت بازدارندگ��ی 
برندها عمل می کند، در دوره ای که 
مسئوالن با تصمیمات خود تصویر 
و اعتماد به برندملی را تقلیل داده 
و برند مل��ی از وجاه��ت و اعتبار 
الزم برخ��وردار نیس��ت، س��رمایه 
اجتماعی سیر تنزل قهقرایی خود 
را با شتاب طی می کند و بسیاری 
موارد دیگر، چطور می شود انتظار 
داش��ت مصرف کنن��ده و مخاطب 
ایران��ی ب��ه محص��والت و اف��راد 
متأسفانه  باش��د؟  داش��ته  اعتماد 
فاصله و ش��کاف بین خواسته ها و 
دیدگاه های مس��ئوالن با مطالبات 
مردم ه��ر روز عمیق تر و جدی تر 
می شود. 22 بهمن ماه برای جذب 
مخاطب��ان خود تبدیل به کارناوال 
می شود، برای انتخابات 24 ساعته 
از تم��ام ظرفیت های کش��ور بهره 
می بریم تا آبروی نظام حفظ شود، 
برای همین همیش��ه نگران ملت 
همیشه در صحنه هستیم. علتش 
این اس��ت که نیازه��ا و مطالبات 
واقعی را درک نمی کنیم. زمینه ها 
رف��اه،  ب��رای  الزم  بس��ترهای  و 
خوش��حالی، کاهش ع��دم امنیت 
و اس��ترس و ناآرام��ی را فراه��م 

نمی کنیم. 
برن��د مان��دگار تابعی اس��ت از 
رفتاره��ا و ارزش ه��ای مان��دگار، 
تابعی اس��ت از حقیق��ت و باور ما 
نسبت به مردم، نسبت به مخاطب. 
برند ماندگار، برند آگاهی نیس��ت. 
برند ماندگار کش��ف و ش��هود در 
و عواط��ف مخاطبان  احساس��ات 
است. باید چیزی داشت تا دیگران 

برایت بمانند. 
س��ال های زی��ادی از آن دوران 
گذشته، مصرف کننده آگاه تر شده، 
تمای��ات و مطالبات��ش از زندگی 
روزمره دچار دگرگونی های اساسی 
شده، مصرف تغییر شکل داده و به 
موضوعی فرهنگی تبدیل ش��ده و 
تنوع و درخواس��ت های بیش��تری 
به واس��طه رفاه و رشد تکنولوژی 
می طلب��د. اگ��ر می خواهی��م برند 
پای��دار داش��ته باش��یم، بای��د از 
خودمان ش��روع کنیم و از تمامی 
ظرفیت ها برای تعمیق، گسترش و 

توسعه برند استفاده کنیم. 

فقدان برندهای ماندگار 

کلید 

نکاتی در رابطه با آغاز کسب و کار در 
شرایط سخت اقتصادی

ب��ر خاف تصور بس��یاری از افراد آغاز کس��ب و کار به ویژه 
در ش��رایط س��خت اقتصادی یکی از دش��وارترین کارها است. 
زیرا در ش��رایط اقتصادی دشوار، پیش بینی بازار و تامین منابع 
مالی تا حد زیادی دش��وار می شود. از این رو صاحبان کسب و 
کارهای کوچک معموال س��عی می کنند مدل کسب و کار خود 
را به صورت دقیقی تنظیم کنند. تخمین هزینه های عملیاتی و 
جاری، طرح مدل کس��ب و کار، پیش بینی بازار، بررسی میزان 
سهم از بازار، انتخاب زمینه فعالیت، طراحی محصول، تشکیل 
تیم کاری و… از جمله مهم ترین مس��ائلی هستند که قبل از 
آغاز کس��ب و کار باید به آنها توجه ش��ود. در ادامه این مطلب 
مهم تری��ن نکاتی ک��ه در رابطه با آغاز کس��ب و کار باید مورد 

توجه قرار گیرند مورد بررسی قرار می گیرند.

تامین کننده مالی
آغاز یک کس��ب و کار، کاری دشوار و پرخطر است. بنابراین 
بهتر اس��ت قبل از اینکه کار خود را آغاز کنید از افراد وارد در 
این زمینه مش��اوره بگیرید. قبل از گرفتن وام برای آغاز کسب 
و کار خود بهتر اس��ت میزان ریس��ک و سرمایه مورد نیاز برای 
مدیریت بحران آن را در نظر بگیرید. به یاد داش��ته باش��ید که 
برای موفقیت، یک کس��ب  و کار باید در آغاز کار خود سرمایه 
مورد نی��از برای تامین هزینه های یک س��ال آینده خود را در 
اختیار داش��ته باشد. زیرا در ابتدای کار ممکن است رسیدن به 
درآمدزایی اندکی طول بکش��د، بنابراین اگر هم سرمایه  کافی 
ندارید بهتر اس��ت فرد دیگری را به عن��وان تامین کننده مالی 
خود در نظر بگیرید. همچنین به خاطر داشته باشید که وجود 
یک حسابدار برای کنترل صورت های مالی و ارائه مشاوره های 

الزم در یک کسب و کار نوپا ضروری است.

بازاریابی هوشمند
آغ��از به کار یک کس��ب و کار در ش��رایط رک��ود اقتصادی 
نیازمن��د خاقی��ت و ابتکار عمل ویژه ای اس��ت، زیرا بررس��ی 
جایگاه رقبا و پیش بینی بازار هرچند می تواند اطاعاتی از بازار 
فعلی را در اختیار صاحبان کس��ب و کارهای نوپا قرار دهد، اما 
در نهایت این انتخاب روش های بازاریابی خاقانه و منحصر به 
فرد و ارائه محصوالت ویژه اس��ت که می تواند به رشد، توسعه 
و موفقیت یک کس��ب و کار منجر ش��ود. از ای��ن رو بازاریابی 
هوشمند برای محصوالت و خدمات یک کسب و کار و انتخاب  
اس��تراتژی مناسب برای دستیابی به فروش و سود بیشتر یکی 
از نکاتی اس��ت که قبل از آغاز کس��ب و کار در ش��رایط رکود 

اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد.

آغاز کار با مقیاس کوچک با دید وسیع
در آغاز کسب و کار بهتر است کار خود را در مقیاس کوچکی 
آغ��از کنید. زیرا همانگونه که قبا نیز ذکر ش��د در ابتدای هر 
کاری ریس��ک موفقیت یا شکست آن بسیار باال است، بنابراین 
سرمایه گذاری بیش از حد و اس��تخدام نیروهای کاری متعدد 
می تواند مشکات اقتصادی فراوانی را به صاحبان کسب و کار 
تحمی��ل کند. بهبود و افزایش مزای��ای رقابتی و کنترل مداوم 
رقبا در مرحله  آغازین یک کسب و کار یکی از مهم ترین نکاتی 
اس��ت که در آغاز کار باید به آن توجه ش��ود. همچنین داشتن 
دید وس��یع و چشم انداز آرمانی بلند مدت می تواند نقش پیش 
راننده ای در شکل گیری کسب و کارهای کوچک داشته باشد. 
به یاد داشته باشید که تشکیل تیم کاری مناسب یکی از رموز 
موفقیت و گام های اساس��ی است که در آغاز کسب و کار باید 

مدنظر قرار گیرد.

استفاده از فناوری های جدید
ام��روزه ظه��ور تکنول��وژی و فناوری ه��ای جدی��د یکی از 
مهم ترین مزایای رقابتی کس��ب و کارهای نوپا نسبت به کسب 
و کارهای س��نتی اس��ت. زیرا امروزه اینترنت بستر مناسبی را 
برای توسعه کس��ب و کارها فراهم کرده است. در جهان امروز 
برای آغاز کسب و کار نیازی به وجود مکان فیزیکی و متحمل 
ش��دن هزینه های سرسام آور وجود ندارد، بلکه آغاز یک کسب 
و کار می توان��د به ص��ورت اینترنتی صرف صورت گیرد. از این 
رو اس��تفاده از فناوری ه��ای جدید و حرکت به س��وی تجارت 
الکترونیکی یکی از مهمترین مواردی است که برای شروع یک 

کسب و کار در عصر حاضر باید مد نظر قرار گیرد.

برقراری ارتباط اثربخش و ایده هایی برای کاهش هزینه
برقراری ارتباطات اثربخش یکی از مهم ترین مس��ائلی است 
که در در کس��ب و کارهای جدید باید مد نظر قرار گیرد. زیرا 
ارتباط��ات اثربخش به ویژه در ش��بکه های اجتماعی می تواند 
هزینه ه��ای بازاریابی و تبلیغات را ت��ا حد زیادی کاهش دهد. 
کاه��ش این هزینه ها نی��ز یکی از نکات مثبت برای کس��ب و 
کارهای��ی اس��ت که در ابتدای کار خود هس��تند. اس��تفاده از 
الگوریتم های خاص برای کاهش هزینه ها و انتخاب اس��تراتژی 
قیمت گذاری مناسب نیز یکی دیگر از نکاتی است که می تواند 

کسب و کارهای نوپا را تحت تاثیر قرار دهد.
ibazaryabi :منبع

کارتابل

همایش  ها  و  جلسات  را  کاهش  دهید

مدیران  مدرن  با  مسائل  و  مشکات  نوینی  دست وپنجه 
 نرم  می کنند. 

 در  واقع  اگر  با  دقت  به  محتوای  اغلب  جلس��ات  مدیران 
 کنونی  نگاه  کنیم،  بیش��تر  آنها  غیرض��روری  بوده  و  تنها 

 وقت  باارزش  افراد  را  از  بین  می  برند. 
 ب��ر  همین  اس��اس  و  همان طور  ک��ه  در  مدیریت  بهینه 
 زم��ان  مطرح  اس��ت،  توصیه  ما  کاهش  میزان  جلس��ات، 

 همایش  و  کنفرانس های  شرکت تان است. 
 به  ای��ن  ترتیب  زمان  بیش��تری  را  ب��رای  انجام  اموری 
 مهم تر  خواهید  داش��ت.  توجه  به  این  نکته  ضروری  است 
 که  در  کس��ب وکار  مدرن  مدیرانی  موفق  خواهند  بود  که 

 وقت  شان  را  به  صورت  بهینه  استفاده  کنند.  
در ادامه  به  بررس��ی  دیدگاه  مدیران  برجسته  در  کسب 

 وکارهای  مختلف  خواهیم  پرداخت.  

ایده
جان  و  فارست  مارس،  پس��ران  فارست  مارس،  یکی  از 
 بهترین  نمونه ه��ای   موجود  در  زمینه  اس��تفاده  بهینه  از 

 زمان شان  هستند.  
در  واق��ع  هنگامی  که  تمام  رقب��ای  این  دو  مدیر  موفق 
 درگیر  همایش ها  و  جلسات  متعدد  بودند،  برادران  مارس 

 تصمیم  گرفتند  تغییری  اساسی  را  ایجاد  کنند.
  این  تغییر  شامل  حذف  بسیاری  از  جلسات  غیرضروری 
 شرکت  و  کاهش  میزان  مشارکت  برند  در  کنگره ها  بود. 

 نتیج��ه  چنی��ن  تصمیم��ی  در  زمان  خود  س��روصدای 
 بسیاری  را  به  پا  کرد.

 در  واقع  این  ش��یوه  در  رس��انه ها  به عنوان  بحران  مالی 
 برند  تحت  رهبری  برادران  مارس  تعبیر  شده  بود.

  با  این  حال  پس  از  گذشت  زمان  کوتاهی  بیانیه  شرکت 
 که  ش��امل  میزان  س��ود  ناخالص اش  بود،  خط  بطانی  بر 

 تمام  ادعاها  کشید. 
 همچنین  الزم  به  ذکر  اس��ت  جلس��ات  ضروری  که  دو 
 برادر  مارس  در  آن  شرکت  می کردند،  به  کوتاه  ترین  شیوه 

 ممکن  برگزار  می شد.  
برند  آس��دا  نیز  مانن��د  ماجرای  ب��رادران  مارس  درگیر 
 کش��مکش  بر  س��ر  کاهش  ی��ا  افزایش  تعداد  جلس��اتش 
 بوده  اس��ت.  آلن  لیتون،  مدیرعامل  سابق این  برند،  تاش 
 بس��یار  گس��ترده ای  را  در  زمان  مدیریت��ش  برای  کاهش 
 همایش های  ش��رکت  انجام  داد.  البته  این  امر  به  آس��انی 
 انجام  نشد،  زیرا  اغلب  مدیران  ارشد  آسدا  مخالف  کاهش 
 همایش ه��ای  ش��رکت  بودند.  ب��ا  این  حال  اث��رات  انجام 
 پیش��نهاد  لیتون  روی  افزایش  تولید  و  س��ود  این  شرکت 

 پاسخ  کوبنده ای  به  مخالفانش  بود.  
»کنفرانس  و  نشس��ت  هایی  که  شرکت  گرفتار  آن  بود، 
 نه تنها  تأثیری  روی  افزایش  کیفیت  محصوالت  نداش��ت، 
 بلکه  زمان  مناسب  در  راستای  ارائه  خدمات  پس  از  فروش 
 را  نیز  از  مجموعه  دریغ  می کرد.  گزینش  جلس��ات  راهکار 
 بسیار  سازنده ای  خواهد  بود.  در  واقع  برگزاری  نشست های 
 اندک  اما  هدفمند  روی  توسعه  برندها  تأثیر  شایانی  دارد. 
 من  ترجیح  می دهم  زمان  کمتری  را  به  حضور  در  جلس��ه 
 اختصاص  داده  و  در  عوض  بخش های  پژوهشی  شرکت  را 
 تقویت  کنیم.  همچنین  کارهای  بس��یاری  وجود  دارد  که 
 می ت��وان  به  جای  تلف  ک��ردن  در  همایش ها،  صرف  آنها 
 ک��رد.  اگر  یک  مدیر  قادر  به  مدیریت  بهینه  زمان  برندش 
 نباش��د،  بدون  شک  در  دستیابی  به  اهداف  کلی اش  ناکام 
 خواهد  ماند.  بر  همین  اساس  برنامه ریزی  زمان  در  شرکت 
 من  از  اساسی  و  مهم ترین  فعالیت ها  محسوب  می شود.«

اکنون  که  به  ایراد های  تلف  ساختن  زمان  در  کنفرانس 
 و  جلسات  اش��اره  کردیم،  نوبت  به  ارائه  راهکار  جایگزین 
 خواه��د  رس��ید.  در  اینج��ا  توصیه  م��ن  براس��اس  ایده 
 کارآفرینانه  دان  بیرچ اس��ت.  در  ادام��ه  و  به  منظور  فهم 
 دقیق تر  ایده  این  مدیر  خاق  به  بخش��ی  از  س��خنان  وی 

 مراجعه  خواهیم  کرد.  
»س��ال  های  اخیر  دنیای  کسب  وکار  تحوالت  عظیمی 
 را  به  خود  دیده  اس��ت.  یکی  از  این  تحوالت  که  در  حوزه 
 مدیریت  ش��کوفا  ش��ده،  اهمیت  گفت وگ��وی  رو دررو  با 
 مشتریان  و  در  برخی  موارد  نشست  خصوصی  با  آنهاست. 
 ب��ا  این  حال  اگر  بخواهیم  با  دقت  چنین  تقاضایی  را  مورد 
 بررس��ی  قرار  دهیم،  با  مشکلی  به  نام  کمبود  وقت  مواجه 
 خواهیم  شد.  خوش��بختانه  پیشرفت  سریع  تکنولوژی  در 
 اینجا  نیز،  مانند  بسیاری  از  موارد،  به  کمک  مدیران  آمده 
 است.  اصطاح  موسوم  به  »جلسات  هوشمند«  چند  سالی 
 اس��ت  که  رونق  پیدا  کرده  و  افراد  زیادی  به  اس��تفاده  از 
 آن  عاقه  مند  ش��ده  اند.  بر  همین  اس��اس  شما  می توانید 
 ماق��ات  و  گفت وگ��وی  ش��خصی  تان  با  مش��تریان  را  در 
 قال��ب  ویدئوکنفرانس  برگزار کنید.  به  این  ترتیب  هم  در 
 وقت تان  صرفه جویی  کرده اید  و  هم  رضایت  مش��تریان  را 

 به  دست  خواهید  آورد.«

آنچه  در  عمل  باید  انجام  دهید
- در  انتخ��اب  نشس��ت های  مهم  ظالمان��ه  عمل  کنید. 
 نباید  هیچ  کنفرانس  بی  هدفی  در  لیست  شرکت تان  قرار 

 داشته  باشد.  
- ب��رای  نشس��ت های تان  حداقل های��ی  تعیین  کرده  و 
 دعوت ش��دگان  را  از  می��ان  افراد  مس��تعد  دارای  حداقل 

 شرایط  مورد  نیاز  انتخاب  کنید.  
- در  ص��ورت  تداخ��ل  زم��ان  ی��ک  کنفران��س  ب��ا 
 برنامه ریزی تان،  بهتر  اس��ت  از  ش��رکت  در  آن  صرف نظر 

 کنید.  
- به  افرادی  که  در  جلس��ه  حضور  ندارند،  ایمیل  ارسال 

 کرده  و  آنان  را  آگاه  سازید.  

ترجمه: علی آل  علی
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راه اندازی فروشگاه ایده ای است كه شاید روزانه 
در ذهن بس��یاری از جوانان و فع��االن حوزه های 
مختل��ف پرورش یافت��ه و از دل آن رویای بزرگی 
به نام ثروت بیرون آمده اس��ت. در یك نگاه ساده 
راه اندازی فروش��گاه ساده و بس��یار سهل الوصول 
اس��ت، ام��ا تجربه نش��ان می دهد ك��ه راه اندازی 
ی��ك فروش��گاه س��اده و بس��یار كوچك نی��از به 
ماه ه��ا زمان دارد. به گزارش پ��ول نیوز، راه اندازی 
فروش��گاه ورزشی هم در دس��ته كسب و كارهایی 
 اس��ت كه در میان قش��رجوان جامعه به خصوص 
ورزش دوس��تان طرف��داران بس��یاری دارد. برای 
راه اندازی یك فروشگاه در مرحله اول باید بررسی 
كرد كه دقیقا چه اجناسی در آن به فروش خواهد 
رفت. این كس��ب و كار هم مانند تمامی مش��اغل 
نیاز به دریافت پروانه كس��ب و كار دارد. تحصیل 
پروانه كسب وكار برای راه اندازی فروشگاه پوشاك 
ورزش��ی از طریق اداره اماكن امكان پذیر اس��ت و 
نیاز به مجموعه ای از مدارك دارد. مجموع مدارك 
مورد نیاز برای دریافت پروانه كس��ب به شرح زیر 

است. 
1- تابعیت جمهوری اس��امی ایران و در مورد 
اتباع بیگانه داش��تن پروانه كار معتبر از وزارت كار 
و ام��ور اجتماعی و پروانه اقام��ت معتبر از وزارت 

كشور. 
2-ارائ��ه مدارك مثبته دال بر داش��تن س��ابقه 
س��كونت ب��ه م��دت پنج س��ال ب��رای متقاضیان 

شهرتهران. 
3- ارائه سند مالكیت یا اجاره نامه رسمی

4- داش��تن حداقل سواد خواندن و نوشتن. )به 
استثنای متقاضیانی كه سن آنها بیش از 45 سال 

به باال باشد.(
5- گواه��ی الزم مبن��ی برتجاری ب��ودن محل 

كسب یا رعایت ضوابط شهرداری محل. 
6- موافق��ت اداره اماكن نی��روی انتظامی برای 

مشاغل خاص براساس آیین نامه مربوطه. 
7-مدارك الزم دال بر دارا بودن صاحیت فنی 
برای مش��اغل فنی براس��اس تبص��ره 2 ماده 35 

قانون صنفی. 
8- عكس جدید 6 قطعه. 

9- فتوكپی شناسنامه عكس دار دو برگ. 
و  اماك��ن  اداره  از  مج��وز  دریاف��ت  از  پ��س 
اتحادیه ه��ای مربوط��ه باید ملك م��ورد نظر یا به 
عبارتی محل فروش��گاه را تعیین جغرافیایی كرد. 
ل��وازم ورزش��ی در كش��ورمان مانند بس��یاری از 
كاالهای دیگر بورس جغرافیایی دارند. اگر س��ری 
ب��ه خیابان ولیعصر محدوده می��دان منیریه بزنید 
بدون شك بیش��ترین محصوالتی كه چشم نوازی 
می كنند، لوازم ورزش��ی است. میدان منیریه یكی 
از میادین قدیمی تهران است كه در محله منیریه 
ق��رار دارد. ای��ن میدان از ش��رق از طریق خیابان 
ابوس��عید به بازار تهران و چه��ارراه گلوبندك، از 
غرب از طریق خیابان معیری به چهارراه لش��كر و 
خیابان كارگر جنوبی و از ش��مال از طریق خیابان 
ولیعصر ب��ه میدان ولیعصر و از جن��وب باز هم از 
طری��ق خیابان ولیعصر به می��دان راه آهن ارتباط 

دارد. 
براس��اس اع��ام اداره اماكن منطق��ه 10 و 11 
ته��ران مح��دوده منیریه به بورس لوازم ورزش��ی 
كش��ور مش��هور ش��ده و در می��ان 300 مل��ك 
تجاری این محدوده ح��دود 260 مغازه به عرضه 
محصوالت ورزش��ی اعم از كی��ف و كفش، لباس 
ورزش های مختلف، لوازم ورزشی و. . . می پردازند. 
البته فروشگاه های ورزش��ی در مناطق دیگر شهر 
هم به وفور یافت می شود. به طور مثال مراكز خرید 
محدوده میدان ون��ك، مراكز خرید میدان پونك، 
می��دان تجری��ش و. . . هم به صورت گس��ترده ای 
لوازم ورزش��ی را توزی��ع می كنند، اما محل تجمع 
تمامی برندهای ورزش��ی كشور در میدان منیریه 

تهران است. 

در ای��ن منطق��ه می ت��وان تمام��ی محصوالت 
برنده��ای مختل��ف را ب��ه راحتی یاف��ت.  محدوه 
منیریه با اینكه در قلب ش��هر قرار دارد، اما از نظر 
جغرافیای��ی و فرهنگ��ی در محدوده اس��تراتژیك 
شهری دس��ته بندی می شود. با اینكه قیمت اجاره 
اماك مس��كونی در این منطقه به نسبت مناطق 
مشابه مناسب تر اس��ت، اما اماك تجاری منطقه 
منیریه با قیمت های بس��یار باالیی خرید و فروش 
و ی��ا رهن و اجاره داده می ش��ود. با توجه به اینكه 
برای دریافت مجوز راه اندازی یك فروش��گاه لوازم 
ورزش��ی باید اجاره نامه تحویل شده به اتحادیه از 
نوع ملك تجاری باش��د به همین دلیل باید مبلغ 
قاب��ل توجهی را در س��رمایه اولی��ه راه اندازی این 

كسب و كار برای ملك در نظر گرفت. 
محم��د امی��ن طبای��ی دارن��ده یك فروش��گاه 
ورزشی در محدوده میدان منیریه می گوید:»برای 
راه اندازی یك فروش��گاه به یك ملك تجاری بین 
40 ت��ا 100 متر نیاز اس��ت. البته ه��ر چه متراژ 
مغازه باال باش��د باید متراژ انبار را هم باال برد. هر 
مغازه دار فعال در این حوزه عاوه بر داش��تن یك 
مغازه باید یك انبار هم داش��ته باشد. حال ممكن 
اس��ت این انبار در جنب فروش��گاه باش��د و یا در 
منطقه و محدوده دیگری واقع ش��ود اما به صورت 
كلی داشتن انبار برای یك فروشگاه الزامی است.« 

به گفته وی، »ب��رای اجاره یك مغازه 40متری 
در می��دان منیریه نیاز ب��ه 100 میلیون ودیعه و 
بین 10 تا 13 میلیون تومان اجاره ماهانه اس��ت. 
البته بس��ته ب��ه میزان موقعیت مل��ك و متراژ آن 
ممكن اس��ت ودیعه تا 200 میلیون و اجاره هم تا 
20 میلیون افزای��ش یابد، اما اگر یك ملك 40 تا 
60 متری داشته باشیم نیاز به یك انباری با همان 
متراژ اس��ت كه هزینه ودیعه و اج��اره انباری هم 
50میلی��ون ودیعه و اج��اره ماهانه یك و نیم تا 2 

میلیون می شود.«
البت��ه قیمت مل��ك در مناطقی مانن��د میدان 
ون��ك به هم به ان��دازه میدان منیریه اس��ت و در 
مراكز خرید میدان پون��ك قیمت ملك مربوط به 
فروش��گاه لوازم ورزشی حتی بین 20 تا 25درصد 
هم كمتر اس��ت. به نظر می رسد میدان منیریه به 
دلیل تمرك��زی كه بر روی این محصوالت دارد از 

قیمت بسیار باالتری برخوردار باشد. 
پس از قیمت ملك خرید تجهیزات و لوازم مورد 
نیاز برای فروشگاه است. در وهله اول باید بررسی 
كرد كه چه لوازمی برای راه اندازی یك فروش��گاه 
الزم است. یك فروشگاه لوازم ورزشی تمامی ابزار 
مربوط ب��ه ورزش را در بر می گیرد كه عمده ترین 
آنها لباس و كفش ورزشی هستند. انواع كفش های 
ورزشی، لوازم اسكی، انواع وسایل برقی بدن سازی، 

فوتب��ال دس��تی، دارت، میز بیلی��ارد، مایو، لباس 
ورزش��ی، انواع توپ، تور، تفنگ س��اچمه ای و. . . 

است. 
مهدی توحیدی دارنده یك فروش��گاه در میدان 
منیری��ه می گوید:»برای راه اندازی یك فروش��گاه 
ورزش��ی باید حدود 300 میلیون تومان در مرحله 
اول خری��د كرد. به عبارت��ی تمامی محصوالت در 
س��ایز های مختلف باید یك جین خریداری شوند. 
باتوجه به اینكه بیشتر محصوالت خارجی هستند 
رقم س��فارش بس��یار باالتر می رود.« به گفته وی 
»برخی از فعاالن این صنف به جای فروش تمامی 
محصوالت بر روی یك محصول خاص تكیه كرده 
و نمایندگی آن را دریافت می كنند در این صورت 
می��زان ریس��ك فروش پایی��ن م��ی رود، اما برای 
گرفتن نمایندگی حتما باید ملك اجاره ای نبوده و 
سرمایه اولیه باالی یك میلیارد باشد كه هر كسی 

توان چنین ریسكی را ندارد.« 
حس��ین افضلی مقدم صاحب یك فروش��گاه در 
می��دان ون��ك می گوید:»فروش لوازم ورزش��ی از 
كس��ب و كارهایی است كه با س��ود باالیی همراه 
است. صاحبان تمامی فروشگاه ها محصوالت خود 
را در حج��م انبوه از كش��ور چی��ن وارد می كنند. 
وقتی تعداد س��فارش محصول در كش��ور چین به 
بیش از 1000 عدد برس��د یك تخفیف ویژه برای 

سفارش دهنده قائل می شوند، همین موضوع باعث 
می ش��ود كه قیم��ت خرید بین 20 ت��ا 30درصد 
كاهش داش��ته باش��د حال اینكه فروشنده جنس 
را در مغ��ازه خود با همی��ن قیمت اصلی به عاوه 

درصدی سود قابل توجهی به فروش می رساند.«
ب��ه گفت��ه وی، »تمام��ی محصوالت��ی ك��ه در 
فروش��گاه ها به فروش می رس��ند با حاش��یه سود 
50درصدی هس��تند. ب��رای مثال قیم��ت كتانی 
اس��كیچرز به صورت عمده ای بین 30 تا 40 دالر 
است، اما در بس��یاری از فروشگاه های كشور بین 

300 تا 400 هزار تومان به فروش می رسد.«
نمیا ش��یخی پویان دارنده یك فروش��گاه لوازم 
ورزش��ی در میدان پونك می گوید:»حاش��یه سود 
فروش��گاه های ورزش��ی از محل فروش لوازم است 
و لباس ورزش��ی س��ود چندانی ندارد. برای مثال 
لباس های برند آدیداس نهایتا با 20درصد سود در 
فروشگاه های ایران به فروش می رسند، زیرا قیمت 
خرید محصول اولیه بس��یار باال اس��ت و نمی توان 
یك رقم نجومی را برای یك دس��ت لباس ورزشی 
در نظر گرفت. اگر یك دست لباس ورزشی مارك 
آدیداس 800 هزار تومان به فروش می رسد قیمت 
خرید آن بین 550 تا 600 هزار تومان اس��ت كه 
بای��د ب��ه آن هزینه حمل و گمرك��ی را هم اضافه 

كرد.«
وی معتقد اس��ت:»یك فروش��گاه لوازم ورزشی 
در میدان منیریه اگر به صورت گس��ترده فعالیت 
كند و بتواند محصوالت را به قیمت مناسب بخرد، 
می توان��د در ماه بی��ن 35 تا 40 میلی��ون درآمد 
داشته باش��د زیرا بسیاری از این فروشگاه ها مركز 
توزی��ع محصول به نقاط مختلف كش��ور هس��تند 
كه از این طریق هم س��ود قابل توجهی عاید آنها 
می ش��ود. اما در مراكز خرید مختلف ش��هر نهایتاً 
بتوان بین 15 تا 20میلیون تومان از یك فروشگاه 

لوازم ورزشی كسب درآمد كرد.«
یكی از م��وارد دیگری ك��ه بای��د در راه اندازی 
فروش��گاه در نظ��ر گرف��ت، طراح��ی داخلی آن 
اس��ت. طراحی یك فروش��گاه باز هم به نوع كاال 
و مكان بس��تگی دارد. مریم عرب نژاد طراح دكور 
می گوید:»بسیاری از برندهای روزشی از رنگ های 
ش��اد در طرح های خ��ود اس��تفاده می كنند. این 
موض��وع می توان��د هم یك نقطه ق��وت و هم یك 
نقطه ضعف به ش��مار برود. برای مثال رنگ نارجی 
یا س��بز فس��فری در لباس های ورزشی و كیف و 
كفش ه��ا بس��یار دیده می ش��ود در حال��ی كه به 
ص��ورت معمول افراد بس��یار اندكی هس��تند كه 
تمایل به اس��تفاده از این رنگ ه��ا دارند، پس این 
هنر طراحی اس��ت كه مشتری را جذب خرید این 

محصوالت می كند.«
وی تاكید دارد:»اگر قصد دارید روی خصوصیات 
قیمت��ی مانور دهی��د ب��ا اس��تفاده از اتیكت ها و 
كاغذ های قیمت، دكور خود را مزین كنید. س��عی 
كنید س��ادگی را در طراحی خ��ود در نظر بگیرید 
تا مش��تری در انتخاب خود گیج نشود. كاالهایی 
را جل��وی دید قرار دهی��د كه امتحان خود را پس 
داده اند. در نورپردازی دقت كافی داش��ته باشید تا 
هم كاالها دیده ش��وند و هم نورپردازی چش��م را 
اذیت نكند. در بوتیك خود از سبدهای مخصوص 
حراج اس��تفاده كنی��د و در حد ممك��ن كاالها را 
جلوی دس��ت قرار دهید. رگالی كردن محصوالت 
به جذب مش��تری كمك شایانی می كند. بسیاری 
از افراد دوس��ت دارند در زمان انتخاب، دست شان 
باز باشد و از رودررویی مستقیم با فروشنده پرهیز 
می كنن��د. تمامی این موارد با یك طراحی س��اده 
و مناس��ب قابل حل اس��ت تنها كافی اس��ت كه 
در راه اندازی یك فروش��گاه به ی��ك طراح اعتماد 
كنی��د.« ب��ه گفت��ه وی »طراحی یك فروش��گاه 
متوس��ط ورزش��ی برای یك طراح بی��ن یك تا 2 
میلی��ون توم��ان هزین��ه دارد كه با جم��ع هزینه 

دستمزد به كمتر از 5 میلیون تومان می رسد.«

آیا از داشتن ش��غلی كه آینده ای ندارد خسته 
ش��ده اید؟ آیا مجبور هستید از دستورات شخص 
دیگری پیروی كنید؟ آی��ا آرزو دارید برای خود 
كس��ب و كار كوچكی داش��ته باش��ید؟ خب هیچ 
زمانی بهتر از حاال برای راه اندازی یك كسب و كار 
كوچك نیس��ت، چراكه بعدها این كار برای شما 

سخت تر می شود. 
 باوجود ش��رایط اقتصادی كنونی اما بس��یاری 
از كس��ب و كارهای كوچ��ك امروز بس��یار موفق 
هس��تند. اما ب��رای راه ان��دازی یك كس��ب و كار 
كوچ��ك چن��د نكت��ه را بای��د در ذهن داش��ته 
باش��ید. در ای��ن مقاله ما به ش��ما چن��د راهكار 
ب��رای راه ان��دازی كس��ب و كار خواهی��م گف��ت. 
نخس��تین چیزی كه به آن نی��از دارید یك ایده 
جذاب اس��ت. به عنوان صاحب یك كس��ب و كار 
كوچ��ك بای��د تفاوت عم��ده ای با ش��ركت های 
بزرگ ایج��اد كنید. چ��ه بخواهی��د محصول یا 
 خدمات��ی ارائه دهید یا یك اس��تراتژی بازاریابی 
منحصرب��ه فرد ارائه دهی��د، اصالت رمز موفقیت 
شماس��ت. هر ای��ده ای كه در ذه��ن دارید ابتدا 
مطمئ��ن ش��وید تقاضا ب��رای آن وج��ود دارد. 
تحقیق��ی در ب��ازار انجام دهی��د و ببینید مردم 
چگونه نس��بت به بیزینس جدید ش��ما واكنش 
نش��ان می دهند.  تحقیق خود را حرفه ای انجام 
دهید، چ��را ك��ه می تواند روش تبلیغاتی ش��ما 
باش��د. از كسانی كه به بیزینس شما عاقه نشان 
می دهند، لیستی به عنوان مشتریان بالقوه تهیه 
كنید. زمانی كه با این افراد ارتباط برقرار می كنید 
به آنان پیشنهاد تخفیف ویژه بدهید تا در جریان 

تحقیقات مشاركت بیشتری داشته باشند. 
عاوه بر این شما نیاز به یك برنامه تجاری برای 

شروع كسب و كار كوچك خود دارید. برنامه ریزی 
برای هر مرحله از كار جهت دس��تیابی به اهداف 
ضروری اس��ت. ب��رای برنام��ه بلند م��دت خود 

اس��تراتژی های كوتاه مدت داش��ته باشید. سعی 
كنی��د تمام راه ه��ای ممكن و هم��ه هزینه های 
احتمالی آینده را در نظر داشته باشید. اگر برنامه 

تجاری شما به خوبی طراحی شده باشد می تواند 
شما را در پیداكردن بهترین سرمایه گذاری برای 
كسب و كارتان كمك كند. از گرفتن وام بپرهیزید 

زیرا فش��ار مالی بسیاری بر شما وارد می كند. به 
دنبال س��رمایه گذار یا كمك های دولتی باشید و 

اگر موفق نشدید از كم شروع كنید. 
مثًا اگر آرزوی داش��تن ی��ك قنادی را دارید، 
از یك آش��پزخانه خانگی ش��روع كنید. این كار 
ه��م هزینه كمت��ری دارد و ه��م راه خوبی برای 
ارتباط با مشتری است و از طرفی می توانید پول 
بیش��تری برای بیزینس اصلی خ��ود جمع آوری 

كنید. 
 اگر آمادگی راه اندازی كار خود را پیدا كردید، 
مطمئن ش��وید همه اسناد الزم را دارید. شركت 
خ��ود را ثب��ت و گواهی ها و مجوزه��ای الزم را 
دریاف��ت كنید. از بیمه غافل نش��وید. یكی دیگر 
از چیزه��ای مهمی كه نیاز دارید یك حس��ابدار 
است. دنبال شخص مناس��بی بگردید كه بتواند 
این كار را به خوبی انجام دهد تا از اتاف سرمایه 

جلوگیری كنید. 
 كوچك تری��ن اش��تباه حس��ابداری می تواند 
مش��كات بزرگ مال��ی ایجاد كن��د. همین كه 
معامات تس��هیل ش��د، باید یك حساب تجاری 
باز كنی��د. یكی دیگر از جنبه های مهم توس��عه 
كس��ب و كار، بازاریابی اس��ت. از ابزارهایی چون 
وب س��ایت، كارت تج��اری، آگه��ی و بروش��ور 
اس��تفاده كنید و مطمئن ش��وید ك��ه از آنها به 

درستی استفاده می كنید. 
 ب��رای آنكه نتیجه بهت��ری از تبلیغات بگیرید 
باید از یك اس��تراتژی پیروی كنید. شروع كنید 
به تبلیغ وب س��ایت خود در شبكه های اجتماعی 
و صفحه ه��ای اقتصادی. وب س��ایت ش��ما باید 
جذاب و سازماندهی ش��ده باشد و امكان مشاهده 

محصوالت و خرید داشته باشد. 

گزارشی از کسب و کار فروشندگان وسایل ورزشی 

حداقل سرمایه برای شروع 300 میلیون تومان 

چگونه یک کسب و کار کوچک راه بیندازیم؟ 

خبر

ایده هایی برای کسب و کار با اهداف 
بشردوستانه

با وجود مش��كات روزافزونی كه وجود دارد، نس��ل جدید با 
آگاهی بیش��تر در جهت بهبود ش��رایط می كوشد و انگیزه های 
جدیدی در راستای این اهداف خلق می كند. این تأثیرات مثبت 
می توان��د از یك مصرف كننده خوب بودن ش��روع و به تك تك 
بخش هایی كه در كشورهای توسعه نیافته جای كار و پیشرفت 
دارد، كش��یده ش��ود، از بهبود وضعیت زیست محیطی گرفته تا 
آگاهی رسانی در سیاست یا اشتراك گذاری دانش. نمونه هایی از 
این دس��ت، بهترین خدمات را در اختیار دیگران قرار می دهد و 
در كنار آن می تواند به كس��ب درآمد هم منجر شود. در ادامه با 

الی گشت همراه باشید تا این ایده ها را بررسی كنیم. 

1- ساختن چت بات
می توانید این كار را به كمك افراد اهل چت انجام دهید. یك 
پلتفرم ایجاد چت بات به شما اجازه می دهد در عرض چند دقیقه 

بدون هیچ دانش كدنویسی، روبات چت بسازید. 

2- مشاوره آنالین برای جمع آوری کمک مالی
اگ��ر پیش زمین��ه كار مالی و تجربه فروش داش��ته باش��ید، 
می توانید این دو مهارت را به كار بگیرید و مركز مشاوره خودتان 
را برای جمع آوری كمك به مؤسسه های خیریه راه اندازی كنید. 
باید نوع خیریه هایی را كه می خواهید با آنها كار كنید، مشخص 
كرده و با استفاده از شبكه سازی، با كسانی كه تمایل زیادی برای 
كمك دارند رابطه برقرار كنید. پس از آن كافی  است به آنها ثابت 
كنید كه می توانید برنامه های مؤثری برای جمع آوری اعانه ایجاد 
و پیاده س��ازی كنید كه به آنها كمك می كند برای موارد مورد 

نیازشان پول كافی جمع كنند.

 3- وبالگ نویسی آموزشی
آیا شما برای یافتن پاسخ پرسش های تان وباگ می خوانید؟ 
آی��ا دانش خاصی دارید كه به كار دیگران بیاید؟ ممكن اس��ت 
در زمینه های مختلفی كارشناس باشید. مسافرت، زبان، زندگی 
س��ازگار با اكوسیستم، هرچه باش��د می توانید آن را با دیگران 
به رایگان به اشتراك بگذارید. كافی است یك قالب رایگان وباگ 
انتخاب و به طور منظم مطلب تهیه كنید. به این صورت می توانید 
از راه های گوناگون با نوش��تن در مورد مطالب مورد عاقه خود 

درآمد كسب كنید. 

۴- تدریس آنالین
اگر مجموعه مش��خصی از مهارت ها را دارید، می توانید آنها را 
به دیگران آموزش دهید. خدمتی به مردم كرده و در عین حال 
درآمد كس��ب می كنید. ش��ما می توانید به دانشجویان آموزش 
دهی��د، زبان آم��وزش دهید، نحوه پرداخت مالی��ات را آموزش 
دهید، یك دوره آناین برای آموزش راه اندازی یك كس��ب وكار 
كوچك برگزار كنید، یك كانال یوتیوب برای آموزش و راهنمایی 
مردم به زندگی س��الم راه اندازی كنید، چگونگی حفظ پایداری 

كسب وكار را به استارتاپ ها مشاوره دهید و...

 ۵- توسعه دهنده سبز اپلیکیشن
اف��رادی كه می خواهند به فعالیت های حامی محیط زیس��ت 
بپردازن��د، نمی دانند از كج��ا باید آغاز كنند. پ��س چرا به آنها 
كمك نكنید؟ اگر در توسعه اپلیكیشن های وب و موبایل مهارت 
دارید، می توانید اپلیكیشنی بس��ازید كه به كاربران نشان دهد 
چگونه خود را با زندگی سبز و سالم تر سازگار سازند. می توانید 
اپلیكیش��نی بس��ازید كه پایداری را به طور كلی آموزش دهد یا 
می توانید بر یكی از موارد تبدیل انرژی، بازیافت، خرید و ساخت 
محصوالت دوس��تدار طبیعت، زندگی سبز در خانه و محل كار 

تمركز كنید. 

۶- رانندگی در شرکت های مشابه اوبر
ممكن است به این فكر نكرده باشید، اما راننده های اوبر، جهان 
را با گام های كوچك ش��ان تغییر می دهند. این نوع رانندگی كار 
آس��انی برای انجام دادن اس��ت. به عنوان یك راننده اوبر افراد را 
تشویق می كنید جاهای خالی تاكسی را به اشتراك بگذارند و به 
آنجا كه می خواهند، برسند. این موارد باعث كاهش آلودگی های 

ناشی از مصرف سوخت  می شود.

 ۷- جمع آوری گسترده مبالغ اندک
مشابه پلتفرم وام های خرد، جمع آوری گسترده مبالغ اندك، 
روشی اس��ت كه كارآفرینان اجتماعی می توانند از این راه برای 
پروژه های ش��ان منابع مالی پیدا كنند. با ای��ن روش می توانید 
پروژه های بشردوستانه را به افرادی كه قصد كمك به آنها دارند، 
پیوند دهید. به جای انتظار دریافت نرخ بهره  و پاداش های كان، 
سرمایه گذاران خرد قول دریافت مجدد پول سرمایه گذاری شده 
را از افراد می گیرند. برای نمونه، شركت های هدف آنها را به عنوان 
سرمایه گذار معرفی می كنند یا با عضویت مادام العمر، پروژه های 

كمپانی مورد نظر به آنها اعطا می شود. 

۸- تهیه یک برنامه پیشرفت شخصی
با ایجاد فضایی كه افراد بتوانند مهارت های نوین اس��تخدامی 
در آن كسب كنند و روی پای خود بایستند، می توان به كسانی 
كه قصد پیش��رفت ش��غلی دارند كمك كرد. این فضا می تواند 
رس��تورانی باش��د كه در آن افراد نیازمن��د را تعلیم می دهید و 
اس��تخدام می كنید تا مهارت هایی را به آنه��ا یاد بدهید. دیگر 
برنامه های بهسازی می تواند ش��امل مواردی از قبیل دوره های 
آموزش الكترونیكی مش��اغل و كسب وكارها، بازاریابی یا توسعه 

وب باشد؛ فرصت ها بی شمارند. 

۹- نوشتن کتاب های الکترونیک
مشابه وباگ نویسی، كتاب های الكترونیكی به شما این امكان 
را می دهند كه مهارت های جدیدی به دیگران آموزش دهید. این 
كتاب های الكترونیكی برای خواننده ها كسری از قیمت یك كتاب 
كاغ��ذی هزینه دارند، درحالی كه ب��ا همان كیفیت آموزش را به 
خواننده منتقل می كنند. كتاب های الكترونیكی را می توان روی 
پلتفرم ها و ماركت های مختلف فروش كتاب الكترونیكی فروخت، 
همچنین می توانید نسخه هایی از كتاب های تان را به سازمان های 

غیرانتفاعی  مرتبط اهدا كنید. 

1۰- راه اندازی یک شرکت آموزش گردشگری
بس��یاری از مردم پول های شان را پس انداز می كنند تا بتوانند 
نقاط بیشتری از دنیا را از نزدیك ببینند. عاوه بر این گردشگران 
به طور فزاینده ای به دیدن كشورهایی عاقه مند هستند كه در آنها 
می توانند در پروژه های اجتماعی شركت كنند. هرچند این گونه 
وب سایت های یافتن همس��فر از پیش وجود دارند، اما چرا شما 
هم یك شركت گردشگری راه اندازی نكنید كه به افراد در مورد 
كش��وری كه می خواهند در آن داوطلب باشند آموزش دهد، به 
داوطلبان بگوید چه چیزهایی نیاز خواهند داشت، به گردشگران 
محل استقرارشان را نشان دهد و مواردی را به مسافران در مورد 

كشوری كه می خواهند در آن زندگی كنند، پیشنهاد دهد.
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و  بررس��ی  ام��کان    GNAF
صحت س��نجی یک نش��انی فیزیکی 
ب��ه هم��راه موقعی��ت و مختص��ات 
جغرافیای��ی آن را در کش��ور مقدور 
می س��ازد. همچنین به واسطه ایجاد 
 GNAF و راه ان��دازی پای��گاه ملی
دقی��ق  موقعی��ت  تعیی��ن  ام��کان 
فیزیکی حاصل خواهد  نش��انی های 

شد. 
مزای��ای  دارای   GNAF پای��گاه 
بس��یاری از جمله افزای��ش کارایی، 
افزای��ش دق��ت و داده ه��ای قاب��ل 
اطمینان اس��ت. مفهوم فایل نشانی 
مل��ی مکان مرجع ش��ده جی نف از 
اواس��ط تا اواخر دهه ۱۹۹۰ توسط 
شرکت PSMA اس��ترالیا و برخی 
دیگ��ر از س��ازمان ها در این کش��ور 

مطرح شده و توسعه یافته است. 
هر نش��انی که در GNAF ایجاد 
ش��ده، بین چند نش��انی همسان در 
برابر مجموع��ه داده مکانی مربوطه 
مقایسه می شود تا بدین ترتیب یک 
قطعه ملکی، معابر یا موقعیت مکانی 
آن نقط��ه و وج��ود ی��ا ع��دم وجود 
صحت سنجی و راستی آزمایی شود و 
همچنین کیفیت نشانی آن سنجیده 

می شود. 
GNAF  در حقیق��ت ش��اخص 
معتبری از نش��انی های مکان مرجع 
در س��طح کشور اس��ترالیا است. در 
ابتدا این مجموعه داده ش��امل بیش 
از ۱۲.۶ میلیون نش��انی تأیید شده 
ب��ود. هر ی��ک از نش��انی ها با دقت 
باال اعتبارس��نجی ش��ده و ش��امل 
جزییاتی همچون محل��ه، نام معبر، 
شماره پالک و مختصات جغرافیایی 

منحصر به فرد ملک است. 
س��ال ۲۰۰۴ ش��رکت گوگل ابتدا 
ج��ی میل و پ��س از آن گوگل ارث 
را به عن��وان س��رویس داده مکان��ی 
راه ان��دازی ک��رد. ظ��رف دو س��ال 
فیس ب��وک به س��مت ثبت ن��ام از 
کاربران و انتقال ارتباطات اجتماعی 
در قالب داده مکانی حرکت کرد. در 
این فرآیند آیفون س��ه سال عقب تر 
ب��ود و آی پد همچنان ش��ش س��ال 

عق��ب اس��ت.  این توانایی ها ش��امل 
کاربرد روشمند آن برای ایجاد فهرست 
دقیق و با کیفیت از آدرس هایی بود که 
از ۱۰ منبع مختلف جمع آوری می شد. 
در س��ال ۲۰۱۴ مؤسس��ه عموم��ی 
نقشه برداری استرالیا دهمین سالگرد 
تولد جی نف را جش��ن می گیرد. ۱۰ 
سال زمان زیادی نیست، اما در همین 
۱۰ سال در قرن گیج کننده بیست و 
یکم بسیاری از چیزها می تواند تغییر 
کند.  این ۱۰ سال می تواند به وضوح 
نشان دهد آنچه در پس زمینه ذهن ما 
بوده اکنون محقق شده است. آنچه در 
۱۰ سال پیش در دسترس بوده اکنون 

با فناوری متفاوت انتظارات ما را برای 
ترسیم نقشه ای دیجیتال محقق کرده 
است، جی نف برای اقتصاد بسیار مفید 

بوده است. 

جی نف در ایران
براساس اطالعات سایت مخابرات 
ط��رح  رئیس جمه��ور  دس��تور   ب��ا 
ج��ی نف ب��ه ش��رکت ملی پس��ت 
واگذار  ای��ران  اس��المی  جمه��وری 
ش��د که ب��ا کم��ک ۱۳ س��ازمان و 
ش��رکت این ط��رح را اجرایی کند. 
ای��ن ط��رح در ۳ بخش کدپس��تی، 
کدیونیک یا امکان اختصاصی طول 

و عرض جغرافیایی مکان ها و سامانه 
یکپارچه س��رویس تقسیم می شود. 
براین اس��اس ای��ن پ��روژه به عنوان 
یکی از پروژه های اولویت دار اقتصاد 
ارتباطات و فناوری  مقاومتی وزارت 
در دو بخ��ش نش��انی اس��تاندارد و 
سیستم یکپارچه سازی امالک کشور 

در دستور کار قرار گرفته است. 
 براس��اس اطالعات سایت وزارت 
ارتباط��ات، ب��ه گفته مع��اون وزیر 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات و 
مدیرعام��ل ش��رکت پس��ت تاکنون 
دارای  م��کان  و۳۰۰  میلی��ون   ۴۸
ک��د ۱۰رقمی ش��ده اند و براس��اس 

قانون هر دو س��ال اماکن ش��هری و 
هر چهار س��ال در اماکن روس��تایی 

بهنگام رسانی خواهد شد. 
از ای��ن تعداد حدود ۳۸ میلیون و 
۳۰۰ هزار مکان شهری و حدود ۱۰ 
میلیون روستایی است که صد درصد 
بهنگام رسانی شده اند  اماکن شهری 
و در ۵۵ درصد روستاها هم این امر 

محقق شده است. 
طرح جی نف در همه استان های 
کشور اجرا می ش��ود و این طرح در 
شهرهای بزرگ مش��هد، اصفهان و 
تهران به صورت آزمایشی راه اندازی 
ش��ده تا ب��ا دیدن مش��کالت و رفع 
آنها دس��تورالعمل جام��ع آن تهیه 
شود و پیش بینی می شود این طرح 
به زودی در همه اس��تان های کشور 

آغاز شود. 
ای��ن ط��رح در س��ه الیه نش��انی 
آدرس ده��ی،  استانداردس��ازی  ی��ا 
نقش��ه و س��رویس دهی اس��ت که 
در اج��رای آن خیابان ه��ا، محالت 
و کوچه ه��ا در ش��هرها و روس��تاها 
همچنین  و  می ش��وند  همنام سازی 
ط��رح پالک گذاری هم در ش��هرها 
در  و  می ش��ود.  اج��را  روس��تاها  و 
ادامه نقش��ه ش��هر و روستا با کمک 
دهیاری ها و ش��هرداری ها در اختیار 
پس��ت قرار می گیرد. ب��ا اجرای این 
ط��رح مکان ها با یک کد ش��ناخته 
می ش��وند و م��ردم از س��ردرگمی 

درباره آدرس دهی خارج می شوند. 

تأثیر شگرف طرح جی نف بر 
اقتصاد کشور

بنا بر اع��الم مدیرعامل ش��رکت 
پس��ت، طرح جی نف تأثیر بس��یار 
زیادی بر اقتصاد کشور دارد، به نحوی 
که داش��تن اطالعات درب��اره اینکه 
یک خیابان چند باب ساختمان دارد 
و هر یک از این س��اختمان ها چند 
نانوایی،  تج��اری،  مس��کونی،  واحد 
داروخان��ه، بیمارس��تان و. . . را در 
خود جای داده اس��ت افق روش��نی 
برای برنامه ریزی درست پیش روی 

مسئوالن می گشاید. 

تخت جمشید صاحب فیبر نوری شد
پروژه ش��بکه فیبر نوری مجموعه تاریخی تخت  جمشید با 

اعتبار ۲میلیارد ریال به  بهره برداری رسید. 
به گ��زارش س��ازمان می��راث  فرهنگ��ی، صنایع  دس��تی و 
گردش��گری، پروژه ایجاد و بهره برداری از شبکه فیبر نوری در 
مجموعه تخت جمشید به رس��یدن به توسعه پایدار در زمینه 
مخابراتی و حفاظتی و اطالع رسانی کمک زیادی خواهد کرد. 

بنا به این گزارش، کابل  کش��ی فیبر نوری ۲۴ ُکر، به  متراژ 
بیش از ۲ هزار متر هفت نقطه از این مجموعه را تحت  پوشش 

قرار داده است. 

براس��اس نیاز س��نجی در محوط��ه تخت  جمش��ید، نقاط 
هفت گان��ه عبارت از پارکینگ، یگان حفاظ��ت، گیت ورودی، 
کاخ تچ��ر و هدی��ش، کاخ آپادانا، دروازه ملل و در شیش��ه ای 
و دیده بانی هس��تند که تعدادی از س��یگنال ها از طریق فیبر 
ن��وری به این مناطق انتقال می یابن��د.  با توجه به اینکه تمام 
 Outdoor هف��ت نقطه در فضای باز قرار دارن��د، از رک های
اس��تفاده ش��ده که ضد گرد و غبار و دارای دماسنج دیجیتال 
برای خاموش و روش��ن کردن فن  هاست. همچنین به  منظور 
استفاده حداکثری از پهنای باند فیبر نوری برای انتقال تصاویر 
و ش��بکه از مدیاکانِورتورهای گیگابایتی اس��تفاده شده است.  
مزیت استفاده از فیبر نوری در انتقال سیگنال های مختلف که 
بدون هیچ گونه تأخیر و افتی همراه است، برداشتن گامی مؤثر 

در ارتقای سیستم ارتباطی و حفاظتی مجموعه است. 
با ایجاد و بهره برداری از شبکه فیبر نوری با مزیت هایی چون 
پهنای بس��یار وسیع، افت و نویز پذیری و حفاظت الکترونیکی 
که تجهیزات پایه ای آن با تغییرات جوی دچار خلل یا نوسان 
می ش��د، مرتفع می ش��ود.  از دیگر قابلیت های افزوده به این 
سیس��تم انتقال صوت اس��ت که یک رک صوتی حرفه ای که 
 Aux شامل یک میکسر با شش ورودی میکروفن و دو ورودی
با قابلیت تنظیم صدا به  صورت »بم � زیر« اس��ت و به  همراه 
یک س��لکتور با ۱۰ زون استفاده شده است.  تمام محصوالت 
و ادوات مورد نیاز اجرای این پروژه س��اخت ایران اس��ت و ۲۰ 
تا ۳۰ س��ال قابلیت استفاده دارد.  تخت جمشید یا پارسه نام 
یکی از شهرهای باستانی ایران در جنوب است که طی سالیان 
پیوسته، پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان 
امپراتوری هخامنشیان بوده  است.  در این شهر باستانی کاخی 
به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش 
بزرگ، خشایارشاه و اردشیر اول بنا شده  و به مدت حدود ۲۰۰ 

سال آباد بوده  است. 
تخت جمشید در شمال شهرستان مرودشت، شمال استان 

فارس  )شمال شرقی شیراز( جای دارد.
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  »ساماندهی پیام رسان ها« 
دستور شورای عالی فضای مجازی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در جلسه بعدی، بحث 
ساماندهی پیام رسان ها را مطرح خواهیم کرد.  به گزارش واحد 
فناوری اطالعات سایبربان، سیدابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه 
کنفرانس راهکارهای پیشگیری از سرقت علمی با اشاره به اینکه 
سامانه های مشابهت یاب کمک خوبی در راستای پیشگیری از 
سرقت علمی به حساب می آید، اظهار کرد: قرار شده این سامانه 
در دانش��گاه آزاد نصب شود تا بتواند مشابهت یابی را در سطح 
مقاله ها و پایان نامه ها داش��ته باش��د.  دبیر شورای عالی فضای 
مجازی با اشاره به اینکه از میزان سرقت علمی در حال حاضر 
آمار رسمی در دست نیست، درباره بحث حمایت از شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان های داخلی تصریح کرد: شنبه هفته آینده 
که جلس��ه ش��ورای عالی فضای مجازی برگزار می شود بحث 
ساماندهی پیام رس��ان ها را مطرح خواهیم کرد.  فیروز آبادی با 
اشاره به ساماندهی کانال های پیام رسان های خارجی که مصوبه 
این ش��ورای عالی را نیز به دنبال دارد، یادآور شد: هدف از این 
مصوبه، قانونمند کردن این فضاست تا کسانی که در شبکه های 
اجتماعی نقش رسانه ای دارند فعالیت شان شفاف شود.  رئیس 
مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ 
کانال ثبت نام و ابراز هویت ش��ان را انج��ام داده اند، عنوان کرد: 
به زودی سیاست های تشویقی را برای این دست از کانال ها که 
احراز هویت شان مشخص است از طریق سیاست های تشویقی 

در قالب تبلیغات اعالم خواهیم کرد. 

استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای 
رای گیری

در آخری��ن جلس��ه ش��ورای عالی فض��ای مج��ازی، طرح 
س��اماندهی پیام رس��ان های اجتماعی که پیش از این تصویب 
شده بود، نهایی و همچنین مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی، 
وزارت کشور و شورای نگهبان، استفاده از ابزارهای الکترونیکی 
برای رای گیری را مورد بررس��ی قرار دهند.  در جلس��ه قبلی 
ش��ورای عالی فضای مجازی که ۲۶فروردین تشکیل شده بود، 
مفاد باقیمانده از سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های 
اجتماعی پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید و استفاده 
نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های 
اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع 
اعالم شد.  ممنوعیت کنترل ارتباطات کاربران پیام رسان های 
اجتماعی توس��ط اشخاص حقیقی و حقوقی و تکلیف به بانک 
مرکزی ب��رای تدوین آیین نامه پرداخت ه��ای بانکی از طریق 
پیام رس��ان های اجتماع��ی داخلی ظ��رف دو ماه نی��ز از دیگر 
مصوبات جلس��ه پیشین ش��ورای عالی فضای مجازی بود.  در 
نهایت در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی سیاست ها 
و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی نهایی و همچنین 
ب��ا توجه ب��ه حادثه خیزی در فضای مج��ازی، طرح نظام ملی 
پیشگیری و مقابله با حوادث در فضای مجازی بررسی و ادامه 

آن به جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی موکول شد. 

خبر



رئیس جمهور روسیه تهدیدی 
خطرناک تر از داعش 

ج��ان مک کین، نامزد س��ابق ریاس��ت جمه��وری ادعا 
کردند پوتین رئیس جمهور روس��یه خطری بزرگ تر برای 
امنیت جهانی اس��ت. در روز دوش��نبه م��ک کین، رئیس 
کمیت��ه نیروهای مس��لح مجل��س س��نا در مصاحبه ای با 
ABCدر طول یک تور اس��ترالیایی اظه��ار کرد:»من فکر 
می کن��م داعش می تواند کارهای وحش��تناکی انجام دهد، 
ام��ا در حقیق��ت روس ها هس��تند که ب��رای از بین بردن 
اساسی دموکراس��ی و تغییر نتیجه انتخابات آمریکا تالش 

می کنند.«
طی درخواس��ت بررس��ی تهدید مطرح ش��ده توس��ط 
پوتی��ن، م��ک کین بی��ان کرد: م��ن فکر می کن��م پوتین 
تهدیدی بزرگ تر و مهم تر از داعش است. جمهوریخواهان 
آریزونه��اور بی��ان می کنند: گرچه او مدرک��ی را مرتبط با 
موفقیت مؤثر مس��کو در انتخابات پی��دا نکرده، اما معتقد 
اس��ت که روس ها تالش می کنند و همواره در حال تالش 
ب��رای تغییر نتیجه انتخابات هس��تند. همچنین مک کین 
در ادام��ه افزود: آنها همچنان در ح��ال تالش برای تغییر 
نتیجه انتخابات و تأثیر گذاری در نتیجه انتخابات فرانس��ه 
هستند. این س��ناتور همچنین در پاسخ به دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور ایاالت متحده به تالش های مشکوک روسیه 
ب��رای نف��وذ در انتخابات آمریکا اش��اره کرد و خواس��تار 
تحریم های بیشتر علیه مسکو شد. تا زمان انتخابات در ماه 
نوامبر برای پاس��خ به تالش والدیمی��ر پوتین، برای تغییر 
نتیج��ه انتخابات مان هیچ اقدام��ی نکرده ایم. عالوه بر این 
در روز دوش��نبه در س��اعت 7:30 ، به گزارش خبرگزاری 
سی ان ان ، در مورد گزارش های جارد کوشنر در خصوص 
پیش��نهاد راه ان��دازی یک کانال ارتباط��ی مخفی بین تیم 
انتقال ترامپ و کرملین، مک کین، قانونگذار جمهوریخواه 
در مصاحبه ای با ش��رکت پخش استرالیا زمانی که از روابط 
پنهان داماد دونالد ترامپ با روس��یه س��وال شد وی اظهار 
کرد:» من این خبر را دوس��ت ن��دارم. با این حال می دانم 
برخی مقامات دولت می گویند این روشی استاندارد است. 
من فکر می کنم )جیمز کومی ، مدیرعامل سابق اف بی آی 
ک��ه در رابطه با نامزدی هی��الری کلینتون اقداماتی انجام 
داده اس��ت ک��ه این اقدامات ب��ه دلیل برخ��ی اخبار های 
نادرس��ت از سوی روس ها بوده اس��ت(. منظورم این است 
که این مورد عجیب تر از س��ابق اس��ت. در واقع نمی توان 
آن را جبران کرد. مک کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح 
همچنین اظهار کرد: من بر این باورم که والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه تهدی��دی بزرگ ت��ر از داعش برای 

امنیت ملی است. 
CNN. com :منبع

دست های کنترل کننده ذهن به کمک 
بیماران سکته مغزی می آیند! 

دس��تکش های روباتیک از س��یگنال های مغز اس��تفاده 
ک��رده تا به بیماران س��کته مغزی کمک کنن��د تا بتوانند 
دس��ت خود را همانند قبل تکان دهن��د. بهبودی بیماران 
س��کته مغزی فرآیند بسیار دش��واری است. پس از آسیب 
مغز، سال های بسیاری طول می کشد تا مغز مهارت های از 
دس��ت داده را از نو بیاموزد. بدین منظور این دس��تکش ها 
به کمک بیماران س��کته مغزی شتافتند. این دستکش که 
Ispihand نام دارد توس��ط دانش��مندان علوم پزش��کی 

دانشگاه واشینگتن اختراع شده است. 
نتایج حاصله در مورد نحوه عملکرد دس��تکش در مجله 
مربوط به بیماران س��کته مغزی به چاپ رس��یده اس��ت. 
برای این کار به یک دس��تکش روباتیک، کالهی مجهز به 
الکترود هایی که سیگنال های الکتریکی فعالیت های مغز را 
شناسایی می کنند و یک کامپیوتر برای تقویت سیگنال ها 

نیاز است. 
اریک لئوثارد، نویس��نده این مجل��ه، در بیانیه ای اعالم 
کرد:»م��ا ثابت کرده ایم که یک رابط میان مغز و کامپیوتر 
با استفاده از نیمکره سالم مغز می تواند به بهبودی بیماران 

سکته مغزی کمک کند.«
 

عملکرد دستکش Ispihand به چه صورت است؟ 
هریک از دستان شما توسط نیمکره مغزی مخالف کنترل 
می ش��وند. بنابراین، زمانی که دس��ت راس��ت خود را تکان 
می دهی��د در واقع نیمکره چپ مغز ش��ما ای��ن فرمان را 
داده اس��ت و اگر نیمکره چپ مغزتان آس��یب دیده باشد 
دیگ��ر قادر به تکان دادن بخش های س��مت راس��ت بدن 
خ��ود نخواهید ب��ود. به گفت��ه لئوثارد:»ایده ای��ن اختراع 
این است که شما بتوانید س��یگنال های مربوط به حرکت 
قسمت های بی حس بدن تان را با حرکت دادن آن دو برابر 
کنید. ارتباطات جدیدی در مغز شما ایجاد می شود که به 
قس��مت سالم مغز شما اجازه می دهد کنترل دست فلج را 

بر عهده گیرد.«
ب��رای ایج��اد چنی��ن ارتباطات��ی نیاز اس��ت ت��ا کاله 
س��یگنال های مربوط به باز و بس��ته کردن دس��ت شما را 

شناسایی و سپس کامپیوتر سیگنال ها را تقویت کند. 
این دس��تکش روی 10 بیمار 13 س��اله امتحان ش��د. 
ه��ر ک��دام روزی 10 دقیقه تا 2 س��اعت، 5 روز در هفته 
و به مدت 12 هفته از دس��تکش استفاده کردند. میانگین 
بهب��ودی این بیم��اران 2/6 بود که به گفت��ه لئوثارد این 
مقدار نش��ان دهنده تأثیر بس��یار مثبت این دستکش روی 
این بیماران بوده اس��ت. ثای هاسکی، دس��تیار نویسنده، 
گفت:»هرچ��ه تکنول��وژی در اس��تفاده از این دس��تکش 
پیشرفت کند، ش��اهد تأثیرات بیشتر و مثبت تر این روش 

روی بیماران سکته مغزی خواهیم بود.«
cnet :منبع

از رک��ود فصلی برای انج��ام کارهایی که 
کیفیت و صرف زمان درآن بسیار مهم است 
و لزوما فوری نیس��ت اس��تفاده کنید. برای 
بس��یاری از مدیران ارش��د، تابستان زمانی 
اس��ت ک��ه ه��ر کاری با س��رعت کم پیش 
م��ی رود و همچنین این فصل برای ش��ان با 
کاهش منظم جلس��ات و تعامالت نامربوط 
به خاطر تعطیالت همراه است و اغلب مواقع 
باعث می ش��ود که با آغاز سه ماه دوم سال 
نسبت به سه ماه سوم سال سرمایه چندانی 
به دس��ت نیاورن��د. مدی��ران می توانند در 
این ش��رایط قرار نگیرن��د؛ در واقع با کمی 
برنامه ریزی و دوراندیشی، تابستان می تواند 

تاثیرگذار تر از هر فصل دیگری باشد. 
کلید به حداکثر رساندن کارایی روز های 
گرم تابس��تان این اس��ت که تفاوت بس��یار 
مهم بین کار ف��وری و مهم را بدانیم)گاهی 
اوقات به عنوان جعبه آیزونهاور از تابس��تان 
یاد می شود(. بیشتر ماه های سال، وقت مان 
را با کار ه��ای فوری پر می کنی��م. ماه های 
تابستانی را به عنوان یک فرصت، برای انجام 
کار های��ی که به زمان کاف��ی و کیفیت نیاز 
دارند، مهم بدانید. )کار های مهم اما نه لزوما 

فوری(. 
در اینج��ا به چند توصیه ش��خصی برای 

داشتن تابستانی کارآمد خواهیم پرداخت.
 

و  چش�م اندازها  ماموریت ه�ا،   -1
ارزش های سازمان خود را نقد و برسی 

)MVV( .کنید
اگر ش��ما بخش��ی از زمان خود را صرف 
اندیش��یدن به اینکه برای س��ازمان تان چه 
کاری بی��ش از کارهای دیگ��ر اهمیت دارد 
می کنی��د، در اینجا ش��ما می توانید در قله 
کوه که همان اوج کارتان اس��ت با برس��ی 
ارزش ه��ای  و  چش��م اندازها  ماموریت ه��ا، 
سازمان تان ش��روع خوبی داشته باشید. آیا 
موضوعات آن برای تان روشن است؟ یا اینکه 
آن ماموریت ها، ارزش ها و چش��م انداز ها را 
نگ��ه می دارید؟ آی��ا آنها مانند یک س��تاره 
ش��مالی سازمان ش��ما را هدایت می کنند؟ 
شاید اهداف تان آرمانی است یا اینکه بدتر، 

بدون هیچ هدفی پیش می روید؟ 

را  اه�داف س�االنه س�ازمان تان   -2
برسی کنید

مطمئن��ا ش��ما به برس��ی ماهانه و س��ه 

ماه��ه KPH و OKR  ه��ا می پردازی��د. 
)ی��ا دیگر ارزش ه��ا و معیار هایی که ش��ما 
در س��ازمان تان اس��تفاده می کنید(. اما به 
محیط��ی که ای��ن بررس��ی ها در آن انجام 
می ش��ود نی��ز فکر کنی��د؛ در فش��ار کاری 
زیاد، در بین فعالیت های طبیعی س��ازمان 
و در بین کار های فوری و فش��رده. بنابراین 
بهتراس��ت از ماه های تابستان برای بررسی 
اهداف ساالنه س��ازمان خود با ذهن آزاد تر، 
آرام ت��ر و عصبانیت کمتر اس��تفاده کنید و 
همچنین در محیطی که فش��ار روی ش��ما 
کمتر از فشاری باشد که در دفتر کار تحمل 
می کنید. س��پس به بررسی کلی برنامه های 
سازمان تان نسبت به هدف ساالنه اش برای 

ارتقا و پیشرفت بیشتر بپردازید. 
ش��ما ش��گفت زده خواهید ش��د از اینکه 
می بینید چگونه در محیط جدید، زمانی که 
مجبور به تصمیم گیری و محاس��به از نمای 
ماهانه یا سه ماهه نیستید، متفاوت تر فکر و 
تفس��یر می کنید )در مورد آنچه سازمان تان 

نیاز دارد تا به اهدافش برسد(.

 SPG 3- به بررس�ی و تنظیم مجدد
شخصی بپردازید

براس��اس یک OMG یک هدف اساسی 
 MEDIUM TERM(با زمان متوس��ط
GOAL(بین ماموریت ها،چش��م اندازها و 
ارزش های ت��ان و باالتر از مهارت های فردی 
SPG تنظیم می ش��ود. مثال های خوب از

هایی که تاکنون دیده ام: 
•مدیر عامل ش��رکت تصمیم گرفته است 
خط تولید ش��رکت تولیدی خود را از چوب 

به آلومینیوم تغییر دهد. 
•پیدا کردن یک ش��ریک تجاری یا ادغام 

شرکت خود با شرکت های رقیب. 
•تغییر منابع مالی از حمایت های مالی به 

کمک مالی حامیان. 
ی��ک حمای��ت  •طراح��ی و راه ان��دازی 
تجارت الکترونیک برای تکمیل کس��ب و کار 

خرده فروشی. 
اگ��ر ش��ما ی��ک SPG داری��د آن را در 
این تابستان بررس��ی کنید. همان سواالت 
زمانی که ش��ما به بررسی MVV سازمان 
می پردازید اعمال می ش��ود. اگر ش��ما هیچ 
SPG ای نداش��ته باش��ید در ح��ال حاضر 
تابستان پیش رو زمانی مناسب برای ایجاد 

آن است. 
4- دستگاه تصمیم گیری سازمان به 

سوخت نیاز دارد

سازمان شما برای یک هدف تشکیل شده 
است. برای ساخت و اجرای یک کیفیت باال 
مبتنی بر تصمیمات تیمی، ساخت و اجرای 
تصمیم��ات مداوم و صحیح باعث رش��دتان 
می شود. تصمیم گیری ضعیف یا شکست در 
به اجرا در آوردن تصمیم گیری خوب باعث 
شکس��ت تان می ش��ود. در اصل سازمان تان 
ی��ک ماش��ین ب��رای تصمیم گیری اس��ت. 
مانند هر وس��یله ای دارای قطعات متحرک 
است و این دستگاه برای تصمیم گیری نیاز 
ب��ه تعمی��ر و نگهداری منظم و همیش��گی 
دارد. اگر کس��ی تاکن��ون از چگونگی کار با 
این دس��تگاه تصمیم گیری به ش��ما چیزی 
نگفت��ه اس��ت می توانی��د س��راغ دفترچ��ه 
راهنم��ا بروید. راهنم��ای تعمیر و نگهداری 
از آن در دفترچ��ه راهنما آمده اس��ت. یکی 
از ضرورت ه��ای حیاتی برای یک ماش��ین 
تصمیم گیری، س��وخت آن اس��ت که ما در 
کتابچه راهنما در مورد چگونگی و حفظ آن 

مطالعه می کنیم. 

راض�ی  آن  از  ک�ه  محیط�ی  از   -5
نیستید خارج شوید

منظور این نیس��ت که از جایی که در آن 
راحت هس��تید بیرون بیایید، بلکه به عنوان 
یک مدیر ارش��د باید بگوییم شما در طول 
روز در محیط��ی ک��ه در آن راحتی��د و کار 
می کنید، با اتفاق ه��ای غیر قابل پیش بینی، 
عدم اطمینان و تغییر سریع اولویت های تان 
ب��ه طور طبیع��ی رو به رو هس��تید. باید به 
خودت��ان بیاموزید برای ای��ن اتفاقات آماده 
باش��ید، در غیر  این صورت در همین جایی 
که اکنون هس��تید باقی خواهی��د ماند. در 
اینجا نکته ای وجود دارد: همه آن ش��رایط 
با ناراحتی یا عدم اطمینان به وس��یله شما 
به پایان می رسد. شما هدایت کننده هرج و 
م��رج در اطراف خودتان هس��تید. همه آن 
ابهام ها و عدم قطعیت زمانی اتفاق می افتد 
که ش��ما در حال مدیریت آن هس��تید. در 
این تابس��تان س��عی کنید خودت��ان را در 
موقعیت های��ی ق��رار دهید ک��ه باعث درد 
و ناراحت��ی در آن ش��ما نیس��تید یا جایی 
ک��ه ش��ما توانای��ی اداره نتیج��ه پایانی را 
ندارید. مثال برای نج��ات حیوانات اهلی در 
منطقه ت��ان برای یک هفته داوطلب ش��وید 
یا برای نگهداری ی��ک بچه در مهد کودک 
کاری انج��ام دهید که ش��ما را از محدوده 

ناراحت کننده مدیریت خارج کند. 
INC. COM :منبع

 5 راهی که برای پیشرفت تان
در این تابستان می توانید در آن گام بردارید

برای مشاهده آخرین قیمت انواع خودرو به سایت فرصت امروز به آدرس forsatnet.ir  مراجعه کنید.

قیمت انواع آئودی در بازار ایران

7 روز آینده در یک قاب

قــاب

کیوسـک

دور دنیا

صفحه 16

مدرسه مدیریت

تویوتا همه سهامش را در شرکت تسال موتورز فروخت تا روی پروژه خودروی پرنده خود متمرکز شود.
ژاپن- 3 ژوئن 2017 – زمین مدرسه سابق در تویوتا: سوباسا ناکامورا، رهبر پروژه Cartivator سوم از سمت چپ، در حال آزمایش 

خودروی پرنده)عکس از آسوشیتدپرس / کوجی اودا(

تلفن مستقیم: 86073283شماره 800 www.forsatnet.ir

سارا کیومرثی
S. kiumarsi92@gmail. com

سارا کیومرثی
S. kiumarsi92@gmail. com

  سومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
تاریخ برگزاری: 18 خرداد 96   

مکان: بابل
 کنسرت گروه ترنگ

تاریخ برگزاری: 18 خرداد 96   
مکان: تهران

 کنسرت علیرضا قربانی
تاریخ برگزاری: 18 خرداد 96   

مکان: تهران
 دومین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی

تاریخ برگزاری: 18 خرداد 96   
مکان: شیراز

 - )Open Air Foto FestivalO
تاریخ برگزاری: 18 خرداد 96   

مکان: جمهوری چک
 نمایشگاه هنر ویلنیوس  )Artvilnius( - لیتوانی

تاریخ برگزاری: 18 خرداد 96   
مکان: لتونی

 نخستین ماراتن تولید محتوای دیجیتال قرآن و معارف دینی
تاریخ برگزاری: 18 خرداد 96   

مکان: تهران
 نمایشگاه بین المللی روشنایی و نورپردازی 2017 - گوانگژو

تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96   
مکان: گوانگژو

 نمایشگاه بین المللی اتوماسیون ساختمان و ساختمان های هوشمند 2017 
تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96   

مکان: گوانگژو
 جشنواره    قایق اژدها  )Duanwu Festival( - چین

تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96   
مکان: چین

 نمایشگاه سیم و کابل گوانگژو - چین
تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96   

مکان: گوانگژو
 نمایشگاه برق و روشنایی گوانگژو - چین

تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96   
مکان: گوانگژو

 نمایشگاه فناوری برق ساختمان گوانگجو - چین
تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96

 سمینار دکتر حلت و دکتر شیری
تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96   

مکان: تهران
 کارگاه فروش حرفه ای کرج
تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96   

مکان: کرج
 مسابقات لیگ جهانی والیبال 2017 سطح A /ایران - بلژیک

تاریخ برگزاری: 19 خرداد 96   
مکان: ایران

 نخستین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   

مکان: همدان
 روز جهانی صنایع دستی  )June 10( - سال 96

تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   
 نمایشگاه آرایشگری و مدل مو ملبورن - استرالیا

تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   
مکان: ملبورن

 مسابقات لیگ جهانی والیبال 2017 سطح A / ایران - صربستان
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   

مکان: ایران
 نخستین همایش ساالنه شیمی و مهندسی شیمی ایران

تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   
مکان: کیش

 نخستین همایش سراسری توسعه پایدار در انرژی و محیط زیست
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   

مکان: کیش
 دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی

تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   
مکان: تهران

 کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   

مکان: تهران
 نخستین همایش ملی جامع حقوق

تاریخ برگزاری: 20 خرداد 96   
مکان: شیراز

 کارگاه آموزشی برند سازی شخصی
تاریخ برگزاری: 21 خرداد 96   

مکان: اصفهان
 مسابقات لیگ جهانی والیبال 2017 سطح A / ایران - آرژانتین

تاریخ برگزاری: 21 خرداد 96   
مکان: ایران

 سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روان شناسی ایران
تاریخ برگزاری: 22 خرداد 96 

منبع: دارکوب مکان: قم 

رویداد

آمار امروز

سارا کیومرثی
S. kiumarsi92@gmail. com

مقام اول طالبی!
آیا می دانید بر اس��اس گزارش بانک مرکزی 
قیمت طالب��ی درهفته اول خرداد ماه امس��ال 
نس��بت به همین زمان در س��ال 95 بالغ بر 93 
درصد رش��د داشته اس��ت. این درحالیست که 
قیمت سیب زرد و قرمز نیز حدود 70 درصد در 

همین دوره افزایش قیمت داشته است.
به گزارش بانک مرکزی، قیمت میوه امس��ال 
افزای��ش قابل توجهی یافته اس��ت، به طوری که 
متوس��ط قیم��ت اق��الم مختل��ف در هفته اول 
خرداد ماه امس��ال نس��بت به همی��ن زمان در 
 س��ال گذش��ته بیش از 40 درصد رشد را نشان 

می دهد.
از دیگ��ران رکورد داران در گزارش متوس��ط 
قیمت خرده فروش��ی برخی از مواد خوراکی در 
تهران، قیمت تخم مرغ است که در همین دوره 

نزدیک به 32 درصد رشد داشته است.

قیمت)تومان(مدل

A4 Saloon  336,500,000آئودی

A5 coupe  385,000,000آئودی

A5 Sportback 396,000,000آئودی

A5 Cabriolet 425,000,000آئودی

A6 Saloon 456,500,000آئودی

A7 SPORTBACK 625,000,000آئودی

Q3 325,000,000آئودی

Q5 410,000,000آئودی

TT ROADSTER QUATTRO  429,000,000آئودی

TT COUPE QUATTRO 409,000,000آئودی

TTS COUPE QUATTRO 498,000,000آئودی
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