
فرصت امروز: آمارها نش��ان می دهد در دنیا به ازای هر 10 
هزار خودرو حدود 9 نفر كش��ته می شوند، در حالی كه در ایران 
به ازای این تعداد خودرو، 37 نفر جان می بازند. تعداد كشته ها 
ب��ه ازای هر 100 هزار وس��یله نقلیه در س��ال 2015، در دنیا 
65 نف��ر اس��ت كه در ای��ران حدود 55 نفر اس��ت. اگرچه روند 
مرگ و میر جاده ای و تصادفات در ایران كاهشی بوده است، اما 
ایران به عنوان كش��وری با سطح درآمد متوسط، در سال 2015 
میالدی، به طور مش��ترك با كش��ور روآندا، رتبه هش��تم تعداد 

كشته شدگان جاده ای را به خود اختصاص داده است. 
ای��ن در حالی اس��ت كه بنا ب��ه گزارش مرك��ز پژوهش های 
مجلس، هیچ ك��دام از خودروهای تولید داخل با قیمت زیر 50 
میلی��ون تومان امنی��ت باالیی ندارند. همچنین هیچ موسس��ه 
اختصاصی ب��رای رتبه بن��دی و امتیازدهی ب��ه وضعیت ایمنی 
خودروها در ایران وجود ندارد و از سوی دیگر، آمارهای منتشر 
ش��ده نیز آنچنان موثق نیس��تند و نمی توان ب��ا اطمینان كامل 
ب��ه آنه��ا رجوع كرد؛ با ای��ن حال دو راه پی��ش روی خریداران 
قرار می گیرد؛ یکی اعتماد به تجربیات ش��خصی سایر رانندگان 
و دیگری توجه به امتیازات كس��ب ش��ده از سوی خودروها در 

موسسات معتبر تست ایمن. 
در گ��زارش حاضر به وضعیت خودروهای تولید داخلی از دید 

بازوی پژوهش مجلس شورای اسالمی نگاهی می اندازیم. 

پراید
در نتایج تست موسس��ه ایمنی بزرگراه های آمریکا، خودروی 
پراید بدترین خودروی س��واری شناخته شده كه می تواند جان 
سرنش��ینانش را به طرز وحش��تناكی به خطر بیندازد. پراید در 
تس��ت تصادف، دچار انحراف ش��دید در ستون، درب ها و سقف 
می شود. كابین سرنشینان تاب برمی دارد، در خودرو باز می شود 
و داشبورد هم صدمه شدید به پای راننده می زند. جلوی خودرو 
به ش��کلی جمع می ش��ود كه بس��یاری از قطعات كاپوت مانند 
موت��ور هم در تصادف ش��دید وارد كابین می ش��ود. در تس��ت 
تصادف، خودروی پراید به سختی امتیاز دو ستاره از پنج ستاره 

را به خود اختصاص می دهد. 

پژو 206
خودروی پژو 206 از نظر ایمنی، س��ه س��تاره از پنج س��تاره 
موسس��ه Euro NCAP را گرفته است. از جمله ویژگی های 
ایمنی پژو 206 این اس��ت كه در هنگام وقوع سانحه رانندگی و 
تخریب كاپوت خودرو، جابه جایی موتور به س��مت داخل كابین 
نبوده و به س��مت زمین )پایین( جابه جا می شود و در نتیجه به 

راننده و سرنشین كنارش آسیب وارد نمی كند. 

سمند
تس��ت تصادف خودروی داخلی س��مند به دلیل بومی بودن 
آن، توس��ط موسس��ات اروپایی انجام نگرفته اس��ت. با توجه به 
اینک��ه پلتف��رم این خودرو ش��بیه پژو 405 اس��ت، احتماال در 
صورتی كه مورد تس��ت موسس��ه Euro NCAP قرار گیرد، 
به سختی حائز س��ه ستاره خواهد شد. تست تصادف سمند در 
ش��ركت مایر انگلستان انجام شده و در این تست، سقف سمند 
تا خورده )خمیدگی به داخل اتاق( و نیز ركاب باعث شکستگی 
پای آدمک تس��ت ش��ده اس��ت. ایربگ آن به موقع كار كرده و 
خوش��بختانه به خاطر این وزن عقب و جلوی س��مند متناسب 
اس��ت، حین تصادف عقب، خودرو بلند نمی ش��ود. سالم ماندن 
س��تون ها، خرد ش��دن شیش��ه های جلو، موجب شده سمند از 
سوی شركت انگلیسی مایر، استانداردهای ایمنی را كسب كند. 

تیبا
تیبا كه تركیبی از ریو و پراید اس��ت هم مورد تس��ت تصادف 
قرار گرفته اس��ت. فیلم تست تصادف این خودرو نشان می دهد 
كه در خودرو هنگام تس��ت، باز می شود و ستون های سقف هم 
تاب برمی دارد كه نشان می دهد وضعیت ایمنی خودرو مناسب 
نیست و احتماال به س��ختی بتواند دو ستاره ایمنی را به دست 

آورد و در واقع سطح ایمنی این خودرو مناسب نیست. 

تندر90
سطح ایمنی تندر90 در س��طح مناسبی قرار دارد و توانسته 

اس��ت س��ه س��تاره ایمن��ی را ب��ه خ��ود 
اختص��اص دهد. قطع��ات داخلی تندر90 
طوری طراحی ش��ده كه هن��گام تصادف 
فش��رده ش��ود. همچنی��ن از آنجای��ی كه 
مخزن س��وخت در كف خ��ودرو و به دور 
از كمک فنره��ا ق��رار گرفته، اگ��ر تصادف 
از عق��ب رخ بدهد كمتری��ن احتمال برای 
سوراخ شدن آن توس��ط اجزای كمک فنر 
وجود دارد. وجود یک الیه عرضی در پشت 
صندلی عقب، خطر ورود اش��یا از صندوق 
عقب به كابین را محدود می كند. س��اختار 
النه زنب��وری داش��بورد كه از پل��ی پرولی 
جاذب نیرو س��اخته ش��ده در اثر ضربه از 
جلو، خطر آسیب به زانو را كاهش می دهد. 

پژو پارس
یکی از مهم ترین نقص هایی كه خودروی 
پژو پ��ارس دارد و می تواند راننده را مورد 
خطر جانی نیز قرار دهد این اس��ت كه در 
تص��ادف، میل فرمان و پدال ه��ا به داخل 
اتاق خودرو وارد ش��ده و احتمال آس��یب 
به سرنشینان زیاد است. البته قسمت های 
زیرین خودرو مثل شاسی و قسمت زیرین 
كالف بدن��ه، مقاوم��ت خوب��ی دارند ولی 
قسمت های باالیی بدنه چندان از استحکام 
باالی��ی برخوردار نب��وده و می تواند هنگام 
واژگونی خودرو به سرنش��ینان آسیب وارد 
كند. همچنین این خودرو از نظر هلدینگ 
تع��ادل خوبی دارد. پژو پ��ارس با توجه به 
پلتفرم مشابه با خودروی 405 احتماال به 

سختی می تواند حائز سه ستاره شود. 

زانتیا
زانتیا هم یکی از همان خودروهای پرطرفدار در ایران است 
كه ب��ا وجود اینکه ظاهرش كامال محک��م به نظر می آید؛ در 
آزمایش تصادف، تنها یک و نیم س��تاره توانسته دریافت كند 
كه به نس��بت قیمت و اندازه اش اصال امتیاز خوبی محس��وب 
نمی ش��ود. با وجود اینکه وجود كیس��ه ه��وا در این خودرو، 
میزان تلفات و خس��ارات را كاهش می ده��د، اما با این حال 
شاس��ی خ��ودرو خم می ش��ود و حتی س��تون خ��ودرو تاب 
برمی دارد. یکی از مهم ترین نقاط ضعف زانتیا تصادف از بغل 
اس��ت كه اگر چنین اتفاقی بیفتد، بیش��ترین آس��یب را هم 
به خودرو و هم به سرنش��ین ها وارد خواه��د كرد و باالتنه و 
پاهای راننده حین تصادف بیشترین احتمال آسیب را خواهد 
داش��ت. این خودرو زمانی وارد بازار ایران شد كه تولیدش در 

اروپا به علت ضعف ایمنی آن، متوقف شده بود.
 

رنو مگان
در تس��ت تصادف، شاس��ی این خودرو انحراف��ی پیدا نکرد و 
س��تون هایش دچار خمیدگی شدید نش��ده است. ترمزها هم از 
سیس��تم ضدقفل و توزیع الکترونیک نیروی ترمز در چرخ بهره 
می برن��د كه در مواقع اضطراری، عملک��رد خیلی خوبی از خود 
نش��ان می دهند. كیسه های هوا هم در این خودرو نقش خود را 
به خوبی بازی می كنن��د. رنو مگان دارای امتیاز ایمنی چهار از 

پنج است. 

مزدا 3
مزدا 3 هم مانند مگان ایمنی خوبی دارد. كیس��ه های هوایی 
ك��ه برای راننده و سرنش��ین ها و همچنین كیس��ه های جانبی 
تعبیه ش��ده، یکی از مهم ترین علت ه��ای باال رفتن امتیاز آن از 
نظر سطح ایمنی است. مزدا 3 توانسته است چهار ستاره ایمنی 

را به خود اختصاص دهد. 

سوناتا
این ماش��ین توانس��ته از نظر س��طح ایمنی چهار ستاره را از 
موسس��ه EuroNCAP دریافت كند. س��وناتا نی��ز مهم ترین 
امتیازش به خاطر كیس��ه های هواس��ت. احتمال آسیب  ندیدن 
سر، گردن و قفسه سینه حین تصادف متوسط گزارش شده، اما 

از نظر سطح ایمنی پا و زانو در سطح خوبی قرار دارد. 

پژو 208
ای��ن خ��ودرو كه در كالس خودروهای س��وپر مینی اس��ت، 
 توانس��ته از نظ��ر س��طح ایمن��ی پنج س��تاره را از موسس��ه

 EuroNCAP دریافت كند. این خودرو با داشتن ایربگ های 
جل��و و ایربگ های جانبی باال تنه و جانبی س��ر، ب��رای راننده 
سرنش��ین جلو بهترین عملک��رد 88 درص��د را در حفاظت از 
سرنشین بزرگسال داشته است. این خودرو از تجهیزات ایمنی 
همچ��ون كنترل پای��داری الکتریکی ی��ادآور كمربند ایمنی و 
سیس��تم محدودكننده سرعت برخوردار اس��ت، اما تجهیزاتی 
همچون ترمز بحرانی، سیستم های كمک راننده در حفظ مسیر 

حركت در آن تعبیه نشده است. 
پ��ژو 208 س��اخت برزی��ل در تس��ت 
LatinNCAP عملک��رد بس��یار ضعیفی 
در تس��ت جانبی داش��ته و از طرفی تنها 
توانس��ته س��ه س��تاره ب��رای حفاظت از 
خردس��ال و چهار س��تاره برای حفاظت از 
بزرگسال كسب كند. براس��اس نتایج این 
تس��ت، متوس��ط س��تاره های كسب شده 
توسط محصوالت پژو در آمریکای التین از 
سال 2010 میالدی تاكنون برای حفاظت 
از بزرگساالن و كودكان زیر سه ستاره 3/2 

ستاره بوده است. 

پژو 2008
این خ��ودرو به لحاظ س��اختار تقریبا با 
پژو 208 یکس��ان و در كالس خودروهای 
س��وپر مینی اس��ت. این خودرو توانسته از 
نظر س��طح ایمنی پنج ستاره را از موسسه 
EuroNCAP دریاف��ت كند. با توجه به 
وجود ایربگ های جلو و ایربگ های جانبی 
بدن و س��ر برای راننده و سرنش��ین جلو، 
بهترین عملکرد را در حفاظت از سرنشین 
بزرگس��ال داشته اس��ت به گونه ای كه در 
تصادف از روبه رو تنها ضربه بس��یار اندكی 
به قفسه سینه و ساق پای راننده وارد شده 
و همچنین در تصادف از عقب، ضربه كمی 
به گردن راننده وارد ش��ده است. از طرفی 
در بخش حفاظت از عابر پیاده هم عملکرد 
مناسبی داشته به گونه ای كه تنها كناره و 
پایین شیشه جلوی خودرو عملکرد نسبتا 
پایینی داشته و بقیه قطعات با ایمنی باال، 
در تست مورد نظر نمره قبولی گرفته اند. 

همچنی��ن این خودرو با داش��تن تجهی��زات ایمنی همچون 
كنت��رل پای��داری الکترونیکی، یادآور كمربند ایمنی، سیس��تم 
محدودكننده س��رعت و دوربین عقب، توانسته همه پنج ستاره 
س��طح ایمنی را كس��ب كند. البته از نقاط ضع��ف این خودرو 
این اس��ت كه مجهز به ترم��ز بحرانی خودكار و سیس��تم های 

كمک راننده در حفظ مسیر حركت نیست.

پژو 301
این ماش��ین به لحاظ ساختار تقریبا با س��یتروئن سی-الیزه 
یکس��ان اس��ت. این خ��ودرو در كالس خودروه��ای خانوادگی 
كوچک اس��ت. پژو 301 به لحاظ س��طح ایمنی س��ه ستاره را 
از موسس��ه EuroNCAP دریافت كرده است. این خودرو به 
رغم دارا بودن ایربگ های جلو، جانبی باالتنه و س��ر برای راننده 

و سرنش��ین جلو، نتوانس��ته در حفاظت از سرنشین بزرگسال، 
عملکردی در س��طح پژو 2008 و 208 داشته باشد؛ به گونه ای 
كه در تصادف روبه رو به نواحی قفس��ه سینه و پایین تنه راننده 
به میزان كمی ضربه وارد می شود، همچنین در تصادف جانبی، 
ضربه ش��دیدی به باالتنه راننده وارد شده و در تصادف از عقب 
به گردن سرنش��ین ردیف پش��تی ماشین، به ش��دت ضربه وارد 
می ش��ود. از نقاط ضعف عمده این ماشین عملکرد بسیار پایین 
آن در تجهیزات ایمنی اس��ت و هیچ كدام از سیس��تم های ترمز 
بحرانی خودكار، سیس��تم های كمک راننده برای حفظ مس��یر 

حركت خودرو و سیستم محدودكننده سرعت را ندارد.
 

سخن پایانی
در جمع بندی گزارش مركز پژوهش های مجلس آمده اس��ت 
كه بررس��ی ها نش��ان می دهد هیچ ك��دام از خودروه��ای تولید 
داخ��ل با قیمت زی��ر 50 میلیون توم��ان، دارای امنیت باالیی 
نیستند )باالتر از سه س��تاره ایمنی( به عنوان مثال خودروهای 
 پژو 206، س��مند، تندر 90 و پژو پارس از نظر ایمنی موسس��ه

 EuroNCAP  می توانند در سطح سه ستاره قرار گیرند. 
به تازگی، ش��ركت خودروسازی س��ایپا، رنو كوئید را با عنوان 
رنوكوئیک كه از نظر ایمن��ی وضعیت چندان مطلوبی ندارد در 
سبد خودروهای ایرانی به عنوان جایگزین پراید قرار داده است. 
در سال 2015، رنو كوئید تولید شده برای كشور هند كه شامل 
یک كیس��ه هوا برای راننده بود، در تست تصادف هیچ ستاره ای 
را دریافت نکرد. در نس��خه صادراتی رنو كوئید به برزیل، شاسی 
خودرو و تجهیزات ایمنی آن نسبت به كشور هند بهبود یافته و 
پیش بینی می شود در صورت تست این خودرو با طراحی جدید، 
حداكثر بتواند یک ستاره ایمنی را كسب كند. با توجه به اینکه 
حج��م باالیی از خودروهای تولیدی س��ایپا توس��ط این خودرو 
جایگزین خواهد ش��د، لذا موضوع ایمنی آن محل ایراد اساسی 

است كه باید مورد توجه قرار گیرد. 
از بین خودروهایی كه قرار اس��ت طبق قراردادهای جدید 
ش��ركت های ایران خودرو و سایپا با شركت پژو سیتروئن، در 
داخل كش��ور تولید ش��وند، پژو 208 و 2008 از نظر ایمنی 
 EuroNCAP باالترین سطح یعنی پنج ستاره را از موسسه
دریافت كرده اند. شایان ذكر است كه پژو 208 ساخت برزیل، 
عملکرد ضعیفی در تس��ت جانبی داشته و توانسته سه ستاره 
را از موسس��ه LatinNCAP دریافت كند. براساس گزارش 
این موسس��ه، ستاره های كسب ش��ده توسط محصوالت پژو 
در آمری��کای التین از س��ال 2010 ت��ا 2015 میالدی برای 
حفاظت از بزرگس��االن و كودكان به طور متوسط 3/2 ستاره 
بوده اس��ت. پ��س از پژو 208 و 2008، خودروی س��یتروئن 
 C3 توانس��ته س��طح ایمن��ی با چهار س��تاره را از موسس��ه
  EuroNCAP دریاف��ت كن��د. دو خ��ودروی س��یتروئن
 Elysee-C و پژو 301 با س��ه س��تاره، پایین ترین س��طح 
ایمن��ی را در می��ان خودروهای قراردادهای جدید س��اخت 

مشترك به خود اختصاص داده اند. 
گزارش مركز پژوهش های مجلس در پایان تاكید می كند كه 
ب��ا توجه به فضای غیر رقابتی ب��ازار خودرو در ایران و عدم الزام 
خودروس��ازها در رعایت و اعالم س��طح ایمنی، به نظر می رسد 
نهاد حاكمیت و متولی امر تولید باید بر رعایت این موارد ایمنی 
و اجب��اری كردن آنها با توجه به تبعات آثار اجتماعی، اقتصادی 
میزان تلفات انس��انی تصادفات خ��ودرو، نظارت كند. همچنین 
الزم است خودروهای مشمول قراردادهای جدید خودرویی كه 
قرار است در كشور تولید شوند براساس سطوح ایمنی این مدل 

خودروها در اروپا مورد تست ایمنی قرار گیرند. 

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد

هیچ کدام از خودروهای داخلی زیر ۵0 میلیون تومان، امنیت ندارند

4
بانک مركزی در تالش برای س��اماندهی تعاونی ها و موسسه های مالی غیرمجازی 

اس��ت كه بیش از یک دهه در عرصه اقتصادی كشور بدون اجازه رسمی 
و با پشتوانه های نامرئی تاختند، خسارت به بار آوردند و دست بسیاری...

پیدا و پنهان موسسات غیرمجاز در بازار پولی ایران

 بانک مرکزی گرفتار
فرزندان نامیمون دهه 80
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

۵

محرک های مثبت، بورس را از رکود خارج می کند

 بازار سهام در انتظار ترکیب
تیم اقتصادی دولت آینده

وزیر راه و شهرسازی در »سی و یکمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی« اعالم کرد

منشور اخالقی برای سازمان های 
مردم  نهاد محلی

3

رشد اقتصادی سال 9۵ توسط بانک مرکزی و با اختالف حدود 4 درصدی نسبت به مرکز آمار ایران اعالم شد

2

 7 راه کسب درآمد
از اینترنت در سال 2017

مدیریتکسبوکار

12

سرمقاله
 آزمون ادغام

و خطای تفکیک

مروری بر سوابق تاریخی نظام 
مدیریت��ی در بخ��ش صنع��ت و 
بازرگانی حاكی از  »یک مجموعه 
اتصال و انفصال مقطع نگر« است. 
در واقع، نخس��تین بار نیست كه 
مس��ئوالن درصدد تغییر ساختار 
مدیریت��ی در بدنه این دو بخش 
كلی��دی اقتص��ادی برآمده ان��د. 
دقیقا 70 س��ال پیش، یعنی در 
سال 1326 و همزمان با آمادگی 
كش��ور برای اج��رای برنامه اول 
بازرگانی  وزارتخانه های  عمرانی، 
و صنایع در یک تصمیم عجوالنه 
ادغام شدند و وزارتخانه جدیدی 
تحت عنوان اقتصاد ملی تشکیل 
شد كه البته كمتر از یک دهه...

2

افسانه شفیعی
رئیس پژوهشکده توسعه 

صنعتی مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی

12 درصد با نفت 5 
33 درصد بی نفت



فرصت ام�روز: مناقش��ه مرک��ز 
آم��ار ای��ران و بان��ک مرک��زی در 
اع��ام آمارهای اقتص��ادی کماکان 
ادام��ه دارد و ب��ا اینک��ه مرکز آمار 
ایران رش��د اقتصادی س��ال 95 ر ا 
اما بانک  8.3 درصد اع��ام ک��رده، 
مرکزی رشد اقتصادی سال گذشته 

را ۱۲.5 درصد تخمین زده است. 
جدی��د  اع��ام  این هم��ه،  ب��ا  
بان��ک مرک��زی از رش��د اقتصادی 
۱۲.5 درصدی در پایان سال ۱395 
خب��ر می ده��د.  براس��اس گزارش 
بان��ک مرک��زی، تولی��د ناخال��ص 
داخلی ایران در س��ال گذشته و بر 
پایه قیمت های ثابت س��ال ۱39۰ 
به حدود ۶۶9 ه��زار میلیارد تومان 
رسیده است. این رقم در مقایسه با 
تولید ناخالص داخلی کشور در سال 
۱39۴ که 59۴ هزار میلیارد تومان 
گزارش ش��ده بود، ت��ا ۱۲.5 درصد 
افزایش دارد و بیانگر رشد اقتصادی 
 ۱395 س��ال  در  ۱۲.5 درص��دی 
اس��ت. پیش تر بانک مرکزی اعام 
کرده ب��ود که نرخ رش��د اقتصادی 
در 9 ماه��ه اول س��ال گذش��ته به 
۱۱.۶ درصد رس��یده و میزان تولید 
ناخالص داخل��ی ۴99 هزار میلیارد 

تومان بوده است. 

سهم 9.8 درصدی نفت در رشد 
اقتصادی

این گ��زارش، بررس��ی  براس��اس 
س��هم فعالیت های مختلف اقتصادی 
در افزای��ش تولید ناخال��ص داخلی 
نش��ان می دهد که در س��ال گذشته 
ارزش اف��زوده در ح��وزه نفت حدود 
۰.8درص��د،  صنع��ت  9.8 درص��د، 
بازرگان��ی ۰.۷درص��د، حمل و نق��ل، 
انبارداری و ارتباطات حدود ۰.۷ درصد 
از رشد اقتصادی بوده و نقش عمده ای 
در افزای��ش رش��د تولی��د ناخال��ص 
داخلی داش��ته اند. در بین بخش های 
اقتصادی، ساختمان با سهمی حدود 
منف��ی ۰.8  درصد نق��ش کاهنده ای 
در تولید ناخالص داخلی برای س��ال 
گذشته داشته است. در این بین این 
نفت اس��ت که با 9.8 درصد باالترین 
سهم رش��د اقتصادی ۱۲.۶ درصدی 
را ایفا می کند. این در حالی است که 
سهم نفت در 9 ماهه اول سال ۱395 
نی��ز از رش��د ۱۱.۶ درص��دی حدود 

۱۰ درصد بود. 
این در ش��رایطی است که ارزش 
افزوده گروه  »نفت« در سال ۱395 
ح��دود ۱5۲ ه��زار میلی��ارد تومان 
برآورد شده که رشد ۶۱.۶ درصدی 
را داراس��ت. در ای��ن رابطه افزایش 
قابل توجه نرخ رش��د ارزش افزوده 
این گروه ناشی از رفع محدودیت ها 
و افزایش تولید و صادرات نفت خام، 
میعانات،  پاالیشگاهی،  فرآورده های 
مایع��ات گازی و افزای��ش تولی��د و 

صادرات گاز طبیعی بوده است. 
رشد ۴.۲ درصدی بخش 

کشاورزی
همچنی��ن آم��ار نش��ان می دهد 
که در حوزه  »کش��اورزی« مقادیر 

تولید محصوالت زراعی از رش��دی 
مع��ادل 8.۲ درصد، محصوالت باغی 
۶.۱ درصد و دامی ۴.۶ درصد نسبت 
به دوره ه��ای قبل برخ��وردار بوده 
اس��ت. بنابرای��ن در س��ال ۱395 
رش��د ارزش افزوده گروه کشاورزی 

۴.۲ درصد گزارش شد. 

رشد بخش صنعت
در بخش»صنع��ت« نیز آمارها از 
این حکای��ت دارد که رش��د تولید 
ناخال��ص داخلی آن با رقم ۷8 هزار 
میلی��اردی ب��ه ۶.9 درصد رس��یده 
اس��ت. این در حالی است که رشد 
صنعت در پایان سال ۱39۴، حدود 
منفی ۴.۶ درصد گزارش ش��ده بود. 
ش��اخص تولید کارگاه ه��ای بزرگ 
صنعتی که ح��دود ۷۰ درصد ارزش 
اف��زوده بخ��ش صنعت را پوش��ش 
می دهد نیز در س��ال ۱395 نسبت 

به دوره مشابه سال قبل ۷.9 درصد 
افزایش یافته است. 

رشد منفی بخش ساختمان
ارزش  بخش »س��اختمان«  در 
بخش خصوص��ی  س��رمایه گذاری 
در  ش��هری  مناط��ق  س��اختمان 
س��ال ۱395 ب��ه قیمت های جاری 
نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل 
۱۴.۱ درصد کاهش یافته اس��ت. با 
اعمال شاخص های قیمتی متناظر و 
افزوده ساختمان های  ارزش  تعدیل 
خصوص��ی به قیمت ه��ای جاری و 
همچنین با احتس��اب ارزش افزوده 
س��اختمان های دولتی، نرخ رش��د 
بخش »ساختمان« در سال ۱395  
)به قیمت های ثابت س��ال ۱39۰( 
در حدود منفی ۱3.۱ درصد برآورد 

می شود. 

روند مثبت رشد اقتصادی بدون 
نفت

مقدمات��ی  برآورده��ای  اگرچ��ه 
نشان می دهد که بخش عمده رشد 
اقتصادی ۱۲.5درصدی طی س��ال 
۱395 مرب��وط به افزای��ش میزان 
تولی��د و صادرات گ��روه نفت بوده 
اس��ت، با این وجود، رشد اقتصادی 
بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند 
رو به بهبودی برخوردار شده است. 
به گونه ای  که رش��د اقتصادی بدون 
نف��ت از منف��ی ۱.8 درصد در س��ه 
ماهه اول س��ال ۱395 به ترتیب به 
رش��د مثبت3.9 درص��د، 5.۴ درصد 
و 5.۶ درص��دی طی فص��ول دوم تا 
چهارم رس��یده و در نهایت از رشد 
منف��ی 3.۱ درصد در س��ال ۱39۴ 
ب��ه رش��د 3.3 درص��دی در پای��ان 
س��ال ۱395 افزایش یافته اس��ت. 
امسال نیز انتظار می رود با استمرار 

اصاح��ات اقتص��ادی در چارچوب 
اقتص��اد مقاومت��ی، حض��ور موث��ر 
سیس��تم بانک��ی در قالب طرح های 
حمایت از تولید، بهبود مناس��ب تر 
بازار  فضای کس��ب و کار و تعمی��ق 
س��رمایه این روند در اقتصاد کشور 

نهادینه شود. 

نمای کلی از هزینه نهایی 
اقتصاد

نگاه��ی به ارق��ام اج��زای هزینه 
اقتصاد( در  نهایی )طرف تقاض��ای 
س��ال ۱395  )به قیمت های ثابت 
س��ال ۱39۰( نی��ز نش��ان می دهد 
که اق��ام مصرف خصوصی، مصرف 
دولت��ی، تش��کیل س��رمایه ثاب��ت 
ناخالص، ص��ادرات و واردات کاالها 
و خدم��ات ب��ه ترتی��ب از رش��دی 
معادل 3.8 درصد، 3.۷ درصد، منفی 
3.۷ درصد، ۴۱.3 درصد و ۶.۱ درصد 

برخوردار بوده اند. 
محاس��بات مقدماتی سال ۱395 
نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل، 
نش��ان دهنده کاهش رش��د تشکیل 
س��رمایه ثاب��ت ناخالص ب��ه میزان 
3.۷ درصد اس��ت. تش��کیل سرمایه 
ثابت ناخالص متش��کل از دو بخش 
ماش��ین آالت و س��اختمان اس��ت؛ 
تشکیل س��رمایه ناخالص ساختمان 
در س��ال ۱395 نس��بت ب��ه دوره 
مشابه س��ال قبل ۷.۴درصد کاهش 
یافت��ه و تش��کیل س��رمایه ثاب��ت 
ناخالص ماش��ین آالت نیز طی دوره 
زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل 5.۶ درصد افزایش یافته 

است. 
واردات  مزب��ور  زمان��ی  دوره  در 
قاب��ل توجه کاالهای س��رمایه ای و 
همچنی��ن افزای��ش تولی��د داخلی 
ماهی��ت  ک��ه  صنعت��ی   کااله��ای 
سرمایه ای دارند، مهم ترین عامل در 
افزایش نرخ رشد تش��کیل سرمایه 
ثابت ناخالص در بخش ماشین آالت 
بوده اس��ت. کاهش تشکیل سرمایه 
بخش ساختمان نیز به علت کاهش 
بخش خصوصی  در  س��رمایه گذاری 

است. 
و  خارج��ی  تج��ارت  ح��وزه  در 
براس��اس برآوردهای اولیه، صادرات 
و واردات کاالها و خدمات طی سال 
۱395  )به قیمت های ثابت س��ال 
۱39۰( و نس��بت ب��ه دوره مش��ابه 
س��ال قبل ب��ه ترتیب از نرخ رش��د 
۴۱.3 درصد و ۶.۱ درصدی برخوردار 
بوده اند. همچنین مصرف خصوصی 
در س��ال ۱395 با 3.8 درصد رشد 
نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل 
مواجه ب��وده که در قیاس با رش��د 
منفی 3.5  درصد هزینه های مصرف 
خصوصی در س��ال ۱39۴ نشان از 
بهبود نس��بی معیشت بخش خانوار 
و افزای��ش هزینه های صورت گرفته 

در این حوزه دارد. 
گفتنی اس��ت که گ��زارش بانک 
مرکزی از تح��والت اقتصادی ایران 
در سال گذشته بر مبنای سال پایه 
۱39۰ محاسبه و منتشر شده است. 

رشد اقتصادی سال 95 توسط بانک مرکزی و با اختالف حدود ۴ درصدی نسبت به مرکز آمار ایران اعالم شد

3 درصد بی نفت 125درصد با نفت، 3
خبر

نفت

براساس گزارش حقوق و دستمزد سال 95
مدیران بخش نفت و گاز بیشترین 

دستمزد را دریافت می کنند
نتایج یک بررس��ی نشان می دهد مدیران شاغل در بخش 
نفت، گاز و پتروشیمی در سال 95 بیشترین دستمزد را در 

کشور دریافت می کنند. 
به گزارش »فرصت امروز«، نتایج یک بررسی که از سوی 
مؤسسه کاریابی ایران تلنت در خصوص دستمزد بخش های 
مختلف اقتصادی انجام شده است، نشان می دهد که مدیران 
بخش نفت، گاز و پتروش��یمی بیشترین دستمزد را دریافت 
می کنن��د. در گزارش حقوق و دس��تمزد س��ال 95، آمار و 
اطاع��ات مربوط به حقوق ه��ای دریافتی بیش از ۱۰۰هزار 
نفر از ش��اغان کشور در سه س��طح مدیران ارشد، مدیران 
میانی و سطوح غیرمدیریتی جمع آوری و بررسی شده است. 
بر اس��اس این گزارش، مدیران ارش��د حوزه نفت و گاز با 
دریافتی متوسط ۶9 میلیون ریال در ماه صدرنشین هستند 
و مدیران ارشد حوزه کامپیوتر و نرم افزار با 55 میلیون ریال 
و حوزه عمران و س��اختمان با ۴9 میلیون ریال در رتبه های 

دوم و سوم قرار دارند. 
در سطح مدیران میانی، صدرنشینی با شاغان نظام بانکی 
است. مدیران میانی نظام بانکی کشور به طور متوسط رقمی 
حدود ۴۴ میلیون ری��ال در ماه دریافتی دارند و بعد از آنها 
مدیران میانی حوزه نفت و گاز با 3۷میلیون ریال و مدیران 
صنای��ع مخابراتی و الکترونیکی با 35 میلیون ریال دریافتی 
ماهانه قرار دارند.  بنا بر یافته های گزارش حقوق و دستمزد، 
در سطوح غیرمدیریتی، کارمندان حوزه های سرمایه گذاری 
و ب��ورس با حقوق ماهانه ۲8میلیون ریال بیش��ترین حقوق 
را دریاف��ت می کنند و رتبه های بعدی از آن کارکنان بخش 
نفت و گاز و صنایع مخابراتی و الکترونیکی اس��ت که به طور 

متوسط ۲۴میلیون ریال درآمد ماهانه دارند. 
گ��زارش حقوق و دس��تمزد گزارش��ی اس��ت ک��ه برای 
چهارمی��ن س��ال متوالی، جه��ت آگاهی فعاالن ب��ازار کار 
از میانگین حقوق و دس��تمزدها در کش��ور توس��ط سایت 

ایران تلنت منتشر می شود. 

محک نفت شیل آمریکا با سقوط قیمت  
نفت

بعضی از تولیدکنندگان ش��یل آمریکا مدعی هس��تند که 
می توانند با قیمت های پایین 5۰ دالر در هر بش��که یا حتی 
۴5 دالر، تولید س��ودآوری داشته باشند و بازار نفت احتماال 

این ادعاها را به آزمایش خواهد گذاشت. 
به گزارش ایس��نا، طبق آمار شرکت خدمات میدان نفتی 
بیکر هیوز، ش��رکت های ش��یل با افزودن ۴۲5 دکل جدید 
برای حفاری نفت از پایان ماه مه س��ال ۲۰۱۶ به این طرف، 
شمار دکل های حفاری نفت فعال را بیش از دو برابر افزایش 

داده اند. 
تولیدکنندگان با وجود کاهش حدود ۱۰دالری قیمت های 
نفت پایه از اواس��ط فوریه، به اضافه کردن دکل های جدید 
ادامه دادند. قیمت ها اکنون ۴ دالر پایین تراز س��طح قیمت 

مدت مشابه سال گذشته هستند. 
دکل ها با نرخ مشابه اوج دوران رونق شیل در فاصله سال 
۲۰۱۲ ت��ا ۲۰۱۴ اضافه ش��ده اند تا تضمی��ن کنند تولید تا 
پایان س��ال ۲۰۱۷ و در س��ال ۲۰۱8 به رش��د قابل توجه 

ادامه خواهد داد. 
اداره اطاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرده اس��ت تولید 
۴8 ایالت این کش��ور در س��ال ۲۰۱۷ ب��ه میزان 3۴۰ هزار 
بشکه در روز و در سال ۲۰۱8 به میزان 5۰۰ هزار بشکه در 

روز افزایش خواهد یافت. 
در نتیج��ه تولیدکنندگان ش��یل آمریکا به همراه س��ایر 
تولیدکنن��دگان غیرعضو اوپ��ک احتماال هم��ه افزایش در 
تقاضای جهانی برای نفت در س��ال ۲۰۱8 را جذب خواهند 
کرد و س��هم خ��ود از بازار را به ضرر اوپ��ک، به میزان قابل 

توجهی افزایش خواهند داد. 
تولیدکنندگان شیل و اوپک اکنون در یک روند رویارویی 
ق��رار گرفته اند، زی��را درحالی که اوپک در ت��اش برای باال 
ب��ردن قیمت ها به مح��دود کردن تولید اقدام کرده اس��ت، 
شرکت های حفاری شیل دکل های بیشتری را برای افزایش 

تولید اضافه می کنند. 
این تضاد احتماال با کاهش قیمت های نفت که رشد شیل 

را مهار می کند، حل خواهد شد. 
قیمت های نف��ت در حال حاضر کاهش قابل توجهی پیدا 
کرده تا رونق حفاری را محدود کند و تولید را در یک روند 

پایدارتر قرار دهد. 
تجربه گذش��ته نشان می دهد تغییرات در شمار دکل های 
حف��اری نف��ت آمریکا معم��والً ۱5 تا ۲۰ هفت��ه عقب تر از 
تغییرات در قیمت های نفت وست تگزاس اینترمدیت است. 
کاهش قیمت های نفت وست تگزاس اینترمدیت از فوریه 
احتماال باید باعث ش��ود رش��د دکل های حفاری در فاصله 
اواسط ژوئن تا پایان ژوییه متوقف شده و حتی کاهش پیدا 

کند. 
اگر رشد ش��مار دکل های حفاری متوقف شده یا در چند 
هفته آینده کاهش پیدا کند، ممکن اس��ت برای قیمت های 
نف��ت اندک��ی حمای��ت فراهم کند. ب��ا این همه اگر رش��د 
دکل های حفاری ادامه پیدا کند نگرانی ها نس��بت به تولید 
بی��ش از حد افزای��ش پیدا کرده و باعث می ش��ود قیمت ها 

تحت فشار مضاعفی قرار بگیرند. 
بس��یاری از تولیدکنندگان ش��یل، بخش بزرگی از تولید 
برنامه ریزی شده خود در سال ۲۰۱۷ را در قیمت های باالی 
5۰ دالر در هر بش��که تحت پوش��ش ریسک قرار دادند که 
ب��رای آنها در برابر ری��زش اخیر قیمت ه��ا، اندکی حمایت 

فراهم می کند. 
ش��رکت های ش��یل از فراوانی س��رمایه جدید از س��وی 
سرمایه گذاران خصوصی که دیدگاه خوشبینانه ای نسبت به 
دورنمای هر دو قیمت پایه و تولید داش��تند، س��ود برده اند، 
اما تنها بخش کوچکی از تولید آنها برای س��ال ۲۰۱8 تحت 
پوش��ش ریسک قرار گرفته است که تولیدکنندگان شیل را 
در برابر قیمت های پایین در معرض آس��یب پذیری بیشتری 

قرار می دهد. 
به��ای معامات پایین احتماال بر پوش��ش ریس��ک تأثیر 
منف��ی می گذارد مگ��ر اینکه تولیدکنندگان ش��یل واقعاً در 
قیمت های پایین تر س��ودآور باش��ند یا از این بترس��ند که 

قیمت ها کاهش بیشتری پیدا خواهند کرد. 
براس��اس گزارش رویترز، در هر حال کاهش هر دو قیمت 
تحویل فوری و معامات آتی، رونق حفاری را محدود خواهد 
کرد که به نوبه خود برای قیمت های نفت کف ایجاد می کند. 
اما تا زمانی که این رونق نش��انه های واقعی آهس��ته شدن را 
نشان دهد، قیمت های نفت تحت فشار نزولی خواهند ماند. 

سرمقاله

آزمون ادغام و خطای تفکیک

 
مروری بر سوابق تاریخی نظام مدیریتی در بخش صنعت 
و بازرگان��ی حاک��ی از  »ی��ک مجموع��ه اتص��ال و انفصال 
مقطع نگر« اس��ت. در واقع، نخستین بار نیست که مسئوالن 
درص��دد تغییر س��اختار مدیریت��ی در بدنه ای��ن دو بخش 
کلی��دی اقتص��ادی برآمده اند. دقیقا ۷۰ س��ال پیش، یعنی 
در س��ال ۱3۲۶ و همزم��ان با آمادگی کش��ور برای اجرای 
برنامه اول عمرانی، وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در یک 
تصمی��م عجوالنه ادغام ش��دند و وزارتخان��ه جدیدی تحت 
عنوان اقتصاد ملی تش��کیل ش��د که البته کمتر از یک دهه 
بع��د به جدایی انجامی��د.  این تازه ش��روع کار بود، چراکه 
مجددا و در آس��تانه آغاز برنامه س��وم عمران��ی و پیگیری 
رویکردهای رش��د صنعتی، دوباره مس��ئوالن درصدد ادغام 
ای��ن دو وزارتخانه برآمدند و وزارتخانه اقتصاد متولد ش��د؛ 
تولدی که با سرازیر ش��دن درآمدهای حاصل از شوک اول 
نفتی و س��پس رفاه مصنوعی حاصل از واردات گسترده، به 

تجزیه ساختار وزارتخانه مربوطه انجامید. 
پس از گذشت کمتر از چهار دهه و با بروز مشکات عدیده 
اقتصادی، مجدد مس��ئوالن به فکر سامان بخشیدن به امور 
تولید و تجارت  )در لباس کوچک سازی دولت( برآمدند، لذا 
دولت دهم در یک اقدام ش��تاب زده وزارتخانه های »صنایع 
و معادن« و  »بازرگانی« را به یکدیگر چس��باند و نام آن را  

»وزارت صنعت، معدن و تجارت« نهاد. 
آنچه ش��کل دهی به وزارت صنع��ت، معدن و تجارت را به 
خوبی توجیه می کرد، تس��هیل فضای کس��ب و کار از طریق 
ایجاد یکپارچگی نهادی و همچنین انس��جام سیاس��تی در 
خص��وص بازیگران دو حوزه تولی��د و تجارت بود. در همین 
ارتباط و طی آن س��ال ها موضوعات مهمی وجود داشت که 
به درستی مورد تأکید قرار می گرفت: رقابت پذیری صادراتی 
در عصر نوین اقتصادی، مستلزم کاهش هزینه های مبادالتی 
ب��ه حداقل میزان خود اس��ت یا برن��دگان بازارهای جهانی 
کش��ورهایی هس��تند که عاوه بر راهبری کیفی و هزینه ای 
نس��بت به  »به موقع بودن« نیز هوش��یار هستند و بسیاری 
دیگ��ر از این موارد.  تا به اینج��ای کار، ادغام دو وزارتخانه 
قدم مثبتی ارزیابی می ش��د ک��ه قادر بود ضمن توجه به هر 
دو مولف��ه کیفی��ت و هزینه، »به موقع ب��ودن« را نیز بهبود 
بخشد، هرچند در عمل آنچه مشاهده شد متفاوت از انتظار 
بود. ش��رح اینکه چ��را متفاوت از انتظار بود، بس��یار مفصل 
است و ش��رح تفصیلی آن از مجال این نوشتار خارج است؛ 
با این حال پاسخ به چند پرسش مهم می تواند تا حد زیادی 

ابعاد این چرایی را روشن کند.
آیا فش��ارهای تحریم و تبعات مال��ی و تجاری آن بر اقتصاد 
کش��ور عاملی نبود که در هنگام ارزیابی کارنامه پنج ساله این 
وزارتخانه  باید مورد نظر قرار می گرفت؟ آیا بخش��ی از عملکرد 
بازیگران حوزه صنعت، معدن و حتی تجارت، متاثر از ناکارایی 
عملکرد سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها و نرخ های دستوری ارز، 
س��ود بانکی، انرژی، حمل ونقل و... نبوده اس��ت؟ و در نهایت 
اینکه آیا هنگام تش��کیل وزارتخانه صنع��ت، معدن و تجارت 

بسترسازی های نهادی به نحو مقتضی صورت گرفته بود؟ 
به عبارت دیگر، چگونه می توان انتظار داشت یک وزارتخانه 
به گس��تردگی صنعت، معدن و تجارت بدون برخورداری از 
قانون تأس��یس منحص��ر به خود و محکوم ب��ه تحمل انواع 
همپوشانی وظیفه ای با بسیاری دیگر از متولیان برنامه ریزی 
و سیاس��ت گذاری عملکرد کارآمدی داشته باشد؟ در واقع، 
نیاز امروز این وزارتخانه به جای تکه تکه ش��دن، برخورداری 
از ابزارهای قانونی انس��جام بخش و تمییزدهنده است. روی 
دیگر این س��که نیز نیاز فعاالن اقتصادی است؛ آنها نیازمند 

افزایش تعداد مراجع متولی نیستند! 
ایجاد فض��ای یکپارچه برنامه ریزی و تنظیمی اس��ت که 
می تواند به فع��االن حوزه تولید و ص��ادرات صنعتی کمک 
کند و آنها را در ورود به بازارهای جهانی یاری بخشد. ضمن 
اینک��ه، صنعت و معدن ایران که مدت ها فش��ار تحریم های 
اقتصادی را تحمل کرده است، آمادگی تحمل شوک جدید 
را ن��دارد. نه صنعت و معدن امروز، بنیه یک دهه گذش��ته 
را دارد و ن��ه فض��ای رقابت های پرفش��ار بین المللی عرصه  
»آزم��ون و خطاه��ای« مدیران و برنامه ریزان اس��ت. ضمن 
اینکه تغییر س��اختارهای کوتاه مدت، نتیجه ای جز بی ثباتی 

محیط سرمایه گذاری در پی نخواهد داشت. 
در نتیجه در فرآیند آزمون و خطای مسئوالن در بازآرایی 
س��اختار این وزارتخانه معظم، بنگاه های صنعتی در معرض 
»بی ثباتی در محیط س��رمایه گذاری«،  »افزایش هزینه های 
مبادالت��ی« و  »مواجهه با فضای تنگ تر رقابت بین المللی« 
ق��رار خواهند گرفت و به عبارت��ی مثلثی را پیش روی خود 

خواهند یافت که بی شباهت به  »مثلث برمودا« نیست! 
مخل��ص کام آنک��ه، به ع��وض تحمیل هزینه ه��ای گزاف 
بازگش��ت به عقب، بهتر اس��ت ابتدا نسبت به تدوین و تقویت 
قانون تش��کیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اقدام ش��ود 
و س��پس با تعیین حوزه های تأثیرپذیری بخش های صنعت، 
معدن و بازرگانی از عملکرد سایر وزارتخانه ها  )به ویژه در بخش 
حمل ونقل و نرخ گذاری ارز که بخش عمده هزینه تمام ش��ده 
عملکرد در مجموعه تحت پوشش وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت را رقم می زند(، نسبت به ایجاد انسجام سیاستی میان 
بخش ه��ای صنعتی و فراصنعتی، اقدام ش��ود تا از این طریق 
ب��ه عوض تغییر مکرر مربیان، زمین ب��ازی امن تری در اختیار 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور قرار گیرد. 
منبع: مهر

مصرف برق به باالترین سطح امسال 
رسید

پیک مصرف برق روز ش��نبه با ثبت عدد ۴9 هزار و ۴۲5 
مگاوات به باالترین میزان خود از زمان ش��روع سال جدید 
رس��ید.  به  گزارش ایسنا، پیک مصرف برق در روز گذشته 
ک��ه رأس س��اعت ۱۴:۱۷ دقیقه ظهر اتفاق افتاد در س��ال 
جاری تا به امروز بی س��ابقه بوده اس��ت، طوری که نسبت 
به مدت مش��ابه روز گذش��ته ب��ا افزایش بی��ش از ۶ هزار 
مگاوات��ی روبه رو ش��د. همچنین پیک مص��رف برق در این 
روز در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذش��ته نیز با تداوم 
روند افزایش��ی روبه رو بود، به گونه ای که اختاف مصرف به 
حدود ۷ هزار مگاوات رس��ید.  گزارش ها حاکی از این است 
که میزان مبادالت ب��رق در این روز برابر با ۱99۲ مگاوات 
بوده که س��هم صادرات از این میزان برابر با ۱3۱۱ مگاوات 
و س��هم واردات ۶8۱ مگاوات بوده اس��ت.  همچنین طبق 
اعام وزارت نیرو، میزان مصرف برق صنایع نیز در این روز 
با اندکی کاهش نس��بت به روز گذش��ته به ۴۱۰۷ مگاوات 
رس��ید؛ می��زان ذخی��ره نیروگاهی نیز در ای��ن روز ۲۶95 

مگاوات گزارش شده است. 

افسانه شفیعی
رئیس پژوهشکده توسعه صنعتی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
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رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادی-درصد

رشد اقتصادی بر حسب فعالیت اقتصادی و اقالم هزینه ای
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وزیر راه و شهرس��ازی با تاکی��د بر ضرورت 
مشارکت مردم در فرآیند بازآفرینی گفت نقش 
م��ردم و س��من ها در طول فرآین��د بازآفرینی 
نباید جابه جا ش��ود، چراکه در غیر  این صورت 
انحرافی پدید می آید که امکان جلوگیری از آن 

وجود نخواهد داشت. 
به گ��زارش »فرص��ت ام��روز« از وزارت راه 
و شهرس��ازی، عب��اس آخون��دی در »س��ی و 
یکمین جلس��ه س��تاد ملی بازآفرینی ش��هری 
پایدار«، مش��ارکت ساکنین در اجرای اقدامات 
ضروری در بافت های ناکارآمد و حاش��یه ای را 
اصل اولی��ه و مبنای این فعالیت ها دانس��ت و 
گفت : ما نمی خواهیم جای مش��ارکت ساکنان 
و س��من ها جابه جا ش��ود، چراک��ه قصد داریم 
س��اکنان محالت هدف در این فرآیند توانمند 
ش��وند در غیر  این ص��ورت، جابه جایی نقش ها 
آغاز انحرافی خواهد ب��ود که امکان جلوگیری 

از آن وجود ندارد. 
وزیر راه و شهرس��ازی با تاکی��د بر اینکه در 
صورت جابه جایی نقش س��من ها و ساکنان در 
اقدامات بازآفرینی قطعا شاهد نتیجه معکوس 
خواهی��م بود، گف��ت: این مس��ئله باعث بروز 
مش��کالت فراوان و وارونه شدن تمامی اهداف 
م��ورد نظر در این حوزه خواهد ش��د پس باید 

به شدت مورد توجه قرار گیرد. 
آخوندی با اشاره به بحث سازمان های مردم نهاد 
محلی و نقش آنها در این بخش بیان کرد: طبیعتا 
خوب اس��ت که س��ازمان های مردم نه��اد ملی 
می توانند پوش��ش کلی به مسائل بدهند ولی از 
سویی دیگر چون اقدامات در سطح محالت است 
باید به این نکته دقت کنیم که سازمان های ملی 
جایگزین س��ازمان های مردم نهاد محلی نشوند، 
چراک��ه در غیر  این صورت همه افراد برای انجام 
پروژه ها و فعالیت ها منتظر تصمیم گیری از سوی 

مرکز هستند. 
دارد  قص��د  مل��ی  س��تاد  وی،  گفت��ه  ب��ه 
سازمان های مردم نهاد محلی همچنان پیشتاز 
بوده و در جبهه مقدم قرار بگیرند، نکته ای که 
در تس��ریع و تس��هیل اجرای فعالیت ها بسیار 

مهم و کلیدی است. 
عض��و کابین��ه دولت یازده��م در ادامه تهیه 
یک منش��ور اخالقی در آغاز راه ایجاد کارگروه 
ب��رای س��من ها و س��ازمان های  اختصاص��ی 
مردم نه��اد در س��تاد ملی بازآفرین��ی را امری 
ضروری دانس��ت و افزود: بنا به تجربه چندین 
س��اله خود در بازسازی مناطق آسیب دیده )در 

س��ال های گذشته( مش��کلی که همواره با آن 
درگیر بودیم رویارویی ب��ا موارد غیر اخالقی با 
ه��دف ۱۰۰درصد خی��ر و نیکوکارانه در انجام 

امور بود. 
آخون��دی اضاف��ه کرد: برای مث��ال در زمان 
بازس��ازی منطقه زلزله زده رودب��ار و منجیل، 
پ��س از وقوع زلزله گروه های خیر بس��یاری به 
دنبال س��اخت خانه برای آس��یب دیدگان این 
منطقه بودند، از سویی دیگر ما در بنیاد مسکن 
انقالب اس��المی تالش می کردیم تا مانع ورود 
این افراد ش��ویم، چراکه عقیده م��ا بر آن بود 
که ش��خص زلزله زده خود باید بنا به تمایالت 
و خواس��ته هایش محل سکونت خود را بسازد، 

این فرد مهجور نیست که نیازمند قیم باشد. 
وی با اش��اره به اینکه با توج��ه به تجربیات 
موجود در زم��ان زلزله های قبلی تعداد زیادی 
از خانه هایی که توس��ط گروه ه��ای نیکوکاری 
ساخته ش��ده بود توس��ط افراد زلزله زده مورد 
اس��تفاده قرار نگرفت��ه بود، گف��ت: از آنجایی 

که این خانه ها نیازمندی های افراد و س��اکنان 
مناطق مورد نظر را تامین نمی کرد مورد توجه 
این افراد ق��رار نگرفته ب��ود، چراکه گروه های 
نیک��وکار تصور می کردند س��اخت این خانه ها 
کاری اخالقی است ولی غافل از آنکه این اقدام 
در روزه��ای آتی و برای س��اکنان این مناطق 

متضمن اقدام غیر اخالقی دیگر خواهد بود. 
آخوندی در تشریح دقیق تر این مسئله بیان 
کرد: این اق��دام غیراخالقی بود چون قیومیت 
س��اکنان در زندگی شخصی شان از بین رفته و 
افرادی از بیرون در این جایگاه قرار می گرفتند. 
ب��ه گفته وزی��ر راه و شهرس��ازی، ما در این 
حوزه دارای دو معیار اخالق عمومی و خصوصی 
هستیم به گونه ای که در اخالق خصوصی افراد 
به دنبال کمک کردن، ایثار و فداکاری هستند 
ول��ی در اخالق عمومی به دنبال حفظ حیثیت 
و کرامت، رعایت حقوق ش��هروندی و شخصی، 

رعایت آزادی و تسلط بر زندگی افراد. 
 آخون��دی ب��ا تاکید بر اینکه ای��ن دو معیار 

می توانن��د در ش��رایطی کام��ال در تع��ارض با 
یکدیگر قرار بگیرند، گفت: نمونه های کالسیک 
تع��ارض اخالق��ی در همی��ن حوزه ه��ا دیده 
می ش��ود، ما باید دقت کنیم که به هیچ عنوان 
وارد حیطه خصوصی دیگران نش��ویم و اختیار 
زندگ��ی ف��رد را از آن نگیری��م، چراکه در غیر 
 این صورت با وجود برخورداری از هدفی خیر، 

درصدد انجام امری غیر اخالقی هستیم. 
این مقام مس��ئول اضافه ک��رد: نیکوکاری به 
شکل شخصی بس��یار خوب است ولی در حوزه 
عمومی باید حریم سایر افراد در نظر گرفته شده 

و تصمیم گیر زندگی خصوصی دیگران نشود. 
عض��و کابینه دولت یازدهم در این باره اضافه 
کرد: این منشور اخالقی باید در ابتدای فعالیت 
س��من ها و کارگروه مورد نظر در س��تاد تهیه 
و مدنظر قرار گرفته ش��ود، م��ا نمی خواهیم با 
دعوت س��ازمان های مردم نهاد در فعالیت های 
مربوطه، س��اکنان مح��الت را اعانه بگیر کرده 
و باع��ث نادیده گرفتن حقوق ش��هروندی آنها 
ش��ویم، بلکه می خواهیم از این طریق کمک به 
ایجاد فضایی کنیم تا افراد از طریق آن توانمند 
شده و خود زندگی ش��ان را تامین کنند، قطعا 
س��ازمان های مردم نهاد در نهای��ت امور نباید 
جانشین افراد و ساکنان محالت هدف شوند. 

آخون��دی در ادامه جلوگیری از ورود خیران 
در زم��ان زلزل��ه رودب��ار و منجی��ل را یکی از 
موفقیت های چش��مگیر در آن زم��ان قلمداد 
ک��رد و افزود: قطعا در صورت ورود این گروه و 
ساخت تعداد زیادی خانه گرفتاری هایی پدید 

می آمد که رفع آنها بسیار سخت بود. 
وزی��ر راه شهرس��ازی با تاکید ب��ر اینکه این 
تعارض اخالقی و کالس��یک در حال حاضر در 
طرح مس��کن مهر نیز دیده می شود، گفت: به 
ج��ای آنکه در این طرح مردم را توانمند کنیم 
تا به فکر ساخت خانه برای خود باشند، دولت 
در این حوزه دس��ت به کار شد و مشکالتی به 

وجود آورد که در حال حاضر دیده می شود. 
وی اضافه ک��رد: در زلزله بجنورد تعدادی از 
خانه ها از جمله مس��کن مهر تخریب شد، پس 
از این حادثه همه به دنبال بازسازی خانه های 
خ��ود رفتند به جز س��اکنین مس��کن مهر که 
همچن��ان منتظر ترمیم منازل خود از س��وی 
دولت هس��تند، این بدان معناس��ت که ما باید 
توجه کنیم نیکوکاری جانش��ین تصمیم گیری 
ب��رای اف��راد نش��ود و تهی��ه منش��ور اخالقی 

مهم ترین نکته در آغاز این اقدام خواهد بود. 

وزیر راه و شهرسازی در »سی و یکمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی« اعالم کرد

منشور اخالقی برای سازمان های مردم  نهاد محلی
حملونقل

 تاخیر 51 درصدی
پروازهای اردیبهشت مهرآباد

آمارها نشان می دهد5۱ درصد پروازهای فرودگاه مهرآباد 
تهران در اردیبهشت ماه امسال با تاخیر انجام شده و در 24 
ماه گذشته نیز به طور متوسط 5۰درصد پروازهای هوایی از 

فرودگاه مهرآباد تهران تاخیر داشته است. 
به گزارش »فرصت امروز« از سازمان هواپیمایی کشوری،  
این س��ازمان اعالم کرد که ش��رکت های هواپیمایی ایرتور 
ب��ا 74درصد، اترک ایر ب��ا 65درصد و آتا ای��ر با 6۱درصد 
بیش��ترین تاخیر پروازی را در اردیبهش��ت ماه امس��ال در 

فرودگاه مهرآباد داشته اند. 
براساس این گزارش، ساالنه بیش از ۱6 میلیون مسافر از 
طریق فرودگاه مهرآباد پذیرش و اعزام می ش��وند و به طور 
متوس��ط 5۰درصد پروازهای شرکت هوایی در این فرودگاه 
با تاخیر انجام می ش��ود. همچنین در اردیبهشت ماه امسال 
6 هزار و ۱62 پرواز هوایی در مسیرهای داخلی در فرودگاه 
مهرآباد تهران انجام شده که 3 هزار و 23 پرواز آن به موقع 

و 3 هزار و ۱39 پرواز با تاخیر انجام شده است. 
بر پایه این گزارش، در اردیبهش��ت ماه امس��ال ش��رکت 
هوای��ی ایران ایر در مهرآباد 583 پ��رواز انجام داد که 264 
پرواز آن به موقع و 3۱9 مورد آن با تاخیر انجام شده است. 
براس��اس این گزارش، در این ماه شرکت هوایی زاگرس ایر 
در مجم��وع 494 پ��رواز را از طریق مهرآب��اد انجام داد که 
253 مورد آن به موقع و 24۱ مورد آن با تاخیر بوده است، 
ضمن اینکه شرکت هوایی کاسپین در این ماه 466 پرواز از 
مهرآباد داش��ته که 24۱ مورد آن به موقع و 235 پرواز آن 

با تاخیر انجام شده است. 
همچنین ش��رکت هوایی کی��ش ایر در اردیبهش��ت ماه 
امس��ال 429 پرواز از مهرآباد انج��ام داد که 255 مورد آن 
ب��ه موق��ع و ۱74 مورد آن با تاخیر بوده اس��ت، در این ماه 
ش��رکت هوایی قشم ایر نیز در مجموع 439 پرواز از طریق 
مهرآب��اد انجام داد ک��ه 3۰3 مورد آن به موقع و ۱36 پرواز 
آن با تاخیر به مقاصد خود پ��رواز کردند.  هواپیمایی تابان 
نیز در این ماه 449 پرواز از مهرآباد انجام داد که ۱95 مورد 
آن به موقع و 254 پرواز آن با تاخیر بوده اس��ت و ش��رکت 
هوایی ایران ایر تور در این ماه ۱79 پرواز انجام داد که 47 
مورد آن به موقع و ۱32 مورد آن با تاخیر بوده و این نشان 
می د هد که 74 پرواز این ش��رکت در مهرآباد با تاخیر بوده 
است.  در اردیبهشت ماه امسال شرکت هوایی نفت ایر ۱98 
پ��رواز از مهرآباد انجام داد که 98 مورد آن با تاخیر و ۱۰۰ 
پرواز آن به موقع بوده و شرکت هوایی معراج ایر در این ماه 
از مهرآب��اد ۱۱4 پرواز انجام داد که 77 مورد آن به موقع و 

37 پرواز آن مهرآباد را با تاخیر ترک کرده است. 
در دومین ماه امس��ال ش��رکت جدید هوایی سپهران، در 
مجم��وع ۱59 پرواز را از مهرآباد انجام داد که 94 مورد آن 

به موقع و 65 پرواز آن با تاخیر انجام شده است. 
در ای��ن ماه ش��رکت اترک ای��ر در مجم��وع 57 پرواز از 
مهرآباد داش��ته ک��ه 2۰ مورد آن به موق��ع و 37 مورد آن 
ب��ا تاخیر انجام ش��ده و این نش��ان می دهد ک��ه 65درصد 
پروازهای این شرکت در مهرآباد با تاخیر انجام شده است. 

کشاورزی

7 دلیل شکست قانون تمرکز وظایف و 
اختیارات بخش کشاورزی

یک کارش��ناس اقتصاد کش��اورزی دالیل شکس��ت وزیر 
جهاد کش��اورزی در اجرای قانون تمرکز را تش��ریح کرد و 
گف��ت که اجرای ای��ن قانون نیازمند تش��کل های تخصصی 
اس��ت تا از طریق آنها بتوان زنجیره ه��ای عرضه را ایجاد و 

مدیریت کرد. 
فاطمه پاس��بان در گفت وگ��و با مهر درب��اره دالیل عدم 
موفقی��ت وزارت جه��اد در اجرای قانون تمرک��ز وظایف و 
اختی��ارات بخش کش��اورزی، با بی��ان اینکه قان��ون انتزاع 
وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت از نظر مفهومی و اندیش��ه ای درس��ت و بجا بود، 
گفت: در جهان موضوع زنجیره عرضه و ارزش ایجاب کرده 
اس��ت که فعالیت های مختلف و مرتبط مس��تقیم به بخش 
کش��اورزی در یک جا متمرکز باشد تا بتوان برنامه بهینه و 
مطلوب برای دس��تیابی به اهداف مشخصی همچون کارایی 
و بهره وری، امنیت غذایی، غذای س��الم و حفاظت از محیط 

زیست فراهم کرد. 
این کارشناس اقتصاد کشاورزی اضافه کرد: با اجرای این 
قان��ون قرار ب��ود بازار و تجارت در کن��ار تولید قرار بگیرد و 
بتوان��د با اهداف مدیریت ب��ازار، مدیریت تجارت و مدیریت 
تولید همزمان در یک سیستم و هماهنگ با آن تنظیم شود 

که متاسفانه این اتفاق آثار کمرنگی داشت. 
وی اف��زود: در آیین نامه اجرای��ی این قانون که در تاریخ 
ششم اسفند ۱392 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ 
ش��د، ضمن تاکید بر تمرک��ز وظایف و اختیارات مربوط به 
بخش کش��اورزی در مورد محصوالت و کاالهای اساس��ی 
)زراع��ی، باغی، گیاهان دارویی، محص��والت دامی و طیور 
و آبزی��ان( و صنای��ع تبدیل��ی بالفص��ل در وزارت جه��اد 
کش��اورزی؛ وظایفی همچون تدوین راهبردها، سیاست ها، 
تعرفه ه��ای تجاری، دس��تورالعمل ها و ضواب��ط مربوط به 
تج��ارت محصوالت و کااله��ا و صنایع تبدیل��ی مرتبط با 
رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت جهاد کش��اورزی 

واگذار شد. 
دانش آموخت��ه دکترای علوم اقتص��ادی عنوان کرد: همه 
این وظایف وارد بدنه وزارتخانه ای ش��د که الفبای مدیریت 
تج��ارت و مدیریت بازار و مدیریت اقتصادی سیس��تمی را 

نمی دانست و بسترهای مناسب هم مهیا نشده بود. 
پاسبان مهم ترین چالش هایی که باعث کمرنگ شدن آثار 
اقدام��ات وزارت جهاد در زمینه تنظیم بازار ش��ده را مورد 
اش��اره قرار داد و گف��ت: از جمله این موارد می توان به عدم 
بسترس��ازی مناس��ب و امکان س��نجی در خصوص زمان و 
چگونگی تفویض اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی اشاره 
کرد. الزم بود قبل از اجرایی کردن این قانون از نظر نیروی 
متخص��ص، مدیران متخصص، ابزاره��ای اجرایی برای کار، 
فرآیندها و شیوه، بانک های اطالعاتی، رصد و پیمایش بازار، 
انتق��ال تجارب از وزارت بازرگان��ی و صنایع به وزارت جهاد 
کش��اورزی، آموزش های تخصصی و حرفه ای به کارشناسان 
و مدیران در زمینه مدیریت سیس��تم تولید، بازار و تجارت 
و بس��یاری دیگر از اقدامات الزم انجام می شد که این اقدام 
صورت نگرفت و امروز خأل واضح و روش��ن این موارد کامال 

مشهود است. 
این کارش��ناس اقتصاد کش��اورزی با بی��ان اینکه بخش 
کش��اورزی و مواد غذای��ی همچنان در ح��وزه مداخله های 
س��ازمان حمای��ت از حقوق تولید کنن��ده و مصرف کننده یا 
تعزی��رات حکومتی باقی مانده اس��ت، ادامه داد: متاس��فانه 
به رغ��م ابالغ اجرای این قانون ک��ه باید امکانات و اختیارات 
تم��ام ابزاره��ای س��اختاری برنامه ری��زی و تنظی��م ب��ازار 
محصوالت کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود، 
اما هنوز دخالت هایی خارج از حیطه وزارت جهاد کشاورزی 

است مثل کمیته تنظیم بازار. 
وی با اش��اره به اینکه بحث نظ��ارت و کنترل بر قیمت و 
کیفیت کاال در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست، گفت: 
بنابراین چگونه می توان انتظار داشت وزارت جهاد کشاورزی 
مدیریت بازار محصول کش��اورزی را داشته و بعد پاسخگوی 
نوسانات قیمت در بازار یا کاالهای با کیفیت نامناسب باشد. 
پاس��بان افزود: واسطه ها که حلقه اتصال تولید به مصرف 
نهایی هس��تند، هی��چ گاه در کنترل و نظ��ارت وزارت جهاد 
کشاورزی قرار نگرفته اند، پس چگونه می توان مدیریت بازار 
و کنترل قیمت ها را داش��ت در حالی که نه عمده فروشان و 
نه خرده فروش��ان در حیطه کنترل و نظ��ارت وزارت جهاد 

کشاورزی نیست. 
وی تصریح کرد: مطالعات نش��ان می دهد عمده افزایش 
قیمت ب��رای مصرف کننده در فاصله بین دریافت محصول 
از تولید کنن��ده تا مصرف کننده نهایی اتف��اق می افتاد که 
این مس��یر هیچ گاه در حیطه رص��د و پایش وزارت جهاد 
کش��اورزی نبوده اس��ت. همچنی��ن موضوع قاچ��اق کاال 
بزرگ ترین معضل مدیریت تجارت، بازار و تولید اس��ت که 
متاس��فانه در کشور به دالیل مختلف از جمله رانت اقتصاد 
و فساد این اتفاق حتی با ممنوعیت ورود برخی محصوالت 
به راحتی در کشور اتفاق می افتد و محصول قاچاق در بازار 

عرضه می شود. 
پاس��بان ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه بخش کشاورزی 
همانن��د صنعت بلندگوی رس��ا ن��دارد، بهره ب��رداران هنوز 
متش��کل نشده و یک صدا نیس��تند تا بتوانند مطالبه حقوق 
خ��ود را کنند، لذا اج��رای این قانون نیازمند تش��کل های 
ق��وی و حرفه ای و تخصصی اس��ت تا از طری��ق آنها بتوان 
زنجیره های عرضه را ایجاد، نظارت و مدیریت کرد؛ متاسفانه 
هنوز تشکل های بخش کشاورزی در همه موارد انتظار کمک 
دولت را دارند و نمی توانند دور یک میز با هم وارد گفتمان 

شده و برای منافع گروهی و ملی تصمیم گیری کنند. 
این کارش��ناس اقتصادی ب��ا بیان اینکه می��زان و حدود 
دخال��ت دول��ت در ب��ازار محصوالت کش��اورزی ب��ا میزان 
مس��ئولیت و پاس��خگویی آن همخوانی ندارد، تصریح کرد: 
هنوز مش��خص نیست که دولت از چه حد و حدود نوسانات 
قیمتی مجاز است در بازار دخالت کند، به محض اینکه یک 
درصد تغییر در قیمت ها ایجاد می ش��ود، رسانه ها به عمد یا 
غیر عمد این موضوع را بزرگنمایی می کنند و مسئله به یک 

بحران سیاسی تبدیل می شود. 
وی گف��ت: ای��ن در حالی اس��ت که در همه ج��ای دنیا 
پذیرفته ش��ده که بازار محصوالت کش��اورزی دارای نوسان 
است و تا این نوسانات بحرانی نشده دولت دخالت نمی کند، 
بنابراین تش��کل های توانمند باید در زنجیره عرضه مش��کل 
را خ��ود رصد و حل کنن��د و تنها دولت در مواقع اضطراری 

وارد موضوع شود. 
پاسبان تاکید کرد: در مدیریت کنونی بخش کشاورزی ما 
تئوریس��ین و متفکر اقتصادی نداریم. هیچ صدایی از بخش 
کشاورزی ش��نیده نمی شود و هیچ گاه متخصصان اقتصادی 
ب��رای بخش کش��اورزی دور هم جمع نش��ده اند که صدای 

بخش شوند، اشکاالت را بگویند و بعد مطالبه کنند. 

هزینه اشتغال زایی در بخش های مختلف چقدر است
در جست وجوی شغل های به صرفه تر

در ش��رایطی که بوروکراسی های اداری زاید 
و طوالنی شدن زمان صدور مجوز، کارآفرینان 
را دلس��رد ک��رده و در اج��رای ایده ه��ا ناکام 
گذاش��ته، ایجاد ش��غل و راه اندازی کسب و کار 
به دغدغ��ه بزرگی برای جوان��ان و جویندگان 
کار تبدیل ش��ده اس��ت و آنهایی ک��ه امکان و 
س��رمایه راه اندازی یک کس��ب و کار را دارند، با 
بررس��ی دقیق بازار به دنبال شغل های ارزان و 

کم دردسر هستند. 
به گزارش ایس��نا، در س��ال های گذش��ته با 
افزای��ش جمعی��ت بی��کاران و فارغ التحصیالن 
دانشگاهی و حجم انبوه دانشجویان آماده ورود 
به بازار کار، گرایش جوانان و کارجویان به ویژه 
دانش آموختگان به مش��اغل اداری و دولتی و 
دارای درآمد ثابت بیشتر شده و جوانان به کار 
در مش��اغلی که دریافتی پایان ماه آن تضمین 
شده باشد تمایل پیدا کرده اند. دلیل این امر در 
نبود ش��غل متناس��ب با مدرک تحصیلی، عدم 
تعادل می��ان عرضه و تقاضا در بازار کار، وجود 
بوروکراسی های اداری زائد، طوالنی شدن زمان 
صدور مجوز و عدم حمایت شبکه بانکی عنوان 

می شود. 
محاس��به هزینه ایجاد ش��غل در هر کش��ور 
یکی از ش��اخص های مهم ب��رای تصمیم گیری 
ب��ه  اقتص��ادی  کالن  سیاس��ت گذاری های  و 
ش��مار م��ی رود. در ح��ال حاض��ر شناس��ایی 
کسب و کارهای ارزان به دغدغه ای اساسی برای 
کارآفرینان و فارغ التحصیالن دانشگاهی تبدیل 
ش��ده و مهم ترین چالش دولت تدبیر و امید از 
زمان آغ��از فعالیت نیز، کاهش ن��رخ بیکاری، 
ایجاد فرصت های ش��غلی پای��دار و حمایت از 
کس��ب و کارهای خرد و کوچک و متوسط بوده 

است. 
کارشناسان بازار کار بر این باورند که حداقل 
نرخ رش��د اقتصادی برای ایجاد شغل در کشور 
7 درصد است، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی 
آخرین نرخ رش��د اقتصادی ایران را 6.7 درصد 

اعالم کرد. 
در همی��ن ح��ال وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی تاکی��د دارد که ب��رای حل معضل 
بیکاری س��االنه 95۰ هزار شغل در کشور باید 
ایجاد ش��ود که تحقق آن نیازمند رشد 7 تا 8 
درصدی اقتصاد اس��ت. او ابراز امیدواری کرده 
در صورتی که در س��ال ۱396 رشد اقتصادی 
8 درصدی را تجربه کنیم، هر یک درصد رشد 

۱2۰ هزار شغل پایدار ایجاد کند. 
صرف نظ��ر از بحث ایجاد ش��غل و تعداد آن، 
تامین مالی و هزینه های ایجاد شغل موضوعی 
حایز اهمیت است و از آنجا که دوام و پایداری 
یک ش��غل نیازمند حمایت مالی اس��ت، برای 
تحقق اهداف پیش بینی شده در حوزه اشتغال 
پای��دار، دولت باید منابع مال��ی قدرتمندی در 

اختیار داشته باشد. 
تحلیلگران بازار کار می گویند برای ایجاد یک 
شغل در بخش های مختلف باید ارقام متفاوتی 
هزین��ه کرد، به نح��وی که اگر در گذش��ته با 

هزین��ه اندکی ام��کان ایجاد یک ش��غل وجود 
داش��ت، امروز با توجه به شتاب رشد جمعیت 
به وی��ژه جمعیت جوان جویای کار، گس��ترش 
شهرنشینی و عوامل متعددی همچون افزایش 
هزینه های زندگی، دس��تمزد، ت��ورم آموزش، 
مه��ارت و تخصص هزینه ایجاد ش��غل افزایش 
یافته اس��ت. به زعم آنها هزینه ایجاد هر شغل 
پای��دار در کش��ور ب��ه بی��ش از 4۰۰ میلیون 
تومان رس��یده در حالی که قب��ال بین ۱۰۰ تا 

۱5۰میلیون تومان سرمایه نیاز بود. 
اما وزیر کار می گوید هزینه ایجاد یک ش��غل 
در پایین ترین س��طح 7۰میلیون تومان برآورد 
می ش��ود که این رقم در سطوح باالتر متفاوت 
اس��ت، به نحوی که ایجاد ش��غل در مش��اغل 
تخصص��ی نظیر پتروش��یمی، 2 ت��ا 3 میلیارد 

تومان هزینه در بردارد. 
ربیع��ی ایجاد اش��تغال در صنایع نفت و گاز 
را ف��راوان ام��ا زمانب��ر دانس��ته و می گوید: در 
صنایع پتروشیمی به ازای هر 3۰ میلیارد ریال 
س��رمایه گذاری یک ش��غل ایجاد می شود و در 
بخ��ش نفت و گاز هم با ه��ر ۱2۰میلیارد ریال 
می توان یک شغل به وجود آورد اما برای ایجاد 
یک ش��غل در بخش فوالد به ۱۰میلیارد ریال 

سرمایه گذاری نیاز است. 
در همی��ن زمین��ه رحمت ال��ه پورموس��ی، 
کارش��ناس ب��ازار کار معتقد اس��ت در بخش 
کش��اورزی امکان س��رمایه گذاری بیشتر وجود 
دارد چ��ون اس��تعدادهای کش��ور به تناس��ب 
ش��رایط آب و هوای��ی و موقعی��ت جغرافیایی 
بس��یار باالس��ت و اگر مدیریت درستی در این 
بخش صورت گیرد اشتغال قابل توجهی ایجاد 
می ش��ود. وی از گردشگری به عنوان یکی دیگر 
از بخش ه��ای دارای ظرفیت اش��تغال نام برده 
و می گوی��د: ایران جزو معدود کش��ورهای دنیا 
است که از جاذبه های گردشگری فراوانی بهره 
برده و اگر دولت روی این بخش سرمایه گذاری 
کن��د عالوه ب��ر ارزآوری و درآمدزایی، به ایجاد 

فرصت های شغلی بسیار کمک کرده است. 
اما یک کارش��ناس ب��ازار کار نظر دیگری در 
ای��ن باره دارد و معتقد اس��ت بهترین بخش��ی 
که می تواند دولت را به اهداف اش��تغال نزدیک 
کند، خدم��ات اس��ت. حمید حاج اس��ماعیلی 
می گوی��د: در بخ��ش خدم��ات اگ��ر صنع��ت 
توریس��م و گردش��گری رونق بگیرد و امکانات 
هتل ه��ا،    قبی��ل  از  الزم  زیرس��اخت های  و 
رستوران ها و شبکه حمل و نقل فراهم شود، در 
کوتاه ترین زمان ممکن بیش از 3۰۰هزار شغل 

ایجاد می شود. 
او می افزای��د: در حال حاضر س��رمایه گذاری 
ب��رای ایج��اد ش��غل در بخش ه��ای صنعت و 
کش��اورزی به مراتب از بخش خدمات بیش��تر 
اس��ت. در بخ��ش کش��اورزی هر یک ش��غل 
دس��ت کم 7۰ میلی��ون تومان نی��از دارد چون 
دسترسی به آب در ایران به شدت گران است و 
از آن گذشته نرخ تسهیالت بانکی برای فعاالن 

بخش کشاورزی هم باالست. 



بان��ک مرک��زی در ت��اش ب��رای 
و موسسه های  تعاونی ها  س��اماندهی 
مالی غیرمجازی است که بیش از یک 
دهه در عرصه اقتصادی کش��ور بدون 
اجازه رسمی و با پشتوانه های نامرئی 
تاختند، خسارت به بار آوردند و دست 

بسیاری را در حنا گذاشتند. 
به گزارش ایرنا، دهه 80خورشیدی 
را می ت��وان یک��ی از بی انضباط ترین 
دوران پولی کش��ور برش��مرد؛ دهه ای 
که در کن��ار ش��کل گیری بانک های 
خصوصی، ش��اهد فرزندان نامیمونی 
هم بود؛ رش��د قارچ گونه تعاونی های 
غیرمج��از و موسس��ه های اعتب��اری 

نامعتبر. 
اگر به ای��ن فهرس��ت صرافی های 
غیرمجاز، صندوق های قرض الحسنه و 
شرکت های لیزینگ را که بدون هیچ 
نظارتی رش��د و نمو کردند، بیفزاییم، 
عمق آش��فتگی در بازار پولی و حتی 
بازار غیرمتش��کل پولی بیشتر نمایان 

می شود. 
برآورد اولی��ه بانک مرکزی از تعداد 
این موسسه های غیرمجاز در آن دوران 
7هزار م��ورد بود؛ این موسس��ه های 
غیرمجاز به گفته »محمود احمدی« 
دبی��ر کل بانک مرکزی با »پش��توانه 
نامرئ��ی« در نظام مالی کش��ور ایجاد 
شدند و از ش��رایط اقتصادی کشور و 
نبود نظارت ه��ای کافی بانک مرکزی 
بیش��ترین سوء اس��تفاده را کردند. در 
دوره هایی حتی پای این موسسه های 
غیرمجاز به عرصه تبلیغات تلویزیونی و 
محیطی باز شد، به شکلی که تلویزیون 
پی��ش از پخش برنامه های پرمخاطب 
خ��ود، تبلیغ��ات ای��ن موسس��ه های 
متخلف را پخش می ک��رد و به گفته 
دبی��رکل بانک مرکزی پ��س از چهار 
مرتبه نامه نگاری، تنها با دستور قضایی 

این تبلیغات قطع شد. 
بان��ک مرک��زی در دول��ت یازدهم 
در ش��رایطی هدای��ت نظ��ام پولی و 
مال��ی کش��ور را بر عه��ده گرفت که 
بانک های دولت��ی و خصوصی، عرصه 
را ب��ه موسس��ه های غیرمج��از باخته 
بودند. این موسس��ه ها بازیگران اصلی 
تعیین نرخ سود بودند، سودهای باالی 
30درصد که مردم را وسوسه می کرد 
هرچه بیش��تر سرمایه شان را در آنجا 
سپرده گذاری کنند تا ساالنه یک سوم 

موجودی خود را سود بگیرند. 
البت��ه روال کار در اغل��ب م��وارد 
اینطور بود که هرچه میزان موجودی 
اش��خاص بیش��تر بود، نرخ سود هم 
با درصد بیش��تری پرداخت می ش��د، 
نتیجه اینکه بانک ه��ا هم برای اینکه 
از قافله جذب سپرده ها عقب نمانند، 
وارد این گود شدند. در حقیقت بانک 
مرکزی در دولت یازدهم وارث یکی از 

بی انضباط ترین نظام های پولی و مالی 
بود.   »مهدی پازوکی« اقتصاددان در 
توصیف شرایط آن زمان می گوید: این 
موسسه های غیرمجاز با کسب مجوز 
ایجاد تعاونی اعتبار خاف قانون وارد 
عرصه پولی شدند و مشکات بسیاری 
را برای اقتصاد کشور و مردم رقم زدند. 
وی در ادامه این پرس��ش را مطرح 
کرد، در شرایطی که اداره اماکن جلوی 
تاسیس یک واحد صنفی بدون مجوز 
را می گیرد، چگونه اس��ت که بسیاری 
از موسسات و تعاونی های بدون مجوز 
از جانب نیروی انتظامی بازخواس��ت 

نمی شدند؟ 
پازوکی با بیان اینکه این تعاونی های 
گذش��ته  س��ال های  در  غیرمج��از 
هرج و م��رج را ب��ر سیس��تم اقتصادی 
کش��ور حاک��م کردند، گف��ت: اکنون 
که بان��ک مرکزی قصد س��اماندهی 
ای��ن موسس��ات را دارد، آن را م��ورد 
هجمه های رس��انه ای و سیاس��ی قرار 

می دهند. 

ورود بانک مرکزی به داستان 
غیرمجازها

س��اماندهی  موض��وع  هرچن��د 
موسسه های غیرمجاز از اوایل دهه 90 
مطرح ش��د اما در دولت یازدهم بانک 
مرکزی اولویت خود را بر س��اماندهی 
ب��ازار پول��ی و مالی کش��ور و تعیین 
تکلیف غیرمجازها استوار کرد. از این 
رو سیاس��ت تجمیع، انحال و تعیین 
تکلیف این موسس��ات که پس از یک 
دهه تاخت و ت��از در میدان پرداخت 
س��ودهای ب��اال به مرز ورشکس��تگی 
رس��یده بودن��د، در دس��تور کار این 
بانک قرار گرفت. مش��کل اصلی بانک 
مرکزی در برخورد با این موسسه های 
غیرمجاز، این بود که اغلب آنها به دلیل 
وابستگی سهامداران و گردانندگان آن 
به برخی نهادها و مراکز قدرت، حاضر 
به پاسخگویی به بانک مرکزی نبودند. 

ب��ا وج��ود هم��ه مقاومت ه��ا و با 
همکاری بانک مرک��زی، نهاد قضایی 
و نی��روی انتظام��ی، کار س��اماندهی 
این موسس��ه ها کلید خ��ورد.  باران، 
ثامن الحجج، پیشگامان یزد، صالحین، 
عسکریه، فردوسی، قوامین، کارسازان 
آینده، مولی الموحدین، حافظ، میزان، 
ثامن االئمه، مهر، کوثر، ریحانه گس��تر 
مش��یز، افضل توس، فرشتگان، انصار، 
س��ینا و اعتم��اد ایرانی��ان از جمل��ه 
موسسات و تعاونی های اعتباری فعال 
بودند ک��ه مجوزی از بان��ک مرکزی 
نداش��تند.  در راستای ساماندهی این 
موسسه ها ابتدا فهرست اولیه موسسات 
ادغامی و در شرف تاسیس در اسفند 
1389 تهی��ه و در فروردین 1392 به 
روزرس��انی شد.  در آن دوران موسسه 
اعتباری آرمان از ادغام موسس��ه های 
مالی و اعتباری فرشتگان، فردوسی و 
افضل توس با یکدیگر تش��کیل شد و 
موسسه نور از ادغام موسسات مالی و 
اعتباری پیشگامان، کارسازان آینده و 

ریحانه گستر مشیز به وجود آمد. 
در این فرآیند برخی موسس��ه های 
مال��ی و اعتباری که اغلب به نهادهای 
عمومی متصل بودن��د، مجوز تبدیل 
ش��دن به بان��ک را دریافت کردند که 
شامل موسس��ه مالی و اعتباری سینا 
)بانک سینا(، موسسه مالی و اعتباری 
انص��ار )بان��ک انصار(، موسس��ه مالی 
و اعتب��اری ایرانی��ان )بان��ک حکمت 
ایرانیان(، موسس��ه مال��ی و اعتباری 
مولی الموحدین )بانک ایران زمین( و 
موسسه مالی و اعتباری قوامین )بانک 
قوامی��ن( بود. در این میان موسس��ه 
مالی و اعتباری »اعتماد ایرانیان« که 
بدون مجوز از بان��ک مرکزی بود نیز 
به دس��تور این بانک منحل و در بانک 
قوامین ادغام ش��د.  بانک آینده نیز از 
ادغام موسس��ه های مال��ی و اعتباری 
صالحین و آتی و همچنین بانک تات 

تشکیل شد. 

انحالل ثامن الحجج، ادغام میزان 
و تولد کاسپین

در ادام��ه مس��یر انح��ال و ادغام 
»تعاون��ی  اعتب��اری،   موسس��ه های 
اعتباری میزان« موسسه ای بود که با 
مش��کل ناتوانی در پرداخت مطالبات 
م��ردم مواجه ش��د و در اردیبهش��ت 
ک��رد.  ورشکس��تگی  اع��ام   1394
س��پرده گذاران اولیه موسس��ه میزان 
بازنشس��تگان قوه قضاییه در خراسان 
بودن��د که دامن��ه مش��تریان خود را 
خ��اف قانون ب��ه خ��ارج از محدوده 
اساسنامه بس��ط داده و سپرده گذاران 
دیگری را از بین اقش��ار مختلف مردم 

جذب کرده بودند. 
ای��ن تعاونی با بیش از 80 ش��عبه 
که ب��ه طور عمده در س��ه اس��تان 
خراس��ان رضوی، جنوبی و ش��مالی 
متمرکز بود، در اردیبهشت ماه سال 
1394 ورشکست شد و امور تسویه و 
تعیین تکلیف مش��تریان آن به بانک 
ص��ادرات ایران واگذار و به نحوی در 
این بانک ادغام ش��د که با گذش��ت 
دو س��ال همچنان رسیدگی به امور 
س��پرده گذاران در دس��تور کار این 

بانک است. 
تعاونی اعتب��اری ثامن الحجج دیگر 
موسس��ه غیرمج��ازی ب��ود ک��ه در 
ش��هریور ماه 1394 منحل ش��د و از 
بهمن ماه همان س��ال امور مربوط به 
س��پرده گذاران آن به بانک پارس��یان 
واگذار شد که مش��کات هنوز پایان 
نیافته اس��ت. بانک پارس��یان تاکنون 
توانس��ته 90درص��د س��پرده گذاران 
ثامن الحجج را که س��پرده های زیرا 3 
میلیارد ریال داشته اند، از محل منابع 
خ��ود تعیین تکلیف کند و برای ادامه 
کار نیازمند صدور مجوز از سوی بانک 
مرک��زی و نهادقضایی اس��ت که امور 

تسویه آن را زیرنظر دارند. 
تولد موسس��ه کاس��پین ب��ا ادغام 
هش��ت تعاون��ی اعتب��اری غیرمجاز 

ش��امل فرش��تگان، الزهرا، دامداران و 
کشاورزان کرمانش��اه، عام کشاورزان 
مازندران، حس��نات، پیوند، بدر توس 
و امی��ن جلی��ن، آخرین اق��دام بانک 
مرکزی بود که در اس��فند ماه 1394 
رقم خورد تا گام دیگری در ساماندهی 
این تعاونی ها برداش��ته شود. مشکلی 
که در مس��یر س��اماندهی کاس��پین 
به وج��ود آم��د، صدور حک��م قضایی 
مبنی ب��ر تغییر تابل��و و دفترچه های 
مش��تریان این تعاونی ها به کاس��پین 
پیش از طی ش��دن فرآین��د قانونی و 
مستقر شدن موسسه جدید بود، زیرا 
هن��وز دارایی هیچ یک از موسس��ه ها 
ب��ه آن منتقل نش��ده بود ک��ه بتواند 
پاسخگوی مطالبات سفپرده گذاران و 
مشتریان باشد. با وجود این مشکات، 
اموال و حساب های این هشت تعاونی 
به موسس��ه کاس��پین انتقال یافت و 
کار تعیین تکلیف حس��اب های مردم 
از مناب��ع بان��ک مرکزی به تناس��ب 
دارایی های شناخته شده این تعاونی ها 

در دست انجام است. 

اختصاص خطوط اعتباری برای 
تعیین تکلیف مردم

کل  رئی��س  ارتب��اط  همی��ن  در 
بان��ک مرک��زی تاکید کرد ک��ه این 
بان��ک ب��رای صیانت از س��پرده های 
م��ردم در موسس��ه های غیرمج��ازی 
که در حال س��اماندهی هس��تند، به 
تناس��ب دارایی های ش��ناخته ش��ده 
این موسس��ه ها، خط��وط اعتباری به 

سپرده گذاران اختصاص می دهد. 
ولی اهلل س��یف با یادآوری اینکه این 
موسس��ه های غیرمجاز در دولت های 
نهم و دهم شکل گرفتند، رشد کردند 
و ب��ه دولت یازدهم به ارث رس��یدند، 
اظهار داشت: برخی موضوع را سیاسی 
کرده اند و اظهارنظرهایی می کنند که 
موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود 

می آورد. 
وی توضیح داد، بانک مرکزی برای 
س��اماندهی برخی از این موسسه ها از 
خطوط اعتباری خود اس��تفاده کرده 
اس��ت که می توان به انحال موسسه 
ثامن الحجج اشاره کرد. برای حل این 
مش��کل 2 هزار و 200 میلیارد تومان 
از منابع بانک مرکزی پرداخت کردیم 
و حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان 
دیگر را تعهد کردیم که پرداخت کنیم. 
به گفته س��یف، در موضوع تعاونی 
منحله فرشتگان نیز تاکنون متناسب 
ب��ا دارایی های شناس��ایی ش��ده این 
تعاونی، مبالغی را برای سپرده گذاران 
به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. 
اختص��اص ای��ن خطوط اعتب��اری با 
ه��دف تس��ریع در پرداخت س��پرده 

سپرده گذاران انجام شده است. 

پیدا و پنهان موسسات غیرمجاز در بازار پولی ایران

بانک مرکزی گرفتار فرزندان نامیمون دهه 80

با حمایت بانک پاس��ارگاد و پس از گذراندن 
موفقیت آمیز آزمون ه��ای مختلف فنی، روبات 

اگزواسکلتون به مرحله تولید رسید. 
بانک پاس��ارگاد،  روابط عموم��ی  به گ��زارش 
حامد س��اجدی، مدیرعامل شرکت پیشگامان 
امین س��رمایه پاسارگاد)شناسا( از شرکت های 
گروه مالی پاسارگاد، با اعام این خبر گفت: با 
حمایت بانک پاسارگاد، شرکت پداسیس موفق 
ش��د تا پس از ط��ی موفقت آمی��ز آزمون های 
مختلف فنی روی محص��ول خود یعنی روبات 
اگزواس��کلتون، قرارداد فروش این محصول را 

با بیمارس��تان رفیده تهران نهای��ی کند.  وی 
ادام��ه داد: ای��ن روب��ات، نوعی روب��ات کمک 

حرکتی اس��ت ک��ه به 
بیم��اران پاراپلژی��ک و 
دارای ضایع��ات نخاعی 
حرک��ت  ق��درت  ک��ه 
ندارن��د، کمک می کند 
تا با پوشیدن آن امکان 
حرک��ت را بازیابند. این 

روبات قابلی��ت به کارگی��ری در زندگی عادی 
ی��ا فرآینده��ای توانبخش��ی را نیز داراس��ت.  

س��اجدی خاطرنشان کرد: ش��رکت پداسیس 
ک��ه در حوزه توانبخش��ی حرکت��ی به طراحی 
تولی��د محص��والت  و 
ن��وآور و دانش بنی��ان 
می پردازد، از مجموعه 
ری های  یه گذا س��رما
شرکت شناسا به عنوان 
تخصص��ی  ش��رکت 
ی  ر ا یه گذ ما س��ر
خطرپذیر گروه مالی پاس��ارگاد است.  گفتنی 
اس��ت پیش از این نیز دکتر س��تاری، معاونت 

علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در بازدیدی 
که در 7 خرداد سال 1396 از شرکت پداسیس 
داش��تند، ضمن آش��نایی با فعالیت های مرکز 
تحقیقات فناوری های هوش��مند عصبی جواد 
موفقیان، با »روبات اس��کلت بیرونی اکسوپد« 
که ویژه راه رفتن توان یاب��ان و کم توانان ناحیه 
پایین تنه اس��ت، آش��نا ش��د. وی همچنین از 
دستگاه »آویز هوش��مند تعلیق وزن«، آخرین 
پروژه ش��رکت پداسیس که ویژه راه رفتن افراد 
دچار اختال حرکتی پایین تنه اس��ت، بازدید 

کرد. 

مدیرعامل شرکت شناسا اعالم کرد

تولید یک روبات کمک حرکتی، با حمایت بانک پاسارگاد

براساس گزارش سازمان بورس
پیش بینی سود هر سهم بانک پاسارگاد 

برای سال مالی 95 منتشر شد
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30 اسفند 
1395 دوره 9 ماهه بانک پاس��ارگاد ب��رای دوره منتهی به 
30 آذر 1395 منتش��ر شد.  به گزارش »فرصت امروز« و بر 
مبنای اطاعات دریافتی از سازمان بورس، پیش بینی درآمد 
هر س��هم برای س��ال منتهی به 30 اسفند 1395 با سرمایه 
50ه��زار و 400 میلیارد ریال مبلغ 74 ریال به طور خالص 
پس از کسر مالیات است. بانک پاسارگاد توانسته در 9 ماهه 
سال مالی مذکور 82درصد )مبلغ 61 ریال( را پوشش دهد. 
گفتنی اس��ت بانک  پاس��ارگاد در حال حاضر بیش��ترین 

سرمایه نقدی را در بین بانک ها داراست. 

نسبت تسهیالت به سپرده بانک ملی 
ایران به 90درصد رسید

مدیرعام��ل بان��ک مل��ی ایران اع��ام کرد ک��ه این بانک 
نس��بت های مالی و اعتباری م��ورد تاکید بانک مرکزی را به 
خوبی رعایت کرده اس��ت.  محمدرضا حس��ین زاده در گفت 
و گو ب��ا روابط عمومی بان��ک ملی ایران با اش��اره به اینکه 
این بانک نس��بت به بخش��نامه ها و اباغ های بانک مرکزی 
به ش��دت حساس اس��ت، گفت: انضباط مالی، در رأس امور 
بانک ملی ایران است و به همین دلیل همه تاش همکاران 
من این است که نسبت های مالی را به درستی رعایت کنند.  
رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران در پاس��خ به این س��وال 
که هم اکنون نسبت تسهیات به سپرده در این بانک چقدر 
اس��ت، اظهار کرد: هم اکنون این نسبت در بانک ملی ایران 
90درصد اس��ت که عددی اس��تاندارد و م��ورد تایید بانک 
مرکزی اس��ت.  پی��ش از این بانک مرک��زی درباره افزایش 
نس��بت تس��هیات به س��پرده ها در نظام بانکی به بیش از 

100درصد هشدار داده بود. 

بانک مهر اقتصاد برنامه ای برای ادغام 
ندارد

مع��اون امور مناطق بانک مهر اقتص��اد با تکذیب هرگونه 
برنامه ری��زی برای ادغام این بان��ک، تاکید کرد: بانک از نظر 
نقدینگی مشکلی برای پرداخت وجوه سپرده گذاران ندارد. 

ب��ه گزارش ایبن��ا، جواد حاجی مزدارانی در یک نشس��ت 
خبری با بیان اینکه در روزهای اخیر اخباری مبنی بر ادغام 
برخی موسسات با بانک مهر اقتصاد مطرح شده است، گفت: 
منش��ا این اخبار را باید جویا ش��د، اما ما به عنوان مجموعه 
بانک مه��ر اقتصاد هرگونه برنامه ریزی ب��رای ادغام بانک را 
تکذیب می کنیم.  وی اظهارداش��ت: نقش ش��بکه بانکی در 
اداره اقتصاد کش��ور و به ویژه در س��ال های اخیر که از سوی 
مقام معظم رهبری با موضوع اقتصاد مقاومتی نیز مطرح شد، 
تقویت زیرس��اخت های اقتصادی است. البته محدودیت های 
ناش��ی از تحریم ها نیز وجود دارد، ام��ا نمی توان نقش مهم 

سیستم بانکی را در تحقق این موضوع نادیده گرفت. 
مع��اون امور مناط��ق بانک مه��ر اقتصاد اف��زود: مدیران 
سیس��تم بانکی در ش��رایط فعل��ی باید هوش��مندانه عمل 
و اظهارنظ��ر کنند و ما ه��م از نیروهای نظارت��ی و امنیتی 

خواهان جلوگیری از ادامه این شرایط هستیم. 
حاجی مزدارانی تاکید کرد: سیاست بانک ها این است که 
به درخواست سپرده گذاران، سپرده آنها را پرداخت کنند. در 
پی چنین اخباری هم این مراجعات بیشتر می شود، اما بانک 
مهر اقتصاد از نظر نقدینگی مش��کلی ب��رای پرداخت وجوه 
ندارد، ولی ما خواهان این هستیم که سپرده گذاران منطقی 
عمل کنند.  وی خاطرنشان کرد: بانک مهر اقتصاد در شرف 
تاسیس است و براساس اعام بانک مرکزی در مراحل صدور 
مجوز هس��تیم، همچنین افزایش نقدینگی انجام شده و در 

حال حاضر در آخرین مرحله واگذاری سهام قرار داریم. 
این مقام مس��ئول در بانک مهر اقتصاد با اش��اره به اینکه 
در حال حاضر، نرخ های س��ود پرداختی بانک طبق مصوبات 
ش��ورای پول و اعتبار اس��ت، گفت: هی��چ محدودیتی برای 
پرداخت وجوه مورد درخواس��ت س��پرده گذاران نداریم، اما 
کارها مدیریت می ش��ود.  حاجی مزدارانی با تاکید بر اینکه 
بانک مهر اقتصاد متعلق به بنیاد تعاون بسیج است و شریکی 
ندارد، افزود: بحث ادغام بانک ها سیاس��ت کلی نظام است و 
در آینده با توجه به مش��کات کشور انجام می شود.  معاون 
امور مناطق بانک مهر اقتصاد اظهار داشت: هم اکنون بخشی 
از منابع در خود بانک و مابقی نیز در سایر بانک ها قرار دارد. 
در عی��ن حال، تابلوهای بانک دلیل قانونی بودن فعالیت آن 
بوده و 734 ش��عبه نیز در سراس��ر کش��ور داریم، همچنین 
بانک مهر اقتص��اد دارای رتبه 7 یا 8 در بین بانک ها بوده و 
ضریب نفوذ نیز در سطح کشور بین 17 تا 20درصد است. 

ادغام موسسات مالی به نفع 
سپرده گذاران است

دبی��رکل کانون بانک ها و موسس��ات اعتب��اری خصوصی 
گف��ت که س��پرده گذاران باید از ادغام اس��تقبال کنند، زیرا 
ای��ن حرکت در جه��ت سروس��امان دادن و افزایش امنیت 
س��پرده های آنها اس��ت.  محمدرضا جمشیدی در گفت وگو 
با ایبنا درباره ادغام موسس��ه اعتباری کوثر، موسسه ثامن و 
بانک مهر اقتصاد با اش��اره ب��ه اینکه هیچ نگرانی درباره آنها 
وج��ود ندارد، افزود: ب��ا توجه به اینکه موسس��ه ثامن عضو 
کانون بانک ها نیست، اطاعات دقیقی در مورد این موسسه 
وجود ندارد. مباحث مطرح شده ممکن است ناشی از برخی 

رایزنی ها از سوی بانک مرکزی و این موسسات باشد. 
دبیرکل کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری اظهار داش��ت: 
وظیفه بانک مرکزی س��ر و سامان دادن به موسسات غیر مجاز 
است و برهمین اساس به این موسسات بدون مجوز اعام شده 
تا برای سر و سامان یافتن، به دنبال ادغام با یکی از موسسات 
و بانک های دارای مجوز باش��ند.  جمش��یدی با اشاره به وجود 
س��پرده های مردم و مشتریان نزد این موسسات، گفت: به این 
ترتیب می توان هم ش��اهد ساماندهی این موسسات بود و هم 
نس��بت به سپرده ها خاطر جمع ش��د.  دبیرکل کانون بانک ها 
و موسسات اعتباری خصوصی به س��پرده گذاران توصیه کرد: 
به طور حتم سپرده گذاری نزد موسسات فاقد مجوز هیچگونه 
نظارت و امنینی نخواهد داشت، اما اگر بانک یا موسسات دارای 
مجوز با مشکل احتمالی مواجه شوند، سپرده های تا 100میلیون 
تومان آنها مورد تضمین صندوق ضمانت س��پرده ها اس��ت و 
امنیت کامل دارد.  وی در ادامه تاکید کرد: اما س��پرده گذاران 
باید به این نکته توجه داشته باشند که ادغام به نفع آنها است 
و باید از این حرکت استقبال کنند، زیرا این حرکت در راستای 

افزایش امنیت سپرده های آنها است.

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک دوشنبه4
29 خرداد 1396

شماره 811

بانکنـامه

گزارش2

مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعالم کرد
ارتقای ظرفیت صنعت بیمه با ورود 

کت باندها به بورس
مدیرعام��ل بانک توس��عه صادرات با بی��ان اینکه در بازار 
س��رمایه ریسک پذیری و ریس��ک گریزی وجود دارد، تاکید 
ک��رد: تبدیل ریس��ک های بیم��ه ای به اوراق به��ادار را یک 

ضرورت می دانم. 
علی صالح آب��ادی در گفت وگو با ایبن��ا درباره طرح بیمه 
مرکزی ب��رای راه اندازی کت بانده��ا )اوراق بهادار مرتبط با 
بیمه( در بازار س��رمایه گفت: متاسفانه در حال حاضر اوراق 
بیمه ای در بازار س��رمایه کشور وجود ندارد و تاکنون بحث 
تبدیل ریس��ک های بیمه ای به اوراق بهادار عملیاتی نش��ده 

است. 
عبدالناصر همت��ی، رئیس کل بیمه مرکزی اواخر س��ال 
گذشته از در دست مطالعه بودن طرحی در پژوهشکده بیمه 
خبر داد که براس��اس آن کت بانده��ا به ویژه برای بیمه های 

زندگی در بازار سرمایه راه اندازی خواهد شد. 
رئیس سابق س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: 
همان طور که مردم در بازار سرمایه، سهام یا اوراق بدهی را 
به ش��کل معمول خود خریدای می کنند، این بازار می تواند 
بازاری برای انتقال ریس��ک هم باش��د، زیرا در این بازار هم 

ریسک پذیری و هم ریسک گریزی وجود دارد. 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات یکی از مزیت های مهم 
بازار س��رمایه را دوره��م جمع کردن اقش��ار مختلف مردم 
عنوان کرد و ادامه داد: در بازار سرمایه ریسک را می توان از 
قش��ری به قش��ر دیگر با هزینه و قیمت آن منتقل کرد زیرا 

باالخره و در نهایت هر ریسک قیمت خود را دارد. 
وی درباره اینکه راه اندازی کت باندها تا چه اندازه می تواند 
ب��ه عمق دهی به اوراق بدهی و س��رمایه کمک کند، افزود: 
حتم��ا این موض��وع می تواند به عمق دهی به بازار س��رمایه 

کمک کرده و صنعت بیمه را یاری دهد. 
صالح آب��ادی توضیح داد که در حال حاضر ش��رکت های 
بیمه ای محدودی )ش��رکت های بیمه اتکایی( ریسک دیگر 
ش��رکت های بیمه را می پذیرند ولی با راه اندازی کت باندها، 
ریس��ک ش��رکت های بیم��ه می تواند ب��ا س��رمایه گذاران 

ریسک پذیر بازار سرمایه تقسیم شود. 
رئیس سابق س��ازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد که 
راه ان��دازی کت باندها به طور قطع ظرفی��ت صنعت بیمه را 

ارتقا خواهد داد. 

رشد دسته جمعی قیمت دالر و انواع سکه
صرافان بازار ارز و طا، نرخ هر دالر امریکا را 3.747 تومان و هر 
قطعه تمام بهار آزادی ط��رح جدید را 1.219.600 تومان تعیین 
کردند که نشان دهنده رشد قیمت دالر و همچنین افزایش دسته 
جمعی قیمت انواع سکه در بازار است. همچنین هر یورو در بازار آزاد 
تهران 4.249 تومان و هر پوند نیز 4.849 تومان قیمت خورد. هر 
نیم سکه 639.500 تومان و هر ربع سکه 369.500 تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی 249.000 تومان خرید و فروش شد و هر 

گرم طای 18 عیار 114.556 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.747دالر آمریکا

4.249یورو اروپا

4.849پوند انگلیس

1.023درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

496.200مثقال طا

114.556هر گرم طای 18 عیار

1.177.000سکه بهار آزادی

1.219.600سکه طرح جدید

639.500نیم سکه

369.500ربع سکه

249.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـــه
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ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار 
تهران در پایان دومین روز معامالتی 
هفت��ه ب��ا کاه��ش 294 واحدی به 
کانال 78 هزار واحدی س��قوط کرد. 
بدی��ن ترتیب ب��ورس ته��ران برای 
دومی��ن روز پیاپ��ی قرمزپ��وش بود 
و تمام ش��اخص های بورس��ی منفی 
بودن��د. در معام��الت روز یکش��نبه 
نماد پتروش��یمی جم ب��ا 29 واحد، 
نماد فوالد خوزس��تان ب��ا 21 واحد، 
نم��اد بانك تجارت با 16 واحد، نماد 
پاالی��ش نفت اصفهان ب��ا 16 واحد، 
 نم��اد معدن��ی و صنعت��ی گل گهر 
ب��ا 14 واح��د و نم��اد کش��تیرانی 
ایران با 14 واحد کاهش بیش��ترین 
تأثیر منفی را در افت ش��اخص کل 
داش��تند. در مقاب��ل نماد ش��رکت 
ارتباطات س��یار ایران ب��ا 24 واحد 
افزایش، بیش��ترین تأثی��ر مثبت را 
ب��ر این نماگ��ر بازار س��هام به جای 

گذاشت. 

پیش بینی رکود بازار سهام در 
میان مدت 

ای��ن روزها با توجه ب��ه جو منفی 
حاکم بر بازار س��هام و عدم حمایت 
ج��دی از آن و در عین ح��ال نبود 
هیچ محرک داخلی و خارجی برای 
رش��د شاخص ها، س��بب شده است 
ب��ورس تهران بی��ش از پیش فضای 
آمیخت��ه با ناامی��دی را تجربه کند. 
در ش��رایط ف��وق به نظر نمی رس��د 
ش��اخص کل رش��د قابل توجهی را 
ط��ی ماه ه��ای آینده تجرب��ه کند و 
پیش بینی می ش��ود فضای کم عمق 
و راکد فعلی معامالت بورس حداقل 
تا میان م��دت ادامه پی��دا کند، اما 
متغی��ر  مهم تری��ن  کوتاه م��دت  در 
تأثیر گذار بر بازار س��هام ترکیب تیم 
اقتصادی دولت آینده است که برای 
آن ه��م باید پروس��ه ای زمانبر برای 
اجرای سیاس��ت های جدید در نظر 
گرفت. همین مس��ئله هم می تواند 
به ک��م تحرک��ی معامله گران بورس 
در می��ان مدت دامن زند. از س��وی 
دیگ��ر قیمت نفت و ن��رخ  فلزات در 
بازارهای جهانی هم روی ش��اخص 
اثرگذار اس��ت که در نهایت بعید به 
نظر می رس��د که تا شش ماه آینده، 
اتفاق خاص��ی رخ ده��د. همچنین 
یک��ی دیگر از م��واردی که می تواند 

روند بازار س��هام را تحت تأثیر قرار 
بازارهای  دهد، رون��د قیمت ه��ا در 
کاالی��ی و ریس��ك های مرب��وط به 
بازار های جهانی است که این بازارها 
هم روزه��ای کم نوس��انی را تجربه 
می کنند. در این میان نوسان گیران 
همچون ادوار گذش��ته ای��ن بار در 
سهم های کاغذی و قندی به فعالیت 
می پردازند و صرفاً به س��ودهای یك 
ال��ی دو روزه دل خ��وش کرده ان��د. 
ادامه این روند و تمرکز صرف دولت 
ب��ر اوراق بده��ی منجر ب��ه کاهش 
نقدینگی هرچند اندک در بازار سهام 
می شود و به خروج سرمایه گذاران از 

بورس خواهد انجامید. 

افت 9 واحدی شاخص کل 
فرابورس

بازار فرابورس ایران مبادالت روز 
یکش��نبه 28خردادماه را با نقل و 
انتق��ال 230 میلی��ون و 860هزار 
ورقه بهادار به ارزش 790 میلیارد 
و 590میلی��ون ری��ال خاتمه داد. 
مهم ترین رخداد فرابورس گشایش 
نماد شرکت س��رمایه گذاری مس 
سرچش��مه در جریان بازار بود که 
ب��ر پای��ه آن قیمت هر س��هم این 

ش��رکت در بازار دوم 3855 ریال 
قیمت خورد. در مجموع بازارهای 
اول و دوم فرابورس، 102 میلیون 
میلی��ارد   290 ارزش  ب��ه  س��هم 
و 770 میلی��ون ری��ال دادوس��تد 
ش��د که باالترین حج��م و ارزش 
معام��الت به ترتیب ب��ه نمادهای 
ذوب آهن اصفهان و سرمایه گذاری 
مس سرچش��مه اختص��اص یافت. 
در نماد ذوب آه��ن اصفهان تعداد 
19 میلیون س��هم ب��ه ارزش 13 
میلی��ارد و 790 میلیون ریال و در 
نماد سرمایه گذاری مس سرچشمه 
نیز 12.5 میلیون س��هم به ارزش 
48 میلی��ارد ری��ال م��ورد مبادله 
قرار گرف��ت. به ترتیب س��ه نماد 
پربیننده معامالت نیز ش��امل نماد 
ذوب آهن،  ش��رکت های  معامالتی 
صنایع ف��والد آلیاژی یزد و عمران 
و توس��عه ش��اهد بودند. ش��اخص 
کل فراب��ورس با افت��ی نزدیك به 
9 واح��د روبه رو ش��د که ب��ر پایه 
آن آیفک��س تا نزدیک��ی پله 892 
واح��دی عقب نشس��ت. نمادهای 
ذوب آه��ن  م��ارون،  پتروش��یمی 
اصفه��ان، پاالی��ش نف��ت الوان و 
آتیه داده پرداز تا س��طح حداکثر 

3.5 واح��د بیش��ترین تأثیر منفی 
را بر ش��اخص کل داش��تند. تنها 
نم��ادی نیز که در میان هفت نماد 
اثرگذار ب��ر آیفکس تأثیر مثبت از 
خود به جا گذاش��ت، بیمه سامان 
ب��ود که 0.25 واحد تأثیر مثبت بر 
شاخص کل داشت. معامله نزدیك 
ب��ه 98 میلیون س��هم ب��ه ارزش 
172.5 میلی��ارد ریال نیز ماحصل 
نقل و انتقال سهام در مجموع سه 
تابل��وی معامالتی ب��ازار پایه بود. 
در ب��ازار اوراق ب��ا درآمد ثابت نیز 
ک��ه دو نماد معامالت��ی مربوط به 
اوراق مشارکت شهرداری شیراز و 
شهرداری مشهد در آن بازگشایی 
شد، اندکی بیش از 171 هزار ورقه 
ب��ه ارزش افزون ب��ر 165 میلیارد 
ری��ال معامله ش��د. اس��ناد خزانه 
اس��المی مرحل��ه یازده��م با نقل 
و انتق��ال 51 ه��زار ورقه به ارزش 
حدود 48 میلی��ارد ریال در صدر 
این بازار ایس��تاد و باالترین حجم 
و ارزش معامالت��ی را ش��اهد بود. 
معامل��ه 3.5 میلیون ورق��ه بهادار 
به ارزش 30میلی��ارد ریال نیز در 
قابل  س��رمایه گذاری  صندوق های 

معامله رقم خورد. 

محرک های مثبت، بورس را از رکود خارج می کند

بازار سهام در انتظار ترکیب تیم اقتصادی دولت آینده

از  اس��تفاده  ام��روز  دنی��ای  در 
فناوری  اطالعات در اقتصاد به دلیل 
بیش��تر،  امکانات  پایین،  هزینه های 
سرعت، سهولت و اطمینان به شکل 
فزاینده ای افزایش پیدا کرده است، 
اما فناوری  ها و کاربرد فراگیر آنها در 
اقتصاد مدرن به رغم مزایای گسترده 
آن ب��ا مخاطراتی نیز روبه رو اس��ت. 
فناوری ها همواره با مخاطراتی همراه 
هستند. وجود ایراد در یك سیستم 
عوارض  مه��م می  تواند  الکترونیکی 
دنباله  داری ب��رای همه افراد مرتبط 
با آن ایجاد و در برخی موارد ممکن 
اس��ت پای��داری کل سیس��تم  های 
مالی یا حت��ی کل اقتصاد را تهدید 
کن��د. هرچن��د ای��ن مخاط��رات تا 
و  ش��ده اند  شناس��ایی  ح��دودی 
متع��ددی  محافظت��ی  اقدام��ات 
چارچوب ه��ای  تنظی��م  جمل��ه  از 
مقررات��ی صورت گرفت��ه اما تمرکز 
ای��ن اقدام��ات محافظت��ی بیش��تر 
روی مقاوم��ت سیس��تم  ها در برابر 
اش��کاالت عملکردی ب��وده و کمتر 
روی رویدادهایی که ممکن است با 
هدف خرابکارانه صورت بگیرد  )که 
عموماً به آنها حمالت سایبری گفته 
می ش��ود( تمرکز شده است. در این 
میان بازار س��رمایه به عنوان یکی از 
نهاد ه��ای مهم اقتصادی بیش��ترین 
بهره را از فن��اوری اطالعات برده و 
در این مس��یر با تهدیدات سایبری 
مواجه اس��ت. بازارهای س��رمایه به 
دلیل ماهیتی که دارند از پیش��روان 
توس��عه فناوری به حساب می آیند. 
به طور مثال، معامالت بازار س��رمایه 
از طریق سیستم های الکترونیکی و 
با انعطاف و سرعتی غیر قابل تصوری 
صورت می گیرد. مخاطرات سایبری، 
تهدی��دات فزاینده و قابل توجهی را 
به یکپارچگی، محرمانگی اطالعات، 
کارایی و پایداری بازارهای مالی در 
کل دنی��ا وارد کرده ان��د. در فوری��ه 

اعض��ای  کواالالمپ��ور،  در   2014
بین الملل��ی  )س��ازمان  آیس��کو  
کمیسیون های اوراق بهادار( تصمیم 
گرفتند بررس��ی بیش��تری بر نحوه 
حمایت از ذی نفعان بازار سرمایه به 
وسیله توسعه امنیت سایبری داشته 
باشند. مخاطرات سایبری پدیده ای 
بس��یار پیچی��ده و با رش��د فزاینده 
است که صرفاً با تکیه بر راهکارهای 
استاندارد مدیریت ریسك نمی توان 
آن را کنت��رل ک��رد و ب��ا توجه به 
ماهی��ت بالقوه سیس��تمی این گونه 
مخاط��رات، راهکاره��ای هدفمن��د 
و اصول��ی می توانن��د در مقابل��ه با 
آنه��ا مؤثر باش��ند. آمارهای مربوط 
ب��ه حمالت س��ایبری معموالً دقیق 
نیس��تند. بسیاری از س��ازمان ها در 
راس��تای حفظ اعتبار خود، حمالت 
س��ایبری را گ��زارش نمی کنن��د و 
برخی س��ازمان ها نیز از حمالتی که 
به آنها ش��ده اس��ت، اطالع ندارند. 
بنابراین، آماره��ای موجود، تخمین 
حداقلی از میزان حمالت س��ایبری 
اس��ت. با این وجود، همه بر این امر 

گواهی می دهن��د که تعداد حمالت 
س��ایبری و خسارات ناش��ی از آنها 
بس��یار بیشتر شده اس��ت. براساس 
اطالعات  امنی��ت  بررس��ی  گزارش 
از  –ک��ه   2016 س��ال  در   PwC
مصاحب��ه با 10 ه��زار مدیر از 127 
کشور جمع آوری شده است- تعداد 
امنیتی تش��خیص داده  رخدادهای 
شده در س��ال 2015 در مقایسه با 
س��ال 2014 افزای��ش 38درصدی 
داشته اس��ت. در گزارش دیگری از 
همین مرجع، رخدادهای امنیتی از 
سال 2009 تا سال 2014، 66درصد 
افزایش یافته است. 10درصد از این 
مدی��ران اعالم کردند که خس��ارات 
مالی ناش��ی از رویداده��ای امنیتی 
آنه��ا بیش از 10میلی��ون دالر بوده 
اس��ت. تخمی��ن خس��ارات مال��ی 
ممکن اس��ت با توجه به متدولوژی 
و محدوده بررس��ی، نتایج متفاوتی 
داش��ته باشد. اما نتایج همه روش ها 
نشان دهنده افزایش میزان خسارات 
اس��ت. بر اس��اس گزارش »بررسی 
میزان خس��ارات افش��ای اطالعات 

س��ال  در   Ponemon مؤسس��ه 
2015«، میزان خس��ارت متوس��ط 
حاص��ل از افش��ای اطالع��ات برای 
ی��ك ش��رکت، 3.79 میلی��ون دالر 
اعالم شده که در مقایسه با دو سال 
قبل از آن رش��د 23درصدی داشته 
اس��ت. مرکز مطالعات استراتژیك و 
تحقیقات بین المللی در سال 2014 
پیش بین��ی ک��رده بود ک��ه میزان 
خس��ارت احتمالی ناش��ی از جرائم 
س��ایبری برای اقتصاد جهانی بیش 
از 400 میلیارد دالر در سال خواهد 
ب��ود. نکته قاب��ل توج��ه دیگر این 
است که بخش مالی یکی از اهداف 
اساس��ی حمالت س��ایبری اس��ت. 
درک علت آن نیز مش��کل نیس��ت؛ 
»مب��ادالت پول��ی« در ای��ن بخش 
صورت می پذیرد و هدف بس��یاری 
از حم��الت س��ایبری س��رقت های 
مالی است. بر اساس گزارش بررسی 
Verizon، بخش  افشای اطالعات 
مال��ی در می��ان رتبه بن��دی اهداف 
حمالت سایبری، جزو سه رتبه اول 
دس��ته بندی شده اس��ت. بر اساس 

بررس��ی انجام شده توسط آیسکو و 
 )WFE(  فدراسیون جهانی بورس
روی 46 ب��ورس بین المللی، بیش از 
نیمی از آنه��ا  )53 درصد(، حداقل 
یك حمله س��ایبری شدید را تجربه 
کرده ان��د. دیجیتالی ش��دن صنعت 
ب��ورس رویداد مثبتی اس��ت و این 
فرآین��د رو به گس��تردگی اس��ت. 
نکته قابل تأم��ل ایجاد فرصت های 
بالق��وه ب��رای مجرم��ان س��ایبری 
و ض��رورت تضمی��ن محرمانگ��ی، 
یکپارچگی و صحت اطالعات است. 
س��ایر رویکردهای فناوری محور در 
افزایش  بازارهای س��رمایه همچون 
اس��تفاده از دس��تگاه های موبای��ل، 
اب��ری،  رایان��ش  و  برون س��پاری 
اگرچ��ه بهره من��دی از مزیت ه��ای 
آنها امری ناگزیر اس��ت، اما در عین 
ح��ال می توانند آس��یب پذیری های 
بیش��تری در برابر حمالت سایبری 
ایج��اد کنند. اگر حمالت س��ایبری 
در مقی��اس بزرگ ص��ورت بگیرد، 
سیس��تماتیك  عواق��ب  می توان��د 
س��نگینی ب��رای کل سیس��تم های 
مالی در پی داش��ته باش��د و اعتماد 
به بازارهای س��رمایه را از بین ببرد. 
به ط��ور خالصه، گزارش��ات موجود 
نشان از افزایش مخاطرات سایبری 
دارد و ای��ن افزای��ش ب��رای آینده 
نی��ز قاب��ل پیش بینی اس��ت. توجه 
ب��ه امنی��ت معامالت بازار س��رمایه 
باید دوس��ویه باش��د. از یك طرف، 
خدمات  ارائه دهن��ده  ش��رکت های 
ب��ا بهره گیری  باید  معامالت برخط 
از تجهی��زات و رعای��ت الزام��ات و 
امنیت اطالعات در  اس��تانداردهای 
امن س��ازی خدمات خود بکوشند و 
از طرف دیگر کاربران این سامانه ها 
نی��ز با رعای��ت نکات مرتب��ط، باید 
ریسك های سایبری را کاهش داده 
و نقش مؤثری در حفاظت از منافع 

و دارایی های مالی خود ایفا کنند. 

مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه بررسی کرد 

تهدیدات سایبری در بازار سرمایه

خبر

 بورس تهران، چهارمین بورس
پربازده شد

بازدهی بورس تهران از ابتدای س��ال در رتبه چهارم قرار 
گرفت و توانس��ت 12 رقیب دیگر را پش��ت س��ر بگذارد. با 
انتش��ار آمار بازدهی 18 بورس برتر دنی��ا، بورس تهران در 
میان رقبا توانس��ت با بازدهی 2.9 درصدی و پس از بورس 
کواالالمپور، در رتبه چهارم قرار بگیرد. براساس این گزارش، 
با احتس��اب عملکرد بازارهای جهانی در شش ماه گذشته، 
 BIST100 بورس اس��تانبول با رشد 8.5 درصدی شاخص
در رتبه نخست نشس��ت. رتبه دوم مشترکا به بورس هنگ 
کن��گ و ش��اخص هنگ س��نگ و بورس آلمان و ش��اخص 
داکس تعلق گرفت که توانس��تند از ابتدای س��ال با بازدهی 
5.4 درصدی همراه شوند. رتبه سوم نیز به دو بورس بمبئی 
و ش��اخص BSE30 و بورس پاریس با شاخص کك تعلق 
گرفت که بازدهی 4.7 درصدی را در این بازه زمانی به ثبت 
TE -  سساندند. در رتبه چهارم نیز بورس تهران با شاخص
PIX قرار گرفت ک��ه با بازدهی 2.9 درصدی آن، از ابتدای 
سال، توانست 12 رقیب دیگر را پشت سر بگذارد. رتبه پنجم 
 KLCI این جدول مختص به بورس کواالالمپور و ش��اخص
بود که با بازدهی 2.6 درصدی توانست این رتبه را به دست 
بیاورد. اما در ادامه، بورس نیویورک با ش��اخص اس اند پی و 
بازدهی 2.3درصدی در رتبه ششم، بورس توکیو و شاخص 
نیکی ژاپن با بازدهی 2.2 درصدی و شاخص داوجونز بورس 
نیوی��ورک نیز با همین مق��دار بازدهی توانس��تند تواما در 
رتبه هفتم جدول قرار بگیرند. ش��اخص تاپیکس در بورس 
توکی��و بازدهی 1.9درصدی خود را از ابتدای س��ال به ثبت 
رس��اند و جایگاه هش��تم این جدول را به خ��ود اختصاص 
داد. درحالی ک��ه در رتبه بعدی بورس آمس��تردام با بازدهی 
0.9 درصدی، آخرین بازده��ی مثبت این جدول را به خود 
اختصاص داد. اما برخی از بازارهای جهانی نیز در این میان 
با بازدهی منفی همراه بودند. بیشترین میزان بازدهی منفی 
به بورس ش��انگهای چین و شاخص SSEC تعلق گرفت که 
ب��ا بازدهی منفی 3.5درصدی کم بازده ترین بازار ش��د. پس 
از ش��انگهای، ب��ورس دوبی با افت 1.8 درص��دی بازدهی و 
بورس عربستان سعودی با بازدهی منفی 1.5درصدی دیگر 

بازارهای منفی این جدول نام گرفتند. 

 رشد 88 درصدی ارزش بازار
طی 5 سال گذشته

بررسی ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 
1391 تا 1395 بیانگر رش��د 88.6 درصدی ارزش جاری و 
رش��د 172 درصدی ارزش اسمی است. ارزش جاری بازار از 
حدود 170هزار میلیارد تومان در سال 1391 به 332 هزار 
میلیارد تومان در پایان س��ال 1395 رسیده است. طی این 
دوره ارزش اسمی بازار از 50.6 هزار میلیارد تومان در سال 
1391 به 137.8 هزار میلیارد تومان در پایان س��ال 1395 
افزایش یافته اس��ت. طی این دوره متوسط P/E  بازار نیز با 
افزایش بیش از یك واحدی از 5.35 واحد در س��ال 1391 
به 6.84 واحد در پایان س��ال 1395 رس��ید. ش��اخص کل 
ارزش - وزنی نیز همراستا با سایر نشانگرهای بورس با رشد 
101.1درصدی از 38هزار و 408 واحد در س��ال 1391 به 
77هزار و 230 واحد در پایان سال 1395 رسید. نکته دیگر 
اینک��ه ارزش جاری بازار در س��ال 1394 حدود 334 هزار 
میلیارد بود که این رقم یك س��ال بعد یعنی در سال 1395 
به 322 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین متوسط 
P/E بازار که در س��ال 1395، 6.84 بود یك س��ال قبل از 
آن به 7.45 می رس��ید. عالوه بر رشد ارزش معامالت بورس 
اوراق بهادار حجم کل معامالت بازار از 80 میلیارد سهم در 
سال 1391 با رش��د 221درصدی به 275میلیارد سهم در 
س��ال 1395 بالغ شد. همچنین طی این دوره تعداد دفعات 
معامالت بازار از 5میلیون نوبت به 15میلیون نوبت افزایش 
یافته اس��ت. آمارها نشان می دهد تعداد دفعات کل بازار در 
س��ال 1392، 17میلیون نوبت، در سال 1393، 13میلیون 
نوبت و در سال 1394، 14میلیون نوبت بوده است. این آمار 
نش��ان می دهد که در س��ال 1391 کمترین دفعات معامله 
و در س��ال 1392 بیش��ترین دفعات معامله در بورس اوراق 
بهادار تهران انجام و از سال 1393 با مقداری کاهش روبه رو 
شده و تا سال 1395 با شیب نسبتا ثابت رشد داشته است. 

 »فپنتا« سود 95 را
 100درصد پوشش داد

صنعتی سپنتا در دوره 12ماهه منتهی به پایان اسفندماه 
س��ال 95 به ازای هر س��هم 1.302 ریال سود محقق کرد. 
ش��رکت صنعتی س��پنتا در دوره 12ماه��ه منتهی به پایان 
اس��فند ماه س��ال 95 به ازای هر س��هم 1.302 ریال سود 
محقق کرد که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 16درصد 
رشد داشته است. گفتنی است این شرکت براساس عملکرد 
12ماه��ه آخری��ن پیش بینی س��ال مالی منتهی ب��ه پایان 
اس��فند ماه 95 را 100درصد پوش��ش داده اس��ت. شرکت 
س��پنتا در بازار دوم بورس معامله می ش��ود. این شرکت در 
گروه فلزات اساس��ی ق��رار دارد و در معامالت روز جاری با 
افت قیمت در حال داد وس��تد اس��ت. آخرین قیمت نماد با 
کاهش 3.8 درصدی 1420 تومان اس��ت. نماد در محدوده 

منفی اما متعادل معامله می شود. 

اختصاص 198 ریال سود به ازای هر 
سهم»وبشهر« طی یک سال

ش��رکت توسعه صنایع بهشهر در دوره 12ماهه منتهی به 
30 اس��فندماه 95 مبلغ 2هزار و 499 میلیارد و 23 میلیون 
ریال س��ود انباشته پایان دوره کس��ب کرد. شرکت توسعه 
صنایع بهش��هر صورت ه��ای مالی یك س��اله منتهی به 30 
اس��فندماه 95 را حسابرسی نشده منتشر کرد. براساس این 
گزارش، »وبش��هر« با س��رمایه معادل 7 هزار و 21 میلیارد 
و 2میلی��ون ریال معادل یك ه��زار و 449 میلیارد و 929 
میلیون ریال درآمد عملیاتی داش��ت. از درآمد این ش��رکت 
هزینه های فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی 
دوره مع��ادل ی��ك ه��زار و 379میلی��ارد و 324 میلی��ون 
ریال محاسبه ش��د. به س��ود عملیاتی دوره نیز درآمدهای 
غیر عملیاتی افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ یك هزار 
و 390 میلیارد و 317 میلیون ریال رس��ید و بر این اساس 
مبلغ 198 ریال س��ود به ازای هر سهم محقق شد. به سود 
خالص دوره سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت 
مبلغ 2 هزار و 499 میلیارد و 23 میلیون ریال سود انباشته 

پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد. 

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
س��المین در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد 
افزای��ش را از آن خود کرد که تامین ماس��ه ریخته گری در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.3374.99غسالم

5.2194.9کماسه

3.5514.13وبیمه

4.0223.45غگرجي

1.9662.45قشکر

3.7822.24غشان

2.7402.24غبشهر

 بیشترین درصد کاهش
کربن ایران صدرنش��ین جدول بیش��ترین درصد کاهش 
ش��د. ش��هد ایران در رده دوم این گروه ایستاد. افست هم 
در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)5.39(2.881شکربن
)4.93(2.545غشهد
)4.9(10.356چافست

)4.9(6.194فلوله

)4.87(3.382فمراد

)4.79(1.710تمحرکه

)4.76(3.018سفانو

پرمعامله ترین سهم
بانك ملت پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. حق 
تقدم س��رمایه گذاری صنعت و مع��دن در رده دوم این گروه 
ایستاد. تولیدی کاشی تکسرام هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

36.840 998وبملت

36.015 122وصنعتح
25.241 1741کترام
19.317 546شپلي
16.936 1377فوالد
15.840 1291پترول
14.555 5219کماسه

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را تامین ماسه 
ریخته گری به خود اختصاص داد. تولیدی کاش��ی تکسرام 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. بانك ملت هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

75.955 5219کماسه
43.944 1741کترام
36.759 998وبملت
36.759 20700دسیناح
29.368 32404همراه
25.710 3001فاذر

24.812 3355فباهنر

بیشترین سهام معامله شده
تولیدی کاشی تکسرام در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که تامین ماسه ریخته گری در 

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

17411878کترام
52191433کماسه
9981336وبملت
30011121فاذر
5461110شپلی
3355971فباهنر
978912خپارس

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

58411168ددام
1922961کساپا

2328582خمحور
904452خکمك
3382242فمراد
2947210خلنت

1852206کسعدی

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزم��ی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. س��رمایه گذاری اعتبار ایران 

جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

7752.07وخارزم
13202.44واعتبار
11343.40پردیس

10373.46ورنا
18764.01پارسیان
20114.01شاراک
10454.02وصنعت

نماگر بازار سهام
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بوش�هر- خبرنگار فرص�ت امروز- 
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، 
بر ل��زوم ورود بخش خصوصی برای جمع 
آوری گاز فلر تاکید کرد و گفت: جمع آوری 
گازهای همراه درآم��د قابل توجهی برای 
کش��ور به دنب��ال دارد. به گ��زارش پایگاه 
اطالع رس��انی نماینده مردم بوشهر، گناوه 
و دیل��م در مجل��س، عبدالحمید خدری 
اظهار داش��ت: وزارت نفت و ش��رکت های 
زیرمجموعه آن مکلفند تا پایان برنامه ششم 
توسعه تا ۹۰ درصد از گازهای همراه نفت 
را جم��ع آوری کنند. وی گفت: جمع آوری 
گازهای همراه عالوه بر آنکه می تواند درآمد 
قابل توجهی را برای کشور به دنبال داشته 
باشد، مشکالت زیست محیطی در مناطق 
نفتی را نیز کاهش می دهد و در حال حاضر 

گازه��ای همراه نفت )فلر( در بس��یاری از 
کش��ورها به عنوان خوراک صنایعی مانند 
پتروش��یمی ها مورد  توجه قرار می گیرد. 
نماینده مردم  بوش��هر، گن��اوه و دیلم در 

مجلس ش��ورای اسالمی، افزود: از آنجا که 
این گازها کاربری زیادی دارند، جلوگیری از 
اتالف آنها باید به طور جدی در دستور کار 
مس��ئوالن قرار گیرد. خدری با بیان اینکه 

شیرین سازی، تحویل به شبکه انتقال گاز 
برای مصرف، توزی��ع، جمع آوری و تزریق 
به مخازن نفت��ی از عمده ترین روش های 
استفاده از گازهای همراه نفت است، ادامه 
داد: جم��ع آوری و تولی��د ب��رق با کمک 
ژنراتورهای کوچک ترش سوز، جمع آوری 
و تبدیل به گاز مایع و حمل به نقاط مصرف 
و تولید برق از گاز  از دیگر مصارف گازهای 
همراه نفت است، که بازیافت اقتصادی قابل 
توجهی نیز به دنبال دارد. وی با اش��اره به 
مضرات س��وزاندن گاز فلر یادآور ش��د: از 
س��ویی س��وزاندن گازهای همراه نفت، در 
حکم اتالف و هدررفت انرژی هایی اس��ت 
که م��ی تواند در زمینه ه��ای مختلف، به 
صنعت نفت یاری برساند و از طرف دیگر، 
س��وزاندن گازهای همراه نفت، مخاطرات 

زیست محیطی قابل توجهی دارد. خدری با 
تاکید بر لزوم ساماندهی گازهای همراه نفت 
و ورود بخش خصوصی به این عرصه افزود: 
باید زمینه های الزم ب��رای فعالیت ایجاد  
انگیزه و حضور بیشتر بخش خصوصی در 
این عرصه فراهم ش��ود. این نماینده مردم 
در مجلس دهم، با اشاره به اهمیت فراوان 
خاموشی فلرها ادامه داد: بخش عمده ای از 
گازهای همراه، قابلیت کاربری دارند و  باید 
برنام��ه ای اصولی برای ورود بیش از پیش  
بخش خصوصی به این عرصه تنظیم شود. 
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس 
ش��ورای اس��المی تصریح کرد: ساماندهی 
گازهای��ی که در آنها ان جی ال وجود دارد 
با واگذاری به بخش خصوصی سرعت پیدا 

می کند.

اصفهان – قاس�م اسد- چهارمین جشن گلریزان 
شرکای تجاری کسب وکار فوالد مبارکه، ویژۀ آزادسازی 
زندانیان جرائ��م غیرعمد، به میزبانی این ش��رکت در 
مجموعۀ فرهنگی - ورزش��ی فردوس برگزار شد و طی 
آن با حضور حدود یکصد ش��رکت از ش��رکای تجاری 
کسب وکار فوالد مبارکه، مبلغی نزدیک به ۲۰ میلیارد 
ریال برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد جمع آوری 
شد.  در این ضیافت که به گفتۀ دکتر سبحانی مدیرعامل 
ف��والد مبارکه، میزبان اصلی آن خداوند مهربان بود، بار 
دیگر شرکای تجاری کسب وکار فوالد مبارکه گرد هم 
آمدند تا با محوریت فوالد مبارکه زمینۀ آزادی همنوعان 
خود را فراه��م آورند و جامعۀ پیرامون خود را به محل 
مصفاتری برای زندگی مبدل کنند. این گزارش حاکی 
است در بخش نخست این مراسم دکتر بهرام سبحانی، 
مدیرعامل ف��والد مبارکه، ضمن قدردانی از تش��ریک 
مس��اعی همۀ ش��رکتهای زیرمجموعه و طرف قرارداد 
فوالد مبارکه گفت: یکی دیگر از افتخارات فوالد مبارکه 
این است که در شبهای ماه مبارک و در ایام لیالی قدر در 

خدمت همۀ کسانی است که در کنار فعالیت اقتصادی 
خود، دغدغۀ مس��ائل اجتماعی جامعه را نیز دارند. وی 
ب��ا تأکید بر اینکه در چنین برنامه هایی به واقع میزبان 
اصلی، خداوند مهربان اس��ت و اوست که شاهد و ناظر 
بندگانی است که در راه او انفاق میکنند، گفت: به لطف 
خداوند و با همت همۀ شرکای تجاری کسب وکار فوالد 
مبارکه، این چهارمین برنامه ای است که توفیق یافته ایم 
برای خدمت ب��ه زندانیان جرائم غیرعمد برگزار کنیم. 
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به اینکه در سه جشن 
گلریزان س��الهای قبل فوالد مبارکه، به ارادۀ خداوند و 
با همت همۀ ش��رکای تجاری این شرکت، بیش از یک 
هزار نفر از زندانیان جرائم غیرعمد آزاد شدند، خاطرنشان 
کرد: هیچ لذتی باالتر از این نیس��ت که انسان توفیق و 
لیاقت خدمت به همنوع خود را داشته باشد؛ وقتی یک 
پدر یا به عبارت بهتر، س��تون و محور یک خانواده، که 
ناخواسته گرفتار ش��ده و از خانواده جدا افتاده است به 
آغوش گرم آن��ان بازمیگردد، آنگاه درمی یابیم که دنیا 
میتواند جای بهتری برای زندگی باش��د، اگر بین هیچ 

فرزند و پدری جدایی نباشد. دکتر سبحانی با بیان اینکه 
بنا به فرم��ودۀ خداوند در قرآن کریم، به یقین آنان که 
در راه خداوند انفاق میکنند، چندین برابر آن را به طور 
مش��هود و نامش��هود از خداوند متعال در دنیا و آخرت 
دریافت خواهند کرد، افزود: همۀ ما در زندگی شخصی 
و همچنین در محیط کار خود با حوادث به خیرگذشتۀ 
زیادی سروکار داشته و داریم؛ اگر نیک بنگریم خواهیم 
دید که هریک از این حوادث اگر به خیر نمیگذش��تند 
ی��ا نگذرند، همۀ ما دائما با چندین و چند حادثۀ تلخ و 
ناگوار مواجه بودیم. یکی از علتهای حادث نشدن همۀ 
این اتفاقها انفاق بخشی از مال در راه خداوند است. وی 

حضور مدیران عامل و شرکای تجاری کسب وکار فوالد 
مبارکه را در جش��ن گلریزان آزادسازی زندانیان جرائم 
غیرعمد افتخ��ار بزرگی برای فوالد مبارکه دانس��ت و 
تصریح کرد: به خاطر داش��ته باشیم زندانی شدن یک 
شخص در اثر جرمی غیرعمد، فقط زندانی شدن خود آن 
شخص نیست؛ بلکه بروز این مشکل منجر به گرفتاری 
یک خانواده و چه بس��ا یک فامیل میشود و چنانچه به 
موقع ب��رای آزادی این فرد اقدامی صورت نگیرد، آنگاه 
باید متالش��ی ش��دن کانون یک خان��واده و در پی آن 
گسترش ناهنجاریهای اجتماعی را نظاره گر باشیم. به 
خاطر داش��ته باشیم با زندانی شدن یک فرد، بیشترین 
آس��یب را افراد خانواده و اطرافیان او متحمل میشوند.  
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: به خاطر داش��ته باشیم 
وقتی هزار زندانی آزاد میشوند به واقع هزار خانواده آزاد 
ش��ده اند؛ خانواده هایی که از پدر و مادر، همسر، فرزند، 
برادر و خواهر تشکیل ش��ده است. آزادی یک هزار نفر 
زندانی به واقع یعنی آزادی چهار تا پنج هزار نفر از افراد 

همین جامعه ای که در آن زندگی می کنیم. 

تبریز - ماهان ف�اح- مدیرکل و کارکنان بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان با حضرت حجت االسالم 
والمس��لمین دکتر سیدمحمدعلی آل هاشم، نماینده 
محترم ولی فقیه و امام جمعه معزز شهرس��تان تبریز 
دیدار کردند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از 
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان 
ش��رقی، در ابتدای این دیدار مهن��دس حافظ باباپور، 
مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اس��المی استان ضمن 
آرزوی توفیق به امام جمعه جدید، گزارشی از طرح های 
عمرانی 38 ساله بنیاد مسکن را ارائه داد و اظهار داشت: 
بنیاد مسکن اولین نهاد سازندگی بعد از انقالب است که 
در طول 38 سال توانسته است کارنامه قابل درخشانی 
در زمینه محرومی��ت زدایی از چهره مردم ومحرمین 
به ج��ا گذارد. وی به عملک��رد و فعالیت های بنیاد در 
زمینه طرح های عمرانی اشاره کرد و افزود: بنیاد مسکن 

تاکنون در تمامی روس��تاهای باالی ۲۰ خانوار تهیه و 
مطالعه طرح هادی را به اتمام و در7۰3 روستا، اجرای 
طرح هادی را به انجام رس��انیده است و همچنین در 
روستاها و شهرهای زیر ۲5 هزار نفر بیش از ۲۲۲ هزار 
جلد س��ند مالکیت به صاحبان اماکن مسکونی صادر 
کرده اس��ت. مهندس باباپور ادام��ه داد: کل واحدهای 
نوسازی و مقاوم سازی شده از محل طرح ویژه بهسازی 
و مس��کن روستایی و ستاد بازس��ازی نزدیک به 145 

هزار واحد مس��کونی اس��ت و در ش��هرها بیش از 11 
هزار واحد مسکن ارزان قیمت احداث و به متقاضیان 
واگذار نموده است و نهایتا انجمن خیرین مسکن ساز 
استان نیز با حمایت خیرین برای خانواده های محروم و 
نیازمند نزدیک به 1۰۰5 واحد آپارتمان احداث و واگذار 
کرده است. حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر 
سیدمحمدعلی آل هاشم، امام جمعه محبوب تبریز نیز 
طی س��خنانی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و 

تس��لیت به مناسبت فرارسیدن شب شهادت حضرت 
علی ) ع (، با اش��اره به تاسیس این نهاد به ابتکار امام 
راحل، اظهار داشت: امام راحل برای ایجاد یک حرکت 
جهادی در انقالب اسالمی و بر اساس ضرورت ها اقدام 
به تاسیس نهادهایی انقالبی مانند بنیاد مسکن انقالب 
اس��المی نمود تا مردم طعم شیرین خدمت در نظام 
اس��المی را بهتر و بیشتر بچش��ند. حاج آقا آل هاشم 
ادامه داد: حس��اب 1۰۰ امام راحل از جمله حسنات و 
باقیات الصالحات امام راحل است و باید توسعه بیشتری 
یابد. وی اضافه کرد: بر اساس نگاه بلند نظام اسالمی و 
صراحت قانون اساس��ی، ایجاد سرپناه و مسکن سازی 
برای محرومان از مهم ترین اهداف تاسیس بنیاد مسکن 
انقالب اس��المی اس��ت که این کار بزرگ با توجه به 
محدودیت دولت ها، تنها با مش��ارکت مردمی خیران 

امکان پذیر است.

بندرعباس- خبرنگار فرص�ت امروز - در 
راس��تاي نهادینه کردن فرهن��گ منابع طبیعي 
و طرح بازیاف��ت امید ، مدیر کل منابع طبیعي و 
آبخیزداري هرمزگان به همراه حسین پور معاون 
آبخیزداري و خس��روي سرپرست روابط عمومي 
اداره کل  از مرک��ز حرف��ه آموزي جامعه معلوالن 

استان بازدید کردند به گزارش پایگاه اطالع رساني 
منابع طبیعي و آبخیزداري هرمزگان؛امید ذاکري  
گفت: در راس��تاي طرح بازیاف��ت امید به صورت 
نمادین تع��دادي از درب بطري هاي نوش��ابه به 
کمک کارکنان منابع طبیعي اس��تان جمع آوري 
شده بود به جامعه معلوالن استان تحویل داده شد 

تا بر اس��اس طرح مذکور نس��بت به خرید ویلچر 
براي معلوالن اقدام شود. وي افزود: طرح بازیافت 
امید یک طرح خداپسندانه و و فراگیر است که اگر 
در جامعه به درس��تي نهادینه شود هم به محیط 
زیس��ت پیرامون کمک کرده و هم نیاز  معلوالن 
نیازمند را برطرف مي کند. مدیر کل منابع طبیعي 

و آبخیزداري هرمزگان گف��ت: در اداره کل منابع 
طبیعي طرح بازیافت امید اطالع رساني شده است 
و همه کارکنان این مجموعه به صورت فعال در این 
طرح ش��رکت کردند. در پایان این نشست  نهالي 
به رس��م یادبود به اعضاي جامعه معلوالن استان 

اهدا شد.

تبری�ز – لیا پاش�ائی- مانور مقابل��ه با وضعیت 
اضطراری ) آتش س��وزی در بارگیری( با هدف ارتقای 
آمادگ��ی و توانمن��دی پرس��نل ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی در مواجهه 
با بحران ه��ای احتمال��ی و اقدام مطلوب، ب��ه موقع و 
کارساز، در قالب تیم های اطفای حریق، امداد و نجات، 
حراست، انتظامات، مهندسی و عملیات با مشارکت فعال 
نیروهای بسیج در انبار نفت شهدای پخش تبریز برگزار 
ش��د.  به گزارش خبرنگار ما در تبری��ز به نقل از روابط 
عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان ش��رقی، مانور مقابله با وضعیت اضطراری  با 

هدف ارتقای توان عملیاتی پرسنل شاغل در قسمت های 
مختلف تأسیس��ات وعملیات، با وقوع حریق فرضی در 
یک دس��تگاه نفتکش در یکی از س��کوهای بارگیری 

انبار نفت شهدای پخش تبریز با اطالع رسانی به موقع 
مرکز پیام ایمنی و آتش نش��انی آغاز شد.  در این مانور 
با فرماندهی مناس��ب، نفتکش ها از بارگیری به نقطه 
ام��ن هدایت و تیم های اطفای حریق به کنترل و مهار 
آتش پرداختند. بر اساس این گزارش، مانور فوق دو نفر 
مصدوم فرضی به همراه داش��ت که با اقدام سریع تیم 
ام��داد و نجات، جهت مداوا و انج��ام مراقبت های الزم 
به مراکز درمانی شهر انتقال یافتند و حریق با عملیات 
مناسب پرسنل و با به کارگیری تجهیزات و ادوات ایمنی 
و آتش نشانی نیز امدادرسانی تیم اطفای حریق شرکت 
پاالیش نفت تبریز با موفقیت مهار و خاموش شد. الزم 

به ذکر است در سال گذشته با برنامه ریزی  و پیگیری 
مس��ئولین HSE منطقه آذربایجان شرقی، 17 مورد 
مانور واکنش درشرایط اضطراری، اطفای حریق، آمادگی 
در برابر زلزله و حوادث غیرمترقبه با هدف آشنایی و باال 
بردن سرعت عمل و ارتقای توان عملیاتی پرسنل جهت 
مقابله با شرایط اضطراری، بکار گیری ادوات و تجهیزات 
مربوطه  و اطمینان از صحت عملکرد آنها و نیز بررسی 
میزان هماهنگی واحدهای عملیاتی در مقابله با وضعیت 
اضطراری در انبارهای نواحی میانه، مراغه، سراب، انبار 
نفت ش��هدای پخش تبریز و س��وختگیری هواپیمایی 

شهید مدنی تبریز برگزار شد.

تبریز - ماهان فاح- در دو ماهه اول سال جاری 
بیش از 1۲7 کیلومتر خط تغذیه و شبکه گاز طبیعی 
در بخش ش��هری و روستایی استان آذربایجان شرقی 
اجرا ش��ده اس��ت. به گ��زارش خبرنگار م��ا در تبریز، 
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اعالم 
این خبر افزود: در راس��تای  توسعه شبکه گازرسانی و 
پوش��ش جامع در اقصی نقاط استان خصوصاً مناطق 

روس��تایی، در دو ماهه اول س��ال جاری بیش از 1۲7 
کیلومتر ش��بکه و خطوط تغذیه گاز از نوع فوالدی و 
پلی اتیلنی اجرا شده اس��ت. مهندس ولی اله دینی با 
اش��اره به اینکه هم اکنون 1۰۰ درصد خانوار شهری و 
بیش از ۹۰ درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز 
طبیعی بهرمند هس��تند، افزود: در حال حاضر 16۹8 
روس��تای استان از نعمت گاز طبیعی بهرمند هستند. 

وی اظهار داش��ت: هم اکنون ۲11 روستای استان در 
دس��ت اجرا، 1۹۰ روستای اس��تان در مرحله انتخاب 
پیمانکار و 53 روس��تا در مرحله طراحی می باش��ند. 
مهندس دینی در خاتمه اظهار داشت: با بهره برداری 
از روس��تاهای در دست اجرا و آماده انتخاب پیمانکار، 
درصد بهره مندی خانوارهای روستایی استان به بیش 

از ۹7 درصد خواهد رسید.

س�اری - دهقان - مهندس قاس��م شهابی 
با بیان اینکه تلفات برق در س��ه ماهه تابس��تان 
حداقل  برابر ۹ ماه دیگر سال است ، اظهار داشت: 
فصل تابس��تان برای کاهش تلفات زمان طالیی 
است .  مدیرعامل ش��رکت توزیع برق مازندران 
در جلس��ه کاهش تلفات که ب��ا حضور معاونین 
فنی، تعدادی از مدیران ستادی و روسای ادارات 
و بخش های امورهای آمل ، شمال بابل ، جنوب 
بابل و بابلسر برگزار شد ، بیان داشت : 6۲ درصد 
تلفات برق شرکت در امورهای آمل ، بابل جنوب، 
بابل ش��مال و بابلسر اتفاق می افتد .  وی خاطر 

نشان کرد: تحقق اهداف کاهش تلفات شرکت به 
تحقق اهداف در امورها بستگی دارد . شهابی بیان 
داشت: با افزایش گرما ، تلفات فنی و غیرفنی برق 
به شدت افزایش می یابد و برنامه شرکت توزیع 
مهار تلفات در ایام گرم س��ال است .  مدیرعامل 
ش��رکت توزیع برق مازندران خاطرنشان کرد : با 
اجرای پروژه های غیر فنی مانند بازرس��ی جدی 
ل��وازم اندازه گیری ، تعویض کنتورهای معیوب ، 
فیکس کردن کنتورهای مکانیکی ، پایش شبکه و 
جمع آوری برق های غیرمجاز و اجرای پروژه های 
فنی مانند توس��عه فیدر ، تعویض س��طح مقطع 

شبکه ۲۰ کیلوولت ، کاهش شعاع تغذیه و بهبود 
ولتاژ و سایر پروژه های تاثیرگذار ، تلفات در فصل 
تابس��تان مهار می ش��ود .  معاون برنامه ریزی و 
مهندسی ش��رکت توزیع برق مازندران در ادامه 
ضمن بیان این مطلب که پروژه های فنی هرچه 
زودتر باید تبدیل به قرارداد شود اظهارداشت : با 
انجام برنامه ریزی های دقیق و مس��تمر و پایدار 
مشکالت پیش روی شرکت  برطرف خواهد شد.  
در پایان این جلس��ه مدیران امورهای آمل ، بابل 
ش��مال ، بابل جنوب و بابلس��ر ب��ا بیان عملکرد 
امورهای مربوط در س��ال ۹6 به ارائه برنامه های 

پیش رو برای کاهش تلفات برق در فصل تابستان 
اشاره کردند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

بخش خصوصی برای جمع آوری گاز فلر به میدان بیاید

با جمع آوری حدود ۲۰ میلیارد ریال و با حضور ۱۰۰ شرکت طرف قرارداد فوالد مبارکه انجام شد

برگزاری چهارمین جشن گلریزان شرکای تجاری کسب وکار شرکت فوالد مبارکه

دیدار مدیرکل و کارکنان بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی با امام جمعه محبوب تبریز

مشارکت اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري هرمزگان در طرح بازیافت امید

برگزاری مانور اطفای حریق و مقابله با وضعیت اضطراری در انبار نفت شهدای پخش تبریز

در دو ماهه اول سال جاری تحقق یافت

اجرای بیش از 127 کیلومتر شبکه گاز طبیعی در استان آذربایجان شرقی

تلفات برق در سه ماهه تابستان برابر 9 ماه دیگر سال است 

اخبار

آغاز عملیات اجرایی مدول سوم تصفیه خانه 
فاضاب شهرک صنعتی مینودشت

گرگان- خبرن�گار فرصت امروز - سرپرس��ت مدیریت ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست  شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان 
گفت: همزمان با هفته محیط زیست، عملیات اجرایی مدول سوم تصفیه 
خانه فاضالب ش��هرک صنعتی مینودشت آغاز ش��د.به گزارش روابط 
عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان، حمیدرضا نوروزیان اظهار 
داشت: عملیات اجرایی این تصفیه خانه با برآورد ۲۲۰۰۰ میلیون ریال 
اعتبار با  ظرفیت تصفیه 4۰۰ مترمکعب فاضالب صنعتی در شبانه روز 
آغاز شد.وی با اشاره به اینکه تصفیه خانه فعلی این شهرک با ظرفیت 
8۰۰ مترمکعب در شبانه روز فعالیت می کند افزود: با تکمیل این پروژه، 
مجموع ظرفیت تصفیه خانه شهرک صنعتی مینودشت به بیش از یک 
هزار و ۲۰۰ مترمکعب در ش��بانه روز افزایش می یابد که پاس��خگوی 
صنایع مستقر است.وی ادامه داد:  در حال حاضر در سطح شهرک های 
صنعت��ی 11 تصفی��ه خانه در حال به��ره برداری اس��ت  و 88 درصد 
واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان تحت 

پوشش این تصفیه خانه ها قرار دارند.

برگزاری سنت حسنه اکرام ایتام و نیازمندان 
در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

کرمانشاه- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به مناسبت ماه مبارک رمضان و بنا 
به سنت سالهای گذشته با تاکید و مساعدت مهندس ناصری پور سنت 
حسنه اکرام ایتام و نیازمندان در این شرکت برگزار شد. شرکت بهره برداری 
نفت و گاز غرب هر س��ال در ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری اطعام 
ایتام و نیازمندان می کند و امس��ال نیز در اقدامی خداپسندانه تعدادی 
غ��ذا و افطاری به صورت آماده به مرکز کمیت��ه امداد امام خمینی)ره( و 
سازمان بهزیستی شهر کرمانش��اه به منظور توزیع در میان مددجویان 
آنها ارس��ال کرد. الزم به ذکر اس��ت همچنین محفل انس با قرآن قبل 
از نماز مغرب و عش��ا در نمازخانه ش��رکت برگزار شد و در ادامه مراسم 
افطاری نیز با شرکت همکاران صورت پذیرفت. در همین ارتباط مهندس 
ناصری پور مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با تاکید بر 
لزوم بهره گیری از فضای معنوی ماه مبارک رمضان در خدمت رس��انی 
بهتر به نیازمندان گفت: این ماه فرصت مناسبی برای کمک و همراهی 
با نیازمندان و فراهم سازی بستر الزم جهت مساعدت و همکاری با آنها 
اس��ت . وی اف��زود: اکرام نیازمندان و ایت��ام در ماه مبارک رمضان یکی 
از ویژگی های نزدیک ش��دن انسان به خداوند است و رسیدگی به ایتام 
پیام آور ارادت مردم مشفق و نیکوکار به موال امیرالمؤمنین)ع( بزرگ ترین 
یاور و مددکار یتیمان است و تأثیرات عمیق اجتماعی و انسانی را به دنبال 
خواهد داشت. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب با اشاره به 
اهمیت کمک به نیازمندان و اطعام ایتام گفت: اهمیت این مسئله تا آن 
جاست که حضرت رسول)ص( می فرماید: "من و آن کسی که عهده دار 
امور یتیم باشد مثل دو انگشت کنار هم هستیم در بهشت، یعنی نگاه 
دارنده یتیم و متکفل امور او با پیامبر)ص( در بهشت همنشین و همجوار 
اس��ت و این مقام عجیب نشان دهنده اهمیت رسیدگی به یتیمان می 
باشد. وی  گفت: ماه رمضان و یکی از فلسفه های روزه داری اساساً توجه 
به همین امر است و ان شاءاهلل که همه ما بتوانیم با حضور در این گونه 

فعالیت های خداپسندانه از قافله خیر و نیکی عقب نمانیم.

8۰۰ کیلومتر جاده درخوزستان در 
دست احداث است

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - استاندار خوزستان گفت: استان 
خوزس��تان از لحاظ حمل بار استان اول و از لحاظ جا به جایی مسافر 
استان سوم است اما از لحاظ راه های استاندارد استان ششم است و باید 
حداقل ۲ هزار کیلومتر جاده بسازیم تا به استاندارد سوم کشوری برسیم 
و اکنون 8۰۰ کیلومتر جاده در دست احداث داریم. غالمرضا شریعتی 
در نشست کمیسیون ایمنی راه ها گفت: در سال گذشته از لحاظ ایمنی 
راه ها استان دوم از آخر بودیم و به همین علت کمیسیون ایمنی راه ها 
در سال گذشته مرتب تشکیل می شد و تصمیمات مهمی اتخاذ می شد 
در دو ماهه اول امسال ما از نظر کاهش سوانح و تلفات جاده ای در کشور 
استان دوم هستیم و این یعنی ما یک ارتقای ۲۹ پله ای داشتیم و این 
هم در اثر هماهنگی ای بوده که میان همه متولیان در کمیسیون ایمنی 
راه ها انجام شده است.شریعتی با اشاره به سفرهای تابستانی عنوان کرد: 
هماهنگی های الزم انجام شده تا سیاست های اتخاذ شده ادامه پیدا کند 
و امکانات الزم را در اختیار پلیس راه قرار دهیم تا پلیس به نحو احسن به 
وظایف خود عمل نماید. وی ابراز امیدواری کرد: امسال با هماهنگی ای 
که با دس��تگاه های ذیربط میش��ود و با محوریت استانداری و امکانات 
الزمی که فراهم خواهد شد در کوتاه مدت این مالحظات انجام شود و 
سطح ایمنی راه های استان نسبت به سال گذشته ارتقا یابد.  شریعتی 
توضیح داد: ما از لحاظ حمل بار استان اول و از لحاظ جا به جایی مسافر 
استان سوم هستیم اما از لحاظ راه های استاندارد استان ششم هستیم و 
این یعنی که مسافرین ما و کاالهایی که منتقل میشود از امنیت کمتری 
برخوردار است. استاندار خوزستان ادامه داد: این شایسته مردم خوزستان 
نیس��ت و باید این عقب ماندگی که در دراز مدت ایجاد شده است را با 
اهتمام جدی کاهش دهیم. ش��ریعتی تصریح کرد: حداقل باید ۲ هزار 

کیلومتر جاده بسازیم تا به استاندارد سوم کشور برسیم. 

نماینده سازمان جهانی بهداشت در کرمان عنوان کرد 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنصر فعال 

در ارتقای سیاست های نظام سامت 
کرم�ان - خبرنگار فرص�ت امروز - 
نماینده سازمان بهداشت جهانی در حاشیه 
سفر به کرمان و مستند سازی فعالیت های 
دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان گفت: همه 
دانشگاه های علوم پزشکی ایران هدف های 

یکسانی دارند؛ آموزش، تحقیق و ارائه خدمات بهداشتی، کرمان 
خیلی خاص عمل کرده اس��ت برای اینکه فعالیت بسیار باالیی 
دارد و بر روی سیاست های نظام سالمت خیلی تاثیر گذار است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دانش��گاه علوم پزشکی کرمان، 
دکترکارل بالنشت  افزود: اتفاقات زیادی در دانشگاه کرمانی می 
افتد و این دانش��گاه بسیار فعال اس��ت  و آنچه مهم است اینکه 
این دانش��گاه فعالیت هایش را بتواند با سایر دانشگاه های کشور 
و کشورهای دیگر تقس��یم کند.   وی ادامه داد:  این دانشگاه در 
زمینه پیدا کردن ایده ها و متدهای جدید ابتکارهای خوبی دارد.   
وی افزود: این دانش��گاه توانسته با ارائه ابزارهایی، تغییرهایی در 
ارائه سیاس��ت های نظام سالمت داشته باشد. وی  توصیه کرد: 
دانش��گاه علوم پزشکی کرمان باید  روابط بین المللی  خود را با 
دانشگاه های  جهان خارج بیشتر کند تا مجامع جهانی تحقیقاتی، 

در مورد دانشگاه کرمان بدانند و بتوانند آنرا ارتقا دهند.

اخبار

عملیات احداث فیدر و بانک خازنی 33 
کیلوولت ترانس ششم پست سپیدار با 

موفقیت انجام شد  
اهواز - خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل ش��رکت برق منطقه 
ای خوزس��تان گفت: انجام عملیات ساختمانی ، احداث ، نصب، تست 
و راه اندازی یک دستگاه فیدر 33 کیلوولت و یک دستگاه  بانک خازنی 
33 کیلوولت به ظرفیت 4/8 مگاوار در پس��ت ۲3۰/13۲/33 کیلوولت 
س��پیدار اهواز با موفقیت انجام شد. محمود دشت بزرگ گفت : هدف 
از اجرای این پروژه کاهش تلفات، افزایش ولتاژ  و اصالح ضریب توان ، 
آزاد سازی بخشی از ظرفیت ترانسفورماتور T6 پست سپیدار و خطوط  
۲3۰ و 13۲ کیلوولت پست بوده است.   وی اظهار داشت: هزینه اجرای 
این پروژه  در کالنشهر اهواز دو  میلیارد و  3۰۰  میلیون ریال بوده که 
از محل اعتبارات ش��رکت برق منطقه ای خوزستان تامین و پرداخت 
ش��ده است. دش��ت بزرگ تصریح کرد: همه مراحل طراحی و خدمات 
مهندسی این طرح و همچنین ساخت تجهیزات و اجرای عملیات توسط 

شرکت های داخلی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین خبر داد 
 راه اندازي مجدد ۲6 واحد تولیدي
غیر فعال در شهرک هاي صنعتي

قزوین- خبرنگار فرصت 
ام�روز - مدیرعامل ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی اس��تان 
قزوین گفت: در حال حاضر بالغ 
بر ۲۰۰  واحد تولیدي در سال 
۹6 که مستعد راه اندازی مجدد مي باشند، شناسایي شده که با همکاری  
و حمایت استاندار ، شبکه بانک های عامل و دستگاه های خدمات رسان 
در سالجاري به چرخه تولید و فعالیت اقتصادي بازمی گردند. بنابرگزارش 
روابط عمومي ش��رکت شهرکهاي صنعتي اس��تان قزوین، " حمیدرضا 
خانپور " با اعالم این مطلب افزود: در راستاي شعار سال و منویات مقام 
معظم رهبري که تاکید بر تولید و اش��تغال داشتند ، تداوم حمایت از 
صنایع کوچک و متوس��ط در راس��تای ایجاد اش��تغال پایدار جوانان، 
رونق تولید و توس��عه صادرات در دستور کار سازمان صنایع کوچک و 
ش��هرکهای صنعتی قرار دارد . وي با اشاره به راه اندازي واحدهاي بهره 
ب��ردار راکد تصریح کرد: از ابتداي س��الجاري تاکنون ۲6 واحد تولیدي 
بهره بردار راکد در شهرکها و نواحي صنعتي راه اندازي مجدد شده اند 
که بیشترین میزان این واحدها در شهرک صنعتي لیا شهرستان قزوین 
مستقر  مي باشند. رئیس هیأت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان 
قزوین اظهار داشت: رونق تولید و افزایش صادرات از اولویت های جدی 
دولت  در استان قزوین بوده که در راستای تحقق این مهم باید اقدامات 
الزم انجام و دس��تگاه های اجرایی مربوط همکاری و حمایت الزم را با 
مجموعه صنعتي استان در راستاي رونق تولید و تسهیل گري صادرات 
داشته باشند. در حال حاضر یک هزار و ۲6۹ قرارداد در شهرکها و نواحي 
صنعتي استان با متقاضیان سرمایه گذاري منعقد شده که از این تعداد 
833 واحد تولیدي با اشتغال ۲3 هزار 533 نفر و سرمایه گذاري بیش از 

۲۰ هزار میلیارد ریال پروانه بهره برداري اخذ کردند.

شهردار اراک: 
ناوگان اتوبوسرانی شهر اراک نوسازی می شود 

اراک - خبرنگار فرصت امروز - ش��هردار 
اراک از نوسازی و به روزرسانی ناوگان اتوبوسرانی 
ش��هر اراک خبر داد.  محمدابراهیم عباس��ی در 
نشس��ت خبری با اش��اره به فعالیت شهرداری 
در ط��ول حضور ش��ورای چهارم اظهار داش��ت: 
ش��هرداری اراک در آغاز کار شورای شهر چهارم با بدهی روبه رو بود اما 
امروز با سرمایه ای مناسب به شورای پنجم تحویل داده می شود که  یکی 
از بزرگترین سرمایه های شهرداری اراک مجتمع آفتاب در مساحتی به 
وسعت ۲5 هزار مترمربع است که در قالب مجتمع تجاری و پارکینگ در 
مرکز شهر اراک قرار دارد و مالکیت کامل آن با شهرداری است که ارزش 
مالی باالیی دارد. وی افزود: اعضای متخصصی در ش��ورای شهر چهارم 
اراک حضور داش��ت و همه تخصص های مورد نیاز یک شهر در شورای 
چهار تجمیع و ش��هرداری نیز از این ظرفیت به خوبی بهره مند ش��د. 
عباسی تصریح کرد: بنابراین باید بگوییم خوشبختانه شهرداری در طول  
سال های گذشته عملکرد قابل قبولی داشته است زیرا شهرداری اراک 
نه تنها بدهکار نیست، بلکه سرمایه های بسیار خوبی هم در اختیار دارد 
که تحویل دوره بعد می دهد. شهردار اراک با اشاره به تغییرات گسترده 
در سازمان های زیرمجموعه شهرداری اراک گفت: شهرداری اراک امور 
خود را براساس برنامه ریزی و تغییرات منطقی پیش می برد اما یکی از 
موثرترین اقدامات صورت گرفته شناسنامه دار شدن سازمان های تابعه 
شهرداری اراک است، چرا که در چهار سال اخیر برخی از سازمان های 
زیرمجموعه شهرداری اراک فاقد چارت س��ازمانی بودند. وی افزود: به 
واسطه تالش ها و بررسی های صورت گرفته چارت تفصیلی و ساختار 
س��ازمانی برای سازمان ها تعریف شد و ساختار سازمانی تعریف شده، 
تعداد جذب نیرو و تخصص های مورد نیاز شهرداری نیز مشخص است و 
بر اساس قانون عمل می شود. شهردار اراک با اشاره به فضای شهر اراک 
گفت: به منظور تبلیغات انتخاباتی فضاها و بنرهای مورد نیاز در ش��هر 
نصب شد و اطالع رسانی های الزم به منظور کاهش کمترین آسیب به 

فضای شهری نیز به نامزدهای انتخاباتی صورت گرفت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان غربي : 
اعتبارات شرکت آب و فاضاب استان 
در حوزه طرح احیای دریاچه ارومیه 

چند برابر شده است
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - نشست خبری تشریح عملکرد 
دس��تگاه های ذیربط در طرح احی��ای دریاچه ارومیه با حضور مدیران 
ارشد دس��تگاه ها دخیل و مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب شهری 
در فرهنگ س��رای جوان ارومیه برگزار ش��د ،  مهندس اکبری رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی درجمع 
اصحاب رسانه خاطرنشان ساخت : در چند سال اخیر اعتبارات شرکت 
آب و فاضالب اس��تان در حوزه طرح احی��ای دریاچه ارومیه چند برابر 
شده است. مدیرعامل شرکت آبفای استان در این نشست  با بیان اینکه 
باتوجه به خشکسالی سطح کشوراین امر باعث تغییر اقلیم در مناطق 
مختلف کشور شده است. مدیرعامل آبفای استان با اشاره به اینکه یکی 
از راهکارها ،  ورود پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه بود که قرارشد در 
حوضه آبریز دریاچه مشتمل بر 14 شهر )ارومیه گلمان نقده میاندوآب 
اش��نویه بوکان تکاب مهاباد و ...( 1۰5 میلیون مترمکعب در هر س��ال 
تحویل پیکره دریاچه ارومیه شود که خوشبختانه با بودجه پرداختی این 
امر  صورت گرفت. مهندس رسول اکبری در ادامه خاطرنشان ساخت: با 
توجه دولت به ارتقای بهداشت عمومی اعتبارات مضاعفی به شرکت های 
آب و فاضالب تخصیص داده شده است که قرار شد 115هزار  مترمکعب 
درشبانه روز  تصفیه شود و 11۰۰ کیلومتر شبکه جمع آوری و خطوط 
انتقال بعد از تصفیه خانه احداث کنیم در سال ۹4 ، 44 میلیارد تومان از 
محل اعتبارات دریاچه دریافت کردیم و این رقم در سال ۹5 به بیش از 
۲ تا 3 برابر رسید .  مدیرعامل آبفای آذربایجان غربی افزود : هم اکنون 
4۰ میلیون مترمکعب پس��اب تصفیه شده در س��ال به دریاچه ارومیه 
انتقال داده میشود. سامانه فاضالب گلمان هم اکنون 8۲ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد که بعد از اتمام این پروژه ۲.5 میلیون مترمکعب پس��اب 

تصفیه شده وارد دریاچه ارومیه خواهد شد.



فرصت ارتقای کیفی خودروهای داخلی 
تا آذرماه97

رئیس س��ازمان ملی استاندارد ایران می گوید خودروهایی 
ک��ه تا ابت��دای دی ماه س��ال 1397 نتوانند 83 اس��تاندارد 
خودروی��ی مصوب را بگذرانند، به ناچ��ار از خطوط تولیدی 

خارج خواهند شد. 
 »نیره پیروزبخت« گفت: ش��ورای سیاست گذاری خودرو، 
برنامه کنترل کیفیت و بازرس��ی را تصویب کرده اس��ت که 
براس��اس آن از ابتدای امس��ال از 52 استاندارد آغاز و به 83 

استاندارد در سال آینده ختم می شود. 
این مقام مسئول بدون اینکه از خودروی خاصی نام ببرد، 
تصریح کرد: تا ابتدای دی ماه س��ال آینده هر خودرویی که 
نتواند 83 اس��تاندارد یاد ش��ده را پشت سر بگذارد، با توقف 

تولید مواجه می شود. 
وی یادآوری کرد: برنامه ابتدایی س��ازمان ملی استاندارد، 
اجباری شدن 52 استاندارد بود که البته با تجدید نظر انجام 
شده حالت سختگیرانه تری یافته و این 52 استاندارد باید تا 

پایان امسال پیاده شوند. 
پیروزبخت ادامه داد: تا ابتدای دی ماه سال آینده خودروها 
مش��مول 83 مورد استاندارد می ش��وند و پس از آن معلوم 

خواهد شد که باید با چه خودرویی خداحافظی کنیم. 
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: تقریبا 
همه خودروس��ازان کشورمان قادر به پشت سر گذاشتن 52 
استاندارد فاز نخست هستند، اما برای فاز دوم فرصت دارند 
تا اصالح��ات الزم را در پلتفرم ها، طراحی ها و حتی قطعات 

مورد استفاده اعمال کنند. 
پیروزبخت پیش بینی کرد برخی خودروها نتوانند از عهده 
83 مورد استاندارد یاد ش��ده تا ابتدای زمستان سال آینده 

بر آیند و به ناچار از خط تولید خارج می شوند. 
وی به عن��وان نمونه از کاهش بی��ش از 50 درصدی تولید 
پرای��د  )از 83 درصد به حدود 27 درص��د تعداد خودروهای 
تولیدی س��ایپا( در س��ه س��ال گذش��ته خب��ر داد و گفت: 
رص��د فعالیت ه��ای ش��رکت های خودروس��از کش��ورمان 
حاک��ی از برنامه ریزی آنها برای مطابق��ت دادن خودروها با 
استانداردهای روز جهان است و سعی دارند تا نارضایتی های 

عمومی را با رفع ایرادات به حداقل برسانند. 

نگین خودرو، در رشد فروش خودرو 
برای سال95 اول شد

ش��رکت نگین خودرو نماینده رس��می رنوی فرانس��ه در 
ایران، عنوان بیش��ترین رش��د در س��هم ب��ازار خودروهای 

وارداتی را از آن خود کرد. 
همزم��ان با برپایی ضیاف��ت افطار انجم��ن واردکنندگان 
خ��ودرو ایران، ش��رکت های واردکننده خودرو که در س��ال 
گذش��ته دارای بیشترین رش��د در س��هم بازار خودروهای 

وارداتی بودند، معرفی شدند. 
براساس این گزارش، شرکت نگین خودرو نماینده رسمی 
رنوی فرانس��ه در ایران حائز بیش��ترین رشد فروش در سال 
95 ش��د و جمشید حس��ینی، مدیرعامل این شرکت لوح و 

تندیس این بخش را دریافت کرد. 
مدیرعام��ل نگین خودرو اس��فندماه س��ال گذش��ته و در 
خصوص میزان فروش نماینده رنوی فرانسه در ایران یادآور 
ش��د: رقمی بین 260 تا 300 درصد رشد در فروش برای ما 
ثبت شده است که نشان از تاثیرگذار بودن برنامه ریزی های 

نگین خودرو برای تصاحب بازار دارد. 
براساس این گزارش، شرکت رامک خودرو نماینده رسمی 
محصوالت س��انگ یانگ در ای��ران نیز در جای��گاه دوم قرار 
گرفت و لوح و تندیس این بخش به علی عزیزی، مدیرعامل 

این شرکت اهدا شد. 
اما س��ومین ش��رکت، آرین موت��ور پویا نماینده رس��می 
محصوالت میتسوبیش��ی در ایران بود که لوح و تندیس این 
بخش به آقای علی ش��کوهی، مع��اون بازاریابی آرین تقدیم 

شد. 

توقف تولید خودروهای اسپرت در پژو
خودروس��از فرانسوی تولید خودروی هیبریدی R 308 و 

جایگزین RCZ را موقتا معلق کرده است. 
ژان فیلی��پ ایمپاراتو، مدیرعامل پژو گفته اس��ت که این 
برند قصد دارد فعالیت خود را در سطح جهان بیش از پیش 
گس��ترش دهد و هدف اصلی کمپانی را رس��یدن به فروش 
س��االنه 2میلیون خودرو بیان کرده اس��ت؛»در حال حاضر 
هدف اصلی ما رس��یدن به تیراژ 2 میلیون دس��تگاه در سال 
اس��ت، همچنین برای اینکه پا را فراتر از مرزها گذاش��ته و 
بیش از 50 درصد خودروهای خود را خارج از اروپا بفروشیم، 
برنامه ریزی کرده ایم؛ تا زمانی که به این مهم دست نیابیم،من 
به تولید خودروهایی که فروش 100هزارتایی دارند نس��بت 

به مدل های کم فروش، تمایل بیشتری دارم.«
پژو به عنوان بخش��ی از برنامه خود قصد دارد با تولید یک 
وانت باربری به ب��ازار محصوالت حمل و نقل تجاری هم وارد 

شود. 
مدیرعام��ل پژو می گوی��د: با یک وانت بارب��ری یک تنی 
می توانی��م به بازار بزرگ این بخش هم راه پیدا کنیم. تولید 
این خودرو، به صورت انحصاری توسط گروه پژو یا از طریق 

همکاری با شرکای پژو  )از قبیل تویوتا( میسر است. 
ب��ا توجه ب��ه جاه طلبی های این برن��د و تصمیم آنها برای 
س��وددهی و توسعه بیش��تر، امکان بازگشت به بازار آفریقا و 
آمریکای شمالی تا پنج سال آینده وجود دارد، همچنین پژو 
س��الون سایز متوس��ط 508 را که در دست ساخت است تا 

سال آینده به بازار عرضه می کند. 
جایگزی��ن RCZ، خودروی اس��پرت معمولی نخواهد بود 
و به گفته ایمپاراتو قرار اس��ت رکورد پیس��ت نوردشلیف را 
بشکند؛ »من حرکت ش��رکت هایی مثل پورشه را در زمینه 
س��اخت خودروهای اسپرت دوس��ت دارم و با وجود هزینه 
زی��اد این کار، ما ب��ه کمک تیم پژو اس��پرت قادریم چنین 

خودرویی بسازیم.«
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عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
کاهش قیمت خودرو را به ش��رطی امکان پذیر 
دانس��ت که تیراژ تولی��د افزایش و بازار فروش 
توس��عه یابد، ص��ادرات رونق گرفت��ه و روابط 
بین الملل��ی دو و چن��د جانب��ه ایران با س��ایر 

کشورهای جهان گسترش یابد. 
محمدرض��ا نجفی گف��ت: تولی��د خودروی 
باکیفی��ت با قیمت مناس��بی ک��ه به هنگام به 
بازار عرضه ش��ود باید مورد توجه مس��ئوالن و 

متولیان صنعت خودروی کشور قرار بگیرد. 
نماینده مردم تهران در مجلس متذکر ش��د: 
گام بلند و اساس��ی کاه��ش هزینه های تولید، 
کاهش هزینه های س��رباری و غیرعملیاتی بار 
ش��ده بر تولید اس��ت که باعث می ش��ود سهم 
بیشتری از هزینه ها بر هر واحد تولید افزوده و 

موجب گران تر شدن تولید شود. 
وی با بیان اینکه نخس��تین کار برای کاهش 
هزینه تمام ش��ده خودروی تولیدی که آثار و 
وزن بیش��تری نسبت به س��ایر فاکتورها دارد، 
افزایش تیراژ تولید اس��ت، گفت: برای کاهش 
قیمت خودرو باید مقی��اس اقتصادی تولید یا 
افزای��ش تیراژ تولید اتفاق بیفتد. هر قدر تعداد 
بیشتری خودرو تولید شود، هزینه های سرباری 
بر تعداد محصول بیشتری سرشکن می شود و 

در نتیجه قیمت تمام ش��ده هر دستگاه خودرو 
کاهش می یابد. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه 
داد: البته برای دس��تیابی ب��ه تیراژ باالتر تولید 
باید بازار فروش خودرو توسعه یابد. توسعه بازار 
به این معناس��ت که باید صادرات داشته باشیم 
و برای صادر ک��ردن حتما باید روابط بین الملل 
و رابطه با س��ایر کشورهای منطقه بهبود یابد و 
توافقات دو و چندجانبه امضا شود تا موانعی از 
تحریم ها که پیش پای تولید داخلی گذاش��ته 
ش��ده است به مرور کم رنگ شود.  نجفی تأکید 
کرد که ب��ا افزایش راندمان و به��ره وری تولید و 
کاهش هزینه های جذب نش��ده راه برای کاهش 

قیمت خودرو باز می شود. 
نای��ب رئیس مجم��ع نماین��دگان تهران در 
ادامه با تشریح دومین پیشنهادش برای کاهش 
قیمت خ��ودروی داخلی، گف��ت: دومین اقدام 
افزایش بهره وری نیروی انسانی، منابع داخلی و 
خطوط تولید شرکت های خودروساز و کاهش 
تلفات مواد اولیه تولید اس��ت. برای رسیدن به 
این اه��داف باید فناوری ه��ای جدید و مدرن 
در صنعت خودروس��ازی کش��ور به کار گرفته 
ش��ود. در این صورت در زم��ان و هزینه کمتر 
با ریزش مواد اولیه و هزینه ای کمتری، خودرو 

تولید خواهیم کرد. برای رسیدن به این هدف 
هزینه های مالی ش��رکت های خودروس��از باید 
کنترل و مدیریت و شیوه های تأمین نقدینگی، 
اصالح ش��ود. هزینه های مالی سنگین تحمیل 
شده به تولید مسئله ای نیست که تولید بتواند 
از پ��س آن برآید. در این ص��ورت می توان به 

تولید اقتصادی تر و رقابتی تر امیدوار بود. 
وی با اش��اره به نقش تأثیرگذار و بلندمدت 
بخش تحقیق و توس��عه در روند تحول گرایانه 
شرکت های خودروساز، گفت: بخش مهمی در 
شرکت های خودروساز وجود دارد که می تواند 
و باید متناس��ب با نیازهای آینده مش��تریان، 
پارادایم های جدید خل��ق و خودروهایی تولید 
کند که نیازها، خواس��ته ها و سالیق مشتریان 
را در کالس های مختلف خودرویی تأمین کند، 
حتی بستر و زمینه های فرهنگی و اقتصادی را 
به گون��ه ای مدیریت و ایج��اد کند که راندمان، 
کیفی��ت، قیمت و س��رویس دهی قابل قبول را 

در زمان مناسب به بازار مصرف عرضه کند. 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در 
ادامه گفت: قرارداد پنج ش��رکت ایرانی با پنج 
ش��رکت خارجی که اخیرا در زمینه طراحی و 
تولید پلتفرم در صنعت خودروس��ازی کش��ور 
منعقد ش��د، اگر به سرانجام برسد شاهد تحول 

خوبی خواهیم بود. 
ای��ن کار  ب��رای  بای��د  ادام��ه داد:  نجف��ی 
برنامه ریزی عملیاتی شود؛ به گونه ای که اهداف 
و نتایج آن در مقاطع مشخص قابل اندازه گیری 
باش��د در ای��ن ص��ورت در بلند مدت ش��اهد 
تحوالت چش��مگیری در صنعت خودروسازی 

کشور خواهیم بود. 
نماین��ده م��ردم ته��ران در مجل��س متذکر 
ش��د: در بخش تحقیق و توس��عه شرکت های 
خودروس��از ظرفیت های خالی زی��ادی وجود 
دارد. این ظرفیت ها الجرم با یک نظام تحقیق 
و توس��عه کارآمد باید به س��متی هدایت شود 
که لوازم و تجهیزات تولیدی به ش��کلی بهینه 
ش��ود که متناس��ب با نیازهای واقعی مشتری، 
المان ه��ای جدی��د و بهتری طراح��ی و روی 
خودروهای داخلی نصب ش��ود. در این صورت 
هم منابع جذب نش��ده، جذب خودروس��ازان 
می ش��ود و عملکرد اقتص��ادی کارآمدی پیدا 
می کند، هم در مشتری رضایت مندی بیشتری 
ایجاد می کند به نحوی که حتی ممکن اس��ت 
مش��تری بابت این رضایتمندی بهای بیشتری 
پرداخت کند و هم ب��ه نظام اقتصادی صنعت 
خودروسازی کشور و مطلوبیت عملکرد نیروی 
کار در شرکت های خودروساز منجر می شود. 

 کاهش قیمت خودرو
مشروط به گسترش بازارهای صادراتی است

انحص��ار در خرید خودرو از منابع خارجی به 
نفع مملکت ما اس��ت، چراکه ب��ا مراجعه افراد 
متع��دد از ایران ب��رای یک خودروی مش��ابه، 
ش��اهد رقابت در ب��اال بردن قیم��ت در مراکز 

خرید هستیم. 
عبدالرضا فهیمی، مدیرعامل ش��رکت ایرتویا 
نماین��ده رس��می تویوتا در ایران ب��ا بیان این 
مطلب به پرسش های دنیای خودرو پاسخ داده 

است که آنها را با یکدیگر مرور می کنیم: 
در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی 
به نوع�ی در رکود ق�رار دارد که بخش�ی 
از آن مرتب�ط با س�نت هر س�اله ماه های 
ابتدای�ی س�ال و بخش دیگر ب�ا انتخابات 
و م�اه رمض�ان در ارتب�اط اس�ت. در این 
خصوص چ�ه نظری دارید و ب�ازار خودرو 
را در تابستان چگونه پیش بینی می کنید؟ 
چندان تفاوتی بین امس��ال و سال های دیگر 
نمی بینم و همان دوره های فصلی هرس��اله در 
حال رخ دادن است. البته امسال مصادف شدن 
ماه مبارک رمضان ب��ا فصل امتحانات مدارس 
ممکن است کمی در این روند تغییری به وجود 
آورده باش��د ولی تأثیر چندان زیادی نداش��ته 
است و امیدواریم با شروع فصل تابستان دوباره 
رونق به بازار خودرو بازگردد، حداقل ش��رکت 
ما در مقایس��ه با سال گذش��ته همان فعالیت 

را داشته است. 
در ح�ال حاضر بدون جانب داری از برند 
تحت مدیری�ت خود، چ�ه جایگاهی بین 
واردکنن�دگان دارید و نقط�ه قوت تان در 

چیست؟ 
طبیعت��ا فضای ب��ازار خودروه��ای وارداتی 
به شدت رقابتی است و چند برند با یکدیگر در 
حال فعالیت هس��تند و در سگمنت های مشابه 
خودروه��ا و محصوالت نزدیکی ب��ه هم دارند. 
ام��ا اگر از نظر محصول بخواهیم توضیح دهیم 

می توانیم بگوییم پیشرو و پرچم دار خودروهای 
هیبریدی از نظر تکنولوژی در ایران هس��تیم و 
اینکه در حال حاضر بخ��ش اعظمی از فروش 
ما را خودروهای هیبریدی تش��کیل می دهند 
که نقطه قوت ش��رکت ما محس��وب می شود. 
در ارتب��اط با بحث خدمات مان نیز تمام تمرکز 
خود را در چند س��ال اخیر روی بحث خدمات 
پ��س از فروش گذاش��ته ایم. در این زمینه نیز 
توفیقات خوبی داش��ته ایم و فکر می کنم آنچه 
در طوالنی مدت باعث ماندگاری و حفظ اعتبار 
برن��د ما خواهد بود، توجه به نیاز مش��تری در 
ح��وزه خدمات پس از فروش اس��ت. توفیقاتی 
که در این زمینه داشته ایم، هم از بعد کمپانی 
تویوتا مانند اخذ جواز رضایتمندی مش��تریان 

و هم از طریق ارزیابی بازرس��ی کنترل کیفیت 
ایران، در حقیقت در تمام فصول سال گذشته 
رتبه ی��ک رضایتمن��دی مش��تریان در حوزه 
خدمات پس از فروش را در اختیار داش��ته ایم. 
همچنین براس��اس گزارش س��االنه که منتشر 
شد امیدواریم بتوانیم این جایگاه را حفظ کنیم 
و در این مرحله متوقف نش��ده ایم. نکته بعدی 
بخش س��ی آر ام    )C R M(شرکت است که 

به شدت فعال شده. 
یکی از پرس�ش هایی که گاهی در مورد 
نماین�ده ب�ودن ایرتویا مطرح می ش�ود، 
ع�دم ثبت ن�ام ش�رکت در س�ایت اصلی 

تویوتاست. دلیل آن چیست؟ 
این موضوع به کرات مطرح ش��ده است. باید 

دید خاس��تگاه این موضوع و دامن زدن به آن 
به چه دلیل است. عمدتا در حقیقت با توجه به 
ش��رایط تحریمی که وجود داشت، فعاالن بازار 
خودروی وارداتی، تعدادشان زیاد شد و طبیعتا 
ب��رای حفظ ای��ن جایگاه ممکن ت��الش کنند 
اما متاس��فانه گاهی این تالش ه��ا را از طریق 
متهم کردن نمایندگان رسمی انجام می دهند. 
واقعیت این اس��ت ک��ه قرارداد ما با ش��رکت 
تویوتا تا س��ال 2018 تمدید شده و مدارکش 
هم موج��ود بوده و به مرکز اصناف و بازرگانان 
ارائه ش��ده اس��ت. براس��اس همان مدارک ما 
گواه��ی فعالیت مان را در آبان یا آذرماه س��ال 
95 مجددا تمدید کردیم. در کل این 45 سالی 
ک��ه از فعالیت ما می گ��ذرد، هیچ گاه ارتباط ما 
قطع نش��ده و همواره ش��رکت ایرتویا به عنوان 
نمایندگی فعالیت خودش را داش��ته است. لذا 
م��ن فکر می کنم که دامن زدن به این موضوع 
تاحدودی در جهت رقابت دوس��تانی است که 
می خواهند فضایی برای خ��ود ایجاد کنند، نه 
در جه��ت نف��ی ایرتویا بلکه به ای��ن دلیل که 
بتوانند به ادامه فعالیت بپردازند. در مورد عدم 
ثبت نام در س��ایت، مطلب س��ایت یک مطلب 
اینترنشنال اس��ت. لزوم حضور یک نمایندگی 
در س��ایت، ن��ه وجاه��ت ق��راردادی دارد و نه 
وجاهت دیگر، چون اس��اس موضوع این است 
ک��ه بتوانیم دانش ارائه خدم��ات پس از فروش 
و حمایت از خودرو را به کش��ور منتقل کنیم. 
به ه��ر حال نه تنها ق��رارداد وج��ود دارد بلکه 
مکاتب��ات روزم��ره ای بین ما و ش��رکت تویوتا 
در جریان اس��ت و در این زمینه ما را حمایت 
می کنند. عمده کس��انی که خود را منتقد این 
بحث می دانند، موضع ش��ان فق��ط اجازه ورود 
خودرو اس��ت و در مورد خدمات پس از فروش 
و در حقیقت مس��ئولیت های تویوت��ا در قبال 

مصرف کننده ایرانی کاری ندارند. 

تعدد واردکنندگان خودرو، قیمت ها در بازار جهانی را باال می برد

گزارش2

خبر خبر

نگاه

تالش برای ساماندهی و رقابت پذیری 
بازار خودروهای وارداتی

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با تش��ریح فعالیت های 
صورت گرفته توسط این انجمن در راستای ساماندهی بازار 
خودروه��ای وارداتی گف��ت که با تحق��ق برنامه های جدید 
در س��ال جاری تحوالت عمده ای در سطح بازار خودروهای 

وارداتی صورت خواهد گرفت. 
فرهاد احتش��ام زاد در حاش��یه ضیافت افطار این انجمن، با 
بیان این مطلب اظهار داشت: پیگیری عضویت این انجمن در 
شورای سیاس��ت گذاری خودرو و همچنین تالش برای اصالح 
دستورالعمل ساماندهی خودروهای وارداتی مطرح در کمیسیون 
زیربنایی دولت از جمله اقدامات این انجمن بوده است.  وی رفع 
مشکل ش��ماره گذاری خودروهای ساخت آمریکا با برند دیگر 
کش��ورها و خروج از بالتکلیفی خری��داران را از دیگر اقدامات 
ای��ن انجمن ذکر کرد و اف��زود: در حال حاضر رفع محدودیت 
خودروهای باالی 2500 سی سی و تالش برای شکل گیری یک 
بازار رقابتی از طریق امکان دوباره واردات توسط واردکنندگان 
خاکستری )گری مارکت( و ساماندهی آنها از دیگر برنامه های 
این انجمن اس��ت.  رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح 
کرد: نقش مهم این تشکل آگاهی رسانی به مراجع ذی صالح در 
موضوع خودروهای وارداتی و تالش برای تغییر نگرش منفی به 
موضوع واردات خودرو بوده تا براساس آن بتوان به شکل گیری 
یک فضای رقابت در بازار و همچنین رقابت پذیری خودروسازان 
ایران در فضای بین المللی کمک کرد.  احتش��ام زاد تش��کیل 
جلسات مستمر کمیته تخصصی استاندارد این انجمن با هدف 
هماهنگی مطالبات از سازمان ملی استاندارد را از دیگر برنامه ها 
ذکر ک��رد و افزود: ای��ن پیگیری های در بخش ه��ای دیگری 
همچون مجلس شورای اسالمی، وزارت صنعت، گمرک، پلیس 
راهور ناجا و دیگر مراجع ذی صالح دنبال ش��ده و نتایج بسیار 

مطلوبی حاصل شده است. 
وی اعالم کرد:مهم ترین هدف این انجمن شفاف سازی در 
تم��ام بخش های مرتبط با واردات خودرو و ایجاد یک فضای 
س��الم و رقابتی اس��ت و برای تحقق این ه��دف برنامه های 

گسترده ای در دستور کار قرار گرفته است. 
در مراس��م ضیاف��ت افطار ای��ن انجمن ع��الوه بر معرفی 
ش��رکت های برتر در حوزه رضایت مشتریان و افزایش سهم، 
از برخی چهره های بازنشس��ته که در مس��یر شفاف سازی و 
تس��هیل فرآیندهای واردات خودرو تالش مستمر داشته اند 

تجلیل و قدردانی به عمل آمد. 

تغییر مسیر برخی قطعه سازان از تولید 
به واردات

درحالی ک��ه نزدیک به س��ه ده��ه از پایه گ��ذاری صنعت 
قطع��ه در ای��ران می گ��ذرد و خودروس��ازان داخلی مدعی 
س��اخت داخل 98 درصدی بیش��تر محصوالت شان هستند، 
آمار واردات قطعات به کش��ور گوی��ای واقعیت تلخ دیگری 
اس��ت. نگاهی به آمارهای منتشر شده نشان می دهد واردات 
ان��واع قطعات منفصله به خصوص طی چند ماه گذش��ته، در 
مقاطعی تا رده دوم جدول کاالهای وارداتی نیز صعود کرده 

است. 
بنابر آمار، واردات قطعات منفصله با ارزش��ی حدود 800 
میلیون دالر، رتبه چهارم از مجموع کل را به خود اختصاص 
داده اس��ت. اگر نگاهی به آمار ماهانه واردات کاال بیندازیم، 
متوجه می ش��ویم واردات قطعات منفصل��ه در برخی ماه ها 
دومی��ن رده از مجم��وع کل کاالهای وارد ش��ده را به خود 
اختص��اص داده، آن هم درحالی که صدها قطعه س��از ریز و 

درشت در ایران مشغول به فعالیت هستند. 
در این شرایط، پرسش اینجاست که مقصد این حجم بزرگ 
از قطعات وارداتی کجاست؟ خودروسازان داخلی؟ همان ها که 
مدعی ساخت داخل 98 درصدی بیشتر محصوالت شان بوده و از 
خودکفایی می گویند؟ یا خودروسازان خصوصی که فعالیت شان 
بیشتر شبیه مونتاژ اس��ت تا تولید؟ البته بازار لوازم یدکی نیز 
قطعا یکی دیگر از مقاصد قطعات وارداتی به ش��مار می رود که 
آن نیز طبعا با خودروس��ازان داخلی در ارتباط اس��ت. در بین 
مقاصد مطرح شده برای قطعات وارداتی، می توان کمترین سهم 
را به خودروسازان خصوصی داد، آنها  که با حداقل داخلی سازی 
به مونتاژ محصول در ایران مش��غول هستند، با این حال سهم 
بازارشان حدود 10 درصد است. با توجه به این سهم بازار نسبتا 
اندک و همچنین تیراژ محدود خودروسازان خصوصی، نمی توان 
مدعی شد مقصد اصلی قطعات وارداتی، بخش خصوصی صنعت 
خودرو کشور اس��ت. در مورد تأمین قطعات یدکی نیز باید به 
این نکته توجه کرد که بیشتر این قطعات توسط خودروسازان 
داخلی تأمین می ش��ود و بنابراین بخ��ش قابل  توجهی از آمار 
واردات قطعه در حوزه لوازم یدکی نیز به شرکت های خودروساز 
داخلی مربوط می شود. هرچند بدیهی است که قطعات وارداتی 
در نهایت یا راهی خطوط تولید می شوند یا راه بازار لوازم یدکی 
را در پی��ش می گیرند، ب��ا این حال یک نقط��ه مبهم در این 
ماجرا وجود دارد و آن، مبدا سفارش دهنده این حجم از قطعه 
است. در واقع ابهام و پرسش بزرگ در پرونده واردات قطعه به 
کش��ور این اس��ت که واردات موردنظر به سفارش چه کسانی 
صورت می گیرد؟ آیا فقط خودروسازان سفارش دهندگان قطعه 

هستند؟ 
ش��اید در ن��گاه اول این گون��ه ب��ه  نظر برس��د ک��ه فقط 
خودروسازان)چه س��ه خودروساز بزرگ کشور و چه فعاالن 
بخش خصوصی( واردکننده میلیون ها دالر قطعه به کش��ور 
هس��تند، این در حالی است که این ماجرا، بازیگران دیگری 
نیز به نام »قطعه سازان« دارد. هرچند قطعه سازان همان طور 
که از نام ش��ان بر می آید، کارشان تولید قطعه است، اما طی 
چند سال گذشته به دالیل مختلف به خصوص »سود بیشتر 
و دردس��ر کمتر«، روی به واردات آورده اند. نخس��تین باری 
که خبر واردات قطعه از س��وی قطعه سازان به صورت رسمی 
منتش��ر شد س��ال 93 و در جریان قرائت گزارش تحقیق و 
تفحص از صنعت خودرو توس��ط نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی بود. در این گزارش که حواشی بسیاری گریبان آن 
را گرف��ت و آخرین تحقیق و تفحص انجام ش��ده از صنعت 
خودرو کش��ور تا به امروز به ش��مار می رود، رسما اعالم شد 
برخی قطعه س��ازان به جای تولید، اقدام به واردات قطعه آن 

هم با برچسب ساخت داخل می کنند.



نشس��ت خبری نمایش  »اعتراف« به کارگردانی 
ش��هاب حس��ینی در س��الن کنفرانس تئاترش��هر 
برگزار ش��د. به گزارش ایلنا، ش��هاب حس��ینی در 
این نشس��ت با بیان اینکه هنرمند حق دارد از هنر 
خ��ود لذت ببرد، گفت: اما این اتفاق در س��ینما کم 
می افت��د چون روح تج��اری و بیزینس��ی در کارها 
تعیین کننده ش��ده و تبدیل به حالتی شده که باید 
مث��ل یک کارمند س��ر کار بروی و وقت��ی با هنر به 
ش��کل کارمندی برخورد ش��ود ناق��وس مرگش به 
صدا درمی آی��د. حضور در تئاتر در واقع تالش برای 
بقا در حرفه ای اس��ت که با عالقه و عش��ق وارد آن 
ش��دم اما شرایط و باورهای موجود در مورد ساختار 
نمایش��ی، س��ینمایی و رس��انه تصویری روح را اغنا 
نمی کن��د و آدم خوش��حال نیس��ت. او با اش��اره به 
آرزوی خلق اثری که ماندگاری داش��ته باشد، گفت: 
دغدغه من در حرف��ه ام اقتباس بوده چون محصول 
تفکر کس��انی است که قباًل اندیشیده اند و با رمان و 
قصه هایشان قباًل امتحان خود را پس داده اند. اینکه 
تبی در سینما ش��کل گرفته که تعداد نویسنده ها و 
کارگردان ها بس��یار زیاد ش��ده بسیار موجب تعجب 
من می ش��ود. مگر نویس��ندگی کار هر کسی است؟ 
مگ��ر قلم گرفتن از عهده هر کس��ی برمی آید؟ پس 
سهم نویسندگان قبلی چه می شود؟ چه کسی باید 
این متون را تصویر کند و به عنوان میراث به نس��ل 
بعدی بدهد. این بازیگر س��ینما و تئات��ر ادامه داد: 
در 40 فیلم��ی که تاکنون ب��ازی کرده ام فقط یکی 

از آنها اقتباس��ی بوده که از داس��تان گرداب صادق 
هدایت گرفته ش��ده بود. معتق��دم در تئاتر راحت تر 
می توان اقتباس کرد چراکه کار آزادتر اس��ت و مانع 
زی��ادی برای اقتباس وجود ندارد. کارگردان نمایش 
اعتراف با اش��اره به محت��وای این اثر گفت: همه اش 
به ریش��ه های تفکری و انسانی برمی گردد. کاری که 
انجام می شود در واقع اصل ماجرا را هدف قرار داده 

یعنی اندیشه و پندار. تمام کارهایی که انجام داده ام 
مانند فیلم س��اکن طبقه وس��ط و کاره��ای دیگر و 
همین نمای��ش اعتراف همه از این جنس هس��تند 
و یک بخش مش��ترک دارند یعنی جست وجو برای 
حقیقت که اگر ش��ناخته شود روی کنش و واکنش 
ما تأثیر خواهد گذاشت. همه چیز در اندیشه درست 
ً  بتوانیم  می ش��ود. ابتدا این باید اتفاق بیفت��د تا بعدا

لذت را به مخاطب انتقال دهیم. او خاطرنشان کرد: 
من اگر مس��یری را طی کردم و چن��د اتفاق خوب 
جهانی برایم افتاده اس��ت االن ظرفیتی برایم فراهم 
شده که با آن کارهای زیربنایی انجام دهم و موسس 
شرایطی باشم که ادامه پیدا کند. اگر در مورد ایجاد 
سالن و مؤسسه ای مختص تئاتر صحبت می کنم در 
کن��ارش کارگردانی، بازیگری یا مش��اوره را هم اگر 
دعوت ش��وم و به آن عشقی داشته باشم می پذیرم. 
کاش بش��ود در ازای هر پنج فس��ت فود یک سینما 
تیک هم افتتاح می ش��د. من آدم ثروتمندی هستم 
شاید جزو 10 فرد ثروتمند این کشور اما این ثروت 
در حس��اب بانک��ی ام نیس��ت بلکه دوس��تان خوبی 
اس��ت که در کنارشان می توانم کارهای خوبی انجام 
دهم. شهاب حس��ینی همچنین با اشاره به انتخاب 
بازیگ��ران این نمای��ش گفت: همه ای��ن انتخاب ها 
براس��اس یک نوس��تالژی درونی اتفاق افتاد. با همه 
ای��ن بازیگران و تیم اجرای��ی قباًل حال غریبی را در 
جای��ی و برای اثری داش��ته ام و وقتی ب��ا این افراد 
کنار ه��م قرار می گیریم، معتق��دم می توانیم از هم 
انرژی بگیریم و حال خوب را به مخاطب برس��انیم. 
حس��ینی همچنین ب��ه معرفی صال��ح میرزاآقایی، 
مهدی بجس��تانی، نیما رئیسی، ش��هرام ابراهیمی، 
میثاق زارع، مهران هاش��می، مهدی حسینی، سارا 
اس��کندری، تنی آواکیان، فرنام حقیقت جو، فاطمه 
عرب کرمانی و غزاله نظر و نحوه آشنایی خود با آنها 

پرداخت. 
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وزارت کشور با صدور اطالعیه ای، مطالب منتشر شده 
در برخی رس��انه ها به نقل از افراد غیرمس��ئول در حوزه 
امنیت داخلی را خ��الف واقع خواند. به گزارش ایرنا، در 
این اطالعیه آمده اس��ت: همان گونه که در اطالعیه های 
وزارت اطالعات و نیروی زمینی سپاه پاسداران اعالم شد 
در روزهای اخیر یک ش��بکه تروریستی در شرق کشور 
در دو مرحله در منطقه عمومی چابهار و قصرقند استان 
 سیستان و بلوچس��تان م��ورد هدف ق��رار گرفت و کامال 
منهدم ش��د. در این رابطه تعدادی از اعضای گروهک به 
هالکت رسیده و برخی نیز دستگیر شدند و مقادیر قابل 
مالحظه ای اسلحه، مهمات و تجهیزات و امکانات انفجاری 
از آنها کشف و ضبط گردید. براساس اطالعات به دست 
آمده از اس��ناد و مدارک و اظهارات عناصر دستگیر شده 

این تیم به دنبال اهداف ضد امنیتی در نقاط خاصی در 
استان سیستان و بلوچستان بوده اند که با اقدام به هنگام و 
شهادت طلبانه نیروهای مدافع امنیت کشور، ناکام ماندند. 
اما در برخی رسانه ها به نقل از افراد غیرمسئول در حوزه 
امنیت داخلی مطالبی انتشار یافت )از جمله اینکه اهداف 
گروه تروریستی فوق شب های قدر در تهران عنوان شده 
اس��ت( که خالف واقع بوده و بیان این گونه مس��ائل که 
مبتنی بر اطالعات درست و صحیح نبوده، صرفا موجب 
تش��ویش افکار عمومی می گردد. لذا از کلیه هموطنان 
عزیز درخواست می شود نسبت به پیگیری این گونه اخبار 
از کانال های رسمی و قانونی اهتمام داشته و سایر مباحث 
مطروحه از طریق افراد یا رسانه های غیر مطلع و مسئول 

مورد توجه قرار ندهند. 

 وزارت کشور مطالب منتشر شده از افراد غیرمسئول
در حوزه امنیت داخلی را خالف واقع خواند

س�خنگوی وزارت خارجه اقدام گارد 
مرزبان�ی عربس�تان در تیران�دازی به 
صیاد بوشهری که منجر به کشته شدن 
این فرد شد را اقدام غیرقانونی و مغایر 
با اصول مسلم حقوق بین الملل دانست. 
رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان 
ملل در امور پناهندگان در مشهد گفت: 
خدمات درح�وزه بیمه س�المت اتباع 
خارجی، رعایت حقوق اجتماعی و حق 
تحصیل پناهن�دگان س�اکن، در هیچ 

جای دنیا در این سطح ارائه نمی شود. 

حیدرالعبادی، نخس�ت وزیر عراق به زودی در س�فری منطقه ای به 
عربستان، کویت و ایران سفر خواهد کرد. 

تیتر اخبار

مع��اون رف��اه اجتماع��ی وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی ضمن اعالم ثبت نام تعداد کثیری در س��امانه 
»رفاه اجتماعی« � جهت شناسایی نیازمندان غیرتحت 
پوش��ش نهادهای حمایت��ی و پرداخت مس��تمری به 
کم درآمده��ا � از متوقف ش��دن این طرح در راس��تای 
انجام بررس��ی های بیش��تر خبر داد. احمد میدری در 
گفت وگو با ایس��نا، در خصوص آخرین وضعیت اجرای 
طرح »پرداخت مستمری به کم درآمدها« گفت: درحال 
حاضر تعداد قابل توجهی در س��امانه خدمات حمایتی 
ثبت ن��ام کرده اند. مع��اون رفاه اجتماع��ی وزارت رفاه 

ادامه داد: درمرحله نخس��ت اجرای این طرح به صورت 
آزمایش��ی آن را اعالم عمومی کردیم تا بررس��ی کنیم 
چه گروه هایی اقدام به ثبت نام دراین س��امانه می کنند 
و متاسفانه دیدیم تعداد بس��یار زیادی از آنها مشمول 
این طرح نمی ش��وند. این درحالی اس��ت که هرچند در 
چنین روش هایی که فرآیند جذب آسان است، متقاضی 
افزایش می یابد اما باید این شیوه اطالع رسانی در کشور 
فرهنگ سازی ش��ود. میدری اعالم کرد: درحال حاضر 
اجرای این طرح متوقف ش��ده است تا بررسی های الزم 

را انجام دهیم و پس از آن مجددا طرح را آغاز کنیم. 

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون خبر داد
توقف طرح »پرداخت مستمری به کم درآمدها«

  اداره کل هواشناس�ی استان تهران 

از افزای�ش چهاردرج�ه ای دمای هوای 
پایتخت طی 24 ساعت آینده خبر داد. 

  مع�اون ام�ور اجتماعی س�ازمان 

بهزیس�تی کش�ور گفت: فقط 20 تا 
25 درصد ک�ودکان ایران�ی تا پایان 

پنج سال به مهدکودک می روند. 
عض�و  طاهرخان�ی،  حبی�ب اهلل    

هیات مدیره ش�هرهای جدید گفت: 
قطعا ت�ا دهه فج�ر امس�ال متروی 

هشتگرد افتتاح می شود. 

ش�هربانو امانی، عضو منتخب شورای شهر تهران گفت: تعامل میان 
ش�هردار و دولت اهمیت فراوان دارد و انتخاب ش�هردار تهران نباید 

ترکیب 21 نفره شورا را تغییر دهد. 

تیتر اخبار

دیزنی لند شانگهای در نخستین سال آغاز به کار خود،  
موفق به ج��ذب بیش از 11 میلیون بازدیدکننده ش��ده 
اس��ت. باب آیگر، رئیس و مدیرعامل کمپانی دیزنی که 
برای ش��رکت در جشن نخستین سالگرد افتتاح منطقه 
تفریحی دیزنی ش��انگهای به چین سفر کرده است، این 
خبر را اعالم کرد. پارک س��رگرمی دیزنی لند بخش��ی از 
منطق��ه تفریح��ی این کمپانی در ش��رق دور به ش��مار 
م��ی رود. س��اخت این پارک س��رگرمی نزدی��ک به 5.5 
میلیارد دالر هزینه داش��ته اس��ت. به گزارش  آی سینما 
ب��ه نقل از »هالیوود ریپورت��ر«، باب چاپک مدیر مناطق 
تفریح��ی و پارک ه��ای وال��ت دیزنی ضم��ن تایید آمار 

11 میلیون بازدید کننده، گفته اس��ت:  »این رقم بسیار 
س��ریع تر از خوش بینانه ترین پیش بینی ه��ای ما حاصل 
ش��ده است.« این در حالی است که به طور همزمان و به 
طرزی اجتناب ناپذی��ر، پارک معروف دیزنی بارها  و  بارها از 
سوی ساکنان محلی و رسانه های چینی مورد انتقاد قرار 
گرفته است. معطلی بیش از حد در صف های خرید بلیت 
و غذاهای بس��یار گرانقیمت، بخش اصل��ی انتقادها را در 
برمی گیرند. دیزنی لند شانگهای پیشاپیش در شرف توسعه 
و افزودن بخش های جدید اس��ت. احداث »توی استوری 
لند« جدید – به عنوان هفتمین پارک مش��ابه – از نوامبر 
گذشته آغاز شده و قرار است در سال 2018 افتتاح شود. 

جذب بیش از 11 میلیون بازدیدکننده در دیزنی لند شانگهای

کارگ�ردان  فتح�ی،  حس�ن    
مناس�بت  ب�ه  سریال»ش�هرزاد« 
همزمان�ی آغاز پخش فص�ل دوم این 
سریال با چهلمین سالگرد دکتر علی 
ش�ریعتی، س�هم خ�ود در تولید این 

مجموعه را به وی تقدیم کرد. 
  فیلم های »جفت« س�اخته مشهود 
محسنیان و »MR. A« ساخته سیامک 
احمدی به دومین دوره جشنواره فیلم 

»سانتاکروز« آرژانتین راه یافتند. 

مسئول کمیته اس�تخراج و پردازش آمار و اطالعات کاشان گفت: 
فرانس�وی ها از پانزده�م فروردین ماه تا نیمه خردادماه امس�ال با 
6 هزار گردشگر بیشترین بازدید کننده از این شهرستان را به خود 

اختصاص داده اند. 
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مس��عود اقبال��ی در واکن��ش به ط��رح کاهش زمان 
مسابقات فوتبال گفت: مسئوالن فیفا تحت تاثیر مسائل 
سیاس��ی هس��تند و فکر می کنم با طرح کاهش زمان 
مسابقه فوتبال می خواهند از جذابیت فوتبال کم کنند. 
مسعود اقبالی، مدرس رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در گفت وگ��و با آنا، در مورد تصمیم مس��ئوالن فیفا در 
خصوص کم کردن وقت بازی و کاهش 30 دقیقه ای زمان 
آن به بهانه جلوگیری از وقت کشی در فوتبال و همچنین 
لذت بیشتر هواداران از دیدن مسابقات گفت:  »دالیلی 
که مسئوالن فیفا مطرح کردند بیشتر برای از بین بردن 
زمان های از دست رفته بازی است. به عنوان مثال زمانی 
که توپ به اوت می رود یا زمان مصدومیت بازیکنان وقت 
زیادی از بازی گرفته می ش��ود و به نظر می رسد برنامه 

آنها این باش��د که بخواهند این زمان از دست رفته را از 
بین ببرند.« وی ادامه داد: »در حال حاضر 22 بازیکن در 
زمین حضور دارند که 90 دقیقه را تقسیم بر این تعداد 
بازیکنان کنیم و تقریبا هر بازیکن س��ه دقیقه صاحب 
توپ در زمین است اما اگر بخواهیم 30 دقیقه مفید در 
فوتبال را تقسیم بر تعداد بازیکنان کنیم قطعا جذابیتی 
هم برای بازیکنان ندارد«. اقبالی افزود:  »مسئوالن فیفا 
تحت تاثیر مسائل سیاسی هستند و فکر می کنم با این 
طرح می خواهند از جذابیت فوتبال بکاهند تا ورزش های 
دیگری که هزینه های زیادی در آن می شود و محبوبیت 
چندان زیادی ندارد به عنوان رشته های مورد عالقه مردم 
دنیا معرفی شوند و از تنش های بوجود آمده سیاسی در 

فوتبال کم کنند.«

واکنش مدرس AFC به طرح کاهش زمان مسابقات فوتبال: 
مسئوالن فیفا تحت تاثیر مسائل سیاسی هستند

کار  تکوان�دو  علی�زاده،  کیمی�ا    
المپیکی ایران از س�وی فدراسیون 
جهان�ی تکواندو به عن�وان پرچمدار 
بیس�ت و س�ومین دوره رقابت های 
قهرمانی جهان 2017 در کره جنوبی 

برگزیده شد. 
  بهمن عس�گری، کارات�ه کای وزن 
منه�ای 75 کیلوگرم ایران با کس�ب 
پنج پیروزی مقتدرانه متوالی به فینال 

لیگ جهانی کاراته اسپانیا رسید. 

الیور بیرهوف، مدیر تیم ملی فوتبال آلمان گفت: تمرکز اصلی این 
تیم دفاع از عنوان قهرمانی خود در جام جهانی 2018 روسیه است. 
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سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

هزاران نفر در ایالت مینه س��وتا آمریکا در اعتراض به رأی هیأت منصفه در یکی از دادگاه های این ایالت که حاکی از تبرئه مأمور پلیس، متهم به قتل یک مرد سیاهپوس��ت 32 س��اله، به نام فیالندو کاستیل بود، 
به خیابان ها ریختند. نیروهای پلیس آمریکا 18تن از معترضان را دس��تگیر کردند. در س��ال 201۶، پلیس آمریکا دس��ت کم 308 شهروند سیاهپوست را کشته و از ابتدای سال 201۷ تاکنون نیز 138 سیاهپوست 
دیگر را به قتل رسانده است.                                                                                                                                                                                                    منبع: خبر آنالین

نزدیک ب��ه 150 روز از زمانی  ک��ه دونالد ترامپ 
رئیس جمه��وری تازه آمریکا پش��ت می��ز قدرت در 
کاخ س��فید نشسته اس��ت، می گذرد. از حاال به نظر 
می رسد که جهان، روزگار سختی با او خواهد داشت. 
به گ��زارش آنا، پیروزی دونال��د ترامپ در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال 201۶، تحلیلگران ایرانی 
را درب��اره پیامده��ای دولت او بر مناف��ع منطقه ای 
ایران به دو دیدگاه رهنمون می کرد: گروهی معتقد 
بودند او رئیس جمهوری به شدت رادیکال علیه ایران 
خواهد بود و گروهی دیگر با تأکید بر تاجرمس��لک 
بودن ترامپ می گفتند امکان معامله با او وجود دارد. 
ح��اال پس از تقریباً پنج م��اه از ورود ترامپ به کاخ 
س��فید بسیار بعید اس��ت که گروه دوم همچنان بر 
صحت دیدگاه خود اصرار داش��ته باشند. ترامپ که 
در دوران تبلیغات انتخاباتی، توافق هس��ته ای ایران 
را بدترین توافق ش��کل گرفته در تاریخ می دانس��ت 
و دول��ت اوباما را ب��رای چنین توافق��ی بارها مورد 
نکوهش قرار داد، مقابله با ایران را در همان ماه اول 
ریاست جمهوری آغاز کرد و برای پیشبرد این روند 
در طول 150 روز گذش��ته از هیچ تالش��ی فروگذار 
نکرده اس��ت. در گزارش حاضر مجموعه ای از تالش 
دولت دونالد ترامپ برای رویارویی با ایران در طول 

پنج ماه از ورود او به کاخ سفید را می خوانید. 

نخستین دستور ترامپ علیه ایران
کمتر از یک ماه بعد از اس��تقرار در دولت، دونالد 
ترام��پ دس��تورالعملی اجرایی  را امض��ا کرد که بر 
اس��اس آن اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران 
تا س��ه ماه نتوانند وارد آمریکا ش��وند. هر چند این 

دس��تور ترامپ، در وهله اول با اعتراضات گس��ترده 
داخلی و جهانی مواجه ش��د و در نهایت نیز با حکم 
قاضی ه��ای فدرال آمریکا به حالت تعلیق درآمد، اما 
اهداف عملی ترامپ ب��رای مقابله با ایران را نمایان 
کرد. تعلیق نخس��تین فرمان، ترام��پ را از آنچه به 
دنبالش بود ناامید نکرد. چند هفته بعد، او در فرمان 
ت��ازه ای و درحالی که این بار با حذف عراق، ش��ش 
کشور را در لیست ممنوعیت مهاجرتی قرار داد، بار 
دیگ��ر اتباع ایرانی را از ورود به خاک آمریکا محروم 

کرد. 

بیانیه ضد ایرانی مشاور جنجالی
آزمایش موش��کی تهران ک��ه مقامات ایران بارها 
تأکی��د کردند که ب��ا توافق هس��ته ای و قطعنامه 
2231 ش��ورای امنی��ت س��ازمان مل��ل متحد در 
تناقض نیس��ت و تنها اهداف دفاعی ایران را تأمین 
می کند و حتی شورای امنیت و دیگر اعضای 5+1 
نیز نتوانستند استداللی برای نقض آن بیان کنند، 
بهانه تازه ای شد برای کاخ سفید تا بار دیگر بتواند 
با ایران مقابله کند. در تاریخ 2 فوریه  )14 بهمن( 
کاخ س��فید، تهران را در لیس��ت on notice  یا  
»خطرن��اک« ق��رار داد و اعالم کرد ک��ه این اقدام 
به منظور بررس��ی چگونگی پاس��خ دهی و در نظر 
گرفتن وضعیت تهاجمی علیه ایران است. هر چند 
مایکل فلین مشاور جنجالی امنیت ملی ترامپ که 
چندی بعد نیز به ظن ارتباطات پنهانی با روس��یه 
از کار کن��ار رف��ت، در بیانیه ای که ب��ه این منظور 
منتشر کرد هیچ اشاره ای به اینکه ایران از چه نظر 
تهدیدی برای آمریکا محسوب می شود، نداشت اما 

مش��خص کرد که بخشی از شعارهای تهاجمی که 
دول��ت آمریکا در تاریخ 20 ژانویه  )1 بهمن( س��ر 
داده اس��ت مربوط به روش های رودررویی با ایران 
است. فلین در این بیانیه خود مدعی شد که ایران 
به دلیل توافق هس��ته ای  »اکنون جس��ورتر شده 

است«.

تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا
رئیس جمه��وری آمریکا برای ادام��ه راه مقابله با 
ای��ران و در ادامه اقدامات اجرایی ب��رای رودررویی 
با تهران، پای وزارت خزانه داری را به میدان کش��ید 
به طوری که این وزارتخانه در طول 150 روز گذشته 
در س��ه مرحله تحریم های تازه ای علیه ایران اعمال 
کرده اس��ت. وزارت خزانه داری آمریکا در نخستین 
تحریم خود در 3 فوریه  )15 بهمن( 25 ش��خصیت 
حقیق��ی و حقوقی ایران را به فهرس��ت تحریم های 
آمریکا علیه ایران اف��زود. آمریکا این اقدام را دو بار 
دیگ��ر در ماه آوریل و می )فروردین و اردیبهش��ت( 
تکرار کرد. دولت آمریکا در 28 اردیبهش��ت ماه )مه( 
درحالی که چ��اره ای جز تمدی��د تعلیق تحریم های 
هس��ته ای ایران براس��اس توافق برجام برای سه ماه 
دیگر نداش��ت، همزمان با اعمال تحریم های جدید 
وزارت خزانه داری تالش کرد نمایش دشمنی دولت 
ت��ازه کار ترامپ را با ایران تکمیل کند. بدین ترتیب 
بار دیگر هفت ش��خص حقیق��ی و حقوقی ایرانی و 

چینی را در فهرست تحریم های آمریکا قرار داد. 

تندگویی ترامپ در ریاض 
اما در میان اقدامات و اظهارات ضد ایرانی ترامپ، 

نمی توان نخس��تین سفر خارجی او را نادیده گرفت. 
رئی��س کاخ س��فید که س��فرهای رس��می خود به 
خارج از کش��ور را با س��فر به ریاض آغاز کرد برای 
خشنود کردن هم پیمانان منطقه ای خود از تندترین 
الفاظ علیه ایران اس��تفاده کرد. او پ��س از دیدار با 
سران ش��ورای همکاری خلیج فارس و دیگر رهبران 
کش��ور های مس��لمان منطقه، از س��ران کشور های 
عرب��ی و منطقه خواس��ت با یکدیگر متحد ش��ده و 

ایران را منزوی کنند. 

راه دراز تحریم های جدید ایران
مجلس س��نای آمریکا روز پنجش��نبه 25 خرداد 
ط��رح تحریم جدید ایران را ب��ا 98 رأی مثبت و 2 
رأی منف��ی تصویب کرد. براس��اس این طرح که بار 
دیگر به تصویب رس��یده اس��ت، دولت آمریکا ظرف 
مدت 90 روز، بای��د تحریم های جدیدی علیه افراد 
و نهادهای فعال در توسعه برنامه های موشکی ایران 

تصویب کند. 
طرحی که س��نا آن را تصویب کرد باید در کنگره 
نیز به رأی گذاش��ته ش��ود و در صورت��ی که میزان 
آرای مثبت به این ط��رح در مجلس نمایندگان نیز 
به میزانی باش��د که قدرت وت��و را از ترامپ بگیرد، 
باید دید اقدام بعدی رئیس جمهوری آمریکا در برابر 
طرحی که از یک س��و امض��ای تحریم علیه ایران را 
که قول آن را به بسیاری از متحدان منطقه ای خود 
داده است، و از سوی دیگر تحریم روسیه که جدای 
از اخبار و ش��ایعات درباره دوستی پشت پرده دولت 
ترامپ با مس��کو، واکنش تند کرملی��ن را به دنبال 

داشت، چه خواهد بود؟ 

یک میلیاردر روس��یه در تالفی اقدامات خصمانه 
آمری��کا، به مدت دو هفته با کش��تی تفریحی خود 
چشم انداز برج آزادی در نیویورک آمریکا را مسدود 
کرد. به گزارش ایس��نا از الیف رو، یوگنی ش��ویدلر، 
میلیاردر روس��یه با متوقف کردن کش��تی تفریحی 
خود در مقابل نمای ب��رج آزادی، منظره دید آن را 

در براب��ر دیدگان بازدیدکنندگان کاماًل بس��ت. این 
اقدام برای نخستین بار صورت گرفت که یک کشتی 
به مدت دو هفته نمای یکی از مهم ترین جاذبه های 
گردش��گری آمریکا را مسدود کند. بسیاری از مردم 
آمریکا این کار را اهانت به آزادی دانسته اند اما تاجر 
روس که یکی از سرمایه گذاران اصلی شرکت  »میل 

هاوس« اس��ت، در توضیح اقدام خود گفت: این کار 
یعنی ظلم! اما آیا ما بارها ش��اهد جلوگیری آمریکا 
از آزادی و عدالت نبوده ایم؟ بر اساس قوانین آمریکا 
اقدام ش��ویدلر نقض قوانین پارک کش��تی تفریحی 
در نیویورک به ش��مار نمی رود و از نظر حقوقی وی 
اجازه دارد در هر نقطه ای کش��تی خ��ود را متوقف 

کن��د. با این حال معموالً قایق ها برای یک یا دو روز 
در ای��ن نقطه می ایس��تند، اما تاج��ر روس به مدت 
دو هفت��ه توق��ف کرد و نمای دید ب��رج آزادی را از 
بین برد. کشتی تفریحی این میلیاردر روس یکی از 
طوالنی ترین کش��تی های خصوصی در دنیا به شمار 

می رود. 

150 روز چالش ترامپ با ایران 

اختالف سیاسی روسیه و آمریکا به مجسمه آزادی کشیده شد

وقتی با هنر کارمندی برخورد شود ناقوس مرگش به صدا درمی آید
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عضو کمیسیون حقوقی مجلس: 

اجناس چینی و ترک مهم ترین مانع 
بهبود کسب و کار در ایران هستند

عادت های میلیونر های خودساخته
16

10

مدیریت تبلیغات

تغییر شرایط، 
فرصتی برای 

کارآفرینی

فرصت امروز: کالیفرنیا و دیگر ایالت ها باید از تولید و اجرای طرح اتومبیل بی سرنش��ین منع شوند. 
آنه��ا بای��د به طور کلی این طرح را منع کرده و اجازه گس��ترش آن را متوقف کنند، چرا که قانونگذاران 
فدرال، طبق آنچه روز سه ش��نبه در رویترز اعالم ش��د، حق تصویب این الیحه را ندارند. این ممنوعیت 
را ح��زب جمهوریخواه تصویب کرده اس��ت و حت��ی اگر قانون را جدا از این قضیه بدانیم، ش��رکت های 
اتومبیل س��ازی نظیر تس��ال، آلفابت و جنرال موتور در پی قانع کردن رئیس جمهور، ترامپ برای تصویب 
این طرح هس��تند و دولت فعلی در حال حاضر با چنین طرحی مخالفت می کند. حزب جمهوریخواه بر 
این عقیده اس��ت که این طرح مش��کالت زیادی با خود به همراه دارد و در کالیفرنیا و نیویورک و دیگر 
ایالت های بزرگ نباید اجرا ش��ود. س��ال های گذشته، اوباما به این طرح بسیار اهمیت می داد و بیشترین 
اجازه و اختیار را به کارخانه های ماشین سازی در جهت اجرایی شدن طرح شان داد ولی با روی کارآمدن 
دولت فعلی این طرح با مانعی بزرگ که لغو آن را در پی خواهد داشت، روبه رو شد. دولت، اوباما قدرت 
فراوان��ی به قانونگ��ذاران جهت تصویب این طرح داده بود. ایالت کالیفرنیا نیز دس��تخوش لغو این طرح 
ش��ده است. یکی از صورتحساب های موجود حاکی از آن است که با اجرای این طرح، ساالنه می بایست 
100هزار خودرو وارد شود و قطعاً در مرحله ساخت آن با کاهش و کمبود دیگر وسایل کنترلی-انسانی 
نظیر پدال و ترمز و. . . روبه رو می ش��ویم به عبارتی با تولید روزافزون این وس��ایل به دلیل فقدان وسایل 
و ابزارهای کنترلی-امنیتی این برنامه از امنیت ویژه ای برخوردار نیس��ت.  رئیس سازمان تصویب لوایح 
اذعان داش��ته اس��ت که وجود این قانون مداری و تعیی��ن فیلتر برای اختراع��ات و نوآوری ها در زمینه 
تکنولوژی موجب بهبود امنیت ایالت ها و خیابان هاست و مسلما رضایت مردم را در پی دارد. به عبارتی 
دیگر برای به اجرا در آوردن طرح های پیش��نهادی تم��ام جوانب ازجمله خطرها، ضریب امنیت و دیگر 

چیزها مورد بررسی قرار می گیرد. 
reuters :منبع

 گزارش »فرصت امروز«
از تبلیغات محیطی اکران شده 

در اردیبهشت 1396

فرصت امروز: ایالن ماسک، مدیرعامل شرکت تسال برای هوش مصنوعی آینده خوبی را پیش بینی 
کرده اس��ت. پرفسور اس��تفان هاوکینگ، بر این باور اس��ت که یک روز روبات ها زندگی تمام بشر را 
نابود خواهند کرد. اس��تفاده از روبات ها در برخی صنایع رواج پیدا کرده اس��ت، اما آیا ما به طور کامل 
آمادگی پذیرش روبات ها در زندگی مان را داریم؟ سناریوی westword مرتبط با ساخت روبات های 
هوش��مند است. آیا می ترس��ید که فناوری AL این سناریو درس��ت کار نکند و منجر به کشتار یک 

روزه بشر شود؟ 
باتوجه به مطالعات متخصص کیفیت SQS ، 62درصد از بزرگساالن در انگلستان معتقدند در نهایت این 
هوش مصنوعی زندگی انس��ان ها را نابود خواهد کرد. همچنین 71 درصد از اس��ترالیایی های عالقه مند به 
فناوری بر این باورند که فناوری هوش مصنوعی AL به احتمال زیاد با شکست روبه رو می شود. در نتیجه 
روبات ها درست کار نخواهند کرد و انسان ها را از بین خواهند برد. ضمن اینکه به نظر می رسد برای ساخت 
روبات ها آماده نیس��تیم. هرچند CHATBOT و سایر دستگاه های AL هم اکنون در خانه های مان مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. به لطف تلویزیون، فیلم و داس��تان های مغلوب ش��دن فناوری AL به نظر می رسد 
مردم نگرش درستی در مورد AL ندارند، اما 77 درصد از مردم می گویند که ظرف 20 سال آینده داشتن 
روبات در خانه امری کاماًل طبیعی اس��ت. ما هم اکنون در مورد ماش��ین های بدون نیاز به سرنش��ین برای 

رانندگی و روبات های خانگی یقین نداریم. 
 ایمنی برای سه، چهارم از پاسخ دهندگان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زیرا 66 درصد از مردم 
نگرانی ش��ان از وس��یله نقلیه ای بدون راننده به دلیل افزایش تصادفات آن است. تنها 28 درصد آنها بر این 
باورند که این خودرو ها امن تر از یک راننده انس��انی خواهند بود. مطالعات SQS نش��ان می دهد برخالف 
60 درصدی که باور دارند روبات خانگی باعث به هدر رفتن زمان ش��ان برای انجام کارهای خانه نمی ش��ود، 
76 درصد از اس��ترالیایی ها باور ندارند که روبات های خانگی بی خطر باشند. عدم اعتماد به هوش مصنوعی 
 Westword، I، Robat، و تکنولوژی توس��ط هالیوود و فیلم ها در تلویزیون و س��ریال هایی مانن��د AL

human بوده است. 
 اگر این مسئله اعتماد حل نشود، AL پیشرفتی نخواهد داشت و  ممکن است این محصوالت در خانه ها 
پذیرفته نشوند و پیشرفت آن متوقف شود. کنترل احساسات نقش مهمی در پذیرش این نوع از تکنولوژی 
ایفا می کند. قبل از اینکه روبات ها به بخش��ی از زندگی روزمره ما تبدیل ش��ود از فناوری AL باید مطمئن 

شد که این نرم افزار به طور کامل در برابر تهدید هکر ها محافظت می شود. 
 zdnet :منبع

فرصت امروز: اپل اعالم کرد که دو نفر از مجریان موفق و مش��هور تلویزیون با نام های جیم الریچت و 
ون امبورگ برای کمک در برنامه های ویدئویی و طراحی آن، به این ش��رکت خواهند پیوس��ت. وظیفه این 
دو، طراحی و س��اخت برنامه های ویدئویی اپل در هر مقیاسی و تحویل آن به »اددی کو«، معاون سرویس 
نرم افزار و اینترنت است.  الریچت و ون امبورگ از طریق برنامه تلویزیونی تصاویر سونی جذب شرکت اپل 
ش��دند. این دو پیش��تر رئیس اصلی این ش��رکت بودند و برنامه هایی نظیر آی ام اس برکینگ بد و بتر کال 

سول و تاج نفلیکس، پته اسنیک آمازون و. . . نمونه های معروف و درخشان کار آنهاست. 
الریچت گفته است: ون امبورگ و من برای ساخت »کیفیت های غیر موازی« برنامه داریم و به کمک هم 
و خالقیت موفقیت آینده اپل را رقم خواهیم زد.  ادی کو، معاون سرویس اینترنت و نرم افزار در مورد این 
دو مدیر اجرایی خالق گفته اس��ت: الریچت و امبورگ دو تن از باهوش ترین و کارآمدترین افراد در زمینه 
س��اخت و پرداخت ویدئو و تصویر هس��تند و اپل به داشتن آنها به خود می بالد. او همچنین در ادامه گفت: 
ما برنامه ها و جلوه های بی نظیر و خارق العاده ای برای مش��تریان داریم که در حال حاضر نباید آنها را فاش 
کنیم ولی به زودی خبرهای خوشی در راه است.  الریچت نیز گفته است: از اینکه جزئی از تیم حرفه ای اپل 
هستم، بسیار خوشحالم و برای ارتقا و پیشرفت این شرکت از هیچ کاری دریغ نخواهم کرد. هر آنچه را که 
موجب بهبود و اعتبار بیشتر آن شود انجام خواهیم داد. این شرکت در زمینه خدمات مشتری و محصوالت 
خود بس��یار موفق عمل کرده اس��ت. حال تمرکز عمده ما روی کیفیت غیرموازی است که به بهترین نحو 
اجرا خواهد شد. همچنین رفیق و همکار وی، ون امبورگ اضافه کرده است: ما همان توجه و دقت الزم در 
برنامه های مان را در اینجا به کار می گیریم و به شایعات و دروغ های پیش رو توجهی نشان نخواهیم داد و 
کس��ی نمی تواند راه مان را س��د کند. او از برنامه های پیش روی شان خبر داد و گفت: نخستین سری از این 

برنامه، برنامه موزیک با نام »سرزمین برنامه ها« است و قابلیت های کروکی و محتوا را دارد. 
macrumors. com :منبع

اپل مدیران اجرایی تلویزیون تصویری سونی را 
استخدام می کند
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توماس هنری هاکسلی

آرش سلطانعلی
مشاور ارشد برندسازی

در حالی که ب ام و خود را برای معرفی یک خودروی الکتریکی خودران سطح 4 در سال 
2021 آماده می کند، برخی از رقبا در آن زمان با اتومبیل های خودران س�طح 5 در خیابان 
ها حاضر خواهند ش�د که این مساله نیز می تواند گواه دیگری بر عقب افتادن باواریایی ها 
از قافله باشد؛ البته یقینا بسیاری از شیفتگان این برند دوست دارند خودشان عامل اصلی 

در هدایت خودروی خود بوده و "لذت ناب رانندگی" با یک ب ام و را هر چه بیش�تر تجربه 
کنند.

حال این تناقض چه آینده ای را برای خودروهای ب ام و رقم خواهد زد س�والی اس�ت که 
زمان پاسخ آن را خواهد داد.

استراتژی آینده ب ام و بر مبنای توسعه خودروهای سبز



اردیبهشت ماه گذشته بیش از 1200 سازه تبلیغات محیطی 
اکران شده در شهر تهران مانیتور شد که در متن پیش رو نتایج 

اولیه و کلی آن ارائه می شود. 
کلیه گزارشات و مقایسه های ارائه شده در این مقاله براساس 
تعداد آگهی ها و تعداد سازه های انجام پذیرفته است. بررسی های 
دقیق ت��ر و جزیی ت��ر براس��اس ارزش ریالی، مت��راژ، ضریب اثر 

بخشی و. . . در صورت نیاز قابل ارائه است. 
س��ازه های بررسی شده ش��امل بیلبوردها )تک وجهی و چند 
وجهی(، پل های عابر پیاده، پل های س��واره رو، اس��ترابوردها و 

سی ال بی ها هستند.

صنعت هایی که بیشترین تبلیغات را داشته اند
در اردیبهش��ت ماه ش��رکت های مختلفی از تبلیغات محیطی 
برای رس��اندن پیام های تبلیغاتی خود اس��تفاد کرده بودند که 
در مجموع 179 ش��رکت روی س��ازه های محیطی فعالیت های 

تبلیغاتی داشته اند. 
پنج صنعتی که بیشترین تعداد تبلیغات محیطی را داشته اند 

به این شرح بوده است: 
1- اپلیکیشن ها 

2- ساعت ها
3- اپراتورها

4- بانک ها و موسسات مالی
5- شرکت های ارائه دهنده اینترنت. 

 
اپلیکیشن ها

در ماه ه��ای اخیر یک��ی از روش ه��ای آگاهی دهنده اصلی 
در مورد اپلیکیش��ن ها و خدمات آنالین، اس��تفاده از تبلیغات 

محیط��ی بوده اس��ت. در اردیبهش��ت ماه تبلیغ��ات محیطی 
خدمات آنالین و اپلیکیش��ن ها به بیش��ترین حجم خود در 9 
ماهه اخیر رس��یده است و شرکت های زیادی، خدمات متنوع 
خود را تبلیغ کرده اند. تاپ، رکاب، الو پیک، تپس��ی، ش��رکت 
کارت اعتباری ایران کیش و فروشگاه مجازی شهروند از جمله 
اپلیکیش��ن هایی بودند که در تبلیغات محیطی اردیبهشت ماه 
حضور داشتند. براس��اس بررسی های انجام شده، اپلیکیشن و 
وب س��ایت رکاب -که به خریدوفروش و بررسی وسایل نقلیه 
می پ��ردازد- پ��ر تعداد ترین و گران تری��ن تبلیغات محیطی را 

داشته است. 
 

شهر در شهر 
به نظر می رس��د یکی از س��اده ترین راه های انتخ��اب نام مراکز 
تجاری با تمرکز بر فروش و ارائه محصوالت خاص، اس��تفاده از نام 
شهر است. به غیر از شهر فرش که مدت زمان طوالنی است فعالیت 
تجاری خود را آغاز کرده و همیش��ه تبلیغات محیطی گسترده ای 
را ادامه داده اس��ت، شهر خودرو و شهر طال هم در اردیبهشت ماه 

تبلیغات محیطی داشته اند و شروع فعالیت خود را اعالم کرده اند. 
 

موسسات آموزشی
در این ماه بس��یاری از تبلیغات محیط��ی تحت تأثیر نزدیک 
شدن به پایان سال تحصیلی قرار گرفته بود و موسسات آموزشی 
و مدارس زیادی تبلیغات فراوانی را برای معرفی کادر آموزش��ی 
خ��ود انجام داده بودند. اکثر طراحی های گرافیکی تابلوهای این 
موسس��ات آموزشی بس��یار ش��لوغ بوده و نوع طرحی آنها برای 

نمایش روی این نوع از رسانه ها نامناسب بوده است. 
 

بیشترین تنوع طرح های اکران شده
متنوع تری��ن طرح ه��ای تبلیغاتی این ماه مرب��وط به صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی بود که با 11 طرح مختلف به معرفی خود 
پرداخته بود. این صندوق که برای حمایت از مشاغل دانش بنیان 
و دانش��گاهی تأسیس شده است به ارائه تس��هیالت ویژه ای به 
گروه ه��ای مختلف می پ��ردازد و از طریق طرح ه��ای تبلیغاتی 
متف��اوت، نس��بت به ایج��اد آگاهی در زمینه خدم��ات خود در 

مخاطبان، اقداماتی را صورت داده است. 
 

باغ کتاب تهران
همزم��ان ب��ا افتتاح باغ کتاب ش��هر تهران که ب��ا ایده تداوم 
نمایش��گاه کتاب در طول س��ال و دسترسی افراد به منابع کتب 
ایرانی و جهانی شکل گرفته است و همچنین برگزاری نمایشگاه 
کتاب در اردیبهش��ت ماه، شهرداری تهران با به اکران در آوردن 
تابلوه��ای تبلیغاتی گس��ترده ای، به معرفی ب��اغ کتاب تهران و 

دعوت از مردم جهت بازدید از این فضا پرداخته است. 
 

نمایشگاه های این ماه 
در اردیبش��هت ماه نمایشگاه های تخصصی مختلفی در تهران 
برگزار شده است و نمایشگاه هایی که از طریق تبلیغات محیطی 

اطالع رسانی شده اند به این شرح هستند: 
- نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

- نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
- نمایشگاه بین المللی پروژه ایران

- نمایش��گاه حمایت از تولیدکنندگان داخل��ی و کارگاه های 
کوچک

- نمایشگاه بین المللی ایران هلث

- نمایش��گاه بین المللی تخصصی ماش��ین اب��زار و تجهیزات 
فلز کاری از آلمان

 
کمپین هایی چند مرحله ای این ماه

تنه��ا تیزینگ این م��اه مربوط به ش��رکت کناف ب��ود که با 
ش��عار»کناف کس��یت؟« حس کنجکاوی مخاطبان را تحریک 
کرده و بیلبوردهایی را تنها با نمایش این ش��عار در س��طح شهر 

به اکران درآورده بود. 
 

چهره های سرشناس
بهرام رادان )نوین چرم(، سیروان خسروی )سان استار( و رضا 
کیانیان )نیوش��ا(، چهره های سرشناسی بودند که در اردیبشهت 

ماه روی تابلوهای تبلیغاتی حضور داشتند. 
 

کنسرت ها 
تالقی ادیبش��هت ماه با ماه شعبان و اعیاد آن، سبب شده بود 
که کنس��رت های زیادی در تهران برگزار شود و در مورد زمان و 
مکان اجرای آنها از طریق تبلیغات محیطی اطالع رس��انی شود. 

لیست آنها به شرح زیر است: 
- کنسرت کاوه آفاق

- کنسرت چارتار 
- کنسرت محمدرضا گلزار 

- کنسرت مهدی براحی
- کنسرت علی زند وکیلی
- کنسرت فریدون آسرایی

- کنسرت گروه دارکوب
- کنسرت سیروان خسروی

گزارش »فرصت امروز« از تبلیغات محیطی اکران شده در اردیبهشت 1396
ایده های طالیی

تغییر شرایط، فرصتی برای کارآفرینی

یوزف ش��ومپیتر یک��ی از بنیانگذاران عل��م مدیریت مدرن 
و کارآفرینی اس��ت. بر اس��اس آموزه مش��هور این اندیشمند 
ساختارهای زندگی مدرن به صورت پی در پی فروریخته و جای 
خود را به س��اختارهایی با الگوی جدید می دهند. در اصطالح 
کارآفرین��ی چنین فرآین��دی به نام تخریب خالق ش��ناخته 
می شود. از نقطه نظر علم اقتصاد تخریب خالق یک امر طبیعی 
و یکی از نش��انه های پویایی اقتصادی جوامع انسانی است. بر 
این اس��اس رقابت و تالش برای کس��ب سود بیشتر در نهایت 
منجر به نوآوری بیشتر خواهد شد. این امر به طور طبیعی تنوع 

محصوالت را نیز به همراه خواهد داشت. 
بی��ان مقدم��ه ای در ب��اب فرآین��د تخریب خ��الق برای 
پرداخت��ن به مفه��وم اصلی ایده حاضر ض��روری بود. آنچه 
در این ایده قصد بررس��ی اش را داریم، تأثیر تغییر ش��رایط 
روی کس��ب وکارهای مختلف اس��ت. به عبارت ساده، اگر با 
کارآفرینان و س��رمایه داران ورشکس��ته گفت وگویی داشته 
باش��ید، اغلب ش��ان تغییر ش��رایط را علت اصلی شکس��ت  
خواهند دانس��ت. شاید این نکته تا حدودی درست باشد، با 
این حال تعمیم چنین الگویی به سراس��ر فضای کسب وکار 
به جبرگرایی منجر خواهد شد. در ادامه به بررسی برخی از 
مهم ترین ایده های خالقانه ای که در نتیجه تغییر ش��رایط پا 

به عرصه کسب وکار گذاشته اند، می پردازیم. 
آمریکا به عنوان کشوری که در زمینه پیشرفت تکنولوژیک 
نماد جهان غرب اس��ت، فراز و نش��یب های گوناگونی را در 
کارنام��ه دارد. یکی از فواصل زمانی مهم در این کش��ور به 
س��ال 1919 برمی گ��ردد. در این زمان ش��ورای دولتی در 
زمینه تولید نوش��یدنی های الکلی مقررات سفت وسختی را 
پیش بینی کرد. بر این اس��اس در گام نخست همه برندهای 
تولید نوش��یدنی بای��د گواهینام��ه ای را از نهادهای دولتی 
دریافت کرده و براساس نرخ مصوب به تولید نوشیدنی های 
حاوی الکل بپردازند. چنین رویه ای در عمل موجب کمیابی 
این قبیل نوش��یدنی ها در بازار آمریکا ش��د. ش��اید در نگاه 
نخس��ت چنین اتفاقی یک شکس��ت تمام عی��ار برای اغلب 
برندهای این کش��ور محس��وب ش��ود، با این ح��ال تفاوت 
کارآفرین��ان موفق با س��ایرین در چنین مواقعی مش��خص 
خواهد ش��د. بر همین اس��اس و با جدیت شورای دولتی در 
پیش��برد طرح مذکور تعداد زیادی از ش��رکت ها ورشکسته 
ش��دند. در ای��ن میان برخ��ی برندها نی��ز اقدام ب��ه تولید 
نوشیدنی های جایگزین کردند. ابتدا نوشابه های گازدار بازار 
داغی را برای این کش��ور به ارمغان آوردند. با این حال پس 
از گذش��ت مدت کوتاهی رقابت فش��رده باع��ث تولید انواع 
گوناگونی از نوش��یدنی، آبمیوه و نوشابه ش��د. تأثیر چنین 
رقابتی برای صنف کش��اورزان نیز پیامده��ای مثبتی را به 
همراه داش��ت. در واقع ب��رای تولید نوش��یدنی های جدید 
تولیدکنن��دگان به دنب��ال فرمول های جدید با اس��تفاده از 
محصوالت اولیه متنوع رفتند. بازار کشاورزی ایاالت متحده 
نیز گزینه های مناس��بی را در اختیار کارآفرینان کسب وکار 

نوشیدنی قرار داده بود. 
همانط��ور که مش��اهده می کنی��د، آنچه در ابت��دا باعث 
نارضایتی طیف وسیعی از تولیدکنندگان شده بود، با اندکی 
خالقیت و نوآوری بنیان صنعت تولید نوشیدنی بازار آمریکا 

را به وجود آورد. 
ماجرای ورود اتومبیل به خیابان های اروپا نیز حکایت از یک 
خالقیت دیگر دارد. تا پیش از 1860 بیشتر خودروهای ساخته 
شده براساس الگوی فردیناند فربیست طراحی می شدند. چنین 
الگویی با توان حمل مقدار مناس��بی از بار نیازهای جامعه آن 
زم��ان را تا حد زیادی رفع کرده ب��ود. با این حال ورود چنین 
محصوالتی به گاراژ خانه ها نیازمند یک گام بلند بود. در واقع در 
سال 1860 نخستین موتور احتراقی به بازار معرفی شد. چنین 
موتوری با توان و سرعت بیشتر امکان استفاده اغلب افراد جامعه 
را محق��ق کرد. پس از این ابتکار و هنگامی که نوبت به تولید 
انبوه اتومبیل در بازارهای مختلف اروپا رسید، رقابت اصلی سر 
برآورد. در سده بیستم کش��وری مانند آلمان شاهد رویارویی 
تولیدکنندگان مختلفی بود که هر کدام در تالش برای کسب 
سهم بیشتری از بازار با یکدیگر به رقابت می پرداختند. در این 
میان چنی��ن رقابت تنگاتنگی از یک س��و  اطمینان نهادهای 
دولتی از عالقه تولیدکنندگان به سیطره بر بازار کشور به آنها 
ام��کان وضع مقرراتی در خصوص می��زان آالیندگی و مصرف 
س��وخت محصوالت را داد. اگرچه هر ساله مقررات کشورهای 
پیش��رفته در زمینه آالیندگی و مصرف سوخت سختگیرانه تر 
می شود، اما انطباق پذیری غول های خودروسازی در عمل باعث 

بهبود وضعیت صنعت اتومبیل شده است. 
پرسش هایی برای پیشرفت

- تغییر ش��رایط کس��ب وکار یک��ی از خصوصیات طبیعی 
است که هر کارآفرینی باید خود را برای مواجهه با آن آماده 
س��ازد. در این میان برخی برنده��ا توانایی باالیی در انطباق 
خ��ود با ش��رایط جدید دارند. علت اصلی چنی��ن توانایی را 
باید در فضای دموکراتیک داخل شرکت ها جست وجو کرد. 
به عبارت س��اده، هر چقدر تعامل میان کارمندان و مدیران 
بیش��تر و بهتر باشد، ایده های تازه و خالقانه تری را مشاهده 
خواهیم کرد. بنابراین پرس��ش اصلی در اینجا به شکل زیر 
خواهد بود: برنامه شما برای تبدیل تغییرات به فرصت هایی 
طالیی چیس��ت؟ ش��اید این پرس��ش در ابتدا مبهم به نظر 
برسد، با این حال جست وجو برای پاسخ به آن نتایج جالبی 

به همراه خواهد داشت. 
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تبلیغات خالق

آگهی: باتری Duracell_ شعار: اسباب بازی ها باید برای همیشه زندگی کنند!

ایستگاه تبلیغات

 فولکس با َون هایش »دریاچه قو« را
به تصویر کشید

ی��ک فیلم تبلیغاتی محصول دانم��ارک روی ویژگی هایی 
نظیر »کمک پارک« تمرکز کرده است. 

این فیلم موس��وم به »بال��ه«  Crafter، در قالب اقدامی 
مرت��ب و منظم ی��ک ن��اوگان ون Crafter را در حال دور 
زدن و رانندگی به س��بک باله معروف چایکوفس��کی به نام 
»دریاچه قو« به تصویر می کش��د  )دقیق��ا مثل همان باله، 
در این فیلم نیز یک ون یا قوی س��یاه وجود دارد.(. هدف از 
س��اخت این آگهی تبلیغاتی تأکید روی سیستم های کمک 
پ��ارک، کمک جانبی و تریلر کم��ک از طریق نمایش نحوه 
کمک رس��انی آنها حین تالش برای انجام این حرکات کامل 

و تمام عیار باله است. 
فیل��م در فض��ای آنالین و رس��انه های اجتماعی انتش��ار 

می یابد. 

ترجمه: علی آل  علی



آرش سلطانعلی
مشاور ارشد برندسازی
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پاس��خ کوتاه به این سوال که چگونه و چه وقت 
باید برندس��ازی کرد، این اس��ت که برند را زمانی 
می س��ازید، که برای وع��ده دادن به مش��تری ها 
آمادگ��ی دارید و زمانی می توانید برندتان را حفظ 
کنی��د که به وعده ای ک��ه داده اید، به طور مطلق و 

قاطعانه یقین دارید. 
برند، اساس��اً تعهدی اس��ت درباره  اینکه ش��ما 
که هس��تید و چه اس��تفاده ای  به مخاطبان خود 
می رس��انید که هر بار مخاطب��ان با هر جنبه ای از 

کسب و کار شما تماس برقرار  کنند. 
برن��د، یک پوش��ش ظاهری نیس��ت ت��ا عرضه  
محصول��ی را آس��ان کن��د یا خوش��ایند س��ازد. 
برندس��ازی، همانند برخ��ی راه حل های  مقطعی و 
س��طحی برای رفع مش��کالت فروش نیست، که 
به بزک کردن اجن��اس بنجل می ماند و مردم آن 
را صرف��اً از روی ظاهرش ببینن��د، بدون توجه به 
اینکه در اصل چه چیزی مورد تقاضا بوده اس��ت. 
برندس��ازی باید تمام مس��یری را که به  سوی این 
هدف اصلی می رود، که ش��ما که هستید و به چه 
چیزی پایبند خواهید بود، طی کند.  در این مقاله 
با مرور کاملی از تعاریف  و اصطالحات برندسازی، 

سعی دارم شما را با این فرآیند آشنا  کنم. 
برندسازی از پرده  ابهام بیرون آمده است

  »برندس��ازی« در یک کالم، فرآیند س��اختن 
مجموعه  مثبتی از مفاهیم در اذهان مش��تریان به 

حساب می آید. 
زمانی که افراد با نام حرفه  شما مواجه می شوند، 
تداعی ه��ا و خاطره های��ی به  صورت خ��ودکار در 
خاطرشان زنده می شود که نشان دهنده  این است 
که درباره  ش��ما چه اعتقادی دارند. تصورات ش��ان 
شاید نتیجه  ارتباطاتی اس��ت که با این مشتریان 
داشته اید، یا ش��اید حاصل تبلیغات خوب یا بد یا 
شایعات باشد. شاید مشتری های تان درک عمیقی 
نسبت به شما پیدا کرده باشند، یا شاید سابقه  شما 

تقریباً عاری از هر گونه تأثیری باشد. 
صرف نظر از باورهایی که مش��تریان نس��بت به 
ش��ما دارند، زیاد یا ک��م، خوب یا بد، درس��ت یا 
نادرس��ت، اینها تصویر برند تان را در ذهن مشتری 
ش��کل می دهند و تأثیرش این اس��ت که مشتری 

چگونه فکر کرده و خرید کند. 
تصویر برند شما در ذهن مشتری های تان زندگی 
می کن��د، اع��م از اینکه آن را عمداً آنجا گذاش��ته 
باشید یا نه. برندسازی مسیری است برای اطمینان  
یافتن از اینکه تصویر برند تان همان تصویری است 

که می خواهید داشته باشید. 
زبان برندسازی

برندس��ازی ه��م ب��رای خ��ودش زبان��ی دارد. 
ب��رای دنبال ک��ردن ابهام های آن، کافی اس��ت با 
موتور جس��ت وجوگر مورد عالقه تان در اینترنت،  
»واژه های برندس��ازی« را دنب��ال کنید و حداقل 
بی��ش از 12میلیون واژه به  دس��ت خواهید آورد! 
صرفاً  فهرستی از واژه های ضروری را به زبان ساده 

در ادامه آورده ام: 
- برند: برند، اساس��اً تعهدی است درباره  اینکه، 
ش��ما که هس��تید و چه اس��تفاده ای  به مخاطبان 
می رسانید که هر بار افراد با هر جنبه ای از شما یا 

کارتان تماس برقرار  کنند، تقویت می شوند. 
- هوی��ت برند: هویت برند یا جوهره برند بیانگر 
مهم تری��ن و منحصربه فردتری��ن خصوصیات برند 

است. نشانگر شیوه تفکر ماهوی یک برند است. 
- هویت بصری برند: عالئمی هستند که برند تان 
را به  صورت بصری معرفی می کنند، که معموالً به 
ش��کل یک لوگو، نماد یا سبک نگارشی منحصربه 

 فرد دیده می شوند. 
- تصویر برند: مجموعه ای از باورهاس��ت در این 
باره که، برند ش��ما چیست و به چه چیزی پایبند 
اس��ت که در نتیجه  ارتباط  با ش��ما و نام شما، در 

ذهن مشتری وجود دارد. 
- برندس��ازی: فرآیند س��اختن مفاهیم مثبتی 
درباره اش��خاص، کس��ب وکارها یا محصوالت در 

ذهن مشتریان و مخاطبان است. 
- جایگاه س��ازی برند: نشان دهنده این است که 
چگونه برند تان نسبت به سایر برند های موجود در 

بازار رقابتی، متفاوت یا در ارتباط است. 
- مدیریت برند: کنترل نحوه  ارائه  هویت و پیام 
برند در تمامیت س��ازمان  و مدیریت بازارتان است 
و از طری��ق تمام رس��انه ها و کانال های ارتباطی و 

اطالع رسانی اعمال می شود. 
- ارزش وی��ژه  برن��د: ارزش برند ش��ما به عنوان 
یک س��رمایه، بر مبنای کیفیت، اعتبار، شهرت و 
همچنین تعهد و تقاضایی است که تولید می کند. 
یک برند معتبر، در نتیجه  مناس��بات با مشتریان 
اس��ت که درآمدهای آینده را ب��ا افزایش عالقه و 

وفاداری نسبت به برند تضمین می کند. 
وقتی مشاور ش��ما درباره  پیام برند، تعهد برند، 
مأموریت برند، راهبرد برند، توس��عه  برند، احیای 
برند، برندس��ازی مجدد و ستونی از سایر واژه های 
برندسازی حرف می زند، مستأصل نشوید. با درک 
این واژه ه��ا، می توانید مذاکرات برندس��ازی را به 

خوبی پیش ببرید. 
عوامل اصلی برندسازی

برندس��ازی، بر چهار اصل مهم اس��توار اس��ت: 
ایج��اد تمایز، ارتباط، ارزش و ش��ناخت محصول. 
اما عامل جادویی ک��ه این مبانی را تبدیل به یک 
داستان موفقیت آمیز برندسازی می کند، »انسجام 
و یکپارچگی« اس��ت. اگر ش��ما، انس��جام را وارد 
برنامه  برندس��ازی تان کنید، سر از یک برند موفق 
درمی آورید که یک سر و گردن از بقیه، باالتر است. 
اگر  بدانید که به چه چیزی پایبندید و پیام هایی 
که به مخاطب مورد نظرتان می فرس��تید پیوسته 
این موضوع را تقویت کند که پیشنهاد شما چقدر 
منسجم و مرتبط با هویت برند است، به این ترتیب 
ارزش ه��ای بنیادین را ب��رای برندتان بنا نهاده اید. 
صرف نظر از اینکه اقالم بازاریابی تان را چقدر زیبا 
و پرزرق و برق بزک کرده باش��ید. در برندس��ازی، 
انسجام و یکپارچگی مهم تر از کیفیت اجراهاست. 

ش��رکت های بس��یاری را دیده ایم ک��ه از لوگو 
و متریال تبلیغ��ی تأثیرگذاری به��ره می برند که 
حتی برن��ده  جوایز متعددی ش��ده اند، ولی زمانی  
که مشتری تجربه  ای واقعی نسبت به برند به دست 
م��ی آورد و تمام این تصاوی��ر از برند  کنار می روند 
نباید احس��اس ساختگی بودن به مشتری بدهند. 
تمثی��ل بزک کردن جنس بنج��ل را به یاد آورید: 
وعده ه��ای دروغ، کارگر نمی افتن��د. برند تان باید 
صادقانه بیان کند که ش��ما که هس��تید و هر بار 
که مشتری با شما، پرسنل، شعب و نمایندگی ها، 
وب سایت، خدمات مشتریان، محصوالت ، ارتباطات 
بازاریابی و پوشش خبری تان برخورد کرد، نشانگر 
واقعیت ش��ما باش��د.  اگر بتوانید حتی یک دلیل 
پیدا کنید که چرا مش��تری ها، بای��د از بین همه  
پیش��نهادها، پیشنهاد ش��ما را انتخاب کنند، آن 
وق��ت حداقل یک دلی��ل برای س��اختن برندتان 
داری��د. اعم از اینکه ب��رای یک محصول، خدمات، 
ش��رکت و مؤسس��ه  بزرگ بازاریاب��ی می کنید یا 
حتی خودتان را، فرآیند برندسازی یکسانی به  کار 
می رود و همان مزایای برندس��ازی عاید می شود.  
محصوالت نمونه هایی ملموس و فیزیکی هس��تند 
که ش��ما می توانی��د قبل از اینکه خری��د را انجام 
دهید، آنها را در دس��تان تان بگیرید یا با چشمان 
خودتان مشاهده  کنید. محصوالت به دو مقوله  زیر 

تقسیم می شوند: 
کاال ه��ای عموم��ی، محصوالت��ی هس��تند که 
مش��تریان نمی توانند آنه��ا را از هم متمایز کنند، 
چرا که به  نظر می آید تمام آنها برای برآورده کردن 
یک نیاز و حل یک مشکل هستند و یک ارزش را 

ارائه می دهند. 
اگر مردم نتوانند دلیل موجهی برای خرید یک 
محصول نس��بت ب��ه محصولی دیگر پی��دا کنند، 
اگر فکر کنند که تم��ام محصوالت موجود ارزش 
و کیفیت یکس��انی را ارائه می دهن��د، هر آنچه را 
که با نازل ترین قیمت وجود داشته باشد می خرند، 
که به  سختی می توان آن را فرمولی برای موفقیت 

کاری دانست. 
محص��والت دارای برن��د ، در تقابل ب��ا کاالهای 
عمومی ق��رار دارند، زمانی که ی��ک تولیدکننده- 
که محصول��ش دارای ویژگی های جذابی اس��ت- 
توجه ها را در ب��ازاری جلب  کند و آن را در زمینه 
محص��والت، متف��اوت و بهتر از بقیه نش��ان دهد. 
برندسازی، ابزار قدرتمندی است که پیشنهاد شما 
را به طوری که اولویت های مصرف کننده را تأمین 
کند، شما را متمایز می کند و به شما اجازه می دهد 

تا از قیمت گذاری باالتری برخوردار شوید. 
بلیت ه��ای هواپیمای��ی، رایانه ه��ای رومیزی و 
مربای توت فرنگی، همه ش��ان کاال هس��تند. تمام 
رقب��ا اساس��ا برآورده کننده  یک نیاز هس��تند، تا 
وقتی که نامی را روی کارت پرواز، یا روی شیش��ه  
مربا ببینید. ب��ا این همه، مش��تری ها در انتخاب 
پیش��نهاد یک شرکت نسبت به بقیه  شرکت ها، به  
خاطر ه��ر آنچه به آن اعتق��اد و اعتماد دارند که 
حاصل انتخاب شان خواهد بود، تصمیمی آگاهانه 
می گیرند. شاید آن ش��رکت ها با آگهی های مکرر 
گزینه ه��ای باش��گاهی، برنامه ه��ای خدمات��ی یا 
ضمانت نامه ها، پایبندی به استفاده از مواد ارگانیک 
ی��ا هر کدام از هزاران ویژگی متمایز دیگر، بتوانند 
نظر مس��اعد مش��تریان را جلب کنند.  زمانی  که 
یک مدیر بازاریابی، مشتریان را به نقطه ای برساند 
که به ش��عار  »محصول ما متفاوت و بهتر است و 
دلیلش این است که...« اعتقاد پیدا کنند، توانسته 
کاال را تبدیل به یک برند کند و امکان بهتری برای 

موفقیت در فروش پیدا می کند. 
به عنوان دلیل بیش��تری ب��رای اینکه می توانید 
تقریب��اً ه��ر محصولی را متمایز ک��رده و برای آن 
برندسازی کنید، به مثال های زیر درباره  برند های 
مصرفی نگاه کنید، که چگونه به عنوان انتخاب های 
برتر در مقوله  محصول ش��ان، خودش��ان را متمایز 

ساخته اند. 
اگر می خواهید محصول تان همواره مورد توجه 
باش��د، متمایز شود و با نگاهی بیش از یک کاال به 

آن نگریسته شود، برای آن یک برند بسازید. 

موفقیت بازاریابی، منوط به ساختن یک 
برند است

زمانی ک��ه محصول تان را به ی��ک برند مصرفی 
تبدیل کنی��د، ارزش افزوده، اعتماد مصرف کننده، 
اولویت خریدار و پتانسیل برای تفاوت بیشتر میان 

قیمت فروش و هزینه  تولید را ایجاد می کنید. 
برندهای خدماتی

خدمات، محصوالتی هس��تند که اف��راد، ندیده 
می خرن��د. اف��راد خدمات را برخ��الف محصوالت 
ملموس و فیزیکی که خریداران می توانند ببینند 
و احس��اس کنن��د و قبل از خری��د آن را امتحان 
کنن��د، کاماًل بر مبنای اعتماد می خرند. اعتماد به 
اینکه شخص یا شرکتی که از آن خرید می کنند، 
محص��ول را براس��اس قولی که می ده��د، تحویل 

می دهد. 
زمانی  که خدمات، پیشنهاد شماست، مشتریان 
برند شما را می خرند. آنها قول شما درباره خدمات 

عالی را باور کرده و به آن اعتماد می کنند. 
اگ��ر یک نوع خدمات را بفروش��ید ی��ا یک کار 
خدماتی راه بیندازید، بی تردی��د نیاز دارید که به 
دالیل زیر، تصویری قدرتمند و مثبت از برند ایجاد 

و مدیریت کنید: 
- م��ردم خدم��ات ش��ما را تمام��اً ب��ر مبنای 
اعتمادش��ان به تعهد برند ت��ان می خرند. آنها قبل 
از اینکه تصمیم بگیرند کارشان را سفارش دهند، 
نیاز دارند که به شما، توانایی و ُشهرت شما ایمان 

بیاورند. 
- قب��ل از امضای قرارداد ب��رای خرید خدمات، 
الزم اس��ت مش��تریان ب��ه ای��ن باور برس��ند که 
انتظارات ش��ان برآورده می ش��ود. اگر آنها راجع به 
شما چیزی ندانند، یا نس��بت به کیفیت خدمات 
ش��ما اعتماد کافی پیدا نکنند، کارشان را به جای 

دیگری می سپارند. 
جهان��ی  ش��ده  ش��ناخته   نمونه ه��ای  برخ��ی 
 Google، eBay، برنده��ای خدم��ات، از جمل��ه
و  Citibank، at&t، Merrill Lynch"

 FedEx هستند. به عنوان نمونه  برندهای خدمات 
در سطح محلی، به شرکت های حقوقی، سالن های 
آرایش، آژانس های مسافرتی، آژانس های امالک یا 
کلینیک های درمان��ی در منطقه تان فکر کنید. هر 
کدام از اینها، شهرت شان را با ساختن هویتی روشن 
و انتقال مستمر تعهدی مطمئن که مصرف کنندگان 
به آن اعتماد دارند، به دست آورده اند و در عین حال 
منتظرند خدمات��ی که خریده اند اج��را و باالترین 

انتظارات شان برآورده شود. 
Amazon. com برندسازی خدمات با یک 

لبخند
 Amazon. com خریداران اینترنتی را تعلیم 
داده اس��ت تا ایم��ان بیاورند زمانی  ک��ه کلید »از 
شروع تا صندوق« را بزنند، می توانند همواره روی 
تحویل دوس��تانه و مطمئن خدمات و پش��تیبانی 
مش��تری حس��اب کنند. آمازون، یکی از برند های 
عمده  جهان در امر خدمات را س��اخته است که با 
یک نماد بصری شناسایی می شود، لوگوی آمازون، 
در سال 2000 روزآمد شد تا بتواند تعهد خدماتی 

A تا Z شرکت را کامل تر منعکس کند. 
Jeff Bezos  موس��س و مدیر اجرایی آمازون، 
لوگوی جدید را در یک اطالعیه  رس��می ش��رکت 
توضی��ح داد: »برای انع��کاس برند آمازون و بهبود 
رابطه اش با بیش از 16میلیون مشتریانش؛ لوگوی 
قبل��ی تغییر یافت تا ماموریت این ش��رکت را که 
مشتری مدارترین ش��رکت در جهان است بیش از 
هر چیز به طور چش��مگیری با نشان دادن نهایت 

بیان اطمینان مشتری، اظهار کند: یک لبخند«.
 Amazon. com میلیون ها نفر از دوستداران
هنوز هم می گویند که این لوگو، بیان خالصانه ای 
از قابل رویت ترین ویژگی شرکت، یعنی بنیانگذار 

همیشه خندان شرکت را منعکس می کند. 
مقایسه  برندهای شرکتی و برندهای محصوالت

برندهای ش��رکتی اعتماد را نسبت به ذی نفعان 
ش��رکت، از جمل��ه مش��تریان، س��رمایه گذاران، 
تأمین کنن��دگان و پرس��نل بن��ا می کنند. کمک 
می کنند تا ذی نفعان احتمالی تصمیم بگیرند، آیا 

این شرکت بر اصولی استوار هست که به قول های 
خ��ود عمل  کن��د؟ چق��در رهبری این ش��رکت 
قدرت دارد و قابل اعتماد اس��ت؟ آیا این ش��رکت 
از خ��ودش خالقیت دارد؟ آی��ا از طریق ابزارهای 
بازاریابی و به خصوص از طریق تماس های شخصی 
معرفی می ش��ود؟ آی��ا منجر به تداوم مناس��بات 
س��رمایه گذاران، پرسنل، مش��تریان و سهامداران 

می شود؟ 
در مقاب��ل، برنده��ای محص��ول ی��ا برنده��ای 
مصرفی وابس��تگی عاطفی نس��بت به مش��تریان 
می س��ازند. کمک می کنند تا مش��تریان احتمالی 
تصمیم بگیرند چگونه این محصول به زندگی من 
مربوط می شود؟ این محصول برای من چه معنا و 
منفعتی دارد؟ از طریق بسته بندی، لیبل محصول 
و تبلیغات آن معرفی می ش��ود و منجر به انتخاب 

محصول، خرید و وفاداری خریداران می شوند. 
اگر تنها می توانید یک برند بس��ازید، آن را یک 
برند شرکتی انتخاب کنید، چرا که برند شرکتی، 

- منته��ی به آگاهی، اعتبار و خوش��نامی برای 
شرکت می شود. 

- جاده ای به  س��وی معرف��ی محصوالت جدید 
هموار می کند.

- به پرسنل روحیه می دهد.
و  س��رمایه گذاران  کار،  متقاضی��ان  توج��ه   -

ذی نفعان تجاری را جلب می کند.
- به اولویت دادن مش��تریان توجه دارد و بدین 
معناس��ت که مردم، نه تنها می خواهند از ش��رکت 
شما خرید کنند، بلکه غالباً تمایل دارند برای خرید 
از یک شرکت پیشرو که مورد احترام است، بهای 

بیشتری نیز پرداخت کنند. 
برند اشخاص

برند های ش��خصی به دو صورت بیرون می آیند؛ 
برندهای شخصی و برندهای شخصیتی. 

برند های شخصی
برند های شخصی، شهرت های فردی را منعکس 
می کنند. آنها از اشخاص با ایجاد آگاهی نسبت به 
اینکه چه کسانی هستند، به چه چیزی پایبندند، 
چ��ه چیزی را ب��ه بهترین نحو انج��ام می دهند و 
چگونه به دنیای اطراف ش��ان می نگرند، برندهای 
شخصی می س��ازند.  شما بدانید یا نه، به  هر حال 
ی��ک برند ش��خصی دارید. اگر مردم اس��م ش��ما 
را بدانن��د یا چهره ت��ان را بشناس��ند، تصویر برند 
شخصی شما را در ذهن شان نگه می دارند. به عنوان 
مثال، اسم ش��خصی را که می شناسید ببرید و به 
افکاری که به ذهن تان خطور می کند، توجه کنید. 
مجموعه  خاطراتی که در ذهن تان زنده می ش��ود، 
تصویر برند ش��ما را درباره  آن ش��خص تش��کیل 
می دهد. ش��خصی که راجع ب��ه او فکر می کنید، 
ش��اید عنوان واالیی داشته باشد، اما اگر نخستین 
چیزی که ب��ه مغز خطور می کند، این باش��د که 
»همیش��ه تأخی��ر دارد«، آن وق��ت تأخیر، بخش 
مهمی از برند او می شود. اگر از جنبه  مثبتی مثل 
موفقی��ت فکر می کنید، آن وق��ت موفقیت، بخش 

مهمی از برند آن شخص است. 
با خلق یک برند شخصی، شما می توانید؛

- خودت��ان را به عنوان یک ف��رد ماهر در حوزه  
خودتان، قلمداد کنید.

- توج��ه عام و ش��هرت خودت��ان را در جمع یا 
حرفه ای که در آن هستید، افزایش دهید.

- خودتان را از رقبا، بر مبنای س��بک منحصربه 
 فرد و استعدادهای خاص خودتان، متمایز کنید.

- در محیط های اجتماعی ی��ا کاری، تأثیرگذار 
باشید.

برندهای شخصیتی
برندهای ش��خصیتی، برندهای شخصی هستند 
که سرشناس شده اند. آنها برندهای فردی هستند 
که بس��یار عظی��م و قدرتمن��د ش��ده اند، طوری 
که نه تنها چهره  سرشناس��ی اس��ت که ش��هرت 
گس��ترده ای دارد، بلکه در عین ح��ال زمانی که با 
محصوالت یا خدماتی همراه می شود، اعتبار قابل 

مالحظه ای را هم خلق می کند. 
اُپرا، یک برند شخصیتی است. همین طور دیوید 
بکهام، تایگر وودز، مایکل جردن، سرنا ویلیامز، پل 
نیومن، دونالد ترامپ و ب��اراک اوباما برخی از این 

برندهای شخصیتی هستند. 
افرادی که برندهای شخصیتی را خلق می کنند، 
اغلب توجه ش��ان را ب��ه ارائه ی��ا تأیید محصوالت 
معط��وف می کنن��د، تا در نتیج��ه همراهی با این 
نام سرش��ناس، توجه به محصوالت، فروش و حق 
صاحبان برند، به  سرعت افزایش یابد. ارتباط  بین 
برندهای شخصیتی و برند های محصول، به دالیل 

زیر با شکست مواجه می شوند: 
- برخی از برندهای شخصیتی، ناشی از برندهای 
 Chanel, محصول اس��ت. برای نمونه می توان به
Christian Dior یا Walt Diesney  اش��اره 
کرد. اس��تودیوهای والت دیزنی و دیزنی لند، راه به 

شهرت جهانی برند شخصیتی والت دیزنی بردند. 
- برخ��ی برندهای محصول، ناش��ی از برندهای 
 Chanel شخصیتی است. برای نمونه می توان به
 Lagerfield, Christian Dior, Giorgio
Armani ی��ا تقریب��اً اغلب برندهای سرش��ناس 
ورزش��ی اش��اره کرد که غالبا ناش��ی از یک برند 
شخصیتِی قدرتمند یک اَبَر ستاره   ورزشی هستند. 
واضح است که تنها مورد توجه ترین شخصیت ها 
می توانند نام های ش��ان را به برندهای کالن  تبدیل 
کنن��د، ام��ا این بدان معنا نیس��ت ک��ه برندهای 
ش��خصیتی، صرف��اً ب��رای آدم های بزرگ اس��ت. 
بس��یاری از رهبران جوامع، شخصیت های محلی 
می ش��وند که ب��رای نمون��ه حمایت های ش��ان از 
پروژه ها ی��ا فعالیت ه��ای عام المنفع��ه، آنها را به 

موفقیت های یک  شبه می رساند. 
اگر شما آرزو دارید که در جمع یا حرفه  خودتان 
س��ردمدار ش��وید، این هدف را هنگامی که دارید 
برند ش��خصی خودتان را می سازید، در ذهن خود 
بس��پارید. یک ش��هرت ش��خصی خلق کنید که 
به وس��یله  آن بتوانید به فایده  بیشتری با یک برند 
شخصیتی در مقیاسی کوچک در حیطه  شخصی 

یا کاری خودتان دست پیدا کنید. 

۶ ترفند کمیاب برای تأثیرگذاریچگونه و چه وقت باید برندسازی کرد؟ 
هر آن کس که کمیاب شد ناب شد! 

آیا تاکنون محصولی را صرفاً به این دلیل که حس کرده اید 
در حال تمام ش��دن اس��ت خرید کرده اید؟ آیا زمان هایی را 
که در بین مردم ش��ایعه می ش��ود محصولی مثل گوشت یا 
مرغ کمیاب ش��ده اس��ت به خاطر دارید؟ شما چه واکنشی 
داش��تید؟ تاکنون چند بار تحت تأثیر تبلیغات فروش��گاه ها 
ق��رار گرفته ای��د و با دیدن تابلوی »۴0درص��د تخفیف ویژه 
فقط تا آخر هفته« تصمیم تان برای خرید قطعی شده است؟ 
آی��ا تا به حال فکر کرده اید چرا در کودکی تمام تالش مان 
را می کردیم تا به چیزهایی که منع شده ایم دسترسی داشته 
باشیم؟ این ممنوعیت گاهی انباری باالی خانه است، گاهی 
اتاق مخصوص معلمان در مدرس��ه و گاه��ی دفتر خاطرات 
خواهرمان، اما وجه مش��ترک اینجاس��ت که ما از دسترسی 
منع ش��ده ایم و ممکن بود در دس��ترس ما نباشد، به همین 
دلیل برای مان به شدت جذاب شده بود. تمام مثال ها با یکی 
از اصول تأثیرگذاری به نام »کمیابی« خالصه ش��ده اس��ت. 
وقتی چیزی به آسانی در دسترس نیست ما آن را ارزشمندتر 

تلقی می کنیم. 
 کلوچه کمیاب خوشمزه

دکت��ر وینچنک در کتاب »کلیک طالیی« آزمایش جالب 
کلوچ��ه کمیاب را بیان می کند؛ محققان از افراد خواس��تند 
کلوچه های ش��کالتی را از نظر مزه رتبه بندی کنند. در یک 
ظ��رف 10کلوچه و در ظرف دیگ��ر دو کلوچه قرار دادند. از 
افراد خواس��ته ش��د کلوچه ها را بخورند و نظر خود را اعالم 
کنن��د. نتیج��ه جالبی حاصل ش��د؛ نمون��ه کلوچه هایی که 
در ظرف دوتایی بودند بیش��ترین امتی��از را دریافت کردند 

درحالی که تمام کلوچه ها دقیقاً یکسان بودند! 
در واق��ع اف��راد کلوچه هایی را که کمتر بود خوش��مزه تر 
ارزیابی کردند. جالب تر اینکه اگر در یک ظرف تعداد زیادی 
کلوچه وجود داش��ته باش��د و کمی بعد که تعداد زیادی از 
کلوچه ها مصرف ش��ده باش��د، مخاطبان معدود کلوچه های 
باق��ی مان��ده را نس��بت ب��ه کلوچه ه��ای ابت��دای آزمایش 

خوشمزه تر ارزیابی کردند! 
کلوچه های انتها و ابتدای آزمایش هیچ تفاوتی نداش��تند، 
این برداشت مخاطبان از کمیابی بود که باعث شد کلوچه ها 

خوشمزه تر باشند. 
فروشنده باهوش

فروشندگان خودرو از تکنیک کمیابی به خوبی استفاده 
می کنن��د. یکی از دوس��تانم ماج��رای جالب��ی از خرید 
خودروی خودش را تعریف می کرد. فروش��نده به او گفته 
ب��ود چون خری��د او در آخرین روز ماه اس��ت از تخفیف 

خوبی در قیمت خودرو بهره مند می شود. 
ع��الوه بر این به دلیل اینکه از خودرو های تیپ یک در 
انبار موجود نیس��ت، فروش��نده یک خودروی تیپ دو را 
با هم��ان قیمت تیپ یک به او پیش��نهاد داده بود، البته 
ای��ن امتی��ازات در صورتی که فقط در هم��ان روز خرید 
خ��ودرو را قطعی می کرد به او تعل��ق می گرفت و فروش 
ب��ا ای��ن امتیازات وی��ژه در آخری��ن روز ماه پای��ان پیدا 
می کرد. دوس��ت من بعد از ظهر همان روز س��وار ماشین 
جدیدش در حال گش��ت و گذار در خیابان بود. او کامال از 
تکنیک هایی که توسط فروشنده برای ترغیب او استفاده 
 شد آگاه بود اما هنوز هم با تمام احساسات می گوید: »من 

عاشق این خودروی جدید هستم!«
 هیچ چیز گرانی بی حکمت نیست

تصور کنید برای خرید یک دوربین دیجیتال به فروش��گاه 
مراجعه کرده اید. دو نمونه دوربین به شما پیشنهاد می شود 
که با هم اختالف قیمت فاحش��ی دارند. وقتی از فروش��نده 
درباره این اختالف قیمت می پرس��ید از ویژگی های بس��یار 
مثبت محصول گران ت��ر می گوید و توضیح می دهد اگر قرار 
اس��ت یک بار خرید کنید بهتر است بیشتر هزینه کنید اما 
خیال تان راحت باشد. ش��ما هم به احتمال زیاد تحت تأثیر 
این اختالف قیمت و صحبت های فروش��نده دوربین گران تر 

را می خرید تا بعداً پشیمان نشوید. 
تکنی��ک مش��ابه ترفند کمیاب ب��ودن، ایده گ��ران بودن 
اس��ت یعنی هر چیزی گران تر باشد )و درنتیجه دردسترس 
همه نیست و کمیاب اس��ت( کیفیت بهتری دارد. ما به طور 
ناخودآگاه تمایل به داشتن چیزهای گران داریم و به صورت 

ناخودآگاه گران بودن را عامل بهتر بودن می دانیم. 
محدودیت زمانی

روش دیگری که از این تکنیک استفاده می شود ایجاد 
محدودی��ت روی تعداد یا زمان اس��ت. احتماالً دیده اید 
فروش��گاه ها در ایام خاصی تبلیغات��ی با عنوان »تخفیف 
ویژه فق��ط تا پایان ماه« یا »۵0درص��د تخفیف تا پایان 
هفت��ه« یا »فقط تا س��اعت 1۷ امروز« را در پیش��خوان 
مغازه ه��ا یا به صورت تبلیغات محیطی انجام می دهند یا 
اینکه در برخی فروش��گاه های آنالین برای 100 نفر اول 
که محص��ول خاصی را خریداری کنن��د تخفیف ویژه یا 
هدیه خاصی در نظر می گیرند. در واقع تمام این روش ها 
زیرمجموعه ترفند کمیابی اس��ت که در ش��ما احس��اس 
اضطرار ایجاد می کند تا این تخفیف ها را از دست ندهید 

و هرچه سریع تر خرید خود را انجام دهید. 
کمیابی در ارتباطات

ه�رچه بیشتر با شخصی ارتباط داشته باشید آن شخص 
بیش��تر شما را دوست خواهد داشت. چندین مطالعه نشان 
داده است هر چه بیشتر با افراد مالقات کنید یا به اصطالح 
در چش��م باش��ید امکان ایجاد عالقه و ارتباط بیشتر است. 
این موضوع ریشه در مغز قدیم دارد زیرا هر چه شما بیشتر 
دیده می ش��وید برای مغز قدیم آش��ناپنداری قوی تر ایجاد 
می ش��ود و از جانب شما احس��اس امنیت می کند به همین 
دلی��ل ش��ما را در گروه دوس��تان قرار می ده��د. زمانی که 
مطمئن ش��دید فرد مقابل را مجذوب خود کرده و محبوب 
ش��ده اید به تدریج معاش��رت خود را کاه��ش داده و کمتر 
در دس��ترس ق��رار گیرید. همه ما واقف هس��تیم که مردم 
خ�واه�ان چیزهایی هس��ت�ند که نمی توانند داشته باشند 
و همیشه در دسترس بودن ش�ما سبب کاه�ش ارزش تان 

می شود.
 نتیجه گیری

همانطور که دیدیم گاهی همین که حس کنیم چیزی در 
حال تمام شدن است و دیگر در دسترس ما نیست، به کلی 
تصمیمات مان عوض می شود و تحت تأثیر این حس اضطرار 
و فوریت اقدام می کنیم، درحالی که ش��اید تصمیم درس��تی 
نگیریم. در واقع اگر ذهن قدیم احس��اس خطر کند که شما 
چیزی را از دس��ت می دهید، به شما فشار می آورد که سریع 
حرک��ت کنید و همان چیز کمیاب در حال اتمام را تصاحب 
کنید، در نتیجه هر زمان خواستید چیزی را برای مخاطبان 
جذاب جلوه دهید این فکر را ایجاد کنید که از نظر تعداد و 
زمان، محدود و کمیاب است تا تقاضای آن به شدت افزایش 
پی��دا کند به هر ح��ال از قدیم گفته اند لنگه کفش کهنه در 

بیابان نعمت است! 
avanco :منبع

تغییر مفهوم واقعی برندسازی
وقتی که هر شخص می تواند یک برند 

باشد
معنای برند و برندسازی در حال تغییر است. از سال 200۷، 
با توس��عه رسانه های اجتماعی به عنوان پایه ای ترین تکنولوژی 
مؤثر، ایده آنچه ما به عنوان برند شخصی می شناختیم کم کم به 
سمت انسانی شدن مفهوم نام تجاری رفت. حاال برندها فراتر از 
کلمات و تصاویر، تعریفی از افرادی پیش��رو بودند که با توانایی 

خود ثابت می کردند »آنچه ما انجام می دهیم برند ما است«.
در س��ال های اخیر، س��یر تکاملی این تحول به آنجا رسیده 
اس��ت که برندس��ازی جهتی به س��مت اصالت بشر، صداقت، 
ش��فافیت و همدل��ی دارد. ش��اید علت اصلی ای��ن تغییرات، 
مشتریانی هس��تند که از ش��رکت ها، تقاضایی بیش از عرضه 
محصول و خدمات دارند. روزهایی که برندینگ فقط به عنوان 

فعالیت های بازاریابی سودآور شناخته می شد، گذشته است. 
زمان آن رسیده که »چرا«های خود را به اشتراک بگذارید

امروزه برندینگ مستلزم شفافیت و در دسترس بودن است. 
برندینگ باید داس��تان پس زمینه چگونگی س��اخت شرکت و 
محصوالت��ی را که تولی��د می کنید، تعریف کن��د. از زمانی که 
س��ایمون سینک گفت: »مردم با افرادی وارد تجارت می شوند 
که ش��یوه کاری و فرآیند تولید آنها را باور داش��ته باش��ند«، 
بنیانگذاران و صاحبان کسب وکار،  »چرا«های خود را به روشنی 
در فضاه��ای عمومی اعالم کردند. از آن زمان مصرف کنندگان 
ه��م در انتخاب برندهایی که می خواهد موردحمایت خود قرار 

دهند، دقت و ریزبینی بیشتری دارند. 
با این مقدمه، می توان گفت تشخیص یک برند از محصوالت 
و خدمات تولیدی کار آس��انی نیست؛ حاال برندها همان کاال و 
خدماتی هس��تند که تولید می ش��وند و بالعکس. برای توضیح 
این روند، شرکت های تجاری را مثال می زنیم که نشان داده اند 
برند آنها از فعالیت های تولیدی ش��ان جدا نیست. شرکت های 
پیش��گام، حقیقت وجودی ش��ان را مصداق عینی برندش��ان 

می دانند.
 اجازه بدهید هنرتان به زندگی تان راه پیدا کند

وقت��ی الزی والفره، در س��ال 201۳ برند م��د زنان خود را 
تأسیس کرد، می خواست جلوه های هنرش را به زندگی بتاباند. 
ام��روز، هنر او در تمام محصوالت و طراحی های این ش��رکت 
جلوه نمای��ی می کند. اگر والفره در این نقطه متوقف می ش��د، 
می توانس��تیم بگوییم او فقط می خواست س��بکی متفاوت به 
مش��تریان عرضه کند. ولی ش��رکت او تا جایی پیش رفت که 
ام��روزه حتی بزرگ ترین طراحان مد ه��م لباس ها و تزئینات 
تولیدی او را می پوش��ند. محصول تولیدی او همان هنرش بود 
یا به عبارتی، برند و تولیدات زیر نفوذ هنر او جان می گرفتند. 

بگذارید تفکر واقعی تان در محصوالت تان دیده شود
آزی آکارو، زن��ی آمریکای��ی - آفریقای��ی بود ک��ه دو دختر 
کوچک با رنگ پوس��ت مختلف داش��ت. او متوجه ش��د تنوع 
عروس��ک های تولیدی کارخانه ها خیلی کم است. او نخستین 
عروس��ک های Ikuzi  را با این هدف س��اخت که می خواست 
هرکدام از دخترانش عروس��کی شبیه خودشان داشته باشند؛ 
ب��ا همان رنگ پوس��ت و همان فرم مو. حقیقت یک ش��رکت 
همین اس��ت؛ راس��تی خودش را در محصوالت نمود می دهد. 
همانطور که می بینیم، امروزه آکارو، نویسنده و بنیانگذار یکی 

از معروف ترین برندهای محصوالت دخترانه دنیا است. 
برندتان باید چرخه تکامل خود را طی کند

جسیکا اکستروم، کارورز پزشکی مؤسسه بیماری های خاص 
ب��ود که پس از معاش��رت با کودکان س��رطانی ک��ه به خاطر 
ش��یمی درمانی موهای خود را ازدست  داده بودند، به فکر افتاد 
هدبنده��ای متنوعی برای روحیه دادن ب��ه این کودکان تهیه 
کند. متأس��فانه چنین محصولی به طور خاص وجود نداش��ت؛ 
پ��س او خودش مقدمات تولید این هدبنده��ا را فراهم کرد و 
وارد عمل ش��د. برند او یک سیکل کامل را پشت سر گذاشت؛ 
نی��ت و انگیزه، ایده، فرآیند تولید، فروش و درنهایت رس��یدن 

به هدف اولیه. 
مأموریت شرکت را از محصوالت خود جدا نبینید

ش��روع تولی��د صندل های فیلی��پ فالپ، در ط��ول دوران 
جن��گ و برای رف��ع نیازه��ای دوره ای آن زمان ب��ود. امروزه 
نمود نوس��تالژیک اهداف قدیمی در صندل های این ش��رکت 
دیده می ش��ود. ش��رکت و محصوالت آنچن��ان جایگاهی نزد 
مردم دارند که هرگز با کلمات قابل  بیان نیس��تند. محصوالت 
این ش��رکت، از صندل گرفته تا لباس و پوش��اک، در کشورها 
و توس��ط مردمی تولید می ش��ود که از جنگ و خشونت های 
آن آس��یب  دیده اند. ایده اصلی ش��رکت این است: »اعتقاد به 
پایداری، عزت و خالقیت مش��تریانی که حتی در تجارت هم 
در پی صلح هس��تند.« این ش��رکت، واقعیت خود را با دنیا به 

اشتراک گذاشته است. 
از مرزهایی که دیگر شرکت ها برای خودشان تعیین 

کرده اند فراتر بروید
اگر از این ش��رکت ها بپرسید چرا برندی ساخته اند که فراتر 
از فعالیت های بازاریابی معمول پیش می رود، به ش��ما خواهند 
گفت این کار حقیقت هدف آنها اس��ت. آنها هم وقتی شرکت 
خود را تأس��یس کرده اند حتماً ایده های تبلیغاتی خودش��ان 
را داش��ته اند، ول��ی از تج��ارت به عنوان وس��یله ای برای نمود 
نیتی بزرگ تر اس��تفاده کرده اند. آنها مرز هدف هایی که سایر 
شرکت ها دارند یعنی تولید و سودآوری را پشت سر گذاشته اند 
و درنتیجه به برندی کامل، س��الم و صادق رسیده اند. اگر این 
مطالب برای ش��ما انگیزه ای است تا در طرز فکرتان نسبت به 
برند شخصی خود بازنگری کنید، می توانید از همین امروز این 

نکات را به کار بگیرید: 
 »چرا«های خود را پیدا کنید

چ��را وارد این عرصه ش��ده اید؟ چرا کارت��ان را به این روش 
انج��ام می دهید؟ از کجا ش��روع کردید و چه چیزی به ش��ما 
انگیزه داد؟ شما می توانید این حقایق را همیشه پنهان کنید یا 
برعکس سعی کنید آنها را در خدماتی سودمند جلوه دهید. به 
هر صورت این حقایق درون رگ های شما در جریان هستند. 

ارزش های خود را تعریف کنید و بنویسید
چه چیزهایی برای ش��ما از همه مهم تر هستند؟ چطور آنها 
را دنبال می کنید و چطور با چراهای ش��ما در ارتباط  هستند؟ 
ما زمان محدودی در اختیار داریم و این بدان معنی اس��ت که 
ما همیش��ه، خودآگاه یا ناخودآگاه، به یک سری از امور اولویت 
می دهی��م. اگر در تعیین ارزش های خود ش��فاف باش��یم، در 
کس��ب وکار خود به اقدامات و عمل هایی دست می زنیم که با 

ارزش های ما هم جهت هستند. 
خوب و بد برندتان را بپذیرید

شما می توانید در وب سایت خود از کلمات زیبا استفاده کنید 
یا تجربیات بد مشتریان را به نحوی پنهان کنید و روی آن یک 
گرافیک لوکس بگذارید. ولی همه این موارد هم جزئی از برند 
شما هستند. ش��ما نباید همیشه برندتان را کامل و بی عیب و 
نقص نش��ان دهید. مشتریان همیش��ه در پی حقیقت هستند 
و آن را پیدا می کنند. صداقت ش��ما ارزش��ی باالتر برای تان به 

همراه می آورد. 
منبع: زومیت

کلیدبرند

برند مصرفی کاال

Coca Cola نوشابه های غیرالکلی

Evian آب معدنی

Nike لوازم ورزشی

Apple کامپیوتر

Gillette تیغ های اصالح

Betty Crocker پودرهای آماده  کیک

Louis Vuitton کیف و چمدان

Mercedes Benz اتومبیل



اقالم تبلیغاتی مناسب برای استفاده در 
بازاریابی پستی مستقیم

اگر احس��اس می کنید که نتایج خوبی از بازاریابی پستی  
نمی گیرید، بهتر اس��ت کمی به آن تنوع ببخشید. وقت آن 

رسیده که بسته ای کاماًل متفاوت ارسال کنید. 
یک��ی از مهم ترین جوانب بازاریابی پس��تی مس��تقیم این 
اس��ت که کاری کنید تا مش��تریان تان بس��ته پستی شما را 
ب��از کنند و بخوانن��د. برخالف بازاریاب��ی ایمیلی، که در آن 
می توانی��د تعداد افرادی که پیام تان را باز کردند شناس��ایی 
کنید، در بازاریابی پس��تی نمی توانید دقیقا متوجه شوید که 
چندبار بسته پستی تان باز شده است. با این حال روش های 
اثبات ش��ده ای وجود دارد که بس��ته پس��تی تبلیغاتی تان را 
جذاب تر نش��ان خواهد داد. اس��تفاده از یک آیتم تبلیغاتی 
متمایز که باعث جلب توجه مش��تریان احتمالی تان ش��ود، 

یکی از این روش هاست. 
وس��ایل زیادی وجود دارند که می توانید به وس��یله پست 
آنها را ارس��ال کنید. البته باز باید از اداره پس��ت ش��هرتان 
در م��ورد اقالم مجاز پس��تی س��وال کنید. به ه��ر حال اگر 
بس��ته بندی جذابی به کار ببرید، مردم مش��تاقانه آن را باز 

خواهند کرد. 
شرکت های چاپ و تبلیغاتی وجود دارند که تخصص شان 
تولید اقالم ارزان قیمت تبلیغاتی اس��ت که ش��ما به سادگی 
می توانی��د آنه��ا را در کمپین پس��تی تان بگنجانید. اگر این 
محص��والت مفی��د و هوش��مندانه باش��ند، مردم آنه��ا را تا 
مدت ها نگاه خواهند داشت و با هر بار استفاده به یاد شما و 

کسب وکارتان خواهند افتاد. 
می توانید اس��تفاده از اق��الم تبلیغاتی زی��ر را در کمپین 

پستی بعدی تان لحاظ کنید. 

 محصوالت چاپی: شما می توانید لوگو و اطالعات تماس 
خود را روی بسیاری از وسایل مورد نیاز روزمره چاپ کنید. 
به عنوان مثال می توانید کارت های ویزیت مگنتی چاپ کنید 
ک��ه روی یک ط��رف آنها اطالعات مفی��دی در مورد زمینه 
کاری تان درج شده اس��ت  )به عنوان مثال تبدیل واحدهای 
اندازه گیری(. مردم همیش��ه از بوک مارک  )نش��انگر کتاب( 
اس��تفاده می کنند. می توانید با چاپ یک خط کش روی یک 
طرف بوک مارک آن را به وسیله ای ارزشمندتر تبدیل کنید. 
خودکارهای تبلیغاتی نیز محصول تبلیغاتی بس��یار محبوبی 
هس��تند. حتی با وج��ود تکنولوژی های پیش��رفته امروزی، 
باز هم مردم از خودکار اس��تفاده می کنند و بی ش��ک خیلی 
دوس��ت دارند که آن را به ص��ورت رایگان هدیه بگیرند. اگر 
دندانپزشک هس��تید، می توانید خمیردندان یا مسواک های 
کوچک مسافرتی ارس��ال کنید. اگر خشکشویی دارید، یک 
پرزگیر کوچک برای مش��تری هایتان ارس��ال کنید. با چاپ 
جمل��ه ای مرتبط و زیبا روی محصول تبلیغاتی تان نیز آن را 

به کسب و کار خود مرتبط سازید. 
 

مخص��وص  پارچه ه��ای  میکروفایب�ر:  محص�والت   
میکروفایب��ر، که برای پ��اک  کردن صفح��ات الکترونیک و 
عینک ها به کار می روند، هدیه بس��یار ارزش��مندی به شمار 
می آین��د. لوگوی خود را روی پارچه چاپ کنید و جمله زیبا 
و مرتبطی نیز روی آن بنویس��ید. این تکه های پارچه چیزی 

هستند که مردم واقعاً از آنها استفاده می کنند. 
 

 اق�الم فصلی: از گذر فصل ها ب��ه نفع خود بهره بگیرید. 
به عنوان مث��ال در فصل به��ار می توانی��د کارت های چاپی 
ب��ه همراه کمی بذر س��بزیجات یا دربازکنی به ش��کل گل  
آفتابگ��ردان ارس��ال کنید. وقتی تعطیالت��ی پیش رو دارید، 
پاپی��ون و روبان های��ی مخصوص کادوپیچی ارس��ال کنید. 
فصل، فصل فوتبال اس��ت؟ برنام��ه بازی های فصل تیم های 
فوتب��ال هدیه ای بس��یار عالی برای عده ای از مش��تریان به 

حساب خواهد آمد. 
 

 تقویم: آیا می دانس��تید که در هر خانه به طور متوس��ط 
چهار تقویم وجود دارد؟ یا در بیش��تر کس��ب و کارها حداقل 
دو، س��ه تا تقویم در محل کار قرار گرفته اس��ت؟ بر اساس 
پژوهش ه��ای صورت گرفته، مردم چهار تا پنج بار در روز به 
تقوی��م مراجعه می کنند. این به آن معناس��ت که می توانید 
کاری کنید که آنها چهار یا پنج بار در روز یاد ش��ما بیفتند! 
مردم از دریافت چنین هدیه ای بس��یار خوشحال می شوند و 
از شما قدردانی خواهند کرد؛ چراکه در غیر  این صورت باید 

برای خرید آن هزینه ای پرداخت کنند. 
 

 فلش ه�ای USB: ای��ن فلش ها نس��بتا ارزان قیمت اما 
بس��یار تأثیرگذار هستند. پیام بازاریابی خود را داخل همان 
فلش قرار دهید تا مش��تریان از س��ر کنجکاوی هم که شده 
آن را داخل دستگاه بگذارند و پیام تان را بخوانند یا ببینند. 

 
 هدای�ای خوراک�ی: ایده ای جال��ب برای اس��تفاده در 
بازاریابی پس��تی این اس��ت که از برخی انواع خوراکی هایی 
اس��تفاده کنید که زود فاسد نمی شوند؛ مثل بیسکویت، مربا 
یا خش��کبار. حواس تان باش��د که به خوبی آن را بسته بندی 

کنید و برچسب بزنید. 
 

 اشانتیون یا نمونه  )سمپل(: آیا زمینه کاری تان فروش 
عطر و ادوکلن اس��ت؟ می توانید سمپل کوچکی از عطرهای 
جدیدتان ارس��ال کنید. آیا در زمینه ساخت کابینت و کمد 
 دی��واری فعالیت دارید؟ نمون��ه کوچکی از جنس موادی که 
اس��تفاده می کنید را ارس��ال کنید. خالقیت ت��ان را در این 

زمینه به کار بگیرید. 
khalaghiyat :منبع

بدانید که از کدام جهت قرار است مورد 
تهاجم قرار گیرید

نگرش س��نتی ب��ه مدیریت بح��ران، بر این ب��اور بود که 
مدیریت بحران یعنی فرو نش��اندن آت��ش؛ به این معنی که 
مدی��ران بحران در انتظار خراب ش��دن امور می نش��ینند و 
پس از بروز ویرانی، سعی می کنند تا ضرر ناشی از خرابی ها 
را محدود س��ازند، ولی به تازگی نگ��رش به  این واژه عوض 
شده است. براساس معنای اخیر، همواره باید مجموعه ای از 
طرح ها و برنامه های عملی برای مواجهه با تحوالت احتمالی 
آینده در داخل سازمان ها تنظیم شود و مدیران باید درباره 
اتفاق��ات احتمالی آینده بیندیش��ند و آمادگ��ی رویارویی با 
وقایع پیش بینی نش��ده را کس��ب کنن��د، بنابراین مدیریت 
بح��ران بر ضرورت پیش بینی منظم و کس��ب آمادگی برای 
رویارویی با آن دسته از مسائل داخلی و خارجی تاکید دارد 
که به طور جدی ش��هرت، س��ودآوری یا حیات س��ازمان را 
تهدید می کنند. در واقع مدیر بحران س��عی دارد در شرایط 

دشوار، سازمان را در موقعیت خوب نگه دارد. 
ی��ک بحران س��ازمانی فقط یک فاجعه  مانن��د یک رکود 
اقتصادی، سقوط یک هواپیما یا محدود کردن شرکت هایی 
نیس��ت که باعث تلفات عظیم یا خس��ارات شدید محیطی 
می شود، بلکه می تواند دارای شکل های متنوعی مانند بدنام 
ش��دن محصول، مخدوش شدن خدمات پش��تیبانی کننده، 
تحریم کردن محصوالت، اعتصاب، دزدیده شدن، رشوه دهی 
و رشوه خواری، درگیری خصومت آمیز، خراب شدن سیستم 
اطالعات س��ازمانی یا سیس��تم اطالعات ش��رکت های مادر 

است. 
با وجود اینک��ه تصمیمات مربوط به ی��ک بحران باید به 
سرعت اتخاذ شود ولی در عمل بحران ها به صورت ناگهانی 
بروز نمی کنند و اغلب آنها عالئم هش��داردهنده ای دارند که 
مشکالت و معضالت بالقوه ای را نشان می دهند. یک بحران 
می تواند ش��بیه به مکانیسمی باش��د که مراحل تولد، رشد، 

بلوغ و افول یا مرگ را طی می کند.
در رابطه با شرکت، مدیران همواره باید نسبت به این امر 
که در شرکت چه اتفاقی در حال رخ دادن است، آگاه باشند. 
ع��دم این آگاهی ممکن اس��ت در دراز ی��ا حتی کوتاه مدت 
منجر به فاجعه ای برای ش��رکت شود. تحت این شرایط و به 
علت آنکه مدیران آمادگ��ی الزم را برای رویارویی با چنین 
رخدادی ندارند، با مشکالت زیادی مواجه خواهند شد. نکته 
مهم این اس��ت که تحت این شرایط حتی اگر شرکت بتواند 
خ��ود را نجات ده��د، میزان توانایی و لیاقت مدیر ش��رکت 
به شدت زیر سوال خواهد رفت و دیگر کارمندان نمی توانند 
اعتماد اولیه را به وی داش��ته باش��ند که این خود برای هر 

شرکتی مضر خواهد بود.
ایده

این یک واقعیت اس��ت که ش��رکت ها همواره در معرض 
خط��ر قرار دارند. احتمال وقوع ای��ن امر خصوصا در فضای 
به ش��دت رقابتی حال حاضر، به ش��دت افزایش یافته است 
و دیگر نمی توانید با خوش خیالی ش��رکت خود را به سمت 
جل��و هدای��ت کنید. به همی��ن خاطر هم��واره باید منتظر 
اتفاقی غیرمترقبه یا ضربه ای از س��وی رقبای خود باش��ید. 
درواقع فض��ای رقابتی ایج��اب می کند ش��رکت ها درصدد 
تضعیف یکدیگر گام بردارند و این خود یکی از اصول رقابت 
محس��وب می شود. به همین خاطر و تحت این شرایط اقدام 
هوش��مندانه ای که هر شرکت می تواند انجام دهد این است 
که خود را برای این ش��رایط کامال آماده س��ازد. با این حال 
نباید تصور کرد که رقابت مضر اس��ت. بی رقیب بودن لزوما 
چیز خوبی نیس��ت و باعث خواهد شد انگیزه بهتر شدن در 
ش��ما کمرنگ تر ش��ود. درواقع یک رقیب خوب و سرسخت 
در کنار تمام س��ختی هایی که برای ش��ما به همراه خواهد 
داش��ت، به نحوی کامال ناخواس��ته به ش��ما کمک خواهد 
کرد تا همواره بهتر ش��وید. با این حال اگر در رقابت با وی 
مراقب نباشید ممکن است با اولین ضربه از طرف وی کامال 

زمین گیر شوید.
آنچه در عمل باید انجام دهیم

-  وضعیت شرکت را به طور دائم کنترل و هر نوع مساله 
غیرعادی را س��ریعا شناس��ایی کرده و از جدی شدن خطر 

پیشگیری کنید.
-  هدف کس��ب و کار ش��ما باید خلق مش��تری و جلب 
رضایت او باش��د، نه به دس��ت آوردن پول. مطمئن باش��ید 
پول محصول جانبی خلق مشتری رضایتمند است. فراموش 
نکنید که خلق مش��تری جدید س��ه برابر راضی نگه داشتن 

مشتریان فعلی هزینه دارد.
-  اگر شما در زمینه کاری خود یا در صنعت خودتان تک 
هس��تید، احتمال اینکه به حس رضایتمندی از خود برسید 
و احس��اس راحتی کنید بیشتر خواهد شد. وقتی این اتفاق 
افتاد، ابتکار رفته رفته کم می شود تا در نهایت خاموش شود 
و حتی ممکن اس��ت باعث ایجاد مش��کل برای شما و مرگ 
ش��رکت نیز بشود. وقتی رقابت می کنید، همواره در پی این 
هس��تید که چطور یک گام از رقبای خود پیش��ی بگیرید و 

یک پله در هر نوبت جلوتر بروید.

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار دوشنبه12
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برای مطالعه 717 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس��خ: بهره وری سیری تکاملی است که شرکت ها و موسسات 
تولیدی و خدماتی از طریق افزایش کارایی و اثر بخشی می توانند 
به��ره وری را افزایش دهند، اما به��ره وری زمانی ارتقا می یابد که 
افراد در س��ازمان کارها را از طریق مش��ارکت انج��ام داده و در 
عملکردشان خالق باشند. اگر چه ارتقای بهره وری از طریق خرید 

ماشین آالت و فنون جدید تا حدی امکان پذیر است، اما نیروهای 
انسانی در این امر نقشی اساسی و مؤثر تر خواهند داشت. باید به 
این نکته توجه داش��ته باشید که رسیدن به رشد سریع و تثبیت 
آن نی��از به زمان دارد و تا زمانی که نتوانید در کارکنان خود میل 
و انگیزه کافی ایجاد کنید و به آنها آگاهی ندهید هرگز نمی توانید 
بهبودی در بهره وری ایجاد کنید. بدون وجود تعهد نیز رس��یدن 
ب��ه این ام��ر غیر ممکن خواهد بود. از این رو توصیه من به ش��ما 
این اس��ت که از طریق س��اماندهی، نظم و ترتیب، پاکیزه سازی، 

استاندارد س��ازی و انضباط یک نظام آراس��ته ایجاد کنید. سعی 
کنید ب��رای مدت طوالنی برنامه ریزی داش��ته باش��ید و تنها به 
کیفیت کاال و خدمات ارائه ش��ده خود راضی نباش��ید و رقیبان 
خود را دس��ت کم نگیرید. ترس ها را دور بریزید و کیفیت کار را 
افزایش دهید. نیروهای خود را تش��ویق کنید تا تمرکز بیشتری 
بر اهداف سازمانی داشته باشند و در این جهت با هم همکاری و 
مش��ارکت کنند. همیشه از کارکنان تان انجام کار با کیفیت عالی 

بخواهید و مهارت های الزم را به آنها آموزش دهید. 

بهبود کارایی و بهره وری در سازمان

سوال: مدیریت یک شرکت تأسیسات الکترونیک را برعهده دارم و تعداد زیادی نیرو در این شرکت مشغول به کار هستند، اما با وجود این 
احساس می کنم کارکنان کارایی الزم را ندارند. لطفا مرا راهنمایی کنید چگونه می توانم سطح کارایی و بهره وری را در سازمان اتقا دهم؟  کلینیک کسب و کار

یک��ی از مزیت های بزرگ اینترنت 
در زمینه کس��ب وکار این اس��ت که 
تفاوتی ندارد در کجا ساکن هستید؛ 
ش��ما می توانید با اتص��ال به فضای 
اینترنت��ی برای خود کس��ب درآمد 
کنی��د. مزیت دیگر آنکه ش��ما دیگر 
مجبور ب��ه گذراندن زم��ان طوالنی 
در وقت اداری نیس��تید و می توانید 
در هر حالی کار خود را انجام دهید 
و با توجه به ای��ن امر که تکنولوژی 
در راس��تای کم��ک به اف��راد پا به 
عرص��ه می گذارد، با انتخاب یک کار 
اینترنتی زمان بیشتری را برای انجام 
سایر کارهای خود خواهید داشت. با 
ای��ن حال مزی��ت اصل��ی آن وجود 
راه های مختلف در این رابطه اس��ت . 
درواقع کافی اس��ت بخواهید در این 
زمینه فعالیت کنید؛ به محض ورود، 
خود را رو به روی دنیایی از شاخه های 
اقتصادی و کاره��ای متنوع خواهید 
یافت ک��ه ام��کان خالقیت بس��یار 
زیادی را برای تان فراهم خواهد کرد. 
فراموش نکنید که کس��ب و کارهای 
اینترنتی با خودکارس��ازی فعالیت ها 
و نی��ز ب��ه دلی��ل حذف واس��طه ها 
می توانن��د قیمت محص��والت خود 
را کاه��ش دهن��د. به همی��ن خاطر 
می توانند به گزینه محبوب تری نزد 

مشتریان تبدیل شوند. 
ش��روع یک کس��ب و کار همواره با 
مشکالت بسیاری همراه است، با این 
حال کسب و کارهای اینترنتی معموال 
س��ختی کمتری را به همراه داشته 
و س��رمایه اولیه ب��ه مراتب کمتری 
را نی��ز می خواهن��د. ب��ا ای��ن حال 
ش��ما باید بدانید ک��ه در این فضای 
گسترده به چه شیوه عمل کنید، در 
غیر این صورت ممکن اس��ت تمامی 
اقدامات تان بی نتیجه بماند. در ادامه 
به معرفی هفت راه برترکسب درآمد 
از طری��ق اینترنت در س��ال جاری 

میالدی خواهیم پرداخت. 

1- بازاریابی وابسته
بازاریاب��ی وابس��ته ب��ه نوع��ی از 
بازاریاب��ی گفت��ه می ش��ود ک��ه در 
را  ثال��ث  ی��ک ش��خص  آن ش��ما 
ب��رای تروی��ج خدم��ات ی��ا فروش 
محصوالت ت��ان انتخ��اب می کنید و 
در ازای آن درص��دی از ف��روش را 
ب��ه وی می دهید. ای��ن یک تاکتیک 
رای��ج در دنیای بازاریاب��ی اینترنتی 
برای افزایش فروش اس��ت. بازاریابی 
وابسته که به آن فروش رابطه ای نیز 
گفته می ش��ود، فرآیندی اس��ت که 
در آن ی��ک برند یا عرضه کننده یک 
کاال، به عنوان مثال یک خرده فروش 
کتاب، با دادن کمیسیون به شخص 
ثال��ث برای کاالهای خ��ود بازاریابی 
انج��ام می ده��د و مش��تری جذب 
می کن��د. به عبارت دیگ��ر بازاریابی 
وابس��ته، معرفی کاال و خدمات یک 
فروش��نده به ی��ک خریدار اس��ت. 
در بازاریابی وابس��ته ش��ما از طریق 
س��ایت، ایمیل، رسانه های اجتماعی 
و... ب��رای محصوالت یک فروش��نده 
مشتری جذب می کنید و در ازای هر 
مشتری س��ود را با فروشنده شریک 
می شوید. در بازاریابی رابطه ای برند 
یا فروش��نده، مصرف کنن��ده و رابط 
وجود دارند. رابطه ها فروش��نده های 
دیجیتال هس��تند. این فروش��نده ها 
رس��انه های  وب س��ایت ها،  صاحبان 
اجتماع��ی، وبالگ ه��ا، لیس��ت های 
بازاریابی  پستی و دیگر رس��انه های 
دیجیت��ال هس��تند ک��ه ب��رای یک 
برن��د یا فروش��نده مش��تری جذب 
می کنند. به این بازاریابی )سیس��تم 
بازاریاب��ی  ف��روش،  در  هم��کاری 
مارکتین��گ افیلی��ت   وابس��ته( 
نی��ز    Affiliate Marketing
گفته می ش��ود. افرادی که در حوزه 
بازاریاب��ی فعال هس��تند ب��ا مبحث 
بازاریابی پورس��انتی آش��نا هستند. 

دریاف��ت پورس��انت ب��رای ف��روش 
محص��ول یک ف��رد یا س��ازمان به 
فرد یا س��ازمان دیگر از قدیم وجود 
داش��ته اس��ت و این واژه در دنیای 
مجازی )بازاریابی آنالین( نیز وجود 
از  یک��ی  وابس��ته،  بازاریاب��ی  دارد. 
راحت ترین و روش های کسب درآمد 
در دنی��ای اینترنت اس��ت. بازاریابی 
پورس��انتی به افرادی که هنری جز 
نگهداری وب س��ایت خود را ندارند، 
کمک می کند درآمد خوبی داش��ته 
باش��ند. ب��ه اختصار می ت��وان گفت 
که وب سایت شما تنها حاوی لینک 
محصوالت س��ایر فروش��گاه ها است 
)مثل یک نمایش��گاه( و ش��ما فقط 
نق��ش مع��رف محصول را ب��ر عهده 
نمی فروشید،  چیزی  خودتان  دارید. 
فقط مشتری را به تولیدکننده اصلی 
معرف��ی می کنی��د و در ای��ن میان 
پورسانتی دریافت می کنید. در روش 
بازاریابی پورسانتی، هر دو سایت به 

سود می رسند. 

2- فعالیت در AMAZON و 
EBAY

راه ه��ای  س��ریع ترین  از  یک��ی 
کس��ب درآمد از اینترنت فعالیت در 
غول های تجارت الکترونیک اس��ت . 
با توجه ب��ه کارب��ران میلیونی، این 
س��ایت ها بازاری پویا محسوب شده 
و همین امر شانس موفقیت را برای 

افراد افزایش خواهد داد. 
دس��ت  کاالی  ک��ه  صورت��ی  در 
دوم در اختی��ار داری��د، می توانید به 
راحتی آنه��ا را از طریق اینترنت به 
فروش برس��انید. معروف ترین سایت 
ف��روش اجناس دس��ت دوم در دنیا 
س��ایت ebay.com است که مالک 
آن آقای پی��ر امیدوار اس��ت. طبق 
آماری که سایت الکسا ارائه می دهد 
س��ایت ebay هجدهمی��ن س��ایت 
پربازدی��د دنیا محس��وب می ش��ود. 
آمازون  )Amazon(، س��ایتی که 
در س��ال 1994 افتتاح شده است و 
هم اکنون حدود 34000 نفر کارمند 
در سراس��ر دنی��ا دارد، هن��وز هم با 
اخت��الف خیلی زی��اد پردرآمدترین 
فروشنده آنالین است و در بین تمام 
سایت های وب هم باالترین درآمد را 
دارد. در حقیق��ت می توان گفت که 
بزرگ ترین برنامه همکاری در فروش 
البته از آن ش��رکت آمازون اس��ت ، 
از  درحالی که کمیسیون های حاصل 
این فروش ها به نس��بت بسیار اندک 
)چی��زی در حدود 4 ت��ا 10درصد( 
هس��تند. راحتی ثبت ن��ام و افزودن 
لینک های هم��کاری و کار کردن با 
این شرکت همچنان گزینه همکاری 
در ف��روش ای��ن ش��رکت را یکی از 
آس��ان ترین و جذاب ترین فرصت ها 
برای ف��روش می س��ازد. درحالی که 

س��ایت های بزرگ به دلیل داش��تن 
انبوهی از بازدید کننده در اس��تفاده 
از ای��ن برنامه هم��کاری در فروش 
س��ایت آم��ازون به مرات��ب موفق تر 
هس��تند، اما س��ایت های کوچک با 
می��زان اندک مصرف کنن��ده نیز در 
صورت��ی که محصوالت مناس��بی را 
برای ترفیع و تبلیغ در سایت عرضه 
کنند، به خوبی می توانند به موفقیت 

مناسبی دست پیدا کنند. 

3- وبالگ نویسی
یک��ی از روش های مؤثر که امروزه 
زی��اد ب��ه چش��م می خ��ورد، اتحاد 
چندین وبالگ کوچک است. به این 
صورت ک��ه چندین وب��الگ نویس 
درباره موضوعی مش��ترک یا نزدیک 
به هم ش��روع به نوش��تن می کنند. 
و به یکدیگر لین��ک می دهند و گاه 
هر ک��دام از آنها دو ی��ا چند وبالگ 
را به ط��ور همزم��ان اداره می کنن��د 
و ب��رای جذب حامی��ان مالی هم به 
صورت مشترک بازاریابی می کنند و 
وقتی که یک مشتری پیدا کردند به 
صورت گروهی ب��رای فروش کاال یا 
خدم��ات او کار می کنن��د. این افراد 
ب��ه ص��ورت گروه��ی کار می کنند، 
بنابراین یک ش��بکه ق��وی به وجود 
آورده ان��د که هم خوانن��ده را راضی 
نگه داشته اند و هم می توانند به طور 
مؤثری تبلیغات کنند و حامی مالی 
خود را راضی نگه دارند، البته درآمد 
آنها هم تقس��یم می ش��ود ولی آنها 
می توانند از روش های متنوعی برای 
کس��ب درآمد استفاده کنند. عده ای 
هم که وب س��ایت دارن��د افرادی را 
اس��تخدام می کنند که وبالگ نویس 
هس��تند و از آنها می خواهند درباره 
وب س��ایت آنها مطلب بنویس��ند و 
به س��ایت آنه��ا لینک بدهن��د و به 
ای��ن صورت ی��ک ش��بکه حمایتی 
می س��ازند. در سراس��ر دنیا رس��م 
است که وبالگ نویسان موفق توسط 
وب س��ایت های  مجالت،  روزنامه ها، 
بزرگ و سایر سازمان های خصوصی 
ی��ا دولت��ی اس��تخدام می ش��وند یا 
قرارداد هایی با آنها بس��ته می شود و 
خدمات آنها برای یک دوره مشخص 
خریداری می ش��ود. به ای��ن ترتیب 
ب��رای وبالگ نویس��ان موقعیت های 
ش��غلی جدی��د و مناس��بی به وجود 

خواهد آمد. 

4- شبکه های اجتماعی
 »میزان فروش تجارت الکترونیکی 
از طریق ش��بکه های اجتماعی س��ه 
برابر بیش��تر از ف��روش کل تجارت 
الکترونیک��ی جهان��ی اس��ت.« این 
نتیج��ه تحقی��ق مؤسس��ه ب��ی آی 
اینتلیجنس است که در فصل پایانی 
۲014 منتشر شد و حکایت از رشد 

یکباره پدی��ده ای دارد ک��ه حاال به 
تجارت اجتماعی معروف شده است. 
کسب درآمد از شبکه های اجتماعی 
روی��دادی  مهم تری��ن  می ت��وان  را 
دانس��ت که با توس��عه ش��بکه های 
اجتماع��ی در جهان ب��ه وجود آمده 
و ترکیب��ی از فعالیت های اجتماعی 
ف��روش  و  بازاریاب��ی  ی��ا  مج��ازی 
آنالین اس��ت. واقعیت این است که 
ش��بکه های اجتماعی و نفوذ هر چه 
بیشتر آنها در میان کاربران مختلف 
در تمام نقاط دنیا باعث ش��ده است 
که این شبکه ها به ابزارهایی مناسب 
ب��رای تبلیغات و تجارت الکترونیکی 

تبدیل شوند. 

5- یوتیوب 
یوتی��وب یک س��رویس  اگرچ��ه 
اش��تراک گذاری آنالین است، با این 
حال امکان کسب درآمد از آن وجود 
دارد. در ابت��دا بای��د س��ه مرحله را 
انجام دهید ک��ه در ادامه به معرفی 

آن خواهیم پرداخت. 
1- ایجاد یک حس��اب در یوتیوب: 
نخس��تین کاری که ش��ما باید انجام 
دهید، ایجاد یک حس��اب در یوتیوب 
اس��ت  که حضور شما را در این شبکه 
ب��ه نمای��ش در م��ی آورد و از طریق 
همین حس��اب می توانید به حس��اب 
جیمیل خود نیز دسترسی پیدا کنید. 
۲- اضافه کردن کلی��پ و محتوا: 
محت��وا ایج��اد کرده و س��عی کنید 
محتوای با کیفیت و کوتاه را انتخاب 
کنی��د. این امر بدین معنا اس��ت که 
کلیپ ها باید دارای تصاویر با کیفیت 
باشند؛ با این حال طوالنی بودن آن 
نی��ز ش��انس دیده ش��دن را کاهش 
می ده��د. همچنی��ن س��عی کنی��د 
همیش��ه به روز باش��ید تا در زمینه 

جذب مخاطب بهتر عمل کنید. 
3- افزایش مخاطب: س��عی کنید 
ب��ه ه��ر طری��ق ک��ه ممکن اس��ت 
مخاطب��ان خ��ود را افزای��ش دهید. 
این امر نخس��تین و مهم ترین نکته 
در کس��ب درآمد از یوتیوب اس��ت . 
این موضوع می تواند از طریق تبلیغ 
یا الیک کردن دیگ��ران یا از طریق 
سایت هایی که به این کار می پردازند 

صورت گیرد. 
پس از انجام مراحل س��ه گانه شما 
می توانید از تبلیغات گوگل ادسنس 
و تبلیغ��ات یوتی��وب کس��ب درآمد 
کنید. این دو هنگامی که شما موفق 
عم��ل کنید، تصمی��م می گیرند که 
تبلیغ��ات را به ابتدای ویدئوها اضافه 
کنن��د و بدین ش��کل در س��ود آنها 

شریک خواهید شد. 

6- فروش کتاب الکترونیکی
با توجه به مشکالتی که کتاب های 
و حم��ل س��خت   دارن��د  کاغ��ذی 

آنها، ام��روزه محبوبی��ت کتاب های 
الکترونیک��ی روز به روز افزایش پیدا 
می کند. ب��ه همین خاطر فعالیت در 
این حوزه می تواند س��ودآور باش��د. 
راه اندازی فروش��گاه اینترنتی کتاب 
یکی از راحت ترین و کم دردسر ترین 
راه های کس��ب درآمد از اینترنت یا 
کارآفرینی اینترنتی اس��ت . فروشگاه 
اینترنت��ی کتاب ی��ک مرکز فروش 
آنالی��ن کت��اب با هدف دسترس��ی 
م��ردم بدون ص��رف وق��ت و هزینه 
اضاف��ی اس��ت. همچنین ب��ه علت 
قیمت فوق العاده کمتر این دسته از 
کتاب ها به نس��بت نسخه های چاپی 
خود، ش��انس فروش به مراتب باالتر 

است. 

7- اپلیکیشن بسازید
با توجه به روند رو به رشد استفاده 
از تلفن های هوشمند، قدم گذاشتن 
در این مس��یر می تواند سود زیادی 
به هم��راه داش��ته باش��د. اگر هیچ 
چی��ز در رابط��ه ب��ا برنامه نویس��ی 
نمی دانی��د اما ب��رای آن ایده دارید، 
آموزش��ی  از دوره ه��ای  می توانی��د 
آنالین استفاده کرده و خود را آماده 
حض��وری قدرتمن��د در ای��ن زمینه 
کنید. امروزه در بسیاری از کشورها، 
اپلیکیش��ن های تجاری ساده ترین و 
س��ریع ترین راه برای ارتقای س��طح 
ارائ��ه خدمات و محص��والت تجاری 
هس��تند. ه��ر م��اه تعداد بس��یاری 
اپلیکیش��ن های معروف، توس��ط  از 
میلیون ه��ا کاربر دانلود و اس��تفاده 
می ش��ود، ولی درصد بس��یار کمی 
از آنها می تواند درآمد و س��ودآوری 
بس��یار باالی��ی را ب��رای صاحب��ان 
اپلیکیشن به ارمغان آورد. اینکه یک 
اپلیکیش��ن تا چه حد بتواند سودآور 
باش��د، بستگی به تعداد افرادی دارد 
که از آن اپ اس��تفاده می کنند. این 
روزها، توسعه دهندگان و شرکت های 
مختل��ف، اپلیکیش��ن های خ��ود را 
به وس��یله برندهای معتبر موبایل به 
بازار اپلیکیش��ن عرضه می کنند. در 
ش��رایطی که این اپ ها به خوبی کار 
کنند و رضایت اکثریت کاربران را به 
همراه داشته باشند، می توانند منافع 
زی��ادی را ب��رای توس��عه دهندگان 
اپلیکیش��ن و برن��د موبایل به همراه 
داشته باش��ند. این موضوع می تواند 
فرصت مناسبی را برای توسعه دهنده 
اپ به وج��ود آورد تا محصول و کار 
خود را در بازار اپلیکیشن به نمایش 
درآورد. اگ��ر قص��د داری��د در صدر 
لیس��ت فروش��گاه های اپلیکیش��نی 
قرار بگیری��د، باید اپ ه��ای خود را 
برای ای��ن فروش��گاه ها بهینه کنید. 
ن��ام اپلیکیش��ن، کلم��ات کلیدی و 
عناوین به کارگرفته ش��ده در توضیح 
اپلیکیش��ن باید به گونه ای باشد که 
وقتی کاربری در گ��وگل یا در خود 
فروش��گاه  اپلیکیش��ن )اپ استورها( 
موضوع مربوط به اپلیکیش��ن شما را 
جس��ت و جو می کند، به راحتی بتواند 
آن را پی��دا کند. به عالوه توضیحاتی 
ک��ه ب��رای معرف��ی اپ خ��ود قرار 
می دهید و اسکرین شات هایی که از 
آن تهیه می کنید، بس��یار در میزان 
دانل��ود اپلیکیش��ن ش��ما تأثیرگذار 
خواهد بود. تبلیغات در داخل محیط 
برای دیگ��ر محصوالت  اپلیکیش��ن 
اپلیکیش��نی و همچنین محصوالت 
و خدمات ش��رکت ها، می تواند منبع 
درآمدی دائمی را برای ش��ما فراهم 
آورد. در بعض��ی موارد هم می توانید 
تبلیغات دوطرفه یا چندطرفه ای را با 
اپلیکشن های معتبر و معروف داشته 
باش��ید یعن��ی بدون ص��رف هزینه، 
اپ های یکدیگر را تبلیغ کنید. فقط 
به این نکته توجه داش��ته باشید که 
تبلیغ��ات بی��ش  از ان��دازه می توانند 
خسته کننده باشند و رغبت کاربران 
را برای استفاده از اپلیکیشن کاهش 
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چقدر سرمایه برای بازسازی قطعه سازی 
کشور نیاز است؟ 

عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن 
قطعه سازی کشور معتقد است که بخش مهمی از مشکالت 
کنونی قطعه س��ازان به نبود سیاس��ت گذاری مدون و دقیق 
در ای��ن صنع��ت بازمی گردد. به گزارش پ��دال نیوز، مهدی 
مطلب زاده اظهار داشت: اساس خودروسازی بی شک صنعت 
قطعه سازی است، از این رو الزم است نگاه موجود به صنعت 

قطعه سازی کشور تغییر کند. 
 وی گفت: در ش��رایط کنونی باید زمینه جذب و توس��عه 
س��رمایه گذاری در صنعت قطعه سازی ایران بیش از گذشته 
فراهم ش��ود ت��ا با رش��د در این بخ��ش ش��اهد تحول در 

خودروسازی کشور باشیم. 
 وی تاکید کرد: امروز هرگونه همکاری و س��رمایه گذاری 
مش��ترک در صنعت قطعه س��ازی ایران به سیاس��ت وزارت 
صنع��ت، مع��دن و هدف گ��ذاری دول��ت در ای��ن بخ��ش 
بازمی گردد که در جریان قرارداد با ش��رکت های خارجی به 

چه نحو عمل کنند. 
 وی همچنین ضمن اش��اره به تاثیر سیاس��ت های کالن 
دولت در صنعت قطعه س��ازی و خودروس��ازی کشور، افزود: 
دس��تیابی به اهداف این صنعت  مس��تلزم تدوین سیاس��تی 
کالن در حوزه خودروس��ازی و قطعه سازی است تا مسیری 

درست و منطقی را در این راستا شاهد باشیم. 
 این فعال در صنعت قطعه سازی کشور با توجه به جریان 
حاکم بر صنعت قطعه س��ازی افزود: متاسفانه شرایط حاکم 
در این بخش حاکی از عدم تقویت صنعت قطعه سازی است 
چنانچه همچنان انتخاب گزینشی برخی از واحدهای خاص 
قطعه س��ازی نگرانی زیادی را در فع��االن این صنعت ایجاد 
کرده اس��ت.   مطلب زاده افزود: متاس��فانه ابه��ام در آینده 
صنعت قطعه س��ازی و سرمایه گذاری و توسعه در این بخش 

همچنان از مهم ترین دغدغه های جدی این صنعت است. 
 وی خاطرنش��ان ک��رد: ب��ه دلیل وجود چنی��ن ابهاماتی 
قطعه س��ازان همچنان در خصوص برنامه ریزی برای ارتقای 
تکنولوژی و تولید قطعات جدید و همچنین س��رمایه گذاری 

در بالتکلیفی به سر می برند. 
 وی اظهار داشت: باید افق روشنی در صنعت قطعه سازی 
ترس��یم شود تا شاهد ارتقا و توس��عه سرمایه گذاری در این 

صنعت باشیم. 
 وی با اش��اره به میزان س��رمایه مورد نیاز برای بازسازی 
صنعت قطعه سازی کش��ور افزود: برای بازسازی این صنعت 
بای��د حداقل 3 ه��زار میلیارد یورو در صنعت قطعه س��ازی 

سرمایه گذاری شود. 

عضو کمیسیون حقوقی مجلس: 
اجناس چینی و ترک مهم ترین مانع 

بهبود کسب و کار در ایران هستند

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی 
با ابراز تاسف از عدم موفقیت در اجرای صحیح »قانون بهبود 
فضای کس��ب و کار« گفت: ورود اجن��اس چینی و ترکیه ای 
به ب��ازار ایران مهم ترین مانع پیش روی محیط کس��ب و کار 
است. به گزارش تسنیم، محمد دهقان در مصاحبه با رادیو، 
پش��تیبانی از سرمایه گذاران و فعاالن در حوزه کسب و کار را 
نخس��تین الزام »قانون بهبود فضای کسب و کار« عنوان کرد 
و افزود: »پش��تیبانی ش��امل ارائه مجوزهای الزم و حمایت 
تس��هیالتی است. هم اینک بس��یاری از مردم آمادگی دارند 
در صورت کمک تس��هیالتی برخ��ی فعالیت های تولیدی را 

اجرایی کنند.«
وی با تاکید بر اینکه به راحتی می توان وضعیت کسب و کار 
را در کشور متحول کرد، ادامه داد:  »واردات بی رویه برخی 
کااله��ای غیر ض��روری و از طرفی قاچ��اق کاال، کمر تولید 
داخلی را شکس��ته اس��ت و برای تقویت محیط کسب و کار 

باید چندین اقدام را همزمان انجام دهیم.«
دهق��ان در توضی��ح این مطل��ب افزود: »نخس��تین قدم 
جلوگیری از واردات کاالهای مصرفی است و اگر بازار کشور 
ب��ه روی کاالهای چینی و ترکیه ای بازش��ود و از دیگر س��و 
ش��اهد قاچاق س��ازمان یافته باش��یم، اصلی ترین مانع رونق 

کسب وکار در داخل کشور رقم می خورد.«
نماینده مردم چناران، طرقبه و ش��اندیز نخس��تین ضربه 
واردات چنی��ن اقالم��ی را متوجه بخش تولیدی دانس��ت و 
گف��ت: »در کنار این دو مورد، بای��د اتحادیه های مربوط به 
کس��ب و کار را در داخل کش��ور تقویت کنی��م و در این بین 

وزارت صنعت می تواند نقشی مهم ایفا کند!«
دهق��ان با انتق��اد از افت کمی کارگ��ران در عرصه تولید 
البس��ه ایرانی، یادآور شد: »بسیاری از تولید کنندگان لباس، 
کارگاه های خود را تعطیل کرده اند و با توجه به قاچاق البسه 
خارجی، بس��یاری تولید کنندگان داخلی را از دست داده ایم 

و جوانان تنها فروشنده لباس های چینی و ترک هستند.«
وی تش��کیل اتحادیه ها و پشتیبانی از آنها را مهم برشمرد 
و اف��زود: »در هر حوزه نیازمند چندین اتحادیه هس��تیم و 
نهاد هایی که از آنها پش��یبانی کنند. یکی از انواع پشتیبانی، 
ارائه تسهیالت است تا با اعطای وام های ارزان قیمت، بخش 

تولیدی کشور رونق بخشیده شود.«
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انجم��ن  هیات مدی��ره  عض��و 
صادرکنن��دگان  و  تولیدکنن��دگان 
ش��رایط  معدن��ی  محص��والت 
س��رمایه گذاری در بخ��ش معدن را 
وخیم اع��الم و آن را ب��ه خونریزی 
ش��دید تش��بیه ک��رد. به گ��زارش 
اخب��ار فل��زات، غرق��ی با اش��اره به 
س��رمایه گذاری  محدودیت ه��ای 
در بخ��ش مع��دن کش��ور، رک��ود 
جهان��ی و عدم وجود سیاس��ت های 
حمایت��ی ب��رای س��رمایه گذاری در 
بخش مع��دن را دلیل ش��کل گیری 
این ش��رایط دانس��ت و گفت: انتظار 
م��ی رود دول��ت آتی در ای��ن زمینه 
را  مناس��بی  سیاس��ت گذاری های 
انجام دهد، به ویژه در مورد س��رمایه 
در گ��ردش ب��رای واحده��ای فعال 
و نیمه فعال��ی ک��ه در حال س��قوط 
هس��تند و ب��ا اقدام��ات حمایت��ی 
می توان از ریزش بیش��تر اشتغال در 

این بخش جلوگیری کرد. 
این مدیر بخش معدن کش��ور در 
ادام��ه مش��کل اصلی مع��دن را نوع 
نگاه حاکمیتی به آن خواند و افزود: 
مشکل اصلی بخش معدن این است 
که مسئوالن، بخش معدن را از نظر 
صنایع  پیش نیاز  اقتصادی  س��اختار 
تبدیلی می دانند و نگاه مس��تقلی به 

معدن وجود ندارد. 
 ب��ه گفت��ه غرق��ی، ای��ن ن��گاه 
وج��وه  از  مع��ادن  ش��ده  باع��ث 
حمایت��ی برخ��وردار نباش��ند. عضو 
تولیدکنندگان  انجم��ن  هیات مدیره 
و صادرکنن��دگان محصوالت معدنی 
تاکید کرد: بحرانی که تولید معدنی 
به ویژه بخش خصوص��ی و باالخص 
مع��ادن کوچ��ک و متوس��ط با آن 
دس��ت به گریبانند ناشی از این نگاه 
مسئوالن اس��ت. ما تاکید داریم که 
باید بخش مع��دن از صنایع تبدیلی 
جدا ش��ود و نباید صنع��ت معدن را 

وابسته به دیگر صنایع دانست. 
وی س��پس به تشریح فعالیت های 
معدنی پرداخت و گفت:  اس��تخراج، 
کانه آرای��ی و فرآوری ه��ای معدن��ی 
واجد هزینه و ارزش افزوده است، از 
این رو باید معدن را مستقل از دیگر 

صنایع دانست. به گفته این مسئول، 
می توان ب��رای تکمیل زنجیره تولید 
اقدام کرد، ام��ا گاهی به دلیل فقدان 
مزیت نسبی در مورد یک محصول، 
م��واد معدنی بای��د بتوانند صادراتی 
ش��وند. غرق��ی توضی��ح داد: الزامی 
نیس��ت تحت هر شرایط و با تحمیل 
هزینه ه��ای باال مع��دن را پیش نیاز 

صنایع تبدیلی فرض کرد. 
انجم��ن  هیات مدی��ره  عض��و 
صادرکنن��دگان  و  تولیدکنن��دگان 
محصوالت معدنی تاکی��د کرد: این 

نگاه حاکمیتی که معدن را پیش نیاز 
صنایع تبدیلی می داند، باعث ش��ده 
حمایت دولتی به این بخش نباش��د 
و فقط معادن بزرگ��ی که به صنایع 
تبدیلی اتصال دارن��د مورد حمایت 
واقع ش��وند. ب��ه گفت��ه وی، همین 
ش��رایط باعث ش��ده حجم باالیی از 

معادن از رده فعالیت خارج شوند. 
س��جاد غرقی در ادامه اضافه کرد: 
به صورت  چرخ��ه تج��اری مع��ادن 
سینوس��ی اس��ت و در ح��ال حاضر 
در پایین تری��ن حالت خود قرار دارد 

و به دلیل فق��دان حمایت های الزم 
دولت��ی، 80 ت��ا 90 درص��د معادن 
کوچک و متوس��ط که آسیب پذیرتر 
هس��تند از چرخ��ه تولی��د خ��ارج 
ش��ده اند. وی در م��ورد عل��ل ای��ن 
موض��وع گفت: دولت معادن کوچک 
و متوس��ط را مه��م نمی داند و فقط 
بر معادن بس��یار بزرگ تمرکز دارد 
که ب��ه صنایع تبدیلی پایین دس��ت 
متصلن��د و به گون��ه ای ب��ه مع��ادن 
کوچ��ک و متوس��ط به��ا نمی دهند 
ک��ه گویا می خواه��د معادن کوچک 

تعطیل باشند. 
وی تاکی��د کرد: در ح��ال حاضر 
35درصد ظرفیت تولید س��نگ آهن 
دانه بندی از مدار خارج ش��ده است 
که توس��ط معادن کوچک و متوسط 
تولید می شد چرا که حمایتی از آنها 
ص��ورت نگرفت، ب��ازار داخلی برای 
محصوالت وجود نداشت و همچنین 
70درصد افت قیمت در بازار جهانی 
رخ داد. در چنی��ن ش��رایطی دولت 
س��ند حمایت از صنای��ع را تصویب 
و مع��دن را از آن مس��تثنا کرد! این 
مدیر معدنی در ادامه اضافه کرد: در 
دنیا ب��ه معدن به عنوان کس��ب و کار 
س��خت و پرریسک نگاه می شود، اما 
در داخل با برچس��ب خام فروشی به 
این صنعت مواجه هستیم که همین 
موضوع نش��ان می دهد ن��وع نگاه به 

معدن باید تغییر کند. 
غرق��ی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه 
مش��کالت مطرح ش��ده تاکید کرد: 
به یک ش��یفت پارادایمی نیاز داریم 
ت��ا نگاه به بخش مع��دن تغییر کند. 
وی اف��زود: انتظ��ار م��ی رود دولت 
دوازدهم در این راس��تا قدم بردارد، 
چراکه در حال حاضر فشار دوطرفه 
ه��م از س��وی بازار جهان��ی و هم از 
س��وی دولت ب��ر مع��ادن کوچک و 
متوس��ط وجود دارد.  این کارشناس 
در پایان به ارائه پیشنهادهایی برای 
بهبود ش��رایط معادن در دولت آتی 
پرداخت و گف��ت: در وهله اول الزم 
اس��ت دولت برای تامین مالی اقدام 
کند. این تامی��ن مالی باید از طرفی 
برای س��رمایه در گردش واحدهای 
فع��ال و نیمه فعال باش��د و از دیگر 
سو، الزم است طرح های توسعه ای و 
تکمی��ل زنجیره با حمایت های مالی 
دول��ت پیش برون��د. موضوع بعدی، 
توق��ف دریاف��ت حق��وق دولت��ی از 
معادن است تا زمانی که رکود حاکم 
بر مع��دن مرتفع ش��ود. وی آخرین 
مورد پیشنهادی خود را بازگرداندن 
صادراتی  معافیت  مانند  مشوق هایی 
خواند و افزود: امید می رود با چنین 
تغییرات��ی دوباره ش��اهد بازگش��ت 

سرمایه به معادن باشیم. 

سجاد غرقی: 

وضعیت سرمایه گذاری در بخش معدن وخیم است
خبر گزارش 2
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ی��ک کارش��ناس گف��ت: دول��ت 
یازده��م در ح��وزه فض��ای مجازی 
قوانی��ن خیلی خوب��ی تصویب کرد 
ام��ا مس��ئله ض��روری را هماهنگی 
بین همه دستگاه های ذخیل در امر 

توسعه فضا می دانست. 
در  اف��زود:  داداش زاده  غالمرض��ا 
دولت ه��ای قب��ل از دول��ت یازدهم 
نسبت به گسترش شبکه زیرساخت 
اینترن��ت احس��اس نیازی نمی ش��د 
و ای��ن ح��وزه مغفول مان��ده بود،اما 
در دول��ت یازدهم ب��ا مجوزهایی که 
در حوزه ه��ای مختل��ف ارتباطات��ی 
صادر کردند نیاز به توس��عه ش��بکه 
زیرساخت محسوس تر و متناسب با 

آن اقداماتی انجام شد. 
مع��اون س��ابق س��ازمان تنظی��م 
مقررات ارتباطات رادیویی با تفکیک 
ش��بکه زیرس��اخت و پهنای باند به 
دو بخ��ش داخلی و خارج��ی ادامه 
داد: در ح��وزه پهنای بان��د داخلی، 
سرویس هایی که بر پایه شبکه ملی 
اطالعات ارائه می شود، جا می گیرد و 
در بخش خارجی نیز بحث اینترنت 
بین المللی را داریم. در این دو حوزه 
در چند سال گذشته اقدامات خوبی 

صورت گرفته است. 
وی ب��ا بیان اینکه در حوزه پهنای 
باند مش��کل خاصی وج��ود ندارد و 
وزارت ارتباط��ات دول��ت یازدهم در 
ای��ن حوزه موفق بوده اس��ت، افزود: 
به رغ��م پیش��رفت های خوب��ی ک��ه 
وزارت ارتباطات در حوزه پهنای باند 
داشته اس��ت، اما به نظر می رسد در 
کشور ما هنوز سرویس ها کامل و به 
درستی راه اندازی نشده است که ما 
می توانس��تیم ای��ن آزمایش را بدین 
گونه انجام دهیم که اگر سرویس ها 
توسعه مناس��بی داش��ته باشند آیا 
این  پاس��خگوی  زیرس��اخت  شبکه 
حجم خدمات دهی خواهد بود یا نه؟ 
ای��ن کارش��ناس درب��اره پیگیری 
طرح جامع شبکه اطالعات ملی نیز 
گف��ت: در این دولت بخش��ی از این 
طرح ب��زرگ که در دولت گذش��ته 
نیمه تمام مانده بود، تکمیل ش��د اما 
در ای��ن حوزه هنوز کارهای بس��یار 

زیادی وجود دارد که می توان انجام 
داد. واقعی��ت این اس��ت ک��ه هنوز 
گردش اطالعات در داخل کش��ور بر 
بس��تر ش��بکه ملی اطالعات نگرفته 
است و مسائل قانونی و تعرفه گذاری 
حوزه شبکه ملی اطالعات به صورت 
شفاف و روش��ن حل نشده است. بر 
این اساس طرح شبکه ملی اطالعات 
ب��ا آن چه که دیدگاه نظ��ام در این 

خصوص است فاصله دارد. 
وی ب��ا اش��اره به ضرورت توس��عه 
و حمای��ت از نرم افزاره��ای بومی در 

کش��ور و تأکید رهب��ر معظم انقالب 
در ای��ن خصوص اظهار ک��رد: در این 
مورد خ��اص نمی توانیم بگوییم صرفا 
وزارت ارتباط��ات متول��ی آن اس��ت، 
بلکه وزارتخانه ها اعم از وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و وزارت ارتباطات 
و معاون��ت علم��ی و فن��اوری در این 

خصوص دست اندرکار هستند. 
داداش زاده ادام��ه داد: در ح��وزه 
مس��ائل نرم افزاری واقعیت این است 
که ما دچار عقب افتادگی هس��تیم، 
نرم افزاره��ای  م��ورد  در  خصوص��اً 

کارب��ردی و کنت��رل صنعت��ی و در 
ای��ن م��دت واقعیت این اس��ت که 
وزارت ارتباط��ات توفی��ق خوبی در 
ای��ن حوزه ه��ا نداش��ته اس��ت. این 
نرم افزاره��ای کارب��ردی و کنت��رل 
صنعت��ی ک��ه در ح��وزه تجهیزات 
س��ایبری هم باید بتوانن��د مقاومت 
خ��ود را نش��ان دهند، برای کش��ور 

بسیار ضروری است. 
وی ب��ا اش��اره به تجرب��ه طوالنی 
کاری خ��ود در ح��وزه حمای��ت از 
بخش خصوص��ی در م��ورد ضرورت 

اظه��ار  بخش خصوص��ی  تقوی��ت 
در  م��ا  مش��کل  نخس��تین  ک��رد: 
ک��ه  اس��ت  ای��ن  بخش خصوص��ی 
تولیدات  در  ظرفیت بخش خصوصی 
کش��ور اولویت بندی نش��ده است و 
ما انرژی کش��ور را در همه حوزه ها 
پخش کرده ایم و ب��ه حوزه هایی که 
از اهمیت باالتری برخوردار بوده اند، 

نپرداخته ایم. 
مع��اون س��ابق س��ازمان تنظی��م 
مقررات ارتباطات رادیویی ادامه داد: 
ما در کش��ور مغزافزار بسیار فعال و 
حجیمی و اساتید و فارغ التحصیالن 
بسیار توانایی در این حوزه در کشور 
داریم، اما مس��ئله این اس��ت که در 
حوزه نرم اف��زاری بخش خصوصی ما 
بس��یار مورد بی مهری ق��رار گرفته 
اس��ت. به رغم اینکه توانمندی ما در 
حوزه های سخت افزاری آنقدر نیست 
که بگویی��م این ح��وزه کامال بومی 
ش��ود، اما در حوزه نرم افزاری امکان 

خودکفایی داخلی ما وجود دارد. 
داداش زاده ب��ا اش��اره ب��ه ح��وزه 
کس��ب و کارهای اینترنت��ی و امکان 
اش��تغال زایی ای��ن حوزه در کش��ور 
گفت: رک��ن اصلی کس��ب وکارهای 
جدی��د در جه��ان در ح��ال حاضر 
اس��ت.  اینترنت��ی  کس��ب و کارهای 
چراک��ه ای��ن گون��ه مش��اغل از آن 
جه��ت که با س��رمایه اولی��ه خیلی 
کمی راه اندازی می ش��وند و توس��عه 
می یابند، بس��یار می توانند اشتغال زا 
باشند، اما این حوزه با دو مانع عمده 
مواجه است؛ یکی عدم آشنایی مردم 
با ای��ن گون��ه مش��اغل و مانع دوم 

محدویت های قانونی در این حوزه.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم 
اقدام��ات خوب��ی درباره رف��ع موانع 
قانونی کسب و کارهای اینترنتی انجام 
شده است، افزود: به رغم این اقدامات 
اما هنوز برخی از سازمان های صنفی 
کش��ور با ای��ن گونه کس��ب و کارها 
مش��کل دارند. نکته اصلی از حمایت 
از این گونه مش��اغل وجود یک اراده 
اجرای��ی قوی در این حوزه اس��ت و 
صرف وج��ود قان��ون در این حیطه 

کفایت نمی کند. 

کارنامه مثبت دولت یازدهم در حوزه فضای مجازی
خبر

اپراتورهای اینترنت برای ورود به 
فرابورس آماده اند

رئیس کمیس��یون اینترنت س��ازمان نظام صنفی رایانه ای 
تهران با اش��اره به حل مانع سهامداری مشترک شرکت های 
FCP برای حضور در فرابورس توس��ط کمیس��یون تنظیم 
مقررات، از اجرایی شدن این طرح مشروط به توافق سازمان 

بورس خبر داد. 
 FCP محمدرضا کریمی با اش��اره به حضور ش��رکت های
یا ش��رکت های ارائه دهنده اینترنت در بورس بیان کرد: سال 
گذشته در تفاهم سازمان نظام صنفی رایانه ای با بورس توافق 
ش��د بر اینکه تابلوی بنگاه های کوچک و متوسط)SME(و 
استارتاپ های فناوری اطالعات در بورس شرکت داده شود. 
پیش از این ش��رایط برای حضور این شرکت ها بسیار دشوار 
بود. از جمله اینکه ش��رکت ها باید حداقل س��ه سال سودده 
ب��وده و مبلغ س��رمایه آنه��ا از یک حد باالتر باش��د. با عزم 
بورس برای اینکه سرمایه ها را به سمت شرکت های کوچک 

و متوسط هدایت کند، این توافق رخ داد. 
وی درباره موانع حضور ش��رکت ها در ب��ورس اظهار کرد: 
مانع ها در ش��رکت های کوچک و بزرگ متفاوت است؛ مانع 
ش��رکت های کوچک این اس��ت که معموال قدم��ت ندارند، 
سه سال س��وددهی را ندارند و حجم سرمایه شان از حداقل 
مورد نیاز کمتر اس��ت. شرکت های بزرگی هستند که موانع 
ش��رکت های کوچک را ندارند، یعنی قدمت زیادتری دارند و 
حجم سرمایه شان از حداقل الزم بیشتر است و در سه سال 

گذشته نیز سودده بوده اند. 
رئیس کمیس��یون اینترنت س��ازمان نظام صنفی رایانه ای 
ادام��ه داد: یک بند در اکثر پروانه های ارتباطی بود که برای 
انتقال ش��ان به بورس ایجاد مشکل می کرد و آن سهامداری 
مش��ترک ب��ود، یعنی یک نفر نمی توانس��ت در دو ش��رکت 
FCP س��هامدار باشد. این مانع س��ال گذشته در کمیسیون 
تنظی��م مقررات ارتباط��ات رادیویی مطرح و برطرف ش��د. 
بنابراین ش��رکت ها وقتی در بورس پذیرفته شوند دیگر مانع 
سهامداری مش��ترک را ندارند. این قدمی بود که کمیسیون 
تنظیم مقررات برداش��ت ب��رای اینکه ش��رکت های اپراتور 

ارتباطی بتواند سهام شان را در بورس عرضه کند. 
کریم��ی از جمله قوانینی را که بای��د تغییر کند و در آنها 
تجدیدنظر ش��ود آیین نامه های اجرایی دانست و افزود: البته 
هنوز این مس��ئله اجرایی نشده اس��ت. امیدواریم با اجرایی 
ش��دن آن تابلوی جداگانه ای در بورس داش��ته باش��یم که 
ش��رکت های کوچک و متوس��ط فناوری اطالع��ات بتوانند 
س��هام خود را در آن عرضه و از بازار جذب س��رمایه کنند. 
تاکنون توافق های کلی انجام ش��ده، یکس��ری آیین نامه در 
دست تهیه است، اما موانع اجرایی شدن این طرح در دستان 
بورس اس��ت، زیرا سال گذش��ته در دی ماه توافق کلی این 
کار انجام ش��د.  وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان نظام 
صنفی رایانه ای توافقات الزم را انجام داده و بقیه مس��ائل به 
س��ازمان بورس برمی گردد که بتواند این مس��ئله را اجرایی 
کن��د و آیین نامه ها را ارائه دهد ک��ه امیدواریم هرچه زودتر 

این اتفاق بیفتد. 

خبر

75 درصد مشاغل آینده دنیا در حوزه 
ICT است

عضو هیأت علمی دانش��کده پس��ت و مخاب��رات، از انجام 
پروژه طراحی و ساخت س��امانه های روباتیک هوشمند زیر 
آب  )ROV( خب��ر داد و گف��ت: با انجام ای��ن پروژه برای 
نخس��تین بار امکان پایش و سالمت سنجی تأسیسات بستر 
دریا مانند کابل های فیبرنوری، اشیا و شناورهای غرق شده 

در کشور فراهم شد. 
دکت��ر محمدرضا هدایت��ی، عضو هیأت علمی دانش��کده 
علم��ی کاربردی پس��ت و مخابرات با بیان اینکه از س��امانه 
روباتیک هوش��مند زیر آب)ROV(امکان پایش بستر دریا 
برای سازمان های داخلی و خارجی از جمله مالزی، سریالنکا 
و س��وریه س��اخته و تحویل داده شده اس��ت، تصریح کرد: 
برای سال جاری، طراحی و ساخت نمونه پیشرفته ای از این 
س��امانه جهت انجام عملیات پایش و خدمات مهندسی زیر 

آب در دستور کار قرار دارد. 
وی همچنی��ن از طراح��ی و س��اخت فیبر پنج��ره براگ  
)FBG( ب��رای نخس��تین ب��ار در ایران جه��ت کاربری در 
مخاب��رات در بخش )FTTX( و پایش وضعیت س��ازه های 
مختلف به عنوان حسگر دقیق ارتعاشات و حرارت خبر داد و 
گفت: مرحله بعدی این پروژه پیاده سازی سامانه های پایش 
 FBG و مانیتورینگ سازه های مهم با استفاده از حسگرهای
است که تاکنون چندین پروژه در این راستا انجام دادیم که 
از جمله آن می توان به همکاری با سازمان بنادر و کشتیرانی 

اشاره کرد. 

تولید نمونه های سامانه های خورشیدی فتوولتاییک و 
PV روشنایی

دکت��ر هدایتی در ادامه با اش��اره به انج��ام فعالیت هایی 
در ح��وزه انرژی ه��ای ن��و، از تولید نمونه های س��امانه های 
خورش��یدی فوتوولتاییک و روشنایی PV خبر داد و افزود: 
در کنار این پروژه طراحی و ساخت میکروتوربین های بادی 
جهت تولید انرژی الکتریکی از انرژی باد را در دس��ت انجام 
داریم که به همراه س��امانه سرمایش��ی خورشیدی می تواند 
انرژی مورد نیاز مجموعه مخابراتی در مکان های دور افتاده 

را تأمین کند. 
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، یک پروژه تحقیقاتی و 
مهندسی در عراق در دست اقدام است و خوشبختانه در این 

دو حوزه، آمادگی ارائه خدمات فنی مهندسی وجود دارد. 
عضو هیأت علمی دانش��کده، تحقیق در زمینه طراحی و 
س��اخت باتری های چند منظوره که دارای کاربرد در حوزه 
انرژه��ای ن��و و همچنین خودرو اس��ت، را از دیگر پروژه در 
دس��ت تحقیق خود عنوان کرد و گفت: این پروژه به منظور 
تولید باتری با عمر بیشتر، قیمت مناسب تر، آلودگی محیط 
زیستی کمتر، نیاز به نگهداری کمتر و به خصوص جلوگیری 
از خ��روج ارز از کش��ور جه��ت اس��تفاده در بی تی اس های 
مخابرات س��یار و مراکز مخابرات��ی دورافتاده در همکاری با 
شرکت پارس کلید خورده است و مقدمات تحقیق در زمینه 

خط تولید را طی می کند. 



لوئیس ش��یف س��اعت ها در مورد هفت رفتاری که کارآفرینان 
بس��یار موفق انجام می دهند، از کتاب »کسب و کار درخشان خود« 
س��خنرانی کرده اس��ت. یکی از این هفت روش ب��ه مراتب بهتر از 
 Hoboken دیگ��ری اس��ت. ش��یف، در جش��نواره ن��وآوری در
نیوجرسی اظهار کرد: طبق مطالعات یکی از این عادت های رفتاری 
بارها و بارها در موفقیت میلیونر های خودساخته وجود داشته است. 
وی در ادام��ه افزود این یک عادت رفتاری اس��ت که هر یک از ما 
می تواند آن را به کار گیرد و به طور کامل در دسترس همگان است. 
پذی��رش این عادت می تواند در تصمیم گیری ه��ا در مورد حرفه و 
ش��غل به ما کمک کن��د و این عادت رفتاری همان صفتی اس��ت 
ک��ه »وارن بافت« و »بیل گیتس« زمانی که از آنها خواس��ته ش��د 
تنها یک کلمه در مورد موفقیت خود بنویس��ند، آن را نوشتند. آن 
کلمه »تمرکز« بود.  ش��یف، کس��ی بود که بیش از 15 سال به 
مطالع��ه و تحلیل و بررس��ی راه  و روش هایی ک��ه موفق ترین 
اف��راد جهان در کس��ب وکار خود انجام دادن��د و به موفقیت 
دس��ت یافتند، پرداخت. شیف، سه سوال را در نظر سنجی ها 
به اشتراک گذاش��ت تا در شناسایی این عادت قدرتمند به او 
کمک کنند و اینکه بداند چرا بسیاری از ما از انجام آن سر باز 
می زنیم؟ سواالت در یک نظرسنجی از کارآفرینان خودساخته 
در مورد ارزش های و معیار های مختلف آنها پرسیده شده بود 
تا بینش روشنی از چگونگی طرز فکر بسیاری از میلیونر ها به 
ما ارائه دهد.  سعی کنید برای اینکه ببینید کجا ایستاده اید از 
خودتان این س��وال ها را بپرسید. شما مانند افراد عادی تمرکز 

می کنید یا مانند میلیونرها؟ 
1- آیا می دانید در چه کاری بدون اس�تثنا مهارت دارید 
که باعث می شود شما از آن مهارت بتوانید کسب درآمد 

کنید؟ 

تنها 55درصد از مردم عادی به نظر س��نجی ش��یف پاس��خ 
مثبت داده اند، اما در مقابل 79 درصد از افراد با دارایی خالص 
30میلی��ون دالر از مهارت های اس��تثنایی خ��ود آگاه بودند. 
ش��یف خواستار »یادگیری زبان گفتار« به عنوان نخستین گام 
فوق العاده مهم در تالش برای رس��یدن به موفقیت است. شما 
احتماال در کاری حرفه ای و اس��تثنایی هستید که مهارت در 
آن کار را در خود کش��ف نکرده اید، زیرا آن مهارت ذاتی است 
و بدون هیچ تالشی به دست آمده است. به همین دلیل ارزش 

این مهارت تان را نمی دانید. 
 شیف گفت: فکر نمی کنید آن مهارت استثنایی یک معامله 
بزرگ اس��ت؟ در حقیقت هر داس��تان بسیار موفق که من در 
مورد آن به مطالعه پرداخته ام، مشاهده کرده ام که آن مهارت 

کشف شده به کسب و کار تبدیل شده است. 
2- مهارت هایی را که در آن استثنایی هستید بنویسید، 

آیا تاکنون استعداد ها و مهارت های خود را نوشته اید؟ 
در اینجا طبق نظرس��نجی یک الگ��وی دیگر به وجود آمده 
است. به طور باور نکردنی افرادی با پایین ترین ارزش های مالی 
در جامعه، دارای مهارت های عالی بس��یاری هستند که تعداد 
آن مهارت ها بس��یار زیاد اس��ت. هر چه سطح دارایی و ثروت 
افراد باال می رود تعداد کار هایی که در آن استثنایی و حرفه ای 
هس��تید کمتر می شود. پاس��خ دهندگان نظر سنجی از طبقه 
متوس��ط به طور متوسط ش��ش مهارت را نوشته اند که در آن 
حرفه ای هس��تند و پاس��خ دهندگان نظر س��نجی طبقه باالی 

جامعه به طور متوسط دو مهارت را ذکر کرده اند. 
3 - آیا برای بهتر ش�دن و مهارت پیدا کردن در کار هایی 

که در آنها مهارت ندارید تالش می کنید؟ 
ش��یف در مطالعات خود مش��اهد کرد هر چه س��طح ثروت 
باالتر می رود، پاس��خ به این سوال منفی تر می شود. 58درصد 
از گروه طبقه متوس��ط به این سوال پاس��خ مثبت دادند. آنها 

برای بهتر ش��دن نقاط ضعف خود کار می کنند. زمانی که شما 
این سوال را از گروهی که دارای ثروت زیاد هستند می پرسید 
متوجه می ش��وید هیچ کدام از آنها روی مهارت هایی که در آن 

استثنایی نیستند کار نمی کنند. 
 سواالت نظر سنجی یک تصویر واضح و روشن از رویکرد های 
متفاوت از طبقه متوس��ط و میلیونر های خودس��اخته برای ما 
آش��کار می کند. در اینجا یک گروه از طبقه متوس��ط را داریم 
که دارای ش��ش رفتار هستند که فکر می کنند در آن مهارت 
دارن��د، به ع��الوه در تمام وقت آزاد خود در حال کار هس��تند 
تا مهارت های خود را ش��کوفا تر کنند. ش��ما می توانید خود را 
با اف��رادی از طبقه باال که حداق��ل در دو کار مهارت دارند و 
زمان ش��ان را برای پیشرفت و کس��ب مهارت جدید در کاری 
صرف نمی کنند، مقایس��ه کنید. ش��یف استدالل می کند این 

یک چالش درک کردنی نیست. 
 تمرکز راز موفقیت اس��ت اما آنچه ما را از تمرکز کردن باز 
می دارد چیست؟ چرا طبقه متوسط زمان زیادی را روی عالیق 
خود کار می کنند؟ شیف، این موضوع را به سنین ابتدایی مان 
و به نیت خوش والدین معلمان و مدیران مان ربط می دهد که 
در این س��نین افراد بسیاری ما را برای بهبود نقاط ضعف مان 
تش��ویق می کردند. باید دانس��ت هم��ه فعالیت های مان برای 
موفقی��ت به تمرکز نیاز دارند. مثاًل با تمرکز بر نقاط ضعف مان 
می توانیم آن را تبدیل به نقطه قوتی در کسب و کار خود کنیم. 
اما بهتر اس��ت این نکته را نیز یادآور شوم که بهترین راه برای 
کسب موفقیت تمرکز بر هدف مان است. به عنوان یک میلیونر 
خودس��اخته خیلی زود متوجه این موضوع می شویم که فشار 
آوردن برای تمرکز فوق العاده بر آنچه به طور فوق العاده تفاوت 
ایجاد می کند در دس��تیابی ب��ه رویاهای تان و موفقیت کمک 

می کند. 
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عادت های میلیونر های خودساخته

مدرسه مدیریت

 بحران مسکن در سانفرانسیسکو
و اسکان کارکنان گوگل در خانه های ماژوالر

 بدهی 315 میلیون دالری ترامپ
به وام دهندگان

براساس اظهارنامه مالیاتی فدرال که در اواخر روز جمعه 
توس��ط دفتر اصول اخالقی دولت در آمریکا منتش��ر شد، 
دونال��د ترام��پ، رئیس جمه��ور آمریکا دس��ت کم 315/6 
میلی��ون دالر بدهی ش��خصی ب��ه آمریکا و آلم��ان و دیگر 

وام دهندگان تا اواسط سال 2017 داشته است. 
ترامپ از درآمد دس��ت کم 594 میلیون دالری در سال 
2016 و اوایل 2017 و دارایی به ارزش حداقل 1/4 میلیارد 
دالر گ��زارش داد. س��ند 96 صفح��ه ای اظهارنام��ه که در 
وب سایت رسمی منتشر شد، نشان داد که میزان طلبکاری 
بانک دویچه از ترامپ دس��ت کم 130 میلیون دالر اس��ت. 
برای مثال، ترامپ بابت ملک تاریخی اولد پست آفیس، در 
مرکز ش��هر واش��نگتن که بعد ها به هتلی در نزدیکی کاخ 
س��فید تغییر کرد، بیش از 50 میلیون دالر به بانک دویچه 
بدهکار اس��ت.  ترامپ از انتشار اظهارنامه مالیاتی خود که 
در آن توضیح کاملی از ثروت و منافع تجاری نوش��ته شده 
اس��ت، امتناع کرد. او تنها فرم های ف��درال مبنی بر میزان 
درآم��د، دارایی و بدهی های خود و خانواده اش را منتش��ر 
ک��رد. از دیگ��ر بدهی های ترامپ مبل��غ 110 میلیون دالر 
به مش��اور امالک بازرگانی، لدر کپیتال، واقع در نیویورک، 
لس آنجلس، بوکاراتون و فلوریدا اس��ت. همچنین این سند 
نش��ان داد که ترامپ قبل از ریاس��ت جمه��وری در 565 
شرکت یا نهاد دیگر در مقام افسر مشغول به کار بوده است 
و از مقام خود در بیش��تر این نهاد ه��ا در تاریخ 19 ژانویه، 
ی��ک روز قبل از مراس��م تحلیف خ��ود و از بقیه نهاد ها در 
سال 2015 و 2016 کنار کشید. سخنگوی دفتر اخالقیات 
دولت از ارائه نظر درباره محتویات این گزارش که توس��ط 

دفتر تأیید شده بود، امتناع کرد. 
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 راز موفقیت کت کیدسون
در کسب وکار

 کت کیدسون، کارآفرین موفق که تجارت خود را با فروش 
حوله های گل گلی و لوازم خانه منجق و پولک دوزی ش��ده 
شروع کرد، به موفقیتی دست یافت که هم اکنون در سراسر 
جه��ان از نام او به عنوان برن��د معروف Cath Kidson یاد 
می کنند. در حال حاضر، طرح سرش��ناس او در بیش از 70 
هزار مغازه در انگلستان و 130 مکان دیگر در سراسر جهان 
به چش��م می خورد. ارزش ش��رکت او بیش از 250 میلیون 
یورو است.  خبرگزاری بیزینس اینسایدر طی مصاحبه ای که 
با کیدسون در مراسم باشگاه کارآفرینان بادینگ داشت، از او 
در خصوص چالش هایی که کارآفرینان امروزی با آن روبه رو 
هستند، پرسید. او در پاسخ گفت: »نیمی از چالش هایی که 
به هنگام کس��ب و کار جدید با آن روبه رو می ش��ویم، همان 
سختی هایی است که آن را می سازند. به نظر من بزرگ ترین 
چال��ش برای اکثر کارآفرینان این اس��ت که اعتماد به نفس 
داش��ته باشند تا بتوانند کس��ب و کاری جدید آغاز کنند. من 
می خواستم کس��ب و کاری را ش��روع کنم که در آخر از کار 
خود پشیمان نشوم. وحشتناک ترین ترسی که داشتم مربوط 

به امنیت شغلی بود.«
اینس��ایدر: بس��یاری از کارآفرینان ایده های بسیار خوبی 
دارند اما مطمئن نیس��تند که بتوانند کسب و کار خوبی راه 

بیندازند. شما چگونه این موضوع را ارزیابی می کنید؟ 
کیدس��ون: هر فرد باید قبل از ش��روع کسب و کار جدید، 
تحقی��ق کند. من ب��ه حس��ابداری مراجعه ک��ردم و تمام 
طرح ه��ای پیش��نهادی ام را ب��رای او مطرح ک��ردم و تمام 
ضرر ه��ای احتمالی را در نظر گرفتم. من تجارتم را با هدف 
درآمدزایی آغ��از نکردم بلکه می خواس��تم طرح های خود 
را عمل��ی کنم. به همی��ن منظور پنج س��ال را به طراحی 
طرح ه��ای مختل��ف مش��غول ب��ودم و در این راه بس��یار 
محتاطانه عمل کردم.  کیدس��ون در ادامه گفت که بیشتر 
کارآفرینان جوانی را که مش��اهده می کنم مهارت های کلی 
و الزم را برای ش��روع کس��ب و کار جدید ندارند. پیش��نهاد 
می کنم با کس��انی که تجرب��ه کافی دارند گفت وگو کنند و 

مشاوره بگیرند و نقطه ضعف های خود را بشناسند. 
businessinsider :منبع

بانک ژاپن به بیش از 10هزار شغل در 
10سال آینده پایان خواهد داد 

بزرگ ترین بانک ژاپن در 20 سال گذشته پس از بحران 
بانکی کش��ور ها تأسیس ش��د، به همین علت قرار است به 
مشاغل بسیاری از کارمندان خود پایان دهد. مردم با اطالع 
از قضیه گفتند: »گروه مالی میتسوبیش��ی UFJ با توجه به 
پایی��ن بودن ن��رخ بهره و رقابت های ش��دید قصد دارند به 
10هزار ش��غل- 7 درصد از کارمندان خود- طی 10س��ال 
آین��ده پایان دهند.«  هیونو نوبویوک��ی، رئیس بانک اعالم 
کرد تعداد مش��اغلی که در آینده حذف خواهند شد بیشتر 
از 3500 مش��اغل تمام وقتی است که س��ال گذشته بانک 
MUFG قصد داشت با استخدام کمتر و بازنشسته کردن 
به آنها پایان دهد. این تصمیم ها نش��ان می دهد که محیط 
چالش برانگیزی در بین بانک های ژاپن وجود دارد که علت 
آن سیاست نرخ بهره منفی بانک مرکزی و کاهش تقاضای 
اعتبارات اس��ت.  بانک MUFG با بستن شعبات و ارتقای 
فناوری خود قصد دارد تغییری اساسی در خود شکل دهد. 
این روش��ی است که بانک های داخلی و خارجی همزمان با 
تغیی��ر صنعت مالی با ه��دف صرفه جویی در فرآیند، پیش 
گرفته اند.  روز پنجش��نبه، هیرانو به عن��وان رئیس انجمن 
بانکداران ژاپنی در گفت وگو با خبرنگاران گفت: »از آنجایی 
که مش��کالت س��اختاری از قبیل کاهش اعطای وام و باال 
بودن سن کارکنان به وجود آمده، بهتر است از فناوری های 
جدید تر اس��تفاده کنی��م. باید مدل کس��ب و کار خود را از 
سپرده های سنتی و تجارت وام با کمک راه حل های مناسب 

به مدل های پیشرفته تر ارتقا دهیم.« 
straitstimes :منبع
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7 روز آینده در یک قاب
 نمایشگاه الکترونیک )NEPCON Thailand( - تایلند

تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96 
مکان: بانکوک

 نمایشگاه تولید خودرو بانکوک - تایلند
تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96 2

مکان: بانکوک
 نمایشگاه تولیدات صنعتی بانکوک - تایلند

تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96 
مکان: بانکوک

 نمایشگاه فناوری مونتاژ بانکوک - تایلند
تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96 

مکان: بانکوک
 InterMold( فل��زکاری  و  قالب س��ازی  نمایش��گاه   

Thailand( - تایلند
تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96 

مکان: بانکوک
 نمایشگاه پالستیک بانکوک )InterPlas( - تایلند

تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96 
مکان: بانکوک

 نمایشگاه متالورژی و ریخته گری ورونا )METEF( - ایتالیا
تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96 

مکان: ورونا
 نمایشگاه بین المللی فناوری مونتاژ - تایلند

تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96 
مکان: بانکوک

 نمایشگاه رنگ و پوشش - تایلند
تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96 

مکان: بانکوک
 جشنواره گلستنبری - انگلستان

تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96 
مکان: انگلستان

 کارگاه آموزشی بورس کاال
تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96 

مکان: اصفهان
 سمینار آموزشی تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی

تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96 
مکان: اصفهان

 استند آپ کمدی علیرضا حقانی
تاریخ برگزاری: 31 خرداد 96 

مکان: تهران
 جشن آب پاشونک، جشن آغاز تابستان - 96

تاریخ برگزاری: 01 تیر 96 
مکان: ایران

 روز جهانی اهدای عضو )96(
تاریخ برگزاری: 01 تیر 96 

مکان: جهان
 روز اصناف )96(

تاریخ برگزاری: 01 تیر 96 
مکان: ایران

 کنسرت کیش علی زندوکیلی
تاریخ برگزاری: 01 تیر 96 

مکان: کیش
 کنسرت ارکستر سمفونیک تهران )رهبر: شهرداد روحانی(

تاریخ برگزاری: 01 تیر 96 
مکان: تهران

 نمایشگاه بین المللی صنعت چوب - استرالیا
تاریخ برگزاری: 02 تیر 96 

مکان: سیدنی
 کنسرت استرالیا محمد علیزاده

تاریخ برگزاری: 02 تیر 96 
مکان: استرالیا

 کنسرت ارکستر سمفونیک تهران )رهبر: شهرداد روحانی(
تاریخ برگزاری: 02 تیر 96 

مکان: تهران
 نمایشگاه اتومبیل کاروان )All in CARAVANING( - چین

تاریخ برگزاری: 02 تیر 96 
مکان: پکن

 دومی��ن کارگاه روش تدریس پیانو )پداگوژی پیانو( دکتر 
پویان آزاده

تاریخ برگزاری: 02 تیر 96 
مکان: تهران

پیروزی در فروش های پیچیده

 
مجموعه ای از تکنیک های اثربخش در مذاکرات تجاری

نویسندگان: اریک پترسون و تیم ریسترر
مترجم: منیژه شیخ جوادی )بهزاد(

سال چاپ: زمستان 1395
قیمت: 18000 تومان

قطع: رقعی
تعداد صفحات: 206

نوبت چاپ: اول
انتشارات: سیته

تمام تکنیک ها و نکاتی که در این کتاب ارائه ش��ده اند، 
درباره مذاکرات هستند. در این باره که خودتان باشید و به 
راحتی حرف بزنید، نه اینکه از نوع مذاکرات استریل ش��ده 
تجاری اس��تفاده کنی��د. در این مذاک��رات معموال جریان 
پیام رسانی و ارقام و اعداد و تصاویر و جدول ها و منحنی ها 
همراه اس��ت که روی تخته سفید، کاغذ یادداشت یا حتی 
دستمال کاغذی کشیده می شوند. این مذاکره ای است که 
در آن مخاطب یا مش��تری وارد دنیای ش��ما می شود و در 
آن ش��رکت می کند و وارد بحث می ش��ود. به همین دلیل 
است که بسیاری از شکل های این کتاب به نظر ابتدایی اند 
و با دست کشیده شده اند. شما آنها را به عنوان الگویی برای 
داس��تان گویی خود انتخاب کنید، به گونه ای که از دیگران 

متمایز شوید. 

معرفی کتاب

رویداد

 چند دقیقه در روز
با تلفن صحبت می کنید؟ 

آی��ا می دانید که زمان مکالمه ب��ا تلفن و تلفن همراه در 
ایران و سایر کشورها به طور روزانه چقدر است؟ تحقیقات 
نش��ان داده که س��رانه زمان مکالمه با تلفن و تلفن همراه 
در ایران 40 دقیقه و در جهان 10دقیقه اس��ت. این یعنی 
به طور متوس��ط زمان مکالمه روزانه با تلفن در ایران چهار 

برابر میانگین جهان است. 
زمان مکالمه با تلفن و تلفن همراه:

سارا کیومرثی
s. kiumarsi@gmail. com

پس از توافق 575 میلیارد دالری با مصر، 
جنرال الکتریک به دنبال بستن قراردادهای 
بیش�تر در زمینه حمل ونق�ل و مراقبت های 
بهداش�تی در خاورمیان�ه و آفریق�ا اس�ت. 
به گفت�ه نایب رئی�س این ش�رکت، جنرال 
الکتریک تمایل به گس�ترش سرمایه گذاری 
در صنع�ت حمل ونق�ل در دو کش�ور ترکیه 
و الجزای�ر و همین طور فاز بعدی گس�ترش 

خدمات حمل ونقل در مصر دارد .

 جنرال الکتریک
به دنبال افزایش 

سرمایه گذاری در خاورمیانه

قاب امروز

س��لیکون ولی که خاس��تگاه تکنولوژی در آمریکا به ش��مار می رود نامی است غیر رسمی که به بخش جنوبی خلیج سانفرانسیسکو در شمال ایالت کالیفرنیا اشاره دارد و دست بر قضا باالترین 
نرخ اجاره در دنیا را دارد.

هزینه خرید و اجازه خانه در این منطقه ظاهرا آنقدر باالس��ت که حتی کارکنان گوگل هم توان تامین بودجه مورد نیاز برای اس��کان در آن را ندارند و به همین خاطر، گوگل بر آن ش��ده تا با 
خرید خانه های ماژوالر، به صورت موقت هم که شده مسکن مورد نیاز آنها را تامین کند.

نسبتسرانه زمان مکالمه روزانه-دقیقهمنطقه
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