
فرصت امروز: رئیس جمهور گفت: ما دارای کشوری هستیم 
که قوه قضائیه ما می تواند به کش��ور امنیت کافی برای اقتصاد و 
سرمایه گذاری و رونق اقتصاد بدهد. من هیچ وقت راضی نیستم 
کسانی بخواهند یک فرد یا شعبه را با کل کشور مقایسه کنند. 
همای��ش  در  روحان��ی  حس��ن  حجت االسالم والمس��لمین 
گرامیداش��ت هفته قوه قضاییه که صبح روز گذش��ته در سالن 
اجالس س��ران برگزار ش��د، با گرامیداش��ت یاد و خاطره شهید 
بهش��تی گف��ت: ش��هید بهش��تی معمار قان��ون اساس��ی و قوه 
قضاییه پس از انقالب اس��المی اس��ت. بی تردید شهید بهشتی 
جزو چهره های اس��تثنایی حوزه علمیه قم، علما و اندیشمندان 
و مدی��ران بزرگ کش��ور بودند و ویژگی های خ��اص به خود را 

داشتند. 
روحانی با اش��اره به اینکه ما امروز بعد از س��ال ها از ش��رایط 
بیکاری سخت که حدود هشت سال شغل خالص در ایران صفر 
بوده تقریباً عبور کردیم یا در حال عبور هس��تیم، گفت: دارد به 
تدریج یادمان می رود از 1385 تا 92 اش��تغال خالص ما تقریباً 
صفر بوده و ش��رایطی که بیش��ترین بیکار را داش��تیم؛ یادمان 
می رود که آغاز دولت یازدهم و اوایل سال 92 ما با رکود بی نظیر 
در تاریخ کشور روبه رو بودیم یعنی رشد اقتصادی منهای حدود 

6/8درصد، وضع رشد اقتصادی ما این گونه بوده است. 
رئیس جمه��ور ادامه داد: امروز بعضی ها از رکود حرف می زنند 
اش��کال ندارد، آن روز کجا بودند؟ سال 91 که رشد منفی 6/8 
داش��تیم چطور از بیان شریف شان، از روزنامه ها، از سایت ها و از 
رسانه ملی کمتر کلمه رکود می شنیدیم. روحانی گفت: حاال که 
از رکود عبور کردیم، حال که رش��د اقتصادی سال 95 ما طبق 
اعالم مرکز آمار به اضافه 8/3 و براس��اس اعالم بانک مرکزی به 
اضافه 12/5 ش��ده است، تازه عده ای کلمه رکود را یاد گرفته اند 

که ادا بفرمایند. 
او افزود: اگر همین سه شاخص را درنظر بگیریم بیکاری، رشد 
اقتصادی و تورم؛ تورم باالی 40درصد بود اواسط 92 آغاز دولت 
یازدهم از همه اینها ما یک قدم فاصله گرفتیم، هنوز ش��رایط ما 
شرایط خوبی نیست. هنوز رونق اقتصادی به اندازه کافی نداریم 
و اشتغال ما از آنچه نیاز هست خیلی فاصله دارد. وی ادامه داد: 
اش��تغال ما در بهار 96، 703 هزار نفر است. البته این آمار فصل 
بهار است، ممکن است حتی تا پایان سال هم 700 هزار اشتغال 

جدید باشد؛ باز هم عقب هستیم تا برسد به نقطه مطلوب. 
رئیس جمهوری با بیان اینکه باالتر از اعتماد عمومی و س��رمایه 
اجتماعی وجود ندارد، گفت: اگر خدای ناکرده اعتماد مردم نسبت 
به دولت یا به نظام سست شود و در تردید قرار بگیرند، نمی توانیم 
از مشکالت عبور کنیم. پس مردم ما باید به دولت به معنی خاص و 
عام کلمه اعتماد داشته باشند. روحانی افزود: علت اینکه ما توانستیم 
در این چهار سال قیمت ارز را در بازار نسبتا متعادل نگه داریم؛ به 
خاطر اعتماد مردم به دولت است. وی ادامه داد: وقتی رئیس بانک 
مرکزی می گوید در زمینه ارز عجله نکنید، قیمت افزایش نمی یابد 
و اگر چند صباح��ی افزایش یافته به حالت قبل برمی گردد، مردم 
اعتماد می کنند و هجمه به بازار کم می ش��ود. این به خاطر اعتماد 
مردم اس��ت. روزهایی هم بود هرچه رئیس بانک مرکزی می گفت 

مردم برعکس آن عمل می کردند. 

همه باید از انتخابات خوشحال باشیم
رئیس جمه��وری ب��ه برگ��زاری انتخاب��ات 96 ه��م اش��اره و 
خاطرنش��ان کرد: ما از یک آزمایش بزرگ پیروز خارج شدیم و 
بهترین انتخابات را در این منطقه برگزار کردیم. به یمن حضور 
هوش��یاری مردم و به تدبیر دقیق رهبر معظم انقالب کار بزرگ 
کردیم. پس همه باید خوش��حال باش��یم. روحانی افزود: در این 

اقدام بزرگ همه ش��ریک بودیم و همه کار کردیم. شما قضات، 
مس��ئوالن امور قضایی، شورای نگهبان، دولت، مردم، دانشگاه و 

حوزه همه آمدیم و در کنار هم قرار گرفتیم. 
او تصری��ح ک��رد: دوران رقاب��ت ویژگی خاص خ��ود را دارد 
ک��ه نمی خواهم درب��اره آن صحبت کنم. آن دوران تمام ش��ده 
و در مجموع انتخابات پرش��ور، بانش��اط و کم حاش��یه ای برگزار 
ش��د. رقابت برای دوران انتخاباتی اس��ت. حاال هر انتخاباتی هم 
ممکن است نقصی و ایرادی داشته باشد، هیچ کدام از ما معصوم 
نیس��تیم اما مردم با رش��ادت و نش��اط به صحن��ه آمدند و کار 
خودشان را به خوبی انجام دادند؛ امروز نوبت ما مسئوالن است. 
روحانی افزود: مشکالتی که پیش روی ماست مشکالت دولت 
دوازدهم نخواهد بود. مش��کالت نظام، کشور و ملت است و اگر 
ما مشکل زیست محیطی داش��تیم، اگر گردوغبار زندگی عادی 
مردم را فلج کرد، اگر هوای آلوده سالمت مردم را تهدید کرد و 
اگر کمبود آب زندگی مردم را در فش��ار قرار داد، اگر بیکاری به 
خانواه ها فش��ار وارد کرد و اگر فقر و مشکالت اقتصادی معیشت 
مردم را دچار مشکل کرد؛ مشکالت دولت است یا ملت و نظام؟ 

مشکالت همه است. 
ک��ه  البت��ه  داد:  ادام��ه  وی 
دش��منان م��ا نمی خواهند باهم 
متحد باش��یم. البته دشمنان ما 
از ه��ر چیز جزئی و از هر کاهی، 
کوه می سازند. این روشن است. 
چه زمانی بوده آنها خواستند در 
مسیر پیش��رفت باشیم؟ ما البته 
جنگ هش��ت ساله و تحریم 10 
ساله را داشتیم ولی باید بتوانیم 

جبران کنیم. 
بی��ان  رئیس جمه��������وری 
داش��ت: دش��منان ما از روز اول 
می خواس��تند انق��الب و نظ��ام 
استقرار پیدا نکند و اگر استقرار 
پی��دا ک��رد نظام��ی قدرتمن��د 
نباشیم تا الگو برای دیگران شود 
و خدای ناک��رده مردم ما از این 
نظام و حکومت ناراضی باشند و 

احساس کمبود کنند. 
روحان��ی اف��زود: کش��ورهای 
هم س��ن و س��ال ما را در شرق 

آس��یا ببینید. کش��ورهایی که با هم بودیم، سال اول انقالب در 
کنار هم بودیم مانند مالزی و کره جنوبی و ترکیه کجا بوده اند؟ 
ما کش��ورهایی هستیم که از نظر توسعه تقریباً هم سن هستیم، 
خب قبول اس��ت جنگ داش��تیم و آنها تحریم نداشتند، اما آیا 
قادر نیس��تیم به آنها برس��یم و عبور کنی��م؟ وی اضافه کرد: ما 
ملت بزرگوار دارای استعداد فراوان، دارای سرمایه بزرگ و دارای 

دینی هستیم که برای جهاد و تالش به ما انگیزه می دهد. 
رئیس جمهوری گفت: ما دارای کشوری هستیم که قوه قضائیه 
ما می تواند به کشور امنیت کافی برای اقتصاد و سرمایه گذاری و 
رونق اقتصاد بدهد. من هیچ وقت راضی نیستم کسانی بخواهند 
یک فرد یا ش��عبه را با کل کش��ور مقایس��ه کنن��د. با این همه 
قض��ات فرهیخته و کارکنان دس��تگاه قضا که ش��بانه روز تالش 
می کنند؛ بار س��نگینی بر دوش آنها اس��ت و خدمت بزرگی به 

کشور می کنند. 
روحانی تصریح کرد: قوه قضائیه که افتخارش اجرای احکام دین 
و گسترش قسط است، بیشترین بار برای اجرای عدالت را بر دوش 

دارد و همان جمله قبلی عدلیه شاید پرمعناتر بود. عدل مهم است 
و همه به س��راغ دادگستری می رفتند تحت عنوان عدلیه، اما قرآن 
به ما می گوید اسالم و همه انبیا می گویند که مردم برای قسط قیام 
کنند.  وی افزود: گاهی میزان می تواند وجدان عمومی جامعه و خود 
ما باشد. آنهایی که باید قسط وعدل را استقرار ببخشند ملت هستند 
و ما با کمک مردم می توانیم عدل و داد را مستقر کنیم. ضمن اینکه 
بار س��نگینی هم از بخش عدالت بر دوش قوه قضائیه است و همه 

موظف هستیم به این قوه کمک کنیم. 

اگر رئیس جمهوری در اجرای اصلی از قانون اساسی 
نقصی ببیند باید به صحنه بیاید

روحانی خاطرنش��ان کرد: اگر یکی از وظایف رئیس جمهوری 
اجرای قانون اساس��ی اس��ت، بخش��ی از آن قوه قضاییه است و 
اصولی که به این قوه مربوط است. اگر رئیس جمهوری نسبت به 
دولت و اجرای آن دغدغه خاطر دارد، نس��بت به قوه قضاییه هم 
همان دغدغه را باید داشته باشد، چراکه رئیس جمهوری مسئول 
اجرا است و اگر در اجرای اصلی نقصی ببیند باید به صحنه بیاید 

و در کنار قوای دیگر قرار بگیرد. 

 در چهار سال گذشته
قوا به دنبال تخریب هم نبوده اند

وی گفت: تردید ندارم امروز اگر س��ه قوه کشور تحت فرامین 
رهب��ری در کنار هم بیش از گذش��ته قرار بگیری��م، البته ما در 
چهار سال گذشته تالش مان این بوده در کنار هم باشیم. ممکن 
اس��ت از همه انرژی حداکثر اس��تفاده نشده باشد اما هیچ وقت 
قوه مجریه دنبال تخریب ق��وه قضاییه یا دیگر قوا نبوده و البته 
دیگ��ر قوا هم دنبال تخری��ب قوه مجریه نبوده ان��د اما باید کار 

باالتری انجام دهیم. 
رئیس جمه��وری با اش��اره به اینکه گفته ش��ود قوا مس��تقل 
هس��تند، کافی نیست، گفت: مس��تقل به معنای دیوار کشیدن 
بین دو قوه نیست، به این معناست که قوه قضائیه مستقل است 
و قاضی برای انشا و فهم حکمش مستقل است. مستقال قانون را 
می فهمد و تفسیر و حکم صادر می کند اما در عین حال مستقل 
به این معنی نیست که همدیگر را کمک و یاری نکنیم و تعامل 

نداشته باشیم. 

بهانه به دست دشمن ندهیم
روحانی افزود: در سیاست داخلی و خارجی مخصوصا در بخش 
اقتصاد نمی شود ما توجه نداشته باشیم به اینکه مسائل را چطور 
حل وفصل کنیم. همیش��ه اینچنین بوده است. اگر توانستیم در 
سیاس��ت خارجی کاری کنیم که دش��منان و بدخواهان ما تنها 
بمانند این بهتر است یا اینکه طوری رفتار کنیم که دیگران هم 

به کنار دشمن ما بروند؟ کدام بهتر است؟ 
وی اضافه کرد: ما بنا نیس��ت به دش��من کمک کنیم، دشمن 
به دنبال این اس��ت که در خاورمیانه صلح، ثبات و توسعه نباشد 
و همواره جنگ باش��د تا هم س��الح خود را بفروشد و هم بهانه 
برای مداخله داشته باشد. این کار دشمن است. رئیس جمهوری 
تصری��ح کرد: ما دنب��ال صلح و ثبات در منطق��ه و کوتاه کردن 
دس��ت دشمن و گرفتن بهانه از دس��ت دشمن هستیم ولی اگر 

بخواهیم به دستش بهانه بدهیم، درست است؟ 
روحانی گفت: ما اگر سیاس��ت خارجی داش��ته باشیم که اگر 
آمریکا خواس��ت در برابر ما بایس��تد اروپا، چین و روسیه هم در 
کنارش باش��ند یا اگر خواس��ت روبه روی ما بایستد، قدرت های 
دیگر آن را کمک نکنند و او را مورد سرزنش قرار دهند؟ پس ما 
می خواهیم اگر آمریکا در شورای امنیت 
سازمان ملل حرفی می زند، دیگران آن 
را تأیی��د کنند یا اگ��ر ادعایی کرد، 14 
کشور دیگر رأی منفی یا ممتنع بدهند؟ 
وی خاطرنشان کرد: چند روز پیش که 
آمریکا راجع به قطعنامه 2231 ، راجع 
به موشک های ایران حرف زد، کسی بود 
از آن حمایت کند؟ نه روسیه نه اروپا و 
ن��ه چین قبول نکردن��د. ولی زمانی بود 
که هر ادعایی از سوی آمریکا علیه ایران 
مطرح می شد هر 14 کشور رأی قطعی 
می دادند.  رئیس جمهوری با بیان اینکه 
نباید بگذاریم آمریکا بسط ید پیدا کند 
و قدرتمند ش��ود و از طرفی نباید بهانه 
در اختیار آنها قرار دهیم، گفت: ممکن 
اس��ت جایی آمریکا علیه برجام درست 
عم��ل نکند ی��ا تخلف کند ی��ا موردی 
را نق��ض کند؛ اگر آمری��کا نقض کرد و 
روسیه گفت احسنت، این خوب است؟ 
یا اگر خواست تخلفی کند اروپا، چین و 

روسیه مخالفت کردند؟ 

امروز تحریم هسته ای نداریم
روحان��ی افزود: م��ا از چه ناراحت هس��تیم؟ از تنهایی آمریکا 
و ان��زوای آن؟ ام��روز دول��ت یازده��م با رهنموده��ای رهبری 
و ب��ا حض��ور مردم و کمک ق��وای دیگر به نقطه ای رس��یده که 
تحریم های هس��ته ای را برداشته اس��ت. امروز تحریم هسته ای 
نداریم. وی اضافه کرد: ممکن اس��ت آمریکایی ها در برخی جاها 
تخلف کنند البته همیشه ما را تحریم کردند و هیچ وقت از بعد 
از انقالب در تعامل با آمریکا نبودیم. رئیس جمهوری خاطرنشان 
ک��رد: امروز می بینیم که در همین داس��تان فش��ار به بانک ها و 
موض��وع FATF که آمریکا، اس��رائیل و عربس��تان س��عودی 
روبه روی ایران بودند، تمام اروپا پشت ایران بود و روسیه و چین 
در کنار ایران قرار داش��تند و بس��یاری از کشورهای آفریقایی و 
آس��یایی کنار ایران بودند. این خوب اس��ت ک��ه آمریکا در کنار 
اس��رائیل و عربس��تان در مجمع بین المللی تنه��ا بماند یا کاری 

کنیم که همه پشت سرش بروند؟ 

در کنار دستگاه قضایی بی طرف به فکر ساختن ایرانی 
آبادتر باشیم

وی تأکی��د کرد: ما در ش��رایط امروز باید با دس��تگاه قضایی 
مس��تقل و بی طرف در کن��ار هم به فکر س��اختن ایرانی آبادتر 
باش��یم. آبادتر از گذش��ته، یک بخش بزرگ آن هم امروز بخش 
اقتصاد اس��ت که همه ما هم تأکید داریم. رئیس دولت یازدهم 
با تأکید بر اینکه مش��کل اقتصاد، یک مش��کل بزرگ در کشور 
اس��ت، تصریح کرد: قضائیه می تواند در اقتصاد، محیط زیست و 

آب به ما کمک کند. 

تالش برای شفافیت و مبارزه با فساد
روحانی اضافه کرد: باهم و در کنار هم با فس��اد مبارزه کنیم. 
در کنار هم برای ش��فافیت تالش کنیم. برای دولت الکترونیک 
تالش کنیم. بگذاریم همه چیز ش��فاف در اختیار مردم باش��د، 
البته دس��تگاه قضایی دس��تگاه نظارتی خ��ود را دارد، در قانون 

اساسی حتی دیوان عالی بر همه دادگاه ها نظارت دارد. 
وی با بیان اینکه بگذاریم دادنامه های ما در معرض بحث قرار 
بگیرد، گفت: امروز بخشی از دادنامه های ما به عنوان افتخار قوه 
قضاییه در دانشگاه ها و فضای مجازی دست به دست می چرخد. 
قاضی جوان دانشمندی که وقتی آدم مقدمه دادنامه و صدر آن 
را می خواند، افتخار می کند آدم تحصیلکرده، فهمیده و مس��لط 
ب��ه حقوق همه جوانب را در نظر گرفته اس��ت. بگذاریم دادنامه 
در روزنامه بیاید، عده ای از اساتید و دانشجوی حقوق اظهارنظر 
کنن��د، طوری نمی ش��ود.  رئیس جمه��وری اضافه ک��رد: همه 
دس��تگاه ها باید در برابر مردم با شفافیت عمل کنند و پاسخگو 
باش��یم. چرا قوه قضایه این کار را نکند؟ چرا رس��انه ها به کمک 
همه ما از باب انتقاد س��ازنده پیش نیایند؟ چه قوه مجریه، چه 

مقننه و چه قضائیه، فرقی نمی کند. 

همکاری برای تنظیم لوایحی که مردم را خوشحال تر کند
روحانی گف��ت: من امی��دوارم در دولت دوازده��م بتوانیم از 
قوه قضائیه بهره بیش��تری بگیریم. در رأس قوه قضائیه حضرت 
آیت اهلل آملی الریجانی، اندیش��مند فرهیخته ای که هم به فقه و 
هم به مقتضیات زمان مس��لط اس��ت، قرار دارند و ما به راحتی 
می توانیم با توجه به ش��رایط روز و با داش��تن اجتهاد پویا و در 
نظر گرفتن شرایط زمان و مکان لوایح قوی تر و بهتری به کمک 

هم تهیه کنیم. 
وی اف��زود: در کن��ار آن لوایح بتوانیم اعتماد عمومی بیش��تر 
جل��ب کنی��م و کار دس��تگاه قض��ا را س��اده تر کنیم ت��ا تعداد 
پرونده های دس��تگاه قضایی کم شود. در یکی از کشورها شرایط 
دس��تگاه قضایی به گونه ای است که گاهی ناچار می شوند بعضی 
هفته ها یکی دو روز تعطیل کنند. می ش��ود ما هم روزی به این 

نقطه برسیم که بگویم دستگاه قضا کاری ندارد؟ 
رئیس جمهوری خاطرنش��ان کرد: این کار س��ختی است ولی 
شدنی است. به شرط اینکه بخشی از کار قضا را به دستگاه های 
دیگر واگذار کنیم، اتاق های داوری تش��کیل شود. اینها هم اگر 

لوایح می خواهد در کنار هم بتوانیم آن لوایح را تنظیم کنیم. 
روحان��ی با بیان اینکه وزیر دادگس��تری می تواند نقش خوبی 
داش��ته باشد و رابط بین سه قوه اس��ت، گفت: وزیر دادگستری 
فردی را می تواند مش��خص کند و خود رؤس��ای ق��وا می توانند 
جلس��ات بیشتری داش��ته باشند. ما می توانیم ش��رایطی فراهم 
کنیم مردم ما خوش��حال تر شوند. کش��ور ما در مسیر پیشرفت 
و امنیت بیش��تری قرار بگیرد و ان ش��اءاهلل حض��رت ولی عصر 
امام زمان )عج( از همه ما در س��ایه تالش، کوشش، هماهنگی، 

هم فکری و هم افزایی خشنود و راضی شود. 

رئیس جمهور: 

قوه قضائیه به اقتصاد و سرمایه گذاری امنیت دهد
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فرصت امروز: این چندمین بار بود که وزیر راه و شهرس��ازی در چند ماه 
اخیر به صحن بهارس��تان رفته بود، این بار اما نه برای استیضاح و ماجراهای 

کشدار سیاسی، بلکه برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس 
درباره جزییات خرید هواپیماهای جدید از سوی ایرالین های...
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مقاومت های پیدا و پنهان
در مقابل ساماندهی موسسات اعتباری بدون مجوز

فراز و فرود سیاست های پولی

نسل سوم شبکه علمی ایران 
راه اندازی شد

15

پس لرزه های انتقاد از سود باالی بانکی در »بیست و هفتمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی« ادامه دارد

هجمه علیه سود بانکی 
هجمه علیه س��ود ب��االی بانکی! این خالص��ه تمام صحبت هایی 
اس��ت که مسئوالن اقتصادی دولت در »بیست و هفتمین همایش 
س��االنه سیاس��ت های پول��ی و ارزی« ب��ر زب��ان راندند؛ اس��حاق 
جهانگیری، مع��اون اول رئیس جمهور در آیین افتتاح این همایش 
گفت: »گرچه نرخ س��ود بانکی در سال های اخیر 17درصد کاهش 
یافت، اما به تازگی این نرخ با افزایش��ی اندک مواجه شده است. در 

این ش��رایط انتظار داریم دوس��تان مان در نظام بانکی توجه داشته 
باشند که با نرخ سود بانکی باال، سرمایه گذاری بسیار دشوار خواهد 
ب��ود.« وزیر اقتص��اد اما تندتر و گزنده ت��ر از جهانگیری درباره نرخ 
باالی س��ود بانکی س��خن گفت؛ علی طیب نیا اگرچه پیش از این 
نیز بارها نارضایتی اش را از س��ود ب��االی بانکی اعالم کرده بود، اما 
»بیس��ت و هفتمین همایش س��االنه سیاس��ت های پولی و ارزی« 

فرص��ت و مجالی بود تا او صریح تر از همیش��ه در این باره صحبت 
کند و نرخ باالی س��ود را مانعی مهم در راه رونق س��رمایه  گذاری، 
اشتغال و تولید و در یک جمله، عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد 
ای��ران معرفی کند.  با اینکه موضوع��ات دیگری نیز در این همایش 

همچون سودهای موهوم بانک ها، دورقمی  شدن دوباره نرخ 
2تورم و تاکید بر بازگشت به تورم تک نرخی، رقابت سنگین...

فرصتکسبوکار

13

سرمقاله
سکاندار بانک مرکزی که 

باید باشد؟ 

در اقتصاد هر کشوری کسی که 
ریاست بانک مرکزی را بر عهده 
از سیاس��ت گذاران  یک��ی  دارد، 
اقتص��ادی ب��زرگ و مه��م ب��ه 
دیدگاه های  ش��مار می آید ک��ه 
او در کنار دیدگاه های ش��خص 
رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه در مدیریت اقتصاد کشور 
بس��یار تاثیرگ��ذار اس��ت.  ابتدا 
نگاه��ی به تخصص و پیش��ینه 
رؤس��ای بانک مرکزی در ایران 
کاش��انی ابراهیم   می اندازی��م: 

ل  30س��ا )1339 -1340 (
بانکداری، علی اصغر پور  تجربه 

همایون )1340-1342(...
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 اسفندیار 
جهانگرد
 اقتصاددان

از مدیریت کسب و کار تا رهبری توانمند کارمندان



بانکی!  هجمه علیه س��ود ب��االی 
این خالصه تمام صحبت هایی است 
ک��ه مس��ئوالن اقتص��ادی دولت در 
»بیس��ت و هفتمین همایش ساالنه 
سیاس��ت های پولی و ارزی« بر زبان 
راندن��د؛ اس��حاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمه��ور در آیی��ن افتتاح 
این همایش گفت: »گرچه نرخ سود 
بانکی در س��ال های اخیر ١٧درصد 
کاهش یافت، اما به تازگی این نرخ با 
افزایشی اندک مواجه شده است. در 
این شرایط انتظار داریم دوستان مان 
در نظام بانکی توجه داشته باشند که 
با نرخ سود بانکی باال، سرمایه گذاری 

بسیار دشوار خواهد بود.«
وزیر اقتصاد ام��ا تندتر و گزنده تر 
از جهانگی��ری درب��اره ن��رخ باالی 
س��ود بانک��ی س��خن گف��ت؛ علی 
طیب نی��ا اگرچ��ه پی��ش از این نیز 
س��ود  از  را  نارضایت��ی اش  باره��ا 
ب��االی بانکی اع��الم کرده ب��ود، اما 
»بیس��ت و هفتمین همایش ساالنه 
سیاست های پولی و ارزی« فرصت و 
مجالی بود تا او صریح تر از همیش��ه 
در این باره صحبت کند و نرخ باالی 
س��ود را مانع��ی مه��م در راه رونق 
سرمایه  گذاری، اشتغال و تولید و در 
یک جمله، عامل��ی برای ثبات زدایی 

در اقتصاد ایران معرفی کند. 
ب��ا اینک��ه موضوعات دیگ��ری نیز 
در ای��ن همایش همچون س��ودهای 

موهوم بانک ها، دورقمی  شدن دوباره 
نرخ تورم و تاکید بر بازگش��ت به تورم 
تک نرخی، رقابت سنگین خودروسازان 
در جذب سپرده، ادغام بانک ها، لوایح 
دوقلوی اصالح نظام بانکی و. . . مطرح 
شد، اما انتقاد مسئوالن دولت از سود 
باالی بانکی، موضوعی بود که بیش��تر 
از دیگر مباحث، مورد استقبال فعاالن 
بخش خصوصی قرار گرفت و از جمله 
رئیس اتاق ایران بابت آن روز گذشته 
از مع��اون اول رئیس جمه��ور و وزیر 

اقتصاد تشکر کرد. 
غالمحس��ین ش��افعی در بیست و 
پنجمین جلس��ه هی��أت نمایندگان 
اتاق ایران در این باره گفت: »جا دارد 
از آقایان جهانگیری و طیب نیا تشکر 
کنیم. تاکید ای��ن آقایان بر ضرورت 
کاهش نرخ س��ود بانکی بس��یار بجا 
بود. زیرا با این سودهای بانکی هیچ 
واح��د تولیدی قادر نب��ود به حیات 
خ��ود ادامه دهد. س��ه س��ال پیش 
در جلس��ه صبحانه کاری، از وزرای 
اقتص��ادی این س��وال را پرس��یدیم 
که چرا وقتی تورم تک رقمی ش��ده، 
نرخ س��ود تس��هیالت پایین نیامده 
اس��ت و امروز انتظار داریم پاسخ آن 
داده شود. پاسخ این سوال، خواسته 

جدی فعاالن اقتصادی است.«

چابک سازی دولت آری، ادغام 
و انتزاع نه

ای��ران،  بازرگان��ی  ات��اق  رئی��س 
مهم ترین مطالبه بخش خصوصی را 

کوچک سازی دولت دانست و با اشاره 
به ضرورت بازتعریف نقش دولت در 
اقتصاد گفت:  »دولت باید براس��اس 
برنامه ای مدون از تصدی گری خارج 
ش��ود و اموری را که می تواند واگذار 
کند در اختیار بخش خصوصی قرار 
ده��د، وگرن��ه ادغام و انت��زاع، هیچ 

نتیجه ای دربر ندارد.«
ب��ه گ��زارش »فرص��ت ام��روز«، 
غالمحس��ین ش��افعی در بیس��ت و 
پنجمین جلس��ه هی��أت نمایندگان 
اتاق ای��ران تاکید ک��رد: »در دولت 
آین��ده باید تعریف جدیدی از بخش 
خصوص��ی، ق��درت، اثرگ��ذاری آن، 
نح��وه و چگونگ��ی تعامل ب��ا آن و 
جایگزینی بخش خصوصی در بعضی 

از امور دولتی صورت بگیرد.«
از  »پی��ش  داد:  ادام��ه  ش��افعی 
تعیین وزرای دول��ت دوازدهم ابتدا 
الزم اس��ت واقعیت کنون��ی اقتصاد 
ایران توس��ط کارشناس��ان مستقل 
مج��ددا تعریف ش��ود و این موضوع 
مدنظر قرار بگیرد که در چهار س��ال 
گذش��ته چه به دست آورده ایم و در 
چهار سال آینده می خواهیم به کجا 

برسیم.«
او افزود: »ابتدا باید مشخص شود 
ک��ه ما به دنبال تش��کیل یک دولت 
رفاه هس��تیم تا درآمده��ای نفت را 
جمع آوری کند و بین نهادها و مردم 
توزی��ع کند یا اینکه ب��ه دنبال مدل 
توسعه محور هستیم که ضمن حفظ 
منافع جامعه، برنامه ریزی بلندمدتی 

برای نسل آینده داشته باشد.«
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح 
ک��رد: »ام��روز اش��تغال مهم تری��ن 
دغدغه اقتصادی کش��ور اس��ت. بنا 
بر آمار سرش��ماری نفوس و مسکن، 
در بی��ن س��ال های ١۳٧۵ تا ١۳۸۵ 
توانس��ته ایم نزدیک به یک میلیون 
و ۵۰۰ ه��زار ش��غل ایج��اد کنیم. 
باید بررس��ی شود که چرا ما یک بار 
توانس��تیم به چنین رکوردی دست 
پیدا کنیم. برای رس��یدن به پاس��خ 
این سوال الزم است یک گفت وگوی 
اینکه  چندجانبه صورت بگی��رد، نه 
فقط بحث یک طرف��ه ای را از طرف 

دولت شاهد باشیم.«
او ادام��ه داد: »توس��عه اقتصادی 
امری نیس��ت که خود به خود اتفاق 
سیاس��ت های  نیازمند  بلک��ه  بیفتد 
راهبردی اس��ت. دولت بای��د دارای 
اس��تراتژی واحد باش��د و ن��ه اینکه 
برنامه های متع��دد و بعضا متناقض 
داش��ته باشد. نیاز است دولت بخش 
خصوص��ی را کن��ار خود ق��رار دهد 
چراک��ه نخب��گان بخ��ش خصوصی 
ب��ر اجرای��ی ش��دن برنامه ها کمک 
اتاق  ش��ایانی خواهند کرد. مطمئنا 
بازرگان��ی در کنار قوای س��ه گانه از 
تمام ظرفیت های خود برای توس��عه 

اقتصادی استفاده خواهد کرد.«
شافعی با اش��اره به لزوم بازگشت 
اعتماد فعاالن اقتصادی یادآور ش��د: 
»در گذش��ته هزینه های نااطمینانی 
فش��ارهای  و  تحریم ه��ا  جمل��ه  از 

اقتص��ادی و هزینه ه��ای تحمیل��ی 
قان��ون هدفمن��دی یارانه ه��ا را که 
نتایج��ی مانن��د افزایش ن��رخ ارز و 
افزایش نرخ س��ود تس��هیالت را به 
دنبال داش��ت تجربه کردیم که همه 
ناش��ی از تصمیم های کالن کشوری 
ب��ود. همه این اقدام ه��ا به بی پناهی 
بخش خصوص��ی در برابر نامالیمات 
منج��ر ش��د و نااطمینان��ی ش��دید 
فعاالن اقتصادی را به دنبال داش��ت 
که امروز باید بازگرداندن این اعتماد 

از اولویت های ما باشد.«
ش��افعی با تاکید بر لزوم باال بردن 
س��هم بخش خصوص��ی از اقتصاد و 
اجرای سیاس��ت های اصل 44قانون 
اساس��ی گفت: »در بس��یاری موارد 
شاهد این هستیم که نه تنها مدیریت 
واحدهای دولتی به بخش خصوصی 
واگذار نش��د، در برخ��ی موارد حتی 
مالکی��ت منابع بخ��ش خصوصی در 

اختیار دولت در آمد.«
وی با بیان اینکه توسعه اقتصادی 
نیازمن��د  مش��کالت  ب��ر  غلب��ه  و 
برنامه ری��زی و تعیین سیاس��ت های 
واقع بینانه اس��ت، افزود: »در برخی 
موارد ش��اهد برنامه های ناهماهنگ 
و گاه��ی متناق��ض دولت هس��تیم. 
بخ��ش خصوص��ی خواس��تار توجه 
ب��ه معیاره��ای خ��ود ب��رای تعیین 
وزیران دولت آینده اس��ت که وزرای 
اقتص��ادی کابین��ه باید هس��ته های 
مشاوره از بخش خصوصی را در کنار 

خود قرار دهند.«

پس لرزه های انتقاد از سود باالی بانکی در »بیست و هفتمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی« ادامه دارد

هجمه علیه سود بانکی

 رئی��س ات��اق بازرگان��ی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ته��ران با انتقاد 
از حساس��یت نابج��ا روی نرخ ارز و 
بی تفاوتی نس��بت ب��ه تورم های باال 
در س��ال های گذش��ته در اقتص��اد 
کشور، بر برنامه ریزی تدریجی برای 
یکسان سازی قیمت ارز با نرخ واقعی 
تاکید کرد. مسعود خوانساری با بیان 
اینکه اقتص��اد همواره خ��ود درباره 
ن��رخ ارز تصمیم گیری کرده اس��ت، 
نه بان��ک مرکزی، گف��ت: علت این 
موضوع حساس��یت باال و همیشگی 
در م��ورد ارز اس��ت، در حال��ی که 
این حساس��یت در مورد تورم وجود 

نداشته است. 
 او در میزگرد تخصصی »سیاست 
ارزی در راس��تای حف��ظ ثبات مالی 
و رش��د اقتص��ادی« در »بیس��ت و 
هفتمین همایش سیاست های پولی 
و ارزی« گف��ت: متاس��فانه در طول 
س��ال های بعد از انقالب تثبیت نرخ 
ارز به عن��وان ی��ک ارزش در نظ��ام 
اقتص��ادی و اجتماعی کش��ور دیده 
ش��ده و ب��اال رفتن قیم��ت ارز یک 
اش��کال یا حتی بح��ران در اقتصاد 

تلقی شده است. 
 خوانس��اری متوسط نرخ تورم در 
س��ال های بع��د از انق��الب را حدود 
۲۲درص��د اع��الم کرد و اف��زود: در 
ای��ران هم��ه حساس��یت ها متوجه 
ن��رخ ارز ب��وده و باعث ش��ده حالت 
سینوس��ی در اقتصاد کشور به وجود 
بیاید که بیشترین ضربه را به صنایع 

و تولیدکنندگان زده است. 
 رئی��س ات��اق بازرگان��ی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی تهران با تاکید 
ب��ر اینکه ایجاد ثب��ات در نرخ ارز را 
در طول فعالیت دولت یازدهم قبول 
دارد، تاکی��د کرد که با این حال این 
ثبات نمی تواند پایدار باشد. او در این 
ب��اره توضیح داد: تا بهمن ماه س��ال 
گذشته به طور متوسط ۲۵ تومان به 
نرخ دالر مبادله ای افزوده می ش��د تا 
فاصله بین نرخ دالر مبادله ای و بازار 
آزاد کاه��ش یابد، ام��ا از این ماه به 
بعد این افزای��ش به ۲تومان محدود 
شده است و در صورتی که برای این 
موضوع چاره اندیشی نشود، بار دیگر 

فنر قیمت دالر رها خواهد شد. 
 مس��عود خوانس��اری ادام��ه داد: 

تولیدکنندگان بیش��ترین ضربه را از 
نوس��انات ارزی خورده اند و در حال 
حاضر به دلیل نوسانات شدید قیمت 
ارز در س��ال های ۹۰ و ۹١ هن��وز 
بس��یاری از کارآفرینان کشور دچار 
مش��کل هس��تند و حتی متاس��فانه 
برخی از آنها به زندان هم افتاده اند. 
 او خاطرنشان کرد: از سال ١۳۹۲ 
ت��ا به امروز بی��ش از ۶۰درصد تورم 
داخلی داش��ته ایم که اثر خود را در 
نرخ ارز نش��ان نداده است؛ نرخ دالر 
در ابت��دای دول��ت یازدهم حدود ۳ 
ه��زار و ٧۵۰ تومان بود که این رقم 
در حال حاض��ر نیز در همین حدود 

است. پس تورم کجا رفته است؟ 
 خوانس��اری پیش بین��ی کرد که 
تورم، ن��ه مانند س��ال های ١۳۹۰و 
١۳۹١ اما حتما بر نرخ ارز اثر خواهد 
گذاش��ت و ثب��ات حاض��ر ادامه دار 
نخواه��د ب��ود؛ هرچن��د ب��رای این 
موضوع باید رکود موجود در بازار را 

نیز مدنظر قرار داد. 
رئی��س اتاق تهران ب��ا بیان اینکه 
قس��مت مهمی از بودج��ه دولت از 
مح��ل تبدی��ل ارز به ری��ال تامین 

می شود، گفت: دولت خود را موظف 
ب��ه قیمت گ��ذاری ارز می دان��د زیرا 
می خواهد ریال خود را تامین کند. 

 وی گفت: قرار بر این بوده است که 
از محل منابع صندوق توسعه ملی، هم 
برای آینده س��رمایه گذاری انجام شود 
و هم از نوسانات ارزی جلوگیری شود 
ام��ا می بینیم که عالوه بر درآمد ٧۰۰ 
میلیارد دالری نفتی در دولت های نهم 
و دهم، آنچه  در دولت هش��تم نیز در 
صندوق توسعه ملی ذخیره شده بود، 

هزینه شد. 
 خوانساری با انتقاد از یکسان بودن 
میزان ذخیره ارز در صندوق توس��عه 
ملی در س��ال های باال یا پایین بودن 
قیمت نف��ت، تصریح ک��رد: چرا باید 
در س��ال های وفور درآمده��ای ارزی 
همان ١۰درصدی را به صندوق توسعه 
ملی واریز کنیم که در س��ال های افت 
قیمت؟ این موازنه باید با قیمت نفت 
و می��زان درآمدهای نفتی تغییر کند 
تا بتوان در سال های مختلف از منابع 
صندوق برای توسعه اشتغال استفاده 

کرد. 
 رئی��س اتاق تهران ب��ا بیان اینکه 

بخش خصوصی با پایین نگه داشتن 
تصنع��ی قیم��ت ارز مخالف اس��ت، 
گف��ت: باره��ا در ط��ول س��ال های 
گذش��ته اعالم کرده ای��م که تثبیت 
ن��رخ ارز موفق نخواهد بود و باالخره 

فنر ارز رها خواهد شد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ارز مکانیزم 
خ��اص خ��ود را دارد، تصریح کرد: 
بزرگ تری��ن مش��کلی ک��ه بخ��ش 
خصوص��ی ب��ا آن مواج��ه اس��ت، 
غیرقاب��ل پیش بینی ب��ودن زمان و 
دامنه نوس��ان نرخ ارز اس��ت و این 
موضوع باعث ش��ده سرمایه گذاران 
ب��ه  تمایل��ی  و خارج��ی  داخل��ی 
س��رمایه گذاری در ای��ران نداش��ته 

باشند. 
 این فع��ال بخش خصوصی یکی 
از مهم تری��ن خواس��ته های بخش 
خصوصی را پیش بینی دس��ت کم 
دو س��اله ن��رخ ارز از س��وی بانک 
مرکزی و دولت عنوان کرد و گفت: 
بدون پیش بینی درست از نرخ ارز، 
صادرکنندگان نمی دانند چه اتفاقی 
ب��رای تولی��د و ص��ادرات آنها رخ 

خواهد داد. 

چرا حساسیت روی نرخ ارز بیش از تورم بوده است؟ 

رفتار سینوسی ارز در اقتصاد ایران

نگاه

سرمقاله

سکاندار بانک مرکزی که باید باشد؟ 

در اقتصاد هر کش��وری کس��ی که ریاس��ت بانک مرکزی 
را ب��ر عهده دارد، یکی از سیاس��ت گذاران اقتصادی بزرگ و 
مهم به ش��مار می آید که دیدگاه های او در کنار دیدگاه های 
ش��خص رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه در مدیریت اقتصاد کش��ور بس��یار 

تاثیرگذار است. 
ابت��دا نگاه��ی ب��ه تخصص و پیش��ینه رؤس��ای بانک 
کاش��انی ابراهی��م  می اندازی��م:  ای��ران  در   مرک��زی 

عل��ی  بانک��داری،  تجرب��ه  )١۳4۰-١۳۳۹(۳۰س��ال   
اصغر پ��ور همای��ون )١۳4۲-١۳4۰( دکت��رای اقتصاد و 
حقوق، مهدی س��میعی )١۳4٧-١۳4۲( حس��ابداری و 
علوم سیاس��ی، خداداد فرمانفرمائی��ان )١۳4۹-١۳4٧( 
 دکترای اقتصاد از دانشگاه کلرادو آمریکا، مهدی سمیعی 
)١۳۵۰-١۳4۹( حس��ابداری و علوم سیاس��ی، عبدالعلی 
جهانش��اهی )١۳۵۲-١۳۵۰( دکت��رای حقوق از پاریس، 
محمد یگان��ه )١۳۵4-١۳۵۲( حقوق دانش��گاه کلمبیا، 
حسنعلی مهران )١۳۵۶-١۳۵4( علوم  سیاسی  و اقتصاد، 
یوس��ف خوش کیش )١۳۵٧-١۳۵۶( بانکداری از فرانسه 
و انگلیس، محمدعلی مول��وی )١۳۵۸-١۳۵٧(، علیرضا 
نوبری )١۳۶۰-١۳۵۸( فوق لیسانس ریاضی از سوربون و 
فوق لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس تحقیق در عملیات از 
دانشگاه استنفورد، سیدمحسن نوربخش )١۳۶۵-١۳۶۰( 
دکترای اقتصاد از دانشگاه UC Davis کالیفرنیا، مجید 
قاس��می )١۳۶۸-١۳۶۵( دکت��رای اقتصاد از دانش��گاه 
س��اوت همپتون انگلی��س، س��یدمحمد حس��ین عادلی 
)١۳٧۳-١۳۶۸( دکترای مدیریت کس��ب و کار از دانشگاه 
 ،JamiaMilliaIslamia کالیفرنیا و دکترای اقتصاد از
اقتصاد  سیدمحس��ن نوربخش )١۳۸۲-١۳٧۳( دکترای 
از دانش��گاه UC Davis  کالیفرنی��ا، ابراهیم ش��یبانی 
)١۳۸۶-١۳۸۲(کارشناس��ی ارش��د و دکت��رای اقتص��اد 
 از دانش��گاه ایندیان��ای آمری��کا، طهماس��ب مظاه��ری 
)١۳۸٧-١۳۸۶(کارشناس��ی و کارشناس��ی ارشد عمران 
از دانش��کده فنی تهران و دکترا در رش��ته مدیریت مالی 
از دانش��کده مدیریت دانش��گاه تهران، محم��ود بهمنی 
)١۳۹۲-١۳۸٧(دکترای مدیریت بازرگانی، ولی اهلل سیف 
)تاکنون-١۳۹۲( دکترای حس��ابداری از دانشگاه عالمه 

طباطبایی. 
 ب��رای ارزیابی سیاس��ت های بان��ک مرکزی ای��ران در دوره 
۵٧ ساله از تاس��یس آن، باید ضوابط صحیح و روشنی داشت 
تا بتوان آن سیاست ها را براساس اهداف اقتصادی سنجید. به 
طور کلی کاراتر ش��دن سیاس��ت های پولی در اجرای اهداف 
نش��ان دهنده بهبود در کارایی بانکداری مرکزی هر اقتصادی 
اس��ت. توانایی سیاست گذاران در اجرای وظایف شان، اساسا به 
داش��تن ابزارهای الزم برای کاهش ناپای��داری و تغییرپذیری 
تولید و تورم بس��تگی دارد. لذا کاهش مرکب در تغییرپذیری 
تولید و تورم نتیجه بهبود کارایی سیاس��ت های پولی است، به 
عبارتی بانک های مرکزی در همه دوران ها باید به دنبال کاهش 

میانگین وزنی تغییرپذیری تولید و تورم باشند. 
ب��ر مبنای مطالع��ات انجام ش��ده در این ب��اره در ایران 
می توان گفت در دهه 4۰ سیاس��ت های پولی موثر و موفق 
بوده اند و در دهه ۵۰ شمسی با شکست مواجه شدند. اگر به 
تغییرپذیری تولید و تورم طی سال های بعد انقالب اسالمی 
نیز نگاه ش��ود مشخص اس��ت که ناپایداری مرکب تولید و 
تورم طی س��ال های فوق همواره گریبانگی��ر اقتصاد بوده و 

نشان دهنده افت کارایی سیاست های پولی بوده است. 
در دوره ١۳۸۵-١۳٧٧ بع��د از انق��الب اس��المی، اندکی 
کارایی سیاس��ت های پولی بهبود داشته اس��ت، ولی با این 
حال از این دوره به بعد تاکنون کارایی سیاس��ت های پولی 
دچار تنزل شده است. اگر جدا از اهداف نهایی تغییر پذیری 
ت��ورم و تولید بخواهیم سیاس��ت های پول��ی را در محدوده 
عملک��رد متغیرهای پولی در مقابل اهدافی که بانک مرکزی 
برای آن متغیرها در نظر داشته مورد مقایسه قرار دهیم، در 
آن صورت باید دید در آغاز هر سال بانک مرکزی چه هدفی 
برای رش��د پول یا شبه پول یا حجم اعتبارات در نظر داشته 

و آیا به اهداف خود رسیده یا خیر؟ 
فارغ از مسئله مطرح شده باید به این نکته اشاره کرد که 
در این ادوار به ش��کل تقریبا یکسان باید توجه شود که در 
اقتصادی که درآمد نفتی حرف اول را می زند و این درآمد از 
طریق بودجه دولت و سیاست های مالی وارد مدار اقتصادی 
می ش��ود، فضای زیادی برای عملکرد مستقل بانک مرکزی 
نمی مان��د. با این همه، افراد می توانند نقش موثری داش��ته 
باش��ند و نوع مدیریت آنها و نحوه برخوردشان با مسائل به 
نوبه خود بی تاثیر نبوده و نیست؛ هر چند همه رؤسای بانک 
مرکزی مجبور به رعایت قوانینی بودند که حوزه عمل ش��ان 
را مش��خص کرده بود. تجربه تاریخی رؤسای بانک مرکزی 
ایران نش��ان می دهد عملکرد آن بیشتر حول سلیقه و عالقه 
هر رئیس��ی در بانک، بانک مرکزی مدیریت شده است. اگر 
رئیس بانک مرکزی اقتصاددان بوده مسائل اقتصادی بیشتر 
مطرح ب��وده و اگر حقوقدان بوده مس��ائل حقوقی و قانونی 
بیش��تر جلوه داشته و اگر حس��ابدار بوده، مسائل ترازنامه و 

حساب سود و زیان مهم بوده است. 
اما چه چیزی باعث ش��ده برخی از این افراد رؤس��ای بانک 
مرک��زی را موفق تر از بقیه کن��د؟ توضیح و چرایی این موضوع 
را در وهل��ه اول بای��د در نگرش سیاس��ت گذاران در خصوص 
چگونگی عملکرد اقتصاد، جس��ت وجو کرد. در خصوص موارد 
موفق، سیاست گذاران باید اعتقاد راسخی داشته باشند که تورم 
هزینه های زیادی به دنبال دارد و نگرش��ی واقع بینانه نسبت به 
اثر سیاس��ت پولی بر نوسانات اقتصادی داشته باشند. در مقابل 
رؤس��ای ناموفق، نگرش��ی داش��ته اند که با درک اقتصاددانان 
از اقتص��اد کالن مدرن بس��یار متفاوت بوده اس��ت.  تجربه در 
ایران و کش��ورهای جهان نشان داده که سیاست پولی نقش 
بس��یار مهمی در اندازه و ش��دت تورم و نوسانات تولید دارد. 
لذا برای انتخاب ریاس��ت بانک مرک��زی کارآمد و موثر باید 
ابت��دا دیدگاه های نامزدهای دریافت این س��مت را در قالب 
نوشته  ها، س��خنرانی ها در قالب سیاست های پولی و کارکرد 
آن بر اقتصاد یا دیگر مدارک آنها بررس��ی کرد.  درس��ی که 
می توان از این کار آموخت بس��یار ساده است؛ داشتن دانش 
اقتصاد کالن برای یک ریاست موفق بر بانک مرکزی ضروری 
اس��ت. بر این اس��اس روش انتخاب ی��ک رئیس خوب برای 
بانک مرکزی بررس��ی باورهای اقتص��ادی افراد و مصاحبه با 
آن��ان برای آگاهی بیش��تر از نگرش آنان نس��بت به عملکرد 
اقتصادکالن اس��ت. اگ��ر گفته ه��ای یک ف��رد غیرواقعی و 
غیرتئوریک باشد، مجددا اقتصاد به تورم و نوسانات قیمت و 
نوسانات تولید بازخواهد گشت و سرمایه گذاری ها در اقتصاد 
از بی��ن خواهند رف��ت و تولید اقتصاد رون��ق پایدار نخواهد 
یاف��ت. بر این اس��اس، انتخاب ریاس��ت بان��ک مرکزی باید 
یک اقتصاددان با تجربه گس��ترده سیاس��ت گذاری و دیدگاه 
اقتصادی مشخص باشد و بر حفظ آن در دولت پایبند باشد. 

یادداشت

حرف هایی برای ویترین

یک��ی از مهم ترین مس��ائل مغفول مان��ده در صنعت ایران 
طی س��ال های گذشته نحوه ارتباط بخش خصوصی و فعاالن 
صنعتی با وزارت صنعت اس��ت. نکته مهم این اس��ت که باید 
تمام فعالیت های صنعتی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد 
و نقش وزارت صنعت تنها نظارت و هدایت باشد. وزارت صنعت 
به عنوان متولی صنعت کش��ور باید به کمک بخش خصوصی 
برای حل مش��کالت بیاید نه اینکه مش��کل آفرینی کند. این 
وزارتخانه باید در زمینه تدوین قوانین و مقررات به شکلی عمل 
کند که فعال صنعتی با مشکالت کمتری در زمینه استفاده از 
مواد اولیه، انرژی، صادرات و واردات و دیگر فعالیت های مربوط 
به صنعت دست وپنجه نرم کند. کنشگری وزارت صنعت باید 
به گونه ای باشد که فعال بخش خصوصی را تشویق به فعالیت 
کند نه اینکه انگیزه او را سلب کند. هدایت سرمایه های بخش 
خصوصی به بخش های مولد در اقتصاد با روشن شدن جایگاه 

هر کدام از این بخش ها ممکن است. 
در واقع شکل مواجهه وزارت صنعت با پدیده های پیرامونی 
صنعت، فعاالن این صنعت و دیگر مسائل مربوط به آن ضامن 
جذب س��رمایه حداکثری به صنعت و بخش تولید اس��ت، اما 
هزاران دریغ و زهی خیال باطل که بسیاری از حرف و سخن ها 
در این زمینه صرفا جنبه تزیینی دارد و عملیاتی نمی شود. به 
نظر می رس��د مس��ئوالن بیش از هر چیز به پر کردن خالئی 
عالق��ه دارند که با ش��عار دادن در مورد نقش و جایگاه بخش 
خصوصی در تولید و وزارت صنعت در اقتصاد پر می شود. گویا 
برای س��رگرم کردن مردم صرفا مسائلی مطرح می شود و بعد 
به دس��ت فراموشی سپرده می ش��ود. من فکر نمی کنم از بین 
مسئوالن گوش شنوایی برای شنیدن حرف های کارشناسی در 
این زمینه وجود داش��ته باشد و بخواهند براساس این نظریات 
در مورد مسائل مختلف وزارت صنعت تصمیم بگیرند. به نظر 
م��ن اراده ای برای اصالح و حمای��ت از بخش مولد و کمک به 
بخش خصوصی در بدنه دولت وجود ندارد. سیستم اقتصادی 
به گونه ای تدوین ش��ده و شکل یافته که تالش ها را معطوف به 
واردات می کند تا تولید و باقی حرف ها جنبه تزیینی دارد. این 
برآیندی اس��ت که از تجربه س��ال های مختلف حاصل شده و 
نشان می دهد کسی عالقه مند به صنعت نیست و از مسئوالن 
هم کس��ی به نظرات کارشناس��ی اعتنایی ن��دارد. در ماه های 
گذشته بحث ادغام و تفکیک وزارتخانه ها مطرح  شده و سوال 
بزرگ این اس��ت که به واقع تفکیک وزارت صنعت و تش��کیل 
وزارتخان��ه مجزای��ی برای صنعت می تواند ب��ه بهبود وضعیت 
صنعت و کمک بیش��تر به تولید بینجامد؟ در پاسخ باید گفت 
همه چیز به اهداف مربوط اس��ت و اینکه چه برنامه هایی برای 
صنع��ت داریم. نمی توان با تغییر س��ازمان ها انتظار اصالحات 

داشت. باید برنامه ای داشت و به اجرای آن برنامه پایبند بود. 
منبع: سایت خبری اتاق تهران 

شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی در کشور مهیا نیست
بانک مرکزی ابتدا نرخ سود بین بانکی را 

کاهش دهد
با وجود گالیه وزیر اقتصاد از باال بودن نرخ سود تسهیالت 
و سپرده های بانکی در »بیس��ت و هفتمین همایش ساالنه 
سیاس��ت های پولی و ارزی« اما کارشناسان بانکی معتقدند 
ک��ه ش��رایط برای کاهش نرخ س��ود بانکی در کش��ور مهیا 
نیست و اگر این گونه بود، مصوبه ١۸درصد نرخ تسهیالت و 
سود بانکی که هم اکنون وجود دارد، اجرایی می شد و شاهد 

سودهای باالی ۲۰درصد نبودیم. 
در همین زمینه، حسین س��لیمی نایب رئیس کمیسیون 
پول و س��رمایه اتاق تهران و از کارشناس��ان باسابقه بانکی 
کش��ور، می گوی��د: »چ��را مصوبه ن��رخ ١۸درصدی س��ود 
س��پرده های بانکی با وجود تصویب در شورای پول و اعتبار، 
اجرایی نش��ده است و ما شاهد س��ودهای باالی ۲۰ و حتی 
۲۲درصدی هس��تیم؟ زیرا عمال زیرس��اخت های الزم برای 
کاهش س��ود سپرده ها فراهم نیس��ت و تا زمانی که شرایط 
آماده نباش��د، ام��کان کاهش س��ودهای بانک��ی به صورت 

دستوری وجود ندارد و جواب نخواهد داد.«
او ب��ا بیان اینکه در حال حاضر س��ود س��پرده بین  بانکی 
که بانک ه��ا از بانک مرکزی دریاف��ت می کنند، خود باعث 
ب��ه وجود آمدن یک بازار رقابتی منفی ش��ده اس��ت، ادامه 
می ده��د: »در ش��رایطی وزیر اقتصاد و مس��ئوالن بانکی از 
کاهش نرخ س��ود س��پرده ها صحبت می کنند که نرخ سود 
بین  بانکی که بانک مرکزی دریافت می کند، ۲۸درصد است 
و ب��ا جریمه دیرک��رد )۶ درصدی( این ع��دد به ۳4 درصد 
می رسد و عمال باتوجه به اینکه بانک ها در حال حاضر توان 
بازپرداخت س��رموعد س��پرده هایی را ک��ه دریافت کرده اند 
ندارند، عمال همان ۳4درصد به نرخ س��ود بین  بانکی تبدیل 
ش��ده و حاال سوال این مطرح است که با این شرایط چگونه 
قرار است نرخ سود سپرده ها کاهش پیدا کند؟ وقتی شرایط 
این گونه اس��ت، بانک ها با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار 
ب��رای حداکثر پرداخت نرخ ١۸درصدی س��ود س��پرده ها و 
تس��هیالت، ترجیح می دهند این ع��دد را افزایش دهند به 
ج��ای اینک��ه از بانک مرک��زی وام دریافت کنن��د و با نرخ 

۳4 درصد بازپرداخت کنند.«
نایب رئیس کمیس��یون پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره 
به اینکه اگر مس��ئوالن به دنبال کاهش نرخ سود سپرده ها 
هستند، باید نرخ سود س��پرده های بین بانکی را در مرحله 
اول کاهش دهند، می گوید:  »ش��ورای پول و اعتبار از یک 
س��ال پیش در جلس��ات مختل��ف خود روی کاهش س��ود 
سپرده ها و تسهیالت بانکی و رسیدن آن به ١۵درصد بحث 
کرده اس��ت، ولی هنوز ش��رایط برای تصویب و اجرای این 
موضوع فراهم نیس��ت و ب��ه اعتقاد من، ت��ا آن زمان نباید 
به صورت دس��توری اقدامی انجام داد زی��را در عمل مصوبه 
اجرای��ی نخواهد بود.« این کارش��ناس بانکی می افزاید: »به 
نظر می رسد که هم اکنون بانک ها در حال برنامه ریزی برای 
کاهش نرخ سود بانکی و مصوبه جدید شورای پول و اعتبار 
برای کاهش نرخ س��ود سپرده ها و تس��هیالت هستند، زیرا 
می بینی��م که دیگ��ر کمتر بانکی س��پرده های طوالنی مدت 
یک س��اله باز می کند و بیشتر بانک ها به دنبال سپرده های 
ش��ش ماهه و کمتر هس��تند، زیرا می ترس��ند که با تصویب 
یکباره شورای پول و اعتبار و کاهش نرخ سپرده ها رو به رو 
ش��وند.« سلیمی همچنین در پاسخ به اینکه آیا کاهش نرخ 
سود سپرده ها، تاثیری منفی روی حجم سپرده های مردمی 
خواهد داش��ت یا نه، پاسخ می دهد: »کاهش ۲ تا ۳درصدی 
سپرده ها باعث نمی شود که س��پرده گذاران سرمایه خود را 
از بانک ها خ��ارج کنند، زیرا تاثیر آنچنانی نخواهد داش��ت 
و از طرف��ی ه��م جایگزینی ب��رای بانک ه��ا در حال حاضر 
وجود ن��دارد که تا این حد س��ود تضمین ش��ده، پرداخت 
کنند، بنابراین افراد اقدام به خارج کردن س��پرده های خود 

نخواهند کرد.«
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هادی حق ش��ناس گفت دلیل نمی ش��ود ک��ه در کابینه یا 
س��طوح مختلف مدیریتی از افرادی استفاده کنند که جرات 

هیچ گونه ریسکی را نداشته باشند.
ه��ادی حق ش��ناس، کارش��ناس اقتص��ادی در گفت وگو با 
خبرآنالی��ن گفت: »دولت بای��د بتواند مدی��ران کارآمدی را 
انتخاب کند، این مدیران کارآمد وظیفه ش��ان این اس��ت که 
بخش��ی از کارهای باقی مانده را طبق اصل 44 قانون اساسی 
ب��ه بخش خصوصی واگ��ذار کنند و از طرف��ی دیگر تدبیری 
بیندیشد که منابع بخش خصوصی جذب اقتصاد ایران شود.«
وی اف��زود: »در برنامه شش��م قرار اس��ت ۶۵ میلیارد دالر 
س��االنه جذب اقتصاد ایران شود، نرخ بیکاری تک رقمی شود، 
س��االنه یک میلیون ش��غل ایجاد شود و رشد اقتصادی باالی 
۸ درصد در کش��ور تحقق پیدا کند. ای��ن موارد صرفا و فقط 
ب��ا به کارگیری مدیران کارآمد، عالم، باتجربه و ریس��ک پذیر 

می توان��د تحقق پی��دا کند.« این کارش��ناس اقتصادی ادامه 
داد: »متاسفانه ما در دوره های گذشته کمتر از مدیران عالم، 
کارآمد و باتجربه اس��تفاده کردیم، بنابراین به نظر می رس��د 
یک��ی از کارهایی که دولت دوازدهم باید انجام دهد که منجر 
به تحوالتی در عرصه اقتصادی و فرهنگی ش��ود اس��تفاده از 

منابع موجود با پذیرش ریسک است.«
وی عن��وان کرد: »اقتصاد ایران با چالش های بزرگی مواجه 
اس��ت که برای عبور از چالش ها باید دولت در سطوح مختلف 
مدیریت��ی از مدیران کارآمد اس��تفاده کند، بلکه دیگر نیاز به 
آزمون و خطای مجدد نباش��د. دیگ��ر زمان آزمون و خطا در 

این موارد نیست.«
حق ش��ناس بیان کرد: »نکته بس��یار مهم انتخاب همکاران 
کارآمد اس��ت. یا به عبارت ساده تر دیگر فرصت آزمون و خطا 
نیس��ت. از طرف دیگر این دلیل نمی ش��ود ک��ه در کابینه یا 

س��طوح مختلف مدیریتی از افرادی استفاده کنند که جرات 
هیچ گونه ریس��کی را نداشته باش��ند. یکی از اتهاماتی که به 
دول��ت یازدهم زده می ش��د این بود که بخش��ی از دولتی ها 
هنگامی که در رأس کار بودند خودش��ان در بخش خصوصی 

فعال بودند یا تمام وقت آنها صرف دولت نمی شد.«
وی ادام��ه داد: »چنین اتهاماتی دیگ��ر در دولت دوازدهم 
قابل تکرار نیس��ت؛ به عبارت دیگر اگر بحث تجربه، کارآمد و 
ریس��ک پذیری وجود دارد، از طرف دیگر مدیران دولتی باید 

تمام  وقت خود را صرف کارهای امور کشور کنند.«
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: »برخی مشکالت کشور 
در حال حاضر به ابرمشکل تبدیل شده اند. به طور مثال برای 
مشکل بیکاری دیگر نمی شود زمان بیشتری ادامه پیدا کند و 
چهار س��ال دیگر بگذرد. برای حل این مسائل توجه دولت به 

منابع انسانی به خصوص برای مدیران باشد.« 

نسخه ای که منجر به تحول در عرصه اقتصاد می شود

کالف سردرگم آزمون و خطا

روزنامه نگار
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یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن گفت: با توجه به نبود 
وضعیت مناسب در هر دو سوی عرضه و تقاضای مسکن 
و نیز عدم کمک سیستم بانکی به این حوزه، رکود بخش 

مسکن حداقل یک سال دیگر ادامه خواهد یافت. 
عب��اس زینعل��ی در گفت وگو با ایس��نا، بی��ان کرد: با 
وجودی که در شهر تهران جلوه هایی از پیش رونق مسکن 
شکل گرفته، به اعتقاد من هنوز نمی شود مطمئن بود که 
این اتفاق افتاده اس��ت؛ زیرا افزایش نسبی معامالت روند 
طبیعی بازار اس��ت و نمی تواند ناشی از تحوالت اساسی 

در بخش مسکن باشد. 
وی افزود: س��ال گذشته چش��م انداز روشنی در بخش 
مسکن وجود نداش��ت؛ زیرا مباحث انتخابات، موضوعات 
اجتماع��ی و جریان نقدینگی در کش��ور طوری نبود که 
کس��ی ترغیب به س��رمایه گذاری در بخش مسکن شود. 
در نتیج��ه رکود این بخش ب��ه عمیق ترین وضعیت خود 

رسید. 
ای��ن کارش��ناس مس��کن با بی��ان اینکه هن��وز مردم 
وارد خریدوفروش مس��کن نش��ده اند، گفت: به تبع نبود 
مش��تری، تولیدکنندگان هم نمی توانند اقدام به تعریف 
پروژه جدید کنند. س��ازندگان به سودهای باال در بخش 
مس��کن عادت کرده اند، اما واقعیت این اس��ت که دیگر 

چنین سودهایی در این بخش وجود ندارد. 
زینعلی با اش��اره به ظرفیت بخش مسکن در چرخش 
نقدینگ��ی گفت: گ��ردش نقدینگ��ی به اقتص��اد کمک 
می کند، اما مادامی که مسکن بازار ندارد تزریق نقدینگی 
به این بخش بی فایده است. البته سیستم بانکی هم پولی 
ندارد که به حوزه مس��کن کمک کند. دولت هم چندان 
صحبتی از رونق مس��کن نمی کند؛ زیرا در ش��رایطی که 
دولت روی کنترل ت��ورم تمرکز کرده، دلش نمی خواهد 

مسکن دچار افزایش ناگهانی قیمت شود. 
وی تاکید کرد: هیچ نش��انه ای در هر دو س��وی عرضه 
و تقاضای مس��کن مبنی بر اینکه این بخش تا یک سال 
آینده از رکود خارج خواهد ش��د دیده نمی ش��ود و بعید 
اس��ت در س��ال جاری هم بازار خوبی داشته باشد. البته 
تقاض��ای موثر در بعضی س��طوح وجود دارد، اما به دلیل 

پایین بودن توان خرید، نمی توان به آن پاسخ داد. 
این کارش��ناس اقتصاد مس��کن درباره تاثیر تسهیالت 
مس��کن روی افزایش توان خرید گفت: تسهیالت مسکن 
از جمل��ه در صن��دوق پس انداز مس��کن یک��م اصال در 
ش��رایطی نیس��ت که بتواند روی بازار اث��ر بگذارد. گفته 
می ش��ود تاکنون بیش از ۱۶۵ ه��زار نفر در این صندوق 
ثبت ن��ام کرده اند، اما تنها ۸ هزار نف��ر موفق به دریافت 
وام ش��ده اند؛ زیرا از اول هم مشخص بود که منابع قابل 
توجهی در سیس��تم بانکی برای اعطای وام وجود ندارد. 
ش��اید اگر به یکب��اره پمپاژ ارقام باال ص��ورت می گرفت 
تاثیرگ��ذار بود اما روند تدریجی تزری��ق نقدینگی باعث 

کمرنگ شدن عامل تسهیالت شده است. 
زینعل��ی همچنی��ن تصوی��ب قان��ون »مالی��ات ب��ر 
ساخت و سازهای مس��کونی« را عاملی بازدارنده در تولید 
مس��کن دانس��ت و افزود: در س��ال های قبل مس��کن از 
سود مناس��بی برخوردار بود و مالیات نیز براساس ارزش 
منطقه ای دریافت می شد، اما هم اکنون قرار است براساس 
س��ود متصوره مالیات بگیرند. در نتیجه سازندگان برای 
ساخت و ساز مسکن دس��ت نگه می دارند تا ببینند قانون 
مالیاتی باالخره به کجا می رس��د. ای��ن موضوع نیز روی 
ساخت و ساز اثر کاهنده دارد و تثبیت شرایط حداقل یک 

سال زمان می برد. 
وی تصریح کرد: ش��رایط موجود نشان می دهد حداقل 
یک س��ال زمان الزم است تا بخش مسکن از رکود خارج 
شود. تا زمانی  که تاثیر مالیات، تسهیالت، عوارض، تورم، 
شرایط بازارهای رقیب، اقتصاد کالن و سایر عوامل موثر 
در بخش مس��کن به طور کامل مشخص نشود، نمی توان 

منتظر اقدامات جدید بود. 
این کارشناس مسکن درباره پیش بینی از قیمت مسکن 
در آینده گفت: جهش قیمت قطعا نخواهیم داش��ت، اما 
افزایش براساس عواملی همچون میزان دستمزد، مصالح، 
خدم��ات، عوارض صدور پروانه و ... روی قیمت مس��کن 
اثر می گ��ذارد که این عوامل می تواند تا 20درصد قیمت 

مسکن را باال ببرد. 
زینعلی با اش��اره به وجود 2.۶ میلیون مس��کن خالی 
و 2.۱ میلی��ون مس��کن نیم��ه خال��ی در کش��ور گفت: 
بخش عمده ای از ای��ن واحدها می تواند تقاضای مصرفی 
اقشار متوس��ط را پاسخ دهد، اما سیس��تم بانکی باید با 
پرداخ��ت تس��هیالت حداکثر ۱4درص��د و طوالنی مدت 
حداقل ۱۵س��اله به این اقش��ار کمک کند. البته ممکن 
اس��ت تحریک تقاضا آثار تورمی هم ب��ه وجود آورد، اما 
اگر دولت می خواهد بخش مس��کن را از رکود خارج کند 
راه��ی جز تحریک تقاضا ندارد و باید تبعات تورمی آن را 

هم تا حدودی بپذیرد. 
وی درباره نقش سیس��تم بانکی برای خروج هر بخش 
اقتصاد از رکود گفت: سیس��تم بانک��ی باید هم از منابع 
موج��ود خ��ود و ه��م از منابعی که بان��ک مرکزی تعهد 
می کند تس��هیالت خرد بدهد تا مردم بتوانند واحدهای 
خالی را بخرند. این تس��هیالت قبال به کارهایی پرداخت 
ش��ده که تعریف مش��خصی نداش��ته اس��ت. هیچ یک از 
تس��هیالت بزرگی ک��ه بانک ها دادند به ثمر ننشس��ت و 
تبدی��ل به فعالیت مدنظر نش��د، اما تولید مس��کن یک 
فعالیت مشخص است و برای خارج کردن اقتصاد از رکود 
موثر است. قیمت بسیاری از 2.۶ میلیون واحد مسکونی 
خالی کش��ور زیر 200 میلیون تومان است که می توان با 
پرداخت تس��هیالت به مردم، آنها را نسبت به خرید این 

واحدها تجهیز کرد. 
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فرصتامروز:این چندمین بار 
ب��ود که وزیر راه و شهرس��ازی در 
چند ماه اخیر به صحن بهارس��تان 
رفت��ه ب��ود، این ب��ار اما ن��ه برای 
اس��تیضاح و ماجراه��ای کش��دار 
سیاسی، بلکه برای پاسخ به سوال 
یکی از نماین��دگان مجلس درباره 
جدید  هواپیماهای  خرید  جزییات 
از سوی ایرالین های ایرانی؛ سوالی 
ک��ه پیش از ای��ن باره��ا مطرح و 
البته از س��وی مقامات وزارت راه و 
شهرسازی نیز پاسخ داده شده بود. 
پ��س از آنکه قرارداد خرید ۱00 
فروند هواپیمای ایرباس از س��وی 
این ش��رکت فرانس��وی رسماً وارد 
فرآیند اجرا شد، گمانه زنی هایی به 
وجود آمد مبنی بر اینکه هواپیمای 
تحویل ش��ده به ایران دس��ت دوم 
ب��وده یا حداق��ل مرجوع��ی یکی 
دیگ��ر از ش��رکت های هواپیمایی 
در کش��ورهای خارجی بوده است؛ 
موضوعی که صبح روز گذش��ته در 
جریان سوال جواد کریمی قدوسی، 
نماینده مش��هد در مجلس شورای 
اسالمی از وزیر راه و شهرسازی بار 

دیگر مطرح شد. 
کریمی قدوس��ی س��وال خود را 
درب��اره گزارش رس��می از فرآیند 
تنظیم  هواپیماه��ای جدید  خرید 
ک��رده و معتقد بود ک��ه وزارت راه 
و شهرس��ازی در ارائه گزارش این 
قرارداد ش��فافیت نداش��ته اس��ت. 
او پرس��ید ک��ه ای��ن چن��د فروند 
هواپیمای��ی که خریداری ش��ده و 
وارد کشور شده به ازای چه مبلغی 
و با چه مصوبه ای بوده و از س��وی 
دیگر، آیا دولت در کنار بازس��ازی 
صنعت هوایی، اولویتی را به عرصه 
جاده و ریل اختصاص داده اس��ت 

یا خیر. 
عباس آخوندی نیز در پاس��خ به 
س��وال نماینده مش��هد در صحن 
علن��ی مجل��س، ابتدا گری��زی به 
نخستین جلس��ه اش با نمایندگان 
هم��ان  از  گف��ت:  و  زد  ایرب��اس 
نخس��تین جلس��ه ب��ه نمایندگان 
ایرب��اس گفتی��م که بای��د به طور 
مس��تقیم با مدیرعامل ایران ایر در 
تماس باش��ند و به این ترتیب راه  
ورود هر گونه واسطه گری و داللی 

به قراردادهای جدید بسته شود. 
ابهام های مطرح  آخوندی درباره 
شده درباره چرایی اولویت  دادن به 
خرید هواپیماهای جدید نیز گفت: 
در ش��رایطی که س��ن فرسودگی 
هواپیم��ا در دنیا 24 س��ال تعیین 
ش��ده میانگین س��ن ناوگان ایران 
ح��دود 2۳ س��ال اس��ت و این به 
خوبی نش��ان دهنده نی��از فوری به 
بازسازی این صنعت بوده است. در 
کنار آن، در ایران حدود ۸0 درصد 
از پروازها در چند فرودگاه محدود 
انج��ام می ش��ود و ما ب��رای فعال 
ک��ردن دیگر فرودگاه های کش��ور 
نیاز ب��ه خرید هواپیماهای کوچک 
داش��تیم که خوش��بختانه پس از 

برجام این مهم عملی شد. 
توضیحات  این  آخوندی  هرچند 
را ب��رای چندمین بار ارائه می کرد، 
اما در عین حال صحبت های وزیر 
راه حرف جدیدی نیز داشت؛ طبق 
اعالم او، ایران پیش از لغو تحریم ها 
ب��رای خرید هواپیماه��ای خانواده 
ایرب��اس ۳20، ۵۵ میلیون دالر در 
هر فروند پرداخت کرده بود، اما در 

جریان توافق��ات جدید قیمت این 
هواپیماها ح��دود 4۵میلیون دالر 
بوده و این نش��ان دهنده آن است 
ک��ه م��ا در خری��د هواپیماهای نو 
نس��بت به آنچه در گذش��ته اتفاق 
می افتاده حداقل ۱0 میلیون دالر 

در هر فروند سود کرده ایم. 
نمایندهمجلسچه پرس�ش

بود؟
به گزارش ایس��نا، نماینده مردم 
مش��هد در مجلس شورای اسالمی 
در جلسه علنی دیروز مجلس و در 
جریان طرح سوال خود از وزیر راه 
گفت: ما گزارش رسمی از یک وزیر 
داشتیم که هواپیماهای خریداری 
ش��ده دس��ت دوم بوده است. چرا 
دولت به چنین سرمایه گذاری های 
سنگینی که قانونی هم نیست تن 

داده است؟ 
اینکه  بی��ان  با  کریمی قدوس��ی 
قراردادهای خرید هواپیما محرمانه 
بوده، یادآور شد: چرا درحالی که با 
اس��المی  جمهوری  قراردادها  این 
در درازم��دت ۱00میلیارد دالر به 
طرف های خارجی متعهد می شود، 
نمایندگان نبای��د بدانند که کم و 
کیف این قرارداد و الگوی اقتصادی 

آن چه بوده است؟ 
نماینده مردم مش��هد در مجلس 
اضاف��ه ک��رد: همین چن��د فروند 
هواپیمایی که وارد کش��ور شده به 
ازای چ��ه مبلغی و با چه مصوبه ای 
خریداری شده اس��ت؟ آیا مصوبه 
هیأت مدیره هما قبل از تفاهم نامه 
و خری��د بوده یا بع��د از آن و چه 
توجیه اقتصادی برای این خریدها 

وجود داشته است؟ 
او در بخ��ش دیگری از س��خنان 
خ��ود با بی��ان اینکه یک س��ال از 
طرح این س��وال گذش��ته، اضافه 
ک��رد: س��وال مه��م م��ا از آق��ای 
آخوندی در کمیسیون عمران کم 
و کیف قرارداد بود و ایش��ان تعهد 
هم داد ک��ه اطالعاتی را در اختیار 
من و کمیس��یون قرار دهد. آقای 
عمران  کمیس��یون  رئیس  رضایی 
۱9 فروردی��ن نام��ه ای به پرورش، 
هواپیمای��ی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
نوش��ت که محتوای قرارداد ظرف 
یک هفت��ه در اختیار کمیس��یون 
عم��ران ق��رار گیرد اما با گذش��ت 
یک سال از زمان طرح سوال هنوز 
نمی دانیم محتوای قرارداد چیست. 
مواف��ق  م��ا  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
بازس��ازی ن��اوگان هوای��ی، ریلی، 
کش��تیرانی و جاده ای هس��تیم اما 
چ��ه اولویتی را ب��رای جاده و ریل 
نسبت به این خرید سنگین در نظر 

گرفته اید؟ اینها مس��ائلی است که 
همچن��ان محرمانه اس��ت و به جز 
توضیحات ش��فاهی و کلی نه تنها 
م��ا نمایندگان، بلکه کارشناس��ان 
صنعت هوایی و مدیران وزارتخانه 
از ک��م و کی��ف ق��رارداد بی اطالع 

هستند. 
این عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارج��ی مجلس ادامه 
داد: از نظ��ر فنی طول پ��رواز این 
هواپیماها باید حداقل پنج س��اعت 
باشد و از زمان استارت تا خاموش 
ش��دن هواپیما به این میزان زمان 
نیاز اس��ت. در واقع این هواپیماها 
اس��ت  دور  مس��یرهای  ب��رای 
درحالی ک��ه از آنها در مس��یرهای 

داخلی استفاده می شود. 
اینکه  بی��ان  با  کریمی قدوس��ی 
با خرید هواپیماه��ای جدید، باید 
در  ش��رکت های هوای��ی خصوصی 
پلمب ش��ود، اضافه ک��رد: ما منکر 
زحم��ات و تالش ه��ا نیس��تیم اما 
صنع��ت هوایی کش��ور ب��ا وجود 
مش��کالت در 40 س��ال گذش��ته 
پابرجاست. همین ایرباس هایی که 
ما دائم س��وار آنها می شویم متعلق 
به دوران قبل از تحریم هاس��ت یا 
بعد از آن؟ هواپیمایی ماهان ده ها 
فروند هواپیمای دس��ته اول خرید 
اما جشن ملی برگزار نکرد و کسی 
را به استقبال هواپیمای دست دوم 
نبرد. بحث ما الگوی اقتصادی این 
خریدهاست که انتظار داریم پاسخ 

آن داده شود. 
اینک��ه صنع��ت  بی��ان  ب��ا  وی 
 4000 ب��ا  داخل��ی  هواپیمای��ی 
متخص��ص تعطی��ل ش��ده، ادامه 
داد: در تواف��ق ژن��و ک��ه منجر به 
توافق برجام ش��د ایران متعهد شد 
غنی س��ازی 20درص��د را تعطیل 
کن��د و در ازای آن غربی ه��ا تعهد 
دادند ۱20 موت��ور هواپیمایی که 
روی زمی��ن مان��ده را تعمیر کنند 
اما فقط 20 عدد از آن تعمیر شده 

است. 
آخوندیچهپاسخداد؟

وزی��ر راه و شهرس��ازی نی��ز که 
ب��رای پاس��خ ب��ه س��وال کریمی 
درباره  مش��هد  نماینده  قدوس��ی، 
خری��د هواپیم��ا در صح��ن علنی 
مجل��س حض��ور پیدا ک��رده بود، 
گفت: برای همه کاماًل روشن است. 
یک��ی از صنایع��ی ک��ه در جریان 
تحریم ظالمانه بیش��ترین آس��یب 
را دید، صنعت هوان��وردی هم در 
زیرساخت ها و هم در ناوبری بود. 

داد:  ادام��ه  آخون��دی  عب��اس 
س��ن  می دانی��د  ک��ه  همانط��ور 

فرس��ودگی هواپیم��ا در دنی��ا 24 
س��ال و میانگی��ن س��ن ناوگان��ی 
ایران حدود 2۳ س��ال اس��ت، لذا 
خرید هواپیم��ا یکی از بزرگ ترین 
اقداماتی بوده که انجام شده است 
و این مس��ئله اقدامی ش��جاعانه و 
بزرگ بود. کل تعداد هواپیماهایی 
که س��ن آنها باالی س��ال 2000 
اس��ت ۸ فروند بیش��تر نیست و ما 
ایران  نیاز داریم صنعت هوانوردی 

را نوسازی کنیم. 
او خاطرنشان کرد: براساس توافق 
برج��ام س��ه ق��رارداد ب��زرگ برای 
خری��د هواپیما به امضا رس��ید که 
ش��امل خرید ۱00 فروند هواپیما از 
 APR ایرباس، 20 فروند هواپیما از
و ۸0 فروند از بوئینگ بوده است که 
این قراردادها فعال و عملیاتی شده 
و ۳ فرون��د ایرباس و چه��ار فروند 

APR وارد ایران شدند. 
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه 
قراردادهای مربوط به خرید هواپیما 
یکی از افتخار آورترین قراردادهایی 
اس��ت که در ایران بس��ته ش��ده، 
گفت: در این خرید ضمن شفافیت 
و قطع همه واس��طه ها و همچنین 
اخ��ذ اقرارنامه از تمام ش��رکت ها 
حتی کوچک ترین حق حسابی هم 
پرداخت نش��ده است. این خریدها 
کاًل ب��دون تعه��د دول��ت صورت 
گرفته، بنابراین هیچ تعهدی برای 
دولت وجود ندارد و تعهد دولت در 
ای��ن زمینه صفر اس��ت و در واقع 
با ضمانت ش��رکت هما این خرید 

صورت گرفته است. 
آخون��دی تصری��ح ک��رد: وقتی 
می خواس��تیم خرید انج��ام دهیم 
آن هم بدون ضمانت دولت و بانک 
مرکزی کسی باور نداشت، اما این 
کار را در این ش��رایط سخت بدون 
انجام  دول��ت  تعهد  کوچک تری��ن 
دادی��م. تم��ام مراح��ل خریدها و 
تع��داد فروندها به ملت ایران اعالم 
ش��ده، چه برس��د ب��ه نمایندگان 
مجلس. ما پیشرفت کار را از طریق 

رسانه ها اعالم کردیم. 
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: 
۱00 فرون��د هواپیم��ا از ایرب��اس 
خری��د داش��تیم ک��ه 4۵ فروند از 
خانواده ۳20، ۳9 فروند از خانواده 
۳۳0 و ۱۶ فرون��د نی��ز از خانواده 
۳۵0 بوده و تمام مراحل آن اعالم 

شده است. 
آخوندی اضافه کرد: اگر کس��ی 
ه��م چنین کاری را برای یک ملت 
انج��ام دهد حتم��اً آن ملت از آن 
فرد تقدیر می کند؛ تعجب می کنم 
که به جای تقدیر این گونه س��وال 

می کنید. 
او گفت: در دولت گذش��ته برای 
خرید ش��ش هواپیم��ای ایر ۳20 
توافق ش��ده که برای هر فروند ۵۵ 
میلی��ون دالر آن ه��م برای س��ال 
ساخت 20۱2 در نظر گرفته شده 
بود. در شرایط تحریم هر خریدی 
۳0درصد حاشیه داشت. روز اولی 
ک��ه رئی��س هیأت مدی��ره ایرباس 
ب��ا ما صحبت ک��رد، گفتم به هیچ 
تماسی پاسخ ندهید غیر  از تماس 
مدیرعام��ل هما. در واق��ع در این 
قراردادها خرید هواپیما با شفافیت 
و به درس��تی انجام ش��ده است و 
مرحل��ه به مرحله گ��زارش کار به 
رئیس جمه��ور ارائه ش��ده و حتی 
در خردادماه سال گذشته، گزارش 
را ب��رای رئیس مجلس و همچنین 

رهبری ارسال کرده ام. 
وزیر راه بی��ان کرد: اگر در مورد 
چنی��ن خری��د بزرگ��ی یک س��ر 
س��وزن تردید وجود داشت، یقین 
نظامی،  دس��تگاه های  همه  بدانید 
وزارتخانه ه��ا و ش��رکت های تابعه 

مورد بازخواست قرار می گرفتند. 
آخون��دی ادامه داد: ۶0 فرودگاه 
در کش��ور داری��م ک��ه ۸0 درصد 
پروازه��ا در ۱0 ف��رودگاه انج��ام 
می ش��ود و 20 درصد سایر پروازها 
نی��ز در ۵0 فرودگاه دیگ��ر انجام 
می ش��ود. در واق��ع فرودگاه ه��ای 
مردم  دسترسی  امکان  دوردس��ت 
برای پروازهای س��الم را نداشتند و 
 APR خری��د 20 فروند هواپیمای
برای پاس��خگویی به فرودگاه های 
دوردست بوده اس��ت. ما از جهت 
موقعیت جغرافیایی می توانیم هاب 
هواپیمای��ی دنی��ا ش��ویم و قدرت 
رقابت را داشته باش��یم. برای این 
کار ه��م بای��د اقدام ب��زرگ انجام 
دهیم. وقتی به عرص��ه هوانوردی 
کنی��م،  ورود  جه��ان  س��طح  در 
جغرافیایی  موقعی��ت  از  می توانیم 

خود حداکثر استفاده را ببریم. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان 
اینک��ه با فعال ک��ردن هما، انگیزه 
ایج��اد  ه��م  بخش خصوص��ی  در 
ش��ده اس��ت، گفت: ش��رکت های 
بخش خصوصی ب��رای اینکه رقابت 
کنن��د به این س��مت تمای��ل پیدا 
می کنن��د و غی��ر  از ش��رکت هما، 
چه��ار ش��رکت دیگری نی��ز اقدام 
به س��رمایه گذاری کردند و راه حل 
نوس��ازی هوایی همین کاری است 
که م��ا انجام می دهی��م و ایران ایر 
را تبدیل می کنیم به یک ش��رکت 
مقتدر هواپیمایی و آن ش��رکت را 
وارد بازار می کنیم. بنابراین الگوی 
درس��ت خصوص��ی را می توانی��م 

عرضه کنیم. 
در مجل�س نماین�دگان رای

پایانچهبود؟
ج��واد کریمی قدوس��ی، نماین��ده 
مشهد در مجلس شورای اسالمی در 
پایان سخنانش با بیان اینکه سوالش 
را به قصد قربت و حل مشکل مردم 
مطرح ک��رده، گفت که وزی��ر راه و 
شهرس��ازی، پاسخ س��واالت وی را 
نداده اس��ت و از همین رو، خواستار 
رای گیری درباره این سوال در صحن 
علن��ی مجلس ش��د. در ادام��ه کار، 
رای گیری انجام شد و ۱2۵ نماینده 
مجلس اعالم کردند که از توضیحات 

عباس آخوندی قانع شده اند. 

خریدهواپیمایجدیدبازهمپایوزیرراهوشهرسازیرابهمجلسکشاند

صرفه 10میلیون دالری برای هر فروند هواپیمای جدید
مسکن صنعت

کدامواحدهایصنعتی،وامرونقتولیدمیگیرند؟
دوشرطجدیددرطرحرونقتولید۹۶

واحدهای تولیدی و صنعتی متقاضی دریافت تسهیالت 
طرح جدید رونق تولید در س��ال جاری مکلف و متعهد به 

پذیرفتن دو شرط جدید شدند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، در حالی طرح رونق تولید در س��ال 
جاری ادامه خواهد یاف��ت که در پیش بینی اولیه ۳0هزار 
میلی��ارد تومان برای پرداخت ب��ه 2۱هزار واحد صنعتی و 
معدنی در نظر گرفته ش��ده است؛ طرحی که سال گذشته 
با پرداخت حدود ۱۷هزار میلیارد تومان به 2۵ هزار واحد 

صنعتی و تولیدی در دستور کار قرار گرفت. 
بن��ا بر تکلیف ابالغ ش��ده، ط��رح رونق تولید در س��ال 
جاری به منظور ارائه تس��هیالت ۳0هزار میلیاردتومانی به 
2۱ ه��زار واحد صنعتی و معدنی ب��رای تکمیل طرح های 
نیمه تمام، بازس��ازی و به روزرس��انی و نیز رونق واحدهای 

تولیدی کلید خورد. 
 براس��اس ابالغیه بانک مرکزی، ۳0 هزار میلیارد تومان 
تس��هیالت برای ارائه به 2۱ ه��زار واحد صنعتی و معدنی 
پیش بینی ش��ده که در این راستا ۱0 هزار میلیارد تومان 
ب��رای رونق ۱0 هزار واحد صنعتی، ۱0هزار میلیارد تومان 
ب��رای تکمیل طرح های نیمه تمام ۶ه��زار واحد صنعتی و 
نیز ۱0 هزار میلیارد تومان دیگر برای نوس��ازی، بازسازی 
و به روزرسانی ۵ هزار واحد صنعتی اختصاص یافته است. 
طرح جدید رونق تولید در س��ال جاری در حالی مدنظر 
قرار خواهد گرفت که متقاضیان دریافت تسهیالت نیازمند 
تعهد نس��بت به دو پیش ش��رط تعیین شده هستند. ابتدا 
اینکه واحدهایی که می خواهند تس��هیالت اخذ کنند باید 
۱0درصد افزایش تولید طی یک س��ال را در دس��تور کار 

قرار دهند. 
عالوه ب��ر این، ش��رط دوم اینکه واحده��ای صنعتی و 
معدن��ی متقاضی دریافت تس��هیالت باید نس��بت به آن 
متعهد باش��ند این است که اش��تغال در این واحدها طی 
یک س��ال به میزان ۱0درصد افزایش یابد و کس��انی که 
نمی توانند نس��بت به این دو شرط متعهد شوند از دریافت 

تسهیالت محروم خواهند شد. 

معاونوزیرراهوشهرسازی:
اجارهبهاامسالنیززیرنرختورم

حرکتمیکند
در حال��ی رئی��س اتحادیه مش��اوران ام��الک می گوید 
حداکثر افزای��ش اجاره بها ۷ تا ۱0 درصد باید باش��د، اما 
گزارش های میدانی حاکی از آن است که صاحب خانه ها تا 

۳0 و 40 درصد نیز قیمت اجاره را باال برده اند. 
به گزارش خبرگ��زاری خبرآنالین، بازار اجاره مس��کن 
ه��ر س��ال از نخس��تین روزه��ای خ��رداد وارد فصل اوج 
جابه جایی ها می شود و بیشترین افزایش نرخ اجاره در این 
زمان اتفاق می افتد. امس��ال آغ��از جابه جایی ها با آغاز ماه 
مبارک رمضان همراه بود که بررس��ی های میدانی نش��ان 
می دهد بازار خریدوفروش تحت تأثیر ماه رمضان تغییرات 
زیادی نداشته، اما بازار اجاره تحرکات خود را شروع کرده 

است. 
به گفته مش��اوران ام��الک پیش بینی می ش��ود میزان 
افزای��ش اجاره به��ا در تابس��تان س��ال جاری بی��ن ۱0 تا 
۱۵درصد رقم بخورد و در مواردی خاص، شاید این رقم تا 
20درصد نیز ارتق��ا یابد،  )این جا( اما گزارش های میدانی 
از ب��ازار اجاره مس��کن حاکی از آن اس��ت که قیمت های 
اج��اره در این بازار بعد از ماه رمضان به اوج خود رس��یده 
و مس��تاجران ش��اهد قیمت های نجومی از سوی مالکان 
هس��تند. طب��ق گزارش ه��ای میدان��ی، در ح��ال حاضر 
قیمت های اجاره در بازار مس��کن در بس��یاری از مناطق 
بین ۱0 تا 20درصد افزایش یافته؛ این در حالی اس��ت که 
در برخ��ی از مناطق تهران این رش��د قیمتی به 40درصد 

نیز رسیده است. 
در این ش��رایط، با ای��ن حال رئیس اتحادیه مش��اوران 
امالک، رش��د اجاره بها در ش��هرهای بزرگ را طی س��ال  
ج��اری ۷ ت��ا ۱0 درص��د پیش بینی ک��رده و تأکید دارد: 
ظرفیت افزایش اجاره بها در شهرهای کوچک وجود ندارد. 
همچنین طبق گفته حامد مظاهریان، معاون مس��کنی 
وزیر راه و شهرس��ازی، اجاره بها در س��ال جاری همچنان 
زیر نرخ تورم عمومی حرکت خواهد کرد و نهایت افزایش 

اجاره در بازار مسکن ۱0درصد خواهد بود. 
در حال حاضر یکی از عوامل تعیین کننده نرخ اجاره بها، 
قیمت تمام شده مس��کن است که به دلیل تداوم رکود در 
این بازار در چند س��ال گذش��ته انتظار ای��ن بوده که نرخ 
اجاره نیز افزایش چندانی نداش��ته باشد، اما از طرف دیگر 
ع��دم توازن بی��ن عرضه و تقاضا رقابت��ی را در بازار اجاره 
ایج��اد کرده که موجب ب��اال رفتن نرخ ها خ��ارج از عرف 

معمول شده است. 
حسن محتش��م، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران 
در این خصوص می گوید: رکود ایجاد شده در بازار مسکن 
نقش مؤثری در افزایش قیمت اجاره دارد و در حال حاضر 
با توجه به انباشت تقاضا در این بخش، بسیاری از مالکان 
به سمت بازار اجاره کشیده می شوند. بر این اساس، میزان 
تقاضا در بازار اجاره خود یکی از دالیل اصلی برای افزایش 
قیمت به ش��مار می رود و به نظر می رسد این رشد قیمتی 

بیش از نرخ تورم باشد. 
ب��ه گفته یکی از مش��اوران مس��کن، در نق��اط مرکزی 
پایتخ��ت بیش��ترین می��زان تقاضا برای اج��اره مربوط به 
واحدهای��ی با مت��راژ بین ۵0 تا ۸0 متر اس��ت که همین 
تقاضای باال خودبه خود موج��ب افزایش قیمت اجاره این 
واحدها می ش��ود. به گفته این مش��اور ام��الک، برخالف 
س��ال های گذش��ته که موجران درخواس��ت اجاره بیشتر 
نس��بت به ره��ن کامل را داش��تند، اما امس��ال به خاطر 
تصمیم برخی بانک ها برای پرداخت نرخ س��ود بیش��تر به 
سپرده گذاران، درخواست رهن کامل رو به افزایش است. 

حام��د مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرس��ازی در این 
رابط��ه یکی از چالش های حال حاضر بازار اجاره بها را نرخ 
ب��االی بهره بانکی می داند و می گوید: ب��ه دلیل آنکه نرخ 
بهره بانکی در کشور ما باال است، این وضعیت برای مالکان 
و مس��تاجران اختالل ایجاد می کند، زیرا عموما مالکان با 
انتظار س��ودآوری وارد بازار اجاره شده و در این وضعیت، 

نرخ سود بهره بانکی تعیین کننده می شود. 
در ای��ن میان، عامل دیگری که هر س��ال بر نرخ اجاره 
اثر گ��ذار اس��ت، نرخ عمومی تورم اس��ت. در چهار س��ال 
گذش��ته نرخ تورم از ح��دود 40درصد به حدود ۱0درصد 
رسیده اس��ت که این موضوع نقش مهمی در کنترل بازار 
اجاره داشته است. به گفته رئیس مشاوران امالک کشور، 
اگر کنترل ت��ورم اتفاق نمی افتاد، اجاره بها به جای افزایش 
متوس��ط ۱0درص��دی ح��دود 40 درصد رش��د را تجربه 

می کرد. 



رئیس پژوهشکده پولی و بانکی مطرح کرد
کاهش فشار ترازنامه های سمی با 

تشکیل بانک های تسویه
رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی با اس��تقبال از تش��کیل 
س��تاد مدیریت بحران مطالبات مع��وق بانک ها در صندوق 
توسعه ملی، گفت: تش��کیل بانک های تسویه می تواند فشار 

ترازنامه سمی را با مکانیزم حرفه ای نجات دهد. 

ب��ه گ��زارش ایبنا، عل��ی دیواندری در میزگرد سیاس��تی  
»مطالبات غیرجاری، دارایی های منجمد و راهکارهای اصالح 
ترازنام��ه بانک ه��ا« که روز دوم بیس��ت و هفتمین همایش 
سیاست های پولی و ارزی در مرکز همایش های صدا و سیما 
برگزار ش��د، گفت: زمانی مطالبات معوق و انجماد دارایی ها 
حالت عادی داش��ته و روی نرخ های معم��ول قرار دارد؛ در 
این ش��رایط انتظ��ار داریم بانک ها وظای��ف حرفه ای خود را 
انجام داده و با فرهنگ س��ازی و کمک گرفتن از قوه قضاییه 
مطالب��ات خود را وص��ول کنند که از گذش��ته هم این کار 

انجام می شد. 
وی با بیان اینکه بیماری س��رپایی با درمان س��رپایی نیز 
قاب��ل معالجه و درمان اس��ت، ادامه داد: ع��ده ای می گویند 
بانک ها در مورد مطالبات معوق خود کوتاهی می کنند؛ این 
عده یا بانک را نمی شناس��ند یا قضاوت غیرمنصفانه ای دارند 
زیرا مطالبات مع��وق اثرات مخربی روی ترازنامه آنها دارد و 

هزینه بانک ها را به شدت باال می برد. 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: شرایط امروز 
اما با ش��رایط عادی متفاوت اس��ت و با بیماری پیشرفته ای 
مواجه هس��تیم که با روش های متداول قابل درمان نیست؛ 
به نحوی که نه ق��وه قضاییه و نه تجهیز درون بانک ها توان 

وصول این مطالبات را دارد. 
دیواندری توضیح داد: در زمان پرداخت تس��هیالت، بانک 
براساس قرارداد وثیقه می گیرد، اما اگر تسهیالت نکول شد، 
آیا بانک می تواند ملک وثیقه گذاش��ته شده را تحت تملک 
خ��ود درآورد؟ بانک ها نمی توانند ای��ن وثایق را بردارند زیرا 
جریان نقدی خود را متوقف کرده و با تجدید قرارداد س��ود 

روی سود شناسایی می کنند. 
وی تصری��ح کرد: ما ب��رای حل این مش��کل چاره ای جز 
ای��ن نداریم ک��ه در کنار رفع و رج��وع پرونده های کوچک، 
در سطح اقتصاد ملی با دخالت دولت و نهادهای ذی ربط به 

چاره اندیشی بپردازیم. 
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی 
با ی��ادآوری دخالت دولت آمریکا در بحران اقتصادی س��ال 
۲۰۰۸ گفت: دولت آمریکا در آن زمان با اس��تفاده از اعتبار 
خود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد دالر اوراق قرضه منتش��ر کرد تا 

بحران بانک ها حل شده و آنها را نجات دهد. 
دیواندری تأکید ک��رد: برای حل معضل بانک ها باید روی 
روش هایی کار کنیم که نیاز به جراحی دارد زیرا این معضل 
ب��دون جراح��ی و خونریزی حل نمی ش��ود؛ دول��ت و قوای 
حاکمیت باید کمک کنند تا این مشکل بزرگ را حل کنند. 
وی در ادامه این میزگرد خواستار برنامه و نقشه راهی برای 
تصمیم گیری درباره نرخ سود شد و افزود: البته شورای پول 
و اعتبار سقف ۱۵درصد را برای سود سپرده های بلندمدت و 
سود ۱۸درصدی تسهیالت تعیین کرده است، اما علت عمل 

نشدن به این نرخ ها دالیلی دارد. 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره دالیل عمل نشدن 
به نرخ های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار، گفت: 
یک��ی از دالیل تنگنای اعتباری، وج��ود دارایی های منجمد 
در ترازنام��ه بانک ه��ا، کاهش جریان نق��دی درآمد و وجود 
بازارهای رقیب مانند اوراق بدهی اس��ت که هیچ ریس��کی 

نداشته و با نرخ های باال معامله می شود. 
وی وضعی��ت بانک ها و نیاز به نقدینگی را از دیگر عواملی 
برش��مرد که به نرخ های تعیین شده از سوی شورای پول و 
اعتبار عمل نمی شود و بانک ها برای منابع محدود موجود با 

یکدیگر رقابت می کنند. 
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و بانکی 
ب��ا بیان اینکه هر نوع تزری��ق و کمک به بانک ها در صورتی 
که مدل کس��ب و کار و نحوه اعتبارس��نجی آنها تغییر نکند، 
بی فایده اس��ت، گفت:  این امر پیش نیاز افزایش س��رمایه و 

کمک های دولت است. 
دیواندری تاکید کرد وظیفه بانک مرکزی این نیس��ت که 
هر زمانی بانک یا موسس��ه ای با مش��کل مواجه شد خود را 

دخیل کند زیرا تمرکز سیاست گذار پولی برهم می ریزد. 

چالش های بانک مرکزی در مسیر 
اصالح��ات پول��ی تنها معط��وف به 
بخش ساماندهی موسسات غیرمجاز 
نیس��ت؛ از نرخ س��ود تا قفل شدگی 
منابع و نرخ ارز همگی بانک مرکزی 
را در تنگن��ای اقدام��ات اصالح��ی 
می گ��ذارد ک��ه عب��ور از آن در گرو 
تصویب دو الیحه اصالحی است که 

در مجلس باقی مانده است. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، عل��ی 
دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و 
بانکی یک��ی از دالیلی را که بانک ها 
پایین ت��ری  نرخ ه��ای  نمی توانن��د 
را ب��ه س��پرده ها پرداخ��ت کنن��د، 
کمب��ود نقدینگی و تنگنای اعتباری 
عنوان کرد. دوگانه بودن نرخ س��ود 
س��پرده های بانکی، بی��ن بانک های 
دولت��ی و نیمه دولت��ی، و بانک های 
خصوصی و موسسات مالی اعتباری، 
موضوع��ی اس��ت ک��ه اعتراض های 
بس��یاری را در س��ال های اخی��ر به 
دنبال داش��ته و موجب قفل ش��دن 
منابع ش��ده است؛ موضوعی که وزیر 
امور اقتصادی و دارایی هم خواستار 

اصالح آن شده است. 
در  نی��ز  طیب نی��ا  عل��ی 
بیس��ت وهفتمین همای��ش س��االنه 
سیاس��ت های پول��ی و ارزی از نرخ 
باالی س��ود بانکی اب��راز گالیه کرده 
اس��ت. او گفته بود که نرخ س��ود در 
اقتصاد ای��ران یک مان��ع مهم برای 
اش��تغال و تولید اس��ت و خواس��تار 
برداش��تن گام ه��ای عملی در جهت 

کاهش نرخ سود شده بود. 
موضوع دیگری که نظام بانکی ایران 
را تحت تأثیر گذاشته فعالیت غیربانکی 
موسسات غیرمجاز و تعاونی های اعتبار 
است که در سه دهه گذشته به قدرت 
بزرگ پولی در کش��ور تبدیل شده اند 
و رقاب��ت ناس��الم و غیرمنصفان��ه ای 
را در ب��ازار پول��ی کش��ور ایجاد کرده 
است. هرچند که بانک مرکزی در دو 
سال گذش��ته تالش مضاعفی را برای 
ساماندهی این موسسات به کار گرفته 
اما بانک مرکزی هنوز تا س��اماندهی 
کامل این بخش راه نسبتا طوالنی در 

پیش دارد. 

برخ��ی دیدگاه ه��ا تأکی��د دارد که 
بانک مرکزی ب��رای اصالحاتی که در 
برنام��ه دارد و اعم��ال انضب��اط پولی 
نی��از به ابزاره��ای قدرتمندتری دارد؛ 
ابزاره��ای که دخالت دیگر بخش ها را 
در تصمیمات بانک مرکزی کمتر کرده 
و این نهاد را در اجرای اصالحات پولی 
قدرتمندتر کند. اصالحات پولی تنها 
نرخ سود و ارز نیست؛ امور حاکمیتی 
اس��ت که به بان��ک مرک��زی قدرت 

بیشتری می دهد. 

استقالل بانک مرکزی شرط الزم 
و کافی

از ی��ک ده��ه گذش��ته موض��وع 
استقالل بانک مرکزی از سوی محافل 
کارشناسی به دولت ها پیشنهاد شده 
است. این موضوع در دولت اصالحات 
جدی ش��د ول��ی در دولت های نهم و 

دهم کنار گذاشته ش��د. ناهماهنگی 
در سیاست های پولی سبب شد حجم 
قابل توجهی نقدینگی در هشت سال 
دولت های نهم و دهم ایجاد شده و پایه 
پولی به شدت افزایش یابد. نتیجه این 
افزایش پایه پولی در پایان دولت دهم 

به تورم 4۰ درصدی تبدیل شد. 
در دول��ت یازدهم، اگرچه انضباط 
پولی حاکم ش��د، اما نقص قوانین و 
کاستی هایی که قانون پولی و بانکی 
داشت، سبب ش��د دولت تصمیم به 
اص��الح قانون پول��ی و بانکی بگیرد. 
لوایح دوقلوی اص��الح قانون پولی و 
بانکی و بانکداری از س��وی دولت به 
مجلس رفت. ب��ا این حال چون این 
الیحه به آخر عمر مجلس نهم ارسال 

شد، بررسی آن نیمه کاره ماند. 
الیحه بانکداری ب��ا اصالح ۳4 ماده 
و ۲9 تبصره و الیحه بانکداری در ۱۰ 

فصل و ۱7۳ ماده تدوین ش��ده است. 
تفکیک شورای پول و اعتبار به »هیات 
سیاس��ت گذاری پول��ی و بانک��ی« و  
»هیات نظارت بر بانک ها و موسسات 
اعتباری«، شورای فقهی به عنوان یک 
رک��ن در بانک مرک��زی و رئیس کل 
بانک به عنوان رکن دیگر آن و تغییرات 
عمده  در روش های تجهیز و تخصیص 
منابع بانکی از ویژگی های پیش نویس 

لوایح بانک مرکزی و بانکداری است. 
مرک��زی  بانک ه��ای  قان��ون  در 
عموم��اً ام��ور حاکمیت��ی مرتبط به 
انتش��ار پول ملی، حفظ ارزش آن از 
طریق ایجاد و حفظ ثبات قیمت ها، 
بان��ک مرکزی،  تأس��یس س��ازمان 
سیاس��ت گذاری پولی و نقش بانک 
مرک��زی در تنظی��م و نظ��ارت ب��ر 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری مورد 

توجه قرار می گیرد. 

کارشناس��ان می گویند از آنجا که 
بانک مرکزی ی��ک نهاد حاکمیتی و 
ملی با کارکردهایی مهم و تأثیرگذار 
ب��ر ارزش پ��ول ملی و حف��ظ ثبات 
بازاره��ا و اقتصاد ملی هر کش��وری 
اس��ت، الزم اس��ت ابع��اد گوناگون 
اس��تقالل، پاس��خگویی و ش��فافیت 
آن به درس��تی تشریح شده و حدود 
وظایف و مسئولیت های آن در قانون 

به خوبی روشن شود. 

لوایح مسکوت مانده
 انضب��اط مالی از جمله مس��ائلی 
اس��ت ک��ه از اهمیت بس��یار باالیی 
در نح��وه اداره بانک ه��ای مرک��زی 
برخوردار اس��ت. اگرچه بعد از روی 
کار آم��دن دولت یازده��م، ضرورت 
آن م��ورد توجه جدی واقع ش��ده و 
مهم ترین تغییری که در نظام بانکی 
کشور طی این مدت به وجود آمده، 
عدم ق��رض گرفتن دول��ت از بانک 
مرکزی و انضباط مالی و پس از آن، 
جلوگیری از پرداخت های بی رویه و 
تالش در جهت دادن تس��هیالت به 
س��وی تولید بوده اما اعمال مقررات 
بانکی س��بب بروز اعتراض هایی نیز 

شده است. 
س��اماندهی موسس��ات اعتب��اری 
ب��دون مج��ور و س��اماندهی ب��ازار 
ب��ا  همچن��ان  پول��ی  غیر متش��کل 
مقاومت ه��ای پیدا و پنه��ان روبه رو 
اس��ت. هنوز هم اقدام��ات اصالحی 
دیگری الزم اس��ت تا بانک مرکزی 
بتوان��د نظ��ام پول��ی کش��ور را ب��ا 

استانداردهای دنیا هماهنگ کند. 
توصیه کارشناسان اقتصادی برای 
تس��ریع این ام��ر، اعم��ال مقرراتی 
مث��ل خروج بانک ه��ا از بنگاهداری، 
کاهش تع��داد ش��عب، کاهش نرخ 
س��ود س��پرده ها و تس��هیل شرایط 
پرداخ��ت تس��هیالت ب��ه واحدهای 
تولیدی بخش  خصوصی واقعی است 
تا س��هم خ��ود را در اقتصاد و ایجاد 
اش��تغال و رون��ق تولی��د و صادرات 
ایف��ا کنند و این امر ج��ز با تصویب 
لوای��ح اصالحی که مس��کوت مانده، 

امکان پذیر نیست. 

پروسه ادغام بانک ها حداقل ۲ سال طول می کشد

سرنوشت بانک ها پس از ادغام
بررسی ها نشان می دهد طرح بحث ادغام بانک ها در کنار اخباری که در خصوص وضعیت ناگوار 
برخی موسس��ات مالی و اعتباری و بعضاً بانک ها در فضای غیر رس��می و رس��می منتشر شده، به 
لحاظ روانی بر میزان س��پرده گذاری در بانک ها مؤثر بوده اس��ت. مهم ترین س��والی که این روزها 
س��پرده گذاران بانکی را به خود مش��غول می کند، این نکته اس��ت که سرنوشت سپرده ها پس از 
ادغام بانک ها و موسسات چه می شود؟ و سوال دیگر اینکه آیا به محض ادغام، امکان نقدشوندگی 

سپرده هایی که در بانک یا مؤسسه ادغامی است، وجود خواهد داشت؟ 
حس��ین س��لیمی در این زمینه می گوید: بدون تردید هیچ خطری متوجه س��پرده ها نیست و 
همانطور که دریافت کنندگان تس��هیالت از بانک ها با موسسات ادغامی مکلف هستند بدون هیچ 
وقفه ای اقس��اط خود را پرداخت کنند، سپرده گذاران نیز بدون هیچ وقفه ای می توانند پولی را که 
نزد بانک یا مؤسسه ادغامی دارند، نقد کنند، با این تفاوت که تا دیروز می توانستند برای دریافت 
خدمات بانکی مثاًل به شعب بانک A مراجعه کنند و از امروز این امکان وجود دارد که شعب بانک 

B را هم برای دریافت خدمات مدنظر قرار دهند. 
او با تأکید بر اینکه در پروس��ه ادغام برخی س��واالت و ابهامات می تواند زمینه های بی اعتمادی 
را ش��کل دهد، افزود: این مس��ئله کاماًل طبیعی اس��ت و الزم است از جوانب متعدد و مختلفی به 

موضوع نگاه شود. 
س��لیمی یکی از مهم ترین موضوعات مهم مس��یر ادغام را اطالع رسانی دقیق و بهنگام بانک ها و 
موسس��ات در ش��رف ادغام و همچنین نهاد سیاس��ت گذار یعنی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: 
دغدغه مهم س��پرده گذاران در همه جای دنیا، تضمین امنیت سپرده هایش��ان اس��ت، هر چند در 
عملیات های ادغام هیچ گاه س��پرده گذاران و تس��هیالت گیرندگان با تغییری روبه رو نمی شوند، اما 
باید توجه داش��ت که بسنده کردن به تجربیات آزموده ش��ده کافی نیست و اطالع رسانی در این 

حوزه ضرورت دارد. 
او اضافه کرد: ادغام بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری ادغام افقی تلقی می ش��ود، به این معنا 
که دو س��ازمان یا نهاد هم جنس در یکدیگر ادغام می ش��وند، از این رو این مسئله در ترازنامه ها، 

صورت های مالی و... تأثیر می گذارد و هیچ تغییری در ارتباط با مشتریان ایجاد نمی شود. 

مقاومت های پیدا و پنهان در مقابل ساماندهی موسسات اعتباری بدون مجوز

فراز و فرود سیاست های پولی
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نگاه

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.7۸4دالر آمریکا

4.4۲۲یورو اروپا

4.9۳6پوند انگلیس

۱.۰۳۳درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۰۲.۳۵۰مثقال طال

۱۱۵.97۵هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۸4.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۱۸.۳۰۰سکه طرح جدید

6۵۱.۵۰۰نیم سکه

۳۸۱.۵۰۰ربع سکه

۲۵۲.۵۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

یک مقام پژوهشکده پولی و بانکی: 
قانون بانکداری اسالمی در ایران ناقص 

اجرا می شود
مدیر گروه بانکداری اس��المی پژوهش��کده پولی و بانکی 
گفت بانکداریی که امروز تحت عنوان بانکداری بدون ربا در 
حال اجرا اس��ت، ثمره قانون سال ۱۳64 است که متاسفانه 
خیلی ناقص اجرا می ش��ود.  کامران ن��دری به ایرنا گفت: با 
اینکه قانون بانکداری اس��المی روی کاغذ بدون ربا اس��ت، 
اما انحرافات جدی مش��اهده می ش��ود ک��ه برخی معتقدند 
به ش��کل ص��وری در حال اجرا اس��ت.  وی، در باب چرایی 
موفق نبودن بانکداری اسالمی در ایران گفت: یک دلیل آن، 
تحمیل یک قانون تجربه نش��ده در ایران به کل نظام بانکی 
کشور اس��ت. نظام بانکی کشور آماده نبود که شیوه ها را به 
یکباره تغییر دهد، زیرا زمینه حرکت به سمت عقود اسالمی 
در نظام بانکی فراهم نبود و هنوز هم آماده نیست، متاسفانه 
ما ساختار حس��ابداری عقود اسالمی را نداشتیم و در زمان 

تصویب قانون هم نداشتیم. 
ن��دری ادامه داد: گرچ��ه در این س��ال ها تحوالتی اتفاق 
افت��اده، اما س��اختار حسابرس��ی و نظارت��ی الزم در نظام 
بانکداری اسالمی هنوز ایجاد نشده است. همچنین مدیریت 

ریسک نیز هنوز در بانک های ما پیاده سازی نشده است. 
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ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار 
روز  معام��ات  در جری��ان  ته��ران 
یکش��نبه بازار سهام منفی بود و ۳۴ 
واح��د افت ک��رد و بدی��ن ترتیب تا 
ارتفاع 78 هزار و 765 واحد سقوط 
ک��رد. در دومین روز معاماتی هفته 
قرمزپوشی  تاالر شیش��ه ای ش��اهد 
ش��اخص های منتخب بود، به طوری 
که ش��اخص قیمت  )وزنی-ارزشی( 
با اف��ت 11 واحدی به رقم 26 هزار 
و 515 واحد رس��ید. ش��اخص کل 
هم وزن نیز با 20 واحد کاهش، عدد 
17ه��زار و 160واح��د را به نمایش 
گذاشت. ش��اخص قیمت  )هم وزن( 
نی��ز 18 واح��د اف��ت داش��ت و به 
ع��دد 1۳هزار و 222 واحد رس��ید. 
همچنین ش��اخص سهام آزاد شناور 
با کاهش 108 واح��دی به رقم 85 
ه��زار و 880 واح��د دس��ت یافت. 
شاخص بازار اول با افت 20 واحدی 
به رقم 5۴ هزار و ۳2۳ واحد رس��ید 
و ش��اخص ب��ازار دوم در پایان روز 
کاری ب��ا کاه��ش 95 واحدی، عدد 
176 هزار و ۴9۴ واحد را به نمایش 

گذاشت. همچنین نماد پاالیش نفت 
اصفهان با 17 واحد، نماد گروه مپنا 
با 16 واحد و نماد توس��عه معدنی و 
صنعتی صبانور با 1۴ واحد افزایش، 
بیش��ترین تأثیر مثبت را بر محاسبه 
ش��اخص کل بورس به نام خود ثبت 
کردن��د. از س��وی دیگر نم��اد فوالد 
مبارک��ه اصفهان ب��ا 16 واحد، نماد 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با 9 
 واح��د، نماد س��رمایه گذاری  غدیر با 
 8 واح��د و نماد کش��تیرانی ایران با 
8 واح��د کاه��ش بیش��ترین تأثیر 
منفی را در افت ش��اخص کل بورس 

داشتند. 

فروشنده ها پرقدرت نبودند
روز یکش��نبه ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران در حال��ی معاماتی متعادل 
و کم حج��م را در اغل��ب نماده��ای 
معامات��ی ب��ه نظاره نشس��ت که با 
وجود تداوم نوس��ان قیمت دالر در 
ب��ازار آزاد و در عین حال خودنمایی 
قیمت کاالهای اساسی در بازارهای 
جهانی، بسیاری از سهامداران شرایط 
فعلی را فرصتی برای عرضه سهام و 
جابه جای��ی دارایی ه��ای مال��ی در 
پرتفوی خود می دانستند. این روزها 

قیمت دالر از رکود شش ماهه خارج 
شده و س��یر صعودی خود را شروع 
کرده اس��ت. از س��وی دیگر با لغو و 
ایران  بازنگ��ری تحریم های جدی��د 
توس��ط مجلس نمایندگان آمریکا و 
همچنین افزای��ش قیمت مواد اولیه 
و کامودیتی ه��ا در بازارهای جهانی 
و داخل��ی نظیر س��نگ آهن، فوالد، 
س��رب و روی، مس و... این امید در 
بسیاری از س��هامداران زنده شد که 
رش��د  بتوانند  صادرات محور  صنایع 
پایداری را تجربه کنند. اما تجمعات 
اعتراضی سهامداران کنتورسازی در 
تاالر حافظ بیش از پیش بر بدگمانی 
س��رمایه گذاران به بازار سهام دامن 
زده است. گرچه پیش بینی می شود 
با فروکش ک��ردن هیجانات موجود 
در تاالر شیش��ه ای، بار دیگر بورس 
تهران روندی متعادل را تجربه کند، 
چراکه بازار با فروشنده های پرقدرتی 
مواجه نیست اما وضعیت کنونی تاالر 
شیشه ای نشان می دهد که همچنان 
نمی توان حتی پیش بینی کوتاه مدت 
از روند آتی بازار سهام داشت. گرچه 
برخی تک س��هم ها همچنان میزبان 
فعالیت ه��ای س��فته بازی از س��وی 
اندک معامله گران نوس��ان گیر خود 

هس��تند و ش��رایط فوق بازار سهام 
را بیش از پیش ب��ازاری کوتاه مدت 

کرده است. 

افت 3.6 واحدی آیفکس
ب��ازار فرابورس ای��ران در دومین 
روز کاری هفت��ه میزبان دادوس��تد 
نزدیک به ۴07 میلیون ورقه بهادار 
ب��ه ارزش یک ه��زار و 186 میلیارد 
ریال قرار گرفت که نس��بت به روز 
گذش��ته از افزایش حجم و کاهش 
ارزش معامات حکایت داش��ت. در 
جریان بازار یکش��نبه 11 تیرماه در 
کنار معامات س��هام و اوراق بهادار 
همچنین  فراب��ورس  بازاره��ای  در 
شاهد توقف و بازگشایی شش نماد 
بودیم. معامات فرابورس در مجموع 
بازارهای اول و دوم نیز با دادوستد 
256 میلیون س��هم به ارزش بیش 
از 529 میلیارد ری��ال پایان یافت. 
ذوب آه��ن  معامات��ی  نماده��ای 
اصفهان و گس��ترش سرمایه گذاری 
ایرانیان روز یکشنبه باالترین حجم 
و ارزش معاماتی را در این دو بازار 
تجربه کردند. س��هامداران در نماد 
ش��رکت ذوب آهن نزدی��ک به 22 
میلیون س��هم به ارزش 15 میلیارد 

ریال و در نماد ش��رکت گس��ترش 
ایرانیان حدود 12  س��رمایه گذاری 
میلی��ون س��هم ب��ه ارزش بیش از 
۳۳ میلیارد ریال را دست به دست 
کردند. در نم��اد ذوب آهن اصفهان 
ک��ه پربازدیدترین نم��اد معاماتی 
نیز شناخته ش��د، تنها سهامداران 
حقیق��ی 21 میلی��ون و 710 هزار 
س��هم ای��ن ش��رکت را بی��ن خود 
خریدوفروش کردند و س��هامداران 
حقوقی مشارکتی در معامات این 
تابلوی  نماد نداش��تند. نگاهی ب��ه 
بیشترین رش��د و افت قیمت سهام 
نیز نشان می دهد نماد شرکت های 
افران��ت، بیمه کوث��ر و پخش البرز 
در حالی بر س��کوی بیشترین رشد 
قیمت پایانی تا سطح 5 درصد تکیه 
زده ان��د که نماد ش��رکت های بیمه 
سامان، شرکت مواد ویژه لیا و شیر 
پاستوریزه پگاه فارس بیشترین افت 
قیمت��ی را ثبت کردن��د. در دومین 
همچنی��ن  هفت��ه  معامات��ی  روز 
ش��اخص کل فراب��ورس نیز روندی 
کاهش��ی را تجربه ک��رد تا در پایان 
ب��ازار آیفک��س اف��ت ۳.6 واحدی 
را تجرب��ه ک��رده و در ارتفاع 900 

واحدی بایستد. 

سهامداران به شرکت های بزرگ اقبال نشان نمی دهند

سرمایه گذاری کوتاه مدت در تک سهم های بورسی

ت��االر بورس هنوز هم هیجانی اس��ت؛ بازاری 
ک��ه اگرچه قرار اس��ت نقش بزرگ��ی در تأمین 
مالی کش��ور داش��ته باش��د، اما گوی��ا هنوز هم 
عده ای هستند که نمی خواهند این بازار آرامش 
داش��ته باش��د. هر چه باش��د، رقابت و شفافیت 
موضوعی اس��ت که خوش��ایند خیلی ها نیست. 
به گزارش مه��ر، اکنون بورس ای��ران آرام آرام 
ب��ه دوران بلوغ��ش نزدیک می ش��ود؛ ابزارهای 
مالی جدی��د را رونمایی می کن��د و تاش دارد 
ت��ا بتواند خ��ود را گام به گام به پی��ش برد، اما 
آرامش حتماً باید همراه این بازار باش��د تا بتوان 
از آن ب��ه بهترین ش��کل بهره ب��رد. گویا بعد از 
تجمع های پیاپی س��پرده گذاران موسسات مالی 
غیرمجاز در مقابل س��اختمان بانک مرکزی در 
میرداماد، حال نوبت ب��ه تاالر بورس در خیابان 
حافظ رس��یده اس��ت. واقعیت آن است که بازار 
س��هام، یک بازار رقابتی اس��ت که در آن، همه 
ش��رکت هایی که حض��ور می یابند باید ش��فاف 

باش��ند و اطاعات مورد نیاز س��هامداران را هم 
اعام کنند تا بلکه ذی نفعان شان قانع شوند که 
این مجموعه های بورس��ی، ش��رایطی به مراتب 
بهتر از آن دارند که س��هامدار، پ��ول خود را از 
این س��هم بیرون کش��یده و وارد سهم دیگری 
کند. البته این نخس��تین بار نبود که صدای 70 
تا 80 نفر از س��هامداران ش��رکت کنتورس��ازی 
ش��نیده می ش��د. 26 فروردین ماه امس��ال، آنها 
بار سوم ش��ان بود که در نخستین روز نمایشگاه 
ب��ورس، بانک و بیمه گرد هم در غرفه س��ازمان 
بورس جمع ش��دند و خواس��تند تا به حق شان 
رسیدگی ش��ود. البته کمی قبل تر، در آذرماه و 
بهمن 95 هم آنها جلوی س��ازمان بورس جمع 
شده بودند و شعارش��ان هم اعتراض به مدیران 
شرکت و سازمان بورس بود، چراکه سهامداران 
این مجموعه معتقدند س��ازمان بورس در زمان 
ریاست قبلی اش، در بازگشایی نماد این شرکت 
اش��تباه کرده است؛ حال آنها می خواهند رئیس 

جدید کمک ش��ان کند. صدایی که روز ش��نبه 
در ت��االر بورس ش��نیده ش��د و تاش ش��د تا 
مس��ئوالن س��ازمان بورس را به واکنش وادارد، 
فری��اد کمک خواهی بود. حال 10 ماه از بس��ته 
بودن نماد کنتورس��ازی ایران می گذرد. پرونده 
در مراجع قضایی در حال گذران روندش است. 
در این میان کارشناس��ان بر ای��ن باورند که در 
جری��ان چنین پرونده هایی، این مدیران متخلف 
هس��تند که باید جریمه ش��وند نه سهامداران، 
چراکه جریمه س��هامدار در باال و پایین ش��دن 
ارزش دارایی اش اس��ت و از هم��ه مهم تر، قفل 
ش��دن سرمایه مردم به بهانه تخلف مدیران یک 
شرکت یا اوضاع وخیم واحدهای تولیدی، دردی 
دوا نمی کن��د. در این ش��رایط دولت می تواند با 
ان��دک حمایت��ی ب��ه چرخیدن چرخ ه��ای این 
واحده��ای تولی��دی کمک کن��د؛ موضوعی که 
اگر محقق ش��ود هم به س��ود تولید است و هم 
هوای سهامدارانی را دارد که به جای سوداگری 

در کوچ��ه پ��س کوچه ه��ای ارز و دالر به تاالر 
شیش��ه ای اعتماد کرده اند. اینجا در بورس ایران 
اکثراً می دانند که مشکل شان در سودهای باالی 
بانک��ی، نچرخی��دن چرخ های اقتص��اد و زمین 
خوردن کسب و کار بنگاه ها است. سود بانکی این 
روزها خیلی ها را وسوسه کرده تا پول بی دردسر 
 دربیاورن��د و تن ب��ه کاری ندهن��د، اما موضوع 
هر چه که باش��د، ممکن است سهامداران دیگر 
را هم به تحری��ک وادارد. نباید به این امر دامن 
زد که بازار س��رمایه ایران مشکات زیادی دارد، 
بلکه اگر می خواهیم پای سرمایه گذاران خارجی 
هم به بازار بورس ایران باز ش��ود، عاوه بر اینکه 
باید اوضاع را مدیریت کرد، باید ش��رایطی را هم 
فراهم آورد که سهامداران به پای سوءمدیریت ها 
نسوزند. حال بورس خوب می شود اگر عاقه به 
تولید بیش��تر شود و راه کس��ب و کار هموارتر از 
قب��ل؛ موضوعی که عزم دول��ت را در حمایت از 

بازار سرمایه طلب می کند. 

مدی��ر عملی��ات بازارگردانی تأمین س��رمایه 
آرم��ان، چش��م انداز کل��ی ب��ازار س��هام را در 
دولت دوم دکتر حس��ن روحانی، روش��ن تر از 
چهارساله نخس��ت پیش بینی کرد. عظیم ثابت 
در گفت وگو با س��نا، گفت: تجارب قبلی نشان 
می دهد که عملکرده��ا و برنامه های اقتصادی 
عموما در چهارس��اله دوم ریاس��ت جمهوری ها 
بهت��ر بوده و این امر ب��رای دولت دوازدهم هم 
متصور اس��ت، چراک��ه ضمن کنت��رل تورم و 
کاهش نرخ س��ود بانکی، زیرساخت های خوبی 
نیز در چهار س��ال گذشته مهیا شده است. وی 
کنترل تورم را از مهم ترین دستاوردهای دولت 
در دوره قبل دانس��ت و افزود: دولت اگر بتواند 
رکود را برطرف و نرخ بانکی را که رقیب اصلی 
بازار س��هام است به س��مت واقعی شدن سوق 
دهد، انتظار داریم کم کم صنایع فعال در بورس 
وضعیت بهت��ری پیدا کنند. ثابت با اش��اره به 
س��خنان اخیر رئیس بانک مرکزی در خصوص 
ضرورت کاهش نرخ سود بانکی و یکسان سازی 

نرخ ارز در آینده نزدیک اظهار داش��ت: به نظر 
من ای��ن کار باید زودتر از اینها انجام می ش��د 
و هر چه س��ریع تر باید اقدام الزم انجام ش��ود. 
این کارش��ناس بازار س��هام همچنین شاه کلید 
اصاح��ات در ای��ن بخش را تعدیل نرخ س��ود 
ب��ه صورت واقعی دانس��ت. وی ادامه داد: همه 
می دانیم که سود بانکی باید با نرخ تورم نسبت 
مشخصی داشته باش��د اما متأسفانه تاکنون به 
هر دلیلی به بحث واقعی شدن سود بانکی توجه 
کافی نشده است. این کارشناس بازار سهام در 
عین ح��ال با انتقاد از غلبه ن��گاه بانک محوری 
در کشور گفت: تا زمانی که سپرده بانکی آنقدر 
جذاب اس��ت که بدون دریافت مالیات و بدون 
ریسک، س��ود تضمین شده به س��پرده گذاران 
پرداخت می شود، تولید و صنعت رونق نخواهد 
گرف��ت و این امر در هیچ کجای دنیا مرس��وم 
نیس��ت و حت��ی در برخی کش��ورها اگر ش��ما 
منابع��ی را در بانک بگذارید، بابت نگهداری آن 
بای��د مبالغی هم پرداخت کنی��د. ثابت با بیان 

اینکه ارز دونرخی و س��ه نرخی به هیچ وجه به 
نفع مصرف کننده نیس��ت، اف��زود: امروز دیگر 
تک نرخی ش��دن نرخ ارز نه ی��ک انتخاب بلکه 
یک ضرورت اس��ت. وی با تأکید بر اینکه نباید 
ارز و سودبانکی را به صورت دستوری مدیریت 
کنیم، افزود: اگرچه زیرساخت های اقتصادی ما 
هنوز در جاهایی اصاح نش��ده و دولت مجبور 
است دخالت هایی کند اما در نهایت اگر بتوانیم 
مکانیس��م بازار آزاد را در اقتصاد اجرایی کنیم 
صنایع ما کمتر آس��یب می بینن��د. ثابت گفت: 
البته هم اکنون جو بازار به صورتی اس��ت که تا 
حدودی فعاالن بازار احس��اس خوبی از شرایط 
کلی بازار ندارند، چراکه بس��یاری از شرکت ها 
با نص��ف ظرفیت کار می کنند، اما اگر منابع به 
س��مت تولید هدایت شود، مس��تقیم اثر خود 
را نش��ان می ده��د و از آنجا که بخش��ی از این 
منابع به س��مت بازار سهام خواهد آمد طبیعتا 
این بازار از پتانس��یل رش��د برخ��وردار خواهد 
بود. مدیر عملیات بازارگردانی تأمین س��رمایه 

آرم��ان، یک��ی از ویژگی های ب��ورس تهران را 
تن��وع در صنایع مختلف دانس��ت و گفت: این 
تن��وع می توان��د اثر مثب��ت بر بازار ما داش��ته 
باش��د؛ مخصوصا اگر در بع��د اقتصادی بتوانیم 
چالش های مه��م را مخصوصاً در حوزه بانک ها 
و بیمه ها و صندوق های بازنشستگی سروسامان 
دهیم. وی افزود: دولت اگر اتاق فکری داش��ته 
باش��د و بتواند برای طراحی یک بسته حمایتی 
برنامه ری��زی کند ت��ا تصمیم��ات اقتصادی به 
صورت منسجم و برنامه ریزی شده پیش برود، 
امید می رود ش��رایط بازار س��هام نیز به تدریج 
بهتر ش��ود. ثابت خاطرنشان کرد: یکی از نقاط 
ق��وت و محاس��ن دول��ت یازدهم ای��ن بود که 
توانس��ت انتظارات تورمی را تا حدودی کاهش 
ده��د. از طرفی نرخ ارز ه��م در دولت یازدهم 
نوس��ان چندانی نداش��ت و در مجموع بازارها 
متاطم نبودند که این مس��ئله ارزش��مند بود 
و انتظار می رود چنین سیاس��تی در آینده نیز 

ادامه پیدا کند. 

تجمعات از »میرداماد« به »حافظ« رسید

چشم انداز آتی بازار سهام

خبر

عرضه انواع مس در تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی بورس کاال

در دومی��ن روز هفت��ه، 1۴0 تن س��ولفور مولیبدن، 12 تن 
کنس��انتره فلزات گرانبها و 1۳ کیلوگرم ش��مش طا در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران عرضه شد. تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران روز یکشنبه 11 
تیرماه میزبان عرضه 600 تن مس کاتد، 220 تن مس مفتول 
و 20 ه��زار تن مس کم عیار بود. تاالر محصوالت کش��اورزی 
بورس کاالی ایران نیز عرضه ۳2 هزار و 512 تن جو دامی در 
قالب طرح قیمت تضمینی، ۳50 ت��ن ذرت دانه ای، ۳00 تن 
روغن خام، یک هزار و 275 تن شکر سفید، ۳1 هزار تن گندم 
خوراکی و ۴ هزار تن گندم دوروم را تجربه کرد. افزون بر این، 
9 هزار و 2۴0 تن قیر، عایق رطوبتی و وکیوم باتوم نیز در تاالر 
صادراتی بورس کاالی ایران عرضه شد. تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی بورس کاالی ایران نیز ش��اهد عرضه 85هزار و 
67 تن انواع مواد پلیمری، شیمیایی، قیر، گوگرد، وکیوم باتوم، 

اساک واکس، ساپس واکس و لوب کات بود. 

عرضه برق مصرف کنندگان بزرگ برای 
نخستین بار در بورس

مدیرعام��ل بورس انرژی می گوید این ب��ورس با وزارت نیرو 
بابت طرحی برای معامات مس��تقیم مصرف کنندگان بزرگ 
برق مذاکراتی داش��ته و نخستین عرضه برق مصرف کنندگان 
ب��االی پنج مگاوات به صورت مس��تقیم روی تابلوی معامات 
رفته است. به گزارش ایسنا، سیدعلی حسینی درباره مذاکرات 
بورس انرژی و وزارت نیرو اظهار کرد: ما با وزارت نیرو بر س��ر 
عملیاتی شدن معامات مستقیم مصرف کنندگان بزرگ برق، 
مذاکرات��ی را دنبال کردیم و در حال حاضر دس��تورالعمل ها و 
آیین نامه های این موضوع اباغ ش��ده و امروز نخستین عرضه 
برق باالی پنج مگاوات به صورت مستقیم روی تابلوی معامات 
رفته است. مدیرعامل بورس انرژی افزود: یکی از صحبت هایی 
که صورت گرفته، مربوط به راه اندازی صندوق پروژه انرژی روی 
برق اس��ت که کار این صندوق نهایی ش��ده است. البته برای 
ای��ن صندوق ها باید در دس��تورالعمل پذیرش و آیین نامه های 
معامات اصاحاتی انجام می ش��د. این موارد در دس��تور کار 
هیأت مدیره سازمان بورس قرار گرفته است و به محض اینکه 
این موضوع تصویب ش��ود و به ما آن را اعام کنند، می توانیم 

این صندوق پروژه را عملیاتی کنیم. 

معامله 320 هزار قرارداد در بازار مشتقه
 در جریان معامات بورس انرژی، در تابلوی س��لف موازی 
اس��تاندارد برای قراردادهای با سررس��ید یک سال و بیشتر 
در بازار مش��تقه، در نماد سنندج 961، 2 قرارداد با ارزشی 
بالغ بر 8 میلیون ریال و در نماد س��تاره 961، 2۳1 قرارداد 
با ارزش��ی بالغ بر 579 میلیون ریال معامله ش��د. همچنین 
بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 50 قرارداد معادل 
1200 کیلووات ساعت به ارزش ۴۴۴ هزار ریال بود. در عین 
ح��ال نمادهای بارپایه با متوس��ط قیمت های ۳70 ریال بر 
کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفتند. طبق اطاعیه های 
منتشره، نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری 
 روزان��ه و کم باری 1 ت��ا 9 م��رداد 96 و همچنین نمادهای 
ب��ار پی��ک هفتگی، بار پای��ه هفتگی، میان ب��اری هفتگی و 
کم ب��اری هفتگی 7 مرداد 96 تا ۴ ش��هریور 96 گش��ایش 
یافتند. در مجموع ارزش معامات بازار مشتقه بورس انرژی 
ایران، به 588 میلیون ریال بالغ شد. بدین ترتیب از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون در بازار مش��تقه ۳20,017 قرارداد با 
ارزش��ی بالغ بر 1071 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته 

است. 

 صدور مجوز افزایش سرمایه 
27 درصدی »دتولید«

س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با افزایش س��رمایه 27درصدی 
شرکت داروسازی تولیددارو موافقت کرد. افزایش سرمایه شرکت 
داروس��ازی تولی��ددارو از مبلغ ۳00 میلیارد ری��ال به مبلغ ۳80 
میلی��ارد ریال از محل مطالبات حال ش��ده س��هامداران و آورده 
نقدی از سوی س��ازمان بورس بامانع اعام شد. افزایش سرمایه 
ش��رکت داروس��ازی تولیددارو به منظور اجرای طرح بهسازی و 
نوسازی در جهت رعایت الزامات جی ام پی خواهد بود. همچنین در 
صورت صدور مجوز افزایش سرمایه چند مرحله ای مجمع عمومی 
فوق العاده، این ش��رکت می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 
۳80 میلی��ارد ریال به مبلغ ۴60 میلیارد ریال از محل موافقت و 
اختیار عملی کردن آن را به مدت دو سال به هیأت مدیره تفویض 
کند تا هیأت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به 

عملی کردن آن اقدام کند. 

صورت های مالی یک ساله »وبانک«
شرکت س��رمایه گذاری صنعت نفت صورت های مالی 12ماهه 
منتهی به ۳0 اس��فندماه 95 را با س��رمایه معادل 16هزار و 250 
میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی نش��ده منتش��ر کرد. شرکت 
سرمایه گذاری صنعت نفت در دوره 12ماهه منتهی به سال مالی 
95، مع��ادل 9 هزار و 725 میلی��ارد و 6۳9 میلیون ریال درآمد 
عملیاتی کسب کرد. از درآمد این شرکت هزینه های فروش، اداری 
و عمومی و هزینه های عملیاتی کس��ر و س��ود عملیاتی دوره به 
مبلغ 9 هزار و 58۴ میلیارد و 808 میلیون ریال محاس��به ش��د. 
از س��ود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای 
غیر عملیاتی به آن اضافه ش��د و سود خالص دوره به مبلغ 9 هزار 
و ۴67 میلیارد و ۳1 میلیون ریال محاس��به ش��د و بر این اساس 
مبلغ 58۳ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته شد که نسبت 
به دوره مش��ابه در سال گذش��ته معادل 5 درصد افزایش را نشان 
می دهد. به س��ود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه 
شد و در نهایت مبلغ 8 هزار و 150 میلیارد و ۳90 میلیون ریال 

سود انباشته پایان دوره در حساب های »وبانک« منظور شد. 

عملکرد سال 95 گروه صنعتی سپاهان
شرکت گروه صنعتی سپاهان صورت های مالی یک ساله منتهی 
به ۳0 اس��فندماه 95 را با س��رمایه مع��ادل 650 میلیارد ریال به 
صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت گروه صنعتی سپاهان 
در دوره مال��ی منته��ی به پایان س��ال 95، مبلغ ۳ ه��زار و ۴79 
میلیارد و ۳29 میلیون ریال درآمدهای عملیاتی داشت. از درآمد 
این ش��رکت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود 

ناخالص دوره به مبلغ 266 میلیارد و ۳۴2 میلیون ریال رسید.
 از س��ود ناخالص دوره نیز هزینه ه��ای فروش، اداری و عمومی 
کسر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و سود عملیاتی دوره 

مبلغ 266 میلیارد و 289 میلیون ریال محاسبه شد. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
توس��عه معدنی و صنعتی صبانور در حالی عنوان نخست 
جدول بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که قند 

شیرین خراسان در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2,7217.72کنور

18,910۴.99قشرین

6,0۳0۴,91لسرما

17,095۴,87کدما

2,۴۴2۴,85فروس

۳,6۴7۴,8پتایر

1,775۴,72خمحرکه

 بیشترین درصد کاهش
فرآورده های نس��وز آذر صدر نش��ین جدول بیش��ترین 
درص��د کاهش ش��د. لیزینگ ای��ران در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. تایدوات��ر خاورمیانه ه��م در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)6.78(2,007کاذر
)۴.8(1,171ولیز
)۴,6(۴,082حتاید

)۴,55(6,6۴۳حفارس

)۴,۴7(2,118خمحور

)۴,15(۳,210البسا

)۴,08(2,۳77خاهن

پرمعامله ترین سهم
فوالد مبارک��ه اصفهان پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
شناخته شد. سخت آژند در رده دوم این گروه ایستاد. پلی 

اکریل هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

17.22۴ 1۴۳9فوالد

1۳,071 ۳985ثاژن
11,280 528شپلي
10,08۴ ۳97۴فباهنر
8,276 810خزامیا
7,179 960خپارس
7,06۳ ۳769رتاپ

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را سخت آژند به 
خود اختصاص داد. مس باهنر رتبه دوم را به دس��ت آورد. 
تجارت الکترونیک پارس��یان هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
52.095 ۳985ثاژن

۴0,076 ۳97۴فباهنر
26,619 ۳769رتاپ

25,007 ۴729کماسه
2۴,787 1۴۳9فوالد
1۴,۳21 21۳1کترام

12,۴95 ۳۴۳7فاسمین

بیشترین سهام معامله شده
س��خت آژند در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دست آورد که مس باهنر در این گروه دوم 

شد و تامین ماسه ریخته گری در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۳9851879ثاژن
۳97۴1080فباهنر
۴729892کماسه
1۴۳97۴5فوالد
528666شپلی
21۳1650کترام

۳۴۳7600فاسمین

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا شیشه 

به دست آورد. تولید محور خودرو در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

207010۳5کساپا
22185۳0خمحور
1167۳89خریخت
۳621259خلنت
27۴22۴9تکنو
۳۳0۳2۳6فمراد
2268206خشرق

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

7۳51.96وخارزم
۴۴062.12کگاز

1۳082.۴2واعتبار
1018۳.۳9ورنا
1751۳.88ما

۳57۳۳.95مبین
1026۳.95وصنعت

نماگر بازار سهام

بورس انرژی
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اراک- خبرن�گار فرص�ت ام�روز - 
مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش نف��ت امام 
خمین��ی)ره( ش��ازند گف��ت: در س��ه ماه 
نخست امسال یک میلیارد و 350 میلیون 
لیت��ر بنزین ی��ورو چه��ار در این مجتمع 
پاالیشگاهی تولید ش��د. علی جمشیدی 
افزود: به دلیل تعمیرات اساس��ی در واحد 
14 پاالیش��گاه، روزانه ح��دود 14 میلیون 
و 200 ه��زار لیتر بنزی��ن در این مجتمع 
تولید شده و در شرایط عادی روزانه بیش 
از 16 میلیون لیتر بنزین یورو چهار در این 
مجتمع تولید می ش��ود. وی با بیان اینکه 
25 درصد از س��وخت بنزین ی��ورو چهار 
کشور در شرکت پاالیش نفت امام خمینی 
)ره( شازند تولید می شود، ادامه داد: با توجه 

به اینکه بنزین تولیدی شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی )ره( شازند از استاندارد یورو 4 
برخوردار است، بخش عمده ای از تولیدات 

این ش��رکت در اس��تان های تهران، البرز 
و خراس��ان رض��وی به مصرف می رس��د.  
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی 

)ره( شازند اظهار کرد: همچنین در سه ماه 
نخست امسال 950 میلیون لیتر گازوئیل 
یورو چه��ار در این مجتمع پاالیش��گاهی 
تولید شد که این میزان تولیدات 15 درصد 
از مجموع سوخت گازئیل یورو چهار مورد 
نیاز کشور را تامین می کند.  وی بیان کرد: 
54 میلی��ون لیتر س��وخت هواپیما، 148 
میلیون لیتر نفت سفید، 697 میلیون لیتر 
نفت کوره )سوخت سنگین( و 39 میلیون 
لیتر پروپیلن بخش��ی از تولیدات شرکت 
پاالیش نفت امام خمینی )ره( ش��ازند در 
سه ماه نخست امس��ال است.  جمشیدی 
گفت: در این م��دت 220 میلیون و 135 
ه��زار لیتر گاز مایع، 527 هزار لیتر ینزین 
س��وپر، 75 میلیون لیتر خوراک قیر و 33 

میلیون کیلوگرم گوگرد در شرکت پاالیش 
نفت امام خمینی )ره( شازند استان مرکزی 
تولید ش��د.  ش��رکت پاالیش نف��ت امام 
خمینی)ره( تولی��د کننده بنزین یورو 4 و 
یکی از مهمترین پاالیشگاه های نفت کشور 
است که به عنوان بزرگترین پاالیشگاه تک 
واح��دی ایران در س��ال 1372 با ظرفیت 
اسمی 150 هزار بش��که در روز راه اندازی 
شد.  این مجموعه، نخستین پاالیشگاهی 
اس��ت که کار مطالعه و عملیات اجرای آن 
بعد از انقاب اس��امی و در نخستین سال 
بعد از جنگ تحمیلی آغاز شد.  ظرفیت این 
پاالیشگاه پس از مدتی با تاش و کوشش 
نیروهای متعهد و متخصص به 171 هزار 

بشکه در روز رسید. 

 تبریز – ماه�ان فالح- با امضای تفاهم نامه دو 
جانبه بین شهرداران تبریز و قازان پایتخت جمهوری 
تاتارستان روسیه، نام این دو شهر به صورت متقابل 
بر دو بوس��تان گذاشته شده و مجموعه ای از صنایع 
دستی استان آذربایجان ش��رقی در موزه ملی قازان 
جای می گیرد. به گ��زارش خبرنگار روزنامه فرصت 
امروز در تبریز، شهرداران تبریز و قازان بر لزوم توسعه 
همکاری های عمومی و شهری تاکید کردند. شهردار 
تبریز در این مراسم با ارزشمند خواندن بنیادگذاری 
غرفه ایران در موزه قازان، اظهار کرد: شهر تبریز دارای 

30 گنجینه با تاریخی طوالنی و فرهنگی غنی است 
و در صددیم برای افزایش تعامات در چارچوب هفته 
فرهنگی، در موزه ملی تاتارس��تان نمایشگاه صنایع 
دستی تبریز برگزار کنیم. اقبالی زارچ شهردار قازان 
نیز با اش��اره به ایجاد غرفه دائمی ایران در این موزه 
با پیگیری سرکنسولگری ایران در نوروز سال جاری، 
همکاری شهرداری تبریز در افزایش آثار نمایشی موزه 
ملی تاتارستان را زمینه ساز توسعه مناسبات فرهنگی 
بر ش��مرد. همچنین در این مراس��م خانم س��وتانا 
ایزومایلووا معاون مدیر موزه تاریخ ملی تاتارستان نیز 

با تشریح ویژگی این گنجینه از جمله نگهداری بیش 
از ی��ک میلیون اثر هنری و تاریخی، گفت: همکاری 
ارزش��مند جمهوری اس��امی برای راه اندازی غرفه 
همیشگی ایران افزون بر امکان آشنایی بیشتر بازدید 
کنندگان با تاریخ و فرهنگ واالی ایرانیان، دوستی دو 
ملت را نیز بیش��تر می کند. وی تاکید کرد که موزه 
ملی تاتارستان آماده همکاری های متقابل و بیشتر 
در زمین��ه های فرهنگی و تاریخی اس��ت. در پایان 
مراسم نیز س��ند اهدای این مجموعه آثار فرهنگی 
بین معاون موزه ملی تاتارس��تان و نجفی ش��هردار 

تبریز امضا ش��د. تاتارستان با 68 هزار کیلومتر مربع 
وس��عت و س��ه میلیون و 876 هزار نفر جمعیت در 
منطقه ولگای روسیه در مرکز اروپایی و محل تاقی 
 رودخانه های ولگا و کاما واقع شده و از پیشرفته ترین 
جمهوری های توسعه یافته صنعتی و نفتی روسیه 

است.

ارومی�ه- خبرنگار فرصت ام�روز - منوچهر 
خوفی معاون صنایع کوچک ش��رکت شهرک های 
صنعتی اس��تان با بیان اینکه این کارگروه با حضور 
تعدادی از مدیران واحدهای مستقر در برج خدمات 
فناوری و کس��ب و کار شهرک فناوری و مشاورین 
فناوری برگزار شد ، اظهار داشت: با توجه به تصویب 
پ��روژه اقتصاد مقاومتي س��ازمان صنایع کوچک و 
ش��هرکهاي صنعتي ایران با عنوان ،تقویت و توسعه 
مراکز مش��اوره، خدمات کارآفریني و کلینیک هاي 
کس��ب و کار عارض��ه یاب��ي بنگاه ه��اي کوچک و 

متوسط، کارگروه فناوری شرکت شهرکهای صنعتی 
تشکیل شد. وی در ادامه گفت: هدف از برگزاری این 

کارگروه توسعه فناوری و رقابت پذیری در واحدهای 
کوچک و متوس��ط است. خوفی با اش��اره به اینکه 
اهداف این کارگروه در چند فاز عملیاتی خواهد شد، 
اذعان داشت: اولین گام تشکیل کارگروه و برگزاری 
جلس��ات مربوطه جهت ش��روع کار می باشد و در 
گامهای بعدی نیز نس��بت به تعیین جامعه هدف و 
شناخت نیازها اقدام خواهیم نمود. وی در ادامه افزود: 
طبق نیازس��نجی صورت گرفته اولویت در مرحله 
نخست با خوش��ه های صنعتی و سپس بنگاه های 
تولیدی می باش��د. معاون صنایع کوچک ش��رکت 

ش��هرکهای صنعتی آذربایجان غربی با بیان اینکه 
توسط مشاور فناوری شرکت اقداماتی جهت شناخت 
واحدهای فناور انجام ش��ده اس��ت، تصریح کرد: در 
همین راس��تا واحد تولیدکننده عسل در خصوص 
انتقال دان��ش فناوری پودر عس��ل و نیز یک واحد 
تولیدی دیگر نی��ز در زمینه انتقال دانش پنل های 
خورش��یدی انتخاب شده اند. خوفی در ادامه گفت: 
طبق دستورالعمل اباغی سازمان متبوع مقرر شده 
است تسهیات مناسبی نیز برای انتقال فناوریهای 

مد نظر به واحدهای تولیدی منتخب ارائه شود. 

س��ازمان  رئی��س  پاش�ائی-  لی�ال   – تبری�ز 
 جهادکش��اورزی اس��تان آذربایجان ش��رقی گفت: با 
برنام��ه ریزی ه��ای به عمل آمده در راس��تای اقتصاد 
مقاومت��ی در تحق��ق و رونق تولی��د، امیدواریم بخش 
کش��اورزی در سال جاری از رش��د مناسبی برخوردار 
گردد.  به گ��زارش خبرنگار روزنامه فرص��ت امروز در 
تبری��ز، مهندس کریم مه��ری گفت: دول��ت و وزارت 
جهادکش��اورزی مصمم ب��ه تولید پای��دار محصوالت 
کش��اورزی با کیفیت و اس��تاندارد در داخل کش��ور و 

جلوگیری از واردات بی رویه بوده و این یک سیاس��ت 
و اس��تراتژی براساس منافع ملی و حمایت از تولیدات 
داخلی اس��ت.  وی با اشاره بر اینکه هدف اصلی وزارت 
جهادکشاورزی در سال 96 خودکفایی با تکیه بر بهره 
وری و افزایش تولید در واحد سطح است، تصریح کرد: 
سیاس��ت وزارت متبوع در خودکفایی بسیار موفقیت 
آمیز بوده اس��ت.  وی خاطرنشان کرد: امسال با توجه 
به کاهش نزوالت جوی پیش بینی می شود در حدود 
536 هزار تن تولید گندم و بیش از 400 هزار تن خرید 

تضمینی گندم بعمل آید.  رئیس سازمان جهادکشاورزی 
استان در بخش دیگری از سخنان خود بر تنظیم بازار 

محص��والت و نهاده های کش��اورزی، حمایت از تولید 
کننده، رعایت قانون، مقررات و آئین نامه های مربوط 
به بخش کش��اورزی، بازنگری در روند جاری تش��کل 
های اعتباری از جمله ش��رکت تعاونی اعتبار کارکنان، 
ش��رکت های تعاونی مصرف تاکید کرد.  وی در پایان 
ابراز امیدواری کرد تا در س��ال اقتصاد مقاومتی، تولید 
و اش��تغال با تمهیدات و تسهیات درنظرگرفته شده 
جهت رونق تولید شاهد شکوفایی بیش از پیش بخش 

کشاورزی و صنایع مرتبط در استان باشیم.

اصفهان- قاس�م اسد- به  دنبال انتشار خبرهایي 
نادرست از آتش س��وزي شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در تاریخ دوش��نبه 5 تیرماه؛  مبني بر مصدوم ش��دن 
100 نفر از کارکنان این شرکت، رئیس روابط عمومی و 
سخنگوی شرکت پاالیش نفت اصفهان توضیحاتي ارائه 
نمود. محمد صادق حاجیان با اش��اره به جزئیات اتفاق 
رخ داده در پاالیش��گاه اصفهان اظهار داش��ت: محوطه 
 اي در پاالیش��گاه وجود دارد که در آنجا گوگرد تولیدي 
جمع آوری ش��ده و بعد از آن توسط لودر بارگیری می 
ش��ود. در این روز با توجه به گرماي ش��دید هوا و بر اثر 

اصطکاک بیل لودر با زمین، مقداري از گوگردها شعله 
ور مي شود که بافاصله با حضور به موقع عوامل آتش 

نشاني ش��رکت این آتش سوزي جزیي مهار مي گردد. 
وي تصریح نمود:  با توجه به وزش باد نس��بتا شدید در 
آن زمان دود و غبار حاصل از این آتش س��وزي جزیي، 
به سمت کارگراني که در فاصله حدود 80 متري محل 
مش��غول کار بودند، منتقل شد که بر اثر استنشاق این 
دود و بخارات یازده نفر از کارگران مذکور دچار سوزش 
چشم و گلو مي شوند ؛ البته  خوشبختانه با انتقال سریع 
به بهداري پاالیشگاه و استفاده از ماسک اکسیژن بهبود 
یافت��ه و  به محل کار خود برم��ي گردند. رئیس روابط 
عمومي شرکت پاالیش نفت اصفهان ضمن گایه شدید 

از انعکاس نادرس��ت و اغراق آمیز یک حادثه جزیي )و 
بعضا طبیعي به ویژه در صنعت نفت( از سوي یک رسانه 
خاص که متاس��فانه منبع خبري دیگر رسانه ها  اعم از 
مکتوب و تصویري به خصوص شبکه خبر سیما گردید 
تاکید کرد: متاس��فانه این حرکت غی��ر حرفه اي براي 
ساعاتي موجب تشویش اذهان عمومي و ایجاد موجي 
از نگراني در س��طح جامعه و همچنی��ن خانواده هاي 
همکاران تاشگر این شرکت شد و از سوي دیگر خوراک 
تبلیغاتي مناسبي  را براي رسانه هاي خارجي و از همه 

مهمتر رسانه هاي معاند ایجاد نمود. 

س�اری - دهقان - مسئول روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه س��اری گفت : 
برگزاری کاس قرآن با حضوراستاد ممتاز کشوری در 
ایام ماه مبارک رمضان از فعالیت های حوزه توس��عه و 
ترویج فرهنگ قرآنی منطقه س��اری است . به گزارش 
روابط عمومی ، عباس خلیل پورمسئول روابط عمومی 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
در مصاحب��ه با خبر نگار رواب��ط عمومی در نماز خانه 
ش��رکت از افزایش مش��تاقان به آموزشهای تخصصی 
قرآنی در بین کارکنان منطقه ساری خبر داد و گفت: 
فعالیت های قرآنی ش��رکت ملی پخش و فرآورده های 

نفتی منطقه  س��اری موجب ارتقای معنوی و فرهنگ 
سازمانی کارکنان شده و توانسته موفقیت های خوبی را 
ب��رای کارکنان حاصل کن��د.  عباس خلیل پور با بیان 
اینکه قرآن کریم برای متقین هدایتگر است ، افزود: یک 
دوره کاس تخصصی آموزش قرآن کریم در ماه مبارک 
رمضان با حضور استاد کشوری قرآن برگزار شد وشرکت 
کنن��دگان در این دوره با صوت ، لحن و تجوید آش��نا 
شدند . عباس خلیل پور تصریح کرد: هر کس به خداوند 
اعتماد کند و از دریای ژرف معرفت قرآن گلچینی برای 
خود ب��ردارد به معرفت عظیمی دس��ت خواهد یافت. 
خلیل پوربیان کردژ: تعداد ش��رکت کنندگان منطقه 

ساری در پانزده همین دوره مسابقات سراسری قرآنی 
در س��ال 88  ، 15 نفر بوده که هر ساله با اقبال بیشتر 
همکاران و خانواده آنها ، در س��الهای اخیر رش��د قابل 
توجهی داش��ت . وی افزود : تشویق و ترغیب همکاران 
و خان��واده آنها با تماس ه��ای تلفنی و حضوری جهت 

ش��رکت در مسابقات ساالنه قرآن، نهج الباغه و اذان و 
دیگر اقدامات موجب شده که تعداد شرکت کنندگان 
منطقه ساری در سال 94  به  101 نفر و در سال 95  به 
160 نفر برسد که افزایش 60 درصدی تعداد متسابقین 
قرآنی را به دنبال داش��ت . وی رشد 60 درصدی تعداد 
شرکت کنندگان منطقه ساری در مسابقات سراسری 
قرآن ، نهج الباغه و اذان در س��ال 95 را از  افتخارات 
این منطقه دانس��ت و تصریح کرد : منطقه س��اری در 
طی س��ال های 90 تا 96 با اعزام برترین های مسابقات 
نیمه نهایی به دوره نهایی توانست در گروه های مختلف 

رتبه های برتر را کسب کند . 

ک�رج- خبرنگار فرصت امروز - رئیس س��ازمان  
زندان های استان البرز از کاهش 5 درصدی آمار جمعیت 
کیفری الب��رز خبر داد. به گزارش فرص��ت امروز، جبار 
باقری صبح در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره 
به اینکه زندان یک جامعه متراکم اس��ت، اظهار داشت: 
در زن��دان، زندگ��ی حاکم اس��ت و اف��راد دارای حقوق 
شهروندی هستند. رئیس سازمان  زندان های استان البرز 
با بیان اینکه س��ازمان زندان ه��ا متولی نگهداری صرف 
زندانی نیس��ت، ادامه داد: ما در مقابل زندانیان تکالیفی 
داری��م و این افراد به نیت اصاح و تربیت تحویل جامعه 
زندان می شوند. وی با اشاره به اینکه مجازات باید جنبه 
ش��خصی داشته باشد اما عما خانواده ها با رفتن نان آور 
خانواده به زندان، مجازات می ش��وند، بیان کرد: زندانی 
شدن مس��ئول خانواده، سبب تحریم و ایجاد مشکات  

خانواده می شود.باقری با بیان اینکه برای همه این حوزه ها 
در درون زندان قانون گذار راهکارهایی را قرار داده است، 
اضافه کرد: تولیت خانواده افرادی که به زندان می روند، به 
عهده تشکل های مردمی است. وی با اشاره به اینکه مرکز 
مراقبت پس از خروج از زندان برای زندانیان وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: بنیاد تعاون و صنایع زندانیان وجود دارد 
که سبب پر کردن اوقات فراغت، فعالیت، تامین اقتصادی 
و یاد گرفتن مهارت برای زندانیان است. رئیس سازمان  
زندان های استان البرز با بیان اینکه سازمان زندان ها در 
البرز اجاره نشین اس��ت، افزود: زمانی که البرز به استان 
تبدیل شد، زیرساخت های الزم برای آن آماده نبود. وی 
با اش��اره به اینکه زندان های موجود در اس��تان البرز در 
زمانی که کرج زیرمجموعه استان تهران بود، در  خارج از 
مرکز ساخته شد، اظهار داشت: با وجود اینکه این زندان ها 

خارج از ش��هر بود، اما ش��هر به دور آن ها شکل گرفت. 
باقری ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه زندان های 
ملی در البرز وجود دارد، زندانیان مربوط به استان تهران 
با اولویت بندی در حال واگذاری به تهران هستند. رئیس 
س��ازمان  زندان های استان البرز با بیان اینکه تعدادی از 
زندانیان مربوط به تهران، انتقال داده شده اند، اضافه کرد: 
با ایجاد فضای کافی، مابق��ی زندانیان به تهران منتقل 
می شوند. وی با اشاره به اینکه باید آمار جمعیت کیفری 
زندان ه��ا کاهش یاب��د، عنوان کرد: م��ردم در طول ماه 
مبارک رمضان مقدماتی فراهم کردند که تعدادی زندانی 
رها شوند و در سال جاری در ماه مبارک در کرج 8 جشن 
گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد برگزار شد. 
باقری با بیان اینکه در فردیس در سال گذشته 117 نفر 
آزاد ش��دند، ادامه داد: در س��ال 95، سازمان زندان ها با 

200 میلیون تومان در کرج 33 زندانی و س��تاد مردمی 
دیه نیز 375 نفر از زندانیان را آزاد کرد. وی با اش��اره به 
اینکه آمار جمعیت کیفری البرز در س��ال 95، 5 درصد 
کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: فعالیت های قرآنی در 
درون زندان های البرز وجود دارد و البرز در مرداد ماه سال 
جاری میزبان مسابقات قرآنی کشوری مددجویان است. 
رئیس سازمان  زندان های البرز با بیان اینکه در زندان های 
اس��تان فعالیت ها در زمینه ورزش، هنر، بهداشت و آمار 
انفورماتیک وجود دارد، افزود: زندانیان زندان های استان 
الب��رز در زمین��ه انفورماتیک و اقامه نم��از به رتبه برتر 

کشوری دست یافته اند.

مدیرعامل پاالیشگاه شازند خبر داد

تولید یک میلیارد و 350 میلیون لیتر بنزین یورو چهار در پاالیشگاه شازند

با امضای تفاهم نامه بین شهرداران تبریز و قازان مقرر شد

نامگذاری بوستان تبریز و قازان در دو شهر 

معاون  شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی : 

 برگزاری اولین کارگروه فناوری شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی 
در اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال

برنامه ریزی برای رونق تولید در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

شفاف سازي یک خبر در مورد شرکت پاالیش نفت اصفهان 

مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد 
۴50 نفر ساعت آموزش تخصصی قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان

رئیس سازمان  زندان های استان البرز:
آمار جمعیت کیفری استان البرز 5 درصد کاهش یافت

اخبار

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:
 تعیین رویکرد در واحدهای عملیاتی بر 

مبنای رویکرد تعمیراتی یا اتفاقاتی
گ�رگان- خبرنگار فرصت ام�روز - مهندس نصیری مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: با پیش بینی هواشناسی 
مبنی بر گرمتر شدن هوا به میزان یک درجه نسبت به سنوات گذشته 
و توجه به عملکرد مطلوب و مناس��ب عملیات��ی در رفع ضعف ولتاژ و 
نصب ترانسفورماتورها، تعادل بار و کاهش شعاع تغذیه پست های توزیع، 
بار پنهان به علت استفاده مشترکین از وسایل سرمایشی آشکار خواهد 
ش��د لذا الزم است آمادگی، هوش��یاری و تدبیر مناسب برای رشد بار 
در مدیریت های توزیع و واحدهای عملیاتی ایجاد گردد.وی با اش��اره 
 به طرح مس��ایل و مش��کات و تصاویر معایب ش��بکه توسط معاونت 
بهره برداری و دیس��پاچینگ ش��رکت افزود: نیاز است در بعد رفتاری 
نیروهای سیمبان و بازیابی، آموزش و توانمند کردن نیروی انسانی برنامه 
ریزی گردد و بررس��ی شود لوازم و تجهیزات مناسب و کافی در اختیار 

نیروهای عملیاتی قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات:
 رونمایی از فاز تکمیلی شبکه ملی 

اطالعات و دولت الکترونیک در تیرماه
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مع��اون وزیر ارتباطات با بیان 
اینکه فازسوم شبکه ملی اطاعات در حال تکمیل است، گفت: در تیرماه 
جاری خبر رونمایی از پیش��رفت نهایی 2پروژه شبکه ملی اطاعات و 
دولت الکترونیک خواهیم داش��ت. دکتر قنبری اظهار داشت: فاز اول و 
دوم ش��بکه ملی اطاعات راه اندازی شده اس��ت و وزارت ارتباطات در 
مرحله تکمیل فاز نهایی این پروژه اس��ت. معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهب��ردی وزیر ارتباطات با تاکید براینکه دو پروژه دولت الکترونیک و 
ش��بکه ملی اطاعات الزم و ملزوم یکدیگر هستند، خاطرنشان کرد: با 
برنامه ریزیهای انجام شده از س��وی سازمان فناوری اطاعات ایران به 
عنوان مجری این دو پروژه، در تیرماه امسال خبر جدیدی از رونمایی و 
پیشرفت نهایی این دو پروژه خواهیم داشت. وی با بیان اینکه این پروژه 
تحت مسئولیت سازمان فناوری اطاعات قرار دارد و ابعاد پیشرفت آن 
باید از سوی این سازمان اعام شود، در مورد پروژه شبکه علمی کشور 
نیز گفت: شبکه علمی کشور هم اکنون راه اندازی شده و در حال اتصال 
نقاط دانش��گاهی به یکدیگر و نیز به شبکه ملی اطاعات است.  دکتر 
قنبری افزود: هر 3 این پروژه ها در س��ازمان فناوری اطاعات ایران در 
حال انجام است و معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات نیز موضوع تامین 

اعتبار این پروژه ها را برعهده دارد. 

اعالم جرم علیه 39 واحد صنفی و 
تولیدی در گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - سرپرست اداره امور حقوقی 
و رس��یدگی به ش��کایات استاندارد گلس��تان از اعام جرم علیه 39 
واحد صنفی و تولیدی در گلس��تان طی س��ه ماه اول سال 96 خبر 
داد.حسینعلی عباسی قادی گفت: طی بازرسی کارشناسان استاندارد 
از مراکز عرضه و تولید، صاحبان 34 مرکز صنفی از ورود کارش��ناس 
استاندارد برای بازرسی از ترازوها، ممانعت کردند.وی افزود: کارشناسان 
اس��تاندارد برای بازرس��ی ترازوهای مورد اس��تفاده در این 34 واحد 
صنفی مراجعه کرده بودند که با ممانعت صاحبان این مراکز از ورود 
کارشناسان و انجام فرایند بازرسی، موارد توسط بازرسان صورتجلسه و 
با تشکیل پرونده به مراجع قضایی اعام شد.عباسی اذعان داشت وفق 
ماده 13 قانون س��ازمان ملی استاندارد ایران، بازرسان و کارشناسان 
موسس��ه مجاز هس��تند به دس��تور موسس��ه به محل هاي تولید٬ 
بس��ته بندي٬ تمرکز٬ عرضه و فروش کاالها و یا خدمات مش��مول 
استانداردهاي اجباري وارد شده و به بازرسي و نمونه برداري بپردازند. 
مسئولین واحدهاي تولیدي و خدماتي و محل هاي عرضه و فروش 
کاالهاي مشمول استاندارد اجباري و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود 
بازرسان و کارشناسان موسسه جلوگیري به عمل آورند و یا از انجام 
بازرسي و نمونه برداري ممانعت نمایند٬ به حبس از 5 ماه تا یکسال 
و جزاي نقدي از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال با حکم محاکم 

صالحه محکوم خواهند شد.

اجراي پروژه استاندارد سازي مهارت هاي 
تخصصي کارکنان حراست مناطق 

نفتخیزجنوب
اهواز- خبرنگار فرصت امروز - پروژه استاندارد سازي حرفه هاي 
تخصصي کارکنان حراست شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب اجرا 
ش��د. این پروژه با برگزاري هجده جلسه تخصصي و بیش از 288 نفر 
ساعت نشست کارشناسي میان حراس��ت و اداره آموزش شرکت ملي 
مناطق نفت خیز جنوب، با مدنظر قرار دادن وسعت و گستردگي جامعه 
آماري کارکنان رس��مي حراست، و با رویکرد آموزش هاي کاربردي در 
قالب دوره هاي ترفیعي کارکنان پس از تغذیه در سیستم جامع نیروي 
 انس��اني به اجرا درآمد.  از جمله اقدامات حائز اهمیت در این خصوص 
مي توان به برنامه ریزي و تغذیه دوره ها در س��امانه آموزش��ي ایده به 
عنوان تقویم س��ال 1396 مناطق نفت خیز جنوب و الگوبرداري پروژه 
براي 25 حراست تابع شرکت ملي نفت ایران با موافقت رئیس حراست 
شرکت ملي نفت ایران اشاره کرد. برخي از این دوره هاي ترفیعي مطابق 
تقویم آموزش��ي حراست در سال جاري، در مجموعه آموزشگاه شهید 

الماسي اهواز برگزار شده است.

قائم مقام وزیر راه از مسکن مهر  
خرمشهر بازدید کرد

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در 
امر مسکن مهر، از پروژه های مسکن مهر شهرستان  خرمشهر بازدید کرد. 
احمد اصغری مهرآبادی دهم تیرماه در سفر به خوزستان از پروژه های 
روبنایی و زیربنایی مسکن مهر شهرستان خرمشهر بازدید کرد. وی در 
س��فر خود به شهرستان خرمشهر از سایت های مسکن این شهرستان 
بازدید و با برخی از متقاضی��ان این واحدها گفت وگو کرد و در جریان 
مش��کات و کمبودهای این واحدها قرار گرفت. قائم مق��ام وزیر راه و 
شهرسازی در این بازدید، وضعیت خدمات رسانی در بحث های آب، برق، 
گاز و آس��فالت واحدهای مس��کن مهر را مورد بررس��ی قرار داد و پس 
از شنیدن نظرات و پیش��نهادها برای مشکات مطرح شده، به مردم و 
متقاضیان واحدهای مسکن مهر خرمشهر قول مساعد داد تا مصوباتی در 

وزارتخانه برای حل مشکات این واحدها در نظر گرفته شود.

بهره برداری از چاه جدید الحفر مالرد
مالرد- مژگان علیقارداش�ی - مدیر امور آبفای شهرستان مارد 
از بهره برداری یک حلقه چاه آب شرب در شهرک مارلیک مارد خبر 
داد. خیراهلل کریمی مدیر امور آبفای شهرستان مارد گفت: پس از اخذ 
زمین و مجوزهای الزم یک حلقه چاه آب شرب به عمق 200 متر واقع 

در میدان ارتش شهرک مارلیک حفر، تجهیز و به بهره برداری رسید.
وی افزود: با توجه به رشد روز افزون جمعیت شهرستان مارد با هدف 
تامین نیاز آبی منطقه چاه مورد نظر با آبدهی حدود 30 لیتر در ثانیه 
وارد مدار بهره برداری شد. کریمی اظهار داشت: به موازات حفر و تجهیز 
چاه جدید، عملیات اجرای خط انتقال به طول 800 متر جهت هدایت 
آب استحصالی به مخازن زمینی 15000 متر مکعبی کشاورز و 5000 

مارلیک با لوله هایی به اقطار 300 و 250 میلیمتری انجام شد.

اخبار

315 روستای استان بوشهر گازدار شده 
و 80 روستا نیز امسال گازدار می شوند 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل 
شرکت گاز استان بوشهر در مصاحبه با خبرنگار 
این ش��رکت در خصوص وضعیت گازرسانی به 
روس��تاهای این استان بیان داشت : در سال های 
اخیر تاش های بس��یار زیادی به منظور توسعه 
شتابان گازرسانی به جمعیت روس��تایی کشور صورت گرفته و استان 
بوشهر از استان های پیش��تاز در این زمینه است. مهندس غامعباس 
حسینی در این رابطه افزود: از سال 93 با اجرایی شدن "بندق"  تبصره 
2 قانون بودجه ، گاز رس��انی به روستاها با جدیت بیشتری  در دستور 
کار ق��رار گرف��ت و  در همین ارتباط  از مجموع 430 روس��تای واجد 
ش��رایط، تعداد 315 روستای استان گازدار شدند.  وی در ادامه تصریح 
نمود : با گازرسانی به این تعداد روستا ، 85 درصد از جمعیت روستایی 
اس��تان تحت پوش��ش گاز طبیعی قرار گرفته و قادر به استفاده از این 
نعمت ارزشمند می باشند . به گفته حسینی طی سالجاری نیز عملیات 
گازرسانی به 80 روستا اجرا می شود که با اتمام عملیات گازرسانی به 
آنها ظرفیت تحت پوشش گاز در بخش روستایی به  95 درصد می رسد. 
مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر اعتبار اختصاص یافته جهت گازدار 
شدن روستاهای یاد شده را  افزون بر 90 میلیارد تومان عنوان نمود و 
افزود : به منظور گازرس��انی به این روس��تاها 460 کیلومتر شبکه اجرا 
خواهد شد. این مقام مسئول در این رابطه تصریح نمود : طی سه سال 
گذشته روس��تاهای گازدار استان از 104 روستا به 315 روستا افزایش 
یافته که این میزان افزایش، معادل رشدی 200 درصدی در بهره مندی 

روستاهای استان از نعمت گاز  است.

اجرای 28 هزار نفر ساعت دوره 
آموزشی در شرکت گاز استان اردبیل

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز - در سال 
گذشته با برگزاری 113 دوره تخصصی شغلی ، 
عمومی ، بهبود مدیریت 28 هزار نفر ساعت برنامه 
آموزشی توسط واحد آموزش شرکت گاز استان 
اردبی��ل اجرا و در مجموع یک هزار و 746 نفر از 
کارکنان موفق به کسب مهارتهای الزم شدند. به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل مهندس فیروز خدائی با اعام این خبر افزود  
کارکنان شرکت گاز استان اردبیل با توجه به نیاز های شغلی و درخواست 
دوره های آموزشی با برنامه ریزی های انجام گرفته با حضور در دوره های 
آموزشی موفق به گذراندن این دوره های آموزشی از سوی واحد آموزش 
شرکت گاز استان شدند . مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل افزود : از 
مجموع دوره های برگزار شده در سال 95 در شرکت گاز استان اردبیل 
58 درصد دوره ها تخصصی شغلی ، 38 درصد عمومی و 4 درصد دوره 
های بهبود مدیریت بوده اس��ت . وی بیان کرد : منابع انس��انی سرمایه 
اصلی هر س��ازمان است و آموزش برای منابع انسانی در سازمان نوعی 
س��رمایه گذاری بلند مدت می باش��د که در این راستا تاش می شود 
با اس��تفاده از اس��اتید مجرب و توانمند دوره های آموزشی و تخصصی 
بص��ورت کارگاهی مفید و موثر برگزار گردد . مدیر عامل ش��رکت گاز 
استان اردبیل از افزایش 25 درصدی دوره های آموزشی در سال 95 در 
مقایسه با سال قبل خبر داد و افزود:  تقویم آموزشی سال 1396 شرکت 
گاز استان اردبیل با تعیین دوره های تخصصی شغلی ، عمومی ، بهبود 

مدیریت تدوین گردیده و در حال اجرا است .

برگزاری جلسه هم اندیشی معاونین و 
مدیران مخابرات منطقه گیالن

نشست  رشت- زینب قلیپور- 
ه��م اندیش��ی معاونین، مدی��ران و 
روسای ادارات مخابرات منطقه گیان 
با حضور مهندس آموئی برگزار گردید. 
در این نشست، مدیر مخابرات گیان 
ب��ا آرزوی قبولی طاعات و عب��ادات در ماه مبارک رمضان و تبریک عید 
س��عید فطر به عموم همکاران، عفو و بخش��ش را در این ماه پرفضیلت 
از خدای بزرگ مس��ئلت نمود. مهندس آموئی با اشاره به سخنان موال 
علی )ع( که فرمودند اضاعه الفرصته غصه " از دست دادن فرصت ، مایه 
اندوه اس��ت " گفت: با توجه به تعطیات چند روز گذشته ،ما به عنوان 
یک ش��رکت تجاری فرصت های بسیار زیادی را بابت خدمات رسانی و 
سرویس دهی به مشتریان از دست دادیم ،ما باید قدر زمان و فرصت ها را 
به خوبی بشناسیم و نهایت بهره مندی از این فرصت ها را داشته باشیم. 
وی با اش��اره به ضرورت انجام کار بصورت تیمی افزود: ما در مقطعی از 
زمان قرار داریم که نیاز به حضور مداوم و موثر در محیط کار داریم،شرایط 
ما یک ش��رایط خاص و بحرانی است، علیرغم آنکه نسبت به بسیاری از 
اس��تانها، وضعیت نسبتا بهتری داریم ولی کمبود نقدینگی همچنان به 
ش��دت ما را آزار می دهد، به ناچار باید وقت بیشتری را به کار بپردازیم 
،پیگیری مداوم و حضور موثرتر در محیط کار داش��ته باشیم تا بتوانیم 
کمبودها را جبران کنیم. مدیر مخابرات منطقه گیان با اشاره به حضور 
چشمگیر مسافران تابستانی در مکانهای گردشگری و تفریحی استان و 
پوش��ش ارتباطی مناطق گردشگری و تاریخی توسط همراه اول، تاکید 
نمود: ما باید تاش کنیم تا رضایت حداکثری مشتریان را به دست آوریم. 

حمایت قضایي از ساماندهي، تعیین و تکلیف 
اراضي راکد  در شهرکهاي صنعتي قزوین

قزوین- خبرنگار فرصت امروز - مدیر عامل ش��رکت شهرکهاي 
صنعتي قزوین در دیدار با رئیس کل دادگس��تري اس��تان از پیگیري 
س��اماندهي و تعیین تکلیف و آزاد س��ازي اراضي راکد  در  شهرکها و 
نواحي صنعتي خبر داد. بنابر گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي 
صنعتي اس��تان قزوین ، " حمید رضا خانپ��ور " در دیدار با رئیس کل 
دادگستري اس��تان که به مناسبت هفته قوه قضاییه انجام شد، اظهار 
داش���ت: در راستاي جذب س��رمایه گذاران واقعي و حمایت از تولید و 
اشتغال پایدار اراضي صنعتي واگذار شده که هیچ گونه فعالیت و ساخت 
و سازي در آن مجموعه انجام نشده و به دالیل مختلف راکد مي باشند 
جهت تعیین تکلیف ، در دس��تور کار  هیات حل اختاف مس��تقر در 
ش��رکت شهرکهاي صنعتي قرار خواهد گرفت و با همکاري و همراهي 
دس��تگاه قضایي ساماندهي و به چرخه تولید صنعتي در خواهند آمد. 
وي با اش��اره به اراضی آزاد شده تصریح کرد: در طول سه سال گذشته 
56 هکتار از اراضي شهرکها و نواحي صنعتي در این راستا آزادسازي و 
 خلع ید ش��ده و این اراضي در راس��تاي حمایت از تولید ملي و جذب 
س��رمایه گذاران واقعي صنعت، مجددا به س��رمایه گذاران با مش��وق 
ه��اي جدید واگذار گردیده اس��ت.  در ادامه جمال انصاري رئیس کل 
دادگستري استان نگاه دستگاه قضا جهت بررسي و پیگیري پرونده هاي 
قضایي علي الخصوص اراضي باتکلیف صنعتي و خلع ید آن  و واگذاري 
آن به سرمایه گذران جدید بر طبق اعتماد به گزارش کارشناسي صنعت 
و نظر داوري و حمایت از تولید ملي و اش��تغال پایدار است. وي ضمن 
اس��تقبال از برگزاري تورهاي صنعتي قضات و مسئولین دستگاه قضا، 
تعامل بیشتر حوزه صنعت و آشنایي قضات محاکم قضایي با مشکات 
پیش روي صنعت و تولید جهت تحقق الزامات اقتصاد مقاومتي، حضور 
قضات در شهرک هاي صنعتي را موجب شناخت میداني و ایجاد انگیزه 
در س��رمایه گذاران و و تس��ریع در صدور راي و اشراف کامل بر مسایل 
س��رمایه گذاران در صورت بروز مش��کل و اختاف دانست. رئیس کل 
دادگستري استان سیاست دستگاه قضایي را نسبت به سرمایه گذاران که 
با مشکات خاص تولید و بازاریابي و فروش مواجه  هستند قابل انعطاف و 

حمایت از تولید و اشتغال توصیف کرد.
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در حالی که به تازگ��ی معاون وزیر صنعت، 
معدن و تج��ارت از قطعی نب��ودن توقف خط 
تولی��د پراید و پ��ژو ۴۰۵ خب��ر داده بود، روز 
گذش��ته محمدرضا نعم��ت زاده مقام عالی این 
وزارتخانه در اظهاراتش از توقف خط تولید این 

دو خودرو در پایان سال ۱۳۹۷ خبر داد. 
افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۲ به ۸۳ 
مورد توس��ط سازمان ملی استاندارد زمینه ساز 
اظهارات متفاوتی توسط مسئوالن دستگاه های 
ذی رب��ط ش��ده اس��ت. طب��ق تصمی��م اتخاذ 
ش��ده، در صورتی که تا دی ماه س��ال ۱۳۹۷ 
خودروهای مختلف نتوانند استانداردهای خود 
را به سقف مورد نظر برسانند و تغییر پلتفرم را 
در دس��تور کار خود قرار دهند، خط تولید آنها 
متوقف خواهد ش��د. با این حال اما مس��ئوالن 
اظهارات ضد و نقیضی در ارتباط با توقف خط 
تولید دو خودروی پراید و پژو۴۰۵ که سالیان 
س��ال از زم��ان قانونی برای توق��ف خط تولید 
آنها می گ��ذرد عنوان می کنن��د؛ صحبت هایی 
که کماکان مش��خص نمی کند این دو خودرو 
با بیش از ۲۰ س��ال تولید چ��ه زمانی به پایان 

خود نزدیک می شوند؟ 
اواخر س��ال گذش��ته تصمیم بر این شد که 
خ��ط تولید خودروهایی چون پراید و پژو ۴۰۵ 
ت��ا دی ماه س��ال ۱۳۹۷ ادامه یاب��د و پس از 

آن در ص��ورت تغییر پلتف��رم و رعایت افزایش 
استانداردها از ۵۲ به ۸۳ مورد ادامه تولید آنها 
در دس��تور کار قرار گیرد، اما دو س��والی که با 
آن مواجهیم این اس��ت که چرا در ابتدای امر 
چنی��ن فرصتی به این دو خ��ودرو که بیش از 
۱۰ س��ال از طول عمر آنها می گذرد داده شده 
و س��وال دیگر اینکه آیا قرار نیس��ت هیچ وقت 
دو خودروی مذکور از رده خارج ش��ده و خط 

تولیدشان متوقف شود؟  
آنچه در پایان سال ۱۳۹۵ به نظر می رسید، 
توقف خط تولید دو خودروی پراید و پژو ۴۰۵ 
ب��ه دلیل افزایش بیش از ۱۰ س��اله طول عمر 
آنها بود، اما نه تنها این اتفاق عملی نش��د بلکه 
به یکباره تصمیم سازمان ملی استاندارد مبنی 
ب��ر افزایش اس��تانداردهای خودرویی از ۵۲ به 
۸۳ م��ورد، فرصت��ی ح��دود دو س��اله را برای 
ای��ن دو خودرو پیش آورد تا حداقل دو س��ال 
دیگر به طول عمر آنها )بدون رعایت ۸۳ مورد 
اس��تاندارد تدوین ش��ده( اضافه کند و اگر در 
نهایت اس��تانداردهای مورد نظ��ر و نیز تغییر 
پلتف��رم رعایت مدنظر ق��رار نگیرد، خط تولید 

آنها متوقف شود.
  

پراید و طول عمری معادل ربع  قرن
پرای��د خودرویی اس��ت که از س��ال ۱۳۷۲ 

تولید آن در ایران و در شرکت سایپا آغاز شده 
و طبق قان��ون باید خط تولی��د اتومبیل هایی 
که ۱۰ س��ال از عم��ر آنها می گ��ذرد، متوقف 
ش��ود. حال نه تنها با گذشت حدود ۲۴سال از 
آغ��از تولید این خودرو خ��ط تولید آن متوقف 
نش��ده بلکه تا دی ماه س��ال آت��ی نیز فرصت 
پی��دا کرده  تا توس��ط ش��رکت تولیدکننده در 
ب��ازار عرضه ش��ود. طول عمری که ش��اید در 
هیچ کجای دنیا ش��اهد آن نباشیم و حتی در 
صورتی که استانداردهای مورد نظر را به همراه 
تغییر پلتفرم رعایت کند، پس از س��ال ۱۳۹۷ 
کماکان ش��اهد تولید این خودرو باشیم. حال 
س��والی که در مورد این خودرو مطرح می شود 
این اس��ت که آیا هرگز قرار نیست خط تولید 

پراید متوقف شود؟
 

پژو ۴۰۵، سه سال بزرگ تر از پراید
مونتاژ و تولید پژو ۴۰۵ نیز از س��ال ۱۳۶۹ 
در ایران کلید خورد و تاکنون حدود ۲۷ س��ال 
اس��ت که از آغاز تولید این خودرو در کش��ور 
می گ��ذرد و این در حالی اس��ت که براس��اس 
قان��ون باید خودروهایی که ۱۰ س��ال از طول 
عمرشان سپری می ش��ود، با توقف خط تولید 
روبه رو شوند. مشخص نیست که به طور دقیق 
م��اک و معیار برای تصمیم گیری در خصوص 

ادامه تولی��د خودرو در ایران چیس��ت؟ اینکه 
باید طب��ق قانون بازده زمانی ۱۰ س��اله برای 
توقف خط تولید خودروها لحاظ شود یا اینکه 
حت��ی اگر یک نفر متقاضی برای این خودروها 
وجود داش��ته باشد کماکان به تولید آنها ادامه 

می دهند؟ 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت روز گذش��ته 
در پاس��خ به س��والی مبنی بر زمان توقف خط 
تولی��د پراید، اعام ک��رد: »در زمانی  که دولت 
ب��ه روی کار آمد بی��ش از ۷۰درصد تولیدات 
شرکت  س��ایپا مربوط به پراید بود، اما در سال 
۱۳۹۵ ای��ن رقم به ۳۴درص��د کاهش یافت و 
در س��ال جاری نیز به ۲۸درصد کاهش خواهد 
یاف��ت و این یعن��ی تولید ان��واع دیگر خودرو 
افزای��ش یافت��ه و ما باید بدانی��م توقف یکباره 
خودرو موجب بهم ریختن بازار می ش��ود. بنده 
به ش��خصه فکر می کنم که اواخر سال ۱۳۹۷ 

پایان عمر پراید را خواهیم داشت.«
با این حال محس��ن صالحی نیا- معاون امور 
صنای��ع وزارت صنعت، معدن و تجارت- اخیرا 
در م��ورد زمان نهایی توقف خ��ط تولید پراید 
و پ��ژو ۴۰۵ با موضعی نامعل��وم در این رابطه 
اعام ک��رد: »اینکه به طور قطع بگوییم در دی 
ماه س��ال ۱۳۹۵ خط تولید پراید یا پژو ۴۰۵ 

متوقف خواهد شد، این گونه نیست.«

سرگیجه مسئوالن و سرنوشت معلوم الحال پراید و پژو ۴۰۵

الزام��ات پیش بین��ی ش��ده در قراردادهای 
خودرویی را ش��اید بتوان یک��ی از موانع اصلی 
ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور دانست. 

الزامات��ی که ش��رایط برای اجرای��ی کردن 
آنها هنوز در کش��ور فراهم نیس��ت با این حال 
توانس��ته اند ب��ه مف��اد اصل��ی در قراردادهای 
خودروی��ی ب��دل ش��وند و راه را ب��رای ورود 
خودروسازان مطرح دنیا به کشور سخت کنند. 
به  ط��وری که با لغ��و تحریم ه��ای بین المللی 
شاهد رفت و آمد س��رمایه گذاران خارجی برای 
ورود ب��ه صنعت خ��ودروی کش��ور بودیم، اما 
الزامات در نظر گرفته شده موجب شد بسیاری 
از رفت و آمده��ا در ح��د دی��د و بازدید بماند و 
ماحصلی ب��ه همراه نداش��ته باش��د. از جمله 
الزاماتی که برای ورود سرمایه گذاران خارجی در 
نظر گرفته شده است، می توان به داخلی سازی 
۴۰درص��دی در قرارداد های خودرویی اش��اره 
کرد؛ پیش شرطی که در قراردادهای خودرویی 
گنجانده شده است، اما آیا شرایط برای اجرایی 
کردن این الزام در کش��ور وجود دارد؟ در این 
خص��وص فع��االن و دس��ت اندرکاران صنعت 
خ��ودرو معتقدند پیش بینی الزامات را می توان 
یکی از راه های توسعه صنعت خودرو در کشور 
دانست، اما آنچه مسلم است در ابتدای امر باید 
زیرساخت های اجرایی کردن این الزامات را در 
کشور فراهم و پس از آن سرمایه گذاران را ملزم 

به اجرایی کردن آنها کرد. 
در دستورالعملی که از س��وی وزارت صنعت، 

مع��دن و تجارت تدوین ش��ده اس��ت ال��زام به 
داخلی س��ازی ۴۰درصدی در نخس��تین س��ال 
همکاری گنجانده ش��ده اس��ت. براس��اس این 
دس��تورالعمل س��رمایه گذار خارجی ملزم شده 
تا درصد مش��خصی از کاالهای واس��طه ای را از 
س��ازندگان یا تولیدکنندگان داخلی تامین کند. 
ب��ه عبارت دیگر، الزامات داخلی س��ازی از جمله 
مفادی اس��ت که به موجب آن سرمایه گذاران و 
شرکت های خارجی متعهد می شوند حداقلی از 
کااله��ا و خدمات را از داخ��ل خریداری کنند تا 
از این طریق صنعت خودرو بتواند ضمن کس��ب 
دانش روز دنیا، توان خود در تولید محصوالت را 

افزایش و وابس��تگی اش به خودروسازان خارجی 
را کاهش دهد. براساس این پیش شرط مجموعه 
خودروس��ازی کش��ور که شامل قطعه س��ازان و 
ش��رکت های خودروساز می ش��وند باید در سال 
اول همکاری با خودروسازان خارجی با ۴۰درصد 
عمق ساخت داخل تولید خود را آغاز کنند و طی 
س��ه س��ال این عدد را به ۸۰درصد برسانند، اما 
آنچه اجرایی کردن این الزام را با شبهاتی مواجه 
می کند ش��رایط موجود در صنعت قطعه سازی و 

خودروسازی کشور است. 
امیرحس��ین کاکای��ی، یکی از کارشناس��ان 
صنع��ت خودرو نی��ز در این خص��وص معتقد 

است در قراردادهای سرمایه گذاری پیش بینی 
ش��ده برای صنعت خودروس��ازی الزامی برای 
ورود س��رمایه گذاران خارج��ی در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت که خارج از برنامه های اصلی یک 
س��رمایه گذار محسوب می ش��ود. به گفته این 
کارش��ناس صنعت خودرو، الزامات پیش بینی 
ش��ده هرچند مانعی برای ورود سرمایه گذاران 
به کش��ور محس��وب می ش��ود، اما با توجه به 
اینکه صنعت خودروس��ازی و قطعه س��ازی ما 
در س��ال های تحری��م از تکنول��وژی روز دور 
بوده اند برای جبران این سال ها و فراهم کردن 
ش��رایط برای ورود تکنولوژی جدید به کشور، 
چ��اره ای به ج��ز در نظر گرفتن ای��ن الزامات 
نداری��م. اما ای��ن نکته را نیز بای��د مدنظر قرار 
داد که س��رمایه گذاران برای سرمایه گذاری در 
ابت��دای امر منافع خود را مدنظر قرار می دهند 
و در صورتی که مطمئن ش��وند سرمایه گذاری 
هم راس��تا ب��ا مناف��ع آنه��ا اس��ت نس��بت به 
سرمایه گذاری اقدام می کنند. در این خصوص 
می توان به ش��رکت های خودروسازی ای که در 
چین یا ترکیه س��رمایه گذاری کرده اند اش��اره 
کرد. این دو کش��ور برای س��رمایه گذاران بازار 
خوبی محس��وب می ش��وند، چراکه ع��اوه بر 
فراهم بودن ش��رایط برای س��رمایه گذاری امن 
و مطمئن، این کش��ورها بازار بزرگی را نیز در 
اختیار شرکت های خودروس��از قرار می دهند؛ 
ش��رایطی که می توان گفت در کشور ما فراهم 

نیست. 

موانع ورود سرمایه گذاران به صنعت خودروی ایران

گزارش2

خبر

خروج خودروهای بی کیفیت از چرخه 
تولید در گرو عزم جدی دولت

یک کارشناس صنعت خودروی کشور با اشاره به لزوم تغییر 
در سیاس��ت گذاری های کنونی صنعت خودروسازی گفت که 
سیاست گذاری های کنونی صنعت خودروسازی نیازمند تغییر 
است و در شاخص های کمی و کیفی باید بازنگری هایی اساسی 
صورت گیرد.  امراهلل امینی افزود: بازنگری در بخش های کیفی، 
توجه به برندس��ازی و صادرات و باال بردن س��طح بهره وری از 
جمله اصول مهم در تعیین سیاست گذاری های صنعت خودرو 
اس��ت که دولت دوازدهم باید توجه الزم را به این موارد داشته 
باشد.  وی با بیان اینکه الزم است ساختارهای مدیریتی صنعت 
خودروس��ازی متحول ش��وند، تصریح کرد: با تغییر سیس��تم 
مدیریتی صنعت خودروس��ازی پروسه تولید دچار تحول شده 
و ش��رایط برای تولید خودروی رقابت پذیر مهیا می ش��ود.  وی 
با بیان اینکه دستیابی به رقابت پذیری در صنعت خودروسازی 
در گرو کاهش قیمت نهایی محصوالت تولیدی اس��ت، اظهار 
داش��ت: با ارتقای س��طح کیفی خودروه��ای داخلی و کاهش 
قیمت نهایی محص��والت تولیدی زمینه برای رقابت پذیری در 
صنعت خودروسازی ایران فراهم می شود.  وی خاطرنشان کرد: 
خصوصی س��ازی از جمله مباحث مطرح در زمینه ایجاد تحول 
در رویه کنونی صنعت خودروسازی و تغییر سیاست گذاری های 
آن اس��ت.  وی با اش��اره ب��ه اهمیت افزایش می��زان صادرات 
خ��ودروی کش��ور گف��ت: در صورت��ی ک��ه جهت گیری های 
صنعت خودروس��ازی به تامین نیازهای داخلی محدود ش��ود، 
هیچ گونه رقابتی در پی نخواهد داش��ت بلک��ه تنها راه ارتقای 
س��طح رقابت پذیری در صنعت خودروس��ازی، افزایش میزان 
صادرات اس��ت و باید همزمان با تامین تقاضای بازار داخلی به 
بازارهای صادراتی نیز توجه ویژه ای شود.  امینی در پایان اذعان 
داش��ت: خروج خودروهای بی کیفی��ت از چرخه تولید و بهبود 
وضعیت کنونی صنعت خودروس��ازی در گ��رو عزمی جدی از 
س��وی دولت اس��ت و دولت باید با ارائه تسهیات به دارندگان 
خودروهای بی کیفیت و فراهم کردن ش��رایط تولید خودروی 
باکیفیت داخلی، بهره وری را در این صنعت بهبود بخشد و مانع 
تولید خودروهای بی کیفیت ش��ود و زمینه را برای خروج این 
خودروه��ای داخلی از چرخه تولید فراهم کند که البته تحقق 

این امر زمانبر است. 

رسوایی فولکس مرزهای فرانسه را هم 
رد کرد! 

 نش��ریه آلمانی اش��پیگل ب��ه نق��ل از بازرس��ان داخلی 
فولکس واگن اعام کرد که ش��عبه فرانسوی این خودروساز 
س��ال ها آم��ار غلطی را در م��ورد میزان تحوی��ل خودرو به 
آلمان ارس��ال می کرده است.  براس��اس گزارش این نشریه 
بازرس��ان متوجه ش��ده اند ک��ه برخی از خودروه��ا ماه ها یا 
حتی س��ال ها پ��س از آنکه تحویل آنها به مش��تری گزارش 
ش��ده بود، خریداری ش��ده اند و برخی از خودروهایی که در 
فهرست تحویل ها ثبت ش��ده اند حتی قرارداد خرید ندارند. 
ب��ه گزارش دنی��ای اقتصاد، در مجموع در م��ورد ۸۰۰ هزار 
دس��تگاه خودرو اطاعات غلط داده ش��ده اس��ت. این اقدام 
ش��عبه فرانسوی فولکس واگن از سال ۲۰۱۰ آغاز شده است 
و برندهای فولکس واگن، آئودی، اش��کودا و س��ئات را دربر 
می گیرد. براس��اس گزارش اش��پیگل گزارش بازرس��ان در 
تاری��خ ۲۴ آوریل به دس��ت ماتیاس مول��ر، مدیرعامل گروه 
خودروس��ازی فولکس واگن، رسیده و در نتیجه ژاک ریوال، 
رئیس فولکس واگن فرانسه از سمت خود برکنار شده است. 

 
نبود نهاد قدرتمند اقتصادی در واگذاری 

کامل صنایع مادر به بخش خصوصی
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با 
توجه به اصل ۴۴ قانون اساس��ی مبنی بر لزوم کاهش س��هم 
دولت از صنایع مادر و واگذاری آنها به بخش خصوصی، گفت: در 
سال گذشته اقدامات مناسبی به لحاظ ساختار سازی و تدوین 
آیین نامه ه��ای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساس��ی صورت گرفته 
اس��ت، ولی به موفقیت چندانی در این زمینه دست نیافته ایم 
و هنوز خصوصی س��ازی در صنایع مادر ب��ه معنای واقعی رخ 
نداده اس��ت.  حمیدرضا فوالدگر افزود: اقداماتی که در راستای 
اجرای اصل ۴۴ قانون اساس��ی صورت گرفته محدود به تغییر 
مالکیت ها و ورود بخش های عمومی غیر دولتی در صنایع مادر 
بوده است و نبود نهاد قدرتمند اقتصادی در کشور موجب شده 
دولت به ج��ای واگذاری کامل صنایع مادر به بخش خصوصی، 
زمین��ه را برای ورود بخش های عمومی غیر دولتی به این حوزه 
از صنعت هموار کند.  وی با بیان اینکه دولت می توانس��ت در 
راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سهام صنایع مادر را طی 
مدت زمان پنج ساله به بخش خصوصی واگذار کند، اظهار داشت: 
صنایع بزرگ کشور از جمله صنعت خودروسازی نیازمند ورود 
بخش خصوصی به معنای واقعی هستند تا سرمایه گذاری های 
جدید و مؤثری در آنها صورت گیرد و دولت از این طریق با رفع 

موانع تولید، فضای کسب و کار را در صنایع مادر بهبود بخشد. 
عضو کمیس��یون اصل نود مجلس شورای اسامی با اشاره 
ب��ه تأثیر خصوصی س��ازی در افزای��ش رقابت پذیری صنعت 
خودروس��ازی اذعان داش��ت: رقابت پذیری تنه��ا راه نجات 
صنعت خودروسازی است و در صورتی که شرایط برای ورود 
صنعت خودروس��ازی ایران به بازارهای رقابتی هموار ش��ود 
س��طح کیفی خودروهای داخلی ارتق��ا می یابد البته اصاح 
س��اختار عملی در این صنعت به معنای فراهم سازی زمینه 
رقابت در ابعاد کمی، کیفی و خدمات پس از فروش است. 

وضعیت کیفی خردادماه خودروهای 
داخلی منتشر شد

بر اس��اس جدیدتری��ن گزارش کیف��ی خودروهای داخلی، 
خودروهای س��واری با س��طح قیمتی پایین تر از ۲۵ میلیون 
تومان، همه خودروهای قرار گرفته در این گروه ش��امل تیبا، 
ساییا ۱۱۱، سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ همچنان در پایین ترین 
سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی 
را کس��ب کرده ان��د. اما در گروه خودروهای با س��طح قیمتی 
۲۵ ت��ا ۵۰ میلیون تومان، چهار خودروی س��اندرو، تندر ۹۰ 
اتوماتیک پاس، تندر ۹۰ اتوماتیک و پارس تندر چهار ستاره 
کیفی را کس��ب کرده اند.  خودروهای تندر ۹۰ پارس خودرو، 
تن��در ۹۰ ایران خودرو، رانا، آریو، پ��ژو ۲۰۶ صندوق دار، پژو 
۲۰۶ و دنا پاس نیز س��ه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب 
کرده ان��د. چهار خودروی نی��و ام وی ام ۳۱۵، دنا، دانگ فنگ اچ 
۳۰ و س��مند سورن نیز دو ستاره کیفی را کسب کرده اند. باقی 
خودروهای قرار گرفته در این گروه ش��امل پژو ۴۰۵، پژو پارس، 
سمند، ساینا و تیبا هاچ بک نیز در پایین ترین سطح کیفی قرار 

داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند. 

خبر

ما خودروساز نیستیم
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت می گوید: صنعت 
خودرو در استفاده از برجام پیشتاز بود. آثار آن را هم مردم 
در سال جاری به صورت ملموس می بینند.  منصور معظمی 
ب��ه تازگی انتقادات جالب توجه��ی در بخش های خودرویی 
مطرح کرده اس��ت. وی با انتقاد از فع��االن این حوزه تاکید 
کرده اس��ت که »ای��ران تنها یک تولید کننده اس��ت نه یک 

خودروساز.«
آنچه در ادامه می خوانید، گزیده هایی از مصاحبه معظمی 

با اعتماد است. 
- هم اکن��ون در صنعت خودروی کش��ور ۱۰۰ هزار نفر به 
صورت مس��تقیم و ۶۰۰ هزار نفر به صورت غیرمس��تقیم و 
هم��راه با قطعه س��ازان ۱.۵ میلیون نف��ری در حال فعالیت 
هستند. این صنعت همچنین حجم گردش نقدینگی حدود 
۸۰ هزار میلیارد تومان نیز دارد که عدد بسیار بزرگی است. 
آنچه از نقطه نظرات آقای نعمت زاده در این یک سال متوجه 
ش��ده ام این اس��ت که نقطه نظر من و ایش��ان بسیار نزدیک 
اس��ت. این یک واقعیت اس��ت که مردم از خودروسازان دو 
چیز می خواهن��د؛ اول کیفی��ت و دوم خودرویی که قیمت 
مناس��بی داشته باشد که بسیار انتظار بحق و درستی است. 
حال این وظیفه صنعت خودرو است که پاسخگوی نیاز مردم 
باش��د و بتواند رضایت مردم را برآورده کند که دقیقا همان 
اصل مش��تری مداری اس��ت، اما زمانی که تاریخچه خودرو 
را در ای��ران بررس��ی می کنید نگاه بنگاهی ب��ه این صنعت 
نشده اس��ت و در س��یطره حاکمیت گاهی مورد عتاب قرار 
گرفته اس��ت. اگر ما به صنعت خودرو مثل سایر صنایع نگاه 
نکنیم و نگاه بنگاهی نداش��ته باشیم هیچ گاه صنعت خودرو 
جایگاه خودش را پیدا نمی کند. این را صریح می گویم که ما 

تولید کننده خودرو هستیم نه خودروساز. 
- ۴۰ س��ال پیش چند درصد خودرو داخلی سازی می شد 
و ام��روز خودروه��ای جدیدی که می آید چند درصدش��ان 
داخلی سازی می ش��وند؟ اینکه مونتاژ می کنیم یا به صورت 
سی کی دی می سازیم هنر نیست. ما با خودروسازان معروف 
اروپا و آس��یایی همزمان وارد صنعت خودرو ش��دیم. ببینید 
آنه��ا به کجا رس��یده اند و ما به کجا. البت��ه من نمی خواهم 
منکر زحمات و خدماتی که در صنعت خودرو کش��یده شده 

است بشوم. 
- اوایل در دهه ۴۰ پیکان کاما به صورت ارزبری و خرید 
خارجی ساخته می شد، اما امروز ما بیش از ۱۲۰۰ قطعه ساز 
داریم که در داخل قطعه تولید می کنند که هرچند در بحث 
م��واد اولیه هنوز نیازمند واردات هس��تیم ول��ی به هر حال 

ایجاد شغل شده است. 
- موض��وع دیگری ک��ه امروز ما وارث آن هس��تیم، توجه 
به واگذاری های خودرویی اس��ت که تمام ساختارهای مالی 
و ارتباط��ی را به هم ریخته اس��ت مثًا س��هام را به تعاونی 
کارکنان فروخته اند و تعاونی در جای دیگری دوباره س��هام 
خریده و همان ش��رکت با مراجعه به خودروس��ازان س��هام 
خودروی��ی خریده اس��ت و ای��ن روال درهم موجب ش��ده 
مناس��بات مالی این بخش به هم بریزد. اینکه گفته می شود 
صنعت خودرو دولتی اس��ت، غلط است چرا که دولت در دو 
خودروس��از یک عضو هیأت مدیره دارد اما به قدری ساختار 
سهام تودرتو و پیچیده است که این شایبه به وجود آمده که 
صنعت خودرو دولتی است یا در برخی مواقع گفته می شود 
وزارت صنعت در همه کارهای خودروسازان دخالت می کند. 

تثبیت ستاره ها در خودروسازی ایران
حضور ۴۲ خودرو در ارزیابی کیفی خردادماه، یک رکورد 
در نوع خود به ش��مار می رود، چراکه تاکنون س��ابقه نداشته 
ای��ن تعداد خ��ودروی داخل��ی در بوته نقد کیفی ش��رکت 

بازرسی قرار بگیرد. 
جدیدترین گ��زارش کیفی خودروه��ای داخلی در حالی 
اعام شد که طبق آن، تنها یک تغییر در مقایسه با گزارش 
قبلی حاصل ش��ده و روند کلی کیفی��ت خودروها )از جنبه 
کس��ب س��تاره( تغییر خاصی را به خ��ود نمی بیند. در این 
گزارش که از س��وی ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد 
ایران منتشر ش��ده و به خردادماه مربوط می شود، ۴۲ مدل 
خودروی سواری مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و با توجه به 

درجه کیفیت شان ستاره بندی شده اند. 
بر این اساس، گزارش کیفی خردادماه چند مهمان جدید را 
به خود می بیند که در این بین می توان به دانگ فنگ مونتاژی 
ایران خودرو، دناپاس، ساینا و آریو در مدل اتوماتیک اشاره کرد.  
در این گزارش نیز طبق روال ماه های گذشته، خودروهای تولید 
داخل در پنج دسته »باالتر از ۱۰۰ میلیون تومان«، »بین ۷۵ تا 
۱۰۰ میلیون تومان«، »۵۰ تا ۷۵ میلیون تومان«، »۲۵ تا ۵۰ 
میلیون تومان« و »زیر ۲۵ میلیون تومان« دسته بندی شده و 

بین یک تا چهار ستاره کیفی به دست آورده اند.  
 ش��رکت بازرس��ی در گزارش جدید خود ب��از هم جزییات 
مربوط به نمرات منفی خودروهای تولید داخل را اعام نکرده تا 
دسترسی مشتریان به این اطاعات جذاب همچنان قطع باشد.

 هرچه هست، طبق اعام شرکت بازرسی، تنها مدل J5 جک 
در مقایس��ه با گزارش قبلی با تغییر ستاره بندی مواجه شده و 
س��ایر محصوالت از این جنبه ثبات داشته اند.  در واقع با توجه 
به ماک قرار دادن »ستاره بندی« می توان مدعی ثبات کیفیت 
خودروهای داخلی ش��د، حال آنکه این ام��کان وجود دارد که 
جزییات کیفی خودروها با تغییراتی در مقایسه با گزارش قبلی 

مواجه شده باشد. 
 اما س��راغ آمار ارائه ش��ده از سوی ش��رکت بازرسی برویم و 
ببینیم اوضاع ستاره بندی خودروهای داخلی در خردادماه به چه 
شکل بوده است. بر این اساس، در دسته خودروهای باالی ۱۰۰ 
میلیون تومان تنها با دو عضو یعنی مزدا۳ جدید و س��وزوکی 
گرندویتارا روبه رو می شویم و هر دوی آنها درست مانند گزارش 

قبلی دارای چهار ستاره کیفی هستند. 

نگاهی به کیفیت وانت های داخلی
بناب��ر گ��زارش ارزیابی کیفی��ت خودروه��ای تولیدی در 
خردادماه امس��ال از هش��ت م��دل وانت در ح��ال تولید در 
خودروس��ازان داخلی ش��ش مدل همچن��ان در پایین ترین 

سطح کیفی قرار دارند. 
به گزارش ایس��نا، این وانت ها ش��امل نیسان دوگانه سوز، 
آریس��ان، نیسان تک س��وز، مزدا کارا ۲۰۰۰ دو کابین، مزدا 
کارا ۲۰۰۰ تک کابین و س��ایپا ۱۵۱ هس��تند که تنها یک 
ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند. اما برخاف این 
خودروها وانت تندر س��ه ستاره و وانت پیکاپ فوتون نیز دو 
س��تاره کیفی را کسب کرده اس��ت. در مدل ارزیابی کیفیت 
خودروهای داخلی، این محصوالت بسته به کیفیت خود یک 
تا پنج ستاره کس��ب می کنند. یک ستاره پایین ترین سطح 

کیفی و پنج ستاره باالترین سطح کیفی را نشان می دهد. 

سخنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی اتومبیل 
و ماش��ین آالت، مهم ترین مش��کل و تهدید جدی بازار قطعات 
یدک��ی را ت��دوام جریان رکود اع��ام کرد و گفت: متاس��فانه 
همچنان افت تقاضا و کس��ادی در بازار لوازم یدکی، مش��کل 

عمده فعاالن و عرضه کنندگان است. 
س��یدمهدی کاظمی اظهار داش��ت: بخش مهمی از جریان 
کنون��ی تقاضا در بازار ناش��ی از افزایش فع��االن در این بخش 

و همچنین به عدم فعالیت اقتصادی در کشور باز می گردد. 
 وی گفت: با آغاز فعالیت های اقتصادی و اجرای پروژه هایی 
در بخش های مختلف، بی ش��ک بازار قطع��ات یدکی نیز متاثر 
از ای��ن جریان از رکود خارج و رون��ق به این بخش باز خواهد 

گش��ت.  وی در ادامه به طرح نص��ب کد رهگیری روی برخی 
از قطعات پرمصرف اش��اره کرد و گفت: این طرح با رونمایی از 

سامانه شناسه کاال اجرایی می شود. 
وی افزود: با راه اندازی این س��امانه، نصب کد رهگیری روی 
۱۶ قلم قطعه یدکی پرمصرف عملیاتی می ش��ود؛ به طوری که 
در این جریان عرضه کنن��دگان این قطعات باید پیش از ورود 
و عرض��ه این قطعات با مراجعه به س��ایت مربوطه نس��بت به 

دریافت کد رهگیری این قطعات اقدام کنند. 
ب��ه گفت��ه وی، قطع��ات یدکی مانن��د لنت ترم��ز، یاتاقان، 
پیس��تون، تس��مه تایم، دیس��ک و صفحه، باتری و الستیک و 
تع��دادی از دیگر قطعات پرمصرف ش��امل این طرح و دریافت 

کد رهگیری می ش��وند.  وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح 
نیازمن��د آم��وزش برای واردکنندگان اس��ت، تصری��ح کرد: با 
اجرای ای��ن طرح واردکنندگان جه��ت ورود قطعاتی که جزو 
۱۶ قلم قطعه یدکی پرمصرف محسوب می شود پس از تکمیل 
فرم و دریافت کد رهگیری و استعام از کارخانه تولیدی مبدا، 
امکان ورود قطعات مربوطه از گمرک و ترخیص آن را خواهند 
داش��ت. وی گفت: ای��ن قطعات به جهت اینک��ه از قبل مورد 
بررس��ی قرار گرفته  و ک��د رهگیری دریاف��ت کرده اند، قطعه 
قاچاق محس��وب نخواهند ش��د و ضمن اینکه در این راستا در 
نظر است با همکاری اتحادیه نسبت به کیفیت قطعات نیز قبل 

از ورود به کشور ارزیابی الزم صورت گیرد. 

زمان اجرای طرح نصب کد رهگیری روی قطعات پرمصرف اعالم شد
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وزیر امور خارجه بر اصول اساسی ایران مبنی بر مخالفت 
با هر گونه کاربرد سللاح شیمیایی و مردود بودن استفاده 
از آن تأکیللد کرد. به گزارش مرکز دیپلماسللی عمومی و 
رسللانه ای وزارت امللور خارجه، احمللد اوزمجوو، مدیرکل 
سللازمان منع ساح های شیمیایی  )OPCW( با محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران دیدار 
و گفت وگو کرد. وزیر امور خارجه ایران با اشللاره به اینکه 
ایران خود یکی از قربانیان اسللتفاده از ساح شیمیایی از 
سللوی رژیم صدام در دوران جنگ تحمیلی هشللت ساله 
اسللت، بر اصول اساسی ایران مبنی بر مخالفت با هر گونه 
کاربرد ساح شیمیایی و مردود بودن استفاده از آن تأکید 
کرد. وی با اشللاره به گزارش های اخیر درباره اسللتفاده از 

ساح شیمیایی در منطقه »خان شیخون، سوریه بر لزوم 
انجام بازرسللی های بین المللی به منظور راسللتی آزمایی 
استفاده از سللاح شیمیایی در آن منطقه تأکید کرد و از 
آمادگی ایران به منظور همکاری با سازمان منع ساح های 
شیمیایی در این زمینه سخن گفت. احمد اوزمجوو نیز با 
اشاره به مقارن شدن سفر خود به ایران با سی امین سالگرد 
حمله شللیمیایی رژیم بعث عراق به مردم سردشت افزود: 
به عنوان مدیرکل OPCW همواره در سالگرد این رویداد 
بیانیه صادر می کنم. مدیر کل سللازمان منع سللاح های 
شیمیایی افزود سازمان منع ساح های شیمیایی در حال 
حاضر مشغول بررسی و انجام تحقیق در مورد استفاده از 
ساح شیمیایی )گاز سارین( در خان شیخون سوریه است. 

تأکید بر مخالفت ایران با هر گونه کاربرد سالح شیمیایی

  محم�د ب�ن عبدالرحم�ن آل ثان�ی، 
وزیر خارجه قطر گفت: خواس�تار ایجاد 
روابطی مثبت و سازنده با ایران هستیم. 
ای�ران همس�ایه ماس�ت و م�ا ش�روط 
کشورهای تحریم کننده را رد می کنیم. 

  عبداهلل المعلمی، نماینده دائم عربستان 
در س�ازمان ملل در بیانی�ه ای که وزارت 
امور خارجه عربس�تان آن را منتشر کرد 
مدعی شد: کشور قطر، ایران را به عنوان 

هم پیمان خود انتخاب کرده است. 

هفته نامه ساندی تایمز روز یکشنبه در گزارشی از آماده باش دولت 
»ت�رزا می« برای س�فر غیرمترقبه دونالد ترام�پ رئیس جمهوری 

آمریکا در ماه جاری میالدی خبر داد. 

تیتر اخبار

مدیر واحد پیش بینی شللرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران با اشللاره به افزایش غلظللت ذرات معلق به دلیل 
وزش باد شللدید و احتمال وقوع پدیده گللرد و غبار، از 
برقراری شرایط ناسالم برای گروه های حساس طی امروز 
خبر داد. به گزارش ایسللنا، حسین شللهبازی در مورد 
شللرایط کیفی هوای تهران اظهار کرد: براسللاس نتایج 
پیش بینللی کیفیت هوا، انتظار مللی رود وضعیت کیفی 
هوای بیشتر مناطق پایتخت در روز دوشنبه 12 تیرماه 
در آستانه شرایط نامطلوب برای گروه های حساس قرار 

بگیرد. مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران در ادامه گفت: روز دوشنبه، در برخی ساعات وزش 
باد نسبتا شللدید به بزرگی ۵ تا ۸ متر بر ثانیه از سمت 
نواحی جنوب شللرقی پیش بینی می شللود و با کاهش 
میللزان ناپایداری جوی در روز سه شللنبه 1۳ تیرماه، از 
سللرعت باد کاسته می شود و وزش باد مؤثر به بزرگی ۳ 
تا ۵ متر بر ثانیه در برخی سللاعات دور از انتظار نیست. 
وی تأکید کرد: دمای تهللران طی دو روز آینده افزایش 

نسبی خواهد یافت. 

گرد و غبار به پایتخت می رسد

در  حکومت�ی  تعزی�رات  گش�ت    

بازرسی یکی از هایپرهای غرب تهران، 
پرون�ده ای ب�ه مبل�غ 2 میلی�ارد و 2٠٠ 
میلیون ریال جریمه به دلیل گرانفروشی 
برنج تش�کیل داد که میزان جریمه این 
فروشگاه در چارچوب قانون تا دو برابر 

افزایش می یابد. 
اس�تاد  ب�وزا،  گالش  ماری�ا  تانی�ا    
جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا گفت: 
از س�ال 199٧ تاکن�ون5 میلیون نفر از 

ایاالت متحده اخراج شده اند. 

زه�را نژادبهرام، منتخب پنجمین دوره ش�ورای ش�هر تهران گفت: 
پنج گزینه نهایی تصدی مسئولیت ش�هرداری تهران در جلسه روز 
چهارشنبه 14 تیرماه شورای شهر پنجم مشخص و اعالم خواهند شد. 

تیتر اخبار

قائللم مقام وزیللر علوم، تحقیقللات و فنللاوری در امور 
بین الملللل با بیان اینکه ایران اکنللون میزبان بزرگ ترین 
هیأت علمی اتحادیه اروپا است، گفت: تراز تبادالت علمی 
دانشگاه های ایران با دانشگاه های بین المللی مثبت است. 
حسللین سللاالر آملی در گفت وگو با ایرنا افزود: 14 نفر از 
برگزیدگان و مسئوالن اتحادیه اروپا و نمایندگان 22 کشور 
اتحادیلله اروپا بلله ایران آمده اند تا طی سلله روز مجموعه 
مسللائل علمی فنللاوری و نوآوری و برنامه هللای 2107 - 
201۸ میادی را بررسی و طراحی کرده و به پیش ببریم. 
سللاالر آملی خاطر نشان کرد: دانشللگا ه های برتر ایران و 
اتحادیه اروپا قرار است در این جلسات با یکدیگر ماقات و 

برای برنامه ریزی برگزاری دوره های مشترک و تبادل علم و 
دانش گفت وگو داشته باشند. رئیس سازمان همکاری های 
بین المللی وزارت علوم اظهار کرد: از 2۸ عضو اتحادیه اروپا، 
22 کشللور در این هیأت حضور دارند و عمدتا کشورهای 
توانمندی همچون سللوئد، اتریش، آلمان، فرانسه، ایتالیا، 
اسللپانیا، پرتغال و غیره هسللتند که هر کدام نمایندگان 
خود را برای توسللعه علمی با ایران در این هیأت به تهران 
فرستاده اند. مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور 
بین الملل افزود: قرار اسللت در پایان نشست همکاری های 
علمی ایران و اتحادیه اروپا بیانیه ای مشترکی خوانده شود 

و نیز برنامه های 201۸ - 2017 را هم عملیاتی کنیم. 

میزبانی تهران از بزرگ ترین هیأت علمی اروپا

  فیلم های کوتاه »آالن« به کارگردانی 
مصطف�ی گندم�کار و »روت�وش« ب�ه 
کارگردان�ی کاوه مظاه�ری در بیس�ت 
بین الملل�ی  جش�نواره  هش�تمین   و 
س�ائو پائولو برزیل و فیلم »ناکوک« به 
کارگردانی امیر پورکیان در جش�نواره 
دوربان آفریقای جنوبی رقابت می کنند. 
  فستیوال فرا ژانر دفی آمریکا رویداد 
هن�ری مخصوص آثار خاص س�ینمایی 
اس�ت که فیلم س�ینمایی »دم س�رد« 
س�اخته عب�اس رزیجی از ای�ران برای 

حضور در این جشنواره انتخاب شد. 

فیلم سینمایی »نفس« به کارگردانی نرگس آبیار از چهارشنبه 14 
تیرماه در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود. 

تیتر اخبار

رئیللس کمیسللیون اقتصادی مجلس از پیشللنهاد 
یکی از نمایندگان پارلمان یونان برای برگزاری دیدار 
دوسللتانه فوتبال بین تیم ملی ایران و یونان خبر داد. 
به گزارش ورزش سه، محمدرضا پورابراهیمی داورانی 
گفت: در دیدار جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس با نایللب رئیس پارلمان یونللان و تعدادی از 
نماینللدگان پارلمان این کشللور، عاوه بللر توافقات 
صللورت گرفته برای گسللترش مناسللبات اقتصادی 
بین دو کشللور بللر لزوم ارتقللای روابللط فرهنگی و 
ورزشللی نیز تأکید شللد. نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس شللورای اسللامی ادامه داد: بللا توجه به 

اینکلله تیم فوتبال جمهوری اسللامی ایللران، بعد از 
تیم ملی فوتبال برزیل توانست در مسابقات انتخابی 
جللام جهانی روسللیه، امتیللازات الزم را برای صعود 
کسللب کند یکللی از نمایندگان پارلمللان یونان نیز 
در دیدار هیأت پارلمانی دو کشللور پیشنهاد داد که 
هماهنگی ها برای برگزاری بازی دوستانه فوتبال بین 
ایران و یونان برگزار شود. رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس یادآور شللد: پیشنهاد یونانی ها برای برگزاری 
بازی دوسللتانه فوتبال بین تیم هللای ملی جمهوری 
اسللامی ایللران و یونللان از طریللق وزارت ورزش و 

جوانان و فدراسیون فوتبال پیگیری می شود. 

دعوت از شاگردان کی روش برای دیدار با یونان

 پ����ای�گاه اط��الع رس�ان��ی 
آخری�ن   futsalworldranking
رده بن�دی تیم ه�ای ملی فوتس�ال 
جهان را روز یکش�نبه منتش�ر کرد 
که بر این اس�اس تیم مل�ی ایران با 
یک ه�زار و 595 امتیاز در رده اول 

آسیا و ششم جهان ایستاد. 
  پیمان شاهپری و محمد عسگری 
دو بوکسور ایران با برتری بر حریفان 
در رقابت ه�ای بوکس جوانان آس�یا 
در تایلن�د به جمع هش�ت نفر برتر 

راه یافتند. 
دیگو مارادونا، اس�طوره فوتبال مدعی ش�د که دونالد ترامپ یک 

شخصیت کارتونی است که نمی توان او را جدی گرفت. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

هزاران نفر با برپایی تظاهرات در مرکز لندن اس�تعفای ترزا می،  نخس�ت وزیر انگلیس را خواس�تار شدند. معترضان پالکاردهایی با پیام هایی در مخالفت با طرح های ریاضتی حزب محافظه کار 
انگلیس در دست داشتند.

اتحادیه اروپا در تاش است تا به ویژه در مورد خاورمیانه 
و ایران، سیاسللت خارجی خود را از زیر سللایه سللنگین 
کاخ سفید خارج و استقال راهبردی را در مقابل ایاالت 

متحده ایجاد کند.
  به گزارش ایرنا، سفر دوره ای »محمدجواد ظریف« وزیر 
امور خارجه ایران به چند کشور اروپایی حاکی از آن است 
که مقام های حوزه سیاست خارجی کشورمان تاش دارند 
از ظرفیت های اتحادیه اروپا به عنللوان یک موازنه دهنده 

استفاده کنند. 
 اکنون در شرایطی هسللتیم که دولتمردان آمریکایی با 
خلف وعده آشکار در تاش هستند با روش های گوناگون 
از منافع توافق هسته ای »برجام« بکاهند و فشار بر ایران 
را افزایللش دهنللد. در این عرصه با توجلله به محبوبیت 
اندک ترامپ و سیاسللت های آمریللکا در عرصه جهانی، 
اسللتفاده از توانایی های سیاسللی و اقتصادی کشورهای 
اروپایی می تواند تا حدودی وضعیت را به نفع کشللورمان 
متوازن سللازد. در چارچوب همین راهبرد کان سیاست 
خارجی، ظریف در سللفر به سه کشور مهم اتحادیه اروپا 
)آلمان، ایتالیا و فرانسه( با تاکید بر لزوم ایجاد یک مجمع 
امنیتی منطقه ای در خلیج فارس از مقام های این کشورها 
خواست تا نقش پررنگ تری را در مباحث امنیت جمعی 

خاورمیانه به ویژه خلیج فارس ایفا کنند. 
همچنین در این سفر در زمینه روابط اقتصادی دوجانبه 
و تحرک بیشللتر اروپا در رابطه با ایران و ارتقا و تسللهیل 

مبادالت مالی و تجاری مذاکراتی صورت گرفت. 
رسللانه های انگلیسی زبان نیز با اشللاره به سفر وزیر امور 
خارجلله کشللورمان به اروپا عللاوه بر محللور اختافات 
اروپا- آمریکا، به موضوع تمایل کشللورهای قاره سللبز به 
نقش آفرینللی در عرصه های سیاسللی و اقتصادی جهان 

به ویژه در رابطه با ایران پرداختند. 

اتحادیه اروپا بازیگر اصلی در تعامل با ایران
برای کشللورهای اروپایی پیروزی دوباره حسللن روحانی 
در انتخابات ریاسللت جمهوری به مفهوم ادامه سیاست 
تعامل با غرب اسللت. پیللش از این نتیجه همین رویکرد 
روحانی دسللتیابی بلله توافق هسللته ای بللود. تارنمای 
 اندیشللکده اروپایللی »جامعلله و سیاسللت بین المللللی

 )www. ips-journal. eu(« ایللران را فرصتللی برای 
اتحادیه اروپا دانسللت که می تواند به سیاسللت خارجی 

اروپا در مقابل کاخ سللفید شکل و انسجام ببخشد. حال 
اتحادیه اروپا با توجه به خط مشی های نامشخص آمریکا، 
می تواند نقشللی مهم را بازی کند و با برداشتن گام های 
مصمم در سیاسللت خارجی، خود را از سللایه کاخ سفید 
در عرصه سیاست بین الملل رهایی ببخشد. اتحادیه اروپا 
تقریبا چنین دیدگاهی را دنبال می کند و این نگاه در پیام 
»فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
برای حسن روحانی عیان بود. به باور کارشناسان اروپایی، 
زمانی که واشنگتن تمایلی به مصالحه در زمینه تحریم ها 
ندارد، اتحادیه اروپا باید ابتکارعمل را به دست گیرد. اروپا 
می تواند با فراهم سازی کانال هایی برای پرداخت و تامین 
مالی برای شرکای تجاری ایران تاثیر این تحریم ها را کمتر 
کند. بنا به تحلیل این گزارش به نظر می رسللد موگرینی 
و اتحادیه اروپا در تاش هسللتند تا خللود را در موضوع 
رابطه با ایران به بازیگر سللوم تبدیل کنند. افزایش رابطه 
میللان ایران و اتحادیه اروپا - با وجود مقاومت های ایاالت 
متحللده- باعث ایجاد انگیزه در اروپا می شللود. در سللال 
200۳ نیز اتحادیه اروپا با ورود در بحث هسته ای جایگاه 
تاثیرگذار خود در عرصه سیاسللت بین الملل را نشان داد. 
اگر این اتحادیه به دنبال دیپلماسی موفق است باید خود 
را در یک موضوع امنیتی پراهمیت، از بند محدودیت های 
ایللاالت متحده آمریکا رها کند. اتحادیه اروپا باید نشللان 
دهد که قادر اسللت به صورت مسللتقل در مسللائل مهم 
سیاست جهانی وارد شود.  تارنمای تحلیلی LebLog نیز 
در گزارشللی در مورد دیدگاه های اروپا و آمریکا در مورد 
ایران نوشللت: کمیته امور خارجی پارلمان اروپایی توافق 

هسللته ای میان ایران و اعضای شللورای امنیت به عاوه 
آلمان را موفقیتللی بزرگ در عرصه بین المللی به ویژه در 
دیپلماسی اروپا توصیف کرده است. این کمیته از اتحادیه 
اروپا خواسللت تا تللاش کند با افزایش فشللار بر ایاالت 
متحده، باعث اجرای کامل »برنامه جامع اقدام مشترک« 
)برجام( شللود.  در این گزارش نوشته شده است: برخی 
کارشناسان آمریکایی نسبت به خط مشی های همیشگی 
ترامپ در دشللمنی با ایران و برجام هشللدار داده اند زیرا 
تهللران به طور کامل به اجرای آن متعهد بوده اسللت. به 
اعتقاد تحلیلگران، ممکن است این امر موجب منزوی تر 
شللدن واشنگتن به جای ایران شود، به ویژه اینکه اعضای 
اروپایی این توافق، آن را تایید می کنند. ممکن است این 
شللروعی برای یک تقابل باشد. این مسئله به ویژه پس از 
دیدار ترامللپ از خاورمیانه می تواند به عنوان پیامی برای 
کاخ سللفید تحلیل شود. علت آن است که این بار اعضای 
پارلمان اروپا از ایاالت متحده خواسللتند تا برجام را اجرا 
کند و نه ایران. در مقابل اتحادیه اروپا نیز باید اسللتقال 
راهبردی خود را با ارائه دیدگاه جایگزین برای امنیت در 
منطقه نشللان دهد. بر پایه تحلیل ها در اروپا اکنون برای 
اروپا آسان تر خواهد بود که از زبان نامتعارف ترامپ دوری 
کند زیرا هم اکنون ترامپ آشکارا در مورد حضور واشنگتن 
در ناتو و هزینه های اروپا در این سازمان سخن گفته است.

اختالف دیدگاهی میان واشنگتن - بروکسل
از زمللان امضای توافق هسللته ای تاکنون اتحادیه اروپا 
تمایل بیشللتری برای تعامل با ایران نشللان داده اسللت. 

از طرف دیگللر بنگاه های اقتصادی آمریکا نیز به شللدت 
خواستار ورود به ایران هستند، اما این عاقه شدید با موانع 
دولت آمریکا روبه رو شللده اسللت. با این وجود اروپایی ها 
هیچ گاه تمایل خود را پنهان نکرده اند و با حمایت از برجام 
و رویکرد ایران، به دنبال ایجاد مسللیرهایی برای کاهش 
فشارهای آمریکا و افزایش تعامل با تهران هستند. تقابل 
اروپا و آمریکا بر سللر نوع رابطه با ایران امر پنهانی نیست 
و به صورت گسللترده در رسانه های غربی به آن پرداخته 
می شود. تارنمای اندیشکده »کارنگی« نیز چندی قبل در 
گزارشللی جامع با عنوان »رویکرد فرا آتانتیکی در مورد 
ایران« آورد که آمریللکا و اروپا باید مواضع متفاوت خود 
را نسللبت به ایران هماهنگ کنند.  »فدریکا موگرینی« 
از نخسللتین افرادی بود که پیروزی حسللن روحانی در 
انتخابات ریاسللت جمهوری را بلله وی تبریک گفت و از 
آمادگی اتحادیه اروپا برای همللکاری نزدیک تر و اجرای 
کامل توافق هسللته ای سللخن گفللت. وی همچنین در 
پیللام خود نیز از آمادگی برای تعامل دوجانبه برای صلح 
منطقه ای خبر داد. کارشناسان به ویژه در اروپا اعتقاد دارند 
اتحادیه اروپا در روابط خود با ایران، منافع اقتصادی را در 
اولویت قرار داده اسللت. اروپا امیدوار اسللت اکنون بتواند 
تجللارت عادی خود با ایران را از سللر بگیرد بنابراین باید 
رویکرد جامعی را در قبال ایران در نظر داشته باشد، اما در 
طرف مقابل دولت دونالد ترامپ به دنبال بازدارندگی کامل 
ایران است و این موضوع را به صورت آشکار در ریاض بیان 
کرد.  به نوشللته کارنگی، اروپا و آمریکا موضع گیری های 
گوناگونللی را در مورد ایران در پیش گرفته اند و از این رو 
شللکافی در میان کشورهای غربی رخ داده است. یکی از 
آخرین نمودهای این تقابل به تازگی در شللورای امنیت 
ظاهر شد. تارنمای روزنامه »وال استریت ژورنال« با بیان 
اینکه اعضای شللورای امنیت از پایبنللدی کامل ایران به 
برجام خبر می دهند، افزود: حمایت آشکار دیپلمات های 
اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از ایران موجب کم رنگ 
شللدن انتقادهای ایاالت متحده از ایران شد. این روزنامه 
تعهللد کامللل ایران به اجللرای توافق هسللته ای را دلیل 
موضع گیری اروپایی ها در برابر آمریکا دانسللت.  تارنمای 
»راشاتودی« نیز در گزارشی مشابه نوشت: گرچه »نیکی 
هیلی« نماینده آمریکا در سازمان ملل از ایران انتقاد کرد، 
امللا اتحادیه اروپا و سللازمان ملل از اجللرای کامل توافق 

هسته ای از سوی ایران تمجید کردند. 

 تهران و شکاف بروکسل - واشنگتن به روایت رسانه های غربی

فروش 61 میلیارد تومانی سینماها در بهار 96 
فصل اکران بهاری سللینماهای کشور در حالی به 
پایان رسللید که در سلله ماه ابتدایی امسال، فروش 
فیلم هللا به رقم بیللش از ۶1 میلیارد تومان رسللید. 
به گزارش ایسللنا، از بیللن فیلم های روی پرده فصل 
بهار، شللش فیلم از زمستان سللال قبل نمایش خود 
را آغاز کرده بودند و اکران 14 فیلم در تابسللتان هم 
ادامه خواهد داشت. سلله فیلم »گشت 2« با فروش 
بیللش از 1۹ میلیللارد تومان، »خللوب، بد، جلف« با 
بیش از 1۶ میلیارد تومان و »نهنگ عنبر؛ سلکشللن 
رویا« با بیللش از 1۳ میلیارد تومان از پرفروش ترین 
فیلم های سلله ماه اول سللال ۹۶ بودنللد. مدیرعامل 
موسسلله پخش »فیلمیللران« درباره میللزان فروش 
بهاری سینما گفت: مجموعا به لحاظ فروش تفاوتی 
با سال گذشته نداشتیم، اما به لحاظ تعداد تماشاگر 
با کاهش مخاطب روبه رو شللدیم. »علی سللرتیپی« 
درباره علت های کاهش فروش سللینماها بیان کرد: 
از دالیل آن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، 
نللوع و میزان تبلیغات و سللبک و محتللوای فیلم ها 
می توان اشاره کرد که همه دست به دست هم دادند 
تا به لحاظ حضور تماشللاگر و میزان فروش اتفاقات 
سال گذشته تکرار نشللود. او ادامه داد: صدا و سیما 
کمک های زیادی برای تبلیغات به همه فیلم ها کرده 
اسللت، ولی تاثیرگذارِی زیادی نداشللت. شهرداری 
نیز در شناسللاندن و تبلیللغ فیلم ها موثر عمل نکرد. 
وجللود فضای سیاسللی حاکللم بر جامعه بلله خاطر 
انتخابات ریاسللت جمهوری نیز می تواند از علت های 
مهللم کاهش مخاطب بوده باشللد. وی با اشللاره به 

اکللران چند فیلم کمللدی گفللت: فیلم های کمدی 
در دنیللا پرفروش ترین فیلم ها هسللتند. در ایران نیز 

همین طور است و اکثرا فیلم های با ژانر کمدی جزو 
پرفروش ترین فیلم های سینمایی شناخته می شوند. 

سرتیپی در عین حال با اشاره به حوادث تروریستی 
تهران که در همان یکی دو روز گزارش هایی از کاهش 
مخاطبان در مکان هایی همچون سللینماها منتشللر 
شد، اظهار کرد: با این حال در طوالنی مدت اتفاقات 
تروریسللتی تهران نمی توانللد روی کاهش مخاطب 
تاثیر داشته باشد. مردم ما مردِم جنگ هستند و در 
زمان جنگ تحمیلی نیز سللینماها فعال بودند. اینها 
فقط یک ترقه بللازی کوچک بود، بنابراین نمی تواند 
روی میزان فروش و حضور مخاطبان در سینما تاثیر 
بگذارد. به این ترتیب براسللاس آمار فروشللی که در 
سایت »سللینماتیکت« اعام شده است، اکران فیلم 
»گشللت 2« بللا تهیه کنندگی و کارگردانی سللعید 
سللهیلی و حمید فرخ نژاد در ژانر کمدی - اجتماعی 
از تاریخ 2۵ اسللفند ۹۵ آغاز شللده است که تاکنون 
بللا فروش 1۹ میلیاردی، باالترین میزان فروش را در 
فیلم های سللینمایی به خود اختصاص داده اسللت. 
فیلم »خوب، بد، جلف« با نویسللندگی و کارگردانی 
پیمان قاسللم خانی و تهیه کنندگی محسن چگینی و 
عبداهلل اسکندری هم از اواخر بهمن ماه سال قبل به 
سللینماها آمد که این فیلللم کمدی هم با حدود 1۶ 
میلیارد تومان فروش جزو پرفروش ترین های امسال 
سللینما اسللت. فیلم »نهنگ عنبر؛ سلکشن رویا 2« 
سللامان مقدم هم که اکرانش همچنللان ادامه دارد، 
بللا فروش بیللش از 1۳ میلیارد تومان تللا اواخر بهار 
یکی دیگر از فیلم های پروفروش این روزهاسللت که 
البته جدیدترین رقم فروش آن به حدود 1۶ میلیارد 

تومان رسیده است. 
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فرص�ت امروز: اخبار سراس��ر جه��ان درمورد اندروید در این هفته ش��امل آخری��ن جزییات مربوط به 
سخت افزار و قیمت گذاری گلکسی نوت، صفحه نمایش گوگل پیکسل2، پهنای باند نوکیا6 و پیشرفت های 
جدید اندروید در مایکروس��افت اس��ت. گلکسی سامسونگ یکی از پیش��رفته ترین گوشی های هوشمند در 
این س��یاره اس��ت که در ماه آگوس��ت اعالم ش��د. اما این تکنولوژی با قیمت ارزانی عرضه نخواهد ش��د. 
FORBES طبق گزارش��ی اعالم کرد: سامسونگ در پستی در VentureBeat ، قیمت این گوشی را در 

خرده فروشی ها بیش از 1100 دالر اعالم کرده است.
 ویژگی های نوت 8: حس��گر انگش��ت در این مدل در پشت گوش��ی هوشمند جای گذاری شده است و 
طرح ها و تصاویر مختلف در نشست ها، نشان می دهد طراحی نوت 8 ایده خوبی است. همانطور که قبال در 
فوربس اعالم ش��د، اگر حسگر اثر انگشت در صفحه نمایش سامس��ونگ با موفقیت انجام شود، سامسونگ 

نخستین فناوری در زمینه تکنولوژی احراز هویت خواهد بود. 
اما متأس��فانه گزارش ش��ده است که بخشی از صفحه نمایش قادر به مرتبط کردن رنگ ها با سایر 
قس��مت های صفحه نیس��ت و همچنین گلکسی نوت 8 صفحه نمایش گسترده خود را حفظ خواهد 

کرد. 
پیکس�ل 2: عالوه بر حمایت از صفحه نمایش OLED جزییاتی از پیکس��ل 2 و پیکس��ل 2 ایکس ال 
را بیان می کند. پیکس��ل 2 با صفحه نمایش 4.97 اینچی و عموما ش��بیه پنل 5 فول اچ دی اس��ت که در 
مدل های 2016 استفاده شده است. پیکسل 2 ایکس ال دارای صفحه نمایش 5.5 اینچی QHD است که 

انتظار می رود این صفحه نمایش ها توسط ال جی عرضه شوند. 
نوکیا 6: این گوش��ی هوشمند برای عرضه در سراسر جهان تنظیم شده است. نخستین گوشی هوشمند 
نوکیا با نام تجاری HMD Globalدر پایان س��ال 2017 به بازار چین عرضه می ش��ود و به نظر می رسد 

برای ماه آینده در سراسر جهان عرضه خواهد شد. 
ای��ن تلفن می تواند آماده نمایش در آمازون باش��د. طبق گزارش پل س��اررس، نوکیا 6 به طور انحصاری 
ماه جوالی عرضه خواهد ش��د که تنها دو رنگ س��یاه و نقره ای از این نس��خه موجود است، همچنین برای 
ماه بعد رنگ آبی و مس��ی آن عرضه خواهد ش��د. هیچ ویژگی خاصی در مورد این دستگاه وجود ندارد. این 
دستگاه دارای اندروید 7 نوقا و یک تراشه اسنپدراگون 430 دو سیم کارته، 3 گیگابایت رم و 32 گیگابایت 
حافظه و همچنین  128 گیگابایت حافظه قابل افزایش از طریق میکرو اس دی است. همچنین دارای یک 
صفحه نمایش 5اینچی فول اچ دی )1920* 1080( و یک دوربین عقب 16 مگاپیکسلی و دوربین جلوی 

8مگاپیکسلی است، همچنین دارای باتری 3000 میلی آمپری است. 
forbes :منبع

فرصت امروز: فیس بوک یک راه جدید برای شناس��ایی هرزنامه ها و مقاالت خبری جعلی و شناس��ایی 
اخبار دروغین در فید کاربران خود پیدا کرده است. این راه جدید، تغییر الگوریتم نیوزفید است تا محتوای 
دروغین هرزنامه ها را حذف کند. فیس بوک ادعا می کند کاربرانی که روزانه تعداد زیادی پست را به اشتراک 
می گذارند )بیش از 50 پس��ت(، اغلب پس��ت هایی را به اش��تراک می گذارند که شرکت به عنوان هرزنامه یا 
اخبار دروغین تلقی می کند. اکنون فیس بوک در حال شناس��ایی لینک هایی اس��ت که این پس��ت ها را به 
اش��تراک می گذارند تا توزیع آنها را در ش��بکه کاهش دهد. این بدین معنی است که پیوند های به اشتراک 
گذاشته توسط کاربران به صورت دائمی ارسال نمی شود حتی اگر از یک صفحه معتبر به اشتراک گذاشته 

شوند زیرا برخی از این کاربران ممکن است روبات ها باشند. 
سرپرست فیس بوک و مسئول اخبار خبری، آدام موسری می گوید: این شرکت مطمئن است که کاربران 

واقعی هستند و در ادامه افزود فیس بوک در واقع دنبال محتوای این لینک ها نیست. 
همبستگی بین این نوع کاربران و محتوا های اسپم یا دروغین به اندازه کافی قوی است، به همین دلیل این 
لینک ها مشکل ساز می شوند. موسری گفت این لینک ها یکی از قوی ترین سیگنال هایی است که تاکنون برای 
شناسایی طیف وسیعی از محتوای مشکوک پیدا کرده ایم. این به روز رسانی یکی از تغییرات بسیار مهم را در شش 
ماه گذش��ته در فیس بوک ساخته است تا محتوای خبری نادرست در خبرها را کاهش دهد. مبارزه با خبرهای 
به اصطالح جعلی و مش��کوک یکی از اولویت های مهم فیس بوک در زمان انتخابات ایاالت متحده بوده اس��ت. 
بس��یاری معتقدند که اخبار دروغین درفیس بوک در نتیجه انتخابات تأثیر داش��ته است. از آنجا که فیس بوک 
همواره الگوریتم خود را تغییر می دهد گاهی اوقات این تغییرات را نیز نادیده می گیرد اما تغییرات همواره می تواند 
تأثیرات قابل توجهی داشته باشد. فیس بوک شبکه ای است که در آن میلیون ها نفر در سراسر جهان اخبار خود را 
دریافت می کنند و بسیاری از ناشران برای توزیع خبرها به فیس بوک تکیه دارند. موسری می گوید این تغییرات 
در الگوریتم فیس بوک نباید بر ناشران خبرها تأثیر بگذارد. فیس بوک تنها به دنبال پیوند هایی است که توسط 
forbes :کاربرانی که بیش از 50پست در روز به اشتراک می گذارند، انجام می شود.                          منبع

فرصت امروز: باتوجه به گزارش واش��نگتن پست توییتر در حال پیدا کردن صفحه ای برای اخبار است. 
دو منبع با یک مقاله ناشناس اظهار می کنند که این شبکه اجتماعی در حال برنامه ریزی ویژگی های جدید 
برای مبارزه با گس��ترش اطالعات عمدا نادرس��ت است. در این گزارش��ات مشخص نیست چه کسانی این 

اقدامات را انجام می دهند. 
توییتر در حال تالش برای تشخیص این خبرها با استفاده از یادگیری ماشینی برای تشخیص رفتارهایی 
که به حس��اب اس��پم مربوط می شوند، است. واشنگتن پس��ت به نمونه ای از این حساب های کاربری اشاره 
می کند. برای مثال، کاربری توییت ها را به زبان انگلیسی ارسال می کند اما آدرس آی پی اش روسی است. 
همچنین گزارش��ات بیان می کنند که توییتر در مورد اینکه چگونه این سیس��تم توس��ط کاربران اجرا شود، 
نگرانی های معقولی دارد. این موضوع مسئله ای است که اکثر گزارشات در اوایل سال جاری -زمانی که فیس بوک 
به تدریج اقدامات خبری ضد جعلی خود را آغاز کرد- به آن اش��اره کرده اند. عالمت گذاری پستی به عنوان خبر 
جعلی به این معنی نیست که در واقع آن خبر جعلی است زیرا تلقی کردن خبری به عنوان اخبار جعلی می تواند 
بسیار به سادگی انجام شود و این کار می تواند برای حمله به مخاطبان باشد تا حسابی را به طور موقت غیر فعال 
کند. مشکل اینجاست که این موضوع می تواند فشار زیادی بر منابع شبکه اجتماعی )فیس بوک یا توییتر( ایجاد 
کند زیرا آنها در این صورت مجبور می شوند هر گزارشی را بررسی کنند. این بدان معناست که باید کارمندان 
باسواد زیادی به پردازش و پاسخگویی  به  هزاران ادعا در مدت زمان محدودی بپردازند. باید در نظر داشت اخبار 
جعلی می توانند به سرعت منتشر شوند، بنابراین اگر قصد جلوگیری از انتشار اطالعات مضر قبل از اینکه به طور 
مستقیم و غیر مستقیم بر مردم تأثیر می گذارند، دارید شبکه باید به سرعت عمل کند. برای این کار هزینه زیادی 

الزم است و ممکن است به دلیل چرخه خبری هر روز غیرقابل اجتناب باشد. 
مانع بزرگ دیگر برای غلبه بر آن، ایجاد مجموعه ای از قانون های رفتاری است، اما این کار نیز به سادگی 
انجام نمی گیرد. بهتر اس��ت توییتر برای مبارزه با اخبار جعلی، کاربران را در فرآیند توس��عه مرتبط سازد تا 
washingtonpost :به آسانی مشکالت بیشتری را حل کنند.                                          منبع
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مدیر اجرایی سابق سامسونگ به عنوان رئیس تکنولوژی نوکیا در آمریکا منصوب شد

جان تازه درنوکیا

 دوشنبه 
 12 تیرماه 1396
 8 شوال 1438

 سال چهارم
Mon. 3 Jul 2017 

از مخالفت نهراسید، بادبادک 
فقط وقتی می تواند باال رود که با 

باد مخالف مواجه شود.

 چرچیل

بررسی ویدئو مارکتینگ در ایران 

 از برداشت های اشتباه
تا غفلت کامل

محقق و پژوهشگر مدیریت 
سیدعلی ناظم زاده

قرآن کریم، کتاب آس��مانی ما مس��لمانان و وحی منزل از خدای 
رحی��م و کریم ب��ه نبی اخ��الق و رحمت محم��د مصطفی)ص(، 
بی��ش از 14 قرن اس��ت که ب��ا نور و ذات قدس��ی اش، رهنما و ...

تعهد و تخصص، قوت و امانت

12

نوکی��ا از تازه ترین انتصاب خود خب��ر داد. Gregory Lee مدیر 
عامل اجرایی س��ابق سامس��ونگ در آمریکای شمالی، به عنوان مدیر 
اجرای��ی نوکی��ا در آمریکا منصوب ش��د. وی در پس��ت جدید خود 
مس��ئولیت افزایش مش��تری محصوالت نوکیا، پیشرفت این شرکت 
در قس��مت هایی مانند واقعیت مجازی و گس��ترش صنعت سالمت 

در حوزه فناوری را برعهده خواهد داش��ت. لی 13 س��ال در شرکت 
سامسونگ مش��غول به کار بوده و امور تجاری این شرکت در منطقه 
آمریکای ش��مالی را مدیریت می کرد. وی پیش از کار در سامسونگ 
 Johnson & Johnson، نیز س��ابقه کار در ش��رکت هایی مانن��د
Kellogg’s، Procter & Gamble به عن��وان مس��ئول بخ��ش 

گس��ترش، فروش و مدیریت راهب��ردی را در کارنامه خود دارد. لی 
در کالیفرنیا مستقر و مستقیم به Rajeev Suri، مدیر عامل نوکیا، 
گزارش خواهد داد. س��وری در این خصوص گفته اس��ت: ما شخص 
درستی را برای هدایت تکنولوژی نوکیا، آن هم در زمانی که اشتیاقی 

در میان کاربران به خاطر احیای نوکیا وجود دارد، برگزیده ایم.



نیاز بازار کش��ور س��بب ش��ده تا شرکت ها و افراد بس��یاری خود را 
به عنوان مش��اور و مجری بازاریابی و بازاریابی اینترنتی معرفی کنند. 
این امر در حالی اس��ت که حجم کالنی از بودجه های تبلیغاتی برندها 
به تبلیغاتی تلویزیونی اختصاص دارد. گردش مالی کالن حوزه بازاریابی 
می طلبد که این ش��رکت ها و افراد مشاور، خود را با متدهای جدید و 
اصطالحاً ترن��د حوزه مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ معرفی کنند. 
یکی از این ترندها که در س��ال های اخیر به شدت مورد توجه برندها و 

آژانس های تبلیغاتی بین المللی قرار گرفته »ویدئو مارکتینگ« است. 
ویدئومارکتینگ، نه تنها مفهوم پیچیده ای نیست بلکه صرفا پیگیری 
اهداف بازاریابی با تکیه و استفاده از ویدئو است. به عبارت دیگر، خود 
»ویدئو« به عنوان مجری تحقق اهداف بازاریابی خواهد بود نه وسیله ای 
برای آن. در واقع اگر هدف بازاریابی با ویدئو، ویدئومارکتینگ است باید 
در ابتدا مفهوم و معنای آن را درک کرده و آن را با »تیزرهای تبلیغاتی« 

و »محتوای ویدئویی« اشتباه نگیریم. 

ویژگی های کلیدی ویدئوهای مطلوب ویدئومارکتینگ
- قابلیت انتش�ار ویروسی: مهم ترین شاخص سنجش موفقیت 
یک ویدئو، میزان دیده ش��دن آن است. گرچه با بودجه ای معقول در 
فضای مجازی می توان این شاخص را به حد مطلوب رساند، اما بازاریابی 
ویروسی و بازاریابی ویدئویی دو مفهوم گره خورده به هم هستند. لذا در 
ویدئومارکتینگ باید سناریو، سوژه و نحوه فیلمبرداری به گونه ای باشد 
که میزان جذابیت ویدئو پتانس��یل باالیی برای اشتراک گذاری آن در 

فضای مجازی توسط کاربران داشته باشد. 
- متمایز بودن: تمایز در ایده پردازی سناریوی ویدئو - به جز آنکه 
به انتشار ویروس��ی آن کمک می کند - از اصول جدانشدنی بازاریابی 
ویدئویی است. استفاده از ایده های کلیشه ای، لوکیشن ها، شخصیت ها، 
موس��یقی، ادبی��ات و نتیجه گیری های تکراری س��بب مرگ زودرس 

کمپین ویدئومارکتینگ خواهد شد. 
- انتقال پنهان پیام تبلیغاتی: پیام تبلیغاتی در ویدئومارکتینگ 
به صورت مستقیم بیان نشده و بلکه در بطن ویدئو نهفته می شود. بر 
حسب نوع محصول، نوع مخاطب و هدف مورد نظر باید پیام تبلیغاتی 
را در دل س��ناریوی ویدئو گنجاند و همین امر سبب اثربخشی انتقال 
پیام خواهد شد؛ زیرا پیام مورد نظر نه به صورت شعارگونه و تبلیغاتی 
بلکه به صورت عینی، ملموس و بهینه منتقل شده و با توجه به کیفیت 
خ��وب ویدئو، مخاطب هم ناخودآگاه ترجیح می دهد پیام مورد نظر را 

تأیید کند. 
- در اولویت نبودن محصول: در ویدئوهای مطلوب این مقاله، گاه 
محص��ول مورد نظر چند ثانیه کوتاه از تصویر یا دیالوگ ویدئوی چند 
دقیقه ای را به خود اختصاص می دهد. این امر نه تنها بد نیس��ت، بلکه 

س��بب می شود به جای آنکه حس کنیم ویدئویی تبلیغاتی را مشاهده 
می کنی��م از یک ویدئوی جذاب لذت می بریم و این حس خوب، نه به 
ویدئو، بلکه به برند متعلق خواهد بود. به عبارت دیگر، قرار نیس��ت در 
ویدئو مرتبا نام و تصویر و ویژگی های محصول را گوش��زد کنیم، بلکه 
باید سعی مان این باشد که چند دقیقه اثرگذار، لذت بخش و متفاوتی را 
برای بیننده ایجاد کنیم تا به طور ناخودآگاه، ذهن مخاطب این لحظات 

خوشایند را مدیون برند، محصول و ویژگی های آن بداند. 
- اس�تراتژی انتشار: همانطور که بیان ش��د با بودجه ای معقول 
می توان با استفاده از تکنیک های دیجیتال مارکتینگ از نظر انتخاب 
رسانه های هدفمند و بهینه سازی نرخ تبدیل و سایر موارد تعداد باالیی 
بیننده برای ویدئو ایج��اد کرد. اما علم ویدئومارکتینگ دنیا نه بر این 
 hero,hub,hygiene اساس، بلکه با تکیه بر اس��تراتژی هایی نظیر

برای ویروسی شدن ویدئو و افزایش اثربخشی آن اقدام می کند. 
به طور کلی می توان گفت که از پنج ویژگی باال یکی یا دو ویژگی در 
برخی ویدئوهای برندهای ایرانی لحاظ شده و مواردی نظیر استراتژی 
انتشار هم به علت دشوار و پیچیده بودن آن کنار گذاشته شده است. 

تیزر تبلیغاتی، ویدئومارکتینگ نیست
به دالیل بیان ش��ده در بخش قبل می توان گفت که عمده برندها و 
ش��رکت های تبلیغاتی ایرانی تمرکز خود را روی تیزرهای تبلیغاتی با 
هدف انتشار در صدا و سیما و سپس در شبکه های اجتماعی برند و در 

نهایت هم آپارات معطوف کرده اند. 
تیزره��ای تبلیغاتی کامال متفاوت و گاه در تضاد با ویدئومارکتینگ 
ب��وده و از پنج ویژگی باال هیچ کدام را ندارند؛ تیزرها به طور مس��تقیم 
بر محصول و پیام تبلیغاتی تأکید کرده و عمدتا سوژه هایی تکراری یا 

غیر جذاب را بر می گزینند. 
البته قوانین صدا و س��یما هم محدودیت های زی��ادی برای تیزرها 
ایجاد می کند، در صورتی که در فضای مجازی با آزادی عملی بیشتری 
می توان از سوژه ها و سناریوهای خالقانه، چالشی و جذاب استفاده کرد. 

ویدئو مارکتینگ، محتوای ویدئویی نیست
 در مبحث اس��تراتژی بازاریاب��ی محتوایی، نوع فرمت محتوا تعیین 
می ش��ود و یکی از انواع فرمت های محتوایی هم ویدئو اس��ت. تولید و 
انتشار محتوای ویدئویی لزوما به معنی ویدئومارکتینگ نیست، چراکه 
ویدئومارکتینگ، استراتژی مجزای خود را داشته و جز برنامه های کالن 
دیجیت��ال مارکتینگ برندها قرار می گیرد. این امر به معنی حمایت و 
هم��کاری تیم محتوا برای تهیه ویدئوی مربوطه و نیز کمک به اجرای 

استراتژی های انتشار ویدئو است. 

ویدئوی تپسی 
ای��ن ویدئو به صورت موش��ن گرافیک بس��یار حرف��ه ای و مطلوب 

طراحی ش��ده و هدف آن، اطالع رس��انی از نتایج کمپین تپسی است. 
این ویدئو هدف انتش��ار ویروس��ی یا بازاریابی برای تپسی را نداشته و 
تنها اعتمادسازی، جلب توجه رسانه ها و نیز وفاداری به برند را با توجه 
به موضوع کمپین مربوطه مدنظر قرار داده اس��ت. به همین دلیل این 
ویدئو به عنوان بخشی از استراتژی محتوایی کمپین آن به صورت فرمت 
ویدئویی و تنها از طریق رسانه های مجازی برند تپسی منتشر شده بود. 

ویدئومارکتینگ، تبلیغ ویدئویی کمپین نیست
همانطور که بیان کردم در ویدئومارکتینگ، ویدئو مبنای بازاریابی قرار 
می گیرد، نه اینکه یک کمپین را تبلیغ کرده تا به واسطه آن کمپین، 
اهداف بازاریابی برند پیگیری ش��ود. گرچه در م��وارد خاص، می توان 
ویدئوهایی جهت انتش��ار ویروسی و فراگیر به منظور اطالع رسانی یک 
کمپین منتشر کرد تا مخاطبان بیشتری در کوتاه مدت جذب کمپین 
هدف ش��وند، اما به طور کلی بی��ن ویدئومارکتینگ و محصول یا برند، 
نباید هیچ مرحله دیگری وجود داشته باشد و مخاطب باید مستقیما با 

مشاهده ویدئو به برند مرتبط شود. 
به عبارت دیگر، اگر بین ویدئو و برند یک کمپین قرار گیرد احتمال 
آنکه مخاطبان جذب شده از طریق ویدئو از مرحله کمیپن هم گذشته 
و به برند متصل شوند کمتر می  شود، همچون قیف بازاریابی که در این 
حالت یک مرحله دیگر به قیف اضافه ش��ده و تعداد زیادی از مخاطب 

در مرحله کمپین ریزش می کنند. 
همچنی��ن در ای��ن حالت، ویدئ��و تنها پی��ام تبلیغات��ی خبری و 
اطالع رسانی را بر عهده داشته و این امر اثرات روانی مطلوب برای برند 

را لزوما در پی نخواهد داشت. 

ویدئوی سان استار
ای��ن ویدئو را می ت��وان نمونه های موفق ویدئوهای اطالع رس��انی از 
کمپین برندها در نظر گرفت. سوژه جذاب و مخاطب پسند آن به همراه 

اجرای قابل قبول توانسته نمره خوبی به ویدئو اختصاص دهد. 
اما در این ویدئو بیش از حد بر محصوالت سان اس��تار تأکید شده و 
از طرفی، کمپین آن نیز معرفی و تبلیغ ش��ده اس��ت؛ به عبارت دیگر 
محبوبیت موس��یقی و زندگی با موزیک در این ویدئو به س��ان استار 
تعلق نگرفت��ه و مخاطب بین پیام »زندگی با موزیک« و »آبمیوه های 

سان استار« و ارتباط بین این دو سردرگم می شود. 
همچنین به این فکر کنید که مشاهده این ویدئو برای شما به حدی 
جذاب بوده که آن را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید؟ پاسخ من 
منفی است، زیرا سوژه این ویدئو با وجود جذاب بودن پتانسیل و شرایط 

انتشار ویروسی را ندارد. 

ویدئومارکتینگ یعنی آنچه مخاطب انتظارش را ندارد
متمایز ب��ودن و غافلگیرکننده بودن ویدئو نقش مهمی در انتش��ار 

ویروس��ی و نیز اثربخش��ی ویدئو ایفا می کند. با بررسی ویدئوهایی که 
در یوتیوب بیش��ترین بازدید را به دست می آورند متوجه خواهید شد 
ویدئوهایی که در آن عمل غیر منتظره ای به تصویر کش��یده می ش��ود 

تعداد مشاهده بسیار زیادی را به دست می آورند. 
هر چه این عمل با جذابیت و هیجان بیشتری همراه باشد موفقیت 
ویدئو بیشتر خواهد بود، همچون ویدئوهایی که در آن یک فرد به طور 

معجزه آسا از یک حادثه هولناک نجات پیدا می کند. 

ویدئوی اسنپ
در این ویدئو که از »بازاریابی تأثیرگذار« هم اس��تفاده ش��ده است 
هدف دیده ش��دن وسیع با انتشار ویروس��ی مدنظر قرار گرفته است. 
گرچه از اس��تراتژی انتشار این ویدئو اطالعی ندارم، اما می توان سوژه، 
س��ناریو، اجرا و تمام جزییات این ویدئو را برای انتش��ار ویروسی قابل 

قبول در نظر گرفت. 
با مش��اهده ای��ن ویدئو عالوه بر آگاهی از پیام مربوطه ش��خصیتی 
محبوب را مش��اهده می کنیم که به ندرت در ویدئوها ظاهر می شود. 
همین امر سبب می شود حس خوبی که به این فرد وجود دارد به برند 

اسنپ منتقل شود. 
البته همانطور که در کاراکترهای این ویدئو مش��خص بود مخاطب 
هدف ویدئو جوانان در نظر گرفته شده که این امر، سبک موسیقی رپ 
و اجرای آن را توجیه می کند. گرچه به نظر می رس��د جنبه تبلیغاتی 
آن می توانس��ت کمتر باشد و کس��ب اطالعات مربوط به اسنپ اکو و 
موارد مش��ابه توسط کاربر در اپلیکیشن یا کانال های متعلق به اسنپ 

ارجاع داده می شد. 
نکته بعد آنکه ترانه خوانده شده هم به علت تمرکز مستقیم و کامل 
بر تبلیغ اس��نپ، مانعی برای ویروسی ش��دن بیشتر آن ایجاد خواهد 
کرد. اما در کل می توان این ویدئو را نمونه نسبتا موفق و مناسبی برای 
مفهوم ویدئومارکتینگ در نظر گرفت که توانسته پارامترهای بیشتری 

از مفهوم مربوطه را رعایت کند. 

نتیجه گیری
ویدئومارکتینگ امری چالشی و دشوار بوده و با ریسک نسبتا باالیی 
همراه است. گرچه گاه هزینه های ویدئومارکتینگ را می توان با ایده های 
خالقانه در مقایس��ه با تیزرها بسیار کاهش داد، اما متأسفانه برندهای 
بزرگ ایرانی کم حوصله بوده و دیده ش��دن وس��یع در کوتاه مدت را 
ترجیح می دهند، اینکه ویدئویی ساخته شده و سپس بقیه امور به صدا 

و سیما واگذار شود کل پروژه مربوطه پایان یافته تلقی خواهد شد. 
ام��ا برندهای بین المللی، متدهای اثربخش را به نتایج کمی ترجیح 
می دهند؛ اینکه 10میلیون نفر تبلیغ ش��ما را دیده و یک میلیون نفر 
آن به مش��تری تان تبدیل شوند بهتر است یا آنکه از 5میلیون بیننده 

تبلیغ تان 3 میلیون مشتری به دست آورید؟ انتخاب با شماست. . . 

بررسی ویدئو مارکتینگ در ایران 

از برداشت های اشتباه تا غفلت کامل
ایده های طالیی

نحوه شروع کسب و کار بدون سرمایه

اگر یک ایده بزرگ برای کس��ب و کار و همچنین نیاز به شروع 
کار بدون س��رمایه اولیه دارید باید بدانید اکثر کارآفرینان موفق 
با حداقل سرمایه و منابع کسب و کارش��ان را راه اندازی می کنند. 
سرمایه گذاری اولیه برای اکثر کارآفرینان بزرگ ترین چالش برای 
ش��روع کسب و کار است. با این حال فقدان بودجه نباید شما را از 
دنبال کردن رویای کارآفرینی باز دارد. ش��ما باید برای چگونگی 
اجرای ایده خود بیندیش��ید و تالش کنید. بنابراین هنگامی که 
این موضوع را پوش��ش دادید به دست آوردن بودجه برای تبدیل 
کردن رویای تان کار سختی نیست. پس این مسئله توجیه خوبی 
برای عدم تأس��یس یک کسب و کار نیست. با پیشرفت های اخیر 
تکنولوژی، اقدام به تأسیس کسب و کار آسان تر ولی رقابتی تر شده 

است. 

1- شغل فعلی خود را از دست ندهید 
زمانی که با یک ایده برای کسب و کار مواجه هستید، رها نکردن 
کار فعلی تان بس��یار مهم است. زیرا قبل از اینکه کسب وکارتان 
را راه ان��دازی کنید به یک منبع درآمد نیاز دارید. بنابراین توصیه 
می شود بر کار فعلی خود تمرکز و آن را حفظ کنید. با حفظ کار 
فعلی، هنگام به خطر افتادن در کسب و کارتان از نظر شغلی ایمنی 
بیش��تری دارید. در این صورت ش��ما باید در ساعت های اضافی 

سخت تر تالش و وقت تان را صرف کسب و کار جدیدتان کنید. 

2- بر ایده کسب و کار خود تمرکز کنید 
با شروع کار یک ایده کسب و کار عالی آغاز می شود. قبل از اینکه 
کسب و کارتان را شروع کنید مراحل بیشتری را برای انجام کارها 
س��پری کنید. تفکر تجاری ش��ما یکی ازآن مراحل است و برای 
پیش��رفت در سرمایه گذاری بسیار مؤثر است و بهتر است به این 

سواالت پاسخ دهید. 
آیا ایده کس��ب و کار ش��ما واقعا منحصر به فرد است؟ این ایده 
چقدر ارزش خواهد داشت؟ آیا مخاطبان مورد نظر شما به راستی 
این ایده را می پذیرند و مورد استفاده قرار می دهند؟ و در حقیقت 
این همان چیزی است که آنها می خواهند؟ پاسخ به این سواالت 
بس��یار مهم است زیرا مشخص می کند ایده شما برای اجرا مؤثر 

خواهد بود یا نه. 

3- بازار و چالش های موجود را تجزیه و تحلیل کنید
در این مرحله، یک ایده درخشان دارید که می دانید قطعا مؤثر 
خواهد بود، اما باید ببینید در بازار رقابت های محصوالت یا خدمات 
شما چه می گذرد؟ آیا رقبای تان می توانند ایده شما را کپی و در 
بسته بندی بهتر عرضه کنند؟ یک سرمایه گذار پاسخ این سواالت 
را از شما می خواهد. پس بازاری که در آن رقابت می کنید بسیار 
مهم است، بنابراین رقیبان خود را شناسایی کنید. در نتیجه، ابتدا 
باید به چالش هایی که ممکن است در کسب و کارتان مواجه شوید، 
نگاه کنید. گام بعدی این اس��ت که بدانید چگونه با آن چالش ها 

برای سوددهی کنار بیایید. 

4- تعیین سرمایه مورد نیاز 
برای کس��ب و کارتان نیاز به پول دارید؟ اما چقدر نیاز اس��ت؟ 
بدون یک ایده واضح برای کس��ب وکار، ب��ا ارزیابی غیر واقعی در 
کسب کار خود مواجه خواهید شد، بنابراین قبل از تعجب کردن 
در مورد نحوه به دست آوردن پول، باید بر ارزیابی نیاز های مالی 
خود تمرکز و به طور دقیق تعیین کنید برای شروع کسب و کار چه 
مق��دار هزینه الزم دارید؟ و چگونه این س��رمایه را خرج خواهید 

کرد؟ 

5- ارتباط در شبکه با سرمایه گذاران
 وقتی برای ش��روع کس��ب و کارتان هزین��ه الزم را ندارید باید 
افرادی را پیدا کنید که در ش��روع کسب و کار به شما کمک کنند. 
ممکن اس��ت در رویدادها و نمایش��گاه های تجاری ش��رکت و در 
آن برنامه ها س��رمایه گذاران بالقوه را پیدا کنید. ش��ما همچنین 
می توانید در انجمن های آنالین سایت شبکه های اجتماعی، جایی 
که می توانید نکات و منابع مفید برای کس��ب و کار و زندگی خود 
بیابید، سرمایه گذارانی را پیدا کنید. سرمایه داران و سرمایه گذاران 
در شبکه های اجتماعی خود فعال هستند و بنابراین شما می توانید 
آنه��ا را ب��ا ایده های خود ش��گفت زده کنید تا بر ای��ده مورد نظر 
س��رمایه گذاری کنند و این می تواند راهی برای شروع کسب و کار 

رویایی تان باشد. 

6- آزمایشی روی محصول و خدمات تان انجام دهید 
آیا واقعاً می خواهید مطمئن ش��وید ایده کسب و کارتان منحصر 
به فرد اس��ت؟ پس توصیه می شود یک آزمایش انجام دهید. یک 
کارآفرین به اطمینان نیاز دارد تا ایده خود را به سطح بعدی برساند 
و خطر شکس��ت را کاهش دهد. ش��ما می توانید در یک مقیاس 
کوچک با ارائه بخشی از محصوالت یا خدمات به مخاطبان مورد 
نظرتان، بازخورد آنها را برسی کنید. یک آزمایش کوچک می تواند 
برخی از بینش های جدید برای رشد کسب و کارتان را ارائه دهد و 

همچنین چالش های ممکن در کار را به شما عرضه کند. 

7- جمع آوری بازخوردها
اگر قصد دارید به یک کس��ب و کار کامال جدید دسترسی پیدا 
کنید، نظر افراد در مورد کسب و کارتان به شما کمک خواهد کرد 
تا بازار و چالش هایی را که محصول مورد نظر با آن درگیر اس��ت 
شناسایی کنید. ایده کسب و کار قبل از اجرا و هنگامی که بر کاغذ 
مکتوب است بسیار خوب به نظر می رسد، اما ممکن است زمانی که 
آن کار را شروع کردید آنقدر ها هم جذاب نباشد. نظر کارشناسان 
ممکن اس��ت به ش��ما کمک کند و اطالعات بیش��تری در مورد 

کسب و کار کسب کنید. 

8- اگر الزم است یک وام کوچک بگیرید 
برنامه هایی برای دادن وام با هدف کمک به کارآفرینانی که برای 

نخستین بار کسب و کاری را راه اندازی می کنند، وجود دارد. 
 Smallbiztrends :منبع
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آگهی: نرم افزار چاله یاب 

ایستگاه تبلیغات

لوگو در سمت چپ
 احتماال متوجه ش��ده اید که بیشترلوگوها در گوشه باال و 

سمت چپ قرار می گیرند. اما چرا؟ 
به گزارش ام بی ای نیوز، کم نیس��تند برندهایی که ترجیح 
داده ان��د لوگ��وی خ��ود را در گوش��ه باالیی و س��مت چپ 
وب سایت های ش��ان نگه دارند. کافی است به وب سایت های 
یوتیوب، آدیداس، مک دونالد، نایکی و اپل  نگاهی بیندازید. 
ام��ا چ��را؟ به طور س��نتی به دلیل ش��یوه رن��در گرفتن 
وب سایت ها لوگو در س��مت چپ قرار داده می شد. لوگویی 
که در سمت راست یا حتی در وسط قرار می گرفت، احتماال 
حتی دیده نمی ش��د و یک برند بدون لوگو تقریبا چیزی به 

حساب نمی آید. 
همچنی��ن این جایگزینی می تواند به این دلیل باش��د که 
غربی ها متون نوش��تاری را از سمت چپ شروع به خواندن 
می کنند. بنا به تحقیقی از گروه Nielsen Norman این 
عادت ها می تواند به دنیای دیجیتال نیز منتقل شده باشد. 

 

احسان خواجوی
کارشناس دیجیتال مارکتینگ و تحلیلگر کسب و کارهای اینترنتی

سارا کیومرثی
s. kiumarsi92@gmail. com
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 بازاریابی ش��بکه ای که قدم��ت آن به بیش از 
100س��ال می رسد، نوعی از بازاریابی است که در 
آن فروش��ندگان با فروش محصول و جذب افراد 
جدید به درآمد می رس��ند. در واق��ع اعضا عالوه 
ب��ر فروش محص��ول به جذب نی��روی جدید نیز 
اقدام می کنند تا سیستم از بیشترین میزان سود 

برخوردار شود. 
نکته بس��یار جالب بازاریابی ش��بکه ای س��یل 
طرفداران و مخالفان آن است، هر گروه نیز برای 
خود دالیل بس��یار قانع کنن��ده ای دارند و این به 
عقاید و باورهای هر فرد بستگی دارد که بخواهد 
به جمع طرفداران یا مخالفان این نوع از بازاریابی 
بپیوندد. در این مقاله س��عی می کنیم عقاید هر 
گروه را مورد بررس��ی قرار داده و به ش��ما کمک 
کنیم تصور خود را از بازاریابی ش��بکه ای ش��کل 

دهید. 
1- کار تیمی

ما به عنوان موجودات اجتماعی همواره دوست 
داشته ایم در گروه ها عضو شویم. عضویت در گروه 
به ما انگیزه ادامه کار، نترس��یدن، ریسک کردن 
و تالش برای پیشرفت را می دهد. جان دیویسن 
راکفلر، س��رمایه دار مش��هور آمریکایی و صاحب 
شرکت اس��تاندارد اویل با یک جمله کوتاه عالقه 
مردم به کار تیمی را نش��ان می دهد، او می گوید: 
مردم دوس��ت دارن��د از یک درص��د تالش های 
100نفر صحبت کنند تا 100 درصد تالش های 

یک نفر. 
بنابراین چ��ون اص��ل فعالیت ه��ای بازاریابی 
شبکه ای بر کار تیمی نهادینه شده است، بسیاری 
از مردم از آن استقبال می کنند، اما این تنها یکی 

از دالیل عالقه مردم به بازاریابی شبکه ای است. 
2- انعطاف پذیری در زمان های کاری

این موض��وع یک��ی از مهم ترین دالی��ل افراد 
خصوصا زن��ان ب��رای عالقه مندی ب��ه بازاریابی 
شبکه ای است. اگر شما عضو شرکت های بازاریابی 
شبکه ای شوید، می توانید کنار ساحل بنشینید و 
با آرامش خاط��ر کار کنید، می توانید کیلومترها 
دورت��ر از محل ش��رکت ب��ه فعالی��ت بپردازید، 
می توانی��د کل روز را به تفریح اختصاص دهید و 
شب به کار بپردازید، می توانید آخر هفته ها را به 
خود اختصاص دهید، در واقع هیچ ساعت کاری 

اجباری برای شما وجود ندارد و می توانید آزادانه 
به کار و فعالیت بپردازید. 

شما هیچ وقت با استرس دیر شدن برای حضور 
در محل کارتان از خواب بیدار نخواهید ش��د، از 
هیچ کسی برای کار نکردن اجازه نخواهید گرفت 

و خودتان مسئول کارتان هستید. 
3- وعده درآمدهای صعودی

همه ما دوس��ت داریم می��زان درآمد خود را با 
گذشت زمان افزایش دهیم. در هر شغلی که وارد 
شویم میزان درآمد ثابتی را برای سالیان طوالنی 
در اختیار خواهیم داش��ت، بازاریابی شبکه ای به 
اعضایش وع��ده افزایش درآمد با گذش��ت زمان 
را می دهد و این وعده برای بس��یاری از افراد نیز 
عملی شده است، اما افرادی هم بوده اند که هیچ 
سودی را دریافت نکرده اند. با این حال، طرفداران 
بازاریابی ش��بکه ای معتقدند ای��ن موضوع ارزش 

ریسک را دارد. 
آمار درآمدها در بازاریابی شبکه ای

- پس از پنج س��ال ۹0درصد افرادی که عضو 
تیم ه��ای بازاریابی ش��بکه  ای ش��ده اند، به دلیل 
درآمده��ای بس��یار ک��م، آن ش��رکت ها را ترک 

می کنند. 
- ۶۴درصد از ش��رکت های بازاریابی شبکه ای 

بعد از 10 سال با شکست مواجه می شوند. 
- در سال ۲010 درآمد ۸۴درصد از فروشندگان 
ش��بکه Fortune در آمری��کا از ۶000 دالر در 
سال کمتر بود و ۳0درصد کل فروشندگان هیچ 

درآمدی نداشتند. 
4- رضای�ت مش�تری اولوی�ت اصلی در 

بازاریابی شبکه ای
راستش را بخواهید برای یک بازاریاب هیچ چیز 
به اندازه رضایت مش��تریانش ارزش��مند نیست. 
اس��اس بازاریابی ش��بکه ای بر رضایت مشتری از 
محصول و س��پس تبلیغ دهان به دهان او بنیان 

نهاده شده است.
 از همین رو محصوالتی که بازاریابان شبکه ای 
به ف��روش می رس��انند بای��د از بهترین کیفیت 

برخوردار باشند.
 ای��ن اصل و توج��ه به مش��تری دلیل اصلی 
بس��یاری از افرادی اس��ت که عضو ش��رکت های 

بازاریابی شبکه ای می شوند. 

5- آموزش های رایگان در زمینه بازاریابی 
و فروش

بس��یاری از ش��رکت های بازاریابی شبکه ای برای 
اعضای خود آموزش ه��ای ویژه ای تدارک می بینند؛ 
از آموزش ه��ای مخص��وص برای ف��روش گرفته تا 
آموزش های تخصصی و کاربردی در حوزه بازاریابی. 
این توانایی بخش��ی و افزای��ش مهارت های کارکنان 
برای بس��یاری از افراد بیش از درآمد و امنیت شغلی 
ارزشمند است. برخی از اعضای شرکت های بازاریابی 
شبکه ای معتقدند این شغل باعث می شود آنها سریعا 
پیش��رفت شغلی داشته باش��ند و به یک فرد موفق 
در حوزه بازاریابی تبدیل ش��وند. آنها معتقدند هدف 
ش��رکت های بازاریابی شبکه ای در درجه اول توسعه 
مهارت های اعضایش و سپس سودرسانی به سیستم 

اصلی است. 
6- فرصت برای کس�ب مهارت ها با کمترین 

ریسک
همه م��ردم دوس��ت دارند کس��ب وکار خ��ود را 
راه ان��دازی کنند و برای خ��ود کار کنند، اما این امر 
مس��تلزم یادگیری و تجربه اندوزی است. فعالیت در 
ش��رکت های بازاریابی شبکه ای بهترین راه حل برای 
این مشکل اس��ت. برای همین است که بسیاری از 
اعضای شرکت های بازاریابی شبکه ای افراد تازه کار و 
جوان هستند، زیرا آنها به دنبال تجربه اندوزی هستند 
و چ��ه چیزی می تواند بهتر از تجربه اندوزی همراه با 

کسب درآمد باشد. 
7- فروش بهترین نوع از محصوالت

همانطور که در مورد چهارم اش��اره کردیم، اساس 
بازاریابی شبکه ای بر رضایت مشتری بنیان گذاشته 
شده و پیش نیاز این اصل فروش محصوالت باکیفیت 
است. در بازاریابی شبکه ای فروشنده عالوه بر اینکه 
به مردم کمک می کند تا به بهترین محصوالت دست 
پیدا کنند، خودش نیز بهترین محصوالت را کش��ف 
می کند و می تواند آنها را برای خود نیز داشته باشد. 

8- پاداش و انگیزه بخشی
برخالف بس��یاری از ش��رکت هایی ک��ه برای 
هر اش��تباه کوچکی ش��ما را جریم��ه می کنند، 
اساس ش��رکت های بازاریابی شبکه ای بر تشویق 
کارکنان ش��ان بنیان  گذاش��ته ش��ده است. چون 
اعضای شرکت های بازاریابی شبکه ای دارایی اصلی 
آنها هستند، از همین رو، آنها برای مشارکت اعضا 

ارزش قائل می شوند. 
عقاید مخالفان بازاریابی شبکه ای

در مقابل عاشقان سینه چاک بازاریابی شبکه ای 
بس��یاری از افراد هم هستند که کافی است کنار 
آنه��ا از بازاریابی ش��بکه ای بگویید تا با انتقاد تند 
از این سیستم مواجه شوید. این گروه از افراد چه 

عقیده ای راجع به بازاریابی شبکه ای دارند: 
1- مدل کسب وکاری ناکارآمد

یک بازاریاب ش��بکه زمانی می تواند بیشترین 
سود را دریافت کند که زیرمجموعه های بسیاری 
داش��ته باش��د، زیرا به ازای هر فروش آنها سودی 
هرچند اندک به کسی که آنها را به سیستم اضافه 
کرده اس��ت داده خواهد ش��د. از همی��ن رو، این 
سیستم مجبور است از مشتری بیشترین قیمت 
را دریافت کند تا س��ودی که به هر یک از عوامل 
این سیستم می رسد مناسب باشد.به نظر من برای 
یک بازاریاب، ایجاد یک معامله برد-برد با مشتری 

اصلی ترین ویژگی تجارت است. 
2- استخدام غیراخالقی

سیس��تم بازاریابی ش��بکه ای بر افزایش تعداد 
بنیان نهاده ش��ده است، در واقع اگر تعداد افرادی 
که به سیستم اضافه می شوند، بیشتر باشد، سود 
کل سیستم بیشتر می شود. برای همین شرکت ها 
ب��رای اضافه کردن نیروهای جدید مجبور به ارائه 

وعده های دروغین می شوند. 
3- تاکتیک های بازاریابی نادرست

بسیاری از تاکتیک های بازاریابی که شرکت های 
بازاریابی شبکه ای استفاده می کنند، اسپم هستند، 
ب��رای همین مردم اغلب با ش��نیدن این واژه فرار 

می کنند. 
4- تمرک�ز روی افزایش تعداد، نه افزایش 

فروش! 
همانطور که بارها در این مطلب اش��اره کردیم، 
اس��اس بازاریابی ش��بکه ای بر افزایش تعداد اعضا 
اس��ت. با افزایش تعداد س��ود نهایی سیستم زیاد 
می شود، اما خود اعضا و مشتریان چندان سودی 
به دس��ت نمی آورند. کار اصلی بازاریاب تمرکز بر 
محصول اس��ت. با این سیستم تمرکز بازاریاب ها 
به افزایش اعضا اختصاص پیدا می کند و از هدف 

اصلی دور می شود. 
ibazaryabi :منبع

مدیریت تجربه مشتریانچرابرخیازمردمعاشقبازاریابیشبکهایمیشوند؟
 

تجربه مش��تری  )customer experience(، حاصل 
مجموع��ه تجربیاتی اس��ت که یک مش��تری در ارتباط با 
کسب و کار ش��ما به صورت مس��تقیم یا غیرمستقیم درک 
می کن��د و این تجرب��ه در دنیای پررقابت ام��روز به اصل 
مهمی در وفاداری مشتری تبدیل شده است، به طوری که 
در نهایت همین تجربه ش��کل گرفته در ذهن مشتری وی 

را به ترویج برند و تکرار خرید تشویق می کند یا!!! 
بای��د بدانیم ک��ه رضایتمند ب��ودن یک مش��تری لزوما 
ب��ه معنای ارائه یک تجربه مثبت به وی نیس��ت، چه بس��ا 
مش��تریانی که از خدم��ات و محصوالت ما بس��یار راضی 
هستند ولی به هنگام دریافت یک پیشنهاد دیگر به سمت 
رقیب م��ا کوچ می کنند! واقعاً دلیل این امر چیس��ت؟ در 
پاس��خ به این س��وال باید به مفهومی باالتر و ارزشی تر به 
ن��ام تجرب��ه ذهنی مش��تریان رجوع کنی��م؛ تجربه ای که 
صرف��اً به کیفیت، قیمت و نحوه ارائه محصوالت و خدمات 
برنمی گ��ردد و بخ��ش وس��یع تر از کس��ب و کار را ش��امل 
می شود، مواردی که یک احساس را در مشتریان در زمان 

خرید و ارتباط با واحد کسب و کار منتقل می کند... 
یا بهتر است از زاویه دیگری نیز به این قضیه نگاه کنیم؛ 
تا به حال ش��اید برایتان این اتفاق افتاده باش��د که به یک 
کافی ش��اپ یا فضای خاص تعلق خاطری پیدا کرده باشید 
که باوجود دریافت پیشنهادات بهتر و غذاهای باکیفیت تر 
باز هم همان کافی شاپ خودتان را ترجیح بدهید، چرا این 
اتفاق می افتد؟ به احتمال زیاد پاس��خ شما این خواهد بود 
که در آن کافی ش��اپ راحت هستم و احساس بهتری دارم 
یا یادآوری خاطراتی اس��ت!!! به نوعی ش��ما بابیان چنین 
جمالتی تجربه و احس��اس خود را مهم ترین دلیل مراجعه 

مجدد خود به آن کافی شاپ می دانید. 
حال این مفاهیم را کنار چن��د داده اطالعاتی مهم قرار 

دهیم: 
- آماره��ا می گوین��د که ۸0درصد از درآمد س��ازمان ها 

صرفاً توسط ۲0درصد از مشتریان محقق می شود. 
- 5 درصد افزایش در وفاداری مشتریان به طور متوسط 
منجر به افزایش س��ودی معادل ۲5درصد تا 100درصد به 

ازای هر مشتری خواهد شد. 
این حقایق باید مدیران کس��ب و کار را متقاعد سازد که 
به تجربه درک ش��ده از سوی مشتریان خود نگاهی جدی 

داشته باشند. 
ب��ه گزارش هاروارد بیزنس، 5۳درصد از مدیران اجرایی، 
مدیریت تجربه مشتری را به عنوان یک مزیت رقابتی بالقوه 

و ۴5درصد آن را یک اولویت استراتژیک می دانند. 
ح��ال که اهمیت بحث تا حدودی مش��خص ش��د، نیاز 
اس��ت در مورد ماهی��ت تجربه نیز صحب��ت کنیم. عموما 
تجربه مش��تری برآیندی از سه تجربه عملکردی، انسانی و 
فیزیکی اس��ت. بگذارید با یک مثال بحثم را توضیح بدهم؛ 
فرض کنید ش��ما برای تعمیر خ��ودروی خودتان وارد یک 
تعمی��رگاه خودرو ش��ده اید؛ قطعاً قصد اصلی ش��ما تعمیر 

خودروی تان است ولی آیا: 
- خوشرویی فرد تعمیرکار

- ظاهر آراسته و لباس فرم تمیز فرد تعمیرکار
- تمیزی و نظم فضای تعمیرگاه

- پذیرش راحت، سریع و با احترام توسط تعمیرکار
- ارائ��ه صورت وضعیت ش��فاف تعمیرات انجام ش��ده و 

قطعات به کار رفته در تعمیر خودرو 
و ده ه��ا مورد دیگر روی رفتار ش��ما و اینکه مجدداً هم 
در صورت بروز مش��کل برای خودرو به آنجا مراجعه کنید 

تأثیر گذار نیست؟ 
همانطور که مش��اهده کردید این گون��ه موارد هیچ کدام 
به طور مس��تقیم با خواس��ته اصلی ش��ما که همان تعمیر 
ماشین باش��د )تجربه عملکردی: تجربه ای برآمده از نحوه 
پاس��خگویی به نیاز و خواسته اصلی مش��تریان( ارتباطی 
ندارد و به دو دس��ته تجربیات انسانی )تجربه ای حاصل از 
مجموعه رفتارهای افرادی که در ارائه خدمات و محصوالت 
نقش دارند( و تجربیات فیزیکی )تجربه ای شکل گرفته در 
ذهن مش��تریان از محیط و اتمسفر فضای ارائه خدمات و 

محصوالت( برمی گردد. 
همین نکته بیان ش��ده به نوع��ی بیان کننده اصلی ترین 
تفاوت معن��ای رضایتمندی و تجربه مثبت اس��ت؛ تعمیر 
یک ماش��ین موجب رضایت مشتریان می شود ولی تأمین 
یک فضای مناس��ب و ایجاد یک ارتباط انس��انی مثبت با 
مش��تریان موج��ب یک تجرب��ه مثبت خواهد ش��د )البته 
مفه��وم تجربه بحثی کالن تر و پیچیده تر از مباحث مطرح 

شده است(.
آغاز راه مدیریت کردن تجربیات مش��تریان، ترس��یمی 
نقش��ه راه مش��تریان است؛ نقش��ه ای که برآمده از تمامی 
ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم یک مشتری با کسب و کار 
است. اگر بتوانیم نقش��ه راه و حرکت مشتری را در مسیر 
آگاهی، شناخت، انتخاب و استفاده از محصوالت و خدمات 
واحد کسب و کار را ترسیم کنیم آنگاه می توانیم درک کنیم 
که اس��تفاده از یک محصول باکیفیت و با قیمت مناس��ب 
تنها بخشی از یک تجربه ذهنی است )و البته بخشی مهم(.
اگ��ر واحدهای بازاریابی و فروش این مهم را درک کنند 
و از محصول محوری به س��مت تجربه محوری گام بردارند 
آنگاه سازمان ها می توانند خونی تازه را در تاروپود سازمان 
خود احس��اس کنند، حت��ی باید تبلیغات مورد اس��تفاده 
س��ازمان ها نیز از محصول محوری به سمت تجربه محوری 

گام بردارد. 
در مطال��ب بع��دی س��عی خواهی��م ک��رد در م��ورد 
تجربه محوری و چگونگی حرکت س��ازمان ها به این سمت 

صحبت کنیم. 
www. masoudyeganeh. ir :ارتباط با نویسنده

بازارها به شرکت شخصیت می بخشند

ت��ا به اینجای کار مباحث مختلف��ی را مطرح و راهکارهای 
مختلفی را مورد نقد و بررس��ی قرار داده ایم. حال نوبت ورود 
به مرحله جدیدی اس��ت. در واقع از این به بعد موفقیت شما 
به عن��وان یک مدیر بس��تگی به توانایی ت��ان در اجرای آنچه 
تا به ح��ال آموخته اید دارد. اکن��ون در مرحله ای قرار دارید 
ک��ه عملکردتان مورد نقد و بررس��ی کارکنان قرار گرفته و با 
فرهنگ س��ازی که به منظور ارائه پیشنهادات پرسنل صورت 
داده اید، بازخوردهای مختلفی را دریافت خواهید کرد. برخی 
از این نظرات ش��امل انتقادهایی اساس��ی از شیوه مدیریت و 
دس��تاورد فعالیت های گوناگون تان خواهد بود. در این زمینه 
نحوه واکنش تان نسبت به ش��خص منتقد از اهمیت اساسی 
برخ��وردار اس��ت. در این ای��ده تالش خواهیم ک��رد اهمیت 
درک خواس��ته های سهامداران را س��نجیده و مهم تر از همه 
به بررسی نحوه شخصیت بخشی بازارهای فروش به شرکت ها 

بپردازیم. 
ابتدا بحث اصلی را با یادآوری یک اصل مهم شروع می کنم: 
»پیش از ش��روع هر برنامه ریزی ای به خوبی با س��هامداران و 
موقعیت کلی ش��رکت آش��نا ش��وید.«  این توصیه از معدود 
مواردی اس��ت ک��ه در حوزه آکادمی��ک آموخت��ه و بازتاب 
عین��ی اش را در محیط کار مش��اهده ک��رده ام. هر موفقیتی 
که در زمینه کس��ب وکار مدنظر دارید، بدون ایجاد شخصیت 
معتب��ر برای برندتان قابل دس��تیابی نخواهد بود. آنچه برای 
مثال برندی مانند منچس��تریونایتد را از س��ایر باش��گاه های 
ورزش��ی متمای��ز می کن��د، صرف نظ��ر از کس��ب افتخارات 
مختلف، بازار هدفی است که برای خود دست وپا کرده است. 
ای��ن فرآیند ت��ا پیش از ظهور کس��ب وکارهای اینترنتی یک 
پروس��ه طوالنی مدت )10 تا ۲0 ساله( بود. با این حال ظهور 
کسب وکارهای اینترنتی امکان فراهم سازی بازارهای هدف را 
به صورت بسیار سریع تر فراهم ساخته است. با این حال باید 
توجه داش��ت که به میزان افزایش سرعت برندسازی، فرآیند 

نابودی برند نیز سرعت خواهد گرفت. 
پرسش اساسی در این میان آن است که چگونه شخصیت 
شرکت مان را از بازارهای هدف کسب کنیم؟ در پاسخ به این 
س��وال در وهله نخست باید اشاره کرد که شخصیت یک برند 
به صورت انفعالی توس��ط مشتریان دریافت نمی شود. آنچه از 
س��وی مخاطب دریافت می کنید، دقیق��ا نتیجه فعالیت هایی 
است که انجام داده اید. بر این اساس باید توجه داشت که باید 
فعالیت های بازاریابی ش��رکت را براس��اس یک نظم مشخص 
س��ازماندهی کرد تا بتوان به نتیجه دلخواه رسید. در ادامه به 
بررسی برخی از راهکارهای مؤثر در زمینه کسب موفقیت در 

تسخیر بازارهای موردنظر خواهیم پرداخت. 
1- نخستین اصلی که رعایت آن الزامی است، توانایی اقناع 
مخاطب است. در واقع شما به عنوان ارائه دهنده یک محصول 
باید مخاطب را مجاب کنی��د که ویژگی منحصر به فردی را 
به ارمغان آورده ای��د. در اصطالح به این فرآیند ارزش آفرینی 
گفته می شود. تکیه اصلی فرآیند ارزش آفرینی روی عیب یابی 
بازار هدف و تالش به منظور رفع آن خأل با اس��تفاده از یک 
ای��ده نوین اس��ت. با این حال اگر محصول ارائه ش��ده دارای 
المان مش��خص و متمایزی نیس��ت، باید روی سایر موارد از 
قبیل قیمت و کیفیت س��رمایه گذاری کنید. همچنین نقش 

تبلیغات را نیز در این میان نباید از یاد برد. 
۲- پایداری اصل دومی اس��ت که شکار اهداف را برای تان 
آس��ان تر خواهد کرد. این مفه��وم را می توان در دو زمینه به 
کار برد؛ نخس��ت در مورد اس��تمرار فعالیت شرکت و سپس 
ت��داوم فعالیت ه��ای بازاریاب��ی و تبلیغاتی. براس��اس آمارها 
ساالنه حدود 70درصد از شرکت های تازه تاسیس ورشکست 
می ش��وند. این در حالی اس��ت که نیمی از این شرکت ها در 
کمتر از ش��ش ماه پس از آغاز فعالیت به این سرانجام دچار 
شده اند. در این میان اگر می خواهید اعتبار و موقعیتی ممتار 
برای خود دس��ت وپا کنید، باید به هر طریق ممکن استمرار 
فعالیت شرکت تان را تضمین کنید. فعالیت گاه به گاه به طور 
طبیعی به موفقیت و شکس��ت های غیرپایدار و متناوب منجر 
خواهد ش��د. با این حال اگر اصلی را که در ش��ماره قبل ذکر 
کردی��م، رعایت نکنید، فعالیت پیوس��ته  نی��ز کمک چندانی 
به ش��ما نخواهد ک��رد. در واقع اصولی که ذکر می ش��وند به 
ترتیب اولویت و سلسله مراتبی بیان شده و دستیابی به نتیجه 

مطلوب در هر کدام مستلزم رعایت اصل های باالتر است. 
۳- ارزیاب��ی و اصالح فرآیندهای موج��ود را می توان یکی 
از ن��کات موفقیت��ی قلمداد ک��رد که کمتر م��ورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. اگرچه این ش��یوه به صورت بس��یار دقیق در 
اغلب ش��رکت های بزرگ دنبال می شود، اما نحوه اجرای آن 
در کس��ب وکارهای کوچک و شرکت های تازه تاسیس تفاوتی 
اساس��ی با نمونه های آرمانی دارد. بر این اس��اس لزوم آنچه 
ماک��س وبر »ثب��ت رویه ها« می نامد، حس خواهد ش��د. این 
مفه��وم روی ثبت تمامی عملکردهای یک س��ازمان اش��اره 
دارد. یکی از نتایج این ثبت دقیق امکان بازبینی فعالیت های 
انجام ش��ده و س��هولت در اصالح طرح های مختلف سازمان 
است. موفقیت در انجام این روش بستگی به میزان کارآمدی 

سیستم بایگانی شرکت ها دارد. 

کلیدباشگاه مشتریان

مدرس و مشاور مدیریت تجربه مشتریان

مشاور مدیریت تجربه مشتریان

بازاریابی خالق

Vijar Barbecues اقدام بازاریابی بسیار خالقانه توسط

از محیط اطراف خود استفاده کنید - کمی تخیل کنید و فکر کنید که چگونه می توانید محیط شهری خود را برای سحر و جادو بازاریابی بالقوه مورد 
استفاده قرار دهید.
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تعهد و تخصص، قوت و امانت

ق��رآن کریم، کتاب آس��مانی م��ا مس��لمانان و وحی منزل 
از خ��دای رحی��م و کری��م به نبی اخ��اق و رحم��ت محمد 
مصطف��ی)ص(، بی��ش از ۱۴ ق��رن اس��ت ک��ه با ن��ور و ذات 
قدس��ی اش، رهنم��ا و رهگش��ای صدها میلیون نفر مس��لمان 
بوده اس��ت. امروز که اس��ام و قرآن و پیامب��ر رحمت و ائمه 
معصومین)علیهم الس��ام( از سوی جاهان به ظاهر مسلمان یا 
ناآگاهان ضداس��ام، دس��تخوش لوث و آلودگی شده و هر روز 
جنایات متعددی به نام اس��ام و قرآن در زندگی بشر در حال 
رقم خوردن اس��ت و از دیگرس��و عده ای ناآگاه، تمام اسام را 
همین پنداش��ته اند و خاک بر آفتاب نورانی اس��ام می پاشند، 
بهترین و بیش��ترین حمایت از اسام و قرآن، معرفی صحیح و 
همه جانبه اس��ام و بعد رحمانی و اخاقی آن و تبلور اعجاز و 

تقدس قرآن است. 
وظیفه ماس��ت که بیش از پیش اسام و قرآن را بشناسیم و 
آن را بشناس��انیم و با اجتهاد و تدبر و تفکر در قرآن و تفاسیر 
جدی��د و به روز از این مفاهیم و تعالیم، باید بتوانیم بهره گیری 

و استفاده خویش از آنها را تعالی بخشیم. 
در مقال��ه پی��ش رو و با ذه��ن و نگاه نه چندان گس��ترده و 
عمیق من، از جزء ۲۰ قرآن، ۲۰ آموزه و درس جالب در زمینه 
موفقیت و مدیریت و بهروزی، قابل اس��تخراج به نظر رسید که 
بی گم��ان در همین جزء از قرآن، درس ها و تعالیم دیگری نیز 
نهفته اس��ت و ۳۰ج��زء قرآن عظیم و دیگ��ر تعالیم و معاریف 
نبی اکرم، هزاران نکته روش��ن و غیر روش��ن برای ما به میراث 
گذاش��ته است که فقط باید آنها را ببینیم و درک کنیم. با این 
پیش زمینه ۲۰ درس موفقیت از جزء ۲۰ قرآن کریم را با هم 

مرور می کنیم: 

۱0 – کارکرد نماز
َاَة تَْنَهی َعِن الَْفْحَش��اء َوالُْمنَکِر؛ و نماز را  َاَة إِنَّ الصَّ َوأَقِِم الصَّ
به پا دارید که همانا نماز انسان را از فحشا و منکر باز می دارد. 

)عنکبوت / ۴۵(
یکی از دس��تورات دین مبین اس��ام و از مناسک اصلی آن، 
به پاداشتن نماز است و همراه با مقدمات و موخراتش می تواند 

آثار و کارکردهای فراوانی بر انسان داشته باشد. 
نماز اگر با مناس��ک و شرایط آن خوانده شود و همراه با یاد 
خدا باش��د، بی گمان با توجه به تکرار آن در طول شبانه روز و 
در طول عمر آدمی، می تواند به خوبی انسان را از فحشا و منکر 
باز دارد. شست وش��وی بخش هایی از بدن قبل از نماز به عنوان 
وضو، یاد خدا و تسبیح و حمد الهی بارها و بارها در طول روز، 
لزوم پاک بودن لباس و بدن انسان، لزوم غصبی نبودن لباس و 
مکان نماز، لزوم هوشیار بودن و دوری از مسکرات و… همه و 
همه، شرایطی را برای یک مسلمان رقم می زند که اگر بخواهد 
نم��از واقعی بخواند و ی��اد خدا کند، باید از فحش��ا و منکرات 
دوری گزیند و این امری روش��ن و مبین است که دوری گزینی 
از فحش��ا و منکرات و لباس و مکان غصبی و تمیز بودن انسان 
و… همگ��ی، مقدمات��ی برای موفقیت بیش��تر و س��عادت ما 
آدمیان اس��ت و چه زیبا خداوند منان این مناس��ک و شرایط 
را برای تعالی و بهره مندی ما فراهم آورده و ما از آن غافلیم! 

۱۱- تعهد و تخصص، قوت و امانت
َقالَ��ْت إِْحَداُهَما یا أَبَ��ِت اْس��َتْأِجْرُه إِنَّ َخیَر َمِن اْس��َتْأَجْرَت 
الَْق��ِوی اْلَِمیُن؛ یکی از آن دو )دختر ش��عیب(، خطاب به پدر 
گفت: ای پدر! او )موس��ی( را استخدام کن، زیرا بهترین کسی 
 ک��ه )می توانی( اس��تخدام کنی، ش��خِص توانا و امین اس��ت. 

)قصص / ۲۶(
دو ش��رط مهم در اس��تخدام و به کارگیری افراد در این آیه 
متصور ش��ده که در رابطه با حضرت موس��ی مطرح شده است 
یکی تخصص و قوت و قدرت و دیگری امانتداری و تعهد است 
که هر کس دارای این اوصاف نیکو باشد می توان به او اطمینان 

کرد و کاری به وی سپرد. 

۱2 – نیکی در دنیا
یَئِة َفَا یْجَزی  َمن َجاء بِالَْحَسَنِة َفلَُه َخیٌر مِّْنَها َوَمن َجاء بِالسَّ
یَئاِت إِلَّ َما َکانُوا یْعَمُلوَن؛ هرکس نیکی آورد،  َِّذیَن َعِمُلوا السَّ ال
برای او )پاداشی( بهتر از آن خواهد بود، و هر کس بدی آورد، 
پس کسانی که کارهای ناروا انجام دهند، جز )به اندازه( آنچه 

کرده اند، مجازات نمی شوند.  )قصص / ۸۴(
آی��ات قرآن کری��م بر نیکی کردن در دنی��ا تأکید فراوانی 
دارند و انسان موفق کسی است که از هر فرصتی برای انجام 
عمل صالح و نیکی کردن به اطرافیان و جامعه خود استفاده 

کند و دیگران را از لطف خود سرشار کند. 
نکته اینجاس��ت که کار نیک، مطلوب و پسندیده است، از 
هر کس و به هر مقدار که باشد، اما باید توجه کرد که نیکی 
را به واسطه گناه، منت گذاشتن، ُعجب یا تحقیر دیگران، از 
بین نبریم و البته باید امیدوار باشیم به رحمت الهی چرا که 
خداوند پاداش نیکی ها را با فضل خود می دهد، ولی در کیفر 

بدکاران با عدل خویش رفتار می کند. 

قابل اعتماد باشید

معم��ول تص��وری ک��ه در رابطه ب��ا مدی��ران صورت 
می گیرد، به این ش��کل است که آنان افرادی هستند که 
توانایی کنترل احساسات خود را دارند. این حرف اگرچه 
کم��ی اغراق آمیز به نظر می رس��د ام��ا در واقع حقیقت 
همین است. این دسته از افراد به علت موقعیت حساسی 
ک��ه دارند، باید نس��بت به س��ایرین رفتارهای پخته تر و 
شایس��ته تری از خود نش��ان دهند. علت این امر هم به 
این خاطر اس��ت که مدیران جهت رهبری نیاز به وجهه 
خوب و محکم دارند. واقعیت این اس��ت که افراد تنها به 
فردی اعتماد خواهند کرد و از وی حرف شنوی خواهند 
داشت که از کاریزمای مناسبی برخوردار باشد. به همین 
خاطر در بسیاری از موارد دیده شده که رفتار مدیران در 
محیط کار بس��یار متفاوت است، به نحوی که افرادی که 
با وی در ارتباط هس��تند، با مشاهده او در محیط کاری 
این تصور در آنان شکل خواهد گرفت که با فردی جدید 
رو به رو هس��تند، البته این امر به معنای دورویی نیست و 
فضای کاری نیاز ب��ه اینچنین رفتارهایی دارد. روی این 
امر ابدا نمی توان برچس��ب دورویی زد و بهتر است از آن 

به عنوان ماسک رهبری یاد کرد. 

ایده
 دکت��ر جان س��ی مک��س ول، متخص��ص مدیریت و 
رهب��ری در دنی��ای تج��ارت می گوید »مقی��اس واقعی 
رهبری و مدیریت، نفوذ است، نه کمتر و نه بیشتر.« همه 
ما کس��انی را که از خود لیاقت فراوان نش��ان می دهند، 

تحسین می کنیم. 
مهم نیس��ت ک��ه ای��ن اف��راد در چ��ه زمینه هایی از 
صاحیت و شایس��تگی برخوردارند؛ مهم این اس��ت که 
آنها با جدیت زیاد به آنچه می خواسته اند دست یافته اند. 
پس برای اینکه بتوانیم صاحیت خود را افزایش دهیم، 
باید پیوس��ته در جس��ت وجوی راه هایی برای یادگیری، 
رش��د و ترقی باش��یم و همواره به پیش��رفت خود ادامه 
دهی��م. همچنین در انجام کارها پیگیر، کوش��ا و جدی 
بوده و تا رس��یدن به نتیجه مورد نظر، کار خود را دنبال 
کنیم. دیگر اینکه همیشه یک قدم جلوتر از هدف نهایی 
خویش باشیم و بیش از حدی که از ما انتظار دارند ظاهر 
ش��ویم زیرا از نظر اف��راد با صاحیت، »ب��ه اندازه کافی 
خوب« هیچ گاه خوب نیس��ت. آنها همیش��ه می خواهند 

کارشان را به نحو احسن انجام دهند. 
مفهوم ماس��ک رهبری به این معنا است که شما باید 
حتی اگر در زندگی واقعی خود خصوصیات اخاقی یک 
مدی��ر محکم و قابل اعتم��اد را ندارید، به نحوی خود را 
نشان دهید که سایرین شما را واجد شرایط تصور کنند. 
این امر از اهمیت بس��یار بالیی برخوردار است زیرا شما 
در مقام مدی��ر، وظیفه رهبری را برعه��ده دارید و قلب 
تپنده شرکت محسوب می شوید و این یک واقعیت است 
که چش��م امید چندین کارگر به شما و تصمیم های تان 
است. بدون شک دیدن مدیری که در سختی ها دست و 
پای خود را گ��م می کند و صابت لزم را در تصمیمات 
خ��ود ندارد، برای هر کارمندی عذاب آور اس��ت و وجهه 
وی به شدت خراب خواهد شد. به همین خاطر لزم است 
مانن��د ی��ک بازیگر همواره فردی پرق��درت را از خود به 
نمایش درآورید. با این کار مقدمات اطمینان سایرین به 

خود را فراهم آورده اید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- این نکته را هرگ��ز فراموش نکنید که  هیچ کس ذاتا 
رهبر به دنیا نمی آید. ب��ا این حال باید بین رهبرانی که 
فقط این مقام را یدک می کش��ند و رهبران واقعی تمایز 
قائل ش��د. درواقع رهب��ران پرورش داده ش��ده و تعلیم 

می یابند نه اینکه ذاتا رهبر به دنیا بیایند. 
- یک��ی از راهکارهایی ک��ه میزان اعتم��اد افراد را به 
طرز چش��مگیری افزایش می دهد، این است که با اقتدار 
صحبت کنید. استفاده از کلمات مقتدرانه به شما کمک 
می کن��د در هدای��ت و رهبری کارمندان خ��ود موفق تر 
عمل کنید. این گونه کلمات حاکی از طرز فکر و نگرش 
قاطعانه هستند. از کارمندان خود بخواهید کار خود را با 
قدرت و اشتیاق و در اسرع وقت انجام بدهند. همیشه با 

جدیت و قاطعیت صحبت کنید. 
- احساس��ات تان را کنت��رل کنی��د. اج��ازه ندهی��د 
احساس��ات بر ش��ما غلبه کنند. اگر احساس عصبانیت، 
پوچی و ناامیدی می کنید، با انجام تمرینات مدیتیشن یا 

یک پیاده روی ساده این احساسات را آزاد کنید. 
- تعامل و ارتباط خود را با س��ایرین در س��طح بالیی 
نگ��ه دارید. پرق��درت و قابل اعتماد بودن ب��ه این معنا 
نیست که خودرأی باش��ید. فراموش نکنید که مشورت 

با سایرین از رموز موفقیت محسوب می شود. 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار دوشنبه۱2
12 تیر 1396

شماره 821

کارآفرین��ان بهت��ر از هر کس��ی 
می توانند نصیحت کنند؛ به همین 
منظور بنیانگذاران استارتاپ وینی، 
تجربی��ات خ��ود را ب��رای ج��ذب 
بهترین س��رمایه گذار به اش��تراک 

گذاشته اند. 
آن هالس��ال و س��ارا ماسکوف، 
وین��ی  اس��تارتاپ  بنیانگ��ذاران 
ای��ن  هس��تند.   )Winnie(
پلتفرم��ی  نخس��تین  اس��تارتاپ 
اس��ت که اطاع��ات مفی��دی در 
مورد نزدیک تری��ن مراکز تفریحی 
در اختی��ار والدی��ن ق��رار می دهد 
و ب��ه آنها کمک می کن��د با وجود 
بچه ها س��فر راحت تری به کل دنیا 
داش��ته باش��ند. آنه��ا تمرکز خود 
را ب��ر ویژگی ه��ای منحصربه ف��رد 
اپلیکیشن خود گذاشته اند. رهبران 
ای��ن محص��ول مش��تاق بودند در 
ش��رکت هایی مانند توییتر، گوگل 
ویژگی ه��ای  م��ورد  در  ک��ورا  و 
برجس��ته اس��تارتاپ وینی، یعنی 
از معرف��ی نزدیک ترین محل برای 
ع��وض ک��ردن بچه ه��ا گرفت��ه تا 
معرفی بهترین مدرس��ه های شهر 
صحب��ت کنن��د. آنها هی��چ  موقع 
در م��ورد ش��ور و اشتیاق ش��ان به 
عرض��ه چنین محصول��ی صحبت 
نمی کردن��د و درنتیج��ه همیش��ه 
روبه رو  بی میلی س��رمایه گذارها  با 
می ش��دند که می پرسیدند والدین 
از بدو تولد فرزندان شان درگیر این 
مسائل بوده اند و راه حل آنها را نیز 
می دانند چرا بای��د به محصولی با 

این ویژگی ها نیاز داشته باشند؟
ماسکوف می گوید: »سرمایه گذاران 
خیلی دوس��ت دارند در همه صنایع 
دخالت کنند، ام��ا زمانی که صحبت 
از ب��زرگ ک��ردن بچه ه��ا ب��ه میان 
می آید، دوس��ت دارن��د همه چیز به 
همان روش های س��نتی انجام شود. 
ما تکنولوژی های��ی مانند هواپیمای 
ماش��ین های  و  سرنش��ین  ب��دون 
خ��ودران داریم، پس چ��را نباید از 
ای��ن تکنولوژی ه��ا ب��رای مهم ترین 
وظیفه ای ک��ه داری��م، یعنی بزرگ 

کردن بچه ها استفاده کنیم؟« 
 هالس��ال و ماس��کوف مجب��ور 
بودند نیازه��ای بازار ب��ه امکانات 
این اپلیکیشن را به سرمایه گذاران 
آم��وزش دهن��د و درنهایت موفق 
ش��دند مبل��غ ۲.۵ میلی��ون دلر 
سرمایه جذب کنند. شاید برای تان 
س��وال پیش بیاید که آنها چگونه 
س��رمایه گذاران  نظ��ر  توانس��تند 
را تغیی��ر دهند و س��رمایه جذب 
کنن��د؟ آنه��ا برای انج��ام این کار 
از س��ه تکنیک برای توضیح دادن 
پتانس��یل این اپلیکیشن و معرفی 
ویژگی های آن استفاده کردند که 
می توانید آنها را در ادامه این مقاله 

زومیت بخوانید. 

سخنرانی خود را شخصی سازی 
کنید

معتقدند  ماس��کوف  و  هالس��ال 
که ش��ما باید متن س��خنرانی های 
ش��نوندگان تان  ب��رای  را  خ��ود 
درواق��ع  کنی��د.  شخصی س��ازی 
آنه��ا معتقدند که ش��ما ابتدا باید 
ش��نوندگان خ��ود را شناس��ایی و 
س��پس متن س��خنرانی های خود 

را براس��اس آنه��ا تنظی��م کنی��د. 
ای��ن کار به ش��ما اج��ازه می دهد 
توضیحات خود را براساس نیازهای 
س��رمایه گذاران اولویت بندی کنید 
و در نتیجه ش��انس خ��ود را برای 
احتمال س��رمایه گذاری کردن آنها 
ب��ال ببرید. هالس��ال و ماس��کوف 
برای استارتاپ وینی ۹۵ درصد از 
صحبت های خود را به آموزش بازار 
اختصاص دادند و تنها در ۵ درصد 
آن به معرف��ی محصول پرداختند. 
ما  »زمانی که  می گوید:  ماس��کوف 
در م��ورد محصول م��ان صحب��ت 
می کردیم، م��ردم هیچ اهمیتی به 

آن نمی دادند و بیش��تر به این 
نیاز داش��تند ک��ه بدانند اصًا 
م��ا چ��را روی توس��عه چنین 
محصولی کار می کنیم؟« طبق 
گفت��ه خودش��ان، س��وال های 
ب��ه دو  تنه��ا  س��رمایه گذاران 
می شد؛  تقس��یم  کلی  دس��ته 
ش��ما درصدد برط��رف کردن 
چه مشکلی هستید؟ و چرا این 
موض��وع تا این ان��دازه اهمیت 

دارد؟ 
ماس��کوف می گوی��د: »واقعا 

لزم ب��ود ما توضیح��ات کاملی به 
بنابراین  بدهی��م.  س��رمایه گذاران 
ب��ه آنها گفتیم وین��ی دقیقا همان 
کاری را انجام می دهد که مادرانی 
ک��ه در زمان های قدی��م در خانه 
را  آن   نمی کردن��د،  کار  و  بودن��د 
به روش س��نتی انج��ام می دادند. 
ام��روزه اکثر والدی��ن حداقل یک 
کار پاره وق��ت دارند و فرصت انجام 
تحقیقات لزم ب��رای بزرگ کردن 
فرزندان ش��ان پی��دا نمی کنن��د و 
دقیق��ا در چنین ش��رایطی اس��ت 
ک��ه وینی به آنها کمک می کند. ما 
باید به آنها ثابت می کردیم که این 
صنعت نی��ز ارزش دخالت کردن و 

سرمایه گذاری کردن را دارد.«

 فرآیند جمع آوری کمک مالی را 
مدیریت کنید

فرآین��د  ای��ن  ندهی��د  اج��ازه 
فعالیت های ش��ما را مدیریت کند. 

اگر به صحبت ه��ای هر کارآفرینی 
گوش داده باشید، متوجه می شوید 
که فرآیند جذب سرمایه گذار بسیار 
دشوار اس��ت، اما آنطور که به نظر 
می رس��د نش��دنی نیس��ت و حتی 
بنیانگ��ذاران تازه کار هم می توانند 
س��رمایه مورد نظر خ��ود را تأمین 
کنن��د. طبق گفته های هالس��ال و 
ماسکوف، جلسات اول کمی چالش 
برانگیز هس��تند، اما مانند هر چیز 
دیگری با گذشت زمان در این کار 
نیز پیشرفت می کنید. سه تکنیکی 
ک��ه در ادامه آمده اس��ت در انجام 

این کار به شما کمک می کند.

 ۱- سرمایه گذاران عالقه مند 
به صنعت خودتان را پیدا کنید

فراموش نکنید که سرمایه گذاری 
انواع مختل��ف دارد و قبل از اینکه 
اقدام به جذب س��رمایه گذار کنید، 
بای��د انتظارات خود را با ش��رکت 
سازگار کنید. در مراحل اولیه این 
کار باید به دنبال س��رمایه گذارانی 
باش��ید که صنعت شما را به خوبی 
می دانند ش��رکت  و  می شناس��ند 
ش��ما در مراحل اولی��ه انجام این 
ش��رایط  بنابرای��ن  و  اس��ت  کار 
ش��ما را درک می کنند. هالس��ال 
می گوید: »س��عی کنید معیارهای 
س��رمایه گذاران را تشخیص دهید. 
ببینید آنها به دنبال سرمایه گذاری 
پتانس��یل ها هس��تند  کردن روی 
روی  ک��ردن  س��رمایه گذاری  ی��ا 
اندازه گیری را  فاکتوره��ای قاب��ل 
ترجیح می دهند. م��ا یک ماه بعد 
از منتش��ر کردن اپلیکیشن وینی 

در اپ  اس��تور اق��دام ب��ه ج��ذب 
س��رمایه گذار کردیم. بس��یاری از 
ماهه  آمار ش��ش  س��رمایه گذاران 
ما می خواس��تند.  فعالیت ه��ای  از 
بنابرای��ن متوج��ه ش��دیم که این 
برای ما مناس��ب  س��رمایه گذاران 
نیس��تند زیرا نمی توانیم اطاعات 
لزم را در اختیارشان قرار دهیم.«

بسیاری از سرمایه گذاران دوست 
دارند با فازهای ش��رکت شما آشنا 
ش��وند و بنابراین س��والت مرتبط 
می پرس��ند. پس بهتر اس��ت نرخ 
مکالم��ات و روند پیش��رفت آنها را 
زیر نظر داش��ته باش��ید. ماسکوف 
»س��رمایه گذاران  می گوی��د: 
معم��ولً خودش��ان را خیل��ی 
و  می دهن��د  نش��ان  مش��تاق 
ناگه��ان دیگ��ر عاق��ه ای ب��ه 
کار ش��ما ندارن��د. آنه��ا مرتبا 
س��وال می پرس��ند و حتی اگر 
نداش��ته  س��رمایه گذاری  قصد 
باش��ند، بازه��م دوس��ت دارند 
اطاعات ب��ه دس��ت آورند. ما 
اطاع��ات فوق الع��اده زی��اد و 
دقیقی در مورد اس��تارتاپ مان 
به عنوان  کردی��م.  جم��ع آوری 
مثال می دانس��تیم والدینی که در 
روزهای دوشنبه از اپلیکیشن وینی 
استفاده کرده بودند، سه شنبه هم 
از اپلیکیشن استفاده کردند. البته 
انج��ام چنی��ن کاری اش��تباه بود 
زیرا م��ا کاربران زیادی نداش��تیم 
و بای��د ب��ر س��اختن محصول مان 
تمرک��ز می کردی��م ن��ه اینک��ه به 
فک��ر تهیه گ��زارش باش��یم.« اگر 
ش��ما هم در چنین ش��رایطی قرار 
گرفتی��د، از وق��ت گرانبهای خود 
اس��تفاده کنید و صحبت کردن با 
چنی��ن س��رمایه گذارانی را خیلی 
مؤدبانه خاتم��ه بدهید و به دنبال 

سرمایه گذار دیگری باشید. 

2- یک س�رمایه گذار راهنما 
پیدا کنید

 Homebrew شرکت  تصمیم 
برای هدای��ت وینی باعث موفقیت 
ای��ن اس��تارتاپ در زمین��ه جذب 

ماس��کوف  ش��د.  س��رمایه گذار 
می گوی��د: »ما ابتدا ب��رای انتخاب 
راهنما مطمئن  یک س��رمایه گذار 
نبودی��م ام��ا بعداً تبدی��ل به یکی 
از طرف��داران ای��ن روش ش��دیم. 
 Homebrew مانن��د  ش��رکتی 
یک شرکت شناخته شده است که 
در ب��ازار از احترام خوبی برخوردار 
است و شبکه ای بزرگ و قوی دارد. 
چنین شرکت هایی شما را به افراد 
عاقه مند به سرمایه گذاری در این 
صنعت معرفی و آنها را تش��ویق به 
س��رمایه گذاری می کنن��د. درواقع 
آنه��ا به نوعی کار ش��ما را ضمانت 
می کنند. این ش��رکت نه تنها ما را 
به س��رمایه گذاران جدی��د معرفی 
ک��رد بلک��ه م��ا را در این مس��یر 
حمای��ت ک��رد و حتی اج��ازه داد 
ک��ه برای کار ک��ردن در دفتر آنها 

مستقر شویم.«

۳- تمرک�ز خود را از دس�ت 
ندهید

تمام کارآفرینان مانند هالسال و 
ماسکوف از لحظه ای که کسب و کار 
خ��ود را راه ان��دازی می کنن��د ب��ا 
سوال های دیگران روبه رو می شوند 
و این قضیه تا مدت ها ادامه خواهد 
داش��ت. س��وال هایی مانن��د »آیا 
وین��ی یک پروژه جانبی اس��ت؟« 
یا حت��ی این س��وال ک��ه یکی از 
سرمایه گذاران از آنها پرسیده بود: 
»چه کس��ی زمانی که کار می کند 
ب��ه مراقب��ت از بچه هایش اهمیت 
می دهد؟ « ماسکوف می گوید: »ما 
در تمام مراحل س��اخت ش��رکت، 
استخدام کردن مهندسان و جذب 
س��رمایه گذار حتی یک لحظه هم 
از هدف مان ک��ه مراقبت از بچه ها 
بود غافل نشدیم. اجازه ندهید این 
مکالمات ادام��ه پیدا کنند. وظیفه 
ش��ما این است که توضیحات لزم 
را بدهید و سپس برای انجام دادن 
وظای��ف ن��زد هم تیمی ه��ای خود 
برگردید. زمان خ��ود را با توضیح 
دادن ات��اف نکنی��د ت��ا بتوانی��د 
سرمایه گذاران مناسب را به سمت 
خودت��ان ج��ذب کنی��د.« در این 
شرایط همه سعی می کنند تصمیم 
شما را زیر س��وال ببرند. فراموش 
نکنید که هدف شما جذب سرمایه 
اس��ت ن��ه اینک��ه بخواهی��د ذهن 
دیگ��ران را تغیی��ر دهی��د. این دو 
کارآفرین، زمانی که مشغول توضیح 
دادن اس��تارتاپ خ��ود بودند، یک 
گفت وگوی  مس��یر  ناگهانی  سوال 
آنه��ا را تغییر داد. اف��راد حاضر از 
آنها درباره تجربه هدایت استارتاپ 
وینی پرس��یدند و اینکه چگونه با 
وجود بچه های کوچک توانستند از 
عهده انجام چنین کاری بربیایند؟ 
آنها در پاس��خ به این سوال گفتند: 
»م��ا نمی خواهیم خان��واده مانع از 
راه اندازی یک کس��ب و کار ش��ود. 
ش��ما برای انج��ام چنی��ن کاری 
مجبور نیس��تید فرزندان و زندگی 
خود را پنه��ان کنید. در عوض در 

مورد آنها صحبت کنید.
 ش��ما هم می توانید پدر و مادر 
باش��ید و همزمان یک ش��رکت را 
اداره کنید و این کار واقعاً ش��دنی 

است.« 

ارتباطتکنیکهایدوکارآفرینبراییافتنبهترینسرمایهگذار کارتابل

ترجمه: علی آل  علی
سیدعلی ناظم زاده

 سرمایه گذاری انواع مختلف دارد 
و قبل از اینکه اقدام به جذب 

سرمایه گذار کنید، باید انتظارات 
خود را با شرکت سازگار کنید. در 
مراحل اولیه این کار باید به دنبال 
سرمایه گذارانی باشید که صنعت 

شما را به خوبی می شناسند و 
می دانند شرکت شما در مراحل 

اولیه انجام این کار است

محقق و پژوهشگر مدیریت 



 راه هایی برای تبدیل ایده  
به کسب و کار میلیاردی

آی��ا در ذهن خود ایده ه��ای عالی ب��رای راه اندازی یک 
کسب و کار میلیاردی یا ارائه کاال یا خدمت می پرورانید؟ 
اگ��ر یک ی��ا چند ای��ده در ذهن خود داری��د این کافی 
نیست. ش��ما برای راه اندازی کسب و کار تنها به ایده نیاز 
نداری��د. ایده ها نیازمند تحقیقات یکپارچه از بازار هدف، 
اس��تراتژی مناسب و برنامه دقیق کس��ب و کار هستند و 
ب��دون چنی��ن ملزوماتی فقط ایده هس��تند و نه چیزی 
بیش��تر. به گزارش میهن مگ، اگر می خواهید ایده خود 
را به کس��ب و کار میلیاردی تبدیل کنید، این ۱۰ گام را 

دنبال کنید. 

روی یک ایده متمرکز شده و آن را مطرح کنید 
اگر با تع��داد زیادی ای��ده روبه رو هس��تید، اطمینان 
داشته باش��ید که نمی توانید هیچ یک را عملیاتی کنید. 
بررس��ی س��طحی ایده های مختلف در هر روز شما را به 
جایی نمی رساند. روی یک ایده که عالقه مندی بیشتری 
به آن دارید متمرکز ش��وید. حال سعی کنید آن  را روی 
کاغذ بیاورید، تصاویری رس��م کنید و کلمات کلیدی را 
بنویس��ید. درمورد اینکه ممکن است تا اندازه ای خیالی 
به نظر برسد، نگرانی به خود راه ندهید. نوشتن افکارتان 

روی کاغذ، ایده شما را قابل مدیریت می کند.
 

سوال بپرسید 
م��ارک میتلن��د می گوید: »س��واالت منجر به پاس��خ 
می ش��وند.« بنابرای��ن ب��ه پرس��یدن س��وال در م��ورد 
کس��ب و کارتان ادام��ه دهی��د ت��ا جای��ی که س��واالت 
مطرح ش��ده به ش��ما در نوش��تن خالصه اجرایی طرح 
کس��ب و کارتان کمک کند. هر اندازه سواالت بیشتری از 
خود بپرسید، انگیزه بیشتری برای اجرایی کردن ایده تان 

خواهید داشت. 

 ایده خود را ارزیابی کنید 
اگر ایده خود را نزد خود نگه دارید و مش��تریان واقعی 
آن را ارزیابی نکنند، ایده ش��ما حقیقتا ایده ای بی ارزش 
خواهد بود. چگونه در این مرحله می توان به مش��تریان 
دس��ت پیدا کرد؟ نمونه ابتدایی یا کمینه محصول مورد 
نظر خود را بسازید؛ نمونه ای که ارزش اصلی کسب و کار 
شما و مشکلی را که از مشتریان حل می کند نشان دهد. 
این نمونه می تواند در قالب اس��الید، تصویر و… باش��د. 
این نمونه در طول یک روز یا یک هفته آماده می ش��ود. 
این نمونه را با افراد مختلفی که در ش��بکه ارتباطی خود 
دارید به اشتراک بگذارید و عکس العمل ها و واکنش ها را 
بررسی کنید. آیا مردم از استفاده از آن خشنود هستند؟ 

جزییات کسب و کار مدنظر را بنویسید 
باید جزییات کس��ب و کار مدنظر خود را بنویس��ید که 

شامل موارد زیر است.
 جزییات محصول و منافع حاصل از آن، تیم مدیریتی 
چه کس��انی هس��تند؟ برآوردهای مالی ش��ما چیست؟ 
مش��تریان ش��ما چه کس��انی هس��تند و انتظارات آنها 
چیست؟ برنامه ش��ما برای توسعه محصوالت یا خدمات 

چیست؟ 

شیوه تأمین مالی و مسائل مالی را مطرح کنید 
لن��ون می گوید: »اگر در طرح ش��ما، جایی برای مدل 
و جریان درآمدی ش��ما نیست، ایده ش��ما بیشتر شبیه 
س��رگرمی است، نه یک کس��ب و کار میلیاردی.« مسائل 
مالی و شیوه های تأمین مالی را حتماً مدنظر قرار دهید. 

 بازاری بزرگ بیابید 
زمان خود را صرف ایده ای نکنید که بازار هدف بزرگی 
ندارد. بررسی کنید که آیا ایده شما به حل مشکل تعداد 
انبوه��ی از م��ردم منتهی می ش��ود یا خیر؟ ت��ا آنجا که 

می توانید بزرگ و جهانی فکر کنید. 

 تفکر بلند مدت داشته باشید
کس��ب و کار ش��ما در کوتاه مدت، کسب و کاری کوچک 
اس��ت. اما برای ادامه مسیر، باید تصویری واضح از آینده 
آن داشته باشید. کسب و کارتان در پنج سال یا ۱۰ سال 
آینده کجا خواهد بود؟ چه تعداد کارمند خواهید داشت؟ 

و سواالتی از این قبیل. 

 نگاهی دوباره به ایده خود داشته باشید 
ت��الش کنید که ای��ده خود را از زوای��ای مختلف نگاه 
کنید. از دیدگاه مصرف کنندگان، مش��تریان، ش��رکای 
تجاری و حتی کارمندان فعلی و آتی شرکت. این کار به 
ش��ما کمک خواهد کرد که اقدامات الزم را انجام دهید 
و نظرات بیش��تری را بش��نوید و به منتقدان خود گوش 
دهید و حتی آنها را تأیید کنید یا آنها را به اشتباه ش��ان 

واقف کنید. 

برای توسعه و اجرایی کردن ایده خود آماده شوید
طرح کس��ب و کار خود را دوباره بررسی کنید، محصول 
مدنظرخود، تیم و استراتژی های بازاریابی و مالی خود را 
بهنگام کنید و تمامی منابع مورد نیاز برای اجرایی کردن 
ایده خود را فراهم آورید. با داش��تن برنامه ای که در بازار 
هدف خ��ود آن را ارزیابی کرده ای��د و منابعی که فراهم 
آورده ای��د، قادر خواهید بود ایده خ��ود را اجرایی کنید. 
اطمینان حاصل کنید که افراد تیم شما به انتظاراتی که 

از آنها دارید، واقف و آگاه هستند. 

 معرفی اپلیکیشن کاریشه؛ بازار کار همراه
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شاید مهم ترین و ابتدایی ترین گامی که رهبر یک مجموعه 
را از رئی��س آن ج��دا می کند، مقوله ایجاد اعتماد باش��د. تا 
زمانی ک��ه نتوانی��د اعتم��ادی متقابل میان خ��ود و اعضای 
کس��ب و کارتان بنا کنید، نمی توانی��د خود را یک مدیر رهبر 
بنامی��د. به گ��زارش پول نی��وز، همانطور ک��ه می دانید هر 
کس��ب و کاری به منظور پیشرفت و دستیابی به موفقیت های 
بیش��تر نیازمند مدی��ری کارآمد و حرف��ه ای خواهد بود. اما 
ممکن اس��ت تعابیر متفاوت��ی از واژه »مدیر« و »مدیریت« 
در ذهن افراد نقش بس��ته باش��د. به بی��ان دیگر، تنها یدک 
کشیدن لفظ مدیر کافی نیست و باید فاکتور های دیگری نیز 
در اختیار داش��ته باشید تا بتوان شما را مشمول خصوصیت 
حرفه ای بودن به حس��اب آورد. خود مدیریت به دو اصطالح 
جزیی تر »ریاس��ت« و »رهبری« تقس��یم بندی می شود که 
تفاوت های بس��یار مهم و ملموسی با یکدیگر دارند. در واقع 
هر رئیسی را نمی توان یک رهبر نمونه محسوب کرد. اگرچه 
ممکن اس��ت این دو مورد در معنی یکسان باشند اما از نظر 

ویژگی های رفتاری و عملکردی کاماًل متمایزند. 
بخش بزرگ��ی از تفاوت مذکور به فض��ای کاری و محیط 
کس��ب و کار مربوط می شود، چرا که می توانید تأثیر مستقیم 
بر روند مدیریتی که مدیر مجموعه انتخاب می کند، داش��ته 
باش��د. اما به طور کلی مدیری که نقش رئیس را ایفا می کند 
تنها به فکر ارتقای جایگاه کس��ب و کار و س��ودی اس��ت که 
از این پیش��رفت نصیب وی می ش��ود! چنین فردی کمتر به 
تی��م کاری خود بها داده و نگران مش��کالت آنها خواهد بود. 
در مقاب��ل این حال��ت مدیری را خواهیم داش��ت که نه تنها 
رئیس نیست بلکه رهبر است. اگر به عنوان مدیری آگاه مایل 
هس��تید نردبان مشترک کس��ب و کارتان را که در آن اهداف 
جمعی بر اهداف فردی تقدم دارد، به سالمت باال روید، باید 

تمرین رهبری کنی��د! برای آنکه ابعاد مختلف این مس��ئله 
بیش��تر نمایان ش��ود، در ادامه به بررسی ش��رایطی خواهیم 
پرداخت که رهبر از رئیس جدا می ش��ود و تعاریف متفاوتی 

پیدا می کند. 

به ساخت و ساز اعتماد بپردازید نه مدیریت صرف
شاید مهم ترین و ابتدایی ترین گامی که رهبر یک مجموعه 
را از رئیس آن جدا می کند، همین مقوله ایجاد اعتماد باشد. 
ت��ا زمانی که نتوانی��د اعتمادی متقابل می��ان خود و اعضای 
کس��ب و کارتان بنا کنید، نمی توانی��د خود را یک مدیر رهبر 
بنامید. اس��اس رهبری، ساخت و س��از اعتماد و مهارت حفظ 
طوالنی مدت آن اس��ت. درس��ت هنگامی که این پایه گذاری 
در فضای کس��ب و کار انجام ش��ود، تولید کنندگی اعضا سیر 
صعودی خود را طی خواهد کرد و س��طح رضایت مندی آنها 
از مجموع��ه نیز افزای��ش خواهد یافت. ام��ا چگونه می توان 
اعتمادی اس��توار بنا ک��رد؟ برای موفقی��ت در این امر الزم 
اس��ت ابتدا رهبر باشید و با تکیه بر تجربه و انتظاراتی که از 
کارکنان خود داری��د، فضایی کاماًل باز برای گفت وگو فراهم 

کنید. 
اکنون از نظر ش��ما مقص��ود از مدیریت صرف چیس��ت؟ 
مدیری��ت ص��رف در واقع به »موش��کافی« که اب��زار اصلی 
مدیران ناکارآمد یا همان »رئیس« اس��ت اطالق می ش��ود. 
مدی��ری را در نظ��ر بگیری��د که ه��ر 2۰ دقیقه ی��ک بار از 
کارکنان خود درخواس��ت گزارش های به روز رسانی شده را 
می کند، تمام رفتار های اعضا را بررسی کرده و سایه سنگین 
وی دائماً احس��اس می ش��ود و از همه مهم ت��ر به کرات در 
مورد نحوه انج��ام فعالیت های مختلف تذک��ر می دهد. باید 
توجه داشته باشیم که به وسیله توصل به چنین برخورد ها و 

استراتژی های ضعیفی نمی توان تبدیل به یک رهبر حرفه ای 
ش��د. در نهای��ت بازخ��ورد مثال های اش��اره ش��ده، کاهش 
تولیدکنندگ��ی کارکن��ان و خروج��ی متوس��ط رو به پایین 

کسب و کار خواهد بود. 

انگیزه بدهید، واهمه ایجاد نکنید
گام پر اهمیت بعدی، تش��ویق کارکنان به مشارکت بیشتر 
در امور حس��اس کس��ب و کار بدون ایجاد رعب و وحشت در 
آنها اس��ت. هر ش��غلی صرف نظر از زمینه فعالیتی آن، یک 
ترن هوایی اس��ت که فراز و فرود ه��ای متعددی را به همراه 
داشته و استرس به صورت مداوم در کمین افرادی است که 
بر آن سوار شده اند. پس با این تشابه به خوبی درک خواهید 
کرد که انگیزه بخشی به تیم کسب و کار ضرورت باالیی دارد و 
به حفظ سالمت روانی و عاطفی کارمند شما منجر می شود. 
ویژگی ش��اخصی که در تمام رهبران وجود دارد، همدلی و 
همراهی آنان با اعضایی اس��ت که درگیر مشکالت و مسائل 

گوناگون هستند. 
مدیریت با تکیه بر س��الح ترس، منجر به افزایش عملکرد 
کارکنان نخواهد ش��د. در واق��ع نه تنه��ا تولیدکنندگی باال 
نم��ی رود، بلکه فرد به مرور تحت فش��ار و اس��ترس دائمی 
دچار فرس��ودگی و خستگی زودرس شده و توان ادامه دادن 
مس��یر را از دس��ت خواهد داد. تحت هیچ ش��رایطی از این 
اب��زار اس��تفاده نکنید، چرا که ش��ما را تبدیل به یک رئیس 

وحشتناک و غیر قابل تحمل می کند! 

همکاری کنید، نظاره گر نباشید
مدیری که رئیس باش��د اغلب ب��ه نتیجه و تداوم خروجی 
مدنظر خود توجه می کند اما رهبر عالوه بر در نظر داش��تن 

خروج��ی کار، بر تمام مراحل فرآیند نیز متمرکز ش��ده و تا 
حد امکان همکاری می کند. دخیل بودن در مسیر دستیابی 
به اهدف کس��ب و کار و فعالیت هایی که در راستای آن انجام 
می گی��رد، نمونه ب��ارزی از خصوصیات رفت��اری یک مدیر 
رهبرگونه اس��ت. به جای آنکه برای خودتان موانع حرفه ای 

بسازید، با اعضا همکاری مؤثر داشته باشید. 

مسئولیت پذیر باشید، دیگران را سرزنش نکنید
مورد بعدی که در رفتار هر رئیس��ی به وضوح قابل رویت اس��ت، 
س��رزنش کردن افراد و مقصر تراش��ی هنگام ایجاد مش��کل و خطا 
خواهد بود. اگر می خواهید رهبری مناس��ب برای کس��ب و کار خود 
باشید، مس��ئولیت کار ها و برخوردهای تان را بر عهده گرفته و حل 
مش��کل مذکور را در اولویت قرار دهید. برای رهبر مهم نیس��ت که 
چه کسی مسبب خطا شده است، بلکه ابتدا حل موضوع ایجاد شده 
را در دستور کار قرار داده و سپس به ریشه یابی مشکل می پردازد. 

بیاموزید که شما عالم همه چیز نیستید
پایه ای ترین فاکتوری که در تعیین ش��یوه مدیریتی شما به عنوان 
ی��ک رهبر یا یک رئیس ایف��ای نقش خواهد ک��رد، همین عبارت 
اس��ت؛ »بیاموزید که به علت جایگاه ش��غلی خ��ود عالم همه چیز 
نیس��تید!« حتی مدیران نیز در روند اداره کسب و کار خود، هر روز 
ن��کات جدیدی می آموزند و بر تجربه و دانش آنها افزوده می ش��ود. 
از ای��ن رو تمامی آگاهی ها و دانش ه��ای روز دنیا را متعلق به خود 
ندانید که این موضوع تبدیل به بالی جان شما خواهد شد. مدیری 
که رئیس باش��د قطعاً این گونه بوده و هنگام بروز مشکالت، تیم را 
از یافتن راه حلی منطقی منحرف می کند چرا که خود را دانای همه 
چیز می داند. محدودیت های اطالعات خود و حتی اعضا را بپذیرید 

و اتمسفری آموزنده خلق کنید. 

در ش��رایطی که اکثر س��ازمان ها و ش��رکت های دولتی و 
خصوصی برای اس��تخدام رزومه های طویل و س��ابقه کاری 
زیاد طلب می کنند، چندان تعجب برانگیز نیس��ت که بخش 
زیادی از جوانان و افراد تازه فارغ التحصیل شده بیکار بمانند. 
اما در چنین شرایطی شاید فریلنسینگ بتواند چاره کار این 

افراد باشد. 

کاریشه برای ایجاد ارتباط مفید و مؤثر میان فریلنسر و 
کارفرما طراحی شده است

 به عنوان یک فریلنس��ر )یا به فارس��ی خویش فرما( ش��ما 
ب��رای گرفتن پروژه و کس��ب درآمد احتیاجی به اس��تخدام 
در شرکت یا س��ازمانی خاص نخواهید داشت، بلکه پروژه ها 
را خودتان پیدا می کنید، هماهنگی ها را خودتان انجام داده 
و کار را به شکل حضوری یا غیر حضوری پیش خواهید برد. 
در این مس��یر فقط با یک چالش اساسی مواجه هستید و 
آن هم اینکه از کجا پروژه بگیرید؟ »کاریش��ه« پاسخ سوال 
شماس��ت. به گزارش دیجیاتو، این س��رویس بستری فراهم 
کرده که هم فریلنس��رها بتوانند بسته به مهارت خود پروژه 
بگیرند و هم کارفرماها پروژه های ش��ان را به افراد متخصص 
برون سپاری کنند؛ راهکاری س��ریع و بی دردسر برای ایجاد 
شغل و کس��ب درآمد که این روزها نیاز به آن در کشورمان 

را بیشتر از گذشته احساس می کنیم. 
 پروفای��ل جای��ی اس��ت ک��ه به عن��وان ی��ک فریلنس��ر 
مهارت های تان را به اطالع دیگران می رسانید. این مهارت ها 
در صفحه ای مجزا )س��مت راس��ت( توس��ط کارفرماها قابل 

جست وجو هستند. 
 کاریش��ه برای ایجاد ارتباط مفید و مؤثر میان فریلنس��ر 
و کارفرما، اپلیکیشن س��اده اما خوش ساختی طراحی کرده 
که ب��ه لطف نظم حاکم در طراح��ی متریال خیلی راحت و 
ب��دون نیاز ب��ه راهنمایی می توانید کار ب��ا آن را یاد بگیرید. 
نخستین قدم، مس��لما ساخت پروفایل و ثبت خصوصیات و 
مهارت هایی است که می خواهید بسته به آنها پروژه بگیرید. 
 کاریش��ه تالش کرده ک��ه پرطرفدارترین حوزه های کاری 
فریلنس��رها را پوشش بدهد یا س��اده تر بگوییم، حوزه هایی 
ک��ه در آنها کار پیدا می ش��ود. برنامه نویس��ی وIT، نگارش 

و ترجم��ه، بازاریاب��ی و تبلیغات، طراح��ی و گرافیک، منزل 
و س��اختمان، عک��س، ویدئو و موس��یقی، مال��ی و حقوقی، 
حمل و نقل، انتشارات و خدمات چاپ و تعمیرات و نگهداری 
در حال حاضر حوزه های کاری تحت پوشش کاریشه هستند. 

 کاریشه تالش کرده که پرطرفدارترین حوزه های کاری 
فریلنسرها را پوشش بدهد

 بس��ته به اینکه در کدام حوزه تخص��ص دارید، می توانید 
مثل لینکدین مهارت های تان را در پروفایل ثبت کنید. کافی 
است وارد دسته بندی یک حوزه شوید و مهارت مدنظرتان را 

به طور دستی جست وجو کنید.
 جس��ت وجو در این قسمت از اپلیکیشن می توانست کمی 
راحت تر باشد، چرا که هم مهارت های پیش فرض محدودند 
و ه��م امکان افزودن ت��گ جدید را ندارید، ام��ا اگر مهارت 
مدنظرتان را نیافتید، خوش��بختانه فیلد توضیحات هست تا 

در مورد خودتان و مهارت های تان بیشتر توضیح بدهید. 

 پس از این کار به بخش جس��ت وجوی پروژه می رس��ید. 
خوش��بختانه ب��ه لط��ف دس��ته بندی های منظ��م و عالی و 
فیلترهای تخصصی جست وجو، پیدا کردن پروژه مناسب در 

کاریشه کار سختی نیست. 
پروژه ها را می توانید هم بس��ته به حوزه کاری جست وجو 
کنید و هم میزان بودجه، مهارت مورد نیاز، ش��هر و اس��تان 

محل اجرا و حضوری یا غیر حضوری بودن. 
شاید یافتن پروژه در کاریشه کار خیلی سختی نباشد، اما 
برای تصاحب آن و جلب نظر کارفرما باید تالش زیادی انجام 

بدهید. پروژه ها در کاریشه حالت مزایده ای دارند.
 به این صورت ک��ه کارفرما توضیح پروژه، زمان مورد نیاز 
برای انجام و حقوق پیشنهادی اش را می نویسد تا فریلنسرها 

پیشنهادهای خود را ارائه کنند.
 مثاًل یک فریلنس��ر می تواند بگوید ک��ه پروژه را در هفت 
روز و ب��ا دریافت مبلغ 25۰ هزار تومان انجام می دهد و این 

پیشنهاد او در صفحه پیشنهادها ثبت خواهد شد. 

 پروژه ها در کاریشه حالت مزایده ای دارند
از اینج��ا به بعد بین هیچ ک��دام از فریلنس��رها و کارفرما 
ارتباطی ایجاد نمی ش��ود تا اینکه یکی از پیش��نهادات نظر 
کارفرما را جلب کرده و تصمیم بگیرد که با فریلنس��ر تماس 
حاص��ل کرده و هماهنگی های الزم را انج��ام بدهد. و بدین 
صورت کاریش��ه در نقش یک واسط و بدون آنکه پورسانتی 
دریافت کند، می تواند مش��کل جست وجوی کار را از سر راه 

خیل عظیمی از مردم بردارد. 
 گفتیم که به غیر  از جست وجوی کار، در کاریشه می توانید 
خودتان هم کارفرما باش��ید. پروسه ثبت پروژه بسیار آسان 
است و کاریش��ه به لطف تیم پشتیبانی فعالش خیلی سریع 
درخواست های تان را ثبت می کند و حتی ممکن است برای 

راهنمایی بیشتر با شما تماس بگیرد. 
 تنها مش��کلی که در ثبت پروژه ه��ا می بینید، نبود امکان 
ویرای��ش یا حذف آنهاس��ت که البته به گفته تیم کاریش��ه، 
قرار اس��ت طی یک به روز رس��انی به اپلیکیشن اضافه شود. 
جست وجوی فیلتردار دس��تیابی شما به پروژه دلخواه تان را 
آسان می کند. خالصه تمام فعالیت های خود را هم می توانید 

در صفحه داشبورد اپلیکیشن ببینید. 
 چه کارفرما باش��ید و چه فریلنسر، پروژه ها را می توانید از 
صفحه ای به نام »پروژه های من« دنبال کنید و در قس��مت 
»داشبورد« نمای کاملی از فعالیت های تان داشته باشید. این 
دو ویژگی به ارتقای تجربه کاربری در کاریشه کمک شایانی 
کرده اند و جزو نقاط قوت این اپلیکیشن به حساب می آیند. 
 ب��ا تمام این اوص��اف و برای جمع بندی بای��د بگوییم که 
کاریشه برای افراد جویای کار و کارفرماهایی که می خواهند 
پروژه ه��ا را به دس��ت اف��راد متخصص برون س��پاری کنند، 
بس��یار مفید و مؤثر ظاهر شده و مهم تر از همه در رفع نیاز 
مهمی قدم برداشته که برای بسیاری از مردم کشورمان یک 

»ضرورت« محسوب می شود.
 بنابراین امیدواریم که در آینده ش��اهد ش��کوفایی بیشتر 
س��رویس هایی مثل کاریش��ه و امثال آن باشیم تا همه افراد 
با هر ش��رایطی بتوانند ش��غل و درآمد مناس��بی برای خود 

داشته باشند. 

از مدیریت کسب و کار تا رهبری توانمند کارمندان
ایده
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گف��ت دانش��گاه ها در دنی��ای امروز 
دیگ��ر مانند گذش��ته نیس��تند و به 
مرک��ز تولید ثروت تبدیل ش��ده اند. 
با راه اندازی نس��ل سوم شبکه علمی 
کش��ور امیدواری��م ای��ن ش��بکه در 
خدمت ه��دف توس��عه اقتصادی و 

فناوری باشد. 
مراس��م بهره برداری از نسل سوم 
شبکه علمی کش��ور روز گذشته در 
محل سازمان امور دانشجویان برگزار 
ش��د. وزیر ارتباطات در این مراس��م 
اظه��ار ک��رد: مخاطب این پ��روژه، 
فرهیختگان و مجموعه علمی کشور 
است، بنابراین امیدوار بودیم این کار 
در دوره ما انجام ش��ود و با توجه به 
تجربه دو فاز گذشته، نمی خواستیم 
ی��ک کار تبلیغ��ی و فانت��زی انجام 
دهی��م، به همین دلی��ل این کار دو 

سال طول کشید. 
 ب��ه گفت��ه او، ای��ن ش��بکه ب��ه 
س��رعت بخش��ی و هم افزایی تولید 
محتوای فاخر در کل کش��ور کمک 
می کند و باید به ش��بکه های علمی 
دنی��ا متص��ل ش��ویم و از تجربیات 
یکدیگر اس��تفاده کنیم. با راه اندازی 
شبکه علمی کشور، تعرفه از سازوکار 
دیگری تبعی��ت می کند و به مراتب 

ارزان تر می شود. 
 واعظ��ی با اش��اره به فرمایش��ات 
چن��دی پیش مقام معظ��م رهبری، 
پیرامون ش��بکه ملی اطالعات گفت: 
ح��دود دو هفته پی��ش مقام معظم 
رهبری در دیدار با مس��ئوالن نظام 
تذک��ری دادند در ارتباط با ش��بکه 
مل��ی اطالعات ک��ه باید با س��رعت 
بیش��تری پیش رود اما رس��انه هایی 
چون صداوس��یما که همواره منتظر 

فرصتی هس��تند برای حمله، شروع 
به برنامه س��ازی در رابط��ه با وزارت 
ارتباط��ات کردند ب��دون اینکه این 
فرص��ت را به م��ا بدهند ت��ا جواب 
دهیم. ام��ا آنچه مقام معظم رهبری 
فرمودند ج��زو ماموریت های وزارت 
ارتباط��ات نمی ش��ود، چراک��ه این 
وزارتخانه اقدام به راه اندازی ش��بکه 
ملی اطالعات کرده و فرمایش ایشان 
در ارتب��اط با محتوای تولید ش��ده 

بوده است. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با اش��اره به انگیزه ای��ن وزارتخانه و 
وزارت علوم و رؤس��ای دانش��گاه ها 
علم��ی  ش��بکه  راه ان��دازی  ب��رای 
کش��ور، گفت: همه اینها باعث ش��د 
ب��ه آینده ای��ن پروژه مه��م امیدوار 
باش��یم، درحالی که در دنیای امروز 
دانش��گاه ها در کن��ار تولی��د علم به 

مرکز تولید ثروت تبدیل ش��ده اند و 
با ش��کل گیری مهارت و علم، ثروت 
می آید و پیش��رفت حاصل می شود؛ 
همانطور که بسیاری از دانشگاه های 
کشورها، مراکز رشدی به عنوان بنگاه 
هستند و در جهت توسعه اقتصادی 

و فناوری نقش آفرینی می کنند. 
اینکه دانشگاه های  با بیان  واعظی 
ما با جوانان و اساتید خوبی که دارد 
بای��د حداکثر بهره برداری را داش��ته 
باشد، افزود: ما شبکه علمی را ایجاد 
کردیم و این دانش��گاه ها هستند که 
باید تولید محتوا کنند. اساتیدی که 
تدری��س می کنند دانش��جویانی که 
تحقیق می کنند و پایان  نامه ها باید 
در راس��تای تولید محت��وا و در کنار 

آموزش و پژوهش قرار گیرند. 
وی بی��ان ک��رد: در ح��ال حاضر 
کتابخانه ه��ای  در  اس��ت  ممک��ن 

باش��د که  دانش��گاه ها مجلدهای��ی 
اس��تفاده از آنها سخت است و امروز 
ش��بکه علمی کشور این کار را آسان 
خواهد کرد و امیدواریم با راه اندازی 
این ش��بکه در تولید محتوای علمی 

هم افزایی داشته باشیم. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با بی��ان اینکه در گذش��ته قرار بود 
این طراح��ی گام به گام پیش برود، 
اظهار کرد: با ورود شرکت مخابرات 
ایران و اصالح پروانه توسط سازمان 
ارتباطات رادیویی  تنظیم مقررات و 
ما جهش خواهیم داشت و می توانیم 
به جای تعداد دانش��گاه های محدود 
به سرعت همه دانشگاه های کشور را 
به این ش��بکه متصل کنیم تا هم ما 
بتوانیم از یافته های سایر دانشگاه ها 
استفاده کرده و هم آنها از یافته های 

ما استفاده کنند. 

نسل سوم شبکه علمی ایران راه اندازی شد

میزب��ان  ایرانس��ل  گذش��ته  روز 
اصحاب رس��انه در شرکت خود بود 
و با حض��ور خبرن��گاران، طرح ها و 

تعرفه های تازه ای را معرفی کرد. 
ایرانس��ل در ابتدای مراس��م خود 
خب��ر داد ک��ه »هزینه اش��تراک و 
تعرف��ه« مکالم��ه س��یم کارت های 
دائمی ایرانس��ل که ت��ا پیش از این 
499 ریال در دقیق��ه بود، به 333 
ری��ال در دقیقه به ه��ر مقصدی در 
تمام خطوط اپراتورهای تلفن ثابت 

و همراه کشور کاهش یافت. 

کاهش قیمت سیم کارت های 
دائمی و هدایای آنها

یکی دیگر از مهم ترین بخش های 
معرفی  ایرانس��ل،  کنفرانس خبری 
با  )آی س��یم(  دائم��ی  س��یم کارت 
قیمتی تازه بود. ایرانس��ل با کاهش 
آی س��یم،  قیم��ت  درص��دی   50
س��یم کارت دائمی خود را با قیمت 

60ه��زار تومان عرض��ه می کند که 
امکان پرداخت اقس��اطی این مبلغ 

نیز برای متقاضیان فراهم است. 
به عالوه ایرانس��ل برای مشترکان 
دائم��ی،  س��یم کارت های  جدی��د 
اعتباری  تبدیل کنندگان سیم کارت 
ترابردکنن��دگان  و  دائم��ی  ب��ه 
سیم کارت دائمی به شبکه ایرانسل، 
ی��ک م��اه مکالم��ه رای��گان درون 
ش��بکه و از م��اه دوم، روزان��ه یک 
س��اعت مکالم��ه رایگان ایرانس��لی 
ب��دون محدودی��ت در تعداد تماس 
دس��توری  ک��د  ش��ماره گیری  ب��ا 
*4444*1# در نظر گرفته است. 

همچنی��ن مش��ترکان فوق از 20 
گیگابایت اینترنت هدیه 30 روزه و 
از ماه دوم، تا ش��ش م��اه، ماهانه از 
یک گیگابایت اینترنت همراه هدیه 
با اعتبار 30 روز بهره مند می شوند. 

معرفی مودم TF-160 فیوژن با 

تکنولوژی اینترنت ثابت و همراه
در این مراس��م، ایرانسل از مودم 
جدید TF-I60 رونمایی کرد. این 
مودم برای نخس��تین ب��ار در ایران 
ویژگی پش��تیبانی از دو تکنولوژی 
و  )هم��راه    TD-LTE و   LTE
ثاب��ت( را دارد و ب��ا قابلیت تجمیع 
از   ،CAT6فن��اوری و  فرکان��س 
برثانی��ه  مگابی��ت   300 س��رعت 
پش��تیبانی می کند. الزم به اش��اره 
است که مودم TF-160 فیوژن تا 
نس��ل 4.5 اینترنت را نیز پشتیبانی 

می کند. 

معرفی بسته های جدید  
TD-LTE

معرفی بس��ته های جدید اینترنت 
 ،)TD-LTE( ثاب��ت   نس��ل 4.5 
بخش دیگری از مراس��م ایرانس��ل 
را تش��کیل می داد. این شرکت حاال 
بس��ته ای با مدت زمانی یک ساله و 

ترافیک یک ترابایت��ی دارد. قیمت 
هر گیگابای��ت اینترنت در برخی از 
بس��ته های فوق، تنه��ا 660 تومان 

محاسبه شده است. 

اعالم آخرین آمار ترابردپذیری
 باقر صم��دی، مدیرکل توس��عه 
محص��والت ایرانس��ل، گزارش��ی از 
آخرین نتایج ترابردپذیری در شبکه 
ایرانس��ل ارائ��ه کرد. ب��ه گفته وی، 
براساس آخرین گزارش دریافتی از 
ش��رکت پایا، تا پایان روز 9 تیر 96، 
تعداد 111325 درخواست خروج از 
شبکه همراه اول و ورود به ایرانسل 
ثبت شده که در این میان 48426 
43.4درص��د  یعن��ی  درخواس��ت، 
درخواس��ت ها منجر به ترابرد موفق 

به ایرانسل شده است. 
درخواس��ت های  تعداد  مقابل  در 
ثبت ش��ده برای خروج از ایرانس��ل 
 80094 اول  هم��راه  ب��ه  ورود  و 

ای��ن  از  ک��ه  ب��وده  درخواس��ت 
 تع��داد 68646 درخواس��ت، یعنی

 85. 7 درصد درخواست ها به ترابرد 
موفقیت آمیز منتهی شده است. 

رابط��ه  همی��ن  در  صم��دی 
می گوی��د:  »براس��اس ای��ن آم��ار، 
نسبت درخواست ورود به خروج در 
شبکه ایرانسل، به عنوان ارائه دهنده 
اینترنت  گسترده ترین و سریع ترین 
نسل 4 و 5. 4همراه و ثابت در ایران 

38. 1 است.«
صم��دی در ادام��ه آمار ف��وق را 
درخواس��ت های  تع��داد  براس��اس 
یکت��ا نیز مورد بررس��ی قرار داد. بر 
این اس��اس تا پایان روز 9 تیر 96، 
تعداد 76822 درخواست یکتا برای 
خروج از شبکه همراه اول و ورود به 
ایرانس��ل ثبت شده که در این میان 
 تنه��ا 48063 درخواس��ت، یعن��ی

 5. 62 درصد درخواست ها منجر به 
ترابرد موفق به ایرانسل شده است. 

خالصه کنفرانس خبری ایرانسل از کاهش تعرفه مکالمه تا ارائه بسته یک ترابایتی اینترنت

نس��خه آتی همراه کارت به سمت 
کیف پول الکترونیکی می رود. 

نیم��ا نام��داری، مع��اون ط��رح و 
توس��عه ش��رکت ارتباط فردا و رئیس 
هیأت مدیره ش��رکت پیدا با بیان این 
مطلب در مراسم قرعه کشی جشنواره 
تپش در ه��ر تراکنش اعالم کرد: این 
جشنواره می تواند نقطه پایان و آغازی 

جدید برای همراه کارت باشد.
نیما نامداری تأکید کرد: ارتباط فردا 
همیش��ه می خواهد ی��ک گام جلوتر از 
صنعت حرکت کند. البته یک گام جلوتر 
بودن همیشه ساده نیست، زمانی که ما 
اجرای طرح همراه کارت را آغاز کردیم 
روی  را  س��رویس ها  ای��ن  هیچ ک��س 
برنامک های )اپلیکیشن( بانکی خود ارائه 
نمی داد، این در حالی است که هم اکنون 
تمام ش��رکت های PSP برای ارائه این 
خدمات با یکدیگر رقابت می کنند، این 
به معنای آن است که ما باید مسیر خود 
را در این بخش تغییر دهیم و یک سطح 
باالت��ر بروی��م. روی موضوعی که همه 

ایستاده اند ما نمی ایستیم.
او اعالم کردد: به زودی - ش��هریور 
ماه - نس��خه جدید همراه کارت ارائه 
می ش��ود و سرویس هایی که روی این 
برنامک جدید یانس��خه جدید همراه 
کارت ارائه می شود با سرویس هایی که 

هم اکنون ارائه می شود متفاوت خواهد 
ب��ود. او ادامه داد: نس��خه آتی همراه 
کارت به سمت کیف پول الکترونیکی 
خواهد رفت و به گونه ای خواهد بود که 
با شرایط جدید پرداخت الکترونیکی 
کشور سازگار باش��د. محصول جدید 
همراه کارت تجرب��ه کاربری جدیدی 

ایجاد خواهد کرد.
نامداری گفت: یک��ی از برنامه های 
ش��رکت ارتباط فردا حرکت به سمت 
بانکداری باز است، ما می خواهیم یک 
پارادایم ش��یفت در فض��ای بانکداری 
ایجاد کنی��م، به گونه ای ک��ه بتوان از 

خدمات بانکی در حوزه های دیگر نیز 
بهره برد. او با اشاره به سایر پروژه هایی 
ک��ه ب��رای اج��را در دس��تور کاری 
ش��رکت ارتباط فردا قرار دارد، گفت: 
س��وپرمارکت های مالی از برنامه های 
آتی ما به شمار می آیند. مراکزی که نام 
بان��ک، بیمه یا بورس بر س��ر در خود 
ندارند، اما به گونه ای طراحی ش��ده اند 
که تمامی خدمات مالی را ارائه خواهند 
داد. در مراس��م قرعه کشی جشنواره 
تپش در هر تراکنش شش نفر به قید 
قرعه انتخاب ش��دند و جوایز متفاوت 
این برندگان نش��ان از تفاوت دیدگاه 

برگزارکنندگان این همایش می دهد. 
جایزه سفر به قطب شمال جایزه اول 
این جشنواره اس��ت. پنج جایزه دیگر 
مربوط به س��فر به جنگل های آمازون 
و سفر به آفریقا است. برگزارکنندگان 
این جشنواره س��عی کردند همانطور 
که با همراه کارت توانس��تند تغییری 
در فعالیت ه��ای بانکی ایج��اد کنند، 
با این جش��نواره و هدای��ا نیز بتوانند 
تفاوتی در زندگی اف��راد ایجاد کنند، 
چراکه سفر تغییر در بطن زندگی افراد 
ایجاد می کند.  مدیرعامل شرکت پیدا، 
ش��رکت زیرمجموعه ش��رکت ارتباط 

ف��ردا و ارائه دهن��ده خدمات پرداخت 
موبایلی در ابتدای این مراسم با اشاره 
به پیش��ینه همراه کارت گفت: نسخه 
اولی��ه این برنامک در س��ال 93 روی 
سیستم  عامل های رایج بازار، اندروید، 
ویندوز و IOS  ارائه شد همین باعث 
ش��د تا اس��تقبال گس��ترده ای از آن 
صورت گیرد. رضا ش��کیبا نی��ا افزود: 
از ویژگی ه��ای اصلی همراه کارت این 
اس��ت که ب��رای اس��تفاده از آن الزم 
نیست حتما مشتری یک بانک باشند، 
تمامی دارن��دگان کارت ه��ای بانکی 

می توانند از همراه کارت بهره برند.
او با اش��اره به کارکردهای نس��خه 
آتی هم��راه کارت گفت: ب��ا توجه به 
گسترده تر شدن موبایل سرویس های 
آت��ی، همراه کارت بیش��تر مبتنی بر 
کیف پ��ول الکترونیک��ی خواه��د بود. 
تالش خواهیم کرد همراه کارت را به 
کیف پول موبایل تبدیل کنیم. او ادامه 
داد: البته تا زمان ارائه نس��خه جدید 
مش��تریان فعلی خود را تنها نخواهیم 
گذاشت و س��رویس های جدیدی به 
همراه کارت اضافه خواهد شد. به طور 
مثال اگر تاکنون فقط می توانس��تند 
شارژ ایرانسل خریداری کنند به زودی 
شارژ سایر اپراتورها را نیز می توانند از 

طریق این برنامه خریداری کنند.

در مراسم قرعه کشی جشنواره تپش در هر تراکنش اعالم شد 

همراه کارت کیف پول می شود
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بازار آی تی امکان جذب اکثر 
فارغ التحصیالن را دارد

به گفته یک کارشناس، اگر فارغ التحصیالن آموزش های فنی 
و مهارت��ی الزم را برای کار در حوزه فناوری اطالعات کس��ب 
کنند، این بازار امکان جذب حداکثری فارغ التحصیالن را دارد. 
مس��عود همتی، کارش��ناس حوزه فن��اوری اطالعات با بیان 
اینک��ه بازار آی تی ام��کان جذب فارغ التحصی��الن حوزه های 
فناوری اطالعات را دارد، گفت: به جرات می توان گفت که بازار 
مربوط به محصوالت و خدمات فن��اوری اطالعات و مخابرات، 
ظرفیت جذب حداکثری فارغ التحصیالن را دارد، اما به شرطی 
ک��ه این فارغ التحصیالن مهارت ه��ای الزم و عملی را برای کار 

کردن در این حوزه داشته باشند. 
این کارشناس با تأکید بر اینکه فقط مدرک نمی تواند ضامن 
مهارت آموزی مس��ائل عملی مرتبط با رش��د تحصیلی باش��د، 
ادامه داد: بس��یاری از فارغ التحصیالن در مقاطع کارشناس��ی 
و کارشناس��ی ارش��د و حتی دکترا فاق��د مهارت های عملی و 
حرف��ه ای الزم برای فعالی��ت در بازار کار آی تی هس��تند. در 
ب��ازار خصوصی مرتبط با حوزه های فن��اوری اطالعات از افراد 

متخصص در کار عملی مدرک می خواهند. 
وی با انتقاد از فضای حاکم بر دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی ک��ه صرفاً ب��ه دادن آموزش های تئ��وری و غیرعملی به 
دانش��جویان اکتفا می کنند، گفت: مسائل و مباحث تئوری که 
در کتاب های درس��ی خوانده می ش��ود، در بسیاری از حوزه ها 
ب��ا واقعیت کار عملی فاصله دارد، به ط��وری که می توان گفت 
هن��گام ورود به بازار کار تقریبا فرقی بین یک فرد تحصیلکرده 

آکادمیک با یک فرد دیپلم وجود ندارد. 
همتی در ادامه به انتقاد از عملکرد سازمان فنی و حرفه ای در 
زمین��ه آموختن مهارت های الزم به کارآموزان در این خصوص 
اظهار کرد: متأسفانه سازمان فنی و حرفه ای تا حدودی درگیر 
بوروکراس��ی زدگی ش��ده و از رس��الت اصلی خود که آموختن 
عمل��ی مت��ون و تکنیک ها به کارآموزان و آم��اده کردن کامل 
آنها برای ورود به بازار کار اس��ت فاصله گرفته و دارندگان این 
مدرک آمادگی الزم برای کار در بازار کار را کس��ب نمی کنند. 
وی با اس��تقبال از عملکرد برخی آموزش��گاه های خصوصی در 
ح��وزه فناوری اطالع��ات گفت: در برخی از این آموزش��گاه ها 
اف��رادی با مدرک دیپلم می توانند بروند و بعد از گذراندن یک 
دوره آموزش مناس��ب به س��رعت وارد بازار کار شوند و حتی 
حقوق باالی��ی را نیز طلب کنند، چراکه متخصص هس��تند و 
می توانن��د در بازار مفید باش��ند. در این خصوص به ش��خصه 
س��االنه چندین فرد با م��درک دیپلم را آم��وزش و روانه بازار 

می کنم که تا اینجا بسیار موفق عمل کرده اند. 
این کارشناس در پایان در خصوص نقش وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات در خصوص کمک به اشتغال فارغ التحصیالن 
نی��ز گف��ت: وزارت ارتباط��ات در اینجا باید نقش س��تادی و 
برنامه ری��ز را ایفا کند و با س��وق دادن بودجه به س��مت ایجاد 
آزمایش��گاه ها و کارگاه ه��ای کوچ��ک آموزش��ی مهارت��ی در 

مهارت افزایی دانشجویان و جوانان نقش خود را انجام دهد. 

رایزنی وزارت ارتباطات با دادستانی برای 
رفع فیلتر بالگ اسپات و یوتیوب در 

دانشگاه ها
مدیرعامل ش��رکت ارتباط��ات زیرس��اخت از رایزنی جدی 
وزارت ارتباط��ات ب��ا دادس��تانی کل کش��ور برای رف��ع فیلتر 
 بالگ اس��پات و یوتیوب در دانش��گاه ها خب��ر داد. محمد جواد 
آذری جهرمی در مراسم بهره برداری از نسل سوم شبکه علمی 
کش��ور از رایزنی جدی وزارت ارتباطات با دادستانی کل کشور 
برای رفع فیلتر بالگ اسپات و یوتیوب در دانشگاه ها خبر داد. 
وی گفت: با دادس��تانی کل کش��ور مذاکرات��ی جدی انجام 
داده ایم که دو س��رویس بالگ اسپات و یوتیوب در دانشگاه ها 

رفع فیلتر شود و در اختیار دانشجویان و اساتید قرار گیرد. 
به گفته وی، نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در کارگروه فیلترینگ به ش��دت موضوع را پیگیری می کنند و 

مطالب برای ارائه این درخواست آماده شده است. 

تأیید ساخت پلی استیشن 5 توسط مدیر 
آمریکایی سونی

مدیر اس��تودیوی جهانی س��ونی در آمریکا تأیید کرد که در 
حال ساخت پلی استیشن 5 هستند. 

مدیر پلی استیش��ن در آمریکا در مصاحبه با پورتال آلمانی 
Golem.de از توس��عه پلی استیش��ن بعدی س��ونی گفت و 

احتمال ورود آن را در سال آینده میالدی رد نکرد. 
 البت��ه وی در واکن��ش به عرضه ایکس باک��س وان ایکس و 
پلی استیش��ن 4 پرو، ورود سازندگان کنس��ول به داستان هر 
س��ال یک س��خت افزار، شبیه صنعت گوش��ی های هوشمند را 
رد کرد ولی گفت آنها روی کنس��ول بعدی پلی استیش��ن کار 
می کنند اما این دلیل نمی ش��ود که آنها بخواهند هر سال یک 

کنسول بسازند. 
الی��دن همچنی��ن تأکید ک��رد که ق��رار نیس��ت گیم های 
مخص��وص PS4 بیاین��د و این اس��تراتژی را صحیح نمی داند 
و این درحالی اس��ت که سونی س��رمایه گذاری سنگینی روی 
پلتفرم خود در PS4 کرده اس��ت. از سوی دیگر طراح معروف 
گی��م در آمریکا، مارک س��رنی اخیرا اعالم کرد ک��ه به تغییر 
نس��ل در دنیای کنسول ها اعتقاد دارد و پلی استیشن 4 پرو را 
کنس��ول نسل وسط می داند که با ورود PS5 می توان به نسل 

جدید امید بست. 

پس از دو سال، فیلیپس با یک میان رده 
قصد بازگشت به دنیای موبایل را دارد

  »TENAA«  براساس اطالعاتی که می توان آنها را در سایت
)رگوالتوری چین( دید، فیلیپس اکنون در حال توسعه موبایلی 
با نام  »S329« اس��ت؛ دستگاهی میان رده که به نمایشگری 
5اینچی مجهز شده و رزولوشن تصویر HD را با خود به همراه 
دارد. اش��اره ای به نام چیپست نشده ولی از     S329  از یک 
پردازنده 8 هس��ته ای با فرکانس پردازشی 1.5 گیگاهرتز بهره 
می برد و 3 گیگابایت رم، 16 گیگابایت حافظه داخلی، دوربین 

13مگاپیکسلی و باتری 3000 میلی آمپرساعتی دارد. 
مش��خص نیست که این محصول میان رده هلندی چه زمان 
و ب��ا چه قیمتی به فروش��گاه ها می رس��د. با این حال، انتش��ار 
اطالعات آن در TENAA نشان از آن دارد که به زودی شاهد 
معرف��ی اش خواهیم ب��ود و البته به بازار چی��ن هم راه خواهد 
یافت. س��ال ها پیش و در زمانی که موبایل های س��اده نوکیا در 
ایران مقام اول فروش را داش��تند، تلفن های همراه فیلیپس را 
هم می ش��د در گوش��ه و کنار موبایل فروشی ها دید و این برند 
تا حدی برای ایرانی ها هم خاطره انگیز است. از سوی دیگر به 
نظر می رس��د که پس از دو س��ال، فیلیپس می خواهد موبایلی 
را به ش��کل جهانی عرضه کند و باید دید این دستگاه به نوعی 

دوباره راه خود را به ایران هم باز می کند یا خیر. 
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افزایش شکاف دیجیتالی با اینترنت! 
مفه��وم ش��کاف دیجیتالی بیان می کند ک��ه در دنیای 
جدید، بهره گی��ری از تکنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی 
می��ان کش��ورهای مختل��ف و همچنی��ن درون جوام��ع 
ب��ه صورت عادالنه تقس��یم نش��ده  اس��ت. در واقع مردم 
کشورهای توسعه یافته در مقایسه با مردم کشورهای فقیر 
دسترس��ی مش��ابهی به اطالعات ندارند و اینترنت به این 

شکاف دامن زده است. 
در دنیای��ی ک��ه ه��ر روز بی��ش از پیش ارتب��اط افراد 
در فض��ای مجازی ش��کل می گیرد و فن��اوری اطالعات 
س��اختارها، روال ها و ارائه خدمات در بخش های مختلف 
را به طور چش��مگیری متحول کرده اس��ت،  از یک س��و 
ش��اهد رشد و تکامل برخی جوامع و از سوی دیگر، شاهد 
نابرابری ه��ای بین المللی در زمینه دسترس��ی به فناوری 

اطالعات و ارتباطات هستیم. 
میزان اس��تفاده  جوامع از فناوری اطالعات و به عبارت 
دیگ��ر، ضریب نفوذ فناوری ه��ای اطالعاتی و ارتباطی در 
جوامع فعلی به تش��کیل یک طبقه بندی منجر ش��ده که 
پیام��د عمده آن »ش��کاف دیجیتالی« نام دارد. ش��کاف 
دیجیتال��ی  )DIGITAL DIVIDE( به معنای وجود 
نابرابری در دسترسی و اس��تفاده از فناوری های ارتباطی 
و اطالعاتی )ICT( بین کشورها و جوامع مختلف است. 

با توجه به اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
ش��کاف دیجیتال��ی دارای ابعاد مختلف فن��ی، اقتصادی، 
اطالعاتی، ارتباطی و دسترس��ی اس��ت. ش��کاف فناوری 
به معنای ش��کاف بین کس��انی اس��ت که به فناوری های 
جدید دسترس��ی دارند و کس��انی که به ای��ن فناوری ها 
دسترس��ی ندارند. در ابعاد اقتصادی، شکاف بین کسانی 
است که توانایی و قابلیت استفاده از منابع را برای توسعه 
زیرس��اخت های اطالعاتی پیش��رفته دارند و کس��انی که 

ندارند. 
س��واد اطالعاتی نیز دربرگیرن��ده مجموعه ای از حداقل 
مهارت ها برای استفاده از ابزارهای جست وجوی اطالعات 
برای تعیین منابع اطالعاتی مفید برای ارزیابی و دسترسی 
به راب��ط اطالعاتی و ترکیب این اطالع��ات در مکانیزمی 

است که قابلیت حل مشکل اطالعاتی را داشته باشد. 
یک��ی دیگر از ابعاد تأثیرگذار بر ش��کاف، بین کس��انی 
اس��ت که به فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته مانند 
خدم��ات اینترنتی پهن باند دسترس��ی دارند و کس��انی 
که حتی به اش��کال س��اده فناوری اطالعات و ارتباطات 
مانند خط��وط تلفن ثابت دسترس��ی ندارن��د. در زمینه 
دسترس��ی به اطالعات نیز اعتقاد بر این اس��ت که برخی 
از انواع ش��کاف بین کس��انی وجود دارد که به ابزارهای و 
حمایت های اجتماعی مورد نیاز برای دسترس��ی و تبادل 
اطالع��ات دسترس��ی دارن��د و آنهایی ک��ه از این حقوق 

برخوردار نیستند. 
با مراجعه به آمار رسمی داخلی و بین المللی درمی یابیم 
ضریب نف��وذ اینترنت در بین جوام��ع در حال افزایش و 
تعداد کاربران اینترنت به س��رعت در حال رش��د اس��ت. 
مش��اهده آمار طی سال های 2000 تا 2016 حاکی از آن 
اس��ت که اینترنت به زودی در سراسر دنیا فراگیر خواهد 

شد. 

تأثیرات اینترنت بر کاهش و افزایش شکاف دیجیتالی

ف��از نخس��ت کاهش ش��کاف دیجیتالی، فراهم س��ازی 
زیرس��اخت ها جهت دسترسی به اینترنت و شبکه جهانی 
اس��ت. از آنجا ک��ه خود دسترس��ی به اینترن��ت یکی از 
شاخصه های سنجش شکاف دیجیتال محسوب می شود، 
بدیهی اس��ت که فراهم شدن تجهیزات اینترنت برای هر 
کش��وری باعث کاهش شکاف آن با سایر کشورهای دارا و 
افزایش شکاف بین آن کشور و کشورهای محروم خواهد 
ب��ود و اگر روند فراهم ش��دن اصل تجهی��زات ادامه یابد، 

شکاف در این زمینه از بین خواهد رفت. 
پ��س از ورود و دسترس��ی اینترن��ت، ف��از دوم کاهش 
شکاف دیجیتال با ایجاد و افزایش فرصت دیجیتال فراهم 
می ش��ود. ش��اخص فرصت های دیجیت�ال یک ش��اخص 
ترکیب�ی متش��کل از 11 ش��اخص اصلی م���ورد تواف�ق 
بین الملل��ی درباره ICT اس��ت که بر مبنای س��ه مقوله 
فرصت، زیرساخت و به کارگیری استوار شده است. از این 
رو افرادی که دارای اینترنت هستند با توجه به زیرساخت 
فراهم شده امکان باالتری برای دسترسی به این اطالعات 

خواهند داشت. 
 

ال جی کیو 6 در راه است؛ به برادر 
کوچک تر ال جی جی 6 سالم کنید! 

ایوان بل��س، لودهنده معروف توییت��ری ادعا کرده که 
موبای��ل ال ج��ی جی 6 مین��ی  )LG G6 mini( با نام 
ال ج��ی کیو LG Q6( 6( روانه بازار می ش��ود. در ادامه، 
مشخصات این گوشی جدید ال جی را مرور خواهیم کرد. 
پیش از این در خبری خوانده بودیم که کمپانی کره ای 
ال ج��ی قص��د طراحی و تولی��د نس��خه ای کوچک تر از 
پرچم��دار فعلی خود را داش��ته و آن را با نام غیر رس��می 
ال ج��ی ج��ی 6 مینی به مرحله تولید می رس��اند. اما در 
تازه ترین ش��ایعات، گویا این محص��ول، ال جی Q6 نام 
خواهد گرفت و شماره سریال آن نیز M700 خواهد بود. 
ال جی در ح��ال حاضر موفق به اخذ گواهی FCC برای 

این موبایل شده است. 

مشخصات فنی ال جی کیو 6
براساس شایعات منتشر شده، ال جی کیو 6 به نمایشگری 
5.4 اینچ��ی با نس��بت تصویر 18:9 مجهز ب��وده که به رغم 
یکسان بودن این نسبت تصویر با نسخه اصلی پرچمدار، اندازه 
 )LG G6(  6 صفحه نمای��ش آن کوچک تر از ال ج��ی جی
اس��ت. نس��بت صفحه به بدنه Q6 نیز نزدیک به 80 درصد 
عنوان شده اس��ت، درحالی که G6  نسبت تصویری برابر با 

78.6 درصد دارد. 
از دیگر تفاوت های گوشی ال جی کیو 6 با ال جی جی 6 
می توان به دوربین و میزان حافظه رم آنها اشاره کرد.Q6  به 
دوربینی تک لنزی و 13 مگاپیکس��لی به همراه 3 گیگابایت 
رم مجهز خواهد شد درحالی که G6 با دوربین اصلی دوگانه 
و 4 گیگابایت رم به بازار عرضه ش��ده اس��ت. هنوز جزییات 
بیشتری از نوع پردازنده و دیگر مشخصات نسخه کوچک تر 
پرچمدار LG در دست نبوده و مشخص نیست آیا کمپانی 
کره ای گوشی هوشمند جدید خود را به چیپستی مشابه با 
جی 6 )اسنپدراگون 821( مجهز خواهد کرد یا به استفاده از 

پردازنده ای میان رده بسنده می کند. 



کارورزی و انج��ام پروژه  بدون دس��تمزد، مزایا و معایبی 
دارد که باعث می ش��ود تصمیم گیری در این زمینه قدری 
دش��وار شود. با ما باش��ید تا ببینیم چگونه می توان در این 

زمینه، هوشمندانه و هدفمندانه تصمیم گرفت. 
ب��ه گزارش زومی��ت، در چهار مورد زی��ر، کار بدون مزد 

مفید خواهد بود: 

۱- وقتی فرصت ایجادش�ده به شما تجربه هایی در 
زندگی واقعی می دهد

اگر یک عکاس��ی به عنوان کس��ب وکار جانبی راه اندازی 
کنید، نباید انتظار داشته باشید برای نخستین تجربه های 
کاری درآمد کس��ب کنی��د، بنابراین برای اینک��ه بتوانید 
مش��تریان گوناگون��ی را از بازار ه��دف بالقوه تان جذب و 
بالفعل کنید، آمادگی داش��ته باشید که گرفتن عکس های 

عروسی و عکس های پرسنلی را به  رایگان انجام دهید. 
به طور مش��ابه اگر می خواهید س��خنران، مشاور یا مربی 
باش��ید، برای مدتی رایگان کار کنید و از این فرصت برای 
تس��لط بر مهارت های موردنیاز بهره ببری��د. وقتی تجربه 
کسب کردید، می توانید در ازای خدماتی که ارائه می دهید 
پول درخواس��ت کنید. برای تع��داد دفعاتی که رایگان کار 
می کنید محدودیت قائل ش��وید. اگ��ر بعد از ۵۰ مورد کار 
بدون دستمزد همچنان رایگان فعالیت می کنید، بدانید که 
این کار ش��ما تبدیل کردن یک منبع درآمد قانونی به یک 

سرگرمی صرف است. 

۲- وقتی کسب تجربه باعث معرفی شما می شود و 

به کارتان مشروعیت می بخشد
خواه تولیدکننده پادکس��تی باشید که به دنبال محتوای 
رایگان می گردد یا س��ازمانی که از شما می خواهد میزبانی 
یک وبینار را برای کارمندان ش��ان به عهده بگیرید؛ معموال 
دع��وت به کار رایگان با قول معرفی و تبلیغات آتی صورت 

می گیرد. 
اگر دوست تان از ش��ما بخواهد رایگان برایش وب سایت 
بس��ازید و در ازای آن اعتبار اندکی در کسب و کار به دست 
آورید، آیا این کار باعث می ش��ود مش��تریان بیش��تری به 
دس��ت آورید؟ بله می توانید، اگر دوست شما وبالگ نویس 
مشهوری با میلیون ها خواننده در ماه باشد. اما حتی در آن 
صورت هم بعید است سرتان با مشتریان جدید شلوغ شود. 
ب��ا این حال اگر دوس��ت ش��ما می گوید یک پس��ت در 
وبالگش خواهد نوش��ت که در آن شما را به عنوان بهترین 
طراح وب س��ایت معرفی می کند، ممکن اس��ت این کسب 
وجهه ارزش کار رایگان داش��ته باش��د. دعوت آش��کاری 
که توس��ط میلیون ها نفر خوانده می ش��ود، می تواند باعث 

بهبودهای بزرگی در کسب وکار شما شود.
 

۳- وقت�ی از هدفی حمایت می کنید که به آن باور 
دارید

وقت��ی فرصت��ی وج��ود دارد تا درگیر هدفی ش��وید که 
ب��ه آن باور دارید، منطقی اس��ت بر آنچ��ه می توانید ارائه 
دهید تمرکز کنید نه آنچه ممکن اس��ت کسب کنید. فقط 
مطمئن ش��وید کار داوطلبانه ش��ما اث��ر نامطلوبی بر کار 

اصلی تان نگذارد. 

محدودیت های��ی برای می��زان زمانی که ب��رای کارهای 
داوطلبان��ه می گذاری��د تعیین کنید. چ��ه تصمیم بگیرید 
که س��الی یک لوگو به ص��ورت رایگان طراحی کنید و چه 
متعهد ش��وید که ساالنه در س��ه رویداد، رایگان سخنرانی 
داشته باش��ید. یک محدودیت معین از هدر رفتن بیش از 
حد وقت ش��ما جلوگیری می کند. آنگاه اگر کس��ی از شما 
خواست زمان خود را وقف کنید، می توانید بگویید من قبال 

سهم امسالم را برای کار رایگان استفاده کرده ام. 

۴. وقت�ی همکاری کردن اثر قابل توجهی بر رزومه 
شما دارد

ش��اید فرض کنید که بزرگ ترین ش��رکت ها بیش��ترین 
هزینه را برای خدمات شما صرف خواهند کرد، اما همیشه 
این گونه نیست. جالب است بدانید بسیاری از سازمان های 
پرس��ود، با اینکه پ��ول فراوانی دارند از اف��راد می خواهند 

برای شان رایگان کار کنند. 
اگر شرکت مشهوری از شما تقاضای کار بدون دستمزد 
می کند، همکاری ش��ما با آن س��ازمان می تواند دیگران را 
تحت تأثیر قرار دهد. س��خنرانی های ت��د، نمونه بزرگی از 

این حالت است. 
س��خنرانان گردهمایی های تِد و تداِک��س پولی دریافت 
نمی کنند، اما س��خنرانی در یک رویداد تد می تواند باعث 
رونق کار یک فرد ش��ود. یک س��خنرانی موفق می تواند به 
گفت وگوهای سودآوری منجر شود. مثال به بستن قرارداد 
چاپ کتاب با یک ناش��ر معروف یا معرفی ش��دن توس��ط 

رسانه های تأثیرگذار. 

کی باید رایگان کار کرد؟ 

مدرسه مدیریت
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مالیات جدید در سراسر هند
فرص�ت امروز: ب��ه گزارش دهلی ن��و، روز جمعه مجلس 
پارلمان هند جلسه نیمه شبانه ای برای معرفی مالیات جدید در 
سراسر کشور برگزار کرد. مالیات جدید جایگزین مالیات های 
ایالت��ی و فدرال خواهد ش��د که به دنب��ال آن قیمت اجناس 
خریداری شده توسط مردم تغییر خواهد کرد. رئیس جمهور و 
نخست وزیر هند، برنامه ای برای اصالح نظام مالیاتی از تاریخ 
یکم ژوئن تحت عنوان مالیات خدمات و کاال ها مطرح کردند. 
نارندا مودی، نخس��ت وزیر هندوستان، طی سخنرانی خود 
اع��الم کرد که به لطف سیس��تم جدید مالیاتی در سراس��ر 
کش��ور ۵۰۰ نوع مالیات حذف خواهد ش��د. به دنبال اجرای 
این سیس��تم بی ثباتی تجاری از بی��ن خواهد رفت و صادرات 
ارتقا خواهد یافت. او در ادامه گفت: »سیستم مالیاتی جدید، 
سیستم ساده ای است که از درآمد های حرام و فساد های مالی 
جلوگیری خواهد کرد. این سیس��تم برای افراد صادقی که به 

دنبال کسب روزی حالل هستند، فرصت خوبی است.« 
کنگره اصلی مخالفان و برخی احزاب دیگر در مراسم نیمه 
ش��ب گفتند که حدود 7 میلیون تجار به زمان بیشتری برای 
آماده شدن برای سیستم مالیاتی جدید نیاز دارند، چرا که در 
این صورت ملزم هس��تند ماهانه گزارش های مالیاتی خود را 
آماده کنند. با این حال گروه مخالف، از سیستم مالیاتی جدید 
حمایت کردند. آرونید سوبرامانیان، مشاور ارشد اقتصاد هند از 
حل و فصل مش��کالت موجود در اجرای این سیستم تا یکی، 
دو ماه آینده مطمئن بود. ماه گذش��ته دولت لیس��تی از تمام 
اجناس��ی که باید در چهار گروه دسته بندی شوند، از چای و 
ش��امپو گرفته تا خودرو را اعالم ک��رد. به این چهار گروه باید 

نرخ های ۵، 12، 18 و 28 درصدی مالیات تعلق گیرد. 
usnews :منبع

جنگ تجارت جهانی در صورت 
محدودیت واردات فوالد و آلومینیوم

فرص�ت امروز: دیپلمات های چینی و اروپایی در خصوص 
طرح های گزارش ش��ده برای محدود ک��ردن واردات فوالد و 

آلومینیوم هشدار دادند. 
در صورت اعم��ال این محدودیت، جنگ تجارت جهانی به 
وجود خواهد آمد. رئیس جمهور آمریکا با اس��تفاده از قانونی 
ک��ه به ندرت مورد اس��تفاده ق��رار گرفته، می توان��د واردات 
کاالهایی را که برای دفاع ملی مهم تلقی می ش��وند، محدود 
کن��د و طرح »اولویت با آمریکایی ها« را ب��ه اجرا در آورد. اما 
روز جمعه، اتحادیه اروپا و چین در گفت وگو با شورای کاالی 
سازمان تجارت جهانی اعالم کردند که تعرفه های بخش 232 
نمی توانند براساس امنیت ملی توجیه شوند، درحالی که برخی 
دیگر پیشنهاد دادند که این عمل می تواند اقدامات متقابلی را 

به دنبال داشته باشد. 
واش��نگتن به دنبال کاهش ظرفیت تولید جهانی به ویژه در 
 ،Axios چین اس��ت. براساس اخبار منتشر ش��ده در سایت
ترامپ با حمایت از سوی گروه کوچک همکاران، روز دوشنبه 
در جلس��ه ای با مقامات ارشد کاخ سفید گفت که قصد دارد 
تعرفه ها را تا 2۰ درصد روی فلز و سایر موارد وارداتی همچون 
آلومینیوم، نیمه هادی ها، کاغذ و ماش��ین لباسشویی اعمال 

کند.
 به گزارش Anxios، یکی از مقامات تخمین زد که 22 نفر 
مخالف و 3 نفر موافق در جلسه حضور داشتند، اما از آنجا که 
یکی از افراد موافق دونالد ترامپ بود، پرونده بس��ته شد. بیش 
از 7۵درصد از افرادی که در جلسه حضور داشتند، با استدالل 
به اینکه سیاست جهانی و اقتصاد نادرستی در این طرح به کار 
رفته اس��ت، با آن به شدت به مخالفت کردند. در پایان جلسه، 
اکثر افراد ش��رکت کننده به این نتیجه رس��یدند که کشور به 

سوی مقابله با تجارت پیش می رود. 
theguardian :منبع

 

افزایش شاخص سهام آمریکا توسط 
شرکت های صنعتی

فرص�ت امروز: خیابان وال اس��تریت در آخرین روز س��ه 
ماهه دوم س��ال 2۰17 پس از تظاهرات گس��ترده در آخرین 
لحظات روز جمعه تجاری بسته شد. میانگین صنعتی شاخص 
داو جونز و ش��اخص Standard & Poor ۵۰۰ شامل سود 
کمی شد، درحالی که شاخص سندک کامپوزیت اساسا پایدار 
بود و س��هام های صنعتی و ش��رکت های مشتری مدار منجر 
به س��ودآوری ش��دند. با افزایش هفت روزه قیمت نفت خام، 
انرژی سهام نیز بیشتر شد. شرکت های فناوری و مراقبت های 
بهداشتی جزو بزرگ ترین رقیبان به شمار می آمدند. کوئیسنی 
کرازبی، رئیس استراتژیست بازار ارزیابی گفت: »ما در مجموع 
سه ماهه دوم سال را با بازاری قوی به پایان رساندیم، با اینکه 
فناوری آنقدر ها قوی نبود اما بخش های دیگر پیشرفت خوبی 

داشتند.«
ش��اخص S & P ۵۰۰ به می��زان ۰/2درصد تا 2/423/41 
افزای��ش یافت. ش��اخص داو نیز ۰/3درصد ت��ا 21/349/63 
افزایش و شاخص سندک با ۰/1درصد به 6/14۰/42 کاهش 
یافت. ش��اخص راس��ل 2۰۰۰ سهام ش��رکت های کوچک با 
۰/1درصد ت��ا 1/41۵/36 افزایش داش��ت. قیمت بنزین هم 
در ای��ن م��دت کاهش یافت. ش��اخص های اصلی س��هام در 
اوای��ل روز جمعه ناپایدار بودند اما به س��رعت افزایش یافتند. 
شاخص های داو، S&P ۵۰۰ و سندک با روندی منفی هفته 
را به پایان رساندند. این هفته همچنین از بدترین هفته سال 
برای شاخص سندک و سومین افت در چهار هفته اخیر برای 

شاخص فناوری بوده است. 
ش��اخص S & P ۵۰۰، وس��یع ترین معیار بازار س��هام، در 
سال جاری 8/2 درصد افزایش یافته است، درحالی که افزایش 
شاخص داو تا 8 درصد بوده است. شاخص سهام راسل 2۰۰۰ 

نیز 4/3 درصد است. 
 usnews :منبع
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اجاره نشین ها

در ح��ال حاضر ح��دود ۵ میلی��ون و 3۰۰ هزار مس��تاجر 
در کش��ور داریم ک��ه از این تعداد، 2.۵ میلیون مس��تاجر کم 
درآمد تلقی می ش��وند که بیشتر فش��ار گرانی روی این گروه 
از مس��تاجران است. در سال 7۵، 69.4 درصد از مردم صاحب 
 خانه بودند و این عدد در س��ال 8۵، 63.4 درصد و در س��ال 
9۰، ۵6.4 درصد بوده اس��ت. اگر ضریب شهری را از این آمار 
حساب کنیم به جرات می توان گفت در حال حاضر ۵9 درصد 

مردم کشور مستاجر هستند. 

 )Hooked( نام شرکت: هوکد یا قالب
سرمایه گذاری سرمایه گذار خطرپذیر: ۳میلیون دالر 
چه کاری می کند؟ هوکد داستان ها را به اندازه ای قابل 
هضم بدل می کند؛ به ش�کل و شمایل گپ و گفت های 
موبایلی و اجازه می دهد هر شخصی داستان خودش را 

بنویسد. 
چرا قرار است کارش بگیرد؟ هوکد خواندن داستانک ها 
را برای مخاطبان آسان می کند، به ویژه وقتی در ترافیک 
روزمره گی�ر افتاده اند. این ش�رکت در حال کار با تهیه 
کنندگان هالیوود است تا استعدادهای جدید را بشناسد 

و خود را متعهد به حفظ مالکیت معنوی دانسته است. 

داستان های کوچک لقمه برای 
گوشی همراه تان 

معرفی استارتاپ

جدیدترین گزارش App Annie نشان از این دارد که 
ارزش بازار اپلیکیش��ن ها در س��ال 2۰21 از 1.3 تریلیون 
دالر در س��ال 2۰16 به بیش از 6.3 تریلیون دالر خواهد 
رس��ید. ضمنا در این گزارش تعداد کاربران اپلیکیشن نیز 

تخمین زده شده اس��ت و از دو برابر شدن تعداد کاربران 
اپلیکیش��ن و رس��یدن به آمار 6.3 میلیارد نفری حکایت 
دارد. در حال حاضر مجموع کاربران اپلیکیشن ها به بیش 
از 3.4 میلیارد نفر رس��یده اس��ت. همچنین باید به تعداد 

س��اعات صرف ش��ده برای کار با اپلیکیشن  اشاره کرد که 
در س��ال 2۰21 به 3.۵ تریلیون ساعت خواهد رسید و در 
مقایس��ه با 1.6 تریلیون ساعت در س��ال 2۰16، دو برابر 

خواهد شد. 

برای مطالعه 7۲7 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

 پاسخ کارش�ناس: پیش از هر چیز باید به شما بگویم 
که س��پردن کاره��ا به دیگران نیاز به جس��ارت دارد و اگر 
این تفویض اختیار موجب ش��ود کار ب��ا 8۰درصد کیفیت 
نیز انجام ش��ود قدم بسیار خوبی برداشته اید. هرگز به فکر 
آن نباش��ید که کارها را خودتان به تنهایی با کیفیت 1۰۰ 
درص��د انجام دهید. اجازه دهید دیگران نیز اش��تباه کنند 

و به مرور به کیفیت ش��ما برس��ند. آن موقع خواهید دید 
که ش��ما چقدر بهتر می توانید به کاره��ای اصلی خودتان 
بپردازی��د و در مجم��وع به��ره وری کل تیم ش��ما افزایش 

خواهد یافت. 
دوم آنک��ه کارها را براس��اس عالق��ه و توانایی های افراد 
تقس��یم کنید. اگر اف��راد کاری را که دوس��ت دارند انجام 
دهند به سرعت به کیفیت مورد نظر شما خواهند رسید و 
خسته نخواهند ش��د. به توانایی های افراد نیز توجه داشته 
باش��ید و کاری را که افراد قادر به انجامش نیستند به آنها 

نس��پرید. همچنین برخی از کارها را خانم ها و برخی را نیز 
آقای��ان با کیفیت بهتری انجام می دهند. در تقس��یم بندی 

کارها به این نکته نیز توجه داشته باشید. 
همچنین باید بپذیرید ک��ه در ابتدا آموزش افراد ممکن 
اس��ت بخش��ی از وقت ش��ما را بگیرد و از نظر زمانی دچار 
مش��کل ش��وید و س��خت بگذرد، اما بعد از طی این دوره، 
فراغت حاصل خواهد ش��د. این دوره کوتاه را تحمل کنید 
و بدانی��د ک��ه از س��وی دیگر س��هیم ک��ردن کارکنان در 

فرآیندهای سازمانی، انگیزه کاری آنها را باال می برد. 

به کارگیری مناسب کارمندان

پرس�ش: مدیر ش�رکتی بزرگ هس�تم و تعدادی کارمند در اختیار دارم، اما همچنان بخش بزرگی از کارها را خودم انجام می دهم. چطور 
می توانم از کمک نیروی در اختیارم استفاده کنم و کارها نیز به درستی انجام شود؟  کلینیککسبوکار

7 روز آینده در یک قاب
  نخستین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل  های 

ارسباران
تاریخ برگزاری: 13 تیر 96   

مکان: تبریز
  نخستین کنفرانس ملی نانو، از سنتز تا صنعت

تاریخ برگزاری: 13 تیر 96  
مکان: تهران

  نخستین کنفرانس ملی نانو از سنتز تا صنعت
تاریخ برگزاری: 13 تیر 96   

مکان: تهران
فرانکف��ورت   کاغ��ذ  و  چ��وب  نمایش��گاه   

)ZELLCHEMING-Expo( - آلمان
تاریخ برگزاری: 13 تیر 96   

مکان: فرانکفورت
  بیس��ت وپنجمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی 

تبریز
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96   

مکان: تبریز
  نخستین همایش  بین المللی اقتصاد مقاومتی؛ مدیریت 

نااطمینانی و ضربه پذیری
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96   

مکان: تهران
  شش��مین کنگره سراس��ری فناوری های نوین ایران با 

هدف دستیابی به توسعه پایدار
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96   

مکان: تهران
  کنفرانس ملی پژوهش ه��ای نوین در برق، کامپیوتر و 

مهندسی پزشکی
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96   

مکان: استان فارس
  پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و نخستین 

کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96   

مکان: تهران
  دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

تاریخ برگزاری: 14 تیر 96  
مکان: استان گیالن

  نخس��تین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر 
سبز پایدار

تاریخ برگزاری: 14 تیر 96   
مکان: همدان

  نهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96   

مکان: تبریز
  نخس��تین همایش ملی تخصصی کمپرس��ورها )ایران 

کمپرسور 96(
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96   

مکان: تهران
 )BankTech Asia(  کنفرانس بانکداری کواالالمپور  

- مالزی
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96   

مکان: کواالالمپور
  دومین کنفرانس ساالنه اقتصاد، مدیریت و حسابداری

تاریخ برگزاری: 14 تیر 96   
مکان: اهواز

  نمایشگاه ظروف غذا خوری توکیو - ژاپن
تاریخ برگزاری: 14 تیر 96   

مکان: توکیو
 کارگاه آموزشی مدیریت پروژه 2۰17 )آشنایی با دانش 

مدیریت پروژه و کاربردهای گسترده آن در دنیای امروز(
تاریخ برگزاری: 16 تیر 96      

مکان: تهران
 کارگاه گفت وگوی هم افزا مبتنی بر نگرش سیستمی

تاریخ برگزاری: 18 تیر 96      
مکان: اصفهان

رویداد

استراتژی های تبلیغات اثربخش

ناشر: مبلغان
تعداد صفحات: 164

شابک: 978-964-2614-71-4
چاپ: اول

قطع: رقعی
جلد: شومیز

نویسنده: وینستون فلچر
مترجم: علی فروزفر
قیمت: ۵۵۰۰ تومان

تبلیغ��ات به عنوان یکی از مؤلفه های حیاتی در آمیخته 
ارتباطات بازاریابی، در ش��رایط کنونی دنیای کسب و کار، 
فق��ط هنگامی می تواند از حمایت ه��ای مدیریتی و مالی 
کافی برخوردار باش��د که اثربخش��ی قابل قبولی از خود 
نش��ان دهد و در آزمون بزرگ کارآمدی اقتصادی، یعنی 
مقرون به صرفه بودن، س��ربلند، موجه و قابل دفاع بیرون 
آی��د. ای��ن س��ربلندی، تحق��ق نمی یابد مگ��ر آنکه همه 
دس��ت اندرکاران تبلیغات، به ویژه مدرس��ان، مش��اوران، 
تبلیغ کنن��دگان، دفات��ر تبلیغاتی و رس��انه ها، خود را به 
دان��ش نوین تبلیغات و اصول و قواع��د علمی آن، مجهز 

سازند. 
وینس��تون فلچر، که یکی از اس��تادان و مؤلفان پیشتاز 
بریتانیای��ی در عرصه تبلیغات نوین اس��ت و س��ال های 
متمادی در ای��ن میدان پر رمز  و راز تجربه  اندوزی کرده، 
بس��یاری از این اصول و قواعد را در کتاب استراتژی های 
تبلیغ��ات اثربخش، با بیانی ش��یوا و آنگون��ه که در عمل 
به کار آیند، در اختی��ار عالقه مندان و جویندگان معرفت 

عمیق در موضوع تبلیغات می گذارد. 
در این کتاب می خوانیم: 

1- تبلیغات چه کاری انجام می دهد؟ 
2- صنعت تبلیغات چگونه شکل گرفته است؟ 
3- رسانه ها؛ دمیدن در بوق های تبلیغ کنندگان

4- تحقیق، تحقیق، تحقیق
۵- نقش تبلیغات در جامعه.

معرفی کتاب
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