
فرصت امروز: اعضای دولت یازدهم در حاش��یه جلس��ه روز گذش��ته هیأت 
دول��ت به س��واالت رس��انه ها پاس��خ دادند. وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت در 
جم��ع خبرنگاران، حضور دولت در صنعت خودرو س��ازی را در راس��تای اجرای 
سیاس��ت های عمومی دانس��ت و گفت: »اصراری به داش��تن س��هام در صنعت 
خودرو سازی نداریم، اما حضورمان در این صنعت در راستای اجرای سیاست های 

عمومی دولت مفید است.«
وزی��ر ارتباطات و فن آوری اطالع��ات نیز با اعالم اینک��ه مذاکراتی برای پس 
گرفتن ماهواره مصباح با ایتالیایی ها انجام شده، اعالم کرد: »این ماهواره به موزه 
نم��ی رود، چراکه موزه ای برای ماهواره ها نداریم.« همچنین معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده از شکس��تن تابوی وزیر زن سخن گفت و از رایزنی برای 
حضور زن��ان در کابینه دوازدهم خبر داد. مع��اون پارلمانی رئیس جمهور نیز به 
گمانه زنی درباره اعضای کابینه جدید اشاره کرد و گفت:  »رئیس جمهور اعضای 

هیأت وزیران را در فرصت قانونی به مجلس معرفی می کند.«
وزی��ر نفت نی��ز به جزییات قرارداد با توتال اش��اره کرد و این نکته که س��هم 
توتال در این قرارداد نسبت به ایران بیشتر خواهد بود را اشتباه خواند. همچنین 
وزیر نیرو در حاش��یه جلس��ه دولت از مردم درخواست کرد که در مصرف آب و 
ب��رق صرفه جویی کنند و گفت:  »براس��اس مصوبات، وزارت نیرو و وزارت جهاد 
کش��اورزی برنامه های مفیدی ب��رای رفع کم آبی دارند که براس��اس برنامه ها و 

زمانبندی ها اجرا خواهد شد.«
مشروح صحبت های اعضای کابینه یازدهم را در گزارش حاضر می خوانید. 

نعمت زاده: حضور دولت در صنعت خودرو سازی برای اجرای 
سیاست های عمومی است

وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: اصراری به داش��تن س��هام در صنعت 
خودرو سازی نداریم، اما حضورمان در این صنعت در راستای اجرای سیاست های 
عمومی دولت مفید اس��ت.  محمدرضا نعمت زاده در حاشیه جلسه دیروز هیأت 
دولت در ارتباط با واگذاری سهام دولتی در صنعت خودروسازی، بیان کرد: طبق 
قانون اصل 44 در یک س��ری صنایع مهم و عمده کشور دستگاه های واگذارنده 
می توانند تا 20درصد از س��هم را در اختیار داش��ته باشند، در بدو شروع دولت، 
س��هام سازمان گسترش و نوسازی، که یک سازمان دولتی و تحت پوشش دولت 

است، در دو خودرو سازی بزرگ 20درصد بود. 
وی ادامه داد: در سال 93 صحبت شد که بخشی از آن را می شود واگذار کرد. 
آن زمان هم تقاضا برای ثبت نام در بورس باال بود، بنابراین با تصویب دولت سهام 
دولت در ایران خودرو به حدود 14.5 درصد و در سایپا هم به حدود 17.5 درصد 
کاهش پیدا کرد، بنابراین سهم ها االن از 20درصد هم کمتر است و واقعاً در این 

صنایع مردم سهامدار هستند. 
نعمت زاده افزود: یک س��ری دستگاه های عمومی هستند که از طریق بورس یا 
ب��ه طرق متفاوتی از طرف دولت قبل، واگذار ش��ده اند. ما فکر می کنیم به خاطر 
اهمیت خودرو که اغلب هم مورد سوال است، داشتن یک صندلی در هیأت مدیره 

در این دو شرکت مهم مفید و ضروری است. 
وزیر صنعت،  معدن و تجارت در همین راس��تا گفت: اما تعصبی هم نداریم که 
این نهادها دولتی اداره ش��وند. هیچ س��هامی ممتازه ای هم در آنجا وجود ندارد. 
باالخره مجمع عمومی و هیأت مدیره هایش��ان هس��تند و تصویب می کنند و در 
هر ش��رکت س��ازمان گس��ترش یک نفر به عنوان هیأت مدی��ره دارد که در آنجا 

سیاست های عمومی دولت را پیگیری می کنند. 

واعظی: مذاکراتی برای باز پس گیری ماهواره مصباح صورت گرفته است
وزی��ر ارتباطات و فن آوری اطالع��ات نیز با اعالم اینک��ه مذاکراتی برای پس 
گرفتن ماهواره مصباح با ایتالیایی ها انجام شده، تصریح کرد: این ماهواره به موزه 
نم��ی رود، چراکه موزه ای برای ماهواره ها نداریم.  محمود واعظی، وزیر ارتباطات 
و فن آوری اطالعات در رابطه با ماهواره مصباح گفت: ماهواره مصباح نخس��تین 
ماهواره سنجش��ی بود که کار آن به صورت آزمایشی از 13 سال قبل آغاز و 10 
س��ال قبل کار آن تمام ش��د. در آن زمان ما پرتاب کننده نداشتیم و دولت قبل 
براس��اس هماهنگی اولیه آن را به ایتالیا فرس��تاد و برای پرتاب با مشکل مواجه 

شد و ایتالیایی ها اعالم کردند آن را پرتاب نمی کنیم و این ماهواره آنجا ماند. 

وی ادامه داد: بعد از دو س��ال رئیس جمهور وقت اعالم کرد اگر آن ماهواره را 
پرتاب نمی کنند خودمان در کش��ور برای پرتاب ماه��واره بعدی گام برمی داریم 
ک��ه همین طور هم ش��د و ماهواره هایی در دولت قبل و این دولت س��اخته و به 

فضا پرتاب شد. 
وزی��ر ارتباطات و فن آوری اطالعات با اش��اره ب��ه مذاکراتی برای بازپس گیری 
ماهواره مصباح خاطرنش��ان کرد: آنچه مطرح است این است که ما بعد از برجام 
مذاکراتی برای پ��س گرفتن ماهواره انجام دادیم. وقت��ی عمر ماهواره می گذرد 
باتری آن هم تمام می ش��ود. این ماهواره 10 س��ال از دس��ت م��ا خارج بوده و 

نمی دانیم چه بر سر آن آمده است. 
وی در همین راستا ادامه داد: ما در حال مذاکره برای پس گرفتن این ماهواره 
هس��تیم تا آن را به متخصصان بدهیم و آنها بگویند قابل پرتاب هس��ت یا خیر، 
اینکه یکی از کارشناسان سازمان فضایی گفته اگر ماهواره قابل پرتاب نباشد، به 
موزه می رود غلط است، چون ما اصاًل موزه ای برای ماهواره نداریم. حتماً ماهواره 
را که برگرداندیم گروه تخصصی بررسی می کنند و طبق نتیجه کار آنها تصمیم 

می گیریم که چه کاری انجام دهیم. 

وزیر ارتباطات و فن آوری اطالع��ات در ارتباط با عملکرد این وزارتخانه اظهار 
کرد: اگر این وزارتخانه در گذش��ته صددرصد فنی بود االن یک وزارتخانه فنی، 
اقتصادی و سیاس��ی اس��ت. با توجه به اینکه امروز فضای مجازی در همه امور 
کش��ور نقش دارد، فکر می کنم وزیر این قسمت باید جامعیت داشته باشد تا آن 

را اداره کند. 
وی ادامه داد: در مورد چالش این وزارتخانه دغدغه رهبری خیلی دقیق است 
و همواره تالش کرده ایم دغدغه فرهنگی ایش��ان مورد توجه قرار گیرد. البته در 
مورد دغدغه ایش��ان درباره فضای مجازی آنچه به ما مربوط می ش��ود، در مورد 

زیرساخت هایی است که باید فراهم کنیم. 
واعظی یادآور ش��د: خوش��بختانه با همت دولت و مجلس و ارتباط نزدیک با 
بخ��ش  خصوصی کار خوبی انجام ش��د. روی دو محور تمرکز کردیم که یکی در 
مورد ش��بکه مل��ی اطالعات بود و فکر می کنیم خیل��ی از دغدغه های رهبری را 

می تواند پاسخ دهد. 
وی در پای��ان گف��ت: زیرس��اخت های این ش��بکه را فراهم کردی��م اما برای 
بارگذاری آن همه دس��تگاه های کش��ور باید در بس��تر تولید محت��وای آن قرار 
بگیرند. البته ش��بکه علمی کش��ور در بستر شبکه ملی اطالعات راه ا ندازی شد و 
س��المت الکترونیک را هم تا پایان این دولت بارگذاری می کنیم. همه دستگاه ها 

باید در این بستر حضور داشته باشند تا این موارد حل شود. 

موالوردی: تابوی وزیر زن شکسته شده است
همچنی��ن معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: برای حضور زنان 
در کابینه دوازدهم با مس��ئوالن رایزنی هایی ش��ده؛ تابوی وزیر زن شکسته شده 
است.  شهیندخت موالوردی در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به این سوال 
ک��ه آیا زنان در کابینه بعدی به عنوان وزیر حضور خواهند داش��ت یا خیر، بیان 
ک��رد: در مورد حضور زنان در کابین��ه دوازدهم باید منتظر بمانیم ببینیم نتیجه 
چه می ش��ود. البته ما با کس��انی که تصمیم گیر هستند در مورد حضور زنان در 

کابین��ه بعدی رایزنی کردیم، نظر رئیس جمهور هم ان ش��اءاهلل برای حضور زنان 
در کابینه مثبت است. 

وی همچنین خاطرنش��ان کرد: در ارتباط با س��قف و کف سهمیه حضور زنان 
صحبت نمی کنیم. پیش��نهادات را دادی��م و آن را تکمیل می کنیم و هر روز هم 
به گزینه ها و پیش��نهادهای جدید می رس��یم و آن را اعالم می کنیم. البته کسی 
که به عنوان وزیر و عضو کابینه است، باید حداقل شاخصه هایی را داشته باشد. 

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با ابراز امیدواری از امکان حضور زنان 
در دولت بعدی به عنوان وزیر، تصریح کرد: تابوی وزیر زن قبال شکس��ته ش��ده 
است و نباید فکر کنیم اتفاق بزرگی می افتد، چون قبال این اتفاق افتاده است. 

پورمحمدی: در حوزه قاچاق روند مبارزه تشدید شده است
وزیر دادگس��تری نیز در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت گف��ت: از روند مبارزه 
و کنت��رل ب��ازار راضی هس��تیم و آن را رو به جل��و می دانیم، اما ای��ن اقدامات 
تأمین کننده همه خواس��ته های مردم نیست.  حجت االسالم پورمحمدی با اشاره 
به اقدامات مربوط به س��ازمان تعزیرات حکومت��ی اظهار کرد: رئیس تعزیرات را 
اخی��راً از یکی از قضات باتجربه تعیین کردیم و امیدواریم بتوانیم تحوالتی برای 

بهبود فضای کسب و کار و نظارت بهتر بر عرضه و کیفیت کاالها داشته باشیم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز برنام��ه جدی تری را اعمال 
می کنی��م، گفت: از روند مبارزه و کنترل بازار راضی هس��تیم و آن را رو به جلو 
می دانیم، اما این اقدامات تأمین کننده همه خواس��ته های مردم نیست و باید آن 

را تقویت کرد. 
وزیر دادگستری همچنین در ارتباط با مبارزه با قاچاق گفت: در حوزه قاچاق 
روند مبارزه تشدید شده است و امیدواریم در سال جاری میزان قاچاق را به زیر 

10 میلیارد دالر برسانیم، البته هدف گذاری ما ۸ میلیارد دالر است. 

امیری: رئیس جمهور اعضای دولت را در فرصت قانونی به مجلس 
معرفی می کند

همچنی��ن معاون پارلمان��ی رئیس جمهور گفت: رئیس جمه��ور اعضای هیأت 
وزی��ران را در فرصت قانون��ی به مجلس معرفی می کند.  حس��ینعلی امیری در 
حاش��یه نشس��ت هیأت دولت در پاسخ به س��والی درباره جزییات برنامه معرفی 
کابینه دولت دوازدهم به مجلس گفت: تاریخ تحلیف از س��وی مجلس ش��ورای 
اس��المی اعالم شده اس��ت. میزبان مجلس شورای اسالمی اس��ت و جزییات را 
اع��الم می کن��د.  وی ادامه داد: طبیعتا آنچه من می توانم بگوییم این اس��ت که 
رئیس جمهور اعضای هیأت وزرا را در فرصت قانونی به مجلس معرفی می کند. 

امیری همچنین گفت: دولت دوازدهم هم ان ش��اءاهلل در موعد قانونی تشکیل 
خواهد ش��د، لذا مقدمات کار فراهم ش��ده و هماهنگی الزم با مجلس ش��ورای 

اسالمی انجام گرفته و دولت دوازدهم در موعد قانونی تشکیل خواهد شد. 

وزیر ارشاد: عربستان برای امنیت و کرامت حجاج، کتبا تضمین داده است
وزیر فرهنگ و ارش��اد نیز در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت گفت: امنیت و 
کرامت انس��انی حجاج را تضمین می کنیم، عربس��تان کتبا این تضمین را اعالم 
کرده اس��ت.  رضا صالحی امیری ادامه داد: در رابطه با حج، سیاست رسمی نظام 
برگزاری حِج باعزت و کرامت است. برای این کار، همه مسیرهای ممکن را طی 

کردیم؛ شروط الزم را رسماً طرف عربستانی پذیرفت و کتبا نوشت. 
وی ادامه داد: در حال حاضر در س��طح نظام بحث های امنیت و کرامت حجاج 
در دس��تور کار اس��ت، ثبت نام طبق برنامه انجام و مراحل آموزش نیز آغاز شده 

است. 
صالحی امی��ری گف��ت: اع��زام حج��اج در ده��ه اول مردادماه آغاز می ش��ود. 
گروه های پش��تیبانی پزش��کی و هواپیمایی نیز در حال حاضر در عربستان برای 

هماهنگی های الزم حضور دارند. 
وی خاطرنش��ان کرد: به عنوان سیاس��ت رس��می اعزام باع��زت حجاج را پی 
می گیریم. هروقت اتفاقی محتمل باشد، در سطوح عالی نظام طرح خواهیم کرد 
و تصمیم نظام را اعالم می کنیم. ان ش��اءاهلل شاهد حج باعزت و باکرامت خواهیم 
بود. مردم عزیز مطمئن باشند امنیت و کرامت حجاج تصمیم و دستور کار اصلی 

همه نظام است. 

اعضای کابینه یازدهم در حاشیه جلسه دولت چه گفتند؟ 
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سرانجام نخستین قرارداد براس��اس مدل جدید قراردادهای نفتی هفته جاری 
به امضا رس��ید و حاال وزارت نفت که دو اولویت را برای چهار سال فعالیت دولت 

یازدهم مش��خص کرده بود، به هر دو هدف خود رسیده است؛ افزایش 
تولید نفت کشور و گرفتن سهم تولید در اوپک و طراحی و اجرای...

۳ هدف گذاری تازه که صنعت نفت را توسعه می بخشد
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قندی ها با تحلیل های تکنیکال مثبت شدند

سبزی کم رمق شاخص کل
 در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس دفتر رئیس جمهور

 رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد چه گذشت

شناسایی دارایی های جدید 
موسسه کاسپین

۳

پنج دلیل برای اینکه ورشکستگی بانک های ایرانی امکان پذیر نیست

ریسک سپرده گذاری 
در بانک ها صفر است
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اصول مشتری مداری

بازاریابی و فروش
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یادداشت
شورای رقابت یا شورای 

دخالت؟ 

ش��ورای رقاب��ت در ادام��ه رویه 
عجیب س��ال های اخیر خود مبنی 
ب��ر قیمت گ��ذاری ب��رای برخ��ی 
خودروه��ا در این ش��ورا ب��ه بهانه 
حمایت از مصرف کنن��ده، اقدام به 
تعیین قیمت ه��ای تازه برای برخی 
خودروهای شرکت های ایران خودرو 
و س��ایپا کرده و افزایش قیمت های 
محدودی را برای برخی خودروهای 
عمدتا کمتر از 40میلیون تومان این 
دو ش��رکت تصویب کرده است.  اما 
ش��ورای رقابت با چه استداللی در 
قیمت گ��ذاری خ��ودرو ورود کرده 
است و با چه استداللی اجازه فعالیت 
به مکانیزم های طبیعی بازار همچون 

عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت...

2

سیامک قاسمی
کارشناس اقتصادی و مدیرعامل 

مؤسسه مطالعاتی بامداد

از سپرده گیری تا سپرده گذاری

فعالیت عجیب مؤسسه حافظ
در جریان هش��دار بانک مرکزی نسبت به سپرده گذاری در مؤسسه اعتباری 
غیرمجاز حافظ و دستور پلمبی که برای آن به مراجع قضایی صادر شد، تازه ترین 
گزارش ها حاکی از آن است که نیروی انتظامی دستور پلمب تمامی شعب این 

مؤسسه در تمام استان ها را صادر کرده و در مراحل پایانی قرار دارد. 
به گزارش ایسنا، حدود یک ماه پیش بود که بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم 
کرد مؤسسه اعتباری حافظ غیرمجاز بوده و مردم نباید در آن سپرده گذاری کنند. 
در این اعالم هش��دار داده ش��ده بود که بانک مرکزی هیچ تعهدی نسبت به این 
مؤسسه نداشته و سپرده  گذاری در آن با هیچ تضمینی همراه نیست و اگر مشکلی 
پیش بیاید این بانک هیچ پرداختی بابت س��پرده های مش��تریان نخواهد داشت.  
اندک��ی بعد بار دیگر بانک مرکزی طی اعالمی در س��ایت خ��ود توضیح داد که 
دس��تور پلمب شعب مؤسسه حافظ به مراجع قضایی و نیز نیروی انتظامی صادر 
ش��ده و شعب این مؤسسه پلمب خواهد شد. این در حالی است که در این مدت 

نیز فعالیت کلیه شعب مؤسسه متوقف شده و پلمب در مراحل پایانی قرار دارد. 
سپرده گیری و سپرده گذاری حافظ! 

براساس اطالعات دریافتی از شرایط فعالیت مؤسسه اعتباری غیرمجاز حافظ 
طی سال های اخیر، این مؤسسه دارای 25 شعبه در سطح کشور بود که عمده 
شعب آن در ساری و تبریز قرار داشت. البته دفتر مرکزی نیز در تهران فعال بود. 
ظاهراً مؤسسه حافظ تمام فعالیت های بانکی را انجام نمی داده و فعالیت آن تنها 
محدود به دریافت س��پرده بوده است، به گونه ای که این مؤسسه سپرده هایی را از 
مردم دریافت می کرد و در مجموع با ارقام کالنی که به دست می آورده نزد یکی 
از بانک های بزرگ و تحت عنوان ش��خص حقیقی س��پرده گذاری می کرده است. 
در این ش��رایط از اختالف سود سرمایه کالنی که س��پرده گذاری کرده بود، سود 
سپرده گذاران خود را که اغلب خرد بود پرداخت می کرد.  اما با توجه به اینکه شعب 
این مؤسس��ه در حال پلمب بوده و وجوه س��پرده گذاران نزد یکی از بانک هاست، 
دادگاه قرار است برای تسویه حساب، سپرده گذاران را به بانک مربوطه معرفی کند. 

حافظ بدون هیچ مجوزی
 موسس��ات اعتباری غیرمجازی که در حال فعالیت هستند با اینکه مجوزی از 
بانک مرکزی ندارند اما اغلب با مجوز قبلی نیروی انتظامی یا مجوزهای تعاونی های 
آزادی که از سوی وزارت تعاون در سال های قبل صادر شده فعالیت می کنند. این 
در حالی است که مؤسسه حافظ تاکنون هیچ گونه مجوزی از هیچ نهادی نداشته 
است.  حافظ با اجاره چند ساختمان و نصب تابلو، به ایجاد شعبه اقدام کرده بود 
و با وجود هش��دارهایی که نس��بت به پایان دادن به فعالیت خود از س��وی بانک 
مرکزی دریافت می کرد، در سال 1391 مجوزی را از سوی یکی از مراجع دریافت 
می کند که براس��اس آن تا زمانی که بانک مرکزی تمامی موسس��ات غیرمجاز را 
ساماندهی نکرده، حافظ بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. اما بعد از اینکه در برنامه 
ششم توسعه و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، اختیارات بانک مرکزی برای 
س��اماندهی موسسات غیرمجاز افزایش می یابد، اقدامات به گونه ای دیگر پیگیری 

شده و در نتیجه به پایان دادن فعالیت مؤسسه حافظ می انجامد. 



سرانجام نخستین قرارداد براساس 
م��دل جدی��د قرارداده��ای نفت��ی 
هفت��ه جاری به امضا رس��ید و حاال 
وزارت نف��ت ک��ه دو اولویت را برای 
چهار س��ال فعالیت دول��ت یازدهم 
مش��خص کرده بود، به هر دو هدف 
خود رس��یده اس��ت؛ افزایش تولید 
نفت کش��ور و گرفتن سهم تولید در 
اوپک و طراحی و اجرای قراردادهای 

جدید نفتی. 
به گزارش خبرآنالین، ١٨ماه زمان 
ب��رای نهایی کردن قرارداد توس��عه 
نفتی فراساحل فاز ١١ پارس جنوبی 
زمان کوتاهی نیست؛ هرچند همین 
زمان هم برای منتقدان قراردادهای 
جدید IPC کم اس��ت و الزم است 
قرارداده��ا دوباره اصالح ش��ود، اما 
ب��رای فرانس��وی ها ک��ه معتقدن��د 
ایرانی ه��ا با وج��ود وقت کش��ی در 
مذاکرات اقتص��ادی بازرگانان خوبی 
هس��تند، دیگر کاسه صبرشان لبریز 

شده بود. 
اصالح قراردادهای بیع متقابل کار 
س��خت و زمانبری بوده؛ برای راضی 
کردن دولتی ها تا نمایندگان مجلس 
زم��ان زی��ادی صرف ش��ده اس��ت. 
آن طور ک��ه زنگنه پیش از این گفته 
بود، مدل جدید قراردادهای نفتی با 
بیع متقابل دو تفاوت اساس��ی دارد 
و تغییر اسم بیش��تر جنبه تبلیغاتی 
داش��ته اس��ت. زنگنه این دو تفاوت 
اساس��ی را پیوس��ته ک��ردن مرحله 
اکتش��اف و توسعه و دیگری افزایش 

مدت قراردادها عنوان کرده بود. 
تا پایان عم��ر دولت یازدهم زمان 
زی��ادی باق��ی نمان��ده، اگرچه هنوز 
خبررس��می مبنی بر مان��دن بیژن 
زنگن��ه در کابینه دوازدهم منتش��ر 
نشده، اما زنگنه چه باشد یا نباشد با 
آرامش خاطر بیشتری کار را تحویل 
دولت دوازدهم می سپارد. اگر بماند 

که ادامه کار برایش آسان تر است. 
رضایت مجلس از قراردادهای 

جدید نفتی
مجلس��ی ها در مقابل مدل جدید 
قرارداده��ای نفت��ی بی��ش از همه 
منتق��دان مقاوم��ت کردند. ش��اهد 
آن حض��ور پیاپی زنگن��ه، معاونان و 
حتی مشاورانش برای توضیح درباره 
چند و چون قراردادهای جدید بود. 
قرارداده��ا چندبار ب��ه دولت رفت، 
اصالح شد و برگشت تا دو طرف قانع 
شدند. عبدالحمید شیخ خدری، دبیر 
دوم کمیسیون انرژی در گفت وگو با 
خبرآنالین در ای��ن رابطه می گوید: 
ای��ن قرارداد یک س��ری مزیت هایی 

دارد. ع��الوه ب��ر انتق��ال تکنولوژی، 
بحث افزایش تولید و میزان تولید را 
نیز در نظر بگیرید. در این قراردادها 
به دلیل اینکه بیش��تر بر میدان های 
مشترک تمرکز شده، می تواند تأثیر 
بس��زایی در میزان تولی��د و افزایش 

تولید در کشور بگذارد. 
ش��یخ خ��دری اضاف��ه می کند: از 
هم��ه مهم تر این اس��ت که بندهای 
ای��ن ق��رارداد به گونه ای اس��ت که 
ش��رکت های داخلی ملزم هستند در 
و س��رمایه گذاری  پیمانکاری  زمینه 
س��هیم باش��ند. این موض��وع عالوه 
ب��ر رونق ش��رکت ها، باع��ث انتقال 

تکنولوژی نیز می شود. 
ورود سرمایه و فناوری به کشور

امور  مع��اون  بیطرف،  حبی��ب اهلل 
مهندس��ی، پژوهش و فن��اوری وزیر 
نف��ت در گفت وگ��و ب��ا خبرآنالین 
درب��اره ویژگی نخس��تین قرارداد به 
امضا رس��یده با توتال می گوید: یکی 
از مش��کالت اقتصادی کشور کمبود 
مناب��ع مالی ب��رای س��رمایه گذاری 
اس��ت که ب��ا امض��ای این ق��رارداد 
ط��ی این دوره پ��روژه، نزدیک به ۵ 
میلیارد دالر در ایران سرمایه گذاری 

می شود و این موضوع باعث تولید و 
فرصت های جدید شغلی خواهد شد. 
او اضاف��ه کرد: ویژگ��ی دیگر این 
ق��رارداد، اس��تحصال گاز از ذخای��ر 
مخ��ازن  مح��دوده  در  زیرزمین��ی 
مش��ترک اس��ت ک��ه ب��ا ای��ن کار 
درآمده��ای اقتص��ادی فراوانی برای 
کش��ور در آین��ده به وج��ود خواهد 

آورد. 
معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: 
ویژگ��ی دیگر ای��ن ق��رارداد انتقال 
فناوری ه��ای جدید به ش��رکت ها و 
پیمانکاران ایرانی است، به طوری که 
در بخش��ی از این قرارداد ذکر شده 
که توانمندی علمی و پژوهش��ی به 
دانش��گاه هایی که معرفی می کنیم، 

صورت بگیرد. 
بیطرف عنوان ک��رد: ویژگی دیگر 
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای ای��ران در 
س��طح پیمانکاری E&P و در سطح 
پیمانکاری EPC و GC اس��ت که 
این مدل ها نیز در رشد و توانمندی 
ش��رکت های ایران��ی تأثیر بس��زایی 

خواهد گذاشت. 
او تأکی��د ک��رد: در نتیج��ه ای��ن 
قرارداد، هم س��رمایه به کش��ور وارد 

می شود و هم فناوری و این دو مورد 
دس��تاورد مهمی برای کشور خواهد 
ب��ود. از طرف دیگر ب��ه تدریج ایران 
می توان��د صاحب ای��ن تکنولوژی ها 

شود. 

بازتاب قرارداد توتال با ایران در 
رسانه های جمعی جهان

امض��ای قرارداد طرح توس��عه فاز 
١١ پارس جنوبی میان شرکت ملی 
نفت ایران و کنسرس��یومی متشکل 
از توت��ال فرانس��ه به عن��وان مجری 
طرح، شاخه بین المللی شرکت ملی 
نف��ت چین  )CNPCI( و ش��رکت 
پتروپارس، توجه رسانه های گروهی 

در سراسر دنیا را جلب کرد. 
ش��بک���ه های  خب��رگزاری ه��ا، 
تلویزیون��ی و روزنامه ه��ای معتب��ر 
جهان اقدام ش��رکت فرانسوی توتال 
برای امضای قرارداد توس��عه فاز ١١ 
با مش��ارکت ش��رکت  پارس جنوبی 
چینی سی ان پی س��ی آی و ش��رکت 
پتروپارس را به طور گسترده پوشش 

دادند. 
س��ی ان ان،  تلوزیونی  ش��بکه های 
یورونیوز، ای بی سی نیوز، دویچه وله، 

بلومبرگ، فرانس ۲۴، سی ان بی سی، 
فاکس بیزنس و اسکای نیوز از جمله 
مهم ترین رس��انه های غرب��ی بودند 
که گ��زارش خبری امض��ای قرارداد 
توس��عه ف��از ١١ پ��ارس جنوبی را 

منتشر کردند. 
شبکه فرانس ۲۴ در گزارش خود 
بر این مس��ئله تأکید کرده است که 
توتال با امض��ای قرارداد با ایران، در 
برابر فشارهای آمریکا مقاومت نشان 

داده است. 
شبکه یورونیوز این مطلب را مورد 
توجه ق��رار داده ک��ه ورود توتال به 
ایران در ش��رایطی اتفاق می افتد که 
اختالف میان آمری��کا و اروپا درباره 

تهران، شتاب گرفته است. 
پذیرش خطرهای سیاسی ناشی از 
تقابل با آمریکا از سوی توتال در پی 
امضای ق��رارداد با ایران نیز از جمله 
ابعاد توافق دیروز بود که مورد توجه 

شبکه بلومبرگ قرار گرفت. 
ژورنال،  وال اس��تریت  روزنامه های 
واشنگتن پس��ت،  نیویورک تایم��ز، 
گلوب اند می��ل،  فایننش��ال تایمز، 
ش��انگهای دیلی، آذرنی��وز، بیزینس 
اینس��ایدر و هفته نام��ه آتالنتیک، از 
جمل��ه نش��ریاتی بودند ک��ه رویداد 
امضای قرارداد فاز ١١ پارس جنوبی 
را بررس��ی کردن��د.  در ای��ن میان، 
روزنام��ه نیویورک تایم��ز این مطلب 
را م��ورد توجه ق��رار داد که توتال با 
امضای قرارداد با ای��ران، خود را در 
مع��رض خطرهای بزرگ و پاداش��ی 

چشمگیر قرار داده است. 
روزنام��ه وال اس��تریت ژورنال نیز 
به این مسئله اش��اره کرد که توتال 
توانس��ته اس��ت ب��ا ورود ب��ه ایران، 
رقیبان خود همچون بی پی و ش��ل 

را به حاشیه براند. 
اف��زون ب��ر آن، خبرگزاری ه��ای 
آسوش��یتد پرس،  ش��ینهوا،  رویترز، 
فرانس پ��رس، اس��پوتنیک و ترند، 
خبر امضای قرارداد توس��عه فاز ١١ 
پارس جنوب��ی را م��ورد توج��ه قرار 

دادند. 
در س��طح منطقه ای نی��ز روزنامه 
روزنامه ه��ای  دیلی اس��تار،  لبنان��ی 
گالف تایم��ز،  و  پنینس��وال  قط��ری 
خبرگزاری کویت و دیگر رس��انه ها، 

رویداد یاد شده را پوشش دادند. 
رس��انه های تخصصی صنعت نفت 
همچون آرگس مدیا، آپ اس��تریم، 
همچنی��ن  و  گ��س  نچ��رال  ورد 
رس��انه های تخصصی مالی همچون 
مارکت��واچ و نزدک، خبر بازگش��ت 

توتال به ایران را منتشر کردند. 

۳ هدف گذاری تازه که صنعت نفت را توسعه می بخشد

فرصت توتال برای ایران

بیکارترین 
 استان ها

در بهار امسال 
کدام استان ها 
بوده اند؟ 

در تازه ترین آماری 
که مرکز آمار ایران 
اواسط این هفته 
اعالم کرده است، نرخ 
بیکاری بهار امسال 
به بیش از 12درصد 
رسیده است. بررسی 
اشتغال در بخش های 
عمده اقتصادی نیز در 
گزارش مرکز آمار ایران 
نشان می دهد در بهار 
1۳۹۶، بخش خدمات با 
۴۹.۸درصد بیشترین 
سهم اشتغال را به 
خود اختصاص داده 
و بخش های صنعت با 
۳1.۵ درصد و کشاورزی 
با 1۸.۷درصد در جایگاه 
بعدی قرار دارند. 
براساس این گزارش، 
استان های البرز، 
چهارمحال و بختیاری و 
کرمانشاه در بهار امسال 
باالترین نرخ بیکاری را 
به ترتیب به میزان 20.۴ 
درصد، 20.۳ درصد و 
20.2 درصد داشته اند. 
همچنین استان های 
مرکزی، سمنان و همدان 
نیز کمترین نرخ بیکاری 
را در بهار داشته اند. در 
ادامه گزارش حاضر، 
جدول نرخ بیکاری در 
استان های مختلف آمده 
است. 

آمـــار

نفت

انرژی

وزیر نفت در حاشیه جلسه هیأت دولت: 
اینکه سهم توتال نسبت به ایران بیشتر 

خواهد بود، غلط است
وزی��ر نفت گفت: بعضی ه��ا گفته اند ۵0درص��د و بعضی ها 
گفته ان��د 70درصد کل درآمد میدان نفتی مان را به خارجی ها 
می دهیم، این حرف غلط اس��ت. حدود ٨۴ میلیارد دالر سهم 

ایران از قرارداد توتال خواهد بود. 
به گزارش ایسنا، بیژن زنگنه در حاشیه جلسه هیأت دولت 
در ارتباط با قرارداد نفتی با ش��رکت توتال یادآور شد: پیش از 
این توضیح��ات الزم را ارائه کرده بودم و باز هم االن می گویم 
ارزش خالص آنچه که سرمایه گذاری کردیم، حدود ۵ میلیارد 
دالر است، البته توتال بیش از این و نزدیک به 6 میلیارد دالر 
ارزش خواهد آورد. برآورد ما این است که یک میلیارد آن صرف 

مالیات و عوارض به دستگاه های دولتی خواهد شد. 
وی ادامه داد: همانطور که پیش از این هم گفته بودیم، ١.۵0 
درصد این قرارداد س��هم توتال و 30 درصد سهم شرکت ملی 
نفت چین اس��ت و ١9.9 سهم شرکت ایرانی پتروپارس است. 

اصل پول و سود آن حداکثر ۵0درصد تولید میدانی است. 
زنگنه در پاس��خ به برخی ش��ایعات گفت: بعضی ها گفته اند 
۵0 درص��د و بعضی ها گفته اند 70 درصد کل درآمد میدان را 
ب��ه خارجی ها دادیم، این حرف غلط اس��ت. ما گفته ایم درآمد 
م��ا از این می��دان در طول عمرش با نف��ت ۵0دالر حدود ٨۴ 
میلیارد دالر خواهد ش��د ولی آنچ��ه توتال و مجموعه اش طی 
۲0 س��ال، طبق آنچه به تصویب ش��ورای اقتصاد هم رسیده 
حدود ١۲میلی��ارد دالر خواهد بود، یعنی چیزی حدود کمتر 
از ١۵درصد درآمد کل میدان در طول عمر میدان خواهد بود. 
وزیر نفت در همین راستا ادامه داد: وقتی که دوره بازپرداخت 
طوالنی می شود طبیعتا مبلغ هم بیشتر می شود. در قراردادهای 
متقابل هم که داشتیم همین مقدار دوبرابر را تجربه می کردیم. 
این کاری است که نوعی سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود 
و در ش��رایطی که بعضی ها از جمله دش��منان ما در آن طرف 
اقیانوس ها و چه دشمنان ما در منطقه، می خواستند تحریم ها 
ادامه پیدا کند و هرگونه سرمایه گذاری خارجی در ایران شکل 
نگیرد، ما این حرکت بزرگ را توس��ط دو شرکت بزرگ معتبر 
نفتی دنیا انجام داده ایم. امیدواریم که این کار برای بخش نفت 

و سایر بخش ها راهگشا باشد. 
وی در ارتباط با حضور ش��رکت توتال در حوزه پتروشیمی 
نیز گفت: بحث ایجاد سرمایه گذاری زنجیره ای توسط شرکت 
توتال انجام ش��ده اس��ت که در دس��ت مذاکره جدی اس��ت. 
یادداش��ت تفاهم آن برای نهایی شدن مذاکره می شود. بحث ها 
را تا نهایی نش��دند خیلی اعالم نمی کنیم، وقتی که نهایی شد 

ان شاء اهلل آن را اعالم می کنیم. 
زنگن��ه در ادامه این گفت وگو تصریح کرد: ما اولویت هایمان 
را در جلس��ه ق��رارداد با توت��ال اعالم کرده ای��م و گفته ایم که 
میدان های مشترک اولویت ما هستند. میدان آزادگان، میدان 
ی��اران، میدان ی��ادآوران، میدان ه��ای پارس جنوبی و میادین 
مش��ترکی که در ای��الم داریم و همین ط��ور میدان هایی برای 

افزایش بازیافت نیز جزو اولویت های ما هستند. 
وزیر نفت در ارتباط با ش��رکت های مورد مذاکره قرار گرفته 
شده، خاطرنشان کرد: با شرکت های مختلفی مذاکره شده است 
و اصاًل ما فرآیند مناقصه را هم ش��روع کرده ایم. از یک س��ری 
شرکت هایی که تشخیص صالحیت داده شده اند دعوت کردیم 

بیایند اطالعات را بگیرند و پیشنهادهایشان را ارائه دهند. 
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: توتال هی��چ گاه قرارداد خود 
با ای��ران را لغو نکرد، هیچ قراردادی نداش��ته اند با ما که برای 
توسعه صنایع باال دستی حضور داشته باشند و آن را لغو کرده 
باش��ند. تضمین های الزم برای قراردادهای صورت گرفته هم 
دیده شده است. اگر زمانی به هر دلیلی آنها نتوانند کار را انجام 
دهند، تمام س��رمایه گذاری که کردند همین طور باقی می ماند 
و بازپرداخت ها روزی انجام می شود که میدان به تولید برسد. 

زنگن��ه در پایان گفت: ایران صرفاً از محل بخش��ی از میدان 
پرداخ��ت را انجام می دهد. این کار مهم ترین ضمانت برای این 
اس��ت که طرف هایی که سرمایه گذاری می کنند مانع هر گونه 

اقدامی  شوند که سرمایه گذاری آنها را به خطر بیندازد. 

وزیر نیرو در حاشیه نشست هیأت دولت اعالم کرد
درخواست از مردم برای صرفه جویی در 

مصرف آب و برق
وزیر نیرو گفت: درخواس��ت ما از مردم این است که در یک 
م��اه آینده صنعت آب و برق را کمک کرده و مصرف را کنترل 
کنن��د. اگر ۵ ت��ا ١0 درصد صرفه جویی در آب و برق داش��ته 
باشیم در هیچ جای کشور دچار قطعی و نوبت بندی آب و برق 
نخواهیم ش��د.  به گزارش ایرنا، حمید چیت چیان دیروز پس 
از پایان جلس��ه هیأت دولت در جمع خبرنگاران افزود: صنعت 
آب و برق با ش��رایط خوب و مسلط به کار این خدمات را ارائه 
می دهد. واقعیت این اس��ت که ما امسال با گرمای بیش از حد 

مواجه شدیم که باعث شد مصارف افزایش یابد. 
وزی��ر نیرو گفت: پیش بینی ش��ده بود مصرف برق مش��ابه 
س��ال های قبل ۵درصد افزایش یابد که االن به طور متوس��ط 
7درص��د افزایش پیدا ک��رده اس��ت.  وی در عین حال گفت: 
البته ممکن اس��ت برای مثال در نتیجه گرمای فوق العاده هوا 
پستی بس��وزد که طی یکی دو ساعت مش��کل رفع می شود، 
چنین حوادثی همیشه وجود دارد اما قطعی به معنای کمبود 
تا االن پیش نیامده است و بعد از این هم پیش نمی آید.  وزیر 
نیرو گفت: متأسفانه در بعضی رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
اطالعات غلطی پخش می شود که این اطالعات باعث تشویش 
ذهن مردم می ش��ود. ما در خوزستان هیچ گاه نوبت بندی آب 
یا قطعی برق دو س��اعت به دو ساعت نداشتیم؛ اینها اطالعات 
نادرستی است که باعث نگرانی و تشویش ذهن مردم می شود. 
وزی��ر نیرو همچنین در خص��وص مصوبه دولت برای مقابله 
با ریزگردها در خوزس��تان گفت: این مصوبه برای رفع مشکل 
کم آبی نبود، در اصل برای حل مشکل ریزگردها بود که در آن 

تصمیماتی راجع به آب و برق هم گرفته شد. 
وی افزود: براس��اس این برنامه مقرر ش��ده ب��ود وزارت نیرو 
اطالعات و اقدامات توس��عه شبکه های آبیاری و زهکشی ۵۵0 
ه��زار هکتار را ارائه کند و وزارت جهاد کش��اورزی هم موظف 

شده به طور وسیع کار شبکه های آبیاری را انجام دهد. 
چیت چیان اضافه کرد: اجرای این برنامه نیازمند تأمین منابع 
مالی است که س��ازمان برنامه و بودجه مقدمات الزم را فراهم 
کرده است، عالوه بر این قرار بود وزارت نیرو در بخش برق هم 
اقداماتی انجام دهد که بخشی از کار انجام شده و بخشی هم با 
تأمین منابع انجام خواهد شد و الحمدهلل کارها در مسیر خود و 

مطابق برنامه زمان بندی پیش می رود. 
وزی��ر نیرو از برنامه ریزی دولت برای احداث ۵۵0هزار هکتار 
شبکه آبیاری و زهکشی در خوزستان خبر داد و از مردم خواست 
به ویژه در یک ماه آینده در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند. 

یادداشت

شورای رقابت یا شورای دخالت؟ 

ش��ورای رقابت در ادامه رویه عجیب سال های اخیر خود 
مبتن��ی بر قیمت گذاری برای برخی خودروها در این ش��ورا 
به بهانه حمایت از مصرف کننده، اقدام به تعیین قیمت های 
ت��ازه برای برخی خودروهای ش��رکت های ای��ران خودرو و 
س��ایپا کرده و افزایش قیمت های مح��دودی را برای برخی 
خودروهای عمدتا کمتر از ۴0میلیون تومان این دو شرکت 

تصویب کرده است. 
اما ش��ورای رقابت ب��ا چ��ه اس��تداللی در قیمت گذاری 
خ��ودرو ورود کرده اس��ت و با چه اس��تداللی اجازه فعالیت 
ب��ه مکانیزم های طبیعی بازار همچ��ون عرضه و تقاضا برای 
تعیین قیمت خودرو را نمی دهد. آیا وجود ش��ورای رقابت با 
ادعای خصوصی بودن این دو ش��رکت بزرگ خودروساز در 
تضاد نیست و آیا شورای رقابت همانطور که بر قیمت فروش 
محصوالت این ش��رکت ها نظارت دارد بر ساختار هزینه های 

این شرکت ها نیز نظارت دارد؟ 
آیا ش��ورای رقابت به تغییر س��اختار بازار خودرو در ایران 
طی سال های اخیر و حرکت بازار از یک بازار  »عرضه محور« 
به س��مت یک ب��ازار  »تقاضا مح��ور« آگاه اس��ت که تصور 
می کند خودروس��ازها با هر قیمتی با سطح تقاضای یکسان 
در ب��ازار مواج��ه می ش��وند و باید قیمت محص��والت را در 

راستای حمایت از مصرف کننده کنترل کرد؟ 
آیا ش��ورای رقاب��ت که به نوعی نقش ترم��ز و مهارکننده 
افزایش قیمت ها برای دو ش��رکت بزرگ خودروساز را برای 
خود قائل اس��ت، به مقایسه تورم محصوالت این دو شرکت 
خودروس��از و تورم عمومی کشور پرداخته است؟ آیا شورای 
رقابت می داند که طی س��ال های ٨٨ تا 9۵ به غیر از س��ال 
س��ال 9۲ در همه س��ال ها تورم محصوالت این دو شرکت 
خودروس��از برخالف تصور و باور جاافتاده در جامعه از تورم 
عمومی کش��ور کمتر بوده اس��ت و به نوعی افزایش قیمت 
محصوالت این ش��رکت ها از افزای��ش عمومی قیمت ها طی 
این هش��ت س��ال اخیر کامال عقب افتاده است؟ آیا شورای 
رقابت بررس��ی کرده است که تورم ورودی و تورم نهاده های 
تولید ش��رکت های خودروس��از طی س��ال های اخیر با چه 
نس��بتی از تورم محصوالت نهایی ش��رکت های خودرو ساز 
پیش��ی گرفته است و آیا به تأثیر این شکاف قابل توجه بین 
هزینه و درآمد شرکت های خودروساز بر صورت های مالی و 

وضعیت سود و زیان شان پرداخته است؟ 
واقعیت این اس��ت ک��ه بازار خودرو و به ویژه دو ش��رکت 
بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا از یک سو زیر منگنه 
فش��ارها و محدودیت ه��ا و اعمال س��لیقه و سیاس��ت های 
نهادهای دولتی همانند وزارت صنایع و ش��ورای رقابت قرار 
دارند و از س��وی دیگه قواعد و فشارهای حضور در یک بازار 

رقابتی و خصوصی بر آنها سنگینی می کند. 
ب��ه نظر می رس��د صنعت خ��ودروی ایران حت��ی با نگاه 
حمای��ت از مصرف کننده، ب��ه جای احتیاج به یک دس��ت 
مرئ��ی دخالت کننده در قیمت گذاری خ��ودرو به حرکت به 
س��مت خصوصی ش��دن واقعی این صنعت و باز شدن فضا 
برای ورود رقبای تازه و شکستن انحصار دوجانبه در صنعت 
تولید خودروی داخلی نیاز دارد تا در یک فضای رقابتی هم 
مصرف کننده حق داش��ته باش��د که در یک طیف گسترده 
محصوالت به انتخاب مطلوب خود برسد و هم شرکت های 
خودروس��از بتوانند براساس اس��تراتژی های کالن و رقابتی 

خود به قیمت گذاری بپردازند. 
همین گونه اس��ت که ش��رایط وی��ژه بازار خ��ودرو طی 
س��ال های اخیر و تغییر تدریج��ی پارادایم حاکم بر صنعت 
خ��ودرو از یک بازار  »عرضه محور« به بازار  »تقاضامحور«، 
س��بب شده اس��ت که در بس��یاری از مواقع حتی با وجود 
افزایش های حداقلی اجازه داده ش��ده توسط شورای رقابت، 
ش��رکت های خودروساز برای حفظ بازار و عدم ریزش تقاضا 
با وج��ود فش��ارهای باالی هزین��ه ای قیمت ه��ا را افزایش 
نمی دهند و عماًل مصوبات شورای رقابت را بسیاری از مواقع 

مکانیزم های عرضه و تقاضا در بازار بی اثر می کند. 
اقتص��اد ای��ران و در س��طح محدود ت��ر، اقتص��اد صنعت 
خودروی ایران امروزه بیش��تر از هر زمان دیگری احتیاج به 
توجه به قواعد اقتص��اد آزاد دارد و هر گونه دخالتی چه در 
ایجاد انحصار برای خودروس��ازها در جهت حمایت و چه با 
قیمت گذاری توسط شورای رقابت در جهت محدودیت، تنها 

در بلند مدت باعث تضعیف این صنعت خواهد شد. 
منبع: خبرآنالین

 

تنش های خاورمیانه به کمک قیمت نفت 
و طال آمد

قیمت نفت روز چهارش��نبه پایین آمد؛ کاهش قیمتی که 
برنامه کاهش عرضه تولید نفت توسط اوپک را خنثی کرده 

است. 
ب��ه گ��زارش رویت��رز، البت��ه تنش ه��ای ژئوپلیتیک در 
شبه جزیره و خاورمیانه در این کاهش ها بی تأثیر نبوده است. 
قیمت نفت برنت برای تحویل در آینده در بازار بین المللی 
به ۴9.۵۵ دالر در هر بش��که رسیده که 6 سنت یا یک صدم 

درصد نسبت به آخرین قیمت کاهش نشان می دهد. 
قیمت نفت وس��ت تگزاس اینترمدیت نیز به ۴9.99 دالر 
رس��یده که دوصدم درصد نس��بت به آخرین قیمت کاهش 

قیمت داشته است. 
ب��ا وجود ای��ن کاهش ها، قیمت ها در بازار نس��بت به ۲١ 
ژوئ��ن بهب��ود یافته، اما هنوز زیر ۵0 دالر اس��ت. اس��تفان 
چورک، تحلیلگر نفتی با اشاره به افزایش تولید نفت آمریکا 
می گوی��د که قیمت نف��ت برای افزایش ب��ا موانع متعددی 

روبه رو است. 
گزارش ها نشان می دهد با وجودی که تصمیم اوپک برای 
کاهش تولید برای 9 ماه دیگر تمدید شده، اما صادرات نفت 
به وسیله کش��ورهای عضو سازمان صادرکننده نفت )اوپک( 

برای دومین ماه پیاپی افزایش یافته است. 
اوپک ۲۵.9۲ میلیون بش��که نفت در هر روز در ماه ژوئن 
نفت صادر کرده که ۴۵0 هزار بش��که بیش از ماه مه  و 9.١ 
میلیون بشکه بیش از سال قبل است. این افزایش ها بازار را 

نسبت به افزایش تولید و عرضه حساس کرده است. 
تاج��ران نفتی می گویند این افزای��ش عرضه البته چندان 
قیمت ها را پایی��ن نیاورده، زیرا بازار ب��ا خطر آزمایش های 
موش��کی کره ش��مالی و ادامه تنش بین کشورهای عربی با 
هدایت عربس��تان س��عودی و امارات متح��ده عربی روبه رو 

است. 
بانک آسیایی آنز در تحلیلی نوشت که افزایش ریسک های 
ژئوپلیتیک موجب حمایت از قیمت های نفت و طال در بازار 

شده است. 

سیامک قاسمی
کارشناس اقتصادی و مدیرعامل مؤسسه مطالعاتی بامداد

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irاقتصاد امروز پنجشنبه2
15 تیر 1396

شماره 824



3 اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
پنجشنبه
15 تیر 1396

شماره 824

دارایی های  کش��ف  امروز:  فرصت 
جدید مؤسس��ه  »کاس��پین« به نام 
دو زن صیغه ای؛ این خبری است که 
از نشس��ت سه شنبه شب کمیسیون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی با 
حض��ور رئیس دفتر رئیس جمهوری، 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی و وزی��ر 
اقتص��اد ب��ه بی��رون درز ک��رد و در 

روزنامه »شرق« منتشر شد. 
این نشست برای بررسی مشکالت 
ب��ه وجود آمده برای س��پرده گذاران 
موسسات غیرمجازی که در مؤسسه 
کاسپین تجمیع شده اند، برگزار شده 
بود و تع��دادی از نمایندگان مجلس 
شورای اس��المی با محمد نهاوندیان 
رئی��س دفتر رئیس جمه��وری، علی 
طیب نیا وزیر اقتصاد، ولی اهلل س��یف 
رئی��س کل بانک مرکزی و فرش��اد 
حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی 

دیدار کردند. 
در همین زمین��ه، الیاس حضرتی 
نماینده مردم تهران در مجلس دهم 
شورای اس��المی، در حساب کاربری 
خ��ود در توییتر نوش��ته اس��ت که 
»اموال جدید کشف شده از صاحبان 
کاس��پین، 98 آپارتمان و 75 باغچه 
و دو زن صیغه ای اس��ت که برخی از 

اموال به اسم آنها شده بود.«
اقتص��ادی  کمیس��یون  رئی��س 
مجل��س نی��ز درب��اره دارایی ه��ای 
مؤسس��ه کاس��پین که به تازگی در 
نقاط مختلف کش��ور کش��ف شده، 
گفت��ه اس��ت: »دس��تگاه  قضایی و 
وزارت اطالعات در کل کش��ور وارد 
ای��ن پرونده ش��ده اند و متاس��فانه 
ش��اهد هستیم که هر روز خبر پیدا 
ش��دن دارایی های مؤسسه کاسپین 
که در حساب هایی به غیر از نام این 
مؤسس��ه اس��ت، به گوش می رسد 
ک��ه ب��ا کم��ک وزارت اطالعات و 
دستگاه های نظارتی کشف می شود 
و در اختی��ار بان��ک مرک��زی قرار 

می گیرد.«

روزنامه شرق در ادامه گزارش خود 
نوشت: چگونگی این رخداد با یکی از 
حسابرس��ان که نخواست نامش فاش 
شود، در میان گذاش��ته شد. به گفته 
ای��ن منب��ع آگاه، مؤسس��اتی مانند 
مؤسسه کاس��پین که حساب  و کتاب 
ندارند، دارایی های خود را به نام افراد 
مختلف فرضا مدیرعام��ل و اطرافیان 
ثبت می کنند. وزارت اطالعات هم در 
این مورد با بررس��ی کارشناسی موفق 
به دریافت اعترافاتی از سوی آنها شده 
است که البته در حسابرسی نمی توان 

به این اطالعات دست یافت. 
او در مثالی دیگر به عملکرد برخی 
ش��هرداری ها هم اش��اره می کند: در 
پرونده ه��ای حسابرس��ی،  از  یک��ی 
مشخص ش��د 30درصد حساب های 
آن ش��هرداری  به نام آنها ثبت نشده 
بود. ای��ن ش��هرداری ها وقتی تراکم 
می فروش��ند، در مذاکراتی با صاحب 
برج، مطرح می کنند »برای این برج 
مش��خص، 20درصد تراکم به ش��ما 
می دهی��م و در مقاب��ل 100واحد از 
شما می گیریم«. این شهردار ترجیح 
می دهد این 100 واحد را ثبت نکند 

تا بتواند به سهولت آنها را به هر کس 
که خواس��ت واگذار کن��د چون در 
ص��ورت ثبت، نمی تواند آنها را به هر 

کس که می خواهد واگذار کند. 
هم��ه  در  می کن��د:  تأکی��د  او 
مؤسس��ه های مالی غیرمج��از از این 
نوع عملکردها فراوان اس��ت. عموما 
ملک به نام مؤسسه نیست و مؤسسه 
از افرادی خ��اص، وکالت می گیرد و 
اموال را به نام آنها می کند و کس��ی 
ه��م رو نمی کن��د این ام��وال به نام 

چه کسی است.
 

تعیین تکلیف غیرمجازها در 
نیمه دوم امسال

کمیس��یون  عض��و  همچنی��ن 
درباره جلس��ه  اقتص��ادی مجل��س 
سه شنبه ش��ب نمایندگان با رئیس 
دفت��ر رئیس جمه��ور، وزی��ر اقتصاد 
و رئی��س کل بانک مرک��زی درباره 
موسس��ات غیرمج��از گف��ت: ای��ن 
امس��ال  دوم  نیم��ه  در   موسس��ات 

تعیین تکلیف خواهند شد. 
احمد محمدی انارکی در گفت وگو 
با ایبنا با بیان اینکه حدود 500 هزار 

نفر از س��پرده گذاران موسساتی که 
در مؤسس��ه کاسپین تجمیع شده با 
مشکل مواجه هستند، گفت: مجلس 
برای بررس��ی این موض��وع تاکنون 
چندین جلس��ه را ب��ا حضور ولی اهلل 
سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار 
ک��رده که نتایج خوبی از آنها حاصل 

شده است. 
نمایندگان  کرد:  وی خاطرنش��ان 
مجل��س ب��ا جدی��ت پیگی��ر ح��ل 
مش��کل به وج��ود آمده ب��رای این 
سپرده گذاران هستند و تالش دارند 
با رس��یدگی فوری به ای��ن موضوع 
دغدغه و عدم اعتماد به وجود آمده 

هرچه سریع تر از بین برود.

دست بازتر بانک مرکزی برای 
برخورد با غیرمجازها

نماین��ده مردم رفس��نجان تأکید 
ک��رد: نماین��دگان در قان��ون برنامه 
شش��م توس��عه و همچنی��ن احکام 
دائم��ی و قوانی��ن پول��ی و بانک��ی 
مصوبات��ی داش��تند تا دس��ت بانک 
مرک��زی برای برخورد با موسس��ات 
غیرمج��از بازتر ب��وده و از ابزارهای 

قانون��ی الزم برای پیگیری و برخورد 
با این موسسات برخوردار باشد. 

وی خاطرنش��ان کرد که موسسات 
غیرمجاز ک��ه فعالیت برخ��ی از آنها 
 بعض��ا به اواخر ده��ه 70 یا اوایل دهه 
80 ب��از می گردد، باعث ش��ده اعتماد 
برخی افراد نس��بت به شبکه بانکی از 
بی��ن برود؛ با این ح��ال دولت و بانک 
مرکزی اهتمام ویژه ای دارند تا هرچه 
سریع تر فعالیت این موسسات متوقف 
ش��ود. محمدی انارک��ی ادام��ه داد: 
نماین��دگان از بان��ک مرک��زی قول 
گرفتند که در نیمه دوم سال جاری 
بانک مرکزی گزارش کاملی را برای 
تعیی��ن تکلیف موسس��ات غیرمجاز 
ارائ��ه کند زیرا این موسس��ات حتی 
برای بانک های دولتی و اصلی کشور 

نیز مشکالتی را به وجود آورده اند. 
عضو کمیس��یون اقتصادی با بیان 
اینکه برخی از موسس��ات غیرمجاز به 
ش��کل محلی و برخی به ش��کل ملی 
فعالیت می کنند، تأکید کرد که تالش 
همه بر این است تا هرچه سریع تر این 

موسسات تعیین تکلیف شوند.
 

شناسایی اموال جدید از کاسپین 
در کرمان

نماین��ده رفس��نجان در مجلس با 
اش��اره به آغاز پرداخت س��پرده های 
ت��ا 50 میلی��ون تومان در مؤسس��ه 
نمایندگان  داش��ت:  بیان  کاس��پین 
مجل��س، بان��ک مرک��زی و دول��ت 
ت��ا  ب��ه دنب��ال فرمول��ی هس��تند 
رضایتمندی س��پرده گذاران و مردم 

را در پی داشته باشد. 
وی به گ��زارش فرش��اد حیدری، 
مع��اون نظارت��ی بان��ک مرکزی در 
جلسه سه شنبه ش��ب با نمایندگان 
اش��اره ک��رد و افزود: براس��اس این 
گ��زارش تع��داد دیگ��ری از ام��وال 
موسس��ات ادغام ش��ده در مؤسسه 
کاس��پین از جمله چندین ملک در 

شهر کرمان شناسایی شده است. 

در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد چه گذشت

شناسایی دارایی های جدید موسسه کاسپین

آماره��ای موجود و نیز عدم تالقی عرضه با تقاضای واقعی در 
بخش مسکن نشان می دهد که سیاست های مسکن مهر و تولید 

خانه های لوکس در کالنشهرها با شکست مواجه شده است. 
به گزارش ایس��نا، وزی��ر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل بانک 
مس��کن یک بار دیگر با نقد سیاس��ت مس��کن مهر که منجر به 
فشار اعتباری به بانک مسکن شد و نیز تقاضای واقعی در بخش 
مس��کن را بی پاس��خ گذاش��ت، این طرح دولت های نهم و دهم 
را مج��ددا به چالش کش��اندند؛ انتقادی که به نظر می رس��د با 
توجه به فاقد تقاضا بودن حدود 117 هزار مس��کن مهر، به دلیل 
مشکالت زیرس��اختی، تاثیر دیابتی این طرح در اقتصاد چندان 

بی مورد نیست. 
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به وجود ح��دود 2.۶ میلیون 
مس��کن لوکس خالی و 2.1 میلیون مسکن نیمه خالی در کشور 
این مس��ئله را به دستکاری بسیار گسترده در بازار مسکن ایران 
تشبیه و بیان کرد: کاهش نرخ رشد جمعیت از یک سو، افزایش 
عرضه 2.۶میلیون خانه خالی و عمدتا در کالنش��هرها، انباش��ت 
2.1 واح��د میلیون مس��کونی خانه دوم از س��وی دیگر نش��ان 
می ده��د که بازار ویژه ای در کش��ور وجود دارد ک��ه نیاز واقعی 
متقاضیان مسکن را پاسخ نمی دهد. به همین جهت وقتی بخش 
مس��کن را مورد توجه قرار می دهیم، می بینیم که از جهت ارقام 
کل��ی ما چیزی ح��دود 2۴ خانوار داریم و چی��زی بیش از 27 
میلیون خانه در کشور داریم. در واقع اینها نشان می دهند که ما 

یک بازار به شدت دستکاری شده داریم. 
بت ش��کن، مدیرعامل بانک مس��کن هم با تش��بیه فشارهای 
اعتباری مسکن مهر روی بانک مسکن به پالسکوی ارزی، گفت: 
بانک مسکن پس از طی یک دوره چهار ساله توأم با فشار کاری 
مضاعف ناش��ی از اجرای طرح مس��کن مهر در فاصله سال های 
138۴ تا 1388 و تبدیل ش��دن به یک بانک کارگزار و در دوره 
دوم چه��ار س��اله دولت دهم، دوره ای توأم ب��ا چالش، التهاب و 
تخریب ناش��ی از انجام فعالیت های ناصحیح ارزی به بهانه بانک 
غیرتحریمی بودن، که ما آن را در بانک مسکن، پالسکوی ارزی 
نامیده ایم، اکنون به نظر می رس��د با لطف خداوند، رهنمودهای 
وزی��ر محترم راه و شهرس��ازی دولت تدبی��ر و امید و همکاری 
تک تک همکاران در این دوره چهار ساله تدبیر و امید، به تدریج 
به س��احل آرامش نزدیک شده و در ریل اصلی فعالیت 80 ساله 

خود قرار گرفته است. 
در این ش��رایط راهکاری که عباس آخون��دی از آن به عنوان 
ح��ل معضل عدم تناس��ب عرضه و تقاضا در بخش مس��کن یاد 

می کند، ترمیم نظام س��رمایه ای و توسعه ای شدن بانک مسکن 
است. اواخر س��ال گذشته در این خصوص سرمایه بانک مسکن 
از 3200 ب��ه 8200 میلیارد تومان افزایش یافت که بت ش��کن 
تقاض��ا دارد یک رق��م 5000 میلی��ارد تومان دیگ��ر باید برای 

استحکام بخشی به بانک مسکن تزریق شود. 
وج��ود پارادوکس های ش��دید بخش مس��کن در حالی اتفاق 
افتاده که هم اکنون 11 میلیون حاشیه نش��ین و حدود 8میلیون 
نفر در بافت های فرس��وده زندگی می کنند، به عبارت دیگر 19 
میلیون نفر بدمس��کن در ایران وجود دارد و این در حالی است 
که عرض��ه در جایی صورت گرفته که با تقاض��ای واقعی دیدار 

نکرده است. 
همچنین وزیر راه و شهرس��ازی معتقد اس��ت که راهکارهای 
دهه های 50، ۶0 و 70 و ایجاد شهرهای جدید به دلیل کاهش 
رش��د جمعیت در ش��هرها دیگر جوابگو نیس��ت. وی همچنین 
می گوی��د: در ح��ال حاضر، ش��هرهای جدید به ص��ورت جدی 
پاس��خگوی نیاز مس��کن مردم نیس��ت زیرا تح��والت جمعیتی 
ش��هر تهران به عنوان پایتخت و بزرگ ترین شهری که بیشترین 
تقاضا را داشته در سال 1390، 8.5 میلیون و سال 1395، 8.7 
میلیون نفر بوده است. اینها، نشان می دهد که تحوالت جمعیتی 
مانند دهه های گذش��ته نیس��ت و این تصور که باید ش��هرهای 
جدیدی را در پیرامون تهران برای س��رریز جمعیت ایجاد کنیم 
وجود ن��دارد. این تحوالت جمعیتی نش��ان می دهد راهکارهای 

دهه ۶0 و 70 پاسخگوی نیاز امروز جمعیتی کشور نیست. 
آمار تعداد مس��کن در برابر تعداد خانوار نشان می دهد کشور 
هنوز با کس��ری 1.39 میلیون مسکن در بخش تقاضای مصرفی 
مواجه اس��ت. براساس سرشماری سال 1395، موجودی مسکن 
کل کش��ور )بدون احتساب واحدهای مس��کونی خالی( بیش از 
22.8 میلی��ون واحد مس��کونی و تعداد خان��وار 2۴.19 میلیون 
واحد اس��ت. همچنی��ن تراکم خانوار در واحد مس��کونی حدود 
1.05 اس��ت. در حال��ی  که تع��داد خانه های خالی ب��ا بیش از 
55درصد رش��د از 1.۶۶ میلیون واحد در س��ال 1390 به 2.58 

میلیون واحد در سال 1395 افزایش یافته است. 
با ای��ن اوصاف مهم ترین راه��کار دولت برای تامین مس��کن 
بازآفرینی ش��هری اس��ت که طی چهار س��ال گذش��ته با توجه 
ب��ه محدودیت منابع اقدام قابل توجه��ی در این خصوص انجام 
نشده است، به طور مثال دولت مکلف بود ساالنه 300 هزار فقره 
تس��هیالت با نرخ 11درصد برای بهس��ازی و نوسازی اختصاص 
دهد، اما عمال طی دو، س��ه س��ال اخیر این تعداد از 150 هزار 

فق��ره فراتر نرفت. به همین دلیل دولت به فکر راهکار جایگزین 
افت��اد که به گفته محمد س��عید ای��زدی – مع��اون وزیر راه و 
شهرس��ازی - در نظر داریم به سمت تمرکز روی وام 18درصد 
از محل منابع بانک مسکن برویم که این بانک برای سال جاری 
50 هزار فقره تس��هیالت نوسازی با سود 18درصد و 100 هزار 
فقره تس��هیالت برای خرید از محل صندوق پس انداز مس��کن 
یکم با س��ود 8درصد پرداخت خواهد کرد که هیچ نوع وابستگی 
به یاران��ه دولت ندارد. البته در صورتی ک��ه دولت رقم یارانه را 
تقبل کند، سود تسهیالت نوسازی هم از 18 به 8درصد کاهش 

می یابد. 
به گفته ایزدی، در سال 139۶ بالغ بر 839 
میلیارد تومان ردیف بودجه داریم که در قالب 
9 ردیف تخصصی و به شکل ویژه ای به بحث 
حاشیه نش��ینی در کشور یا به شکل خاص در 
مورد ش��هرهایی که ش��رایط بحرانی دارند از 
جمله مشهد، قم، ش��یراز و چهار شهر استان 
سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است. 

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری 
ب��ا بیان اینک��ه ایجاد این ردیف ها ش��رایطی 
را فراه��م می کن��د که بتوانی��م در یک نظام 
بودجه ری��زی اهرمی این مبال��غ را به حداقل 
س��ه براب��ر افزای��ش دهی��م، گفت: با س��هم 
اختصاص داده ش��ده در این ردیف ها ما سایر 
دس��تگاه ها به ویژه ش��هرداری ها را ترغیب و 
تشویق می کنیم که بتوانند به اجرای پروژه ها 
در مناطق نابسامان کمک کنند. به طور مثال 
هفت��ه پیش بازدی��دی از مناطق حاش��یه ای 
ش��هرهای کردستان از جمله سنندج داشتیم 
و همچنی��ن ب��ه هم��راه آق��ای عالءالدی��ن 
بروجردی نماینده م��ردم بروجرد در مجلس 
ش��ورای اس��المی بازدیدی که از این ش��هر 
صورت دادیم، تعرفه هایی را با ش��هرداری ها و 
دستگاه های مرتبط انجام دادیم که پروژه ها را 
با یک روش مش��ارکتی پیش ببریم و بتوانیم 
از محل منابعی که در اختیار داریم با تجمیع 
آنه��ا بتوانیم نیازهایی را ک��ه در این مناطق 
وجود دارد با اولویت بخشیدن به زیرساخت ها 

حل و فصل کنیم. 

سیاست های شکست خورده مسکن مهر و تولید خانه های لوکس

مسکن

مسکن

بیشترین خانه های خالی در کدام 
استان هاست؟ 

بررس��ی سرش��ماری نفوس و مسکن در س��ال 1395 نشان 
می دهد بیشترین تعداد واحدهای مسکونی خالی در استان های 
تهران، اصفهان و خراس��ان رضوی به ترتیب حدود ۴90، 2۴2 و 
195 هزار واحد بوده است.  به گزارش ایسنا، بررسی توزیع استانی 
واحدهای مسکونی خالی نشان می دهد بیشترین تعداد واحدهای 
مسکونی خالی در استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به 
ترتیب حدود ۴90، 2۴2 و 195هزار واحد بوده و کمترین تعداد 
واحدهای مسکونی خالی متعلق به استان های ایالم، کهگیلویه و 
بویراحمد و خراسان شمالی به ترتیب با اعداد 13.3، 13.7 و 23.1 
هزار واحد است.  همچنین بیشترین درصد تغییرات در فاصله بین 
دو سرشماری 1390 و 1395 مربوط به استان های قزوین، البرز 
و کردس��تان به ترتیب به میزان 9۶.۴، 89.5 و 83.۶ درصد بوده 
و کمترین درصد تغییرات به ترتیب در اس��تان های سیس��تان و 
بلوچستان، مرکزی و زنجان به میزان 13.۶، 13.7 و 17.8 درصد 
بوده است.  طی سال های 1390 تا 1395 تعداد جمعیت کشور از 
75.1 به 79.9 میلیون نفر، بعد خانوار از 3.5 به 3.3 نفر، نرخ رشد 
ساالنه جمعیت از 1.29 درصد به 1.2۴درصد، جمعیت شهرنشین 
از 71.۴درص��د به 7۴درصد، تعداد خانوار از 21.1 میلیون نفر به 

2۴.1 میلیون نفر رسیده است. 
از طرف دیگر بین سال های 1390 تا 1395 سهم خانوارهای 
دارای مسکن ملکی در کشور از ۶2.7درصد به ۶0.۶درصد و نیز 
تعداد واحدهای مس��کونی معمولی  )بدون احتساب خانه های 
خالی( از 19.9 میلیون به 22.8 میلیون واحد رس��یده اس��ت.  
تعداد واحدهای مسکونی خالی در کشور از 1.۶۶ میلیون واحد 
در س��ال 1390 ب��ه 2.58 میلیون واحد افزایش یافته اس��ت. 
در این بین س��هم اس��تان تهران از کل خانه های خالی کشور 
از 19.7درصد در س��ال 1390 به 18.9درصد در س��ال 1395 
کاهش یافته اس��ت.  بر اساس ش��اخص تراکم خانوار در واحد 
مسکونی کشور بدون احتساب خانه های خالی در سال 1395 
نسبت به سال 1390 بدون تغییر مانده  )در عدد 1.0۶( و این 
ش��اخص با احتس��اب خانه های خالی از 0.98 در سال 1390 
به 0.9۴ در س��ال 1395 کاهش یافته اس��ت. در سال 1395 
شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بدون احتساب خانه های 
خالی در مناطق شهری 1.0۴ و در مناطق روستایی 1.13 بود.  
در جدول زیر، میزان واحدهای مسکونی خالی بنا به سرشماری 

نفوس و مسکن در سال های 90 و 95 آمده است: 

خبرنامه

معاون وزیر صنعت: 
چین و ژاپن نیاز ما به چادر مشکی را 

بهتر درک کرده اند
معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گف��ت تولیدکننده 
چینی و ژاپنی نیاز ما به چادر مشکی را بهتر درک کرده اند 
و با تولید پارچه چادر مش��کی، آن را از طریق کش��ورهای 

عربی وارد ایران می کنند. 
به گزارش ایس��نا، محمود نوابی در مراسم رونمایی از لوح 
ثبت جهانی نقش میناخوانی فرش دستباف ورامین که عصر 
سه ش��نبه در کاخ موزه نیاوران برگزار شد، با تأکید بر اینکه 
فرش دس��تی ایرانی باید با محوریت صادرات تولید ش��ود، 
تصریح کرد: یکی از مش��کالت اساس��ی که گریبانگیر همه 
حوزه های صادراتی از جمله صادرات فرش دس��تباف ایرانی 

است، بحث نبود شرکت های تخصصی صادراتی است. 
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
ادام��ه داد: ام��روز متأس��فانه به گونه ای عمل می ش��ود که 
انتظ��ار داریم خود خریدار محصول��ی را بخرد، ارزیابی کند، 
بس��ته بندی کند و بعد از تطابق استانداردها و بازاریابی، آن 
را به کشور مقصد بفرستد، در حالی  که این فرآیند بسیاری 

از فرصت های اقتصادی را از ما می گیرد. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تبعات نبود 
شرکت های تخصصی صادراتی گفت: ما مشاهده کردیم که 
در ایام گذش��ته فرصت های مناسبی مانند به دست آوردن 
ب��ازار صادرات قطر و روس��یه پیش پای ما ق��رار گرفت که 
یکی از عواملی که باعث ش��د نتوانیم از این فرصت های ناب 
ب��ه خوبی اس��تفاده کنیم، همین بحث غیبت ش��رکت های 

تخصصی صادراتی از فضای اقتصادی کشور بود. 
وی در ادامه با بیان اینکه باید از تمام ظرفیت های موجود 
داخلی اس��تفاده کرد، گف��ت: ما هم اکن��ون در تولید چادر 
مش��کی با کیفیت نانو، ۶0 میلیون متر ظرفیت خالی داریم 
اما شاهد هس��تیم که تولیدکنندگان چینی و ژاپنی نیاز ما 
را بهتر درک کرده اند و با تولید پارچه چادر مشکی آن را از 

طریق کشورهای عربی وارد ایران می کنند. 
وی با اش��اره به اهمیت فرش در ح��وزه اقتصاد نیز اظهار 
ک��رد: حوزه فرش دس��تباف یک حوزه با اش��تغال پایدار و 
محصول ماندگار اس��ت که باید جایگاه خ��ود را در اقتصاد 
مقاومتی به دست بیاورد و با طرحی که اکنون در مجلس در 
این حوزه مطرح ش��ده است، بسیاری از مشکالت بافندگان 
فرش دس��تی رفع خواهد ش��د و فضای کار برایشان مهیاتر 

می شود. 
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز 
در این مراس��م، فرش ایرانی را هویت اقتصاد ایران دانس��ت 
و گف��ت: موضوعی که بای��د به آن در حوزه فرش توجه کرد 
صادرات اس��ت، به گونه ای که پیش از این نیز به طور سنتی 
وقتی صحب��ت از صادرات محصوالت ایرانی می ش��د، چند 
محصول مانند پس��ته و فرش در صدر لیس��ت صادرات قرار 
داشتند اما امروز ش��اهد هستیم که به خاطر شرایط خاص 
سیاس��ی و اقتصادی حاکم بر س��ال های اخیر جایگاه فرش 
دستباف ایرانی در بازارهای جهانی تنزل پیدا کرده که باید 
این امر به طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد تا این محصول به 

جایگاه واقعی خود دست یابد. 

وی همچنین با اش��اره به دو تفاهم نامه در حوزه فرش با 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری گفت: در حال 
حاضر دو تفاهم نامه در حوزه فرش به امضا رس��یده که یکی 
در خصوص تشکیل انجمن طراحان فرش دستباف است که 
در وزارت ارشاد ثبت ش��ده و به زودی دارای ساختار منظم 
و مکان فیزیکی خواهد ش��د و دیگری موضوع احداث مرکز 
نوآوری و ش��کوفایی در حوزه فرش است که در آن موضوع 
رن��گ و تولید و ترمیم و مدیریت ف��رش در فضای خالقانه 
مورد بررسی قرار می گیرد که منجر به تولیداتی باکیفیت و 

فرآیند ترمیم و نگهداری دقیق و کم هزینه شود. 

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی: 
65 درصد صادرات ایران در دست 200 

تا 300 بنگاه اقتصادی بزرگ است
رئی��س مؤسس��ه مطالع��ات و پژوهش ه��ای بازرگانی با 
بی��ان اینک��ه ۶5 درصد ص��ادرات ای��ران در 200 تا 300 
بن��گاه اقتصادی بزرگ انجام می ش��ود، گفت: تجربه جهانی 
نش��ان می دهد که هلدینگ ها و بنگاه های بزرگ در توسعه 

اقتصادی و ورود به بازارهای جهانی پیشگام هستند. 
به گزارش ایرنا، محمدرضا رضوی روز گذشته در همایش 
کلیدهای موفقی��ت هلدینگ که در مرکز همایش های صدا 
و سیما برگزار ش��د، تصریح کرد: با توجه به رویکرد اقتصاد 
مقاومت��ی و تأکید بر ات��کا به توانمندی داخل��ی و رویکرد 

بیرونی، هلدینگ ها مسئولیت سنگینی را برعهده دارند. 
وی افزود: توس��عه فناوری در س��اختار شرکت های بزرگ 
حرک��ت می کند، اگرچ��ه در انقالب صنعتی، ش��رکت های 
کوچ��ک نی��ز حض��ور داش��تند، اما ای��ن انق��الب در بدنه 

شرکت های بزرگ شکل گرفت. 
وی با بیان اینکه در توس��عه اقتصادی و صنعتی دو موضوع 
باید مدنظر قرار گیرد، گفت: توس��عه فن��اوری و بازارها به ویژه 
بازاره��ای بیرونی دو مقوله ای اس��ت که در توس��عه اقتصادی 
باید مورد توجه قرار گی��رد. البته بنگاه های بزرگ و هلدینگ 
پیش��رو در این موضوع هستند و بدون توجه به این موضوعات 
توسعه اقتصادی معنایی ندارد.  رضوی گفت: در دو دهه اخیر 
با تش��کیل بنگاه های بزرگ در بخش خصوصی، نیمه دولتی و 
عمومی حرکت به س��مت تش��کیل هلدینگ افزایش یافته و 
با وجود دانش عمومی نس��بت ب��ه آن، هلدینگ های متفاوتی 
در حوزه صنعتی، گردش��گری، بیمه و... تش��کیل ش��ده، که 
نگران کنن��ده اس��ت.  وی با اش��اره به تاریخچه ش��کل گیری 
هلدینگ افزود: هلدینگ یک مکانیسم دفاعی است که در سده 
1800 به منظور مقابله با رکود حاکم و درگیری و ساختارهای 
تولیدی تشکیل شد و نگاه های متفاوتی به بیزینس ها در ذیل 

شرکت های بزرگ شکل گرفت. 
وی اظهار داش��ت: اما نگاه ب��ه هلدینگ در ایران متفاوت 
است و بیشتر نگاهی کوتاه مدت است یعنی در حداقل زمان 

حداکثر استفاده را از سهام داشته باشیم. 

استاندار کرمان اعالم کرد

بانک  پاسارگاد، یک بانک توسعه گراست
هلدین��گ توس��عه معادن و صنای��ع معدن��ی خاورمیانه  
)میدک��و(، از ش��رکت های گروه مالی پاس��ارگاد و به عنوان 
نخس��تین و بزرگ ترین هلدینگ صنعتی و معدنی کش��ور، 
در جهت توس��عه فضای س��بز و کنترل ریزگردها، عملیات 
اجرای��ی ط��رح مش��ارکتی 1000 هکتار جن��گل کاری را 
ب��ا هم��کاری اداره کل منابع  طبیعی و آبخیزداری اس��تان 

کرمان آغاز کرد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، در مراس��م آغاز 
این طرح که با حضور مهندس رزم حس��ینی استاندار کرمان، 
رجبی زاده مدیرکل اداره منابع  طبیعی و آبخیزداری اس��تان و 
دکتر پورمند مدیرعامل هلدینگ میدکو برگزار ش��د، استاندار 
کرم��ان ضمن تش��کر از اقدامات هلدینگ میدکو در اس��تان 
کرم��ان، این ش��رکت را ی��ک بخش خصوصی موف��ق و نمونه 
معرفی ک��رد. وی همچنین از حمایت های بانک  پاس��ارگاد از 

ش��رکت میدکو، به عنوان یک بانک توسعه گرا تشکر و قدردانی 
کرد. 

در ادامه، مدیرکل اداره منابع  طبیعی و آبخیزداری اس��تان 
نیز ضمن تش��کر از اقدامات هلدینگ میدکو، به تشریح طرح 
ایجاد فضای سبز در استان در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی 

پرداخت. 
همچنی��ن پورمند مدیرعامل ش��رکت میدکو، با تش��کر از 
اس��تاندار کرمان، در خصوص فعالیت های میدکو در راس��تای 
ایفای مس��ئولیت های اجتماعی توضی��ح داد و گفت: در حال 
حاضر، ش��رکت میدکو در اس��تان کرمان، حدود 330 هکتار 
فضای س��بز ایجاد کرده  اس��ت که با اتمام ای��ن پروژه میزان 
فضای س��بز ایجاد شده توس��ط این هلدینگ، بالغ بر 1300 
هکتار خواهد شد. این میزان در مقایسه با 2000 هکتار زمین 
کارخانجات، نس��بت قابل قبولی اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: 
بخش قابل  توجهی از میزان آب مصرفی در ش��رکت میدکو از 

تصفیه فاضالب استان تأمین می شود. 

13901395استان

100۴771۴3۶27آذربایجان شرقی

۴9175۶7291آذربایجان غربی

2۴107۴1822اردبیل

1۴09۴22۴2090اصفهان

۶98۶3132۴09البرز

880۴13299ایالم

2129031201بوشهر

3271۶3۴8998۶تهران

1۶13129505چهارمحال و بختیاری

180۶131350خراسان جنوبی

11013519۴۴80خراسان رضوی

12۶1723078خراسان شمالی

8۴9۴۴131370خوزستان

2007023۶37زنجان

20۴۴72۶713سمنان

۴۴3۶750385سیستان و بلوچستان

910101۶0955فارس

22205۴3۶09قزوین

2۶۶90۴5۶۶5قم

27۴1950351کردستان

587۶775737کرمان

27891۴8239کرمانشاه

1085013۶92کهگیلویه و بویراحمد

25171392۶7گلستان

5377۶88۶11گیالن

2277135810لرستان

70023102173مازندران

39573۴501۴مرکزی

۴1839703۴2هرمزگان

373۶5۴۶31۶همدان

39۴۶9۴931۶یزد

1۶۶3۴122587۶07کشور



هرچند شایعه ورشکستگی بانک ها که در فضای 
مج��ازی و ش��بکه های اجتماع��ی دست به دس��ت 
می ش��ود، بارها از سوی مس��ئوالن بانکی رد شده 
اس��ت، اما ب��ه دلیل درگی��ر بودن آح��اد جامعه 
با نظ��ام بانک��ی اعم از س��پرده گذار، مش��تری و 
تس��هیالت گیرنده، هر نوع مطلب��ی در این زمینه، 

افکار عمومی را مشوش می کند. 
به گ��زارش ایرن��ا، از خالل س��خنان مدیران و 
مسئوالن بانکی می توان دریافت بخشی از این نوع 
شایعه س��ازی ها به جریان های بیرونی باز می گردد 
که قص��د دارند از فضای غبارآل��ود ماهی بگیرند؛ 
هرچن��د نمی ت��وان نقش بدهکاران ب��زرگ بانکی 
و س��هامداران مؤسس��ه های غیرمج��از را در این 
حاشیه س��ازی ها نادیده گرفت ک��ه بانک مرکزی 
قصد دارد امس��ال پرونده آنها را مختومه کند. در 
گزارش حاض��ر، فارغ از اه��داف ایجادکنندگان و 
دامن زدن به ش��ایعات اینچنینی، چند دلیل برای 
رد ورشکس��تگی بانک ها و مؤسس��ه های اعتباری 

دارای مجوز از بانک مرکزی آمده است. 
1- تقدم چتر نظارتی بانک مرکزی بر اقدام 

قضایی
حفظ ثبات، س��المت و سیستم بانکی و حمایت 
از مش��تریان یکی از وظایف بانک های مرکزی در 
همه کشورهاس��ت که از طری��ق مقررات گذاری، 
استانداردس��ازی و اس��تقرار نظام ه��ای نظارت��ی 

پیگیری می شود. 
در ماده 14 قانون پولی و بانکی کش��ور مصوب 
1351 که قانون مرجع در زمینه فعالیت های مالی 
به ش��مار می رود، به بانک مرکزی اختیارات الزم 
داده شده است در امور مالی و بانکی دخالت کند. 
این بانک مسئول نظارت بر بانک ها و مؤسسه های 

اعتباری است. 
نظارت بانک مرکزی، گس��تره وسیعی از صدور 
مجوز ت��ا کنترل عملی��ات بانک ه��ا و نیز نظارت 
همه جانب��ه بر بازار پول را دربرمی گیرد تا تعهدات 
بانک ها از س��قف های مقرر فراتر ن��رود یا بانک ها 
ساز وکار اجرایی الزم را برای وصول مطالبات خود 
و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف خود داش��ته 

باشند. 
به همین دلیل، بانک مرکزی مدل جدید نظارتی 
برای گس��ترده ک��ردن چتر نظارتی خ��ود تدوین 
کرده است تا براس��اس آن بانک ها در چهار طبقه 
کم ریس��ک تا فاقد ریس��ک مش��هود تقسیم بندی 
ش��وند و به تناسب ریسک آنها، برنامه های نظارتی 
ویژه تدوین و اجرایی ش��ود تا وضعیت بانک بهبود 

یابد که البته هنوز این شیوه اجرا نشده است. 
همچنین، حتی اگر مؤسس��ه یا بانکی به مرحله 
ورشکس��تگی برس��د، باز نظ��ارت بان��ک مرکزی 
اس��تمرار دارد، زیرا اقدام های تنظیم گر و نظارتی 

بانک مرکزی ب��ر پیگیری قضای��ی موضوع مقدم 
است. 

در قان��ون پولی و بانکی کش��ور، س��از و کاری 
متفاوت از س��ایر شرکت ها و بنگاه ها برای توقف یا 
ورشکس��تگی بانکی پیش بینی کرده است و اعالم 
ورشکس��تگی بانک ها به همین سادگی نیست که 
در برخی رسانه ها اعالم می شود و قانونگذار شیوه 

سخت گیرانه ای را در این زمینه دارد. 
براس��اس بند الف ماده 41 قانون پولی و بانکی 
در صورتی که توقف یا ورشکس��تگی بانکی اعالم 

ش��ود، دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ 
تصمی��م نظر بانک مرک��زی را جلب 

خواهد کرد. 
بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول 
اس��تعالم دادگاه بای��د نظ��ر خود را 
به طور کتب��ی اعالم کند و در نهایت 
دادگاه ب��ا نظر بانک مرکزی و دالیل 
موجود در ای��ن زمینه تصمیم گیری 

می کند. 
هرچن��د اقدام ه��ای نظارتی بانک 
مرکزی به نحوی است که از رسیدن 
ی��ک بان��ک ی��ا مؤسس��ه اعتباری 
مج��وزدار ب��ه مرحله ورشکس��تگی 
جلوگی��ری می کند و البت��ه در این 
زمینه، موضوع فعالیت مؤسس��ه های 

غیرمجاز، داستان دیگری است. 
2- صورت ه�ای مال�ی جدی�د 

IFRS  همگرا با
در  موج��ود  اش��کاالت  از  یک��ی 
ترازنام��ه بانک ها، تعیین س��ودهای 
مش��کوک الوصول،  مطالبات  موهوم، 
فقدان یادداشت های ریسک و نظایر 
آن ب��ود و از این رو بانک مرکزی در 
دولت یازدهم با تدوین استانداردهای 
مال��ی  صورت ه��ای  تهی��ه  جدی��د 
بانک ها که همگرا با اس��تانداردهای 

بین الملل��ی گزارش��گری مال��ی )آی. اف. آر. اس( 
تدوین شده است، تالش کرد ریسک ها را در نظام 

بانکی شناسایی کند. 
این رویه س��بب می ش��ود ریس��ک عملیات هر 
بانک برای بانک مرکزی روش��ن باشد و نهاد ناظر 
به تناس��ب آن از مدیران بانک��ی بخواهد با اصالح 

روش ها، از ریسک خود بکاهند. 
س��ال 1395، نخس��تین س��الی بود که بانک ها 
ملزم ش��دند صورت های مالی سال 1394 خود را 
منطبق با استانداردهای جدید بنویسند اما اهمال 
آنها موجب ش��د بانک مرکزی پارسال صورت های 
مالی بانک ها را با اغماض بپذیرد و مجوز برگزاری 
مجم��ع عمومی را به آنها بده��د که در نتیجه آن 

برخ��ی بانک ه��ا در ترازنامه خود با زی��ان روبه رو 
شدند و به جای سود، زیان بین سهامداران تقسیم 

کردند. 
امسال بانک مرکزی اعالم کرده است در پذیرش 
صورت های مالی منطبق بر اس��تانداردهای جدید 
هی��چ اغماضی را نمی پذیرد و باید این صورت های 
مالی با رعایت همه نکات و یادداش��ت های ریسک 

تحویل بانک مرکزی شود. 
اصرار بانک مرکزی در تدوین صورت های مالی با 
اس��تانداردهای جدید عالوه بر مزیت های آن برای 

ارتباط��ات بانکی بین الملل��ی، از تالش برای حفظ 
حقوق س��پرده گذاران در برابر سهامداران بانک ها 
حکای��ت دارد، زیرا مناب��ع و درآمدهای بانکی در 
حقیقت از س��پرده های مشتریان بانک ها به دست 
می آی��د و هرگون��ه تهدید در آینده ای��ن منابع و 
وصول نشدن آنها می تواند آینده سپرده های مردم 

را تحت تأثیر قرار دهد. 
3- کاهش سهم مطالبات معوق بانک ها 

در سایه اقدام های نظارتی بانک مرکزی و تالش 
دولت برای رفع موانع تولید، مطالبات معوق نظام 
بانک��ی که در آغاز دولت یازده��م 14.7 درصد از 
کل تس��هیالت ب��ود، به ح��دود 10درصد کاهش 

یافته است. 

برای این کار بان��ک مرکزی دو اقدام انجام داد؛ 
یکی شناس��ایی اقالم معوق دیگ��ر بانک ها که در 
صورت های مالی آنها منعکس نش��ده اس��ت تا به 
این ترتیب صورت های مالی بانک ها شفاف تر شود 

و دیگری پیگیری وصول مطالبات. 
بنابرای��ن این ع��دد به معنای آن نیس��ت که از 
مطالبات معوق بانک ها 4.7 درصد کاس��ته ش��د، 
بلک��ه در کن��ار آن مطالب��ات مع��وق دیگری هم 

شناسایی و افزوده شده است. 
ذکر این نکته ضروری اس��ت که مطالبات معوق 
در زم��ان پرداخت تس��هیالت ایجاد 
نمی ش��ود، بلک��ه اگ��ر به بهداش��ت 
تس��هیالت اع��م از بررس��ی دقی��ق 
مشتری و سازوکارهای وصول توجه 
نش��ود، در زم��ان سررس��ید وصول 
تسهیالت معوق می شود؛ برای نمونه 
تسهیالتی که برای طرح ها پرداخت 
می شود باید سه تا چهار سال بعد به 

بانک بازگردد. 
براس��اس گفته رئی��س کل بانک 
مرکزی، آنچه ام��روز در صورت های 
مالی بانک ها به عنوان مطالبات معوق 
دیده می ش��ود مربوط به چهار سال 
پیش اس��ت؛ البته این ب��دان معنی 
نیس��ت که اکن��ون اص��اًل مطالبات 
معوق وجود ندارد، بلکه چند س��ال 

بعد نتیجه آن معلوم می شود. 
البته در نظ��ام بانکداری بین الملل 
نیز در بهترین ش��رایط ممکن است 
بخش��ی از مطالبات وصول نشود که 
اس��تانداردهای جهانی 2 تا 3 درصد 
را ب��رای آن قابل قبول می دانند و از 
ای��ن رو بانک مرک��زی و نظام بانکی 
باید تالش کنند 10درصد کنونی را 
به محدوده نرم ه��ای جهانی نزدیک 

کنند. 
4- افزایش سرمایه بانک های دولتی 

یک��ی از اقدام ه��ای دولت یازدهم ب��رای بهبود 
وضعیت بانک ها به ویژه بانک های دولتی که اجرای 
بخش عمده ای از تعهدات دولت را بر عهده دارند، 

افزایش سرمایه بانک های دولتی بود. 
در ای��ن برنام��ه س��رمایه بانک ه��ا از 110هزار 
میلیارد ریال در س��ال آغازین دول��ت یازدهم، به 
590 ه��زار میلیارد ریال در س��ال 1395 افزایش 
یاف��ت که از محل تس��عیر ارز و قانون بودجه کل 
کش��ور انجام شد که ضمن اصالح ترازنامه بانک ها 
و خ��روج بدهی های دولت از آنها، نس��بت کفایت 

سرمایه آنها را نیز بهبود می بخشد. 
در کنار آن، بانک مرکزی به بانک های خصوصی 

نی��ز اجازه داده اس��ت در صورت نیاز درخواس��ت 
افزایش سرمایه خود را به این بانک ارائه کنند تا با 

نظر بانک مرکزی در این زمینه اقدام شود. 
نکت��ه قابل توج��ه اینک��ه در گذش��ته افزایش 
س��رمایه بانک ه��ا از محل تجدی��د ارزیابی امالک 
و دارایی های بانک ها انجام می ش��د که هرچند از 
نظر حس��ابداری شیوه ای مرسوم اس��ت، اما هیچ 

سرمایه ای به دارایی بانک نمی افزاید. 
بر این اساس، بانک مرکزی در دولت یازدهم این 
روی��ه را متوقف کرد و افزایش س��رمایه بانک های 
غیردولتی باید با جذب س��رمایه نقد از بازار پول و 

سرمایه انجام شود. 
5- تشکیل صندوق ضمانت سپرده ها

صندوق ضمانت سپرده ها بر اساس ماده 95 قانون 
برنامه پنجم توسعه به عنوان یکی از نهادهای مرتبط 
با مس��ئله توقف بانکی در کنار نهاد تنظیم گر و ناظر 

پولی یعنی بانک مرکزی تشکیل شد. 
در این ماده قانونی ای��ن مجوز به بانک مرکزی 
داده ش��ده اس��ت تا با هدف گسترده تر سازی چتر 
نظارت��ی خ��ود و به منظ��ور تضمی��ن بازپرداخت 
وج��وه متعلق به س��پرده گذاران بانک ها و س��ایر 
مؤسس��ه های اعتب��اری در صورت ورشکس��تگی 

نسبت به ایجاد این صندوق اقدام کند. 
بان��ک مرکزی در دولت یازده��م با هدف حفظ 
و صیانت از سپرده های س��پرده گذاران در کشور، 
مق��ررات ضمانت س��پرده ها را بازنگری و صندوق 

ضمانت سپرده ها را تقویت کرد. 
این صندوق با دریافت حق عضویت، س��پرده های 
مردم را ضمانت می کند و همه بانک ها و مؤسسه های 

اعتباری مجاز مکلفند عضو صندوق شوند. 
صندوق ضمانت س��پرده ها براساس شرایطی که 
در قانون و اساسنامه و آیین نامه مربوط پیش بینی 
ش��ده در برابر سپرده گذاران مشمول، متعهد است 
و آنها نباید راجع به دسترس��ی به سپرده هایشان 

نگرانی داشته باشند. 
اکنون س��پرده س��پرده گذاران هم��ه بانک ها و 
مؤسسه های اعتباری مجاز تا یک میلیارد ریال زیر 
پوشش تضمین این صندوق است که 99.5 درصد 

سپرده گذاران نظام بانکی را شامل می شود. 
با مش��ارکت فعال نظام بانک��ی و پرداخت حق 
عضویت ه��ا، مناب��ع صن��دوق ضمانت س��پرده ها 
ظرف س��ه سال گذش��ته در حد مناسب و مطابق 

استاندارد های متعارف دنیا تأمین شده است. 
همچنی��ن بانک ه��ا و مؤسس��ه های اعتب��اری 
مجاز که اس��تانداردها را رعای��ت می کنند اگر در 
کوتاه مدت با مش��کل نقدینگی روبه رو شوند بانک 
مرک��زی در بازار بین بانکی مش��کل آنه��ا را حل 
می کند، بنابراین جای نگرانی برای س��پرده گذاران 

وجود ندارد. 

پنج دلیل برای اینکه ورشکستگی بانک های ایرانی امکان پذیر نیست

ریسک سپرده گذاری در بانک ها صفر است
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سهم 14.5درصدی بانک ملت از 
کارت های الکترونیک 

 بانک ملت با صدور حدود ۶1 میلیون فقره انواع کارت های 
پرداخت الکترونیک، س��هم 14.5 درصدی از شبکه بانکی و 

رتبه دوم را در این زمینه به خود اختصاص داده است. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مل��ت، این بانک با صدور 
بیش از 22میلیون فقره کارت هدیه، رتبه نخست را در این 
بخش در بین بانک های کش��ور کس��ب کرده است. از جمله 
مزایای کارت های هدیه بانک مل��ت، امکان خرید اینترنتی 
از طریق س��ایت بانک ملت و صدور کارت با طرح و عبارت 

دلخواه و ارسال کارت به آدرس مورد نظر مشتری است. 
همچنی��ن بانک مل��ت در راس��تای پاس��خگویی به نیاز 
س��ازمان ها و ش��رکت ها در زمینه پرداخ��ت الکترونیک، با 
طراحی کارتی با عنوان فراکارت، امکان ارائه خدمات ارزش 
افزوده را برای مشتریان فراهم کرده است. فراکارت عالوه بر 
تمامی امکانات یک کارت بانکی، خدماتی نظیر صدور کارت 
با طرح و لوگوی مورد نظر سازمان متقاضی، شارژ غیرنقدی 
حساب های فرعی کارت جهت امور رفاهی کارکنان سازمان، 
محدودس��ازی کارت در پایانه های مورد نظر سازمان، امکان 
پیاده س��ازی تخفیف در تراکنش و طرح های وفاداری را در 

اختیار دارندگان این کارت قرار داده است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.75۶دالر آمریکا

4.0۶4یورو اروپا

4.707پوند انگلیس

1.033درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

514.800مثقال طال

118.850هر گرم طالی 18 عیار

1.193.000سکه بهار آزادی

1.223.000سکه طرح جدید

701.000نیم سکه

390.000ربع سکه

251.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنــامه
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در آخری��ن روز معامالت��ی هفته 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران ش��اهد 
رش��د یکدس��ت قندی ه��ا بودیم و 
ش��اخص کل با رش��د 67 واحدی تا 
رقم 78 هزار و 700 واحد رشد کرد. 
ب��ا این حال در بس��یاری از گروه ها، 
قیمت س��هام شرکت هایی که ارزش 
ب��ازار باالیی دارن��د با رون��د نزولی 
مواجه ش��دند. در عی��ن حال ارزش 
کل معامالت ب��ورس تهران به عدد 
۱۱8 میلیارد تومان رس��ید که این 
رقم ناشی از دس��ت به دست شدن 
۲۲6 میلیون سهم و اوراق مالی قابل 
معامل��ه طی ۲۹ ه��زار و 7۵0 نوبت 
دادوستد بود. نماد شرکت ارتباطات 
س��یار ایران با حدود 70 واحد تأثیر 
مثبت بیشترین نقش را در نوسانات 
صعودی دماسنج بازار سهام داشت. 
همچنین نماد ش��رکت های آس��ان 
پرداخ��ت پرش��ین، گ��روه مپن��ا و 
پاالیش نفت ته��ران تأثیرات مثبتی 
روی دماس��نج بازار س��هام داشتند. 
پاالی��ش نف��ت بندرعب��اس نیز در 
طرف مقابل ۲۲ واح��د تأثیر منفی 
روی ش��اخص ها گذاشت. کشتیرانی 
ایران، س��رمایه گذاری غدیر و گروه 
ایرانیان  س��رمایه گذاری  پتروشیمی 
نیز بر روند دماس��نج ب��ازار تأثیرات 

کاهنده داشتند. 

با گروه های بازار سهام
روز چهارش��نبه ب��ورس تهران با 
اینک��ه روز مثبت��ی را س��پری کرد 
همچون روزهای گذشته با معامالتی 
کم عم��ق مواج��ه بود. س��هامداران 
حقیقی بازار سهام نیز با تحلیل های 
تکنیکالی به خریدوفروش سهام در 
پرداختند.  ب��ازار  کوچک  گروه های 
بدین ترتیب گروه قندی که معموال 
برخ��الف جهت بازار س��هام حرکت 
می کن��د ب��ا آغ��از رایزنی ه��ا برای 
اعالم قیمت جدید ش��کر در س��ال 

جدی��د زراعی، با حض��ور خریداران 
پرتعداد حقیقی جهت نوسان گیری 
مواجه ش��د. بر این اساس در گروه 
قند و ش��کر ش��اهد رش��د یک باره 
به طوری  بودی��م،  نماده��ا  تمام��ی 
که در تع��دادی از نماده��ای گروه 
قندی صف خرید مش��اهده می شد، 
ام��ا در گروه محصوالت ش��یمیایی 
اکث��ر نمادها مخصوص��ا آنهایی که 
از حج��م و ارزش ب��االی معامل��ه 
برخوردار بودن��د روند رو به کاهش 
در قیم��ت پایان��ی را تجربه کردند. 
روز چهارش��نبه در گ��روه رایانه نیز 
معامله گ��ران ب��ورس تهران ش��اهد 
حض��ور خریداران اغل��ب حقیقی با 
وجود عرضه های مداوم حقوقی های 
این گ��روه بود. همچنی��ن در گروه 
تجهیزاتی ه��ا ش��رکت گ��روه مپنا 
همچنان ش��اهد تحرک بازارگردان 
ای��ن س��هم در محدوده صف��ر تابلو 
بود. در گروه فلزات اساسی نیز پس 
از گذش��ت مجمع س��االنه شرکت 
س��رمایه گذاری توس��عه مع��ادن و 
فلزات، ش��اهد تکاپوی خریداران در 
نم��اد فوالد مبارک��ه اصفهان بودیم 
هرچن��د ک��ه در انته��ای معامالت 
روندی متعادل بر این س��هم حاکم 
ش��د. با این حال در گروه استخراج 
کانه ه��ای فلزی قیمت س��هام اکثر 
ش��رکت ها روند رو به کاهش را طی 
کرد. به عن��وان مثال در نماد معادن 
بافق که ارزش معامالت آن به بیش 
از ۹ میلیارد تومان می رسید، حجم 
معام��الت رقم 7۴۴ میلیون س��هم 
را تجرب��ه  کرد و قیم��ت پایانی اش 
نزدی��ک ب��ه ۲درصد افت ک��رد. در 
گروه خودرو نیز س��هام شرکت های 
ایران خودرو، پارس خودرو، زامیاد، 
سایپا دیزل، قطعات اتومبیل ایران، 
آهنگ��ری، تراکتورس��ازی ای��ران و 
تعداد دیگری از س��هم ها روند رو به 
کاه��ش در قیمت پایان��ی را تجربه 
کردن��د و تع��دادی از تک س��هم ها 
نی��ز به رغم رش��د از افزایش قیمت 

چندانی برخوردار نبودند.

ناتوانی اکثر شرکت ها از تحقق 
پیش بینی ها

این روزها در بازار س��هام ش��اهد 
بازگش��ت برخی نمادهای معامالتی 
از مجامع ساالنه هستیم. آن هم در 
شرایطی که سطح عمومی قیمت ها 
و شاخص ها بیش��تر میل به کاهش 
و اص��الح دارند تا افزایش. از طرفی، 
متوس��ط نس��بت قیمت ب��ر درآمد 
)P/E( در بازار سهام هنوز هم باالی 
هفت مرتبه است. اکثر شرکت ها هم 
بودجه ای  پیش بینی ه��ای  تحقق  از 
خود ناتوان هستند یا قادر به تقسیم 
سود نقدی مناسب در مجامع ساالنه 
خ��ود نیس��تند. صورت ه��ای مالی 
ش��رکت ها نیز همچنان غیر ش��فاف 
هس��تند. عوامل منفی ف��وق همراه 
با رک��ود دامن��ه دار بازار س��هام در 
ماه ه��ای اخیر، اث��رات نامطلوبی بر 
ب��ورس ته��ران به جای گذاش��ته و 
اعتم��اد عمومی را نس��بت ب��ه بازار 
س��هام کمرنگ ساخته است. به این 
ترتیب س��هامداران همچنان ترجیح 
می دهن��د به ص��ورت کوتاه مدت در 
سهم های کوچک نوسان گیری کنند 
و همین ام��ر نیز بی��ش از پیش بر 
رکود بازار سهام تأثیر منفی بر جای 

می گذارد. 

رونق معامالت درون گروهی
روز چهارش��نبه در ب��ازار ۲ بورس 
تهران که به معام��الت درون گروهی 
سهامداران عمده اختصاص دارد کمتر 
از ۴۲ میلیون سهم شرکت داروپخش 
به ارزش کمت��ر از ۵7 میلیارد تومان 
همزم��ان با آغاز معامالت ۴۲ میلیون 
سهمی اوراق اختیار فروش تبعی این 
شرکت بازارگردانی شد. در بانک ملت 
اما 3۵ میلیون س��هم به ارزش بیش 
از 3 میلیارد تومان بازارگردانی ش��د. 
در گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری 
ایرانی��ان نی��ز ۲0 میلیون س��هم به 
ارزش ۲.۵ میلیارد تومان بازارگردانی 
ش��د. در عین حال ۱0 میلیون سهم 
ف��والد مبارکه ب��ه ارزش کمتر از ۱.۵ 

میلیارد تومان و همچنین ۱0 میلیون 
سهم پتروشیمی خراس��ان به ارزش 
کمتر از ۵ میلی��ارد تومان به کدهای 
انتقال  درون گروهی س��هامدار عمده 
یافت. همچنی��ن کمتر از ۱0 میلیون 
س��هم معدنی و صنعت��ی گل گهر به 
ارزش ۲ میلی��ارد توم��ان به کدهای 
انتقالی سهامدار عمده جابه جا شد. در 
عین حال کمتر از ۱0 میلیون س��هم 
معدنی و صنعت��ی چادرملو به ارزش 
۱.۵ میلیارد تومان با معامالت انتقالی 

از سوی سهامدار عمده مواجه بود.
 

آیفکس سبزپوش شد
ای��ران  فراب��ورس  کل  ش��اخص 
ب��ا  را  هفت��ه  کاری  روز  آخری��ن 
سبزپوشی پشت سر گذاشت و تحت 
تأثیر مثبت از جانب نماد »میدکو« 
با بیش از دو واحد رشد به مرز کانال 
۹00 واحدی رس��ید. به این ترتیب 
ش��اخص کل فرابورس ایران در آغاز 
مبادالت روز چهارشنبه حدود چهار 
واحد افزای��ش را تجربه کرده و طی 
فرازوفرودهایی در نهایت این نماگر 
بی��ش از دو واحد رش��د ک��رد تا در 
دادوس��تدهای  واحدی  ارتفاع 8۹۹ 
روز چهارش��نبه را پشت سر گذارد. 
در تاری��خ ۱۵ تیرم��اه ۱3۹6 عالوه 
بر اینک��ه بیش از ۲۲6 میلیون ورقه 
به��ادار به ارزش بال��غ بر یک هزار و 
۱8۵ میلی��ارد ری��ال در بازاره��ای 
فراب��ورس ایران نقل وانتق��ال یافت، 
ش��اهد گش��ایش نماد، بازگشایی و 
توق��ف چندین نم��اد معامالتی نیز 
بودیم. به این ترتیب نماد معامالتی 
حق تقدم خرید س��هام شرکت نفت 
پاس��ارگاد با عنوان »شپاسح« بدون 
محدودی��ت دامن��ه نوس��ان قیمت 
گش��ایش یاف��ت. در ادام��ه نم��اد  
»غصین��و« و نم��اد معامالتی اوراق 
رهنی بانک مسکن بازگشایی شدند. 
دو نم��اد  »تاب��ان« و  »بپاس« نیز 
به منظور برگ��زاری مجمع عمومی 
ع��ادی س��االنه صاحبان س��هام در 
روز یکش��نبه ۱8 تیرم��اه، در پایان 

مبادالت متوقف شدند. همچنین دو 
نماد »باالس« و  »ش��لیا« تا س��قف 
پنج واحدی بیشترین میزان افزایش 
قیمتی را به ثبت رس��اندند در حالی 
 که نمادهای  »بس��اما«، »وگستر« و 
»تلیس��ه« عنوان بیش��ترین کاهش 
قیمت را به دوش کش��یدند. در روز 
میانی تیرم��اه بیش از ۱03 میلیون 
س��هم در بازارهای اول و دوم دست 
به دست ش��د که ارزشی نزدیک به 
۲۹۴ میلی��ارد ریال را رق��م زد. در 
این میان نماد »ذوب« با دادوس��تد 
افزون بر ۲۵ میلیون سهم به ارزش 
نزدیک به ۱8 میلیارد ریال بیشترین 
حجم معامالتی را به خود اختصاص 
داد. باالتری��ن ارزش مب��ادالت نیز 
در اختی��ار نم��اد »ب��االس« متعلق 
س��اختمان  مهندس��ی  ش��رکت  به 
تأسیس��ات راه آه��ن ب��ا ارزش 3۹ 
میلی��ارد ری��ال ب��ود ق��رار گرفت. 
در همی��ن ح��ال نماده��ا »لکما« و 
»کیسون« به ترتیب بیشترین حجم 
و ارزش مبادالتی را در سه تابلو الف، 
ب و ج ب��ازار پایه در اختیار گرفتند؛ 
در مجموع سهامداران شاهد مبادله 
بیش از ۱۱۹ میلیون سهم به ارزش 
افزون ب��ر ۱۴7 میلیارد ریال در این 
بازار بودند. در جریان معامالت بازار 
فرابورس تعداد ۹۵ هزار و ۴۵6 ورقه 
بین خریداران  تس��هیالت مس��کن 
و فروش��ندگان دس��ت ب��ه دس��ت 
ش��د که اوراق تس��ه بهمن ماه۹۵ با 
بیش��ترین قیمت و امتیاز تسهیالت 
مسکن دی ماه۹3 با کمترین قیمت 
دادوستد شدند. تسه های ماه جاری 
نیز به لحاظ حجم و ارزش مبادالتی 
در ص��در تابلو تس��هیالت مس��کن 
ایس��تادند. در نهای��ت ۲ میلی��ون و 
660 ه��زار ورقه بهادار به ارزش بالغ 
 ETF بر ۴3 میلی��ارد ریال در تابلو
نقل وانتقال یافت و بازار شرکت های 
کوچک و متوسط نیز در آخرین روز 
مبادالتی این هفته میزبان دادوستد 
۲۱ هزار س��هم به ارزش یک میلیارد 

و 3۲0 میلیون ریال بود. 

قندی ها با تحلیل های تکنیکال مثبت شدند

سبزی کم رمق شاخص کل

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه 
بورس از کمبود نقدینگ��ی رنج می برد، گفت: 
توقف طوالنی مدت نمادها و نیز رکود و شرایط 
منف��ی حاکم بر این ب��ازار از جمله دالیل عدم 
تمای��ل ورود نقدینگی به بازار س��هام اس��ت. 
عباس علی زاده در گفت وگو با تس��نیم با اشاره 
به اینکه کمب��ود نقدینگی یکی از مش��کالت 
کنون��ی معامالت بازار س��رمایه اس��ت گفت: 
بخش��ی از دالیل عدم تمای��ل ورود نقدینگی 
به ب��ورس، توقف طوالنی مدت نمادها در بازار 
است. این کارش��ناس بازار سرمایه افزود: یکی 
از ویژگی های اصلی بازار سهام نقدشوندگی آن 

اس��ت و ش��رایط بورس باید به گونه ای باشد تا 
س��رمایه گذاران و س��هامداران در هر زمان که 
تمایل داش��تند بتوانند اقدام به فروش س��هام 
خود و نق��د کردن آن کنند. وی ب��ا انتقاد در 
خصوص این موضوع که در برخی موارد توقف 
نمادهای معامالتی در بورس حتی چند س��ال 
طول می کش��د، اذعان داش��ت: بر این اساس 
متولی��ان ب��ازار س��رمایه باید هرچه س��ریع تر 
نسبت به رفع این نقص بزرگ بازار سرمایه در 
کش��ور اقدام کنند. این کارشناس بازار سرمایه 
افزود: نمونه این توقف های طوالنی را می توان 
توق��ف طوالنی مدت بانک صادرات عنوان کرد 

که از تیرماه گذشته تاکنون نماد آن در بورس 
متوق��ف اس��ت و متولی��ان بازار هیچ تالش��ی 
برای بازگش��ایی آن در بورس نمی کنند و این 
درحالی است که شمار باالیی از سهامداران این 
بانک به مدت یک س��ال است که دسترسی به 
نقدینگی خود ندارند. وی ادامه داد: از س��وی 
دیگر ش��رایط رکودی و منفی بازار س��هام نیز 
یکی دیگر از دالیل عدم تمایل نقدینگی برای 
ورود به این بازار اس��ت که با توجه به بازدهی 
پایی��ن آن، س��رمایه گذاران انگی��زه ای ب��رای 
سرمایه گذاری در بورس ندارند. این کارشناس 
بازار س��رمایه با تأکید بر این موضوع که یکی 

از دالی��ل حض��ور س��رمایه گذاران در بورس، 
پیش بین��ی آین��ده بازار و معامالت آن اس��ت، 
گفت: در فض��ای ابهام آلود بورس که آینده در 
آن غیرقابل پیش بینی نیست، سرمایه گذاران با 
احتیاط و ابهام اقدام به ورود نقدینگی خود به 
بازار سهام می کنند. وی همچنین با بیان اینکه 
در بورس های دنیا برای شرایط رکودی و منفی 
نیز تدابیری برای حفظ و ورود نقدینگی جدید 
در نظر گرفته می ش��ود، گفت: بر این اس��اس 
عرضه ه��ای اولی��ه از جمله ای��ن راهکارهایی 
هس��تند ک��ه می توانند موجب حف��ظ و ورود 

نقدینگی به بورس شوند. 

تاج بر، فقدان نقدینگی در بازار سهام را یکی 
از دالیل عمده رکود در بازار سرمایه برشمرد و 
گفت: بسیاری از افراد، سرمایه گذاری در اوراق 
تضمین شده را به سهام ترجیح می دهند و در 
بسیاری از س��رمایه گذاران نهادی، بازده مورد 
انتظ��ار در حد س��ود تضمین ش��ده این اوراق 
است. به گزارش اقتصاد آنالین، علیرضا تاج بر، 
به وضعیت رخوت این روزهای بازار اشاره کرد 
و گف��ت: رکود ب��ازار، منتج از رک��ود حاکم بر 
تمام بخش های اقتصادی کش��ور است و نباید 
انتظار داش��ت که وقتی تمام فعاالن اقتصادی 
و تولیدکنندگان ش��رایط نامطلوب��ی را تجربه 
می کنند، ش��رکت های پذیرفته شده در بورس 
و کلیت بازار س��رمایه در شرایط رونق باشند. 
قائم مق��ام دبی��ر کل کانون کارگ��زاران یکی 
دیگر از دالیل عمده رکود در بازار س��رمایه را 
فقدان نقدینگی در این بازار برشمرد و تصریح 

کرد: بس��یاری از افراد، سرمایه گذاری در اوراق 
تضمین ش��ده را به س��هام ترجیح می دهند و 
در بس��یاری از س��رمایه گذاران نه��ادی، بازده 
م��ورد انتظار در حد س��ود تضمین ش��ده این 
اوراق اس��ت. وی اظه��ار داش��ت: ب��ا توجه به 
ش��رایط اقتصادی و وضعیت سیاس��ی کش��ور 
نباید انتظار تغییر آنی ش��رایط بازار سرمایه را 
داشت. به اعتقاد تاج بر، به تدریج با ساماندهی 
بازار پول نرخ بهره بانکی واقعی تر خواهد ش��د 
و گش��ایش هایی هرچن��د ان��دک در وضعیت 
سیاس��ی دور از ذهن نیست؛ از طرف دیگر در 
برخی از مجامع شرکت ها که در حال برگزاری 
است، مدیران اخبار خوش��ی برای سهامداران 
دارن��د. مجم��وع ای��ن عوامل تغیی��ر تدریجی 
ش��رایط رکودی را به ب��ار خواهد آورد. وی در 
خصوص چش��م انداز نرخ ارز برای بازار سرمایه 
نی��ز گفت: با توجه به دغدغه دولت برای ایجاد 

و تداوم ثب��ات اقتصادی، انتظار جهش قیمتی 
را ب��رای نرخ ارز نباید داش��ت و ممکن اس��ت 
افزای��ش نرخ ارز صرف��اً به اندازه تورم باش��د. 
وضعیت بحران کنونی بانک ها س��وال دیگری 
بود که قائم مقام دبیر کل کانون کارگزاران در 
پاسخ بیان داشت: اول از همه باید بین بانک ها 
و موسس��ات و تعاونی ه��ای اعتب��اری تفاوت 
قائل شد؛ بس��یاری از بانک های پذیرفته شده 
در بورس با وجود زی��ان عملیاتی که متحمل 
شده اند، جزو شفاف ترین و بهترین شرکت های 
ب��ورس هس��تند و اتفاقا در بلند م��دت بحران 
موسسات اعتباری به افزایش اعتبار بانک های 
دولتی و اطمینان م��ردم به این بانک ها منجر 
خواهد ش��د و س��پرده گذاران به علت اختالف 
نرخ س��ودهای اعطای��ی بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری پی خواهند برد. وی معتقد اس��ت با 
ش��رایط فعل��ی و رقابت منفی ک��ه در صنعت 

بانک��داری وج��ود دارد، ادغ��ام بانک ه��ا مؤثر 
نب��وده و اصالح عملیات، نرخ س��ود منطبق با 
واقعیت های اقتصادی کشور، اجرای رتبه بندی 
بانک ه��ا و فروش ام��الک و دارایی های مازاد، 
مهم تری��ن راه��کار برون رفت بانک ه��ا از این 
شرایط است. تاج بر در خصوص صنعت پیشرو 
بازار در نیمه دوم امس��ال نیز خاطرنشان کرد: 
بس��یاری از صنایع بازار همبس��تگی مثبت با 
روند ش��اخص دارند و اغلب صنایع بورس��ی با 
توجه به اصالح قیمتی که در این س��ه س��ال 
تجربه کرده اند، مس��تعد رش��د قیمت هستند، 
البت��ه ب��ا توجه ب��ه نرخ های جهان��ی می توان 
صنعت فلزات اساس��ی را پرپتانسیل تر دانست، 
همچنین صنعت خودرو ب��ا توجه به تغییرات 
مثبت بنیادی و نیز صنعت انفورماتیک با توجه 
به پیش��رفت روزافزونی که در کشور دارند، از 

دیگر صنایع پیشرو بازار خواهند بود. 

چرا برخی نمادهای بورس بیش از یک سال متوقف هستند؟ 

درد بی پولی به جان بازار سرمایه افتاده است

خبر

تصویب سود نقدی 102000میلیارد ریالی 
توسط ناشران بورس تهران

میزان س��ود تقس��یم شده ش��رکت ها به تفکیک صنعت از 
ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه، برابر با ۱0۲ هزار میلیارد 
ریال بود و متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل ۵۱0 ریال 
را نش��ان می دهد. به گزارش اداره آمار شرکت بورس، تطبیق 
س��ود  )زیان( پیش بینی شده ش��رکت ها در این ماه نسبت به 
اردیبهشت ۹6 نش��ان می دهد که تعداد 8 شرکت با افزایش، 
تع��داد ۱۵ ش��رکت با کاهش و مابقی ش��رکت ها برابر با ۲8۴ 
شرکت، تغییری در س��ود  )زیان( پیش بینی شده نداشته اند. 
همچنین سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در پایان خرداد 
ماه سال ۹6 برابر با 3۹7۹۱8 میلیارد ریال است که نسبت به 
اردیبهش��ت ماه، معادل ۱۲768 میلیارد ریال کاهش را نشان 
می دهد. در پایان خرداد ماه ۹6 متوس��ط سود )زیان( خالص 
شرکت های بورس��ی به ازای هر سهم برابر با 300 ریال است. 
در ضمن میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت- 
انباش��ته از ابتدای س��ال تا پایان خرداد ماه، برابر با ۱0۲ هزار 
میلیارد ریال بوده که 6۲۹ درصد درآمد )زیان( واقعی شرکت ها 
بوده است. همچنین متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل 

۵۱0 ریال را نشان می دهد. 

عرضه بیش از 76 هزار تن انواع 
محصول در تاالر کشاورزی

تاالر محص��والت صنعتی و معدنی ب��ورس کاالی ایران در 
آخرین روز معامالتی هفته، شاهد عرضه ۲3 کیلوگرم شمش 
طال، ۵ هزار تن شمش بلوم فوالد خوزستان، ۲ هزار و ۲00 تن 
شمش آلومینیوم و ۴83 تن سبد میلگرد بود. تاالر محصوالت 
کشاورزی بورس کاالی ایران، روز چهارشنبه ۱۴تیر ماه، میزبان 
عرض��ه 76 هزار و ۲0۴ تن گن��دم دوروم، گندم خوراکی، جو، 
ذرت، ش��کر س��فید، روغن خام و ۱۵0 هزار قطعه جوجه یک 
روزه ب��ود. طی ای��ن روز و در تاالر مذک��ور 6۵ هزار تن گندم 
خوراکی، ۴ هزار تن گندم دوروم، 3هزار و 67۵ تن شکر سفید، 
6هزار و 37۹ تن جو در قالب قیمت تضمینی، ۱۵0 هزار قطعه 
جوجه یک روزه گوشتی و 300تن روغن خام عرضه شد. شایان 
ذکر اس��ت ۴۱هزار و 700 تن انواع قی��ر، ۲۴ هزار و 76۵ تن 
مواد ش��یمیایی، 3 هزار تن گوگرد کلوخه و 3 هزار تن گوگرد 
گرانوله، 6 هزار تن لوب کات و ۴7 هزار و ۲70 تن وکیوم باتوم 
نیز در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه شد. براساس 
ای��ن گزارش، 7هزار و 3۹0 تن قیر و 7 هزار تن گوگرد کلوخه 
نیز در تاالر صادراتی عرضه شد. بازار فرعی بورس کاالی ایران 
هم در این روز ش��اهد عرضه ۵۱0 تن ضایعات فلزی، ۵0 تن 
قند خرد شده، ۵0 تن قند کله و ۲۵ هزار لیتر روغن کارکرده 

لکوموتیو بود. 

عرضه نفتای سنگین پاالیش نفت الوان 
در رینگ بین الملل بازار فیزیکی

در جری��ان معام��الت ب��ازار فیزیکی بورس ان��رژی ایران 
کااله��ای متانول پتروش��یمی ش��یراز و برش س��ه کربنه و 
سنگین تر شرکت پلیمر آریاساسول در رینگ داخلی عرضه 
ش��دند که کل معامالت صورت گرفت��ه معادل ۱,۱۹۱ تن و 
ب��ه ارزش بی��ش از ۱0 میلیارد و 373 میلیون ریال اس��ت. 
در جلس��ه معامالتی روز چهارش��نبه ۱۴ تیر ۹6، کاالهای 
آیزوریسایکل پاالیش نفت بندرعباس، آیزوریسایکل، حالل 
۴0۲، ۴۱0 و ۴0۴ عم��ده پاالی��ش نفت ش��یراز و میعانات 
گازی S500 پاالی��ش گاز خانگی��ران در رین��گ داخلی و 
آیزوریس��ایکل پاالیش نفت شیراز، حالل ۴0۲ پاالیش نفت 
ش��یراز و تبریز، نفتای پاالیش نفت الوان و گازمایع پاالیش 

نفت آبادان در رینگ بین الملل عرضه شدند. 

آموزش انجام معامالت برق مصرف کنندگان 
بزرگ در تابلوی برق بازار فیزیکی

با حضور ش��رکت های کارگزاری عضو ب��ورس انرژی ایران، 
سازوکار معامالت برق در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی 
و تغییرات مشخصات قرارداد سلف موازی استاندارد برق توسط 
مدیران و کارشناس��ان اداره عملیات بازار برق بورس انرژی در 
محل این شرکت تشریح شد. در این جلسه ابتدا تغییرات انجام 
ش��ده در مشخصات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق از 
جمله تفکیک بازار برق به دو بازار خرده فروشی و عمده فروشی 
برق، تبدیل واحد دارای��ی پایه از »مگاوات« به »کیلووات« در 
هر ساعت، تغییر در بازه ساعات کم باری، میان باری و بار پیک 
و ط��ول دوره مصرف، تغییر آیت��م حداقل تغییر قیمت از ۱0 
ریال به یک ریال، تغییرات مربوط به ضابطه گش��ایش نمادها 

معامالتی تشریح شد.  

افت پیاپی قیمت مس در بورس لندن
خری�د نقدی مس در ب�ورس لندن با کاهش همراه و با نرخ 
۵ هزار و 8۴6 دالر بر تن معامله شد. همچنین سفارش خرید 
مس برای س��ه ماهه آینده به مبلغ ۵ هزار و 87۴ دالر معامله 
ش��د. در این بین، خریدوفروش نقدی آلومینیوم با قیمت یک 
هزار و ۹03 دالر و یک هزار و ۹03,۵0 دالر معامله ش��د. قلع 
ه��م با نرخ ۲0 هزار و ۲۵0 دالر خریداری و به نرخ ۲0 هزار و 
300 دالر در هر تن فروخته ش��د. گزارش ها حاکی از آن است 
که خریدوفروش روی با نرخ ۲ هزار و 76۵,۵0 دالر و ۲هزار و 
766 دالر انجام شد. سرب هم در رینگ معامالتی با نرخ ۲هزار 

و ۲7۱ دالر خریداری و ۲ هزار و ۲7۲ دالر به فروش رسید. 

پیش بینی 527 ریالی سود هر سهم 
»رمپنا« در سال 96

ش��رکت گروه مپنا پیش بینی درآمد هر س��هم سال مالی 
منتهی به ۲۹ اس��فند ماه ۹6 را با س��رمایه معادل ۱0 هزار 
میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت 
گروه مپنا نخس��تین پیش بینی درآمد هر س��هم سال مالی 
۹6 را مبلغ ۵۲7 ریال اعالم کرد که نس��بت به EPS س��ال 
گذش��ته معادل تنه��ا یک درصد کاهش را نش��ان می دهد. 
پیش بینی س��ال مالی ۹6 »رمپنا« در مقایسه با دوره مشابه 
س��ال مالی قبل ش��امل افزایش ۴ درص��دی فروش و بهای 
تمام ش��ده فروش، افزایش ۵درصدی سود ناخالص، افزایش 
۱۹درصدی هزینه های عمومی، اداری به دلیل افزایش ناشی 
از رش��د هزینه های تحقیق و توسعه و باال رفتن هزینه های 

عمومی، اداری متناسب با افزایش نرخ تورم است. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس انرژی

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
کارخانج��ات قند قزوین در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خود ک��رد که صنایع 

شیمیایی فارس در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

3,۴63۱0.۴3قزوین

۱,8۵۴6.۹۲شفارس

۲,3۵7۴,۹۹کترام

3,0۹8۴,۹8غشهد

8,۲۴۱۴,۹8قصفها

6,8۴۵۴,۹7چکارن

7,3۵3۴,۹۲فلوله

 بیشترین درصد کاهش
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس صدرنش��ین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش شد. گس��ترش صنایع و خدمات 
کش��اورزی در رده دوم این گروه ایس��تاد. کاشی الوند هم 
در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۴.۵7(6,۱۱3حفارس
)۴.۵۲(۵,۲۲3تکشا
)۴,۴6(۱,88۴کلوند

)۴,۴3(۱۲,۱08شسینا

)۴(7,۱0۱بنیرو

)3,6۱(۲,6۹7کطبس

)3,37(۴,6۴۱کماسه

پرمعامله ترین سهم
پلی اکریل پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
پارس خودرو در رده دوم این گروه ایستاد. ملی صنایع مس 

ایران هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۲۲.376 ۵۲۴شپلي

۱7,۵۹۵ ۹3۴خپارس
۱7,۵۹۴ ۱8۵۱فملي
۱6,6۹۴ 38۵6وبیمه
۱۴,637 ۲۱۲3شیراز
۱۲,736 ۱۴۴3فوالد
۱۲,606 80۲خکاوه

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را سرمایه گذاری 
صنعت بیمه به خود اختصاص داد. آس��ان پرداخت پرشین 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. مس باهنر هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

6۴.37۱ 38۵6وبیمه
۵7,۹30 ۲۵۴۵۲آپ

۴۴,3۵6 ۴3۲۵فباهنر
۴۲,۲33 ۴۱۲۱ثاژن
3۴,83۵ ۲۹0۱شپنا
33,6۹8 3۴63قزوین
3۲,۵60 ۱8۵۱فملي

بیشترین سهام معامله شده
مس باهنر در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که سخت آژند در این گروه دوم 

شد و سرمایه گذاری صنعت بیمه در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۴3۲۵۱۵7۲فباهنر
۴۱۲۱۱۵۵۲ثاژن
38۵6۱۲0۹وبیمه

۹3۴۱0۹۱خپارس
3۴63۱08۵قزوین
۵3۴۹8۵شپلی
۲۱۲3888شیراز

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۵۴۴۵۱08۹ددام
۲0۱3۱006کساپا

۲۲۴۱۵60خمحور
867۴3۴خکمک
۱۱۴8383خریخت

۲۹83۲7۱تکنو
37۹۲۲7۱خلنت

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

7۲3۱.۹3وخارزم
۴۵0۵۲.۱7کگاز

۱۲83۲.38واعتبار
۱۱۲33.36پردیس

۱0۱۲3.37ورنا
۱7۲83.83ما

۱۱773.۹0وصنا

نماگر بازار سهام
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تبریز – اسد فالح- مدیرعامل شرکت 
گاز استان آذربایجان شرقی به همراه اعضای 
هیئت مدیره و هیئت رئیسه با نماینده ولی 
فقی��ه و امام جمعه تبری��ز حضرت حجت 
االسالم والمسلمین آل هاش��م دیدار کرد. 
به گ��زارش خبرنگار روزنام��ه فرصت امروز 
در تبری��ز به نقل از روابط عمومی ش��رکت 
گاز اس��تان آذربایجان شرقی، در این دیدار 
نماین��ده ولی فقیه و امام جمعه معزز تبریز 
با اش��اره به نق��ش گاز طبیعی در کش��ور 
اف��زود: امروزه مس��ئله گاز طبیعی یکی از 
حیاتی ترین نیازهای کش��ور است چنانچه 
زمانی نفت این نقش را داش��ت و نقش گاز 
طبیعی در ایجاد تولید و اش��تغال و ارزش 
اف��زوده با توجه به قیمت آن غیر قابل انکار 
اس��ت. حضرت حجت االسالم والمسلمین 
آل هاشم، ایجاد زیرساخت های گاز طبیعی 
در اس��تان را یکی از نقاط قوت شرکت گاز 
آذربایجان شرقی عنوان کرد و افزود: فراهم 

نمودن این زیرس��اخت ها در ایجاد اشتغال 
و تولید بس��یار موثر اس��ت و این امر باعث 
خوش��حالی و یکی از اقدامات ارزشمند در 
استان به حساب می آید. نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه تبریز افزود: یکی از خیانت های 
رژیم گذشته وابستگی اقتصاد به نفت بود که 
بعد از انقالب ش��اهد کاهش این رویه بوده 

و مدی��ون مقام معظم رهبری در نامگذاری 
سال به نام اقتصاد مقاومتی در دو سال پیاپی 
هس��تیم . وی تصریح کرد: مسئله اشتغال 
جوانان باید جدی تلقی شود و از این طریق 
است که استعداد جوانان شکوفا و افراد مبتکر 
و خالق پا به عرصه می گذارند، امروزه دیگر 
اشتغال پشت میزنشینی نیست بلکه با ایجاد 

زیرس��اخت هایی مانند انرژی گاز طبیعی 
باید از این انرژی در راس��تای ارزش افزوده 
و تولید و اش��تغال بهره جس��ت. در ابتدای 
ای��ن دی��دار صمیمی، مدیرعامل ش��رکت 
گاز اس��تان ضمن ابراز خرسندی و تبریک 
انتصاب حضرت حجت االسالم والمسلمین 
آل هاشم به سمت نمایندگی ولی فقیه در 
استان، طی سخنانی به معرفی ظرفیت ها 
و عملکرد شرکت گاز پرداخت. مهندس ولی 
ال��ه دینی گفت: در حال حاضر 100 درصد 
خانوار شهری و 90 درصد خانوار روستایی با 
تحت پوشش قرار دادن قریب به یک میلیون 
و 500 هزار مش��ترک از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند هس��تند. وی افزود: در سال های 
گذشته دغدغه شرکت گاز استان، گازرسانی 
به شهرها و روستاهای استان برای مصارف 
خانگی  بود و در دو س��ال اخیر این رویه به 
سوی گازرسانی به صنایع استان در راستای 
ارزش افزوده و تولید و اش��تغال بوده است 

به طوری که در سال های گذشته بیش از 50 
درصد مصارف گاز طبیعی در بخش خانگی 
مصرف می شد و در سال گذشته از مصرف 
9 میلیارد مترمکعب در سطح استان شاهد 
مصرف بی��ش از 54 درصد گاز طبیعی در 
بخش های صنعتی و نیروگاهی بودیم. وی 
خاطرنش��ان کرد: امروزه در استان صنعتی 
وجود ندارد ک��ه از نعمت گاز طبیعی بهره 
مند نباش��د بغیر از مراکزی مانند آسفالت، 
مرغ��داری و کوره ه��ای آجرپزی که بعلت 
پراکندگ��ی و دوری از ش��بکه گاز ام��کان 
گازرس��انی فراهم نبوده اس��ت ک��ه اخیرا 
بی��ش از 300 م��ورد از ای��ن قبیل صنایع 
شناسایی گردیده و عملیات نزدیک رسانی 
و گازرسانی به مراکز مذکور آغاز شده است. 
وی تصریح کرد: در زمستان گذشته علیرغم 
برودت بیش از حد هوا با تالش های شبانه 
روزی همکارانمان در شرکت گاز با استمرار 

گازرسانی پایدار قطعی گاز نداشتیم.

ارومی�ه- خبرنگار فرصت ام�روز - به گزارش 
خبرنگار فرصت امروز : احمد مجرد مدیر منطقه ارومیه 
از توزیع بالغ بر 433  میلیون لیتر انواع فرآورده های 
نفتی در مرکز و شمال استان آذربایجان غربی در فصل 
بهار خبرداد و گفت: توزیع نفت سفید در بهار 9۶ بالغ 
بر 49 میلیون لیتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل از رشد 15 درصدی برخوردار می باشد که 
برودت هوا در فروردین ماه س��الجاری و اطالع رسانی 
گس��ترده از رس��انه ها برای دریافت و ذخیره سازی 

بموقع از دالیل مهم این رشد می باشد. مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه از رش��د 
۶,5 درص��دی مصرف بنزین موتور در س��ه ماهه اول 
س��ال 9۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و 
گفت در این مدت بالغ بر 135 میلیون لیتر بنزین در 
منطقه ارومیه به مصرف رسیده است. این مقام مسئول 
در ادام��ه ضمن اعالم خبر توزیع بالغ بر ۲40 میلیون 
لیتری نفتگاز در بهار سالجاری از افزایش  ۸4 درصدی 
مصرف نفتگاز نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد 

و عمده دالیل رشد آن را افزایش میزان ذخیره سازی 
در نیروگاههای منطقه برشمرد و گفت در حال حاضر 
نفتگاز ارسالی به نیروگاهها بالغ بر 13۶ میلیون لیتر 
بوده که این رقم در س��ال گذشته بالغ بر 39 میلیون 
لیتر بوده اس��ت لذا برابر بررس��ی های صورت گرفته 
میزان ذخیره سازی نیروگاهها در وضعیت مطلوب قرار 
دارد.  وی گف��ت: در بازه مذکور مصرف نفتگاز بخش 
حم��ل و نقل با افزایش 13 درص��دی به 5۶ میلیون 
لیتر و مصرف نفتگاز بخش کش��اورزی نیز با کاهش 

نامحسوس نیم درصدی به 5 میلیون لیتر رسیده است. 
مجرد ضمن اشاره به مصرف بالغ بر 10 میلیون لیتری 
نفتکوره در سه ماهه اول سال 139۶، از کاهش مصرف 
1۷ درصدی این فرآورده نسبت به مدت مشابه سال 
قب��ل خبرداد و گفت:  از عم��ده دالیل اصلی کاهش 
مصرف نفتکوره می توان به تش��دید نظارت بر شبکه 

توزیع اشاره کرد .

س�اری - دهقان - مدیر کل راه��داری و حمل و 
نقل جاده ای  اس��تان مازندران ، ایمن س��ازي محورها 
را از اولویته��اي کاري این اداره کل برش��مرد و افزود : 
راه��داري وظیفه ذاتي این اداره کل بوده و بدون تالش 
راهداران در جهت ارتقاء ایمني نمي توان انتظار بهبود 
شرایط مناسبي را داشت. به گزارش خبرنگار مازندران 

، مهندس احم��د آفرین محمدزاده  با بیان این مطلب 
اف��زود: هم اکنون عمده تالش هاي این اداره کل صرف 
نگهداري و حراس��ت از ش��بکه راهه��ا ، تأمین ایمني 
 عب��ور و مرور به منظور حفظ و بهره ب��رداري بهینه از 
سرمایه گذاریهاي انجام شده در این بخش میگردد. وي 
در ادامه تصریح کرد: امري که امروزه در فرهنگ سازماني 
،عملیات راهداري نام گرفته است ، انجام هرگونه عملیات 

اجرائي و کنترل ترافیک بر روي راههاي موجود ضمن 
حفظ ایمني اس��تفاده کنن��دگان از راه ، جریان روان و 
ایمن ترافیک را به همراه دارد . لذا برنامه ریزي مناسب 
و هماهن��گ فعالیت ها بمنظور تأمی��ن ایمني الزم و 
کاهش تراکم ترافیک و نیز جلوگیري ازتأخیر در س��فر 
 و ناراحتي اس��تفاده کنندگان از راه حائز کمال اهمیت

 مي باش��د. مهندس محمدزاده در ادامه به مش��کالت 

راهداران پرتالش در سطح محورها اشاره و عنوان کرد: 
راهداران فرش��تگان نجات جاده ها هستند ، انسانهایي 
بي ریا و مخلص که در جهت آسایش و رفاه هموطنان 
خود از هیچ کوشش و تالش دریغ نمي کنند ، از این رو 
وظیفه مسئولین این بخش است که بتوانند با راهکار ها 
و برنامه ه��اي کاري منعکس کننده بخش کوچکي از 

زحمات شبانه روزي این عزیزان و قدردان آنان باشند.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - جلسه توجیهی 
در خصوص اهمیت  وچگونگی تکمیل فرم های اقدامات 
اصالحی درس��امانه ممیزی با حضور معاونان ومتولیان 
ش��اخص های ممیزی در سالن اجتماعات این شرکت 
برگزار ش��د. مدیردفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری 
این ش��رکت در این جلسه گفت: هدف ارزیابی تعیین 
س��طح اجرایی سیستم  و مقایسه آن با اهداف ممیزی 

وضواب��ط ابالغی ب��وده که پس از ح��دود دو ماه نتایج 
آن به ش��رکت اعالم گردید. رس��تم شمس افزود: روند 
نتایج حاصل از بررس��ی چک لیست نشان می دهد که  
شرکت برق منطقه ای خوزستان از سال 1395  نسبت 
ب��ه س��ال 1393 بهبود خوبی  داش��ته  و 50 درصد از 
عدم انطباق ها نس��بت به ممیزی قبلی کاهش  داشته 
است. وی تصریح کرد: به منظور ایجاد وحدت در اجرای 

ضوابط ابالغی شرکت توانیر و در جهت اجرایی نمودن 
خط مشی برگزاری جلسات ، هماهنگی و ابالغ فرآیند 
ممیزی، ض��رورت تعیین انتظارات وتکالیف س��ازمان 
باالدس��تی درجهت ارتقای  اثر بخش��ی اهداف شرکت 
ضروری می باش��د. شمس اضافه کرد: ممیزی صنعت 
برق به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی برای س��نجش 
امورجاری ش��رکت ها مش��خص ش��ده که مهمترین 

 رک��ن ارزیابی و عملیاتی می باش��د،  لذا مطالعه دقیق 
چ��ک لیس��ت نهایی و تهی��ه برنامه اق��دام اصالحی ) 
پیشگیرانه و برنامه های شایسته( باید به نحوه مناسب 
صورت گیرد و مداوم پایش ش��وند.  در ادامه این جلسه 
علیرضا آهویی رئیس گروه تحلیل وسیس��تم های این 
شرکت چگونگی اس��تفاده ازس��امانه ممیزی  را برای 

حاضران همراه با توضیحات کامل ارائه داد.

 تبریز – ماهان فالح- کارگاه آموزش��ی با موضوع 
جای��گاه حج��اب و عف��اف در حفظ کرامت انس��انی و 
پایداری کانون گرم خانواده ویژه بانوان ش��اغل توس��ط 
امور فرهنگی و دینی در ش��رکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی برگزار شد. به گزارش خبرنگار روزنامه 
فرصت امروز در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت 
آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی، دوره آموزشی 
حجاب  و عفاب که با حضور کلیه همکاران شاغل خانم 
در سالن کنفرانس شرکت برگزار شد بر مفاهیم فلسفه 
حجاب و پیامد های آن و نقش حجاب در حفظ حریم 
خانواده توسط مدیر دفتر حراست و دکتر جمالپور استاد 
دانشگاه تبریز تاکید شد . استاد دانشگاه تبریز با اشاره به 

آیات قرآن، احادیث و روایات مختلف در زمینه حجاب و 
عفاف برای زنان و مردان در جوامع اسالمی خاطرنشان 
ش��د: جایگاه رفیع زن در دین مقدس اس��الم و هویتی 
که معمار کبیر انقالب اس��المی ایران در نظام مقدس 
جمهوری اس��المی ای��ران به زنان بخش��ید بیانگر این 
واقعیت مهم است که بانوان در جامعه باید منزلت خود 

را با توجه به چارچ��وب وظایف خود در بخش حجاب 
و عفاف،اخالق و رفتار مناس��ب حفظ کنند تا سالمت 
 فردی - اجتماعی در جامعه اسالمی - ایرانی که دارای 
ارزش ها ی دینی - ملی اس��ت، ارتق��اء یابد. وی افزود: 
رعای��ت حجاب و عفاف بعنوان س��دی محکم در برابر 
آسیب های اجتماعی زنان و کانون خانواده می باشد . این 
کارشناس امور فرهنگی از دین اسالم بعنوان کاملترین 
دین یاد کرد زیرا در این دین توصیه های الزم برای طی 
کردن افراد در مسیر یک زندگی هدفمند، چکونگی انس 
با معبود، کیفیت بخش��ی به امور مختلف زندگی، رشد 
و تعالی انس��ان در رسیدن به کمال و سعادت دنیوی و 
اخ��روی و ... وجود دارد. وی گفت: حجاب و عفاف برای 

زن��ان و مردان در جوامع اس��المی تقوای، افزونی روزی 
حالل،تحکی��م بنیان خان��واده و کاهش آس��یب های 
اجتماعی را در پ��ی دارد. وی یادآور ش��د: برای ترویج 
فرهنگ حجاب و عف��اف در ابتدا باید از کانون خانواده 
شروع کرد زیرا فرزندان اولین درس های زندگی، نحوه 
رفتار کردن و حتی نوع استفاده از کلمات را در خانه از 
مادران و پدران که آینه تربیتی - آموزشی آنان را تشکیل 
می دهند فرا می گیرند. وی تاکید کرد: برگزاری کارگاه 
های آموزش��ی - ترویجی در زمینه حجاب و عفاف در 

ادارات و سازمانها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
ش��ایان ذکر است این دوره آموزشی بمدت 4 ساعت 

بطول انجامید.

تبریز - لیال پاش��ائی: سرپرس��ت دفت��ر بازاریابی و 
تبلیغات گردشگری س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری بر استفاده از ظرفیت های استانی 
برای معرفی در سطح بین المللی تاکید کرد. به گزارش 
خبرنگار روزنام��ه فرصت امروز در تبری��ز، خانم دکتر 
اژدری سرپرس��ت دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری 
در نشس��ت تخصصی معاونین گردش��گری استان ها، 
بیان کرد: با توجه به اینکه س��ال ج��اری رویداد تبریز 

۲01۸ را پی��ش رو داری��م، از اواخر امس��ال این برنامه 
بصورت عملیاتی آغاز خواهد شد. با توجه به رویکردی 
 که در معاونت گردش��گری وج��ود دارد باید بتوانیم از 
ظرفیت های استانی استفاده کرده و این ظرفیت ها را در 
سطح بین المللی معرفی کنیم. سرپرست دفتر بازاریابی 
و تبلیغات گردشگری خبر داد: باتوجه به اهمیت رویداد 
تبری��ز ۲01۸، کنفرانس��ی بین المللی در اواخر س��ال 
۲01۸ با مشارکت سازمان جهانی گردشگری در تبریز 

برگزار خواهد ش��د. در همین راستا از تمامی استان ها 
خواستاریم تا برنامه های تور های تلفیقی خود را به تبریز 
هرچه زود تر تبیین کنند و برنام��ه ریزی های الزم را 
مبذول دارند. اژدری خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه 
اکنون در س��ال ۲01۷ قرار گرفته ایم موضوع توس��عه 
پایدار گردشگری را که یکی از برنامه های مهم سازمان 
اس��ت در اولویت های کاری خود داریم اما متاس��فانه 
بسیاری از فعالیت ها در استان ها و دستگاه های مرتبط 

در راس��تای توسعه پایدار گردشگری انجام نمی پذیرد، 
تالش ما باید اجرایی کردن این طرح بصورت گسترده 
باشد تا با نزدیک شدن به رویداد پیش رو، نتایج حاصل 

را در این راستا شاهد باشیم.

 ایجاد زیرساخت های انرژی در استان از نقاط قوت 
شرکت گاز آذربایجان شرقی محسوب می شود 

مدیر عامل شركت فرآورده هاي نفتي آذربایجان غربي : 

 بالغ بر ۴۳۳ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی 
در مرکز و شمال استان آذربایجان غربی توزیع شد

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

برگزاری جلسه توجیهی ممیزی در شرکت برق منطقه ای خوزستان 

برگزاری کارگاه آموزشی حجاب و عفاف در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

با مشاركت سازمان جهانی گردشگری
کنفرانس بین المللی اواخر سال ۲۰۱۸ در تبریز برگزار خواهد شد

اخبار

گلستان پایلوت طراحی و اجرای مزارع 
شورزی واستفاده از منابع آب نامتعارف 

در كشور می شود
گ�رگان- خبرنگار فرصت ام�روز - با همت کمیته تحقیقات و 
معاونت طرح و توس��عه شرکت، جلسه ارائه طرح پیشنهادی "طراحی 
واجرای پایلوت مزارع شورزی جهت استفاده از آب نامتعارف وخاکهای 
شور شمال استان گلس��تان با تولید گیاهان شورزی ، با حضور رئیس 
س��تاد ستاد فناوری، آب، خشکس��الی و محیط زیست معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری در شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار 
گردید. رئیس س��تاد فناوری، آّب، خشکسالی و محیط زیست معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در این جلسه اظهار داشت: کشور ما از 
نظر منابع آبی و خاکی اگر چه محدود است، اما ظرفیتی بیش از مقدار 
کنونی دارد.دکتر بهرامی افزود: متاسفانه علم استفاده بهینه از تکنولوژی 
هنوز در کشور نهادینه نشده است و ارتباط بین صنعت و دانشگاه کامل 
برقرار نش��ده است.وی بیان کرد: در بحث زهکشی اگر چه نمی توانیم 
بگوییم که 100 درصد تکنولوژی در کشور ما در دسترس است اما این 
آمادگی وجود دارد تا استان را آماده اجرای طرح پایلوت مزارع شورزی 
واستفاده از آب نامتعارف نماییم.دکتر بهرامی افزود: یکی از ضعف های 
اساسی ما در چنین اقداماتی ندیدن چرخه کامل تولید تا بازار است و به 
همین دلیل باید با مشارکت صنعت و دانشگاه مدل های اقتصادی ای 
تعریف شود که برای مردم به صرفه و عملیاتی باشد.مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای گلس��تان نیز در این جلس��ه اظهار کرد: در سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 35 درصد کاهش نزوالت مواجه 
هستیم و کاهش بارش ها موجب کاهش رواناب رودخانه ها، تغییر اقلیم 
و رژیم بارش، خشکسالی و همچنین برداشت های بی رویه از آب های 

زیرزمینی موجب کاهش ذخایر و از بین رفتن آنها شده است.

دبیر كل جمعیت هالل احمردر گلستان:
 300 خودروی نجات به تجهیزات 
هالل احمر كشور اضافه می شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مصطفی محمدیون در مراسم 
تجلیل از امدادگران حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر که در سالن 
اجتماعات اداره ارشاد گنبدکاووس برگزار شد، اظهار کرد: 300 دستگاه 
خ��ودروی نجات از طریق مناقصه در حال خرید و تحویل به جمعیت 
هالل احمر سراسر کشور است. وی افزود:تمام انبارهای جمعیت هالل 
احمر تقریبا فراتر از نیاز تکمیل و تجهیز شده اند  و ما تالش می کنیم 
با توجه به مقدورات خود بهترین امکانات دنیا را برای امدادرس��انی در 
اختی��ار نیروهای خود قرار دهیم.وی تصریح کرد: من در حوزه فعالیت 
خود در کنار ش��ما سه هدف را برای خود ترسیم کرده ام که نخستین 
هدف، حضور در استان ها برای ارزیابی فعالیت های هالل احمر استان 
ها و احصاء مش��کالت آنان اس��ت که در این راستا حداقل در 4ماه به 
 ۶ اس��تان س��فر کرده ام.محمدی��ون تصریح کرد: حض��ور در صحنه 
بحران ها و حوادث در کنار امدادگران و نجاتگران حتی در مدت زمانی 
کوت��اه یک��ی دیگر از برنامه های من بوده به گون��ه ای که  در حوادثی 
مانند سیل سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و بوشهر، حادثه گدوک، 
کوالک دماوند، زلزله خراسان، سیل آذربایجان شرقی و غربی و حادثه 

معدن آزادشهر که 15 ساعت حضور داشتم. 

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر در گلستان:
آموزش با وجود سختی ها در هالل احمر 

تغییرات فراوانی داشته است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - معاون آموزش و پژوهش جمعیت 
هالل احمر کشور گفت:امروزه امر آموزش با وجود سختیها در هالل احمر 
تغییرات فراوانی داشته که در آبادانی آن افراد بسیاری زحمت کشیدند.به 
گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر گلستان؛دکتر جمال الدینی 
در نشست صمیمی با کارکنان واساتید دانشگاه علمی کاربردی  استان 
افزود:این سازمان باید برای آموزش اهداف خود عملکرد مشخصی داشته 
باشد.وی اذعان کرد:کارکنان باید برابر اساسنامه جمعیت هالل احمر و 
رسیدن به کرامت برخورد کنند که در اجرای طرح خادم، برای ساختار 
نظارتی آمادگی الزم ایجاد شود تا براساس شاخصهای سازمان جلو برویم. 
وی بیان کرد:در حادثه معدن زمس��تان یورت آزادش��هر به دلیل حضور 
مدیرعامل و معاون امدادونجات جمعیت هالل احمر اس��تان درمنطقه 
آس��یب شناسی به درستی انجام شده است.این مسئول کشوری گفت: 
باید برای آموزش��های جمعیت ش��اخص های مناس��ب تعیین شود تا 
براساس آن شاخصها اقدامات مناسب انجام پذیرد.به گفته دکتر جمال 
الدینی؛آموزشهای موسسه علمی کاربردی جمعیت هالل احمر بعنوان 

برگ برنده برای سازمان است.

بندرتجاری سجافي در هندیجان به 
شبكه برق سراسري كشور متصل شد

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - به دنبال پیگیری های اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان خوزستان با هدف ایجاد بستر مناسب برای 
فعالیت های بازرگانی در بندر سجافی، این بندر تجاری با صرف هزینه 
ای معادل ۲0 میلیارد ریال به شبکه برق سراسری متصل شد. معاون 
مهندس��ی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، با 
اشاره به لزوم بسترسازی مناسب برای تداوم فعالیت های بازرگانی و 
تسهیل خدمات رسانی به مشتریان این بندر اظهار داشت: با همکاری 
فرمانداری و پیگیری های اداره برق و تأسیسات این اداره کل، ضمن 
اخذ اشتراک برق با توان مصرفی 400 کیلو وات، این بندر تجاری به  
برق پایدار ش��بکه سراسری متصل گردید. رضازاده با اشاره به اجرای 
35 کیلومتر خط ش��بکه هوایی 33 کیلو ولت با هزینه ای برابر ۲0 
میلیارد ریال که با مشارکت سه جانبه سپاه پاسداران، شرکت شیالت 
و اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و همکاری فرمانداری 
شهرس��تان هندیجان تأمین گردید، بیان داشت: کابل کشی، نصب 
تران��س برق 400 کیلو ولت آمپر و تابلو برق، از جمله دیگر اقداماتی 
اس��ت که با همکاری اداره برق شهرستان هندیجان و اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان در دو بخش خارج و داخل بندر صورت گرفته و 
موجب به بار نشستن این پروژه مهم شده است. وی در تشریح مزایای 
حاصل از اتصال به ش��بکه سراس��ری برق، کاهش هزینه تمام شده 
برق مصرفی در بلند مدت، تمهید زیرساخت های مساعد برای جلب 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و پایداری شبکه برق در تمام اوقات 
شبانه روز برای انجام فعالیت های بازرگانی و نهایتا استفاده از انرژی 
 پاک در راس��تای حفظ محیط زیست را مورد اش��اره قرار داد.یادآور 
می شود بندر تجاری سجافی در 3۷ کیلومتری شهرستان هندیجان 
 از طری��ق رودخانه زهره در غرب خوزس��تان ب��ه خلیج فارس وصل 
می گردد و با برخورداری از سه هکتار مساحت و ظرفیت ساالنه 100 
هزار تن  کاال، برای  شناورهای  زیر 500 تن طراحی و از سال 13۸5 

در چرخه بهره برداری عملیاتی قرار گرفته است.

اخبار

برگزاری جلسه مدیران عامل سازمان ها و 
معاونین شهرداری مالرد با شهردار مالرد

م�الرد- م�ژگان علیقارداش�ی 
- جلس��ه مدیران عامل س��ازمان ها و 
معاونین شهرداری مالرد با شهرداردر 
دفتر ش��هردار مالرد برگزار ش��د . این 
جلس��ه  هر ماه به ریاس��ت علی اکبر 
خراس��انی شهردار مالرد با موضوع بررس��ی آخرین وضعیت سازمان ها و 
معاونت ها و شهرداری مالرد در حوزه اعتبارات و جذب درآمد ، انجام فعالیت 
محوله ، هماهنگی جهت انجام برنامه های کالن شهرستانی و همچنین ارائه 
گزارش عملکرد سازمان ها و معاونت ها در طول ماه ، برگزار می شود که 
ماحصل این جلس��ه مصوبات ذیل بود.   1- مصوب گردید پیگیری انجام 
پروژه های 4 پارک ) اسپرت پارک، بوستان برکت پارک مالرد ویال و پارک 
بانوان مالرد ( که با هماهنگی معاونت فنی و عمرانی و سازمان فضای سبز 
شهرداری مالرد انجام گرفته هر چه سریعتر در به پایان رساندن این طرح 
اهتمام ورزند تا هفته دولت به مورد بهره برداری قرار گیرد. ۲ -  مقرر شد 
سازمانها نسبت به اعالم پروژه های عمرانی خود به شهرداری و اولویت بندی 
 آنها توس��ط شهرداری نس��بت به انجام آنها اقدامات الزم را صورت دهند.

 3 - طراحی و نصب المانهای شهدای مالرد - مقرر شد که جهت طرح نهایی 
پس از اعالم به دانشگاه آزاد مالرد ، از پتانسیل دانشجویان استفاده و پس 
از بررس��ی طرح های ارائه شده توسط دانشجویان ،از طرح منتخب توسط 
ش��هرداری تقدیر به عمل آمده و معاونت فنی و عمرانی نس��بت به اجرای 
آن اقدام نماید. 4 - مهندس خراسانی شهرداری مالرد از معاونت فرهنگی 
و اجتماعی و اداره روابط عمومی ش��هرداری و س��ازمان های اتوبوس��رانی 
 و خدمات ش��هری به دلیل حجم باالی کار در س��ه ماهه اول س��ال بابت 
هماهنگی های انجام ش��ده در غالب ) اطالع رس��انی ، س��رویس دهی و 
پاکسازی ش��هر و...( دربرگزاری انتخابات ش��ورای اسالمی شهر و ریاست 
جمهوری و برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام خمینی)ره( تقدیر و تشکر 

نمودند.

۹۷۱ واحد مسكونی دارای سند شدند
بوش�هر- خبرنگار فرصت 
امروز- مهندس صداقت- مدیر 
بنیاد مس��کن شهرس��تان دیّر 
گفت: در دو س��ال گذشته 9۷1 
سند صادر گردید که 49۷ فقره 
س��ند مالکیت واحد مسکونی روس��تایی و 4۷4 فقره سند مالکیت در 
ش��هرهای زیر ۲5 هزار نفر جمعیت صادر ش��ده است. وی عنوان کرد 
دریافت تسهیالت، ضمانت بانکی، افزایش ارزش حقوقی و اقتصادی ملک 
از مزایای اس��ناد ثبتی است که این ش��رایط میل و رغبت مردم برای 
سنددار کردن امالکش��ان را افزایش داده است. وی همچنین از احداث 
کتابخانه عمومی با 40 درصد پیش��رفت فیزیکی در ش��هر دوراهک و 
احداث ۶۸ واحد از پروژه 11۸ واحدی شهر دیّر را از دیگر فعالیت های 

بنیاد مسکن شهرستان نام برد.

شبكه فاضالب شهرستان قدس  
5كیلومتر توسعه خواهد یافت

شهر قدس- محبوبه ابوالقاس�می- مدیر امور آبفای شهرستان 
قدس از اجرای 5 کیلومتر توسعه شبکه فاضالب تا پایان سال جاری در 
این شهرستان خبر داد بهزاد رضوانی گفت: با توجه به ضرورت انجام لوله 
گذاری و نصب انش��عابات فاضالب جهت ارتقاء سطح بهداشت عمومی 
شهروندان عملیات اجرای شبکه فاضالب در شهرستان قدس با جدیت 
در حال پیگیری و انجام اس��ت.  وی ادامه داد: عملیات توس��عه شبکه 
فاضالب درمنطقه ش��هرک بس��یج کوچه های فراز 1 و فراز ۲، کوچه 
شهید قربانی، گلستان، کوچه بسیج وسایر کوچه های اطراف  به طول 
1500 متر و با لوله هایی به قطر 1۶0و1۲5 به اتمام رس��ید . رضوانی 
 افزود: ع��الوه بر لوله گذاری حدود 300 رش��ته انش��عاب فاضالب در 
کوچه های مذکورنصب شده  اس��ت. وی خاطر نشان کرد: امور آبفای 
شهرستان قدس در سال جاری نصب 3000 رشته انشعاب فاضالب و 5 

کیلومتر توسعه شبکه فاضالب را در برنامه کاری خود دارد.

كارگاه آشنایی مقدماتی با فناوری نانو 
در دانشگاه آزاد اراک برگزار شد

اراک- خبرنگار فرصت امروز - به همت انجمن های علمی عمران 
و مکانیک دانش��گاه آزاد اس��المی واحد اراک کارگاه آشنایی مقدماتی 
با فناوری نانو برگزار ش��د.  این کارگاه جه��ت آمادگی برای حضور در 
هفتمین مس��ابقه ملی فناوری نانو ترتیب داده ش��ده بود که با حضور 
جمعی از دانشجویان اراکی برگزار شد.  دکتر سعید ساعدی پژوهشگر 
انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ ETH سوئیس و استاد تراز الف ستاد 
ویژه توس��عه فناوری نانو کش��ور به عنوان مربی کارگاه مذکور مطالب، 
رویکردها و مباحث علمی تخصصی در حوزه نانوفناوری را به دانشجویان 
ارائه کرد.  به حاضرین در کارگاه و مس��ابقه ملی فناوری نانو که در روز 
۲۲ اردیبهشت ماه 9۶ برگزار شد، عالوه بر هدیه دانشگاه، پکیج رایگان 
اهدایی یک شرکت تلفن همراه شامل سیم کارت و هدیه ویژه اهدا شد.  
آزمون هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۲ اردیبهشت ماه 9۶ همزمان با 
سراسر کشور در دانشگاه آزاد اراک برگزار شد و نتایج آن در تابستان 9۶ 
اعالم می شود.  پیش از آغاز مسابقات، تعدادی کارگاه  آموزشی فناوری 
نانو برگزار می ش��ود که طی آن جهت آمادگی ش��رکت در مسابقات از 
اس��اتید تراز اول کشور بهره  برده می شود.  دانش��گاه آزاد اراک در بین 
دانش��گاه های آزاد بیشترین فعالیت را در مسابقه نانو و بیشترین تعداد 
ثبت نامی ها را در بین تمامی دانشگاه های آزاد کشور به خود اختصاص 

داده است.

برگزاری كالس آموزش قرآن كریم 
جهت كاركنان شركت گاز استان مركزی

اراک- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی شرکت 
گازاستان مرکزی همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان وبهار قرآن و 
همچنین در راستای توسعه و اشاعه فرهنگ قرآن کریم ،واحد آموزش 
این ش��رکت به همت دارالقرآن ش��رکت اقدام به برگزاری کالس��های 
آموزشی قرآن کریم نموده است.  براساس همین گزارش خراسانی رییس 
آموزش ش��رکت گازاستان مرکزی گفت:این دوره از دوره های عمومی 
و فرهنگی می باش��د که توسط یکی ازاس��اتیدقرآن دراستان تدریس 
میش��ودکه در دوبخش بوده ودربخش اول آم��وزش روخوانی وصحت 
قرائت ودر بخش دوم مهارت در روانخوانی و آشنایی با چند نکته جهت 
کارکنان ش��رکت تا پایان ماه مبارک رمضان آموزش داده می شود.وی 
در پایان گفت: یکی از درهای ورود به اقیانوس پر نعمت و برکت قرآن 
فراگیری رو خوانی قرآن کریم است که گام اول آشنایی با قرآن می باشد 
تا بتوان الفاظ نورانی قرآن را از روی آن به راحتی و صحیح قرائت نمود.

مالقات عمومی مدیر عامل شركت آب 
منطقه ای قزوین با مردم

قزوی�ن- خبرنگار فرصت 
ام�روز - مالق��ات چه��ره به 
چهره مدیر عامل ش��رکت آب 
منطق��ه ای قزوین با مردم روز 
س��ه ش��نبه ) 9۶/04/13( در 

محل سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز - ابوالقاس��م 
حس��ین پور معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان هرمزگان از ثبت رکورد دمایی ۶0 درجه 
سانتی گراد در سطح زمین طی روزهای گرم تابستان سال 
جاری در ایستگاه آبخیزداری حوزه آبخیز معرف و زوجی 
دهگین رودان خبر داد.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان حسین پور 
گفت: ایستگاه آبخیزداری حوزه معرف و زوجی استان با 
هدف پایش شاخص های حوزه های آبخیز معرف مناطق 
خشک کشور تاسیس و بصورت مستمر 1۷ پارامتر اقلیمی 
و داده مکانی را با دس��تگاه های خ��ودکار اندازه گیری و 
ثبت می کند.  معاون آبخیزداری منابع طبیعی اس��تان 
خاطر نش��ان کرد: بر اساس آمارهای دمایی ثبت شده در 
ایستگاه مذکور برای نخستین بار رکورد دمای ۶0,۲ درجه 

سانتیگراد توسط دماسنج مستقر در 5 سانتی متری سطح 
خاک به ثبت رسید. این در حالی است که دمای حداکثر 
هوای 49 درجه در ارتفاع استاندارد و دماهای 43 و 39,۶ 
به ترتیب در ۲0 و 50 سانتی متری عمق خاک در ایستگاه 
مذکور ثبت شده است. حسین پور افزود: عالوه بر پایش 
و مانیتورینگ شاخص های تغییرات اقلیمی و داده های 
مکانی، تجزیه و تحلیل داده های سیالب، فرسایش خاک 
و رسوب، نفوذپذیری زمین و روند تغییرات آب زیرزمینی 

در آبخوان منطقه نیز از جمله آیتم های کاری ایس��تگاه 
آبخیزداری حوزه معرف و زوجی استان است که بطور دائم 
در قالب گزارش های ماهانه، فصلی و س��االنه در دستور 
کار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قرار دارد.  
شایان ذکر است این گرمای بی سابقه اثرات نامطلوبی بر 
روی منابع آب و خاک و حیات عرصه های منابع طبیعی 

استان خواهد داشت.

كرمان- خبرن�گار فرصت امروز -با حضور فتوت 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
کرمان ، فرماندار بردسیر، امام جمعه و بخشدار الله زار و 
طاهری مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان پروژه تامین 

آب ش��هر الله زار افتتاح ش��د.  گفتنی است این پروژه 
ب��ا اعتبار ۶/1۲ میلیارد ریال و با احداث هزار مترمکعب 
مخزن ذخیره با ساختمان های جنبی بازسازی و الیروبی 
قنات و اجرای 300 متر خط انتقال و با کارفرمایی شرکت 

آب و فاضالب استان کرمان و پیمانکاری شرکتهای آتیه 
افروز شرق و اشکان سازه افتتاح شد.

معاون آبخیزداری اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان: 
ثبت رکورد دما در ایستگاه آبخیزداری حوزه معرف و زوجی هرمزگان

با حضور فتوت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری كرمان

پروژه تامین آب شهر الله زار بردسیر افتتاح شد
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عزیز اکبریان، رئیس کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس ش��ورای اس��امی با تاکید بر 
اینکه توقع م��ا از ایران خودرو، خودروس��از 
بودن اس��ت، گفت: یک��ی از محورهای دیگر 
ای��ران خودرو باید حضور فع��ال در بازارهای 
جهانی باش��د. تا زمانی که سایه دولت بر این 
مجموع��ه قرار دارد ش��رایط این گونه خواهد 
بود و مش��کات به وجود آمده از دخالت های 
دولت اس��ت که باید مجلس شورای اسامی 

به رفع این مشکات کمک کند. 
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسامی از خطوط تولید گروه صنعتی 

ایران خودرو بازدید کردند. 
عصر دیروز )سه ش��نبه 13 تیرماه( اعضای 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��امی از خط��وط تولی��د گ��روه صنعتی 
ایران خودرو بازدید کردند و نیز در حاش��یه 
این بازدید، نشس��ت مش��ترکی بین اعضای 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��امی و مدیران ارش��د گروه ایران خودرو 

برگزار شد. 
در این نشس��ت هاشم یکه زارع، مدیرعامل 
گ��روه صنعتی ایران خودرو ب��ا بیان اینکه تا 

س��ال 1404 تمامی محصوالت فعلی حذف 
و محص��والت جدید تولید می ش��وند، گفت: 
پلتفرم های فعلی قدیمی هس��تند و تا س��ال 
1404 پلتفرم های جدیدی خواهیم داش��ت 
که 23 محص��ول روی ای��ن پلتفرم ها تولید 

می شود. 
هاش��م یکه زارع با اشاره به اینکه به واسطه 
تواف��ق ص��ورت گرفته ب��ا پ��ژو می توانیم از 
پلتفرم های آنها اس��تفاده کنیم، تصریح کرد: 
به ص��ورت میانگین 60درص��د از خریداران 
خ��ودروی ایران��ی ب��ه س��مت خ��ودروی با 

گیربکس اتوماتیک حرکت می کنند. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه برای تولید پژو 207 
هیچ وابس��تگی به ش��رکت پژو نداریم، بیان 
ک��رد: به زودی برای نخس��تین بار در کش��ور 
ایران پژو 207 صن��دوق دار را تولید خواهیم 

کرد. 
یکه زارع با بیان اینکه تا سال 92، 80درصد 
از خودروهای تولید ش��ده در ایران خودرو به 
صورت ناقص تولید می شد، خاطرنشان کرد: 
از ابتدای س��ال 93 تولید ب��دون نقص آغاز 
شده اس��ت و خودروهای تولیدی بعد از 10 

روز قابل واگذاری هستند. 

در ادامه این نشس��ت عزیز اکبریان، رئیس 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��امی با تأکید بر اینکه توق��ع ما از ایران 
خودرو، خودروس��از بودن اس��ت، گفت: یکی 
از محورهای دیگر ای��ران خودرو باید حضور 
فعال در بازارهای جهانی باش��د. تا زمانی که 
سایه دولت بر این مجموعه قرار دارد شرایط 
این گونه خواهد بود و مشکات به وجود آمده 
از دخالت های دولت اس��ت ک��ه باید مجلس 
شورای اس��امی به رفع این مشکات کمک 

کند. 
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: فعالیت های 
خوبی در مجموعه ایران خودرو صورت گرفته 
اس��ت، اما ما در آغ��از راه هس��تیم و با رقبا 
فاصله داریم و انتقادات کمیس��یون صنایع و 
معادن از این مجموعه از سر دلسوزی است. 
همچنی��ن مهدی مقدس��ی نماینده مردم 
اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ش��ورای 
اسامی در ادامه این نشست گفت: نخستین 
ش��رکتی که بعد از تحریم ها قدم های مثبتی 

برداشته است ایران خودرو بود. 
وی با بیان اینکه درصد میزان موفقیت در 
کس��ب مطالبات و قراردادها از اهمیت بسیار 

باالیی برخوردار است، گفت: تولید خودروی 
ایمن توس��ط ش��رکت های س��ازنده داخلی 
مدنظر کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس 

شورای اسامی است. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه کش��ور ما جزو پنج 
کش��ور با آلودگی هوای باال در جهان اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: یک��ی از معض��ات تولید 
خودروهای برقی نبود زیرساخت ها است که 
امیدواریم با انعقاد تفاهم نامه هایی مشکل این 

زیرساخت ها حل شود. 
در ادامه ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع 
و مع��ادن مجلس ش��ورای اس��امی با بیان 
اینکه پیش��رفت و توس��عه خودروس��ازی در 
اقتصاد کش��ور ما از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت، گفت: باید استانداردهای مطرح شده 
در خودروس��ازی رعایت ش��ود. ما با اهداف 
صادراتی فاصله بس��یار زیادی داریم که این 
مس��ئله از م��وارد مهم کمیس��یون صنایع و 

معادن است. 
ملکی با اش��اره به نداش��تن برند در کشور 
اف��زود: تا زمان��ی  که برند جهان��ی را معرفی 
نکنیم، نمی توانیم به کشورهای دنیا صادرات 

داشته باشیم. 

تولید پژو ۲۰۷ بدون وابستگی به شرکت پژو

 RX200t نخس��تین خودروی لکس��وس
از  یک��ی  ب��ه داخ��ل کش��ور در  واردات��ی 

نمایشگاه های خودروی تهران رؤیت شد. 
ایرتوی��ا نماین��ده تویوت��ا ژاپ��ن در ایران، 
پس از کس��ب مجوزهای الزم اقدام به ثبت 
س��فارش خودروی لکسوس RX200t کرد 
تا این خودروی شاس��ی بلند زیبا را به س��بد 
محصوالت خود اضافه کند. درحالی  که هنوز 
نخس��تین محمول��ه این ش��رکت وارد ایران 
نشده، این خودرو س��ر از خیابان های تهران 

درآورده است. 
اگرچ��ه ایرتوی��ا به عنوان نماینده رس��می 
تویوتا ژاپ��ن در ایران و واردکننده رس��می 
ای��ن خ��ودرو، پیش ف��روش آن را ب��ا موعد 
تحوی��ل 180 روزه آغاز کرده اس��ت، اما به 
نظر می رس��د بازار آزاد تش��نه تر از آن است 
که تا رس��یدن نخس��تین محمول��ه وارداتی 
این ش��رکت صب��ر کند. از این رو نخس��تین 
خودروی RX200t دی��روز در مقابل یکی 

از نمایشگاه های تهران رؤیت شد. 
طبیعت��ا چند دس��تگاه از ای��ن خودروی 
لوکس وارد کش��ور شده اس��ت، اما بعید به 

نظر می رس��د تعداد آنها حتی به انگش��تان 
دو دس��ت هم برس��د. ب��ه  هر ح��ال حضور 

این خودرو در بازار آزاد نش��انه آن است که 
به زودی باید شاهد تردد نمونه های بیشتری 

از آن در جاده های کشور باشیم. 
مدلی که هم اکنون در تهران رؤیت ش��ده، 
مدل F Sport اس��ت که به عن��وان یکی از 
کامل ترین نس��خه های این خودرو ش��ناخته 
می ش��ود و با قیم��ت قطع��ی ۵۵0 میلیون 
تومان به فروش می رس��د. انتظار می رود در 
آینده نه چندان دور ش��اهد مدل های ساده تر 
و حتی کامل تر این خودرو در داخل کش��ور 

باشیم. 
هن��وز قیمت قطعی ف��روش این خودرو از 
طرف ایرتویا اعام نش��ده اس��ت. با توجه به 
حضور ولوو XC90 م��دل  2016 و 2017 
در مح��دوده قیمتی ۵20 ت��ا 6۵0 میلیون 
توم��ان به عن��وان محصول��ی پیش��رفته و با 
امکانات متن��وع، به نظر می رس��د در آینده 
شاهد رقابتی س��خت میان این دو خودروی 
شاسی بلند در رده قیمتی باالی نیم میلیارد 

تومان باشیم. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسامی معتقد اس��ت با ورود خودروسازان جهانی 
ب��ه ب��ازار خودروهای داخل��ی رقابت در ب��ازار آزاد 
باید تعیین کننده قیمت باش��د. حمی��د گرمابی با 
اش��اره به مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت 
خودروهای داخلی گفت: البته افزایش قیمت خودرو 
بدون افزایش کیفیت و صرفا توجه به مسائلی چون 
نرخ ت��ورم نمی تواند روند قاب��ل قبولی در وضعیت 
کنونی بازار خودرو باشد. وی با اشاره به اینکه قیمت 
خودروی داخلی در کش��ور بیش از توان متوس��ط 

جامعه شده است، افزود: بازار کنونی خودرو نمی تواند 
بی��ش از ای��ن افزایش قیمت ها را ب��ا توجه به روند 
کیفی سازی و میزان امکانات و آپشن های محصوالت 
قبول کند. وی با توجه به لزوم خروج شورای رقابت 
از موضوع قیم��ت خودروهای داخلی افزود: با ورود 
خودروس��ازان خارجی به بازار خودروهای داخلی و 
گسترش همکاری ها و تولیدات جدید، قطعا رقابت 
در بازار آزاد است که باید تعیین کننده قیمت باشد. 
نماینده مردم نیش��ابور و فیروزه در مجلس شورای 
اسامی با اش��اره به اینکه رقابت سالم در بازار آزاد 

باید تعیین کننده قیمت خودروهای داخلی باش��د، 
تصریح ک��رد: امروز افزایش قیمت با جریان کنونی 
کیفی سازی خودروهای داخلی، امکان رقابت و بازار 
فروش را از خودروس��ازان داخلی می گیرد. گرمابی 
ضمن اشاره به نقش ارتباط با خودروسازان خارجی 
در ارتقای کیفی خودروهای داخلی، افزود: البته در 
جریان گسترش همکاری با خودروسازان خارجی، 
باید تولیدات قدیمی خودروسازان متوقف و کیفیت 
برخ��ی دیگر محصوالت موج��ود در خطوط تولید 
نی��ز ارتقا یابد. وی با تأکید ب��ر اینکه باید الگوهای 

جدید طراحی، جایگزین خودروهای قدیمی شود، 
تصری��ح کرد: در صورتی که خودروس��ازان اراده ای 
برای افزایش کیفیت و تولید مدل های جدید داشته 

باشند، بازار داخلی را در اختیار خواهند گرفت. 
وی همچنی��ن به س��هم خودروه��ای چینی در 
بازار خودروی ای��ران پرداخت و گفت: هرچند این 
خودروها از کیفیت قابل دفاعی برخوردار نیستند، اما 
امروز به دلیل قیمت مناسب و تنوع محصوالت سهم 
زیادی از بازار خودروی کش��ور را به خود اختصاص 

دادند. 

عضو کمیس��یون صنایع مجلس گفت: از منظر 
حمایت از تولید ملی اگر نگاه کنیم باید تولید را در 
برابر واردات حمایت کنیم. تولیدکنندگان هم باید با 

هم رقابت کنند. 
فوالدگ��ر افزود: رقابت در دنیا فقط از نظر قیمت 
نیست؛ رقابت کیفیت و رضایت مشتری را نیز عاوه 

بر قیمت دربر می گیرد. 
وی گفت: ش��ورای رقابت تأکید کرده که صنعت 

خودرو خصوصی شود؛ کار نقل و انتقال حدود 10 تا 
12 سال است که طول کشیده است. وی افزود: اگر 
رقابت باشد قیمت را عرضه و تقاضا مطرح می کند. 
عضو کمیس��یون صنایع مجلس در ادامه افزود: 
اگر بپذیری��م که باید خودرو خصوصی ش��ود باید 
انتقاالت سریع تر انجام شود. گروهی از خودروسازان 
معتقدند خودرو از انحصار خارج شده و وارد عرصه 
رقابت شده است، اما بعضی معتقدند که وارد دوره 

شبه انحصار ش��ده ایم که در این دوره دستورالعمل 
باید تعیین شود. 

فوالدگر گفت: در عامل کیفیت باید مرجعی که 
کار کیفیت می کند وارد ش��ود و نظر دهد. شورای 
رقاب��ت مجموعه وظایف��ی دارد و جاهایی که الزم 

است باید از اختیارات قانونی خود استفاده کند. 
وی اف��زود: در ماده 4۵ که مصادی��ق انحصار را 
تعریف ک��رده مداخل��ه در امور داخلی و ش��رایط 

غیر منصفان��ه قراردادهاس��ت ک��ه ش��ورای رقابت 
می توان��د وارد ش��ود. در ماده 46 مدی��ران با قصد 
اخال نمی توانند وارد شوند. مجلس در دوره نهم در 
مورد واگذاری س��هام ورود کرد و شورای رقابت هم 
وارد ش��د و کار حل شد. ماده ۵9 گفته: آنجایی که 
خدمات انحصار طبیعی است نهاد تنظیم کننده وارد 
می شود؛ بخش هایی که نباید ش��ورای رقابت وارد 

شود نهاد تنظیم کننده ورود کند. 

لکسوس RX200t در ایران رؤیت شد

رقابت در بازار آزاد باید تعیین کننده قیمت خودرو باشد

خصوصی سازی صنعت خودرو باید سریع تر انجام شود

گزارش2

خبر

سرنوشت ساخت داخل خودروهای 
پسابرجامی به کجا می رسد؟ 

وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در حال��ی هنوز هم به 
س��اخت داخل حداقل 40 درصدی خودروهای پسابرجامی 
اص��رار دارد که به نظر می رس��د این موضوع به مانعی بزرگ 
بر س��ر راه حضور خودروس��ازان خارجی در کشور و تسریع 

فعالیت آنها تبدیل شده است. 
طبق الزام وزارت صمت، خودروس��ازان خارجی که قصد 
حضور در ایران را دارند، باید ضمن سرمایه گذاری مستقیم 
و ص��ادرات 30درص��د از محص��والت تولی��دی در ای��ران، 
خودروهای خود را با س��اخت داخل اولیه حداقل 40درصد 
به تولید برس��انند. این الزام و اصرار وزارت صنعتی ها سبب 
ش��ده خودروس��ازانی مانند رنو و حت��ی فولکس واگن برای 
حضور در ایران با مانعی بزرگ روبه رو شوند که اگرچه به نظر 
می رس��د به توافق نهایی خواهند رس��ید، اما شروع فعالیت 
آنه��ا را ب��ه تعویق خواهد انداخت. آنطور که خبر می رس��د 
یک��ی از چالش ه��ای اصل��ی در مذاکرات با خودروس��ازان 
خارجی، همین موضوع داخلی س��ازی اس��ت و حل نشدن 
آن، اج��ازه عقد قرارداد با ش��رکت هایی مانند رنو و فولکس 
را نمی ده��د. به گزارش دنیای اقتص��اد، نگاهی به اظهارات 
مس��ئوالن وزارت صمت پس از توافق هسته ای و همچنین 
اجرایی شدن برجام، نش��ان می دهد یکی از اهداف اساسی 
ای��ن وزارتخانه در دوران پس��ابرجام، تقویت هرچه بیش��تر 
مش��ارکت خارجی خودروسازان داخلی است؛ مشارکتی که 
یکی از مسائل و چالش های اصلی آن، داخلی سازی قطعات 

به شمار می رود. 
 در واق��ع وزارت صمت قصد دارد تا ح��د امکان قطعات 
خودروه��ای جدی��د و به اصطاح پس��ابرجامی را س��اخت 
داخ��ل کند و دالیل خ��اص خود را برای ای��ن هدف دارد. 
به نظر می رس��د اصلی تری��ن دلیل اص��رار وزارت صمت به 
داخلی س��ازی خودروه��ای جدی��د، کاه��ش وابس��تگی به 
ش��رکت های خارجی اس��ت که خود می تواند از سه ناحیه 
سرچش��مه گرفته باش��د. بر این اس��اس، یک منش��أ برای 
اص��رار وزارت صمت بر داخلی س��ازی خودروه��ا، احتماال 
ترس از تک��رار ماجراهای دوران تحریم اس��ت؛ دورانی که 
خودروس��ازی کش��ور به دلیل قطع ارتباط شرکایش، با افت 
ش��دید تیراژ مواجه ش��د. ب��ا این فرض، مس��ئوالن وزارت 
صنع��ت می خواهند با افزایش داخلی س��ازی، تا حد امکان 
ب��ه خودکفایی در تولید خودروهای جدید رس��یده و از این 
راه صنعت خودروی کشور را در مقابل بحران های احتمالی 

بیمه کنند. 
 ام��ا سرمنش��أ دیگ��ر )در ماجرای اص��رار وزارت صنعت 
ب��ه داخلی س��ازی 40درصدی(، ب��ه ملی گرایی مس��ئوالن 
ای��ن وزارتخانه برمی گردد؛ به نحوی که به نظر می رس��د آنها 
همچنان به دنب��ال اقدامات ملی گرایان��ه در صنعت خودرو 
هستند. از سوی دیگر سرمنشأ سوم را می توان ارزش افزوده 
ایجاد ش��ده از سمت صنعت خودرو در این زمینه خواند. به 
این ترتیب سرمنش��أ سوم را در این زمینه می توان جذابیت 
بخش خ��ودرو در آمارهای بخش خودرو خواند. هر کدام از 
سه پیش فرض صحیح باشند، به نظر می رسد در اصل ماجرا 
یعن��ی ایجاد مانع بر س��ر حضور خودروس��ازان خارجی در 
ایران و تس��ریع فعالیت آنها در خودروسازی کشور، تفاوتی 
ندارد؛ زی��را در نهایت وزارت صنعت بر موضع خود مبنی بر 
داخلی سازی خودروهای پسابرجامی پافشاری می کند. این 
موضع وزارت صمت در ش��رایطی اس��ت که داخلی س��ازی 
خودروه��ای پس��ابرجامی در ای��ران با چالش ه��ای زیادی 
روب��ه رو ب��وده و از همین رو نه خودروس��ازان خارجی و نه 
گاهی حتی شرکت های خودروساز داخلی، هیچ کدام میل و 
اصرار چندانی به داخلی سازی ندارند. از جمله این چالش ها 
اما می توان به چهار مورد اصلی ش��امل »بی تأثیری نس��بی 
داخلی سازی بر قیمت تمام شده«، »اثر منفی داخلی سازی 
بر کیفیت«، »بی میلی قطعه س��ازان به تولید و رو  آوردن به 
واردات« و همچنی��ن »اقتصادی نبودن تیراژ« اش��اره کرد. 
در واق��ع این چهار موضوع را می ت��وان به عنوان اصلی ترین 
چالش های داخلی س��ازی در صنعت خودروی ایران به شمار 
آورد که تا حل و فصل نش��وند، امکان محقق ش��دن اهداف 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در ف��از س��اخت داخل 

خودروهای پسابرجامی بسیار ضعیف خواهد بود. 
 
 

قیمت خودرو با نرخ سود بانکی گره 
خورده است

ی��ک کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو معتقد اس��ت صنعت 
خودروی��ی که بر مدار دان��ش و فن��اوری روز حرکت کند 
بی ش��ک حاص��ل آن کاهش قیمت، بهبود کیفیت و رش��د 

بهره وری خواهد بود. 
امراهلل امینی اظهار داشت: برای ایجاد تناسب بین قیمت 
و کیفی��ت خودروه��ای داخلی الزم اس��ت دول��ت با انجام 
برخی اصاحات، شرایط کاهش هزینه های تولید و افزایش 

بهره وری در شرکت های خودروسازی را فراهم کند. 
وی همچنی��ن ب��ه تأثیر بهره های بانکی ب��ر هزینه تولید 
شرکت ها اش��اره کرد و گفت: متأس��فانه بخشی از ساختار 
مالی و هزینه تولید خودروسازان با نرخ بهره های بانکی گره 
خورده؛ به طوری که امروز این مسئله سهم قابل توجهی در 

هزینه تولید شرکت ها دارد. 
وی تأکید کرد: به هر میزان نرخ سود بانکی کاهش یابد، 
سهم هزینه ها در قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش یافته 
و این جریان می تواند در ایجاد شرایط رقابتی تأثیر بگذارد. 
وی اف��زود: ب��ه ج��ز مس��ائلی چ��ون بهره ه��ای بانکی، 
م��واردی چون وجود مدیریت های دولت��ی بر مجموعه های 
خودروس��ازی تأثی��ر گذاش��ته و باعث کاه��ش بهره وری و 
افزایش هزینه  تولید در شرکت های خودروساز شده است. 

عضو هیأت علمی دانش��گاه عامه طباطبایی همچنین بر 
اهمی��ت تنوع و تی��راژ تولید بر هزینه و قیمت تمام ش��ده 
پرداخت و اظهار داشت: هرچند ایجاد تنوع در تولید حرکت 
درس��تی در صنعت خودرو است، اما الزم است در این روند 
به مقیاس اقتصادی در تولید نیز توجه شود چرا که در غیر 
 این صورت قیمت تمام ش��ده باال رفته و شرایط خوبی برای 

خرید مشتریان داخلی فراهم نخواهد شد. 
امینی در ادامه با اش��اره به برخی راهکارها جهت کاهش 
قیم��ت خ��ودرو گفت: معتق��دم خودروس��ازان ب��ا اجرای 
راهکارهای زیادی می توانند بر هزینه تولید مدیریت کرده و 

قیمت خودرو را کاهش دهند. 
وی همچنین بر نقش برخی عوامل بیرونی بر هزینه تولید 
خودروسازان اشاره کرد و گفت: امروز نمی توان تأثیر عوامل 
بیرون��ی بر وضعیت کنونی بازار و قیمت خودرو را نفی کرد، 
چنانچ��ه با افزایش درآمد س��رانه، خروج تولی��د از رکود و 
دستیابی به رشد اقتصادی در کشور، بازار تقاضا و تولید در 

کشور جریان بهتری خواهد یافت. 

خبر

برخی واردکنندگان متفرقه خودروهای 
استاندارد وارد نمی کردند

در فرآین��د واردات و عرضه خ��ودرو در چند وقت اخیر 
مس��ائلی همچون پیش فروش خودروهای ثبت س��فارش 
نش��ده، کاهش طول عمر خدمات پس از فروش و افزایش 
قیمت به واس��طه حذف شرکت های گری مارکت رخ داده 
است که به نظر می رسد سازمان حمایت باید در این زمینه 

نظارت و پیگیری داشته باشد. 
واردات و عرضه خودرو با توجه به قوانین وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت و س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان دارای فرآین��د خاصی اس��ت ک��ه از آنها 
می ت��وان به واردات خودرو تنها توس��ط نماینده رس��می، 
ثبت اطاعات واردات بر س��امانه سفارش و دریافت مجوز 

پیش فروش اشاره کرد. 
 در چند وقت اخیر با توجه به قوانین اعام ش��ده عما 
ش��رکت های واردکننده متفرقه خودرو که در بازار خودرو 
به عن��وان گری مارکت ش��ناخته می ش��وند از ب��ازار کنار 
گذاشته ش��ده اند و خودرو تنها توسط نمایندگی به کشور 
وارد می ش��ود که به عقیده کارشناس��ان دو موضوع را به 
همراه داش��ته اس��ت؛ مورد اول آن اس��ت که این موضوع 
عاملی شده تا مشکات مصرف کنندگان خودروهای داخلی 
کاهش یابد و از س��وی دیگر خودرو با امکانات یکس��ان و 
س��امت فنی تأیید شده به کش��ور وارد شود، اما موضوع 
دوم تا حدودی متفاوت اس��ت و برخی از کارشناسان بازار 
و خری��داران خودروهای وارداتی بر این باورند که با حذف 
گری مارکت ها قیمت در بازار وارداتی ها دس��تخوش تغییر 
ش��ده و روند صعودی به خود گرفته است و با این شرایط 
برخی از واردکنندگان رس��می قیمت گذاری خود را تغییر 

داده اند و محصوالت را با قیمت باالتری عرضه می کنند. 
 به عبارت دیگر به دلیل آنکه در این بازار فضای رقابتی 
وج��ود ندارد، عرضه کننده اصل��ی قیمت را رقابتی در بازار 
اعام نمی کند. در کنار این مسائل در چند وقت اخیر دیده 
می شود که برخی شرکت ها که بعضی از آنها در برهه ای از 
زمان اصالت نمایندگی آنها از س��وی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت زیر س��وال رفت و حتی در حال حاضر دبیرخانه 
هیأت عالی نظارت بر س��ازمان های صنفی کشور که مجوز 
نمایندگی های رسمی از شرکت های مادر را تأیید می کند، 
مجوز این ش��رکت ها را منقضی اعام کرده است، در حال 
حاض��ر پیش ف��روش خ��ودرو را در دس��تور کار خود قرار 
داده اند و از سوی دیگر محصوالت این شرکت ها در سایت 

ثبت سفارش تأییدیه واردات دریافت نکرده اند. 
 با این تفاسیر جای سوال دارد که آیا این پیش فروش ها 
به صورت مجاز انجام می ش��ود و در صورت نبود خودرویی 
ب��رای پیش فروش حقوق مصرف کننده پایمال نمی ش��ود، 
زی��را در چند س��ال گذش��ته بارها دیده ش��ده که در این 
دسته از مسائل خریدار مجبور به انتخاب خودروی دیگری 
می ش��ود که اصا ج��زو انتخاب های آن نب��وده یا فرآیند 
بازپس گیری پول آنقدر طوالنی می شود که شرکت در این 
مدت زمان با حفظ مبلغ در سپرده های بانکی سود مناسبی 

را از آن خود کرده است. 
 اما نکته دیگر در زمینه واردات خودرو و در مجموع بازار 
خ��ودرو، مدت زمان ارائه خدمات پ��س از فروش در قالب 
گارانت��ی خودرو در زمان خرید اس��ت، که این مدت زمان 
برای اغلب خودروها پنج سال یا حدود 1۵0 هزار کیلومتر 
اس��ت که البته خودروهای بازار گری مارکت س��ه سال از 

این خدمات پس از فروش بهره مند بودند. 
 در چند وقت اخیر اما دیده ش��ده برخی از شرکت های 
خودروی��ی این بازه خدمات پس از فروش را به دو تا س��ه 

سال یا 40 تا 80 هزار کیلومتر کاهش داده اند. 
 در رابطه با این مسائل شهرام میرآخورلو معاون بازرسی 
و رس��یدگی به تخلفات س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان، ب��ه خبرن��گار خ��ودروکار گفت: مدل 
خودروه��ای 2017 از تیرماه س��ال گذش��ته در بازارهای 
جهانی عرضه ش��ده و این دس��ته از خودروها از آن زمان 

ثبت سفارش شده اند. 
 او اف��زود: ش��رکت واردکننده با تکیه ب��ر مدت قانونی 
ثبت س��فارش می توان��د از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مجوز پیش فروش را دریافت کند، اما اگر بدون اخذ مجوز 
پیش فروش انجام ش��ود کار غیرقانون��ی صورت گرفته که 
این موارد را نباید با نبود اطاعات ثبتارش اشتباه گرفت. 
 معاون بازرس��ی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت 
ش��رکت ها  گف��ت:  تولیدکنن��دگان  و  مصرف کنن��دگان 
می توانن��د با توجه به موجودی انب��ار و گمرکات محصول 

خود را با دریافت مجوز قانونی پیش فروش کنند. 
 او در رابط��ه با خروج ش��رکت های گری مارکت و تأثیر 
ای��ن موضوع ب��ر بازار خ��ودرو، بیان ک��رد: افزایش قیمت 
خودروهای وارداتی به واسطه کمبود خودرو و خروج گری 

مارکت ها از بازار خودروهای وارداتی نیست. 
 میرآخورل��و افزود: با توجه به م��اده 4 قانون حمایت از 
مصرف کنندگان به صراحت اعام شده که خودرو باید تنها 
از طریق نمایندگی های مجاز که دارای شبکه خدمات پس 
از فروش اس��ت، به کشور وارد ش��ود و در نهایت می توان 
گف��ت که ب��ه دلیل ح��ذف حلقه خدمات پ��س از فروش 
توسط گری مارکت ها، قیمت محصوالت واردات این دست 

شرکت ها ارزان تر از نمایندگی رسمی اعام می شد. 
 
 

سهم خودرو از تولید ناخالص داخلی 
افزایش می یابد

براساس هدف گذاری صورت گرفته،  سهم ارزش افزوده 
صنعت خ��ودرو از تولید ناخالص داخل��ی باید به 3درصد 

افزایش یابد. 
به گزارش ایس��نا، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا 
ویرای��ش دوم »برنام��ه راهب��ردی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت« را منتش��ر ک��رد ک��ه در آن راهبردهای این 
وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش بینی شده 
اس��ت. بخش��ی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه 
صنایع مربوط به »برنامه راهبردی صنعت خودرو« است. 
در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه 
توس��عه و گس��ترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه 
ایران در حوزه های مختلف پیش بینی شده که از جمله آن 
افزایش سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی است. 
در ای��ن زمین��ه در برنام��ه راهب��ردی صنع��ت خودرو 
پیش بینی ش��ده که در س��ال جاری )1396( سهم ارزش 
اف��زوده صنعت خ��ودرو از تولید ناخال��ص داخلی باید به 

3درصد افزایش یابد. 
براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 
1392 س��هم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی برابر 

با 1.8درصد بوده است.
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دکتر مارتین، نماینده مرکز تحقیقات مش��ترک اتحادیه 
اروپ��ا )GRC( گف��ت: ایران و اروپ��ا در حوزه های مختلف 
هس��ته ای آماده همکاری با یکدیگر هستند و این همکاری 
در درازمدت می تواند ادامه یابد. به گزارش ایس��نا، مارتین 
گفت: همچنین در جریان برگزاری نشست بازدیدی از مراکز 
تحقیق و توسعه ایران داشتیم که می تواند نتایج خوبی دربر 
داشته باشد. وی گفت: کمیسیون اروپا در زمینه فعالیت های 
صلح آمیز هس��ته ای در حوزه ش��کاف و گداخ��ت با ایران 
می تواند همکاری داشته باشد و امیدواریم روند همکاری ها 
در ادامه برگزاری این نشست ها که در بروکسل خواهد بود 
نتایج مثبتی داشته باشد. همچنین خانم هلنا زات کاجووا، 
نماین��ده یورواتم گفت: ما از مراکز تحقیق و توس��عه ایران 
بازدید کردیم و امیدواریم روند همکاری های ایران و اروپا در 

آینده دنبال شود. در ادامه پروفسور آنتونی دونه، مدیر پروژه 
یورو فیوژن اظهار کرد: پروژه های شکاف و گداخت هسته ای 
موضوعاتی هستند که ما درباره آنها صحبت کردیم به ویژه 
در حوزه گداخت معتقدیم به تنهایی نمی توان جلو رفت و 
نیاز به همکاری های بین المللی داریم. وی گفت: ما مشتاقیم 
تعامل مان را با دنیا گس��ترش دهی��م و در همین رابطه به 
همکاری با ایران امیدواری��م. وی بازدید از مراکز تحقیق و 
توس��عه ایران را قابل توجه دانس��ت و گفت: ما می توانیم از 
توانایی ه��ای ایران در حوزه گداخت اس��تفاده کنیم. مدیر 
پروژه یورو فیوژن در رابطه با فشارهای آمریکا به ایران پس 
از برجام خاطرنشان کرد: من سیاستمدار نیستم اما از طرف 
اروپا این تمایل و اراده برای ادامه همکاری خارج از معادالت 

سیاسی وجود دارد. 

اروپا اراده همکاری با ایران را خارج از معادالت سیاسی دارد

  جلس�ه مش�ترک فراکسیون های 
مجل�س ب�ا عل�ی الریجان�ی، رئیس 
مجلس برای بررس�ی ط�رح مقابله با 
اقدامات آمریکا در منطقه برگزار شد. 
 علی اکب�ر رضای�ی، مدی�رکل امور 
بین المل�ل س�ازمان ان�رژی اتم�ی از 
برگزاری س�ومین گ�روه کاری ایران 
و اتحادی�ه اروپ�ا در ح�وزه تحقیق و 
توس�عه در م�اه نوامبر در بروکس�ل 

پایتخت بلژیک خبر داد. 

اریک سولهایم، معاون دبیرکل و رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل 
عواقب منفی ای که رسانه ها در خصوص خروج آمریکا از معاهده پاریس 

به آن اشاره می کنند، بسیار کمتر از آن چیزی است که واقعیت دارد. 

تیتر اخبار

مدیر کل سازمان ثبت اسناد و امالک استان تهران گفت 
میزان طالق در این استان طی سال 95 نسبت به سال قبل 
آن )سال 94(، 6 درصد افزایش داشت و شمار آن به 36 هزار 
و 700 مورد رس��ید. به گزارش ایرنا، س��یدصادق سعادتیان 
روز چهارشنبه در نشستی خبری، افزود: این در حالی است 
که در س��ال 94، شمار طالق ها در استان تهران به 34 هزار 
و 3١0 م��ورد رس��ید. وی در خص��وص ازدواج های صورت 
گرفته در اس��تان نیز اظهار کرد: طی س��ال 94، ٨60 هزار 
مورد ازدواج به ثبت رس��ید که این رقم در سال 95 به ٨90 

هزار مورد افزایش یافت که یک درصد رشد دارد. سعادتیان 
همچنین اظهار کرد: 22 هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی 
در این اس��تان طی س��ال 95، وصول و به حس��اب مربوطه 
واریز شد که نسبت به سال قبل از آن )سال 94( 2٨ درصد 
رشد را نشان می دهد. وی درباره تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی گفت: ١43 هزار و 
760 فقره درخواس��ت به اداره ثبت استان تهران رسیده که 
ح��دود ١١2 هزار فقره در ادارات ثبت تهران تعیین تکلیف 
شده و در صورت رأی مثبت، صدور سند انجام شده است. 

افزایش 6 درصدی طالق در استان تهران

  محم�د تق�ی جغتایی، مع�اون وزیر 

بهداش�ت، درم�ان و آموزش پزش�کی 
گفت: س�االنه به ط�ور متوس�ط 7 تا 10 
هزار نفر کودک مبتال به اوتیس�م قابل 
تشخیص و شناسایی در طیف های یک، 

دو و سه در کشور متولد می شوند. 
 محمدرضا مسجدی، رئیس جمعیت 
مب�ارزه ب�ا اس�تعمال دخانی�ات گفت: 
غربی ه�ا در زمانی ک�ه هم�ه کااله�ا و 
خدم�ات را به ایران تحریم کرده بودند، 
طرح افزایش فروش و تولید س�یگار را 

در ایران دنبال می کردند. 

ش�هیندخت موالوردی، معاون رئیس جمهور در ام�ور زنان و خانواده 
گفت: ب�رای حضور زنان در کابینه دوازدهم با مس�ئوالن رایزنی هایی 

شده و تابوی وزیر زن شکسته شده است. 
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در حال حاضر فیلم ها و انیمیش��ن های بزرگی در سطح 
جهان��ی اکران ش��ده اند و به فروش خوبی نیز دس��ت پیدا 
کرده ان��د. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، انیمیش��ن 
»ماش��ین ها 3« با فروش خوب 9.6 میلیون دالری در این 
هفت��ه و مجموع ١20 میلی��ون دالر از زمان اکران تاکنون، 
در رتبه پنجم از پرفروش ترین فیلم های این هفته ایس��تاد. 
فیلم ابرقهرمانی »زن شگفت انگیز« توانست در این هفته به 
فروش ١5 میلیون دالری دست پیدا کند. این فیلم با بودجه 
١49 میلیون دالری، تاکنون توانس��ته است قریب به 350 
میلیون بفروشد. این فیلم در لیست پرفروش ترین فیلم های 
هفته در رده چهارم قرار گرفت. فیلم سوم از پرفروش ترین 

فیلم های هفته، »تبدیل شوندگان: آخرین شوالیه« است که 
١7 میلیون دالر فروخ��ت. این فیلم در مجموع تاکنون به 
فروش ١02 میلیون دالری دس��ت یافته است. فیلم »بچه 
راننده« که ساخت شرکت سونی است، توانست در هفته اول 
اکرانش به فروش 2میلیون دالری برس��د و در رتبه دوم از 
پرفروش ترین فیلم های هفته قرار بگیرد. و اما جایگاه نخست 
و عن��وان پرفروش ترین فیلم این هفته به انیمیش��ن »من 
نفرت انگیز 3« اختصاص دارد؛ انیمیش��نی که در نخستین 
هفته اکرانش توانست نظرات زیادی را به خود جلب کند و با 
فروش 72 میلیون دالری، موفقیت خود را به رقبایش نشان 

داده و آنها را در گیشه شکست دهد. 

مروری بر پرفروش ترین فیلم های هالیوودی هفته

  در سالروز کوچ کیارستمی و همزمان 
با نمایش فیلم »76 دقیقه و 15 ثانیه« در 
جشنواره کارلووی  واری جمهوری چک، 
درختی به نام »عباس کیارس�تمی« در 

این رویداد نامگذاری شد. 
 سیدعبدالحسن ریاضی، معاون وزیر و 
رئیس سازمان دانشجویی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری با بیان اینکه یکی از 
معیارهای ارتقای رده بندی دانش�گاه ها 
جذب دانشجوی خارجی است، گفت: به 
دنبال جذب 75 هزار دانشجوی خارجی 

در برنامه ششم توسعه هستیم.
جایزه مدال طالی 2017 بهترین تصویرگر ساالنه ادبیات کالسیک 

آمریکا برای کتاب »دختر طبل زن« به هدی حدادی تعلق گرفت. 
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اسطوره فوتبال کشورمان صاحب رکوردی است که بعید 
اس��ت به این زودی ها رکوردش شکسته شود. به گزارش 
آنا، س��ایت  »NewsBytes« هند در گزارش��ی با عنوان 
»رکوردهای شکست ناپذیر در فوتبال« به رکوردهای جالب 
تاریخ فوتبال اشاره کرد؛ رکوردهایی که به اعتقاد نویسنده 
مطلب توس��ط اس��طوره های این رش��ته ورزشی به ثبت 
رسیده و شکست آنها در آینده ای نزدیک غیرممکن به نظر 
می رسد. علی دایی، مهاجم پیشین تیم ملی کشورمان هم 
در این رکوردهای جالب صاحب رکورد بیشترین گل زده 
ملی است. این سایت در این باره نوشت: »وقتی صحبت از 
گل زده ملی می شود، علی دایی باالتر از هر بازیکن دیگری 
در جهان اس��ت. او در طول ١3 س��ال حض��ورش در تیم 

مل��ی فوتبال ایران در ١49 ب��ازی موفق به زدن ١09 گل 
شد. هیچ بازیکنی هنوز موفق نشده به این رکورد برسد و 
تنها بازیکن شاغلی که می تواند به این رکورد نزدیک شود، 
کریس��تیانو رونالدوی پرتغالی است که 75 گل ملی به نام 
خود ثبت کرده است.« همچنین روجریو سنی، دروازه بان 
پیشین تیم ملی برزیل و سائوپائولو ١3١ گل در 25 سال 
دوران حرفه ای خود از روی ضربات پنالتی و ایس��تگاهی 
گلزن ترین دروازه بان جهان است. آرچی تامپسون، بازیکن 
اس��ترالیا در مرحله انتخابی جام جهانی 2002، موفق به 
زدن ١3 گل از 3١ گل تیمش برابر تیم س��اموآی آمریکا 
شد و بیشترین گل زده در یک بازی توسط یک بازیکن را 

به ثمر رساند. 

رونالدو هم به شهریار ایران نرسید
 »دایی« اسطوره دست نیافتنی فوتبال ایران

  دپارتم�ان امور بین المللی فدراس�یون 
فوتب�ال اعالم ک�رد دیدار رف�ت تیم های 
پرس�پولیس ایران و االهلی عربس�تان در 
چارچ�وب لیگ قهرمانان آس�یا 31 مرداد 
در ورزشگاه »سیب« شهر مسقط در کشور 

عمان برگزار می شود. 
 اندونزی با ارائه طرحی به کنفدراسیون 
فوتب�ال آس�یا قص�د دارد ب�ا مش�ارکت 
کشورهای دیگر جنوب شرق آسیا  )آ. سه. 
آن(، میزبان�ی جام جهانی فوتبال 2034 را 

برعهده گیرد. 
لیونل مسی، س�تاره باشگاه بارس�لونا، قراردادش با این باشگاه را 
برای 4 سال دیگر تمدید کرد و تا سال 2021 در این تیم ماندنی شد. 
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سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

مرحله دوم مسابقات دوچرخه سواری توردوفرانس 2017 از اول تا 23 ژوییه )10 تیر تا اول مرداد( برگزار می شود. صد و چهارمین رقابت های دوچرخه سواری توردوفرانس از روز شنبه آغاز 
ش�د و در 21 مرحله در مس�افت 3هزار و 540 کیلومتر برگزار می ش�ود. رکاب زنان مسابقات امسال از سه کشور همس�ایه آلمان، بلژیک و لوکزامبورگ عبور می کنند و در نهایت در پاریس به 
رقابت های خود پایان می دهند.                             منبع: خبرآنالین

نشست سران کشورهای گروه G-20( 20( روزهای هفتم 
و هشتم ژوییه )١6 و ١7 تیر( در هامبورگ آلمان برگزار 
می شود. این نشست از جنبه های گوناگون دارای اهمیت 
اس��ت، اما مهم ترین ویژگی که بس��یاری از تحلیلگران و 
رسانه ها به آن پرداخته اند، حضور »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریکا اس��ت که برای نخس��تین ب��ار در این 
نشست شرکت می کند. به گزارش ایرنا، تحلیلگران اعتقاد 
دارند نشس��ت پیش رو در داخل و خارج محل کنفرانس 
پرحاشیه خواهد بود زیرا برخی رهبران همچون ترامپ با 
خوشامدگویی گرمی روبه رو نخواهند شد. در بیرون سالن 
کنفرانس، فضای ضدنشست بسیار داغ است. دولت آلمان 
تاکنون به صورت رس��می ب��ه 30 تجمع اعتراضی مجوز 
برگزاری داده اس��ت. هدف بسیاری از این اعتراض ها نیز 
سیاس��ت های بحث برانگیز دولت جدی��د آمریکا عنوان 
ش��ده است. در داخل نشست نیز بس��یاری از کشورها با 
رئیس جمه��وری آمریکا در زمینه های تغییرات اقلیمی، 
تجارت و دیگ��ر موضوع های اقتصادی اختالف نظر دارند. 
در مجموع نگاه ها به ش��عار  »نخس��ت آمریکا«ی ترامپ 
مثبت نیست و اعتقاد این است جهان به همکاری بیشتر، 
پای��دار و همه جانب��ه نیاز دارد. این دیدگاه در س��خنان 
چند روز اخیر صدراعظم آلمان به وضوح دیده می ش��ود. 
تارنمای ش��بکه خبری »بلومبرگ« در گزارش��ی به نقل 
از  آن��گال مرکل صدراعظم آلمان، از س��ران 20 کش��ور 
خواست در سیاس��ت های خود منافع مشترک و جهانی 
را س��رلوحه قرار دهند و به دنبال دستاوردهای برد-برد 
باش��ند. مرکل تأکید کرد کشورها از ایجاد شکاف بیشتر 
در سیاست های اقتصادی خودداری و راه حل های جامعی 
را دنبال کنند که منافع آن به همه می رس��د. صدراعظم 
آلم��ان این س��خنان را در خالل اظه��ارات هفتگی خود 
بیان داش��ت و افزود:  اگرچه جی 20 س��کوی مناسبی 
برای کش��ورها برای بیان خواسته های متعارض است اما 
در نهایت می تواند موجب اتخاذ سیاس��تی مشترک برای 
کمک به اقتصاد جهانی شود، زیرا سیاست های یکجانبه 
اقتص��ادی باعث ب��روز اختالفات غیر قاب��ل انکاری میان 
کشورها می شود. به نظر می رسد مرکل در گفته های خود 
به صورت غیرمستقیم اقدام های یکطرفه برخی کشورها 

و از جمله آمریکا را هدف قرار داده اس��ت. وی در بخشی 
دیگر از سخنانش تصریح کرد: درحالی که برخی کشورها 
و کارشناس��ان، جهانی شدن را فرصتی برای سودرسانی 
ب��ه همه می دانند گروهی اعتقاد دارند این عرصه، میدان 
رقابتی است که هر بازیگر باید نسبت به دیگر رقیبان سود 

بیشتری را کسب کند. 

نقد تک روی آمریکایی
یک��ی از دغدغه ه��ای برگزارکنن��دگان ای��ن نشس��ت، 
سیاس��ت های خودمحورانه برخی کش��ورها اس��ت و در 
خصوص خط مش��ی های رئی��س جمه��وری آمریکا در 
این نشس��ت هم نگرانی های جدی وجود دارد. این برای 
نخستین بار است که وی در اجالس سران گروه 20 شرکت 
می کند. به همین جهت با توجه به رویکرد ساختارشکنانه 
ترامپ در عرصه های سیاسی، پیش بینی می شود ترامپ به 
تعهدات مالی، تجاری و سیاسی کاخ سفید چندان متعهد 
نباشد و سیاست های ملی گرایانه خود را پیش برد. تارنمای 
ش��بکه تلویزیونی »فاکس نیوز« نشست گروه 20 را بازی 
خطرناکی توصیف کرد و نوشت: ترامپ تنها در واشنگتن 
دشمن ندارد، در اجالس این هفته جی 20 در هامبورگ 
خواهی��د دید که چگونه رهبران کش��ورها به کمین این 
آمریکایی سرکش نشسته اند. به نوشته این شبکه خبری، 
»ش��ی جین پینگ« رهبر چین پیش از سفر به آلمان به 
روسیه می رود.  »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه 
نیز سپس به آلمان می آید. اگرچه رهبران چین و آمریکا 
چندی پیش در واشنگتن برای اشتراک نظر کوشیدند اما 
در مورد کره شمالی شکاف عمیقی میان آنها وجود دارد. 
با این اوصاف به نظر نمی آید چین رویکرد تندی در مقابل 
ترامپ داشته باشد اما صدراعظم آلمان در انتقاد از ترامپ 
صریح اس��ت، به ویژه اینکه در مورد خروج آمریکا از توافق 
آب و هوای��ی و همچنین هجوم ده ها هزار پناهجو به اروپا 
انگشت اتهام را به سمت کاخ سفید نشانه می رود. از طرف 
دیگر پیش بینی می شود پوتین نیز با اتخاذ موضعی در کنار 
اروپایی ها، رویکرد ضدترامپ را در پیش بگیرد. روسیه در 
زمینه مس��ائل سوریه و تحوالت اخیر انتقادهای تندی به 
سیاست های کاخ سفید کرد. هیل )The Hill( تارنمایی 

آمریکایی اس��ت که گزارش و خبرهای کنگره را پوشش 
می دهد. این تارنما موضوع کنفرانس آب و هوایی پاریس 
را مهم ترین چالش ترامپ و بهانه ای برای حمله به وی در 
هامبورگ دانس��ت و آورد: ترامپ در نشست جی 20 نیز 
فرد تنهای کنفرانس خواهد بود. در هامبورگ به ترامپ به 
دیده تحقیر نگریس��ته می شود زیرا مرکل قول داده است 
در نشس��ت رهبران 20 کشور موضوع پیمان آب و هوایی 

پاریس را دوباره مطرح کند. 
در ادامه می خوانیم: گزارش ها حاکی از آن است که خروج 
آمری��کا از پیمان آب و هوایی اس��تدالل منطقی ندارد و 
از همین جهت مایه تمس��خر خواهد ب��ود. پژوهش های 
دانش��گاه »ام. آی. تی« نش��ان می دهد در سال گذشته 
میزان مشاغل در حوزه زغال سنگ ایاالت متحده حدود 
١60 هزار مورد بود که بس��یار کمتر از ٨00 هزار ش��غل 
در حوزه انرژی های نوین همچون انرژی های تجدیدپذیر 
و نیروگاه ه��ای هس��ته ای اس��ت. حتی این آمار بس��یار 
کمتر از 200 هزار نفری اس��ت که به واس��طه استفاده از 
سوخت های فسیلی و تولید کربن در آمریکا می میرند. از 
نظر اقتصادی نیز آمار قابل توجه هستند زیرا صنعت زغال 
س��نگ آمریکا ساالنه بیشتر از 200 میلیارد دالر یارانه و 
کمک دولتی را دریافت می کند. همه این مس��ائل بسیار 
بیشتر از هزینه های واقعی آمریکا در الحاق به این پیمان 
است. به نوشته هیل، به دالیل گوناگون تصمیم ترامپ در 
خروج از پیمان با انتقاد و تمسخر رهبران دیگر کشورها 
روبه رو خواهد شد زیرا جنگی که او علیه دانشمندان حوزه 
تغییرات اقلیمی در پیش گرفته است مایه نیشخند همه 

خواهد بود. 

حاشیه های محتمل در نشست هامبورگ
یکی از مسائل مهم در این اجالس موضوع امنیت نشست 
به وی��ژه مقابله با اقدامات احتمالی تروریس��تی اس��ت. از 
ای��ن رو مقام��ات برلین، تدابی��ر ویژه ای ب��رای محافظت 
از گروه ه��ای دیپلماتی��ک ش��رکت کننده در این اجالس 
اندیش��یده اند. گفته می ش��ود هزینه کل برگزاری نشست 
ب��رای دولت آلمان ١30 میلیون یورو اس��ت. دولت آلمان 
تنها برای تأمین امنیت این اجالس مبلغ 32 میلیون یورو 

اختصاص داد. بیش از 20ه��زار مامور پلیس برای امنیت 
نشس��ت در حالت آماده ب��اش قرار گرفته ان��د. همچنین 
از برخ��ی کش��ورهای اروپای��ی و حتی کش��ورهای عضو 
نشست، واحدهایی برای تأمین امنیت مشارکت می کنند. 
برگزارکنندگان نشست با هدف آمادگی مقابله با حمالت 
احتمالی تروریستی افراط گرایان، از واحدهای ضدتروریسم 
نیز در طول اجالس بهره می برند. از طرف دیگر، چند روز 
پیش از نشس��ت، تظاهرات گوناگونی در آلمان به ویژه در 
ش��هر هامبورگ برگزار ش��د. تظاهرات کنندگان اعضای 
س��ندیکاها، سازمان های زیس��ت محیطی و برخی احزاب 
هس��تند و نس��بت به تعهدات کش��ورها در حوزه محیط 
زیس��ت، آب و هوا، مس��ائل اقتصادی و روند جهانی سازی 
اعتراض دارند. بخش انگلیس��ی تارنم��ای  »دویچه وله« 
آلمان برخ��ی رویدادهای جالب در حاش��یه اجالس جی 
20 را آورده اس��ت. از نگاه بسیاری از تحلیلگران نخستین 
دیدار مستقیم ترامپ و پوتین در این اجالس دارای اهمیت 
فراوانی اس��ت. از دیگر نکات جالب آن است که بیشترین 
محافظ مس��لح در هامبورگ مامور تأمین امنیت رؤسای 
جمهوری آمریکا یا روس��یه نیستند. درحالی که به ترامپ 
اجازه داده شده تنها ١١ نگهبان مسلح داشته باشد، رهبران 
برزی��ل مجوز ١3 نفر و آفریقای جنوب��ی مجوز ١0 نفر را 
درخواست کرده اند. از طرف دیگر اعالم شد »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه اجازه ندارد محافظانی را 
که در آمریکا به اعت��راض کنندگان حمله کرده بودند، به 
هامبورگ بیاورد. حضور هیأت س��عودی در هامبورگ هم 
بی حاشیه نیست. پادشاه این کشور همه سوئیت های هتل 
چهارفصل این شهر به همراه بسیاری از اتاق های هتل های 
لوکس هامبورگ را برای خود و همراهان اجاره کرده است. 
گفته می شود ملک س��لمان در صورت حضور در نشست 
هامب��ورگ، تاج و تخت و حتی پله برقی طالیی خود را به 
آلمان می برد. پادشاه عربس��تان حتی آشپز و خدمه ویژه 
خود را به آلمان خواهد برد. نکته جالب اینکه مس��ئوالن 
هتل ه��ای لوکس هامب��ورگ به دلیل پر ش��دن ظرفیت، 
قادر به دادن اتاق های کافی به هیأت آمریکایی نشدند. به 
همین دلیل ترامپ و هیأت آمریکایی مجبور به استفاده از 

هتل های شهر برلین شدند. 

زمان زیادی نیس��ت که بش��ر در سراسر جهان 
به زندگی در فضاهای ش��هری روی آورده است؛ 
فضاهایی که در آنها س��طوح آسفالتی و بتونی به 
وفور روی زمین مش��اهده می شود، منابع آبی در 
زیر زمین ناپدید شده اند و فوالد و شیشه زیر نور 

خورشید برق می زنند.
 به گزارش ایس��نا، بش��ر همواره برای انتخاب 
محل اسکان خود جذب مناطقی شده که از تنوع 
طبیعی گیاهان و حیوانات برخوردارند. شهرهایی 
با بیش��ترین تنوع زیس��تی در برگیرنده چندین 
زیس��ت بوم هس��تند که ترکیبی از زیستگاه های 
خشکی و اقیانوسی، دریاچه و کوهستان یا جنگل 

و ساوانا )گرم-دشت( است. 
هرچند محاس��به اینکه کدام شهر در جهان از 
بیش��ترین تنوع زیس��تی برخوردار است، سخت 
است، س��ائوپائولو و مکزیکوس��یتی از بزرگ ترین 
ابرش��هرهای جهان به حس��اب می آیند که نامزد 

دریافت این عنوان هستند. 
شهر سائوپائولو بین جنگل آتالنتیک در برزیل 
و س��اوانای اس��توایی »س��رادو« ق��رار گرفته که 
ش��رایطی را فراهم ساخته تا این ابرشهر به لحاظ 
تنوع زیستی حتی از بندر »مانائوس« در رودخانه 
آمازون پیش��ی بگیرد. همچنین مکزیکوسیتی در 
بس��تر دریاچه ق��رار گرفته جایی ک��ه صحراهای 
نواحی مرتفع شمالی با آتشفشان های جنگلی در 
»محور نئو وولکانیک« مکزیک؛ منطقه کوهستانی 
وس��یعی که در بخش مرکزی این کشور از غرب 
به ش��رق امتداد دارد، به هم وصل شده اند. حتی 
اکنون این منطقه دربردارنده 2درصد از گونه های 

جهان در محدوده شهری خود است.
 س��نگاپور که تنوع زیستی آن به دلیل تخریب 

در معرض تهدید اس��ت گزینه دیگر دریافت این 
عنوان به حساب می آید. 

این کشور که از مالزی تا بورنئو و بالی گسترش 
پی��دا ک��رده و دارای 392 گون��ه پرن��ده اس��ت، 
زیس��ت گرایی و ایجاد فضاهای سازگار با طبیعت 
را ب��ه بخش جدایی ناپذیر از برنامه ریزی ش��هری 

تبدیل کرده  است. 
به لحاظ قانونی در برخی مناطق، توس��عه گران 
به دلیل جایگزین کردن فضای س��بزی که برای 
ساخت و س��از اش��غال کرده اند، مس��ئول شناخته 

می شوند. 
در نتیج��ه ای��ن اقدامات، ش��هری ب��ا باغ بام ها 
و پارک ه��ای ب��ه هم پیوس��ته به وج��ود آمده و 
همچنین نرم افزار شناسایی تنوع زیستی طراحی 

ش��ده که به ش��هروندان اجازه می دهد مشاهدات 
خود از گیاهان و جانوران را ثبت کنند. 

س��نگاپور توانس��ته افزایش جمعیت و ساخت 
فضاهای س��بز ش��هری را همزمان با هم مدیریت 
کند. در مقایسه با این مناطق ناحیه لندن بزرگ 
دارای میانگین پوش��ش درخت��ی ١9.5 درصدی 
است و این رقم در لس آنجلس ١3 درصد محاسبه 

شده است.
 همچنین چندین شهر دیگر که از تنوع زیستی 
خوب��ی برخوردارن��د ش��امل مدلی��ن در کلمبیا، 
ایکیت��وس در پرو، برونئ��ی، کومینگ در چین و 
بمبئی است که از گزینه های قرار گرفتن در پنج 
رتبه نخست این فهرست هستند. همچنین برخی 
ش��هرها از قبیل سنگاپور، بارس��لون و ملبورن به 

دلیل پیش��گامی در تش��خیص و استفاده از تنوع 
زیس��تی به عنوان ابزاری برای سیاس��ت گذاری و 
بخش جدایی ناپذیر از آسایش و رفاه شهری مورد 

توجه هستند. 
کش��ورهای برزی��ل، کلمبیا، اندون��زی، چین، 
مکزیک، پرو، اس��ترالیا، هند، اکوادور و ونزوئال که 
از بیشترین تنوع زیس��تی برخوردارند در مناطق 
اس��توایی یا نیمه استوایی قرار گرفته و به سرعت 
در حال گسترش شهرنشینی هستند. طبیعت در 
این مناطق کمتر در اولویت قرار دارد اما مقامات 
سنگاپور نشان داده اند که می توان به طور مثال از 
تنوع زیس��تی به عنوان راه حلی برای برخی از این 
مشکالت ش��هری بهره برد؛ در واقع تنوع زیستی 
بخش جدایی ناپذیر از زیرساخت شهری است که 
از س��یالب پیشگیری کرده، آلودگی هوا را از بین 
می ب��رد و دمای هوا را متع��ادل می کند.  )به این 
ترتی��ب حفظ منابع و محیط زیس��ت طبیعی در 
جریان شهرسازی هم به سود طبیعت و ساکنانش 
و هم به س��ود انس��ان ها خواهد بود.( به گزارش 
روزنامه گاردین، بررس��ی ها نشان می دهد »کیپ 
تاون« در آفریقای جنوبی یکی از مناطق ش��هری 
با بیش��ترین تنوع زیس��تی در جهان است. کیپ 
غربی شامل 50 درصد تمامی گونه های پستاندار 

در آفریقای جنوبی است. 
هرچند واقعیت این اس��ت که تنوع زیستی در 

این منطقه در معرض تهدید است.
 همچنی��ن ب��ا افزایش 30 درص��دی جمعیت 
انس��ان ها در این منطقه از سال 20١١ میالدی، 
3١٨ گون��ه گیاهی، 22 گونه پرن��ده و 24 گونه 
حی��وان دیگ��ر در مع��رض خط��ر انق��راض قرار 

گرفته اند. 

نشست جی20؛ ترامپ در برابر سیل انتقادها

کدام شهر جهان بیشترین تنوع زیستی را دارد؟ 
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مهارت های ارتباطی ضروری برای 
موفقیت در فروشندگی

 ضرورت مذاکره برای هر چیزی

استفاده از قانون ۲۰/۲۰/۲۰ برای سنجش 
محبوبیت استارتاپ

1۲

1۲

11

بازاریابی و فروش

اصول 
مشتری مداری

فرص�ت ام�روز: موتوروال ماژول دوربین موتو جدید خود را معرفی کرد ک��ه به کاربران اجازه می دهد تا 
دوربین 360 درجه خود را به موتو زد، زد پلی یا زد 2 پلی از طریق سیس��تم ماژول ش��رکتی، همانطور که 
توسط ایوان بلس در توییتر نشان داده شده متصل کنند. به این ترتیب بدون نیاز به اتصال بی سیم یا سیمی 
تنها با متصل کردن ماژول که خاصیت مغناطیس��ی دارد و به پش��ت گوش��ی متصل می ش��ود این اتصال را 
برقرار می کنند. با نصب ماژول می توانید از این دوربین 360 درجه بهره مند ش��وید که توانایی فیلمبرداری 
360 درج��ه را برای کاربران فراهم می کند. طبق گزارشtechDrouder ، این مورد جدید در یک رویداد 
مطبوعاتی در غنا به نمایش گذاشته شده است. هرچند به نظر نمی رسد جزییات بیشتری از چیزهایی مانند 
مش��خصات فنی، قیمت یا تاریخ عرضه آن منتشر شده باشد. گفتنی است، ما می دانیم که اتصال دوربین ها 
از باالی صفحه پالستیکی پشتی است که به دستگاه های سری موتو زد مانند سایر موتو مود ها متصل است، 
ویژگی های لنز در هر دو طرف آن به ضبط تصاویر 360 درجه از محیط اطراف می پردازد. همچنین دوربین 
جدید موتوروال به دوربین بعدی 360 اسنش��ال اش��اره می کند که از طریق سیستم موتوروال به تلفن متصل 
می شود و به احتمال زیاد یکی از بزرگ ترین رقبای سیستم مود موتوروال خواهد بود که در طول چند هفته 
آینده منتشر خواهد شد. در حال حاضر مشخص نیست که آیا موتوروال قصد دارد ماژول دوربین 360 مود 
را به خارج از غنا عرضه کند یا نه؟ اما اینکه این دس��تگاه تنها در یک کش��ور عرضه ش��ود نیز بعید به نظر 
می رسد. خوشبختانه موتوروال قول داده است که این ماژول ها با تمام گوشی های جدید و قدیمی سری موتو 

زد سازگار است تا کاربران این مدل ها با خیال راحت این ماژول را خریداری کنند. 
the verge :منبع

 51 تاکتیک
 بازاریابی اینترنتی که

به سرعت نتیجه می دهد

فرصت امروز: گزارش های جدید ادعا می کنند که سامس��ونگ آماده ساختن بزرگ ترین کارخانه 
صفحه نمایش OLED در جهان است که حدودا در دو سال آینده باید روی این پروژه کار کند. این 
کارخانه جدید A5 نام خواهد داش��ت و طبق گزارش ها، ماژول های نمایش نس��ل ششم سامسونگ 
 A5 اس��ت، هر چند خط A3 را تولید خواهد کرد. بزرگ ترین کارخانه این ش��رکت در حال حاضر
می تواند بیش از 30 درصد از ظرفیت خود تولید اضافی داشته باشد که به معنای ظرفیت تولید بین 
180هزار تا 270هزار صفحه نمایش در هر ماه اس��ت. به همین دلیل گفته می ش��ود که این شرکت 
در وسط مذاکرات با تأمین کنندگان تجهیزات اعالم کرده به زودی پس از اتمام ساخت و سازکارخانه 
با ظرفیت کامل کار می کند و احتمال زیادی وجود دارد که اپل نخس��تین گوش��ی آیفون خود را با 
نمایش��گر OLED سامسونگ مجهز کند و گزارش های حاکی از آن است که اپل درخواست تولید 
70 تا 90میلیون پنل OLED را به سامس��ونگ داده اس��ت تا نمایش��گر آیفون 8 را تولید کند و 
همچنین به نظر می رس��د اپل در س��ال 2019 تمامی گوش��ی های آیفون خود را مجهز به نمایشگر 
OLED کند. در نتیجه تالش سامس��ونگ برای س��اخت کارخانه بزرگ تر کامال قابل درک اس��ت. 
انتظ��ار می رود تکنولوژی عظیم ک��ره جنوبی برنامه های کارخانه را در این ماه نهایی کند. در نهایت 
این برنامه ها باعث می ش��ود سامس��ونگ به اندازه 1.74 میلیارد دالر سرمایه گذاری کند، درحالی که 

14 میلیارد دالر از سرمایه برای تجهیزات در طول سه ماه صرف خواهد شد. 
انتظار می رود تولید انبوه اولیه در س��ال 2019 آغاز ش��ود. اگرچه ممکن اس��ت کارخانه تا س��ال 
2021 به ظرفیت کامل خود برس��د. قطعا جای تعجب نیس��ت که سامس��ونگ به طور پیوسته برای 
پانل صفحه نمایش OLED س��رمایه گذاری می کند، زیرا این شرکت 98درصد از بازار برای ماژول 
OLED کوچک و متوس��ط را برعهده دارد، بنابراین با حفظ سرمایه گذاری، این شرکت سلطه خود 
بر بازار را تضمین می کند، همچنین از رقبای خود پیش��ی می گیرد. شایعات اخیر نشان می دهد که 
تعدادی از ش��رکت های چینی با هم کار می کنند تا یک تأمین کننده OLED جدید را تولید کنند 

و با سامسونگ مقابله کنند، 
بنابراین این ش��رکت قطعا باید س��خت کار کند تا رقبای خود را پشت س��ر قرار دهد و همچنان 
درآمد کس��ب کند. هنوز جزییات کارخانه جدید به طور دقیق مش��خص نش��ده است، اما این برنامه 
قطعا به سامسونگ برای پاسخگویی به تقاضا رو به رشد برای پانل های OLED کمک خواهد کرد 

و می تواند در ماه های آینده به طور رسمی تأیید شود. 
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فرصت امروز: صفحه کلید جدید مدرن با اس��کنر اثر انگشت مایکروسافت در حال حاضر در ایاالت متحده 
به قیمت 129.99 دالر در دسترس است. دو هفته قبل در گزارشی اعالم شد مایکروسافت نسخه جدید صفحه 
کلید خود را با اسکنر اثر انگشت معرفی کرده است. امروز مایکروسافت این صفحه کلید جدید را در فروشگاه های 
آمریکایی خود به قیمت 129.99 دالر به فروش می رس��اند. اگر صفحه کلید س��رفیس را که س��ال گذشته در 
کنار س��رفیس استودیو راه اندازی شد دیده باشید الزم است بدانید تفاوت صفحه کلید سرفیس با صفحه کلید 
مدرن مایکروسافت این است که این صفحه کلید جدید با سنسور اثر انگشت هدایت می شود و تنها تغییر آن 
اضافه شدن سنسور اثر انگشت به عنوان یکی از کلید های کیبورد است که به وسیله این قابلیت به ویندوز 10 یا 
وب سایت هایی که از تکنولوژی ویندوز هلو استفاده می کنند الگین می کند. بنابراین، این صفحه کلید از سیستم 
عامل ویندوز 10، مک او اس و آخرین نسخه های سیستم عامل اندروید پشتیبانی خواهد کرد و این صفحه کلید 
با طراحی نازک بدنه مشابه صفحه کلید سرفیس و از نظر ظاهری همانند سرفیس کیبورد است، همچنین دارای 
فناوری بلوتوث ال ای است که به صورت بی سیم به کامپیوتر ها متصل می شود و حالت سیمی آن نیز از طریق 
کابل یو اس بی  به کامپیوتر متصل شود. پس از این صفحه کلید می تواند بی سیم و سیمی استفاده شود. همچنین 
حالت بی سیم آن از پنج متری کامپیوتری که به آن متصل است قابل استفاده  است و طول عمر باتری این صفحه 
کلید در حالت بی سیم حدود چهار ماه است. حسگر اثر انگشت در سمت راست کلید ALT قرار دارد، همانطور 
که در تصویر ویدئویی این صفحه کلید مشاهده شد. این صفحه کلید از قاب آلومینیومی ساخته شده که بسیار 

سبک و قوی تر از سایر صفحه کلید های موجود است. 
 Windowslatest :منبع

کیبورد مدرن مایکروسافت مجهز به تکنولوژی حسگر 
اثر انگشت 

آمادگی سامسونگ برای ساخت بزرگ ترین کارخانه 
صفحه نمایش OLED در جهان

رونمایی موتوروال  از ماژول جدید 36۰ درجه دوربین 
موتو مود 
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 شما مجبور نیستید که رییستان را دوست داشته 
باشید و او را تحسین کنید. همچنین نباید از وی 
متنفر باشید در هر حال باید او را به گونه ای اداره 

کنید که بتواند منبعی برای موفقیت شخصی شما و 
موفقیت سازمان باشد.

پیتر دراکر

ول��وو روز گذش��ته اعالم کرد ک��ه از س��ال 2019 همه مدل های 
جدیدش دارای موتور الکتریکی خواهند بود. 

این ش��رکت که به خاطر تاکی��د بر ایمنی در رانندگی ش��ناخته 
می شود، نخستین خودروساز سنتی است که به توقف ساخت موتور 

احتراق داخلی اشاره می کند. 
ول��وو در نظ��ر دارد تا پنج مدل خ��ودروی کام��ال الکتریکی بین 

س��ال های 2019 و 2021 و تعدادی از مدل ه��ای ترکیبی را تولید 
کن��د.  اما هنوز مدل های قبلی ک��ه دارای موتورهای احتراق خالص 

هستند نیز تولید می شود. 
جیلی، صاحب چینی ولوو، بیش از یک دهه اس��ت که بی سروصدا 
به توس��عه خودروهای الکتریکی مشغول است و اکنون قصد دارد تا 

سال 2025 یک میلیون ماشین الکتریکی را به فروش برساند. 

هانک ساموئلس��ون، مدیر اجرایی بخش تولید خودرو ولوو، گفت: 
»این اعالمیه نش��ان می دهد که تولی��د خودروهای با موتور احتراق 

داخلی صرف پایان می یابد.« 
او گفت: »مردم به طور فزاینده ای خودروهای الکتریکی درخواست 
می کنن��د و ما می خواهی��م به نیازهای فعلی و آینده مش��تریان مان 

پاسخ دهیم.« 

 تولید خودروهای با موتور
احتراق داخلی صرف پایان می یابد

 جسارت ولوو
 در توقف تولید

خودروهای سنتی 



تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال 
و وس��یله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره 
دارد. در تعریف��ی دیگر، تبلیغات اینترنتی را این گونه تعریف 
کرده ان��د؛ نمایش نام ه��ا و عالئم تجاری، ش��عارها و تصاویر 
تبلیغات��ی در س��ایت های پربینن��ده اینترنت، ب��ه نحوی که 
ب��ه تحقق اهداف تبلیغات کمک کند. با ش��روع فعالیت های 
تج��اری در اینترن��ت، تبلیغ��ات اینترنت��ی نیز پ��ا به عرصه 
گذاشت. به نظر می رسد نخستین شیوه برای تبلیغ، استفاده 
از پس��ت الکترونیک باش��د، اما با اضافه شدن فناوری وب به 
اینترنت، تبلیغات اینترنتی به ش��کل امروزی آن آغاز شد. در 
سال ۱۹۹۴ نخستین بنر تبلیغاتی -که امروزه معمول ترین و 
مشهورترین مدل تبلیغ در اینترنت است- در پایگاه اینترنت 

»هات وایر« به کار گرفته شد.
 از این س��ال به بعد بود ک��ه تبلیغ��ات اینترنتی به عنوان 
تکنیک��ی مؤثر و کارا برای تبلیغات مورد توجه بازاریابان قرار 
گرفت. به مرور زمان ان��واع جدیدی از مدل های تبلیغات در 
اینترنت ش��کل گرفتند و می��زان هزینه های تبلیغاتی به طور 

مداوم افزایش پیدا کرد. 
در مقایس��ه ب��ا تبلیغات س���نتی، تبل�ی��غ در اینترنت از 

مزیت ه��ای قاب��ل مالحظه ای برخ��وردار اس��ت از آن جمله 
می توان به ایجاد ارتباط دو طرفه با مخاطب، ایجاد یک پیوند 
مس��تقیم به لیس��ت محصوالت، توانایی هدف گیری ایستا و 
پویای مش��تریان، دسترسی جهانی و ش��بانه روزی، ارسال و 
نگهداری و به روز رسانی آسان، قابلیت اندازه گیری و ردگیری 

باال، طراحی پیام آگهی و قابلیت فروش اشاره کرد.
 به ع��الوه هزینه تبلیغ در اینترنت نیز ب��ه مراتب کمتر از 
رس��انه های دیگر است. ش��رکت های تجاری اگر بخواهند در 
عرصه فعالیت باقی بمانند و موقعیت خود را در بازار پررقابت 
ام��روز حفظ کنند، چاره ای جز به کارگیری این نوع تبلیغات 

نخواهند داشت. 
این امر درمورد ش��رکت هایی که بخواهند در سطح جهانی 
فعالی��ت کنند، مص��داق بارزت��ری خواهد داش��ت. تبلیغات 
اینترنتی دارای اش��کال مختلفی است که هر شکل آن دارای 
ویژگی های خاص خود اس��ت. با توجه به هدف تبلیغات، نوع 
محصول، ویژگی های مخاطبان، باید شکل متناسب تبلیغات 

اینترنتی انتخاب شود. 
پر اس��تفاده ترین ش��کل تبلیغات اینترنتی، بنرها به شمار 
می آیند. اس��تفاده از ابزار و روش های نوین، افزون بر افزایش 
تأثی��ر ای��ن ش��کل از تبلیغات، انقالب��ی در این ن��وع تبلیغ 
ایجاد کرده اس��ت. تبلیغات بنری نقش بس��زایی در افزایش 

قابلیت ه��ای تصویری نام ه��ا و عالئم تج��اری دارند. مطابق 
گزارش تبلیغاتی فورستر، در شرایط یکسان، تبلیغات آنالین 
تأثیر زیادی در مش��هور ش��دن نام تجاری ش��رکت ها دارند. 
افرادی که ابزارهای تبلیغاتی س��نتی را برای محصوالت خود 
مناسب نمی دانند، می توانند از تبلیغات بنری برای گسترش 
نام شرکت خود بیشترین بهره را ببرند. کلید موفقیت افرادی 
ک��ه فعالیت های ش��ان ارتب��اط تنگاتنگی با ش��بکه اینترنت 
دارد، گنجاندن بنرها در وب س��ایت هایی اس��ت که به نحوی 
با موضوع تبلیغ آنها مرتبط هس��تند. دی��دن تبلیغات بنری 
یک ش��رکت از سوی مشتریان، چه با کلیک روی آنها همراه 
باش��د و چه نباش��د، در معروف کردن نام شرکت با هزینه ای 
اندک، نقشی باور نکردنی دارد. به طور کلی بنرها به دو شکل 
ثابت و متحرک طراحی می شوند. بنرها به دلیل هزینه کم در 
طراحی و پس��ت از متداول ترین اشکال تبلیغات اینترنتی به 

شمار می آیند. 
بنرهای ثابت: بنر ثابت به بنری اطالق می ش��ود که تبلیغ 
را به ص��ورت یک تصویر و در ان��دازه ای ثابت ارائه می کند. از 
آنجاکه بنرها در بس��یاری از سایت ها نمایش داده می شوند، 
نرخ رویت باالیی دارند ولی نرخ کلیک در آنها پایین است. 

بنره��ای متح��رک: در حقیقت بنرهای ثابتی هس��تند که 
از فناوری انیمیش��ن در طراحی و س��اخت آنها استفاده شده 

است. این نوع بنرها به علت متحرک بودن، نسبت به بنرهای 
ثابت غالباً نرخ کلیک باالتری دارند. بنرهای ثابت و متحرک 

هر دو ابزار های مناسبی برای معرفی نام تجاری هستند.
 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- یکی از مزیت های بزرگ این ش��یوه تبلیغاتی، دسترسی 
جهانی و ش��بانه روزی بودن آن محس��وب می شود. تبلیغات 
اینترنتی دارای دسترس��ی جهانی اس��ت و در تمام روزهای 
سال و تمام ساعات روز در دسترس است که این امر موجب 

افزایش قابلیت مشاهده و گسترش بازار آن خواهد شد. 
- یکی از مواردی ک��ه در این رابطه کمتر مورد توجه قرار 
می گیرد، قابلیت باالی اندازه گیری و ردگیری این نوع تبلیغ 
به دلی��ل ماهیت دیجیتالی آن اس��ت. این ام��ر خود مزیت 
بزرگی برای سنجش و تحلیل پارامترهای مورد نظر محسوب 

می شود. 
- غالب کاربران اینترنت در گروه س��نی خاصی قرار دارند 
که ای��ن امر موجب کاه��ش مخاطبان این ن��وع از تبلیغات 
می ش��ود. به همین خاطر این ش��یوه از محدودیت مخاطب 
برخ��وردار اس��ت که باید مورد توجه قرار گی��رد. با این حال 
فراموش نکنید که روز به روز به تعداد کاربران اینترنت افزوده 

می شود و این امر نوید آینده ای بهتر را می دهد. 

اهمیتتبلیغاتاینترنتیدرکسبوکار
ایده های طالیی

50ایده کسب و کار برای کارآفرینان خالق  
)بخش پایانی(

خالقی��ت یکی از ویژگی های اساس��ی کارآفرینان موفق اس��ت. 
ش��ما می توانید از خالقیت خود برای ساختن یک طرح کسب و کار 
تجاری یا برای حل مش��کل خاصی استفاده کنید. در واقع به عنوان 
ی��ک کارآفرین می توانید یک کس��ب و کار ایجاد کنی��د. در ادامه به 
۱8ایده  دیگر کسب و کار منحصر به فرد برای کارآفرینان خالق اشاره 

می کنیم. 

32- معلم موسیقی
اگر در حوزه خاصی از موس��یقی مهارت داشته باشید، می توانید 
موس��یقی تدریس کنید یا فایل صوتی از تدریس خود تهیه کنید و 
آن را به مش��تریانی که به موسیقی عالقه مند هستند، در وب سایت 

خود با دریافت هزینه ارائه کنید. 
33- تولید برنامه های اجتماعی و سرگرمی

با اج��رای برنامه های هفتگی یا ماهان��ه در حوزه های اجتماعی، 
آموزشی و س��رگرمی می توانید کس��ب درآمد کنید. برای این کار 
می توانی��د وب س��ایتی راه اندازی کنی��د و از عضویت های خود حق 
عضویت ماهانه یا س��االنه دریافت کنی��د، همچنین می توانید برای 
اج��رای این برنامه ها از ش��رکت کنندگان در این برنامه ها مبلغی را 

دریافت کنید و از این طریق کسب درآمد داشته باشید. 
34- هنرمند صوتی

شما می توانید خدمات خود را به عنوان یک هنرمند با صدای بلند 
برای تبلیغات یا سایر موارد ارائه دهید. 

35- خیاط
اگر ش��ما در خیاطی و اندازه گیری ماهر هس��تید، می توانید یک 
کس��ب و کار خانگی برای خود ایجاد کنی��د و به عنوان یک خیاط با 
مش��تریان فردی یا تولیدی های بزرگ کار کنید و از آنها س��فارش 

دریافت کنید.
36- مروارید دوزی 

ش��ما همچنی��ن می توانید س��فارش گل��دوزی روی لباس های 
مش��تریان تان را قبول کنید ت��ا لباس های مورد نظر مش��تریان را 
گلدوزی کنید. حتی می توانید از راه دور کار کنید، اما اگر مهارت و 
صبر داش��ته باشید، می توانید لباس های گلدوزی شده خود را برای 
فروش به کسانی که هدایای خاص یا موارد سفارشی را می خواهند، 

ارائه دهید. 
37- فروشنده بافندگی

اگر از بافندگی با نخ های ابریشمی و انواع دیگر نخ ها لذت می برید، 
می توانید کاله دس��ت س��از، روس��ری و موارد دیگر را در سبک ها 
و مدل ه��ای گوناگ��ون ایجاد کنید و آنها را به ص��ورت آنالین یا در 

نمایشگاه های صنایع دستی به فروش برسانید. 
38- شمع سازی

شمع ها برای بسیاری از مصرف کنندگان، هدایای محبوبی هستند، 
همچنین شمع سازی جزو قدیمی ترین هنر های بشریت است. شما 
می توانید با سفارش��ی کردن عطر و حتی رنگ محصوالت مختلف 
ش��مع، آنها را به مشتریان خود عرضه کنید. در واقع شمع سازی به 

یکی از پردرآمد ترین شغل های خانگی تبدیل شده است. 
39- سازنده سبد های خرید دستی

ساخت سبد خرید، هنر سنتی دیگری است که باید در نظر گرفت. 
ش��ما می توانید سبدهایی در اشکال و اندازه های مختلف تولید و به 

فروش برسانید.
40- سازنده اشیای سفالی

با داشتن مهارت در این کار می توانید موارد تزئینی مورد نیاز خود 
را از خاک رس شکل دهید و آنها را با رنگ های مختلف لعاب بکشید. 
می توانید  محصوالت س��فالی و سرامیک را در شکل ها و رنگ های 
مختلف به مش��تریان ارائه دهید یا حتی  سفارش مشتریان را برای 

طرح خاصی از این محصوالت دریافت کنید.
41- نویسنده کتاب کودکان

کتاب ه��ای ک��ودکان فرصت ه��ای زی��ادی برای خالقی��ت ارائه 
می دهند. شما می توانید خالقیت را از داستان قرون وسطی بگیرید، 
همچنین می توانید تصاویر منحصر به فرد را در سراسر کتاب ظاهر 
کنید و با نوشتن تعداد معدودی کتاب می توانید درآمد جانبی خوبی 

کسب کنید. 
eBay 42- بازاریابی در

می توانید از طریق فروش اجناس بدون استفاده از انبار های فروش 
برای آنها از طریق شبکه eBay کسب درآمد داشته باشید. 

34- نقاش خانه
اگر از نقاش��ی های بزرگ در پروژه های ب��زرگ لذت می برید، چه 
بوم��ی بهتر از خانه وجود دارد؟ ش��ما می توانی��د خدمات خود را به 
صاحبخانه هایی که به دنبال رنگ کردن خانه  خود یا حتی اتاق های 

خاصی در داخل خانه خود هستند، ارائه کنید. 
44- فروش اشیای آنتیک

اگر فرد تیزبینی باش��ید می توانید به خریدوفروش اجناس دست 
دوم بپردازید. این اجناس را می توانید در فروش��گاه های ارزان قیمت 
و حراج های گاراژی یا حتی در فروش��گاه های دس��ت دوم فروشی و 
حراج های خانگی محصوالت جانبی به دست بیاورید و آنها را به بهایی 

بیش از آنچه خریده اید در فروشگاه آنالین خود به فروش برسانید. 
45- ارائه دهنده خدمات ترجمه

شما می توانید در ارائه خدمات مربوط به ترجمه زبان های خارجی 
کوشا باشید و با ایجاد وبالگ یا سایتی در این مورد سفارش مشتریان 

را در ترجمه انواع متون اعم از تحقیق، اسالید، مقاله و... بپذیرید.
46- طراح کیف دستی های جالب

اگر از طراحی و جمع آوری لوازم جانبی منحصر به فرد لذت ببرید، 
می توانید یک کسب و کار موفق به عنوان طراح کیف دستی ایجاد کنید 
و خالقیت خود را آنالین به فروش برس��انید یا آنها را به بوتیک های 

محلی ببرید. 
47- طراح آثار هنری

اگر می خواهید آثار هنری را طراحی کنید، اما لزوما نمی خواهید 
آن را در فرم فیزیکی تولید یا ارسال کنید، می توانید محصول خود 
را در یک فرم دیجیتال ارائه دهید و س��پس فقط مشتریان خود را 

قادر به تولید آن محصول هنری کنید. 
48- فروشنده فروشگاه هنری

اگر می خواهید از عش��ق خ��ود به هنر و خالقی��ت برای کمک 
به دیگران و نمایش گذاش��تن اس��تعدادهای خود استفاده کنید، 
می توانید فروش��گاهی را برای فروش لوازم هن��ری و مواد خالقانه 

خود، باز کنید. 
49- مشاور

اگر متخصص هس��تید و شایستگی مشاوره به دیگران را در امور 
کس��ب و کار دارید، این ش��غل بس��یار درآمدزا می تواند باشد. پس 
می توانید به عنوان مشاوره در چند شرکت حضور داشته باشید یا به 
افراد برای دستیابی به ایده های شان برای کسب و کار کمک کنید تا 
کمتر دچار اشتباه و خطا در دستیابی به کسب و کار مورد نظر شوند. 

50- خدمات به کهنساالن
این مورد یک کسب و کار بسیار رایج در آمریکا و اروپا است که تنها 
به منظور انجام امور شخصی افراد سالمند نیست، بلکه کهنساالن 
نی��ز تمایل دارند برای انجام امور غیرش��خصی به آنها خدمات ارائه 

دهید.   
smallbiztrends. com :منبع
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ایستگاه تبلیغات

آمارهایی جذاب از بازاریابی دیجیتال
۱- برای شروع تنها کافی است اسنپ چتی شوید، تقریبا ۱۰درصد از 

کاربران اسنپ چت قصد دارند سال آینده اتومبیل خریداری کنند. 
2- کسب و کارها باید از هوش مصنوعی برای کنش های صوتی بهره 
بگیرند.بن��ا به گزارشAdobe، فروش دس��تگاه های صوت محور که از 
هوش مصنوعی تغذیه می کنند، نسبت به سال گذشته با یک رشد ۳۹ 

درصدی مواجه شده است. 
۳- رونق ویدئوهای اجتماعی

بنا به تقسیم بندی IQ فیس بوک ۳۰درصد از خریداران موبایل حاضر 
در پلتفرم ترجیح می دهند موبایل ها را از طریق ویدئو بررسی کنند. 

۴- هند فیس بوک را دوست دارد  )و برعکس(
گزارش��ی دیگ��ر از فیس ب��وک اش��اره می کن��د که بنا ب��ه گزارش 
eMarketer نزدیک به ۱8۳میلیون نفر در هند در سال 2۰۱۷ به طور 
منظم وارد حساب فیس بوک خود می شوند، یعنی تقریبا برابر با ۷۰درصد 
از کاربران شبکه های اجتماعی پلتفرم های مستقیم و ۴۳درصد از کاربران 
اینترنت در کشورهای بزرگ. نیویورکر پیش بینی کرده  است که تا سال 
2۰2۱ تقریبا ۴۷درصد از کاربران اینترنت در هند حداقل ماهی یک بار 

به فیس بوک دسترسی خواهند داشت. 
۵- بله، مذهب اجتماعی

ماه رمضان، چندی پیش به پایان رسید و توییتر اعالم کرده است که 
۱۱8میلیون توییت به صورت جهانی در رابطه با این ماه و عید فطر منتشر 
شده است. صنایع غذایی حالل و برندهای اسالمی خاطرنشان می کنند 

که مسلمانان و به خصوص عرب ها به شبکه های اجتماعی عالقه دارند. 
۶- ترام��پ زی��اد توییت می کن��د، اما رس��انه بیش از اینه��ا درباره  
توییت هایش تویی��ت می کند.می دانی��م که دونالد ترام��پ در توییتر 
نام بزرگی ا س��ت و در این هفته نیز ش��اهد برخ��وردش با توییت میکا 
برزیزینسکی بودیم. حاال SocialBakers که متعلق به جمهوری چک 
است، تأثیرات گسترده توییتر ترامپ را بررسی کرده و نتیجه آن به شرح 
زیر است: ۷8۳۰۰۰ توییت توسط کاربران رسانه در ۶ ماه گذشته منتشر 
منبع:  ام بی ای نیوز  شده است.    

مترجم: امیرآل علی

سارا کیومرثی
s.kiumarsi92@gmail.com
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کس��ب و کارها ب��ا ه��م متفاوت 
بازاریابی  اس��تراتژی های  هستند؛ 
اینترنت��ی ک��ه برای یک ش��رکت 
به نتیجه رس��یده اند، ممکن است 
برای شرکتی دیگر مناسب نباشند 
و برعک��س. به همین دلیل اس��ت 
که یافتن ی��ک آژان��س بازاریابی 
اینترنتی باتجربه برای ش��رکت ها 
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. 
ما در اینج��ا ۵۱تاکتیک بازاریابی 
اینترنت��ی گ��رد آورده ایم تا ش��ما 
بتوانید از میان آنها مناس��ب ترین 
بازاریاب��ی  تاکتی��ک  و  تکنی��ک 
ش��رکت تان  ب��رای  را  اینترنت��ی 

برگزینید. 
باز هم تک��رار می کنم، هر نکته 
و تاکتیک��ی برای همه ش��رکت ها 
کاربرد پذیر نیست، پس هوشیارانه 
انتخاب کنید. زمانی که می خواهید 
اینترنتی تان  بازاریابی  فعالیت های 
را طرح ری��زی کنی��د، حتما منابع 
بازاریاب��ی اینترنتی ش��رکت تان را 
درنظر داشته  باشید تا گزینه ای را 
انتخاب کنید که توانایی انجام آن 
را دارید. اهداف کسب و کاری تان را 
همواره درنظر داش��ته  باشید تا هر 
یک از تاکتیک های��ی را که به کار 
می بندی��د در خدم��ت اهداف تان 

باشد. 

تاکتیکهایبازاریابی
اینترنتی

1-وبالگنویسیکنید
در  جدی��د  محت��وای  داش��تن 
ی��ک  کس��ب و کارتان  وب س��ایت 
»بای��د« در اه��داف مرتب��ط ب��ا 
موتوره��ای  )بهینه س��ازی  س��ئو 
جست وجو( اس��ت. همچنین ارائه 
اطالعات مفید برای مشتریان تان، 
ش��ما را به عنوان مرجعی قدرتمند 
در زمینه کاری تان معرفی خواهد 

کرد. 
2-پادکستبسازید

فراه��م  فرصت��ی  پادکس��ت ها 
می کنن��د تا ب��ا مش��تریان تان با 
ص��دای خودت��ان ارتب��اط برقرار 
کنی��د. ای��ن کار ب��ه آنه��ا کمک 
می کند تا شما را بهتر درک کنند 
و اگر بتوانی��د آنها را جذب کنید، 
بازدیدکنن��دگان دائم��ی خواهید 

داشت. 
3-خبرنامهایمیلیبنویسید
وقت��ی در حال تروی��ج آخرین 
محتوای تان روی  س��ایت هستید، 
راه های بسیار خوبی وجود دارد تا 

با مخاطبان تان در تماس بمانید.
 ارس��ال خبرنامه ه��ای ایمیلی، 
آس��ان ترین راه ب��رای این اس��ت 
ک��ه جل��وی چش��م مش��تریان و 

مخاطبان تان باشد. 
4-درش�بکههایاجتماعی

حاضرباشید
در هر ش��بکه اجتماعی که بازار 
دارید ثبت ن��ام کنید و با ارس��ال 
مطلب، به اش��تراک گذاری محتوا 
و تعام��ل ب��ا افراد، خودت��ان را به 
در  اف��راد  بشناس��انید.  دیگ��ران 
اولویت های  اجتماعی  ش��بکه های 
خودش��ان را دارند، پس الزم است 
از کانال های مختلفی آنها را هدف 

قرار دهید. 
5-سمینارآنالینبگذارید

هی��چ چی��زی بهت��ر از آموزش 
دادن یک موض��وع مهم در زمینه 
کالس  ی��ک  در  ش��ما  فعالی��ت 
نمی تواند قدرت و رهبری افکارتان 

را نشان دهد.
6-ویدئوبسازید

ی��ک ویدئ��وی حرف��ه ای برای 
وب س��ایت تان بسیار خوب خواهد 
بود و می تواند ترافیک زیادی را به 

سایت تان بیاورد. 

7-دانلودرایگانارزشمندی
ارائهکنیدتاآدرسایمیلرابه

دستبیاورید
ارائ��ه ی��ک کت��اب الکترونیکی 
رای��گان ی��ا یک فرمت نوش��تاری 
خالی، مهارت ش��ما را در دریافت 
آدرس ایمیل افراد نشان می دهد. 
اینترنت�ی فرمه�ای -8

وبسایتتانراسادهکنید
هر فرمی که در اختیار مشتریان 
بالقوه تان قرار می دهید، خواه فرم 
اطالعات تماس باشد یا درخواست 
تفصیلی ت��ر، بهت��ر اس��ت تا جای 
ممکن کوتاه و س��اده باش��د. اگر 
فرم ه��ا پیچی��ده به نظر برس��ند، 
 مردم سایت تان را ترک می کنند. 
از اینترنت�ی بهص�ورت -9
شبکهس�ازی لینکدین طریق

کنید
حس��اب کارب��ری ب��از کنی��د، 
پروفایل ت��ان را تکمی��ل کنی��د و 
بروید سراغ اشتراک گذاری محتوا 
با مخاطبین تان و در گروه ها با آنها 

تعامل کنید. 
پ�الس گ�وگل در -10

شبکهسازیکنید
جدیدتری��ن  پ��الس  گ��وگل 
پات��وق تاجران اس��ت. در این فضا 
مجموع��ه ای از اف��راد را گرد هم 
بیاوری��د و مرتب��ا ب��ا آنه��ا تعامل 

داشته باشید. 
11-درتوییترشبکهس�ازی

کنید
و  بحث ه��ا  در  مش��ارکت  ب��ا 
نی��ز ش��روع مکالمات، ب��ا تجار و 
همچنین مش��تریان بالقوه ارتباط 

برقرار کنید.
12-مطالع�اتم�وردیروی

سایتتانمنتشرکنید
از اف��راد ی��ا ش��رکت هایی که با 
کسب و کار شما همکاری داشته اند 
بخواهی��د ی��ک مطالع��ه موردی 
درباره نحوه کمک ش��ما بنویسند. 
س��پس آن را به عنوان شاهدی بر 

کار خوب تان منتشر کنید. 
13-اینفوگرافیکبسازید

س��رعت  ب��ه  اینفوگرافیک ه��ا 
ب��ه اش��تراک پذیرترین محت��وای 

اینترنتی تبدیل شدند. 
درک آنه��ا آس��ان اس��ت، برای 
چش��م جذاب هس��تند و بس��یار 

مفیدند. 
14-ازجس�توجویکلمات

کلیدیاستفادهکنید
کلی��دی  کلم��ات  دنب��ال  ب��ه 
باش��ید ک��ه افراد ب��ا اس��تفاده از 
آنها ش��ما را پیدا می کنند. سپس 
و  وب س��ایت  بهینه س��ازی  در 
محتوای تان از آنها استفاده کنید. 
15-بهافرادتأثیرگذاردست

پیداکنید
ببینی��د آی��ا این ام��کان وجود 
دارد ک��ه در وب س��ایت های دیگر 
یک پس��ت مهمان بنویسید یا آن 
وبالگ نویسان محصول شما را در 

وب سایت شان بازبینی کنند. 
رقابتت�ان م�ورد در -16

گوگلکنید
چ��ه  ت��ا  بدانی��د  می خواهی��د 
ان��دازه در این رقاب��ت خوب عمل 
می کنی��د، پس باید ب��ه هر جایی 
که باقی مانده  است سرک بکشید. 
17-خودتانراگوگلکنید

الزم اس��ت بدانی��د در اینترنت 
چه وضعیتی داری��د. این تنها راه 
اظهارنظرهای خوب  ق��درت  مهار 
و تخلیه ان��رژی منفی اظهارات بد 

است. 
ب�هدیدگاهه�ایمنفی -18

پاسخدهید
دیدگاه ه��ای منف��ی را نادی��ده 
نگیرید و قطعا آنها را حذف کنید. 

به آرامی پاس��خ دهی��د و حل آن 
مشکل را وعده دهید.

محل��ی  فهرس��ت های  در   -۱9
باش��یداطمینان  داش��ته  حض��ور 
حاصل کنی��د کس��ب و کارتان در 
Google Local، Yelp، Ya-
hoo Local و Bing فهرس��ت 

شده است. 
20-استراتژیداشتهباشید
تنها راه ب��رای اینک��ه بازاریابی 
اینترنت��ی برای ش��ما ب��ه نتیجه 
برس��د این اس��ت که اس��تراتژی  
همس��و با اهداف شرکت تان خلق 
کنید و س��پس آن را دنبال کنید. 
بدون  ک��ه  تصادفی  فعالیت ه��ای 
یک طرح اصلی انجام می شوند به 
پیشبرد اهداف تان کمکی نخواهند 

کرد. 
21-اطمین�انحاص�لکنید
درتم�امفهرس�تهایمحلی

دادههایپیوستهایدارید
ن��ام، آدرس و ش��ماره تلفن تان 

همه جا یکسان باشد. 
22-درانجمنهاعضوشوید
انجمن ه��ای  در  هرچ��ه 
صنعت��ی بیش��تری عضو باش��ید، 
حرفه ای ت��ر ب��ه نظر می رس��ید و 
در نتیج��ه پیوندهای بیش��تری از 
وب س��ایت های مرج��ع خواهی��د 

داشت.
آنالیتی�ک گ�وگل از -23

استفادهکنید
بازاریاب��ی اینترنت��ی در جه��ان 
هیچ س��ودی به حال ت��ان نخواهد 
داش��ت مگر اینکه بتوانید ببینید 
چ��ه چیزی اثربخش اس��ت و چه 

چیزی اثربخش نیست. 
24-نمادشبکههایمجازی

رابهسایتتاناضافهکنید
با ق��رار دادن نماد ش��بکه های 
مجازی، به اش��تراک گذاری محتوا 
را برای کاربران تان تسهیل کنید. 

2۵- برای کس��ب و کار از حساب 
کارب��ری ش��خصی تان در فض��ای 

مجازی استفاده نکنید 
حس��اب کارب��ری خصوص��ی و 
عمومی ت��ان را جدا نگه دارید،  مگر 
آنک��ه مطمئن باش��ید هی��چ آدم 
فضول��ی محت��وای نامربوط��ی بر 
صفحه شما به اشتراک نمی گذارد.
26-ش�بکههایاجتماعیو
وبالگت�انرابهص�ورتمنظم

بهروزرسانیکنید
بدترین چیز این است که وبالگ 
ی��ا صفحه فیس بوک ت��ان را ماه ها 

به روز رسانی نکنید
مش�تریانتان ب�رای -27 
بازاریابیکنیدنهبرایگوگل

مس��ئله این اس��ت ک��ه به رغم 
اهمی��ت بازاریاب��ی اینترنت��ی، در 
نهای��ت ای��ن کار را تنه��ا به خاطر 
مش��تریان تان انجام می دهید. اگر 
فعالیت های ت��ان در زمین��ه س��ئو 
خوب باش��د، ولی پس از گذش��ت 
سال ها تالش هنوز مشتری جذب 
نشده اس��ت، یک ج��ای کار ایراد 

دارد. 
را 28-اطالع�اتتماستان
دره�رصفح�هازس�ایتقرار

دهید
ه��دف نهای��ی یک وب س��ایت 
عبارت اس��ت از تبدیل مش��تریان 
بالق��وه ب��ه مش��تریان بالفع��ل و 
واقع��ی. پ��س راه ارتباطی را برای 

مشتریان تان هموار کنید. 
وبس�ایتتان ب�رای -29

نسخهموبایلیتهیهکنید
امروزه همه افراد از گوش��ی های 
همراه ب��رای اس��تفاده از اینترنت 
کم��ک می گیرند. اطمینان حاصل 
کنی��د ک��ه تجربه ای کاربرپس��ند 

برای شان فراهم می کنید.

مطل�ب دیگ�ران از -30 
بازنشرندهید

وبالگ های بسیاری وجود دارند 
که اساس��اً تنها مقاالتی هس��تند 
ک��ه لغت به لغ��ت از جای دیگری 
بازنشر شده اند، البته با ذکر عنوان 
منبع اصلی، ولی اگر بتوانید زمان 
بگذارید و آن اطالعات را پردازش 
و نسخه خودتان را آماده کنید، به 

ارزش آن افزوده اید.
س�امانه از اس�تفاده -31 

مدیریتمحتوا برای سایت تان 
بهتری��ن،  از  یک��ی  وردپ��رس 
سئوپس��ندترین  و   س��اده ترین 

سیستم ها به حساب می آید. 
clean(  پ�اک آدرس -32

url(داشتهباشید
آی��ا آن آدرس ه��ای اینترنتی را 
دیده ای��د که رش��ته ای از اعداد و 
حروف هستند؟ این کار را نکنید. 
اطمین��ان حاص��ل کنی��د آدرس 
اینترنتی س��اده و پاکی دارید که 
به راحتی به خاطر سپرده می شود و 

تمام آن به انگلیسی باشد. 
33-درش�بکههایمجازی،
ش�رکت اختصاص�ی آدرس

)vanity urls(بگیرید
به جای اینکه زنجیره ای از اعداد 
آدرس  داش��ته  باش��ید،  ارق��ام  و 
اینترنت��ی خ��وش منظر خ��ود را 
در فیس ب��وک درخواس��ت کنید 
facebook. com/you -(

 .)business
نویس�نده برچس�ب -34
خودت�انرادرگ�وگلطل�ب

کنید
و  ش��دن  دی��ده  بهت��ر  ب��رای 
موتورهای  در  باالت��ر  رتبه بن��دی 
جست وجو باید از این راه استفاده 

کنید. 
35-خبرنامهبنویسید

ای��ن اخب��ار را ب��ه س��ایت های 
دیگر ارس��ال کنید و از خبرنگاران 
بخواهید اخبارتان را پوشش دهند.
آنالی�ن چ�ت -36 

داشتهباشید
چت زنده و مس��تقیم این امکان 
را برای ت��ان فراه��م می کن��د تا با 
مش��تریان تان به ش��یوه ای ارتباط 
برق��رار کنید که از طریق ایمیل یا 
حتی پادکست و سمینار اینترنتی 

ممکن نیست. 
باکسبوکارهایدیگر -37

شریکشوید
وقت��ی هم��راه ب��ا کس��ب و کار 
ترویج کس��ب و کار  ب��ه  خودت��ان 
دیگری می پردازید، هر دوی ش��ما 

برنده خواهید شد! 
نظرس�نجی بخ�ش -38
س�ایتتان ب�ه را مش�تریان

اضافهکنید
اجتماع��ی  ش��واهد  ق��در  ه��ر 
مش��تریان  س��وی  از  بیش��تری 
بالقوه تان در وب س��ایت تان وجود 
داشته باش��د، دیگ��ران ب��ا اعتماد 
بیش��تری از کاال یا خدمات ش��ما 

استفاده می کنند. 
39-گزینههایس�فارشبه
این دوس�تانونش�انگذاری
صفحهرادروبسایتتانقرار

دهید
نه تنها وجود این گزینه ها کار را 
برای بازدیدکنندگان وب سایت تان 
آس��ان تر می کن��د، بلکه ب��ه آنها 
یادآوری می کند محتوای شما را با 
دیگران به اشتراک بگذارند یا بعدا 

خودشان به اینجا برگردند. 
40-یکبرنامهپاس�خگویی

خودکارفعالکنید
آدرس ایمیل اف��راد را بگیرید و 
سپس بخش��ی از یک برنامه چند 
قسمتی را برای شان ارسال کنید. 

این گون��ه می توانید در مدت زمان 
بیشتری با آنها در ارتباط باشید. 
رادر 41-دکم�هفراخ�وان

باالیصفحهقراردهید.
با این کار بازدیدکنندگان مجبور 
نیس��تند برای یافتن آن صفحه را 

باال و پایین کنند. 
42-رقابتیبرگزارکنید

پ��اداش دادن ب��رای جمع آوری 
اطالعات تم��اس و یافتن مخاطب 

همیشه اثربخش است. 
43-نامدامنهبهیادماندنی

انتخابکنید
دامنه را کوتاه و س��اده انتخاب 
کنی��د و اطمین��ان حاص��ل کنید 
که نام کس��ب و کارتان را منعکس 

می کند. 
44-ازآدرسایمی�لمربوط

بهدامنهتاناستفادهکنید
س��عی نکنید با حس��اب یاهو یا 
جی میل تان کسب و کار کنید. الزم 
است آدرس ایمیلی به این صورت 
داشته باشید: com. نام شرکت@
45-ازطراحیوبحرفهای

استفادهکنید
کس��ب و کارها با میزان حرفه ای 
ب��ودن وب سایت ش��ان س��نجیده 

می شوند. 
ی  ت کن ه��ا س پر ا حو -۴ ۶

سایت تان را کم کنید 
ش��ما می خواهید مش��تریان بر 
پیام ت��ان تمرکز کنند، ن��ه اینکه 
تح��ت تأثیر تصاویر ی��ا پیوندهای 

سایت تان قرار بگیرند. 
47-ازتصاوی�رب�رایجلب

توجهاستفادهکنید
بااین ح��ال، قرار نیس��ت تصاویر 
به طور کامل کنار گذاش��ته شوند. 
شما برای جلب توجه مخاطبان به 

تصاویر مناسب نیاز دارید. 
آیابخشپرس�شهای -48
متداولداری�دولیعنوانآن

راچیزدیگریگذاشتهاید؟
مردم غالبا از کنار پرس��ش های 
مت��داول به راحتی می گذرند، ولی 
اگ��ر نام جذابی ب��رای آن انتخاب 

کنید، کنجکاو خواهند شد. 
ب�هدیدگاهه�ایمثبت -49

پاسخدهید
ب��رای  صرف��اً  نبای��د  پاس��خ ها 
بگذارید  باش��د.  منفی  دیدگاه های 
ق��دردان  ش��ما  بدانن��د  م��ردم 
بازخوردهای شان هستید، هرچیزی 

که باشد.
50-حس�ابکاربریت�انرا
درتم�امش�بکههایاجتماعی

تکمیلکنید
حت��ی اگ��ر تم��ام حس��اب های 
کاربری ت��ان را به ص��ورت منظم به 
روزرس��انی نمی کنید، الزم اس��ت 
اطمین��ان حاصل کنید ک��ه تمام 
آنه��ا را کام��اًل تکمی��ل کرده اید و 
مخاطبان تان را به سایت تان ارجاع 

می دهد. 
بازاریابی 51-ی�کش�رکت
ت��ا  کنی��د  اس��تخدام  اینترنت��ی 
استراتژی های بازاریابی اینترنتی را 
برای تان طراحی و پیاده سازی کند. 
نمی توانی��د ب��ه درس��تی از این 
نکات اس��تفاده کنید؟ الزم اس��ت 
بررس��ی کنی��د چگون��ه بای��د به 
بازاریابی اینترنتی دخول کنید؟ یا 
شاید می خواهید صفحات تان را در 
به روزرسانی  اجتماعی  ش��بکه های 
کنید و در وبالگ یا وب س��ایت تان 
محتوانویسی کنید و به کمک آنها 

نیاز دارید. 
فرقی نمی کن��د در چه زمینه ای 
به کمک نیاز دارید، شما می توانید 
از آژانس ه��ای بازاریاب��ی برای این 

کار کمک بگیرید. 
منبع:بازده

اصولمشتریمداری51تاکتیکبازاریابیاینترنتیکهبهسرعتنتیجهمیدهد

مش��تری، ضامن بقای یک تجارت و سازمان است و حیات 
کس��ب وکار ما به وجود او وابس��ته اس��ت و حفظ مش��تری ، 
سخت ترین جزء توسعه یک س��ازمان است. امروزه در دنیای 
کس��ب  وکار که رقابت با سرعت در حال گسترش است، حفظ 
مشتری و مشتری مداری مهم ترین مسئله است. کوچک ترین 
غفل��ت، منجر به نارضایتی مش��تری، قطع ارتب��اط او با ما و 
جذب توس��ط رقیبان می شود. س��ازمان ها و شرکت هایی که 
نیازه��ای مش��تری، کیفیت محص��ول و ارائه خدم��ات را در 
اولوی��ت قرار می دهند، در عرصه رقابت موفق تر هس��تند. هر 
مشتری ناخش��نود، می تواند نارضایتی خود را به چندین نفر 
منعکس کند؛ این زنجیره موجب از دست دادن بخش بزرگی 
از مشتریان می شود. در نهایت، شرکت هایی که قادر نیستند 
مش��تری را راضی نگه دارند به تدریج از بازار حذف می شوند. 
مصرف کنندگان ناراضی هر لحظه، می توانند دیدگاه خود را از 
طریق رسانه های اجتماعی و وب سایت ها به اشتراک گذاشته 
و بر حرفه ش��ما تأثیر منفی بگذارند. به همین دلیل است که 
ساختن تجربه ای خوب برای مشتری بسیار حائز اهمیت است 

و به ایجاد رابطه  پایدار بین شما و آنها کمک می کند. 
28 اصل مهم مشتری مداری عبارتند از:

۱- اگر مشتری نباشد سازمانی نیست.
 2- هیچ کس مجبور نیست با ما معامله کند.

 3- صداقت و خوش��نامی دروازه ورود مشتریان به سازمان 
است.

 ۴- مش��تری به ما وابس��ته نیست ما به مش��تری وابسته 
هستیم.

 ۵- مش��تری مداری با استخدام هر عضوی از سازمان آغاز 
می شود.

 ۶- باور مهم این است که اگر با مشتری سرو کار نداشتیم 
این شغل واقعا شغل بسیار خوبی نبود.

 7- مطمئناً اولویت های مشتریان با اولویت های شما تفاوت 
دارد.

 8- مش��تری براساس ظاهر ش��ما و ظاهر محیط کار شما 
قضاوت می کند.

 9- مش��اور اول ما برای بهبود مس��تمر است زیرا مشتری 
بهتر از هر کس دیگری نیازهای خود را می داند.

 ۱0- ج��ذب مش��تری، راحت ت��ر از نگهداری مش��تری و 
نگهداری مشتری، راحت تر از رضایت مشتری است.

 ۱۱- هزینه جذب مش��تری، بیش��تر از هزین��ه نگهداری 
مش��تری و هزینه نگهداری مشتری، بیشتر از هزینه رضایت 

مشتری است.
 ۱2- مشتری حرف اول و آخر را می زند.

 ۱3- صادقانه به حرف و حق مشتری احترام بگذارید.
 ۱۴- مشتری مداری کنار آمدن با مشتریان ناسازگار است.

 ۱۵- هرگز در برخورد با مشتریان تبعیض قائل نشوید چرا 
ک��ه احترام »در همه جا« و  »برای همه« مش��تریان ضروری 

است.
 ۱۶- حت��ی اگ��ر یقین دارید که حق با شماس��ت از بحث 

کردن با مشتری اجتناب کنید.
 ۱7- هرگز تماس مشتریان را بدون پاسخ نگذارید. 

۱8- شکایات مشتریان ارزان ترین راه شناخت مشتریان است.
 ۱9- صداقت اس��ت که مش��تریان را وفادار نگه می دارد نه 

حیله و نیرنگ.
 20- هر آنچه را که الزم اس��ت باید انجام دهیم تا مشتری 

مجددا به شما رجوع کند.
 2۱- اگر شما از مشتریان خود مراقبت نکنید دیگران این 
کار را انج��ام خواهند داد. پس به جای رقیبان، به مش��تریان 

خود فکر کنید.
 22- مشتریان خود را سهامدار کنید و روش هایی بیابید تا 

مشتری خود را »شریک« شما احساس کند.
 23- هیچ گاه احساس نکنید هر آنچه را که می توانسته اید، 
برای مش��تری انجام داده اید. همیش��ه به فک��ر خدمات بهتر 

باشید.
 2۴- درباره مشتریان قضاوت نکنید؛ محیطی مهیا کنید تا 

مشتریان درباره شما قضاوت کنند.
 2۵- حتی اگر دش��من هم برای خرید بیاید با تمام وجود 

باید او را راضی کنید.
 2۶- رکن اصلی تج��ارت و مهم ترین اصل رقابت، رضایت 

مشتری است.
 27- کیفی��ت محصوالت مهم ترین و تنه��ا عامل رضایت 

مشتریان نیست.
 28- یک مشتری ناراضی فقط یک مشتری ناراضی نیست.

 29- افزایش یا کاهش رضایت کارکنان رابطه ای مستقیم 
با افزایش یا کاهش رضایت مش��تریان دارد، پس برای کسب 
رضایت نهایی باید رضایت مش��تریان داخلی )کارکنان( را در 

نظر بگیریم. 

توصیههایحرفهایازمدیرانموفق
- مشتری از دیدگاه ماهاتما گاندی: مشتری مهم ترین ناظر 
بر فعالیت های ما است. او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته 
هس��تیم. مش��تری در کار ما یک هدف زودگذر نیست، بلکه 
مش��تری هدف و غای��ت همه اقدامات ما اس��ت. او ی�ک فرد 
خ�ارجی در س�ازمان ما محسوب نمی شود، بل�ک�ه مشت�ری 
ج�زئ�ی از س�ازمان م�ا است. ما با خدمتی که به مشتری ارائه 
می کنیم به او لط��ف نمی کنیم، بلکه او از این طریق فرصتی 

برای ادامه کار به ما می دهد و در حق ما لطف می کند. 
- فورا از مشتری عذرخواهی نکنید چون در ذهن او این طور 
القا می شود که احتماال شما از اول قصد فریب او را داشته اید و 

این پیشامد ها اتفاقی نبوده است. 
- ب��ا دقت به صحبت های مش��تری گوش بدهی��د و به او 
نشان دهید که کاماًل به ایشان توجه دارید و از پرواز ذهن تان 

جلوگیری کنید. 
- وال��ت دیزنی می گوید: کارتان را آنقدر خوب انجام دهید 
که مشتری ها مایل باشند دوباره شما را ببینند و دوستان شان 

را با خود همراه کنند. 

مهارتهایارتباطیضروریبرایموفقیت
درفروشندگی

 
این موضوع کاماًل واضح اس��ت، چرا که فروش علم قانع کردن 
است و اگر شما از مهارت های ارتباطی مناسب برخوردار نباشید، 
به هیچ وجه قادر به قانع کردن دیگران نخواهید بود. شما به عنوان 
یک فروشنده باید قدرت بیان چشم انداز کسب وکارتان را داشته 
باش��ید. باید بتوانید اس��تراتژی کس��ب وکار خود را به مشکالت 
مشتری وصل کنید و به وی نشان دهید که چگونه با وجود شما، 
نگران هیچ چیزی نخواهد بود. برای اینکه همه اینها اتفاق بیفتد، 

شما باید فردی با مهارت ارتباطی قوی باشید. 
اما خوش��بختانه مهارت ارتباطی، مهارتی است که طی زمان و 
با تالش بهبود می یابد. شما می توانید به فروشنده ای ماهر تبدیل 
شوید، اگر مهارت های ارتباطی زیر را از همین االن در خود تقویت 

کنید.
 

1-دقتکافیرادرارتباطاتخودبهکاربگیرید
این روزها زندگی ما بیش از حد ش��لوغ و پر از همهمه ش��ده 
اس��ت، بنابراین من کامال شما را درک می کنم که در یک جلسه 
با مشتری، ذهن تان کاماًل متمرکز به بحث نباشد. اما قابل درک 
بودن آن مش��کل را حل نمی کند. این اتفاق می تواند ش��ما را از 
یک معامله پرس��ود دور کند. پ��س ۱00 درصد توجه خود را در 
ارتباطات تان متمرکز کنید. این کار را از همین االن تمرین کنید. 

2-فعاالنهگوشکنید
اغلب فروش��ندگان مهارت های ارتباطی را با پرگویی اش��تباه 
می گیرن��د و اجازه نمی دهند ط��رف مقابل حرف بزند. به محض 
اینکه طرف مقابل ش��روع به حرف زدن ک��رد، آنها به هیچ وجه 
گ��وش نمی دهند بلکه به حرف های بع��دی خود و چیزهایی که 

می خواهند بگویند فکر می کنند. 
به جای این  کار، شما باید به حرف های طرف مقابل خوب گوش 
کنید. نگران نباشید؛ حرف های مشتری به شما کمک خواهد کرد 

مسیر حرف های بعدی خود را پیدا کنید. 

3-ازعلمزبانبدنآگاهباشید
زبان بدن انسان ها اغلب نیت واقعی آنها را نشان می دهد، برای 
همین اس��ت که نباید آن را نادیده گرفت. شما باید از احساسات 
دقیق مش��تری در میان گفته های تان آگاه ش��وید و براساس آن 
رفتار کنید. فروش��ندگان قدرتمند قادر هستند زبان بدن طرف 
مقابل را بخوانند، مسیر گفت وگو را پیش بینی کنند و سیگنال های 

منفی از خود انعکاس ندهند. 

4-تنصدایخودرابهخوبیکنترلکنید
ص��دا و نحوه بیان دقیقا به اندازه زبان بدن در ارتباطات ش��ما 
تأثیرگذار اس��ت. به سخنرانی های افراد مشهور گوش فرا  دهید و 
ببینید در چه بخش هایی از صحبت خود، بلندتر حرف می زنند، 

در چه قسمتی سرعت خود را کم کرده یا افزایش می دهند. 

5-همدلیرایادبگیرید
همدلی به این معنا نیست که کاماًل موافق با طرف مقابل باشید، 
بلکه به این معناس��ت که هدف ت��ان از فروش و معامله نتیجه ای 

برد-برد باشد. همدلی سه نوع مختلف دارد: 
الف( همدلی شناختی: توانایی درک دیدگاه های دیگران. 

ب( همدلی عاطفی: توانایی احساس چیزی که دیگران احساس 
می کنند. 

ج( نگرانی همدالنه: توانایی درک اینکه دیگران چه نیازی دارند 
که شما باید برطرف کنید. 

پرورش هر سه نوع از همدلی که از نقاط مختلف مغز سرچشمه 
می گیرند، برای ایجاد روابط اجتماعی بسیار مهم هستند. 

6-بدانیدکهچهچیزهاییرانبایدبگویید
همانطور که گفتم مهارت ه��ای ارتباطی با پرگویی فرق دارد؛ 
در ارتباطات خود الزم نیس��ت همه چیز را بگویید. همانطور که 
قدیمی ه��ا هم گفته اند، کم گ��وی و گزیده گوی چ��ون ُدر. هر 
گفت��ه ای را که به نگرانی مش��تری از انجام معامل��ه می افزاید از 

گفته های خود حذف کنید. 

7-بهجزییاتحینصحبتاهمیتدهید
جزئی بین بودن در بس��یاری از موارد به کمک شما خواهد آمد 
و اجازه نخواهد داد هیچ موضوعی را بدون دانس��تن دلیلش رها 

کنید. 

8-درموردچیزهاییکهمیگوییدتخصصپیداکنید
داش��تن تخصص برای صحبت کردن ضروری اس��ت. اگر شما 
تخصص کافی در حوزه ای که فعالیت می کنید نداش��ته باش��ید، 
مجب��ور به بیان کلیات و مس��ائل عمومی خواهید ش��د که همه 

می دانید و این از اعتبار شما در مقابل مشتری خواهد کاست.
 

9-بدانیدکهچهچیزهاییرانمیدانید
اما متخصص بودن به این معنا نیس��ت که ش��ما همه چیز را 
بدانید. اگر شما چیزهایی را که می دانید کامل بدانید و در مواردی 
ک��ه آگاهی نداری��د صادقانه بگویید که اطالعات��ی در آن زمینه 

ندارید، هیچ کس بر شما خرده نخواهد گرفت. 

10-کنجکاوییکمهارتارتباطیضروریاست
کنجکاوی مهم ترین اصل فروشندگی است و در ارتباطات شما 
بسیار مهم است. اگر یک فروشنده کنجکاو نباشد، فقط به تعریف 
و تمجید از کسب وکار خود خواهد پرداخت. اما اگر کنجکاو باشد، 
کس��ب وکارش را با خواسته های مش��تری تطبیق داده و بهترین 

ارتباطات را برقرار خواهد کرد. 

11-هرکاریرابانیتخوبانجامدهید
همانطور که در موارد قبلی گفتیم، فروش به این معنا نیست که 
هر چیزی را به هر کسی بفروشید. این طرز تفکر، مهم ترین اشتباه 
فروشندگان امروزی است. شما باید مخاطب اصلی محصوالت و 
خدمات خود را پیدا کرده و با نیت خوب با آنها ارتباط برقرار کنید. 

12-هموارهصادقباشید
ش��ما حتی اگر با خوب ترین نیت وارد معامله بشوید، باز هم با 
سواالت بسیاری مواجه خواهید شد. طبیعتا قادر به انجام برخی 
از خواسته های مشتری نخواهید بود، در چنین مواقعی با صداقت 
کامل موضوع را بیان کنید تا طرف مقابل به حس��ن نیت ش��ما 

پی ببرد. 

13-بهفرضیههااهمیتندهید
از ویژگی های مهم فروشنده خوب این است که همه چیز را به 
صورت دقیق بداند و براساس دانسته  هایش عمل کند، نه براساس 
فرضیه ها. صحبت کردن براس��اس دانس��ته ها، مهم ترین مهارت 

ارتباطی است. 
ibazaryabi:منبع

کلیدباشگاه مشتریان



ثابت قدم باشید 

بدون ش��ک همان گونه که انس��ان ممکن الخطا است، 
کارکنان نیز امکان دارد اشتباهاتی داشته باشند. این امر 
یک اتفاق طبیعی است و نمی توان تحت هیچ شرایطی آن 
را انکار ک��رد. با این حال یکی از ویژگی های بارز رهبران 
این است که آنان راه  درست را به سایرین نشان می دهند 
و با این کار از بروز خطاهای احتمالی جلوگیری می کنند. 
در یک ش��رکت نیز دقیقا مسئولیت  رئیس شرکت به این 
شکل است. وی در مقام هدایت گر افراد باید به هر نحوی 
که می تواند از درصد خطاهای شرکت بکاهد. بدون شک 
یکی از عواملی که باعث می ش��ود اف��راد دچار خطاهای 
مکرر شوند این است که همواره روند کاری خود را تغییر 
می دهند. بدون ش��ک کسب مهارت در انجام کارها امری 
زمان بر اس��ت. تغیی��ر رویه های مکرر حت��ی اگر اقدامی 
هوش��مندانه و به موقع محسوب شود، مدتی طول خواهد 
کشید تا تمامی اعضا به آن عادت کنند و بتوانند به سطح 
س��ابق و راندمان کاری مطلوب برس��ند. به همین خاطر 
یکی از مواردی که منجر به موفقیت ش��رکت خواهد شد 

این است که شرکت در کار خود ثابت قدم باشد. 
فرام��وش نکنید که تغییر رون��د کاری به صورت مداوم 
ممکن اس��ت این تصور را در ذهن مخاطب ایجاد کند که 
ش��ما روی کاری که می کنید تمرکز الزم را ندارید و اصال 
نمی دانی��د که به چه نحو بای��د عمل کنید. این امر بدون 
ش��ک وجهه شرکت را خدش��ه دار خواهد کرد و باعث از 

دست رفتن اعتماد ها و در نهایت اعتبار شما می شود. 

ایده
ب��رای هر رهبری در راس��تای موفقیت در کس��ب و کار 
ضروری اس��ت روند کاری ش��رکت را برای حفظ اصالت 
آن هم که ش��ده تقریباً ثابت نگه دارد. این امر از اهمیت 
بس��یار باالیی برخوردار است و هر شخصی که می خواهد 
مدیری��ت یک بخش را برعهده بگیرد باید نس��بت به این 

امر کاماًل آگاه باشد. 
ش��رکت کمپبل سوپ یک بنگاه اقتصادی سنتی است. 
این شرکت در دهه اخیر، استراتژی منسجمی اتخاذ کرده 
تا به رش��د جهانی برس��د. داگالس کونان��ت  )مدیرعامل 
کمپبل از سال 2001 تا 2011( در این چند سال، رویکرد 
متمرکز ش��دن بر سرمایه گذاری روی افراد را مورد توجه 
قرار داد. این شرکت که سال 1869 در نیوجرسی آمریکا 
تأسیس شده، لوگوی اولیه و طراحی بسته بندی های خود 
را از س��ال 1898 تغییر نداده اس��ت. طراحی های اندی 
وارهول روی بس��ته بندی محصوالت این ش��رکت نیز به 
نوب��ه خود نیم قرن قدمت دارد. حتی فعالیت های تجاری 
اخیر این شرکت نیز به شیوه ای سنتی انجام شده است. 
مدیرعامل این ش��رکت برای دستیابی به رشد جهانی، 
استراتژی منسجمی را مدنظر قرار داد تا شرکت بتواند به 
رشد جهانی برسد. درواقع او از همان ابتدا به اهمیت یک 
تیم ماهر آگاه بود و این اعتقاد را با تغییرات گس��ترده ای 
که در اعضای شرکت به وجود آورد، به خوبی نشان داد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
-  هیچ شرکتی بدون در اختیار داشتن برنامه ای جامع 
برای آینده خود نمی تواند رو به جلو گام بردارد. به همین 
خاطر است که مدیران باید از همان ابتدای شروع فعالیت 

خود همواره نیم نگاهی به آینده داشته باشند. 
-  یکی از وظایف هر رهبر این اس��ت که برای ش��رکت 
خ��ود معیاره��ای مش��خصی را تعیین کن��د و به نحوی 
س��ازماندهی ها را انج��ام دهد که اف��راد بتوانند روی آن 
ثابت قدم بمانند. این امر در واقع باید به س��نت ش��رکت 

تبدیل شود. 
-  تبعیض در ش��رکت امری بس��یار مخرب اس��ت و به 
روحیه همدلی افراد آسیب جدی وارد خواهد کرد. بدون 
ش��ک اگر برای گروهی در شرکت امتیازات بی دلیل قائل 
شوید، حتی اگر سایر افراد در ظاهر اعتراضی نکنند بدون 
ش��ک دیگر کیفیت کاری س��ابق را نخواهند داش��ت. به 
همین خاطر ش��ما در ش��رکت باید برای ه��ر اقدام خود 
دلیل قانع کننده ای داشته باشید تا سایرین احساس بدی 

نسبت به شما نداشته باشند. 
- روش��ی را که می خواهید در شرکت خود پیاده کنید، 
بهتر است ابتدا در معرض آزمایش قرار دهید تا نسبت به 
موفقیت آمیز بودن آن اطمینان حاصل کنید. بدون شک 
اف��راد هنگامی که با یک ش��یوه کاری خو بگیرند، عوض 
کردن آن برای شان بس��یار دشوار خواهد بود. این امر در 
کنار اینکه در ابتدا منجر به بروز اشتباهات مکرر از سوی 
کارکنان خواهد ش��د، مدت زمان نسبتا زیادی را از شما 
خواهد گرفت تا س��ایرین بتوانند سطح عملکرد خود را با 
ش��یوه جدید به حد مورد نظر برس��انند. به همین خاطر 
بهترین کار این اس��ت که از همان ابتدا تصمیمی درست 
را اتخاذ کنید تا بعدها نیاز به تعویض آن نداشته باشید. 
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شماره 824

ی��ا ه����م���ان  م��ذاک�����ره 
تعری��ف  در   )Negotiation(
امروزی به فرآیندی گفت وگومحور 
اط��الق می ش��ود ک��ه روی ی��ک 
موضوع مش��خص ب��ه منظور حل 
یک اختالف یا رس��یدن به منافع 
مش��ترک بی��ن دو یا چن��د نفر یا 
گروه انجام می پذی��رد. در مذاکره 
ش��ما باید خیلی حرفه ای برخورد 
کنی��د زیرا مذاک��رات عموما برای 
در  و  هس��تند  امتی��از  گرفت��ن 
مذاک��ره ای ک��ه ش��ما تصمیم به 
ش��رکت در آن گرفته ای��د یا باید 
امتیاز بگیرید یا باید امتیاز بدهید. 
قطعا مذاکره ای خوش��ا یند است 
که شما بتوانید بیشترین امتیازات 
را بگیرید و کمتری��ن امتیازات را 
بدهید و در عین حال طرف مقابل 
را نی��ز مایل ب��ه ادام��ه همکاری 
نگه داری��د. در ی��ک تعریف کلی 
مذاک��ره را می توان هن��ر متقاعد 
کردن نام ب��رد. هر فردی قطعا در 
زندگی خود نی��از دارد که مذاکره 
کند و بای��د حداقل های مذاکره را 
ب��ه خوبی بشناس��د و بتواند از آن 
اس��تفاده کند تا نس��بت به افراد 
هم رده خود موفقیت ها و ش��رایط 
بهتری را کس��ب کند و از شرایط 
نی��ز بهتری��ن اس��تفاده را ببرد. با 
این حال ش��ما بای��د بدانید که از 
چ��ه نوع اس��تراتژی ای در مذاکره 
خود اس��تفاده کنی��د. یکی از این 
کالباسی  اس��تراتژی  استراتژی ها، 
اس��تراتژی،  ای��ن  در  دارد.  ن��ام 
دقیقا از مکانیزم کالباس اس��تفاده 
می شود! یعنی افراد به جای اینکه 
یک قطع��ه کالباس ب��زرگ را که 
بسیار بدمزه اس��ت به فردی ارائه 
کنن��د، به الیه های ن��ازک و البته 
خوشمزه تقس��یم می کنند اما در 
نهایت همان قطعه بزرگ کالباس 
را ب��ه او می دهن��د. ب��رای مث��ال 
ش��ما به جای اینکه بگویید 600 
میلی��ون تومان هزین��ه راه اندازی 
یک رستوران اس��ت، ابتدا بگویید 
ک��ه 200 میلیون هزینه جا، 120 
میلیون تجهیزات و س��ایر مواردی 
که می توان ذکر ک��رد. این ترفند 
در حقیقت باعث ایجاد یک خطای 
ذهنی ساده می شود تا ما یک چیز 

را بسیار بزرگ نبینیم. 
مذاک��ره چه��ار ویژگ��ی اصلی 
در  ط��رف  دو  حداق��ل   -1 دارد: 
آن درگیر هس��تند. این دو طرف 
ممک��ن اس��ت دو ف��رد، دو گروه 
ی��ا دو س��ازمان باش��ند. 2- بین 
خواس��ته ها و نیازهای این دو  )یا 
چن��د طرف( تعارض وج��ود دارد. 
3- دو ی��ا چن��د ط��رف درگیر در 
مذاک��ره، براس��اس انتخ��اب خود 
و نه ب��ه اجبار ب��ا یکدیگر مذاکره 
می کنند. 4- کس��انی ک��ه درگیر 
مذاکره می شوند برای »دادوستد« 
که زیربنای مفهوم مذاکره اس��ت، 
آماده اند. قبل از هر چیز اش��اره به 
ای��ن نکته ضروری اس��ت که هیچ 
قان��ون مطلقی در مذاک��ره وجود 
ندارد. به عبارتی باید به یاد داشته 
باش��یم که تم��ام قوانی��ن مذاکره 
قوانی��ن »مرتبه دو« هس��تند. به 
معنای اینکه مطلق نیستند اما در 

مجموع رعایت آنها منافع بس��یار 
بیش��تری را در مقایسه با ضررها و 
هزینه های احتمالی ایجاد می کند. 
یکی از قوانی��ن مهم مذاکره، به 
تأخیر انداختن انتقام اس��ت. حتی 
اگ��ر نمی توانیم خودمان را کنترل 
کنی��م و حتم��ا می خواهیم انتقام 
بگیریم، حداق��ل دیرتر این کار را 

بکنیم. 
هر چق��در بگذاریم زمان بگذرد 
ممک��ن اس��ت اطالعات مان کامل 
ش��ود و ببینیم که اش��تباه کرده 
بودی��م. ش��اید ه��م کال منصرف 
 »kill Bill« فیل��م   در  ش��ویم. 
یک ش��عار زیبا هست که می گوید 
انتقام غذایی اس��ت که باید خنک 
س��رو ش��ود. این بر عک��س تفکر 
بس��یاری از امثال ماس��ت که فکر 
می کنیم انتقام باید داغ سرو شود 
و تا داغ هس��تیم باید حرف مان را 

بزنیم. 
یک��ی از مهم تری��ن عناص��ر در 
مذاک��ره،  از  ام��روزی  تعاری��ف 
فرآین��د ب��ودن مذاکره اس��ت. به 
عب��ارت دیگر مذاکره ی��ک اتفاق 
منف��رد و تک مرحل��ه ای نیس��ت، 
بلک��ه زنجی��ره ای از فعالیت ه��ا و 
اقدامات مختلف است که برخی از 
آنها حتی پی��ش از آغاز گفت وگو 
زنجی��ره  در  می ش��وند.  انج��ام 
فعالیت ه��ای م��ورد نظ��ر، هدف 
تأمی��ن مناف��ع متقابل اس��ت. بر 
این اساس مهم ترین پایه مذاکره، 
شناخت درس��ت و بازنگری است. 
مراحل مذاک��ره عبارتند از مرحله 
پی��ش از مذاک��ره ک��ه طراح��ی 
مذاکره در همی��ن مرحله صورت 
می گی��رد، مرحله مذاکره که اصل 
گفت وگوه��ا، چانه زنی ه��ا و انجام 
توافق��ات در آن انجام می ش��ود و 
مرحل��ه پس از مذاک��ره که در آن 

پیگیری ه��ای الزم جه��ت اجرای 
توافقات صورت می پذیرد. 

راهکارهای مناس��ب در راستای 
انجام مذاکره ای موفق عبارتند از: 

- هیچ گاه نخستین پیشنهاد 
را ش�ما ندهی�د: بس��یار س��اده 
اس��ت، این طور نیست؟ تا آنجا که 
می توانید، در هر موقعیتی هم که 
برای مذاکره قرار دارید، نخستین 
پیشنهاد را شما ندهید. اگر طرف 
ش��ما با یک پیش��نهاد بزرگ جلو 
آم��د، نش��ان می دهد ک��ه ممکن 
اس��ت معامله انجام نش��ود و آنها 
راه ش��ان را بکش��ند و بروند چون 
س��نگ بزرگ همیشه نشانه نزدن 
است. با رعایت این نکته می توانید 
از قص��د و نی��ت طرف ت��ان مطلع 

شوید. 
- همیش�ه دو خری�دار را در 
کن�ار هم قرار دهی�د: کاری که 
به شما خیلی قدرت عمل می دهد 
این اس��ت که همیش��ه برای یک 
جنس مشخص دو خریدار را کنار 
ه��م قرار دهید. چه در کار باش��د 
و چ��ه در تج��ارت، اینک��ه دو نفر 
خواستار شما باشند همیشه باعث 

افزایش قدرت شما می شود. 
- همیش�ه قیم�ت باالت�ری 
بدهید: همیش��ه قیمتی باالتر از 
قیمت واقعی خودتان اعالم کنید، 
ام��ا نه اینقدر باال که کس��ی حتی 
برای ن��گاه کردن هم جل��و نیاید 
چون با این��کار فقط یک طمعکار 

جلوه خواهید کرد. 
-هی�چ گاه خ�ود را مش�تاق 
نشان ندهید: هر چقدر هم که به 
نظرتان معامله عالی باش��د و کلی 
با آن س��ود کرده باش��ید و بسیار 
خوشحال باش��ید، هیچ وقت چهره 
خ��ود را ش��اد و مش��تاق به طرف 
مقابل نشان ندهید چون با این کار 

درون تان را به آنها نش��ان خواهید 
داد و ای��ن اص��ال خ��وب نیس��ت. 

همیشه خونسرد و آرام باشید. 
- در م�ورد همه چیز تحقیق 
کنی�د: چه ب��ا دانس��تن در مورد 
گذش��ته طرف معامله تان باش��د، 
چه اتفاقاتی که در جریان مذاکره 
می افت��د یا تحقیق در مورد کاالی 
مورد نظر باشد، همیشه بدانید که 
در چه م��ورد می خواهید صحبت 

کنید. 
همیش�ه مودب باش�ید: مهم 
نیس��ت که طرف مقابل تان با شما 
بد ح��رف می زند ی��ا کاالی تان را 
تحقی��ر می کن��د، ش��ما هیچ گاه 
خونسردی خود را از دست ندهید. 
با بدرفتاری چیزی جز شرمندگی 

نصیب تان نخواهد شد. 
-همیش�ه برای ترک مذاکره 
آماده باش�ید: اصال مهم نیس��ت 
که چقدر دوست دارید آن معامله 
انجام ش��ود، باید همیش��ه خود را 
برای سر نگرفتن معامله هم آماده 
نش��ان دهی��د. ممکن اس��ت این 
س��خت ترین کار طی یک مذاکره 
باش��د، اما گاهی بس��یار ب��ه نفع 
ش��ما خواهد بود. اگر می بینید که 
مذاکره ای درست نیست و ممکن 
است س��رتان کاله گذاشته شود، 
می توانید سریعا کناره گیری کنید. 

ارکان مذاکرات بازاریابی
ارکان مذاکرات بازاریابی عبارتند 

از: 
1- اهداف: هدف مذاکرات برای 
هر یک از طرفین، نفعی اس��ت که 
از انجام دادوستد حاصل می شود. 
بدیهی است که منافع مورد انتظار، 
باید مشخص و قابل ارزیابی باشند. 
2- روش ها: مذاکرات بازاریابی 
نیز مانند دیگر مذاکرات، می توانند 
با روش های سخت و خشن، مالیم 

یا منطقی صورت گیرند. 
3- اف�راد: نق��ش ش��خص ی��ا 
اشخاص مذاکره کننده از آن جهت 
اهمی��ت دارد که دان��ش و بینش 
آنها، سن،  جنس، عواطف و باالخره 
مقام و موقعیت شغلی یا اجتماعی 
آنه��ا، آثار متفاوتی بر ثمربخش��ی 
و موفقیت یا بی ثمری و شکس��ت 

مذاکرات بر جای می گذارد. 
4- اطالع�ات: ه��ر مذاکره، بر 
پای��ه اطالعات اس��توار اس��ت. در 
مذاک��رات بازاریاب��ی بین دو قطب 
ی��ا دو گروه مخالف یا دارای منافع 
متضاد، هر ی��ک از طرفین در بدو 
امر باید اطالعاتی اساس��ی و حتی 
بس��یار دقیق، درباره طرف مقابل 

جمع آوری کرده باشند. 
در غیر  این ص��ورت، امکان دارد 
توافق های صورت گرفته به مرحله 
عمل نرس��ند یا بین طرفین بر سر 
چگونگی توافق ه��ا اختالفاتی بروز 

کند. 
توصیه های حرفه ای از مدیران 

موفق
- برای ارتباط��ات و مذاکره های 
خود »خط قرمز« داش��ته باش��ید. 
خط قرم��ز، حداقل خواس��ته های 
م��ا یا حداکثر امتیازاتی اس��ت که 
حاض��ر هس��تیم به ط��رف مقابل 
بدهی��م. کس��انی که ب��رای خرید 
به فروش��گاه ها می رون��د به تدریج 
آموخته ان��د ک��ه مبل��غ نهایی که 
خری��د می کنن��د، در بس��یاری از 
مواقع، بیشتر از بودجه ای است که 

در ابتدا در نظر گرفته بوده اند. 
نیازمن��د   مذاک��ره  اگ��ر   -
ب��رای  اس��ت،  »متقاعدس��ازی« 
نکنی��د.  عجل��ه  نتیجه گی��ری 
متقاعدسازی، به معنای تغییر نظر 
دیگ��ران و نزدیک ک��ردن دیدگاه 
آنه��ا به دی��دگاه خودمان اس��ت. 
انسان ها در مقابل تغییر نظر خود، 
مقاومت دارند. راجر داوسون یکی 
از نویس��ندگان کتاب های مذاکره، 
تعبیر س��اده ام��ا دقیق��ی دارد و 
می گوی��د: مقاومت م��ردم در برابر 
متقاعدسازی، ش��بیه مقاومت هوا 
در براب��ر حرکت اس��ت. اگ��ر آرام 

حرکت کنید آن را نمی بینید. 
- تا حد امکان ی��ک گفت وگو و 
مذاکره را با حالت قهر ترک نکنید. 
ترک گفت وگ��و به حالت قهر، تنها 
زمان��ی توجی��ه دارد ک��ه مطمئن 
باش��ید دیگ��ر هرگ��ز نمی خواهید 
ب��ا ط��رف مقاب��ل رابطه داش��ته 
باش��ید، اما اگر فک��ر می کنید که 
قهر کردن می توان��د باعث گرفتن 
امتیازهای بیش��تری ش��ود و بعدا 
در ش��رایط بهتری ب��ه گفت وگو و 
مذاکره ادامه می دهید، این منطق 
چندان صحیح نیست. قطع مذاکره 
و گفت وگ��و، می تواند در هر یک از 
طرفی��ن موجب برانگیخته ش��دن 
احساس��ات منفی زیادی بش��ود و 
رابطه مجدد را سخت و دشوار کند. 
-تحت هیچ شرایطی یک گزینه 
را ب��ه تنهای��ی پی��ش روی طرف 
مقاب��ل ق��رار ندهی��د.  »هیچ کس 
دوس��ت ندارد ی��ک گزین��ه را از 
میان یک گزینه ارائه شده انتخاب 
کند!« به همین خاطر الزم اس��ت 
در پیشنهادهای خود تنوع داشته 

باشید. 

 ضرورت مذاکره برای هر چیزی
ارتباط کارتابل

استفاده از قانون 2۰/2۰/2۰ برای سنجش 
محبوبیت استارتاپ

قانون 20/20/20 یک راه ارزان، سریع و آسان برای سنجش 
میزان ماندگاری یک اس��تارتاپ است و مشخص می کند که 
عمر آن زودگذر است یا تقاضای خوبی دارد و شانس آن زیاد 

است. 
اس��تارتاپ ها معم��وال قبل از اینکه مس��یر موفقیت را طی 
کنن��د، چند بار از نو متولد می ش��وند و این کار هزینه زیادی 
برای آنها به همراه خواهد داش��ت. بنابراین پیش از انجام این 
کار بررس��ی میزان تقاضا برای دوام استارتاپ یک امر ضروری 
اس��ت. هم ش��رکت های بزرگ و هم ش��رکت های کوچک از 
مناب��ع و داده های خود برای تحقیق در این زمینه اس��تفاده 
می کنند؛ ام��ا با این حال 8۵درصد محص��والت جدید و 9۵ 
درصد استارتاپ ها با شکست مواجه می شوند. زمانی که تقاضا 
برای استارتاپ شما زیاد باشد، نه تنها احتمال شکست خوردن 
را پایین می آورد، بلکه این موضوع به استارتاپ کمک می کند 
ک��ه راحت تر روبه جلو حرکت کند و از همه مهم تر اینکه روی 
سرمایه گذارها تاثیر مثبت می گذارد و در نتیجه تمایل آنها به 
سرمایه گذاری بیش��تر نیز باال می رود. تقاضای باال برای دوام 
یک اس��تارتاپ، انگیزه و انرژی جدیدی به اعضای تیم ش��ما 
می دهد و مش��تری ها را راضی می کند که دس��ت کم یک  بار 

محصوالت شما را امتحان کنند. 

برای بررسی میزان تقاضا سوال های اشتباه نپرسید
بعد از تقریبا دو دهه بررس��ی و شناس��ایی میزان موفقیت، 
مشخص شده است که بس��یاری از مردم برای بررسی میزان 
تقاضای اس��تارتاپ خود سوال های اش��تباه را به روش اشتباه 
مطرح می کنند. اغلب مردم پرس��ش هایی را مطرح می کنند 
که مانند مس��ابقه التاری هستند و شخصی برنده می شود که 
بتواند تمام ش��ماره ها را به درس��تی حدس بزند که البته کار 
سختی است و انجام آن تقریبا محال است. به همین دلیل باید 
سوال هایی را مطرح کنند که پاسخ آنها به صورت درصدی بیان 
شود تا تصمیم گیری ها راحت تر باشند. همچنین پرسش های 
خود را باید بیشتر به شکل »برای انجام این کار چه چیزهایی 
نیاز است؟ « مطرح کنید تا اینکه بپرسید: »اگر این کار انجام 

شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ «

از قانون سریع و ارزان 2۰/2۰/2۰ استفاده کنید
ی��ک قانون س��اده  وج��ود دارد که با یک حس��اب و کتاب 
سرانگش��تی بررس��ی می کند که آیا ایده ش��ما برای نوآوری 
و راه  اندازی اس��تارتاپ مناس��ب اس��ت یا خیر. این قانون که 

20/20/20 نام دارد، به شکل زیر عمل می کند: 
- برای اینکه 20درصد جمعیت از این ایده اس��تقبال کنند 

چه کاری باید انجام شود؟ 
- آیا این ایده تا 20 سال آینده جای پیشرفت دارد؟ 

- آیا این ایده در 20 شهر برتر دنیا بازار رو به  رشدتری دارد؟ 
Nerds Lucha Grande :مثال

ش��رکت نس��تله قبل از ارائه محصول جدید خود از قانون 
20/20/20 برای ساختن یک تصور کلی در مورد آن استفاده 
کرد. این قانون معموال در بازه زمانی س��ه تا چهار ماه بررسی 
می شود؛ اما شرکت نستله در عرض سه هفته آن را اجرا کرد 
و 9 م��اه بعد محصولی را که عرضه آن معموال 2 س��ال طول 
می کش��د، وارد بازار ک��رد. آنها از نام خوب��ی )Nerds( برای 
محص��ول جدید خود اس��تفاده کردند ک��ه به خوبی در میان 
مردم ش��ناخته شده بود و توانست فروش خیلی خوبی داشته 
باشد. دانیال سیمپسون، مدیر بازاریابی و اعضای تیمش بعد از 
بررسی بازار متوجه شدند که اسپانیایی تبارها عالقه زیادی به 
محصوالتی شبیه Nerds دارند و آب نبات های میوه ای به این 
شکل را بیشتر از شکالت دوست دارند. آنها همچنین متوجه 
شدند که هیچ برند التینی تا به  حال اینچنین محصولی تولید 
نکرده اس��ت، اما آیا این موضوع می توانست دلیل خوبی برای 
موفقی��ت یک محصول باش��د؟ طبق قان��ون 20/20/20 این 
موض��وع برای آنها واضح بود که اس��پانیایی تبارها امروزه تنها 
18درصد جمعیت ایاالت متحده را تشکیل می دهند؛ اما تعداد 
آنها رو به افزایش است. آنها همچنین می دانستند که برندهای 
زیادی در میان مردم التین وجود دارند که بیش از 20 س��ال 
اس��ت با موفقیت به فعالیت های خود ادامه می دهند. به عنوان 
مثال ترتیال یا نان ذرتی مکزیکی جایگزین نان س��فید شده و 
سس سالسا جای کچاپ را گرفته است. آنها همچنین مشاهده 
کردند که در 20 شهر برتر آمریکا مردم التین بیش از نیمی از 
جمعیت را تشکیل می دهند که این مقدار در واقع 4۵درصد از 

تولید ناخالص ملی آمریکا را شامل می شود. 
بنابراین دانیال و اعضای تیمش به این نتیجه رس��یدند که 
این محصول از موقعیت خوبی در بازار برخوردار خواهد ش��د. 
در کنفرانس ش��یرینی و اسنک س��ال 201۷ که بزرگ ترین 
گردهمایی صنعت ش��کالت و ش��یرینی در آمریکا است، این 
برند توانس��ت برنده جایزه بهترین محصول از نظر نوآوری را 
شود. این محصول توسط خرده فروشان و از میان بیش از 300 

محصول انتخاب شد. 
به دنبال موضوعات محبوب 2۰/2۰/2۰ در اطراف تان باشید

ممکن اس��ت بعضی از مردم در مورد داستان شرکت نستله 
بگویند که اهمیت اسپانیایی تبارها در بازاریابی موضوع جدیدی 
 نیس��ت. نکته اصلی هم دقیقا همین اس��ت که اگر محصولی 
صد درصد جدید باشد، نمی تواند از قانون 20/20/20 پیروی 
کن��د و محصوالتی که جدید نیس��تند احتماال هنوز مس��یر 
موفقیت را کامل طی نکرده اند و این یعنی آن صنعت شانس 

زیادی برای رشد دارد. 
این قان��ون را می ت��وان به راحتی در هم��ه صنایع در نظر 
گرف��ت. به عنوان مث��ال زمانی که Netflix در س��ال 2011 
در پایین ترین وضعیت خود قرار داش��ت، برخی کارشناسان 
معتقد بودند که سال های طالیی آن در آینده ای نزدیک از راه 
خواهند رسید؛ زیرا معتقد بودند که  ترند شدن یک محصول 
 AirBnb، Blue Apron، .ی��ک فرآیند 20 س��اله اس��ت
iTunes و Lyft از جمل��ه مثال ه��ای دیگری هس��تند که 
چندین سال است به رش��د خود ادامه می دهند. برای اینکه 
موضوع را بهتر متوجه ش��وید، بهتر اس��ت مسئله را این گونه 
مط��رح کنیم: فرض کنید س��ن فرزندان ت��ان در حال حاضر 
بس��یار کم است و سپس از خودتان بپرس��ید زمانی  که آنها 
بزرگ شدند چه کارهایی را جایگزین کارهای فعلی می کنند؟ 
و انج��ام دادن چه کارهایی تا آن زم��ان کامال از بین خواهد 
رفت؟ به عنوان مثال می توان گفت دستگاه های قهوه ساز تا آن 
زمان بسیار پیشرفت می کند و آنها دیگر نیازی به این ندارند 
که قهوه خود را با روش های سنتی درست کنند. یا اینکه به 
لطف Netflix  می توانند برنامه تلویزیونی مورد عالقه خود را 
به راحتی مشاهده کنند. به  احتمال زیاد رانندگی کردن تا آن 
زمان منسوخ می شود و دیگری به ماشین های امروزی احتیاج 
نخواهند داشت. بنابراین قانون 20/20/20 یک راه عالی برای 
بررس��ی موضوعات محبوب و سنجش احتمال موفقیت آنها 

به حساب می آید. 
منبع: زومیت

مترجم امیر آل علی

مترجم: امیرآل علی
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فروش��گاه های لوازم خانگی مش��تریانی دائمی دارند اما با ای��ن وجود، فعالیت در 
این حرفه همیشه س��ودآور است، گپ و گفتی با فروشندگان لوازم خانگی و نگاهی 
به آمار فروش��گاه های لوازم خانگی که طی چند س��ال اخیر بسته شده اند، گواه این 
ماجراست، اما باز هم فروش لوازم خانگی از آن دست فعالیت هایی است که بسیاری 
از بازنشستگان و جوانان جویای کار تالش دارند در این حرفه مشغول شوند، باز شدن 
مغازه هایی فاقد مجوز اتحادیه و بدون تابلو در گوشه و کنار شهر به خوبی این موضوع 
را تأیید می کند. به گزارش پول نیوز، اگر شما قصد ورود به این حرفه را دارید در گام 
اول باید پروانه کس��ب برای آغاز به کار فروشگاه را داشته باشید، یعنی سرقفلی یک 
مغازه یا فروش��گاه را به اتحادیه لوازم خانگی ارائه دهید و سپس با سرمایه ای حدود 
200میلیون تومان فروش��گاه را پر از لوازم خانگی کنی��د. اما باید این موضوع را هم 
مدنظر داش��ته باش��ید که مجوز فروش لوازم خانگی چندین نوع اس��ت که عبارتند 
از: مجوز لوازم ریز خانه و آش��پزخانه مانند اتو، ساندویچ ساز و...، لوازم بزرگ از جمله 
یخچال، ماشین لباسشویی و لوازم ویترینی که بیشتر برای مکان های صنعتی مورد 
استفاده قرار می گیرد و شما باید ابتدا مشخص کنید که قصد فروش کدام یک از انواع 
لوازم خانگی را دارید، برای صدور مجوز آغاز به کار یک فروشگاه لوازم کوچک خانگی 
باید مغازه ای با حداقل متراژ 12متر، برای لوازم بزرگ نیاز به متراژی بیش از 20متر 
و برای لوازم ویترینی باید مغازه ای انتخاب کنید که حداقل 50 متر فضا داشته باشد 

تا بتوانید مجوز الزم را از اتحادیه لوازم خانگی دریافت کنید. 

آیا فروش لوازم خانگی نیاز به اطالعات خاصی دارد؟ 
دریافت مجوز فروش لوازم خانگی از هر نوع نیاز به اطالعات مخصوص همان دسته 
و رده دارد، زیرا مشتری هنگام خرید نیاز به اطالعاتی دارد که این اطالعات را باید از 
فروشنده دریافت کند، شاید به همین دلیل است که بسیاری از فروشگاه های غیرمجاز 
لوازم خانگی که در سطح شهر فعالیت می کنند چندان پیگیر دریافت مجوز نیستند 

زیرا اطالعات خاصی درباره لوازم خانگی ندارند. 
محم��د طحان پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگ��ی در گفت وگو با پول نیوز می گوید: 
برای ورود به این حرفه آزمون ویژه ای در نظر گرفته نش��ده است اما در زمان حضور 
متقاضیان در اتحادیه، از آنها خواسته می شود که درباره سابقه فعالیت هایشان توضیح 
دهند و اعالم کنند که در صورت دریافت مجوز، با چه بنکدارانی در ارتباط خواهند 

بود. 
وی ادامه می دهد: پس از تکمیل مدارک و فرم ها، پرونده متقاضی به کمیسیون ارائه 
می ش��ود و سپس فرد باید در آنجا به سواالت اعضای کمیسیون درباره سابقه، نحوه 
فعالیت و... پاسخ دهد. طحان پور اضافه می کند: اگرچه به هیچ جوانی توصیه نمی کنم 
که وارد حرفه لوازم خانگی ش��ود اما اتحادیه برای ورود به این حرفه س��خت گیری 
نمی کند و برای صدور پروانه کسب به دو موضوع اهمیت می دهد: نخستین موضوع 
داشتن سرقفلی  )اجاره یا خرید( و بعدی، مالیات بر درآمد دارایی است. وی می گوید: 
البته داشتن اطالعاتی درباره لوازم خانگی برای متقاضی کسب پروانه فروش این لوازم 

هم مورد نیاز است. 

سرمایه الزم برای راه اندازی فروشگاه لوازم خانگی 
ب��رای ورود ب��ه حرفه ف��روش لوازم خانگی عالوه ب��ر دارا بودن فروش��گاه، نیاز به 
س��رمایه ای برای خرید لوازم خانگی، انبار، حقوق کارگر و... است. به گفته طحان پور، 
بهتر است متقاضیان و عالقه مندان به دنبال خرید یا اجاره فروشگاه هایی با متراژ باالی 
20متر باشند تا بتوانند راحت تر فعالیت و اجناس متنوع تری را در فروشگاه ارائه کنند. 
وی می گوید: خرید یا رهن و اجاره مغازه ای در بورس فروش لوازم خانگی از جمله 
امین حضور و جمهوری نیاز به سرمایه زیادی دارد و فروش در فروشگاه های مناطق 
پرت چندان به صرفه نیست. این فعال حوزه لوازم خانگی اضافه می کند: فارغ از هزینه 

خرید، رهن یا اجاره مغازه یا فروش��گاه، برای ورود به حرفه فروش لوازم خانگی باید 
200 میلیون تومان س��رمایه داشته باش��ید تا از هر کاالیی چند نمونه در فروشگاه 

داشته باشید. 
طحان پور اضافه می کند: جدا از اجاره و خرید فروشگاه و همچنین سرمایه ای برای 
خرید انواع لوازم خانگی، نیاز به یک انباری برای نگهداری مابقی لوازم است، زیرا در 
یک فروشگاه 20 متری، کاالی چندانی چیده نمی شود و بر همین اساس باید هزینه 

اجاره یک انبار به عالوه کارگر و دستیار هم درنظر گرفته شود. 

کسب نمایندگی و متراژ باالی 150 متر 
دریافت مجوز نمایندگی یک برند لوازم خانگی، بین متقاضیان ورود به این حرفه 
طرفداران خاص خود را دارد، اما موضوعی که باید در نظر گرفته ش��ود این است که 
برای باز کردن فروشگاهی که نمایندگی یکی از برندهای معتبر لوازم خانگی را داشته 
باش��د مت��راژ 20، 30 و 50 کفایت نمی کند و برای گرفتن مج��وز باید حداقل یک 
فروش��گاه 150متری خریداری یا اجاره کنید، زیرا در نمایندگی یک برند باید تمام 
انواع یک کاالی خانگی موجود باش��د، ضمن اینکه کاالهای تولید هر برند متفاوت و 

متنوع هستند. 

درآمد متوسط یک فروشنده لوازم خانگی 
در حال حاضر بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی تصمیم به بستن فروشگاه خود 
دارند تعدادی هم طی همین دوس��ه ماهی که از سال 96 گذشته است از این حرفه 

خداحافظی کرده اند، وضعیت نامناسب صنف فروشندگان لوازم خانگی موضوعی است 
که طحان پور هم به آن اشاره می کند و می گوید: وضعیت فروشندگان فروشگاه های 

اجاره ای بدتر از سایر فروشندگان است. 
وی ادامه می دهد: بسیاری از فروشگاه های لوازم خانگی در سال 95 تعطیل شدند 
چون حاشیه سود چندانی در این حرفه وجود ندارد و دلیل آن هم این است که عرضه 
بیشتر از تقاضاست و رقابت شدیدی هم میان برندهای مختلف و فروشگاه های متعدد 
وجود دارد، ضمن اینکه دریافت مالیات های سنگین هم از جمله مشکالتی است که 

فروشندگان لوازم خانگی با آن روبه رو هستند. 
به گفته طحان پور، در این میان، فروش��ندگان لوازم خانگی با رقابت شدیدی بین 
یکدیگر روبه رو هستند و باید تالش کنند مشتری بیشتری را جذب کنند. این فعال 
حوزه لوازم خانگی به جوانان توصیه می کند که وارد این حرفه نشوند و سرمایه خود 
را به س��مت باز کردن کافی ش��اپ، رستوران و سوپرمارکت متمرکز کنند. وی اضافه 
می کند: با وجود تمام اما و اگرهایی که در این حرفه وجود دارد، درآمد یک فروشنده 
لوازم خانگی که فروش��گاهی با متراژ متوسط دارد، ماهانه بین 2 تا 3 میلیون تومان 

است. 

سود فروش لوازم خانگی 
س��ود فروش کاالی لوازم خانگی کم اس��ت، براس��اس عرف، کاال باید 10درصد تا 
قیمت کارخانه و 7درصد بیش��تر از قیمت بنکدار در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. 
طحان پور می گوید: در س��ایر فعالیت ها می توان ب��دون ارائه خدمات پس از فروش و 

مش��کالت مربوط به کاالی قاچاق و...، سود بیشتری کسب کرد اما در حرفه فروش 
لوازم خانگی این گونه نیس��ت. به عنوان نمونه در حال حاضر، فروشندگان تلویزیون 
3میلیون تومانی در بورس این کاال )خیابان جمهوری( با 40هزار تومان سود این کاال 
را به فروش می رسانند و برای همین سود 40هزار تومانی هم باید برای جذب مشتری 

با یکدیگر رقابت کنند. 

سود در فروشگاه های لوازم کوچک خانگی است
درحالی که رئیس اتحادیه لوازم خانگی ورود به این حرفه را به هیچ جوانی پیشنهاد 
نمی دهد اما معتقد اس��ت می توان در فروشگاهی که لوازم خانگی کوچک دارد سود 
مناسبی به دست آورد به شرطی که در این فروشگاه چینی و کریستال هم فروخته 

شود. 
طحان پور می گوید: البته ممکن اس��ت فروش��ندگان این نوع فروشگاه ها به علت 
فروش چینی و بلور از سوی اتحادیه چینی و بلور تذکر دریافت کنند و از ادامه فروش 
این لوازم منع شوند اما فروش لوازم خانگی کوچک به همراه چینی و بلور سود بهتری 

به همراه دارد. 
رکود نیست 

بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی، مهم ترین مشکل این حرفه را رکود حاکم بر 
آن طی چند س��ال اخیر می دانند؛ مسئله ای که از سوی رئیس اتحادیه لوازم خانگی 
پذیرفته نیست، طحان پور می گوید: در تولید و واردات لوازم خانگی رکودی مشاهده 
نمی شود و در سال گذشته حجم تولید و همچنین واردات افزایش یافته است و حجم 
خرید هم کاهش نیافته است، زیرا لوازم خانگی نیاز همیشگی مردم است. وی ادامه 
می دهد: وجود فروشگاه های الکترونیکی و خرید اینترنتی از نمایندگی ها موجب شده 
می��زان فروش لوازم خانگی در ب��ورس این کاالها  )خیابان جمهوری و امین حضور( 

کاهش یابد. 
طحان پور اضافه می کند: مشتریان دیگر مثل گذشته چشم بسته خرید نمی کنند 
و تمام��ی جوانب و هزینه ه��ا را در نظر می گیرند و در حال حاض��ر به دلیل وقت و 
هزینه ای که خرید از بورس لوازم خانگی دارد مشتریان ترجیح می دهند که اینترنتی 

خرید کنند. 
به گفته این فعال حوزه لوازم خانگی، طی 4، 5 سال آینده فروش لوازم خانگی به 
صورت اینترنتی، جانش��ین خرید از فروشگاه های سطح شهرها می شود پس جوانان 

بهتر است به دنبال فعالیت در حوزه خریدوفروش الکترونیکی باشند.  

بازار بانه، چابهار یا تهران؟ 
حتما در میان اطرافیان ش��ما هم خانواده ای هس��ت که جهیزیه دخترش یا لوازم 
خانگ��ی اش را از ب��ازار بانه یا چابهار خریداری کرده باش��د و به همه هم توصیه کند 
که چون قیمت اجناس این دو ش��هر نس��بت به بورس لوازم خانگی تهران یا س��ایر 
شهرستان ها به صرفه تر است، از بازار بانه و چابهار خریداری کنید، اما سوال این است 
با توجه به اینکه این اجناس ضمانت نامه ندارند و تحت نظارت وزارت صنعت، معدن 

و تجارت وارد کشور نمی شوند در صورت بروز مشکل باید به کجا مراجعه کنیم؟ 
طحان پور می گوید: خرید لوازم خانگی از بانه یا چابهار به دلیل نداشتن ضمانت نامه 
به صرفه نیس��ت اما برای برخی کاالها از جمله تلویزیون هایی با ابعاد باالی 60اینچ، 

خرید از بانه به صرفه تر از فروشگاه های معتبر است. 
وی ادامه می دهد: خرید کاال از بانه یا چابهار به دلیل نداشتن سرویس خدمات پس 
از فروش و گارانتی، خریدار را با مشکالت متعددی همراه می کند که تفاوت قیمت، 
500 هزار تا یک میلیون تومان برای خرید از این مناطق به صرفه نیس��ت. به گفته 
طحان پور، خرید از فروشگاه های معتبر و دریافت ضمانت نامه، آرامش خیالی را برای 

مشتری به همراه دارد. 

گزارشی از هزینه های راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی

200 میلیون تومان،  حداقل سرمایه مورد نیاز
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جاسوسی از گوشی تلفن همراه در پی 
دانلود رایگان اپلیکیشن ها

کارشناسان حوزه فضای مجازی هش��دار دادند که کاربران باید 
فق��ط برنامه ها و نرم افزاره��ای الزم و کارب��ردی را دریافت و تنها 
به نمونه های رس��می موجود در س��ایت های معتبر اعتماد کنند. 
تلفن هوش��مند امروزه به یکی از مهم ترین ابزارهای مورد استفاده 
ب��رای فعالیت های روزمره تبدیل ش��ده اس��ت. این ام��ر، افزایش 
اپلیکیشن های فارس��ی و ایرانی برای سیس��تم عامل های موبایل 
به ویژه اندروید و iOS را افزایش داده اس��ت و اس��تفاده از گوشی 
هوشمند را در کشورمان کاربردی تر کرده و هر روزه افراد بیشتری 
به س��مت استفاده از این ابزار گرایش پیدا می کنند. از سوی دیگر 
باید توجه داش��ت که افزایش تقاضا برای اپلیکیشن می تواند بستر 
مناسبی را برای افراد سودجو در قالب جاسوسی از کاربران از طریق 
ارائه برنامه های رایگان برای گوشی های هوشمند ایجاد کند. برخی 
اپلیکیشن های موبایلی موجود در سایت ها و فروشگاه ها از کدهای 
مخرب استفاده کرده و کنترل گوشی کاربر را در اختیار می گیرند. 
متوجه ش��دن این موضوع بس��یار مشکل اس��ت زیرا کدهای این 
اپلیکیشن ها با ترکیب میلیون ها کد مختلف دیگر در سیستم عامل 

راه را برای جاسوسی از گوشی کاربران هموار می کنند. 
 موارد جاسوسی را می توان شامل ارسال پیامک های دریافتی و 
ارسالی کاربر بدون آنکه خود متوجه شود، ارسال عکس ها، کلیپ ها 
و فیلم های موجود در حافظه گوش��ی، ارس��ال لیست تماس های 

دریافتی و شماره مخاطبان موجود در گوشی ذکر کرد. 
از طرف دیگر تهدیدات امنیتی گوشی های همراه هوشمند بیشتر 
از لپ تاپ و رایانه های خانگی است، چرا که میزان اطالعات شخصی 
که کاربران با خود در موبایل های هوشمند حمل می کنند به مراتب 

بیشتر از نوت بوک و رایانه خانگی است. 
براساس اطالعات سایت پلیس فتا، سرهنگ ستاد امین یادگار نژاد، 
رئیس پلیس فتای استان کرمان در این باره گفته است: دسترسی 
سارقان یا هکرها به گوشی همراه به مراتب سهل تر است و اخاذی 
از کاربر با توجه به داش��تن اطالع��ات زیاد از وی یکی از مهم ترین 
تهدیدات است. لذا دارندگان گوشی هوشمند باید روی گوشی خود 
برنامه ها و نرم افزارهای امنیتی را نصب و از دانلود بی مورد نرم افزارها 
و کلیپ های موجود در س��ایت ها خودداری کنند. بنابراین کاربران 
فق��ط برنامه ها و نرم افزاره��ای الزم و کاربردی را دریافت و تنها به 

نمونه های رسمی موجود در سایت های معتبر اعتماد کنند.
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
خصوص ۱۰ریال واریز اضافه دریافتی 
پیامک ها به حس��اب دولت، گفت: این 
مبلغ در ردیف درآمدی تعریف نشده، 
اما در ردیف هزینه ای تعریف شده و ما 
در این ش��رایط و با استعالم از مجلس 
ش��ورای اس��المی ای��ن مبل��غ را اخذ 

می کنیم. 
محمود واعظی در پاس��خ به سوالی 
مبنی بر سرنوش��ت اضافه دریافت ۱۰ 
ریال بابت هر پیامک در س��ال ۱۳۹۵، 
بیان کرد: دستگاه های نظارتی به دلیل 
اینک��ه در مصوبه بودجه س��ال ۱۳۹۶ 
این مس��ئله صراحت نداشت، دیدگاه 
واحدی در خص��وص دریافت ۱۰ریال 
از هر پیامک از حساب مشتریان تلفن 

همراه به حساب دولت نداشتند. 
وی گفت: یک دس��تگاه به ما اعالم 
کرد که ما ح��ق دریافت این ۱۰ ریال 
را نداشتیم و دس��تگاه دیگر با استناد 
به یک بن��د دیگر به م��ا گفت که هر 
چند این مصوبه صراحت قانونی ندارد، 
ام��ا با توجه به پیش��ینه این موضوع و 
همچنی��ن درآمدهایی که از این حوزه 
به دس��ت می آید، چ��ون هنوز حذف 
نشده، دولت محق دریافت این هزینه 

بوده است. 
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
ادامه داد: در این وضعیت ما از مجلس 
شورای اسالمی استعالم گرفتیم و آنها 
پاسخ دادند که دولت باید این هزینه را 

دریافت کند. 
واعظی در خصوص تعریف این مبلغ 
در بودج��ه دولت نیز اظه��ار کرد: این 
مبلغ در ردیف درآمدی تعریف نشده، 
ام��ا در ردیف هزینه ای تعریف ش��ده 
است که ما در این شرایط و با استعالم 
از مجلس شورای اسالمی این مبلغ را 

اخذ می کنیم. 
به گزارش ایسنا، شواهد نشان می داد 
که اخذ ۱۰ریال وجوه اضافی از کاربران 
به ازای هر پیامک، به دلیل بی توجهی 
به م��دت زم��ان قانونی مصوبه س��ال 
۱۳۹۴ پیش آمده و این هزینه در سال 
۱۳۹۵ و ماه های ابتدایی س��ال ۱۳۹۶ 
با خأل قانونی این مصوبه از مش��ترکان 

دریافت شده است. 
بخ��ش »درآمد عموم��ی دولت« از 
س��ال ۱۳۹۴ ب��ه قبض ه��ای موبایل 
افزوده شد و با پیگیری های انجام شده 
مشخص شد این بخش به تغییر تعرفه 
پیامک ها مربوط می شود. همان زمان 

اعالم ش��د اس��فند ماه س��ال ۱۳۹۳ 
نمایندگان مجلس در جلسه ای علنی 
یک بن��د الحاقی درآم��دی به تبصره 
۱۹ الیح��ه بودجه ۱۳۹۴ را بررس��ی 
ک��رده و بدین ترتیب مص��وب کردند 
که اپراتورهای موبایلی موظفند عالوه 
ب��ر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از 
دریافت  این خدمت  استفاده کنندگان 
کرده و آن را به حساب درآمد عمومی 

نزد خزانه داری کشور واریز کنند. 
ای��ن افزایش قیمت برای هر پیامک 
در حالی انجام شد که وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات همان زمان با ابراز 
عدم تمای��ل به افزای��ش تعرفه اظهار 
کرد: پیش��نهاد افزایش تعرفه پیامک 
نه از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد 
و نه دولت چنین خواس��ته ای داش��ت 
ام��ا درنهایت این موض��وع در مجلس 
م��ورد توجه قرار گرفته و رأی آورد. در 
گذشته نیز اعالم کرده بودیم که موافق 
افزای��ش تعرفه پیامک ها نیس��تیم اما 
به هر ح��ال آنچه مجلس مصوب کند 
برای ما الزم االجرا خواهد بود. البته باید 
توجه داشت درآمد اضافه ای که از این 
حوزه حاصل می شود ارتباطی به وزارت 
ارتباط��ات نداش��ته و در جای دیگری 

هزینه می شود. 
در نهای��ت براس��اس اب��الغ مجلس 
ش��ورای اس��المی، اعم��ال تعرفه های 
جدید از ابتدای سال ۱۳۹۴ برای تمام 
اپراتورهای ارتباطی کش��ور الزم االجرا 
محس��وب ش��ده و بر این اساس الزم 
بود تعرفه های جدید برای پیامک های 
فارس��ی و التین اپراتورها اعمال شود. 
بدین ترتیب از ابتدای فروردین س��ال 
۱۳۹۴ هزین��ه ارس��ال ه��ر پیامک با 
افزایش��ی ۱۰ ریالی مواجه شد تا این 
هزینه نیز به موارد تعیین شده در قانون 

اختصاص یابد. 
قان��ون  م��اده ۳۷  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
محاس��بات عمومی کش��ور ک��ه »هر 
واریزی به حس��اب درآمد عمومی نیاز 
ب��ه مجوز قانون��ی دارد«، ب��ا پیگیری 
س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان از طریق سازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی و س��ایر 
مراج��ع ذی رب��ط، در نهایت س��ازمان 
مذکور اعالم ک��رد: اخذ ۱۰ ریال بابت 
ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که 
طی دو سال اخیر از مشترکان صورت 
گرفته است، از تاریخ ابالغ نامه سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 

خرداد ماه سال جاری متوقف می شود. 
اضاف��ی  وج��وه  اس��ترداد  درب��اره 
دریافت��ی و واریزش��ده ب��ه خزان��ه از 
حس��اب اپراتورها نیز سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان و 
همچنین جهانگیر اس��دی، سخنگوی 
س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 
رادیویی در گفت وگو با ایس��نا، موضوع 
را به پیگیری های بعدی توسط مراجع 
قانون��ی موک��ول ک��رده  بودن��د که به 
محض حصول نتیجه مراتب به اطالع 

مشترکان خواهد رسید. 
اس��دی همچنین خاطرنشان کرده 
بود: اپراتورهای تلفن همراه اخذ مبلغ 
مازاد  ۱۰  ریال  بابت  ارس��ال  هر پیامک  
را ب��ا توجه به قانون س��ال ۱۳۹۴، در 
س��ال  ۱۳۹۵ نی��ز ادام��ه  دادن��د. این 
موضوع توس��ط یک مرجع نظارتی به 
رگوالتوری اعالم شد و با پیگیری های 
صورت گرفته مقرر ش��د ای��ن رقم در 
س��ال ۱۳۹۶ از مش��ترکان دریاف��ت 
نش��ود. بنابراین طبق ابالغیه سازمان 
تنظی��م مقررات و ارتباط��ات رادیویی 
به اپراتوره��ای موبایل، اپراتورها از اول 
خردادم��اه، نرخ پیامک را مانند قبل از 

سال ۱۳۹۴ محاسبه خواهند کرد. 

دولتباتاییدمجلسهمچنان۱۰ریالازهرپیامکمیگیرد
خبر خبر

هشدار دولت به فروشندگان آنالین 
گوشی های قاچاق 

وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروشندگان آنالین گوشی های 
قاچاق هش��داری مبنی بر اینکه در ص��ورت اضافه نکردن گارانتی 
رسمی برای این محصوالت، نماد اعتماد الکترونیکی آنها به حالت 
تعلیق در می آید، ارس��ال کرده اس��ت. مبارزه ب��ا قاچاق یا واردات 
غیر رس��می در بس��یاری از کاالها که نمونه داخل��ی دارند حرکت 
شایس��ته ای اس��ت تا مردم کش��ور از کاالی ایرانی یا وارد شده به 
صورت قانونی حمایت کنند، اما تلفن همراه کاالیی است که میزان 
زی��ادی از قاچاق و حتی واردات رس��می را به خود اختصاص داده 
اس��ت. موبایل در ایران نمونه داخلی ندارد یا حداقل نمونه داخلی 
مناس��بی برای بسیاری از کاربران ندارد که نمونه آن را در جی ال 
ایکس می بینیم که کاالی چینی را با همان س��خت افزار و طراحی 
با یک کپی پیس��ت ماهرانه تبدیل به موبایل وطنی می کند؛ البته 
بای��د امیدوار بود تا روزی همین ش��رکت بتوان��د با حمایت مردم 
ایران محصوالتی همچون تولیدکنندگان بزرگ تولید کنند. در هر 
صورت نمی ت��وان به زور خرید یک محص��ول را به مردم تحمیل 
کرد. شاید افرادی باشند که بخواهند گوشی شیائومی، نوکیا یا هر 
برندی را خریداری کنند، به همین سبب باید زیرساخت هایی برای 
واردات قانونی و نمایندگی های رس��می ایجاد شود که این مسئله 
نیز داستانی طوالنی دارد. از ابتدای سال ۹۵ بحث طرح رجیستری 
موبایل داغ ش��د؛ طرحی که همچون ایران کد، شبنم و … هنوز 
معلوم نیس��ت چگونه عمل می کند و چه زیرساخت هایی برای آن 
در نظر گرفته شده است اما فقط اعالم شد که تا پایان سال ۱۳۹۵ 
این طرح حتماً اجرایی می شود و باید با گوشی های قاچاق در بازار 
ایران خداحافظی کرد. در همین روزها بود که بازار موبایل و تبلت 
در آشوبی جدید و سردرگمی خریداران با سوءاستفاده فروشندگان 
از رجیس��تری قرار گرفت و شرکت های زیادی ادعای نمایندگی و 
گارانتی محصول کردند که اصاًل نام و نشانی نداشتند.در اواخر سال 
۱۳۹۵ اتحادیه دستگاه های مخابراتی لیستی از گارانتی های معتبر 
ب��رای واردات انواع موبایل را به ایران از جمله گوش��ی های آیفون، 
سامسونگ، سونی، هوآوی، ال جی و اچ تی سی منتشر کرد اما در 
این میان نام بسیاری از برندهای محبوب بازار دیده نمی شود، چرا 
که اصاًل در ایران نمایندگی ندارند و واردکنندگان کوچک به واردات 
این محصوالت می پردازند. اما در ابتدای سال ۱۳۹۶ اعالم شد که 
طرح رجیستری موبایل در تیرماه اجرایی می شود ولی چندی پیش 
اعالم شد که به صورت قطعی این طرح تا پایان تابستان سال جاری 
اجرایی خواهد ش��د. این درحالی  است که فروشندگان موبایل به 
صورت آنالین و فیزیکی هیچ نگرانی بابت محصوالت بدون گارانتی، 
بدون نماینده در ایران و قاچاق مانند نوکیا، وان پالس، ش��یائومی، 
زد تی ای، گوگل و… ندارند و به فروش گوش��ی های قاچاق ادامه 
می دهند. چند روزی است که سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان با ارس��ال نامه ای رسمی برای فروشندگان آنالین 
گوشی های بدون گارانتی که مظنون به قاچاق یا ورود غیر رسمی به 
کشور بدون پرداخت گمرکات است، هشدار داده و این فروشگاه ها 
را ملزم به فروش محصوالت گارانتی دار و وارد شده از مبادی رسمی 
کرده است. همین موضوع باعث شده آشوبی در بازار ایجاد شود و 
تا حدودی حتی قیمت برخی محصوالت بدون گارانتی مخصوصا 

محصوالت شیائومی در بازار ایران افزایش پیدا کند. 



 همه افراد موفق در زندگی عادت هایی دارند که به وسیله 
آنه��ا بتوانند جری��ان خالقیت های فردی خ��ود را باال نگه 
دارند. ای��ن موضوع در مورد کارآفرین��ان بزرگ نیز صادق 

است. 
کاره��ای بزرگ باعث ب��ه وجود آمدن رهب��ران بزرگ و 
خالق نش��ده اس��ت، بلکه کارهای کوچ��ک در این فرآیند 
نقش داش��ته اس��ت. در ط��ی زم��ان، بعض��ی کارآفرینان 
فرام��وش می کنند که این کارهای کوچک را ادامه دهند تا 
موفقیت ادامه دار داشته باشند. اطرافیان آنها فکر می کنند 
ک��ه همه چی��ز طبق روال پی��ش می رود و مش��کلی وجود 
ندارد، ولی آنها ممکن اس��ت از درون تهی ش��ده باش��ند و 
فرآیند نزول آنها ش��روع شده باش��د. اگر کارآفرینان برخی 
عادت ه��ای کوچک روزان��ه را کنار بگذارند، ممکن اس��ت 
دیگر نتوانند از اس��تعدادهای خود استفاده کنند. کاری که 
هرروز تکرار ش��ود، تأثیرگذاری بس��یار بیشتری نسبت به 
کاری که گاهی اس��تفاده می شود دارد. برای اینکه همیشه 
روی ف��رم بمانید روش های زی��ادی وجود دارد؛ ولی برخی 
تمرین های کلیدی وجود دارد که می توانید با آنها به دنیای 
خالقیت تان بروید، س��الم باشید و همیشه فکرهای عالی به 
ذهنتان خطور کند. در این مقاله قصد داریم سه عادت مهم 

کارآفرینان را برای شما بازگو کنیم. 

مطالعه
شما نمی توانید از یک چاه خشک، آب بیرون بکشید. آیا 
روزانه وقتی را صرف بیشتر کردن اطالعات خود می کنید؟ 

کیفیت ورودی هایی که به ذهن ش��ما می آیند، می تواند در 
کیفیت خروجی های خالقانه ش��ما تأثیرگذار باشد. استیو 
جاب��ز در جایی گفته اس��ت:  »خالقیت فقط متصل کردن 
وقایع اس��ت.« برای اینکه خالق باشید، باید بتوانید وقایع 
را به هم ربط بدهید. پیش��نهاد می شود که هرروز صبح یا 
عصر به مطالعه بپردازید. کتاب های الهام بخش یا چالش��ی 
بخوانید، ویدئو نگاه کنید و کتاب های صوتی گوش دهید. با 
انجام این کارها، هر وقت که در محیط کار مسئله ای پیش 

بیاید، سریعا می توانید راهکار بدهید. 

گزارش نویسی روزانه و انعکاس افکار
در اط��راف اش��خاص، محرک هایی وجود دارن��د که باعث به 
وجود آمدن ایده های جدید و خالقانه می ش��وند. ولی اگر ش��ما 
به ان��داز ی کافی برای ایجاد رابطه های جدی��د وقت نگذارید یا 
فکر نکنی��د که چطور محرک های محیطی می توانند در زندگی 
و ش��غل ش��ما به کار بیایند، این محرک ها س��ریعا به فراموشی 
س��پرده خواهند شد. ترجیحا بعد از وقت مطالعه، ۱۵ دقیقه در 
ط��ول روز به این تفکر اختص��اص دهید که آنچه امروز دیده اید 
و خوانده ای��د، چط��ور ممکن اس��ت به پروژه های ش��ما کمک 
کنند. انعکاس مطالب خوانده ش��ده در طول روز، می تواند روی 
هر موضوعی باش��د. بعد از مدتی می  فهمی��د که چطور مطالب 
متنوعی که شما می خوانید، روی کارهای شما منعکس می شود. 
استفاده از این تمرین در زندگی افراد تأثیر خارق العاده ای 
داش��ته اس��ت. مطالعه صبحگاهی یا  »صفحات صبحگاه« 
شیوه بس��یاری از افراد موفق است که ش��امل نوشتن سه 

برگه ش��امل جریان های خ��ودآگاه فکر در نخس��تین کار 
روزانه اس��ت. این گزارش نویسی نیس��ت، بلکه نوشتن آزاد 
اس��ت و هدفش این اس��ت که قبل از اینکه روز را ش��روع 
کنید، از هر چیزی اس��ت که از ذهن ش��ما بیرون می آید، 
بهره ب��رداری کنید تا کارها را به ص��ورت قطعه قطعه انجام 
ندهی��د، بلکه همه کارها را در یک راس��تا ببینید و بتوانید 

شفاف فکر کنید. 

پیاده روی
و در آخر، یک بار در روز از دفتر بیرون بیایید و پیاده روی 
کنید. نه تنها برای س��المتی ش��ما خوب است و می توانید 
کم��ی فعالیت جس��می کنید، بلک��ه برای بهره ب��رداری از 
خالقیت نیز بس��یار مفید اس��ت. قرار گرفت��ن در معرض 
محرک ها اغلب افراد را با یک بینش جدید روبه رو می کند. 
رها کردن کار سنگین روزانه به ذهن شما اجازه می دهد که 
بتوانید ارتباط های ضعیف مدل های تفاوت را ش��کل دهید. 
اگ��ر فقط در دفتر خود به فعالیت بپردازید، نمی توانید این 
کار را انجام دهید و در میان انبوهی از فعالیت های مختلف، 

گم خواهد شد. 
همیش��ه برای خودتان تمرین هایی داش��ته باشید که به 
شما چشم انداز بدهند و در اوج عدم اطمینان، به شما ثبات 
بخشند. س��اختاری که برای روزتان برنامه ریزی می کنید، 
همان چیزی اس��ت که زندگی شما را تغذیه می کند و شما 

را به ورای محدودیت ها می برد. 
منبع: زومیت

3 عادت روزانه که زندگی کارآفرینان را متحول می کند

مدرسه مدیریت

 ای ام دی، کری، اچ پی، آی بی ام، اینتل و انویدیا  
سریع ترین ابر رایانه دنیا را می سازند

قیمت نفت آمریکا پس از دستاورد 
هشت روزه کاهش می یابد

 فرص�ت ام�روز: روز سه ش��نبه همزم��ان با دس��تیابی 
سرمایه گذاران به سود در تظاهرات هشت روزه، قیمت نفت 
کاهش یافت. پیش بینی ش��ده بود که ش��اید افزایش مداوم 
تولی��د نفت خام آمریکا کاهش یاب��د. قیمت نفت خام برنت 
۱۵ س��نت کاهش یافت و به 49/۵3 دالر به ازای هر بش��که 
رسید. همچنین قیمت نفت خام آمریکا در غرب تگزاس ۱2 
سنت کاهش یافت و به 46/9۵ دالر به ازای هر بشکه رسید. 
این کاهش قیمت پس از بهبود هر دو شاخص به ۱2 درصد 

در مقایسه با کاهش اخیر در 2۱ ژوئن، اتفاق افتاد. 
 معامله گران اعالم کردند که تا قبل از روز استقالل آمریکا 
در تاری��خ 4 ژوییه، بس��یاری از معامله گران به ش��غل خود 
پای��ان دادند، درحالی که نفت خام برنت هنگام رس��یدن به 
۵0 دالر ب��ه ازای هر بش��که با مقاومت فنی مواجه ش��د. با 
وجود این، چش��م انداز بازار تا حدودی تغییر کرده است. در 
اواخر ماه مه و اکثر روز های ماه ژوئن، اوضاع نابس��امان بود 
چ��را که تولی��دات آمریکا افزایش یافت و ش��ک و تردید در 
خصوص توانایی کشور های صادر کننده نفت در جلوگیری از 
تولید کافی برای تضعیف بازار نیز بیش��تر می ش��د. در اواخر 
ماه ژوئ��ن اوضاع تغییر کرد. داده ه��ای آمریکا از افت تولید 
نفت آمریکا و کاهش حفاری برای تولید جدید خبر می داد. 
براس��اس نظرس��نجی رویترز، باوجود تولید 32/72 میلیون 
بش��که در روز در ماه ژوئن س��ال20۱7 توس��ط کشور های 
صادر کننده نفت، قیمت نفت در روز های اخیر افزایش یافته 
است. تالش های گروه برای متعادل کردن وضعیت با افزایش 
تولی��دات از لیب��ی و نیجریه، که از کاه��ش قیمت ها معاف 

هستند، بی نتیجه ماند. 
reuters :منبع

مارک کارنی: مشکالتی را که منجر به 
بحران مالی شدند، برطرف کردیم

فرص�ت ام�روز: مارک کارن��ی گفت ک��ه زمانی که بازار 
امالک و مستغالت آمریکا منجر به بزرگ ترین رکود جهانی 
پس از جنگ جهانی دوم ش��د، اصالحات اساسی انجام شده 
و سیس��تم مالی ایمن تر، س��اده تر و عادالنه تری ایجاد کرده 
اس��ت. او در ادامه گفت:  »پس از گذشت ۱0سال از بحران 
مالی، ش��رکت های بزرگ جهان قوی تر و رفتار های نادرست 

برطرف شدند.«
کارنی عالوه بر فرمانداری بانک مرکزی انگلس��تان، رئیس 
 هیأت تحریریه مالی نیز اس��ت. این س��ازمان توس��ط گروه 
جی-20 کش��ور های توس��عه یافته و در حال توسعه در سال 
2009 با هدف پیش��نهاد راه حل هایی برای جبران مشکالت 
سیستم مالی تشکیل شد. کارنی در نامه ای به رهبران گروه 
جی-20 پیش از نشس��ت در هامبورگ گفت: »با گذش��ت 
یک ده��ه از بحران مالی جهانی، اصالح��ات گروه جی-20 
در پی ایجاد سیس��تمی ایمن تر و عادالنه تر هستند.« رئیس 
هی��أت تحریریه مالی گفت که برخی از مش��کالت همچنان 
باقی است. برای مثال مش��کالتی همچون خطرات ناشی از 
تحوالت تکنولوژی مالی و افزایش آسیب پذیری سیستم های 
دیجیتالی در برابر حمالت سایبری همچنان وجود دارند. روز 
دوش��نبه، کارنی در کنفرانس مطبوعاتی در لندن اعالم کرد 
که مش��کالتی را که مس��بب بحران های اخیر بوده ، بر طرف 
کرده اند. بحران مالی سال 2007 از بازار مسکن آمریکا آغاز 
شد اما به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت. کارنی در 
نامه خود اظهار کرد: »بانک های بزرگ در مقایس��ه با دوران 
قبل از بحران به ۱0 برابر سرمایه بیشتر نیازمند هستند. یک 
دهه پی��ش، از آنجا که مدل های تجاری پیچیده به حس��ن 
نی��ت بازار ها و در نهایت به مالیات دهندگان وابس��ته بودند، 
بس��یاری از بانک های بزرگ سرمایه گذاری کمی کردند. یک 
دهه بع��د، تمام بانک ه��ای بزرگی که در س��طح بین الملل 
فعالیت می کردند، قبل از مهلت مقرر به سرمایه ای با ریسک 

کم و حداقل سرمایه مورد نیاز دست یافتند.«
theguardian :منبع

 :
قطر خواستار افزایش تولید گاز با 

همسایگان عرب شد
فرصت امروز: روز سه شنبه، قطر در نشستی با همسایگان 
ع��رب خود اعالم کرد که به تدری��ج تولید گاز طبیعی خود 
را افزایش خواهد داد. این س��وخت با ارزش، کش��ور کوچک 
امارات را ثروتمند کرده و قدرت نفوذ منطقه ای را به او داده 
است. سعد شریدا الکابی، مدیر اجرایی شرکت نفت ملی قطر 
در کنفران��س خبری واقع در دوح��ه، پایتخت امارات، اعالم 
کرد که طی ۵ تا 7 س��ال آینده، تولید گاز طبیعی مایع در 
کش��ور تا 30درصد افزایش خواهد یافت. این اعالمیه تأیید 
می کند که قطر، بزرگ ترین تولید کننده L.N.G  در جهان، 
پس از سال ها رش��د کم به مرحله گسترش تولید پرسرعت 
پا نهاده اس��ت. آقای الکابی گفت: »این پروژه موقعیت ما را 
به عنوان بزرگ تری��ن تولید کننده و صادر کننده L.N.G  در 
جه��ان قوی تر خواهد کرد.« این افزایش تولید برابر با اضافه 

شدن 8درصد به ذخایر گاز فعلی در جهان است. 
 قطر برنامه توسعه منحصر به فردی دارد که در آن با ایران 
سهیم است و بیش از یک دهه است که بزرگ ترین ظرفیت 
گاز در جهان به ش��مار می آید. احتماال این تصمیم ناشی از 
نگرانی قطر در از دست دادن سهم بازار در رقابت های جهان 
مانن��د آمریکا -که صنعت گاز ش��یل آن در حال پیش��رفت 
اس��ت- و اس��ترالیا اس��ت. افزایش صادرات امارات می تواند 
سرمایه گذاری از جانب رقبا را کاهش دهد. افزایش ذخایر از 
جانب قطر می تواند بازار را تکان دهد و قیمت های گاز را که 
در حال حاضر نس��بتا پایین اس��ت، تضعیف کند. اما از آنجا 
ک��ه قطر در میان کم هزینه ترین تولیدکنندگان در جهان به 
ش��مار می آید، بیشتر می تواند از پس کاهش قیمت ها برآید. 
با این حال، دوحه وقت نامناس��بی را برای افزایش تولید در 

نظر گرفته است. 
nytimes :منبع
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 فروش گوشی های هوشمند 
همچنان رو به رشد

اگ��ر بخواهیم نگاهی کل��ی به آمار فروش گوش��ی های 
هوشمند در سه ماهه اول سال 20۱7 در کل جهان داشته 
باش��یم، می بینیم که تعداد 347.4 میلیون دستگاه گوشی 
هوشمند در این بازه زمانی به سرتاسر جهان ارسال شده و 
بدین ترتیب، رشدی 4.3 درصدی را نسبت به سال گذشته 
در پی داش��ته اس��ت. این میزان رشد نشان می دهد میزان 
تقاضا برای تلفن همراه در س��طح جه��ان در حال افزایش 

است. 
 )Oppo(  بیشترین رش��د متعلق به شرکت چینی اوپو
بوده که با افزایش 29.8 درصدی فروش محصوالت خود و 
به دس��ت آوردن سهم بزرگی از بازار تلفن همراه در جهان، 

زنگ خطر را برای سایر رقبا به صدا درآورده است. 

 )The Skimm(  نام شرکت: ِد اسکیم 
س�رمایه گذاری س�رمایه گذار خطرپذیر: ۱6.4 

میلیون دالر
 چ�ه کاری می کن�د؟ »د اس��کیم« خبرنام��ه ای 
صبحگاهی اس��ت )همراه با اپ( که اخبار جهان را در 
حد سرخط ها و توضیحات بسیار کوتاه فشرده می کند.

 چرا قرار اس�ت کارش بگی�رد؟ این خبرنامه را 
که دو روزنامه نگار س��ابق راه اندازی کردند، 4 میلیون 
دنبال کننده دارد. ترکی��ب زیرکانه اخبار در خبرنامه، 
سبب شکل گیری محیط اپ و تجربه تجاری جدیدی 

شده است. 

خبرنامه ای صبحگاهی که نسل 
جدید باید بخوانند

معرفی استارتاپ

سال 20۱3 بود که ایاالت متحده عنوان نخستین قدرت 
ابرمحاس��باتی را به چی��ن واگذار ک��رد. ابررایانه چین که 
تایهوالیت نام دارد، پنج بار سریع تر از بزرگ ترین ابررایانه  
ای��االت متح��ده به نام تایتان اس��ت. اخی��را وزارت انرژی 

آمریکا روی نس��ل جدیدی از ابررایانه ه��ا کار می کند که  
قرار است ۵0 بار سریع تر از تایتان باشد. 

وزارت ان��رژی آمریکا س��رمایه ای برابر ب��ا 2۵8 میلیون 
دالر ب��رای این پروژه اختصاص داده اس��ت و این قرارداد 

با ش��ش ش��رکت بزرگ از جمله ای ام دی، ک��ری، اچ پی، 
آی بی ام، اینتل و انویدیا بسته شده است. این شرکت ها نیز 
جمعا مبلغ ۱72 میلیون دالر در این پروژه سرمایه گذاری 

خواهند کرد. 

برای مطالعه 730 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: آرایش��گری عالوه بر اینکه یک مهارت است 
نوعی هنر اس��ت، بنابراین ش��ما در وهله اول باید بسیار ظریف بین 
و دقیق بین و زیباش��ناس باشید تا موی مشتریان را براساس سن و 
شغل و شخصیت اجتماعی او اصالح کنید. نکته دوم مربوط به محل 
کسب درآمد است. شما باید در محیطی که کار می کنید ارتباط سازی 
قوی داشته باشید و بتوانید با ارتباط درست تعداد مشتریان خودتان 
را افزایش دهید. نکته سوم مربوط به خالقیت شما در کار آرایشگری 
است. شما فقط منتظر نباشید تا مشتری وارد آرایشگاه شود، بلکه شما 
نیز برای آمدن او تالش کنید. فرضا کودکانی که برای اصالح به شما 

مراجعه می کنند شما پس از اصالح با موبایل خود یک عکس زیبا از 
او بگیرید و بعد این عکس را روی شاسی چوبی کوچکی بکشید و در 
مغازه خود نصب کنید. این شیوه یکی از راه های مشتری مداری است. 
وقتی شما عکس کودک را در آرایشگاه خود نصب می کنید در واقع 
او را از خود می دانید و شک نداشته باشید که پدر و مادر او آرایشگاه 
ش��ما را برای اصالح انتخاب می کنند و همین شیوه می تواندموجب 
افزایش مشتری شما شود. نکته چهارم اینکه از بازاریابی عمومی غافل 
نباشید. حتما در محله شما مدارس ابتدایی وجود دارد. به این مدارس 
از مهر ماه مراجعه و به مدیریت مدرسه پیشنهاد کنید که می توانید 
در س��اعات فراغت، موهای بچه های مدارس را به صورت نیم بها در 
داخل مدرسه اصالح کنید و بخشی از این درآمد را به مدرسه بدهید. 

نکته پنجم اینکه مشتریان شما در روزهای پنج شنبه و جمعه بیش از 
روزهای دیگر است. پیشنهاد می شود اعالم کنید کسانی که صبح های 
ش��نبه تا چهارشنبه مراجعه کنند ش��ما با نیم بها اصالح می کنید. 
راس��تی فراموش نکنید در محله شما هر روز و هفته چندین و چند 
جش��ن تولد و عروسی برگزار می شود به اهالی محله اعالم کنید که 
می توانید در این زمان به دلخواه آنها، موهای ش��ان را اصالح کنید و 
نکته آخر را فراموش نکنید که عده ای از افراد به دلیل مسئولیت های 
مختلف یا کهولت س��ن امکان حضور در آرایشگاه را ندارند، اما شما 
می توانی��د روزهای خاصی از هفته به منازل آنها بروید و موهای آنها 
را در من��زل اصالح کنید. اکرکمی فکر کنید ده ها راه دیگر هم برای 

افزایش درآمد در آرایشگاه وجود دارد. 

بازاریابی آرایشگاه مردانه

سوال: من یک آرایشگرم و آرایشگاه مردانه دارم، اما از درآمدم راضی نیستم. حتی نمی توانم کرایه مغازه را بدهم. شما برای افزایش درآمد 
من چه پیشنهادی دارید؟  کلینیککسبوکار

7 روز آینده در یک قاب
همایش دکتر محمد سیدا

تاریخ برگزاری: ۱6 تیر 96   
مکان: تهران

 کارگاه آموزش��ی مدیریت پروژه 20۱7)آش��نایی 
با دان��ش مدیریت پروژه و کاربردهای گس��ترده آن در 

دنیای امروز(
تاریخ برگزاری: ۱6 تیر 96 

مکان: تهران
 کارگاه آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت 

OHSAS18001 شغلی
تاریخ برگزاری: ۱6 تیر 96 

مکان: تهران
 کارگاه چگونه استارتاپ خود را مدیریت کنید؟ 

تاریخ برگزاری: ۱6 تیر 96   
مکان: تهران

 س��ومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و 
کسب و کار

تاریخ برگزاری: ۱6 تیر 96   
مکان: اردبیل

 سمینار ستاره های کسب و کار
تاریخ برگزاری: ۱6 تیر 96   

مکان: تهران
 نمایشگاه پالس��تیک دهلی  )Plastasia( - هند 

96
تاریخ برگزاری: ۱7 تیر 96   

مکان: دهلی نو
 کارگاه آموزش��ی تخصص��ی بانک��داری، بیم��ه و 

محصوالت الکترونیکی حالل
تاریخ برگزاری: ۱7 تیر 96   

مکان: تهران
 همایش مدیریت حرفه ای در صنعت غذا

تاریخ برگزاری: ۱7 تیر 96   
مکان: شیراز

 نخس��تین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم 
کامپیوتر و فناوری اطالعات

تاریخ برگزاری: ۱8 تیر 96   
مکان: همدان

 دومی��ن کنفرانس بین المللی روان شناس��ی، علوم 
تربیتی و رفتاری

تاریخ برگزاری: ۱9 تیر 96   
مکان: تهران

HSE چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و 
تاریخ برگزاری: ۱9 تیر 96   

مکان: تهران
 کارگاه یادگیری آبی با بازی در سازمان

تاریخ برگزاری: ۱9 تیر 96   
مکان: تهران

AESA کنفرانس بین المللی علوم ورزشی 
تاریخ برگزاری: 20 تیر 96   

مکان: استان مازندران
 دومین کنفرانس هیدرولوژی ایران

تاریخ برگزاری: 20 تیر 96   
مکان: شهرکرد

همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در 
آغاز هزاره سوم

تاریخ برگزاری: 20 تیر 96   
مکان: تهران

رویداد

مبانی تحقیقات بازاریابی

تعداد صفحات: 177
قیمت: 7500 تومان

چاپ: پنجم
قطع: وزیری
جلد: شومیز

نویسنده: مری-ک-فاستر، رأس مک ناتون
مترجم: بهرام صنعتی طراح

ناشر: مبلغان
اس��تفاده مؤثر و بهره گیری از تحقیقات بازاریابی یک 
ابزار مهم استراتژیک برای شرکت هایی به شمار می آید 
ک��ه در تالش برای دس��تیابی به جایگاهی شایس��ته و 

تعیین کننده در دنیای تجارت امروز هستند. 
کت��اب مبان��ی تحقیق��ات بازاریابی ب��ه خواننده در 
دسترس��ی به تازه ترین اطالعات مرب��وط به تمایالت و 
دیدگاه های مخاطب هدف، فعالیت های رقبای موجود، 
همچنین آش��نایی ب��ا واکنش و رونده��ای کنونی در 
مصرف کنن��دگان یاری می رس��اند و همچنین او را در 
تدوی��ن و تکمیل طرح ه��ای بازاریابی که قادر به تغییر 
و تبدیل یک ش��رکت از یک رقیب فعال به یک رهبر و 

پیشرو در بازار است، یاری می دهد. 
برخی مطالب مندرج در این کتاب عبارتند از: 

- ارتباط بین نیازهای بازاریابی و اهداف تحقیق
- داده ها و اطالعات اولیه و ثانویه

- روش های کمی و کیفی
- کاربرد اطالعات ثانویه در تصمیم گیری 

- مصاحبه جامع و عمیق
- انواع طرح های کمی

- تنظی��م، طراح��ی و ن��گارش پرسش��نامه مبان��ی 
تحقیقات بازاریابی.
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