
چه��ار نف��ر از فعاالن سیاس��ی و اقتصادی 
روز ش��نبه با حضور در خبرگزاری جمهوری 
اس��امی )ایرنا(، دیدگاه های خ��ود را درباره 
برجام و در پاسخ به این سوال که »اگر برجام 

نبود« مطرح کردند. 
پاس��خ های ناص��ری، بی��ادی، انص��اری و 

جنان صفت به یک سوال: اگر برجام نبود؟ 
عب��داهلل ناصری عضو ش��ورای مش��ورتی 
جبهه اصاحات، غامرض��ا انصاری قائم مقام 
حزب اتحاد ملت ایران اسامی، محمد صادق 
جنان صفت تحلیلگر اقتصادی و حسن بیادی 
دبیرکل جمعیت آبادگران ایران اس��امی در 
این میزگرد که در ادامه سلس��له میزگردهای 
انتخاباتی ایرنا با حضور مسئوالن احزاب برگزار 
ش��د، دیدگاه های خود را در خصوص برجام 
مط��رح کردند.  حاض��ران در این میزگرد در 
پاسخ به این سوال که اگر برجام امضا نمی شد 

چه می  شد چنین جواب دادند. 

حسن بیادی: 
- نخس��تین کار روحانی این بود که سطح 

مذاکرات را به وزرای امور خارجه ارتقا داد. 
- اگر در س��ال 92 ش��خص دیگری غیر  از 
روحانی رئیس جمهور می ش��د، ش��اید توافق 
هسته ای صورت می گرفت اما نه طی دو سال، 

بلکه 10 سال طول می کشید. 
- غرب می خواست اول با ایران بجنگد و بعد 
پای میز مذاکره بنشیند اما تیم مذاکره کننده، 

با مذاکره جنگ را منتفی کرد. 
- برجام نمونه موفقی از حل مسائل کشور 
از طریق اتخاذ سیاست یکپارچه در حاکمیت 
ب��ود. در برجام خب��ری از مدیریت جزیره ای 

نبود. 
- مدیری��ت جزیره ای ما را ب��ه این حال و 
روز انداخته اس��ت. به طور مثال 25 نهاد در 
کشور برای کار فرهنگی بودجه می گیرند، اما 
بسیاری از سیاست های آنها موازی کاری است 

یا با یکدیگر در تعارض است. 
- اگ��ر در دول��ت قبلی به س��طح باالیی از 
فن��اوری هس��ته ای نمی رس��یدیم، 1+5 وارد 
مذاکره با ایران نمی ش��د. تحریم ها از ابتدای 
انقاب اسامی وجود داشت. آنچه قدرت های 
جهانی را پش��ت میز مذاکره نش��اند، ناشی از 
دستاوردهای هسته ای ما و نداشتن هراس از 
تهدیدهای آمریکا بود. البت��ه روحانی نیز در 

مذاکرات محکم ظاهر شد. 
- برج��ام اضط��راب جامع��ه را کاهش داد. 
داش��تن هزاران کیلو فرآورده هسته ای بدون 
اینکه مردم آرامش��ی داشته باش��ند، ارزشی 

ندارد. 

غالمرضا انصاری: 
- طی تاریخ هر جا با دیپلماسی هوشمندانه 
کار خ��ود را پیش بردیم، پیروز ش��دیم و هر 
وقت جنگ را ترجیح دادیم، دچار خس��ارت 

شدیم. 
- فتحعلی شاه قاجار نمونه بارز این مسئله 
اس��ت. وی برخاف نظر قائم مقام فراهانی که 
خواهان مذاکره بود جنگ با روسیه را انتخاب 
کرد. نتیجه اش ق��راردادی مانند ترکمانچای 
ش��د که بخش زیادی از کش��ور را به باد داد، 
ام��ا بعد از ورود قائم مقام ب��ه این موضوع و با 
توس��ل به دیپلماسی توانست بخشی از خاک 

ایران را پس بگیرد. 
- با روی کارآمدن دولت یازدهم وزارت امور 
خارجه برای نخستین بار مسئولیت مذاکرات 
هس��ته ای را تحت هدایت و نظر مقام معظم 

رهبری برعهده گرفت. 
- تجرب��ه روحانی در ش��ورای عالی امنیت 
مل��ی و اش��راف وی ب��ر موضوع هس��ته ای و 
اس��تفاده از تی��م مذاکره کنن��ده توانمن��د و 
متخصص همراه ب��ا حمایت های مقام معظم 
رهبری باعث به نتیجه رسیدن مذاکرات شد. 
تیم مذاکره کننده دولت قبل فاقد قابلیت الزم 

برای این کار بود. 
- درست است که از ابتدای انقاب همیشه 
با تحریم ها روبه رو بودیم، اما قبل از برجام به 
مرز اعمال تحریم های بیش��تر و نفت در برابر 
غذا و دارو رس��یده بودی��م. حتی زمان جنگ 
تحمیلی نیز از نظر دارویی تحریم نشده بودیم. 
- هر موقع امید به جامعه تزریق می ش��ود 
در همه زمینه ها رش��د می کنی��م. نمونه آن 
صعود تیم ملی فوتبال به جام های جهانی در 

سال های 76، 84 و 92 است. 
- دولت روحانی ما را از نظر اقتصادی با دنیا 
خوش حس��اب کرد. بدهی های خارجی ما از 
17 میلیارد دالر در سال 2011 به 6 میلیارد 

دالر در سال 2015 رسید. 
- یکی از مقامات هواپیمایی می گفت قبل 
از برج��ام برای خرید یک موتور دس��ت دوم 
هواپیمای ایرباس باید پ��ول چهار ایرباس نو 
را می دادیم یا برای تعویض الستیک هواپیما 
مجبور بودی��م بعد از ف��رود در فرودگاه های 
دیگر کش��ورها از آنها الس��تیک خریده و آن 
را تعویض کنیم، اما االن از بویینگ و ایرباس 
ب��ه طور مس��تقیم و با قیمت رای��ج هواپیما 

می خریم. 
-600 هزار ش��غل خالص در س��ال 95 در 
کش��ور ایجاد ش��د در حالی که ای��ن رقم در 
مجموع هشت ساله دولت احمدی نژاد حدود 

100 هزار بود. 
- فیل اقتصاد دیر می خوابد اما به س��ختی 
بیدار می شود. اگر روحانی چهار سال دیگر سر 
کار باشد، اقتصاد ما دوباره رونق خواهد گرفت. 
- با روی کار آمدن روحانی 20 میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری در پارس جنوبی انجام شد و 
امس��ال برای نخس��تین بار میزان برداشت ما 
از میادین مش��ترک گازی با قطر برابر شد و 
آرزوی��ی که از دولت اصاحات بردلمان مانده 

بود، تحقق یافت. 

محمد صادق جنان صفت: 
- گزارش ه��ا و تحلیل هایی که از دولت نهم 
و دهم درب��اره اثرات تحریم ها ارائه می ش��د، 
مقام های نظام را در رس��یدن پرونده هسته ای 

به فرجامی مطلوب تشویق نمی کرد. 
- دول��ت قبلی عاوه بر منازعه گری، دولتی 
تقلیلگرا بود و س��عی می کرد آثار تحریم ها را 
ناچیز نش��ان دهد. دولت دهم مدام می گفت 
تحریم ها نمی تواند به ما آسیبی بزند و همین 
روند، تصمیم گیری درباره لزوم به ثمر رسیدن 

مذاکرات را به تعویق می انداخت. 
- ب��ا روی کار آمدن روحان��ی، جامعه جهانی 
متقاعد ش��د که اراده ایران برای حل مناقش��ه 

هسته ای جدی است. 
- اگر مذاکرات به نتیجه نمی رس��ید اقتصاد 

کشور حتما فرومی پاشید. 
- دول��ت قب��ل ق��درت خری��د م��ردم را 
20 درص��د کاه��ش داد. آث��ار رش��د منفی 
6.8 درص��دی س��ال های 91 و 92 هم��ان 
سال ظاهر نمی ش��ود چرا که مردم مقداری 
پس ان��داز دارن��د و ب��ا آن روزگارش��ان را 
می گذرانند. آثار این رش��د اقتصادی منفی 
در س��ال های 93 و 94 خود را نش��ان داد و 

مردم بی پولی را حس کردند. 
- براس��اس گزارش های معتبر هر سال باید 
25  میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری خارجی در 
کش��ور انجام ش��ود تا بتوانیم اقتصاد خود را 
رونق بخش��یم. اگر برجام وجود نداشته باشد، 

نمی توانیم سرمایه مورد نیاز را جذب کنیم. 
- اینک��ه رئیس دولت بعدی چه کس��ی باش��د 
مس��ئله ای حیاتی برای کشور است؛ چرا که حفظ 

برجام برای ما بسیار مهم است. 
 

عبداهلل ناصری: 
- ه��ر رئیس جمه��ور دیگری ه��م به جز 
روحان��ی روی کار می آم��د، بای��د مذاکرات 
را پی��ش می برد چرا که ش��رایط کش��ور در 
وضع نامطلوب ب��ود. هر چند ممکن بود اگر 
رئیس جمه��ور دیگری به قدرت می رس��ید، 
مفاد برجام تاحدودی متفاوت با االن می شد. 
- به س��رانجام رس��اندن موضوع هسته ای 

تصمیمی حاکمیتی بود. 
- تابس��تان 91، مذاک��رات ب��ا آمری��کا با 
پا درمیان��ی س��لطان قابوس پادش��اه عمان، 
توسط علی اکبر والیتی مشاور امور بین الملل 
رهبری آغاز ش��د. از آن موقع عما شورای 
عالی امنی��ت ملی دیگر نق��ش چندانی در 

پیگیری پرونده نداشت. 
- تنه��ا ی��ک روز بع��د از اع��ام پیروزی 
روحان��ی در انتخاب��ات 92 نظ��ام به خاطر 
اعتمادی که به محمد جواد ظریف داش��ت، 
پرون��ده را به وی س��پرد، در حالی که هنوز 
مش��خص نبود ترکیب دول��ت بعدی از چه 

افرادی تشکیل خواهد شد. 
ادامه در صفحه 13
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معاون امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اعالم 
کرد که قرار نیس��ت قیمت س��یمان 

افزایش یابد.
 به گزارش ایس��نا، جعفر س��رقینی 
در حاش��یه نشست خبری دیروز وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ به 
س��والی مبنی بر اعالم افزایش قیمت 
س��یمان اظهار ک��رد: در ای��ن زمینه 
گزارش��ی به م��ا ارائه نش��ده و نباید 

چنین مسئله ای انجام شود. 
حاض��ر ح��ال  در  داد:  ادام��ه   وی 

 

۸۳ میلیون تن سیمان در کشور وجود 
دارد و میزان مصرف در این بخش کمتر 
از میزان ارائه شده است. همچنین وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت در خصوص 
موضوع افزای��ش قیمت ها در فصل بهار 
اظهار کرد: بحث قیمت گذاری مسئله ای 
دولتی است و بخش خصوصی هم از آن 
تبعیت می کند. در کش��ورهای خارجی 
این گونه نیس��ت که در ابتدای هر سال 
قیم��ت کاالها افزایش یاب��د و قیمت ها 
براساس عرضه و تقاضا تأمین می شود. 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irاقتصاد امروز 2

رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه 
 کش��ور انتقاد بدون پشتوانه از دولت را 
س��یاه نمای��ی توصیف ک��رد و گفت: 
۲۹ هزار میلی��ارد تومان برای افزایش 
س��رمایه از س��وی دولت ب��ه بانک ها 
تزریق ش��ده اس��ت. به گزارش ایسنا، 
گردهمای��ی  در  نوبخ��ت  محمدباق��ر 
مدیران شعب بانک کشاورزی در مرکز 
آموزش بانک کش��اورزی بابلسر اظهار 
کرد: بانک کشاورزی سهم بسیاری در 
اقتصاد کش��ور دارد. وی گفت: پس از 
قبول مس��ئولیت دول��ت تدبیر و امید 
ش��رایط ویژه در کش��ور وجود داشت 
که تیم اقتص��ادی برای خروج از دوره 
رکود که با رش��د اقتصادی منفی ۶.۸ 
درصد روب��ه رو بود و با عم��ق پایینی 
از رک��ود مواج��ه بودیم؛ کش��ور با لرز 
اقتص��ادی به جهت کاه��ش تولید و با 
تب باالی ۴۰ درص��د تورم مواجه بود 
که تیم اقتصادی باید این مشکالت را 

حل می کرد. 
نوبخ��ت تصری��ح ک��رد: دو عام��ل، 
تش��دید کننده مشکالت دولت یازدهم 

در آغاز به کار بود؛ تحریم اقتصادی از 
سوی آمریکا که با صدور پنج قطعنامه 
ش��ورای امنی��ت علیه ای��ران صورت 
گرفته بود و اینک��ه آمریکا با ابزارهای 
مجازات کنن��ده و ص��ادرات بین ۶۰ تا 
۷۰ میلی��ارد دالری ای��ران را تحری��م 
ک��رده بود.  روزهای س��ختی به دولت 
گذش��ت که همه اینها نتیجه گزارش 
خالف واقع از س��وی ش��ورای امنیت 
س��ازمان مل��ل ب��ود و تی��م اقتصادی 
دولت تدبیر باید از این مشکالت عبور 
می کرد. وی با بیان اینکه منتقدان حق 
انتقاد دارند، تاکید کرد: در حال حاضر 
اف��راد مختلفی وارد می��دان انتخابات 
ش��دند که همه آنه��ا از فرزندان ملت 

هستند. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور گفت: مشکل اصلی ایران در ایام 
تحریم مربوط به صادرات نفت بود که 
باید با تدبیر این مش��کل حل می شد. 
در حال��ی ک��ه صنع��ت هواپیمای��ی، 
اتومبی��ل و بیم��ه ایران تحری��م بود، 
الزم بود ب��ه ظرفیت های داخلی توجه 

می کردیم. نوبخت افزود: کش��اورزی از 
صنایعی اس��ت که هیچ نیازی به نگاه 
خارجی ندارد و دولت توجه خود را به 
این س��مت متمرکز کرده است. خرید 
تضمینی گندم یکی از سیاس��ت هایی 
بود که در س��ال ۹۲ ب��رای حمایت از 
کش��اورزان و ب��رای پیش��برد اقتصاد 
مقاومتی در نظر گرفته ش��د. در حالی 
ک��ه قیمت گن��دم ۴۲۰ توم��ان بود با 
تمرکز دولت بر بخش کشاورزی قیمت 
ای��ن محصول به بیش از ۱۰۰۰ تومان 
رس��ید. ب��ا توجه به حمای��ت دولت از 
گندمکاران این کشاورزان انگیزه خوبی 

برای کاشت گندم پیدا کردند. 
وی گفت: سال گذش��ته دولت باید 
ب��ه ارزش ۱۴ ه��زار و ۷۰۰ میلی��ارد 
توم��ان گن��دم خری��داری می کرد که 
بانک کش��اورزی با حضور فعاالنه خود 
توانست دولت را حمایت کند و این امر 
به خوبی انجام ش��د.  افزایش تولید از 
اقدامات دولت است و بانک کشاورزی 
برای تحقق این امر حمایت های خوبی 
را ب��ه دول��ت و کش��اورزان ارائه کرده 

است. معاون رئیس جمهور و سخنگوی 
دول��ت بیان ک��رد: در حالی که برخی 
 از کش��ورها با رش��د تورم س��ه رقمی 
روبه رو هس��تند و صندوق بین المللی 
پول، کشور ایران را یکی از باثبات ترین 
کشورها دانس��ته است، اما برخی افراد 
ب��ا انتقادهای بدون پش��توانه در حال 

سیاه نمایی هستند. 
وی گفت: بانک ها با دو مش��کل بانکی 
در کش��ور روبه رو هستند که البته دولت 
با پرداخت تس��هیالتی به ارزش ۲۳ هزار 
میلی��ارد توم��ان به بنگاه ه��ای اقتصادی 
توانس��ت از ای��ن مش��کل عب��ور کن��د. 
تسهیالت داده ش��ده به بانک ها برگشت 
داده نش��ده و همچنین کم بودن سرمایه 
از مشکالت بانک های ایرانی است اما ۱۳ 
هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از بدهی دولت 
به بانک ها پرداخت شده و بانک کشاورزی 
در رأس این بانک ها بوده اس��ت. ۲۹ هزار 
میلی��ارد تومان برای افزایش س��رمایه از 
س��وی دولت به بانک ها تزریق شده است 
که در این خصوص هم بانک کشاورزی در 

رأس همه بانک ها بود. 

نوبخت اعالم کرد

انتقاد بدون پشتوانه از دولت سیاه نمایی است
تزریق 2۹هزار میلیارد تومان به بانک ها

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
با اعالم این خبر که ۴۰درصد گاز خاورمیانه 
در ایران مصرف می شود، افزود: ایران با وجود 
اینک��ه بزرگ ترین دارنده ذخای��ر گاز جهان 
است اما بیش��تر گاز تولیدی در داخل کشور 
مصرف می ش��ود. به گزارش ایس��نا، محمد 
حسین عادلی با بیان اینکه مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز دارای ۱۹ عضو اصلی و ناظر 
اس��ت، اظهار کرد: ۶۷ درص��د ذخایر گاز در 
کشورهای این مجمع قرار دارند. وی از افزایش 
تقاضا برای گاز در سال گذشته میالدی خبر 
داد و اف��زود: افزایش تقاض��ا در اروپا ۶درصد 

بوده اس��ت. به گفته عادلی، استرالیا در سال 
آینده میالدی ب��ه بزرگ تری��ن صادرکننده 
ال ان ج��ی تبدیل می ش��ود و رقابت در این 
زمینه افزایش پی��دا می کند. دبیرکل مجمع 
کش��ورهای صادرکننده گاز با تأکید بر اینکه 
گاز به عنوان س��وخت پ��اک نقش مهمی در 
محیط زیست و کاهش آلودگی دارد، تصریح 
کرد: مصرف گاز در ایران بس��یار باالس��ت و 
۴۰ درصد مص��رف خاورمیانه در ایران انجام 
می ش��ود. ایران ب��ا وجود اینک��ه بزرگ ترین 
دارنده ذخایر گاز جهان اس��ت، اما بیشتر گاز 

تولیدی در داخل کشور مصرف می شود.

)ورلداس��تیل(  فوالد  انجمن جهانی 
اعالم ک��رد که تقاض��ای جهانی برای 
فوالد در س��ال ۲۰۱۷ به دلیل احیای 
اقتصادهای توسعه یافته و تسریع رشد 
در بازارهای نوظهور و در حال توسعه، 
بی��ش از آنچ��ه در گ��زارش قبلی این 
نهاد پیش بینی ش��ده بود، رشد خواهد 
کرد. به گزارش ایسنا، طبق پیش بینی 
جدید انجم��ن جهانی فوالد، تقاضا در 
س��ال ۲۰۱۷ به میزان ۱.۳درصد رشد 
کرده و به ۱.۵۳۵میلیارد تن می رس��د 
و در س��ال ۲۰۱۸ با ۰.۹درصد رش��د، 
ب��ه ۱.۵۴۹میلیارد تن بالغ می ش��ود. 
ورلداس��تیل نماین��ده بی��ش از ۱۶۰ 
در  ک��ه  اس��ت  ف��والد  تولیدکنن��ده 

۸۵درصد تولید جهانی سهم دارند.
 ای��ن نه��اد صنعتی در اکتبر س��ال 
میالدی گذش��ته پیش بینی کرده بود 
ک��ه تقاض��ای جهانی برای ف��والد در 
س��ال ۲۰۱۷ به میزان ۰.۵درصد رشد 
خواه��د کرد. صنعت ف��والد که حدود 
۹۰۰ میلیارد دالر در سال ارزش دارد، 
معیاری برای س��نجش سالمت اقتصاد 

جهانی است. 
ب��ر پای��ه گ��زارش انجم��ن جهانی 
فوالد، روس��یه و برزیل از رکود خارج 
شده اند و انتظار می رود رشد اقتصادی 
هند ازس��رگرفته ش��ود. ب��ا این همه 
چین که حدود ۴۵درص��د از تقاضای 
جهانی برای فوالد را به خود اختصاص 

می ده��د، رش��د ضعیف ت��ری خواهد 
داش��ت. طبق پیش بینی ورلداس��تیل، 
تقاض��ای چین ب��رای فوالد در س��ال 
میالدی جاری به دلیل ضعیف ش��دن 
تأثی��ر تدابیر محرک مالی دولت، ثابت 
مانده و به ۶۸۱ میلیون تن می رس��د و 
در سال میالدی آینده ۲درصد کاهش 

پی��دا کرده و ۶۶۷.۴میلیون تن خواهد 
بود. 

در مقابل، انتظار می رود تقاضا برای 
فوالد در اقتصادهای نوظهور و در حال 
توس��عه به جز چین، امسال ۴درصد و 
به ۴۵۲.۷ میلیون تن برسد و در سال 
میالدی آینده ۴.۹درصد توسعه یافته و 

به ۴۷۴.۹ میلیون تن بالغ شود.
 ورلداس��تیل ب��رآورد خود از رش��د 
تقاضا در س��ال میالدی گذش��ته را از 
۰.۲درصد به یک درصد افزایش داد که 
دلیلش افزایش مصرف فوالد در چین 
بود. قیمت های فوالد به دنبال تقاضای 
رو به رش��د و کاهش ظرفیت تولید در 
چین و همچنین مجموعه ای از تدابیر 
ضد دامپینگ علیه صادرات فوالد چین 

صعود کرده اند. 
براس��اس گ��زارش رویترز، ش��رکت 
مش��اوره صنعتی MEPS در گزارشی 
اعالم کرد قیمت های فوالد از دسامبر 
سال ۲۰۱۵ که قیمت ها به پایین ترین 
حد در ۱۲ س��ال اخیر رسیده بوده اند، 

حدود ۴۵ درصد رشد کرده اند. 

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز: 
٤٠ درصد گاز خاورمیانه در ایران مصرف می شود

معاون وزیر صنعت اعالم کرد

سیمان گران نمی شود

پیش بینی افزایش تقاضای جهانی فوالد 

انرژی

واردات

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
مطرح کرد 

 رتبه نخست صادرات غیرنفتی 
در پتروشیمی

مدیرعامل ش��رکت ملی پتروشیمی گفت: در 
س��ال جدید ظرفیت اس��می تولید این صنعت 
را به ۷۲میلیون تن در س��ال ارتقا می دهیم. به 
گزارش مهر، مرضیه ش��اهدایی در آیین افتتاح 
س��یزدهمین همایش بین المللی پتروش��یمی با 
اش��اره به اینکه ظرفیت اسمی در سال گذشته 
به ۶۲ میلیون تن در س��ال رس��ید ک��ه به این 
ترتیب ش��اهد ۵۰میلیون ت��ن تولید محصوالت 

پتروشیمی در سال بودیم.
 وی ادام��ه داد: این در حالی اس��ت که ارزش 
ف��روش خالص محص��والت پتروش��یمی رقمی 
مع��ادل ۲۸میلیون تن به ارزش ۱۵میلیارد دالر 
را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت، این در حالی 
اس��ت که ۲۱ میلیون تن محصوالت پتروشیمی 
روانه بازارهای بین المللی شده اند که این میزان 
۹.۴ میلیارد دالر آورده ارزی برای کشور داشته 

است. 
او گفت: ۳.۴ میلیارد دالر س��رمایه گذاری در 
صنعت پتروش��یمی اتفاق افت��اده، این درحالی 
اس��ت که تصمیم داریم در سال جدید ظرفیت 
اسمی تولید این صنعت را به ۷۲ میلیون تن در 

سال ارتقا دهیم. 
به گفته این مقام مس��ئول، در س��ال گذشته 
هفت طرح ب��ه ارزش ۹ میلیارد دالر در صنعت 

پتروشیمی به بهره برداری رسید. 
ش��اهدایی بیان کرد: در س��الی که گذش��ت 
پتروش��یمی توانس��ت رتبه نخس��ت ص��ادرات 
غیرنفتی در کش��ور را از آن خود کند که مبین 
جایگاه و پتانس��یل های ای��ن صنعت در اقتصاد 
کشور اس��ت. از سویی دیگر، ش��اهد بهبود این 

صنعت پس از برجام هستیم. 
به این ترتیب که بعد از امضای برجام ش��اهد 
حض��ور مجدد ش��رکت های معتب��ر بین المللی 
و نهاده��ای مالی بین المللی دنیا هس��تیم، پس 
می توان گفت پتروش��یمی شاهد جهش دوم در 
این صنعت است. براس��اس گفته های این مقام 
مسئول، مهم ترین محور شرکت ملی پتروشیمی 
انتقال تکنولوژی روز دنیا به کشور، رونق بخش 
خصوصی با رویکرد تکمیل زنجیره تولید است. 

عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات 
پوشاک کشور: 

گمرک با ساماندهی واردات، 
تولید پوشاک داخلی را تقویت 

کرد
عض��و هیات مدیره اتحادیه تولی��د و صادرات 
پوش��اک کش��ور گفت: وضعیت پوشاک کشور 
به دلیل واردات بی رویه بس��یار نابس��امان بود و 
گزارش هایی در این زمینه به گمرک داده ش��د 
که خوشبختانه صدای ما را شنیدند و بخشی از 
مشکالت حل ش��د. به گزارش ایرنا رضا محمد 
جعفر، عضو کارگروه س��اماندهی واردات افزود: 
تغییرات و اقدام  های گمرک در این زمینه بسیار 
محس��وس بود و باید از این سازمان تشکر کرد. 
ای��ن فعال صنعت پوش��اک ادام��ه داد: به طور 
معمول در پایان هر دولتی مش��خص نیست که 

دالر چه آینده ای خواهد داشت.
را  خ��ود  س��رمایه گذاری  تولید کنن��دگان   
متوق��ف می کنند ت��ا وضعیت به حال��ت ثابتی 
برس��د، اما برخ��الف دوره های پیش��ین اکنون 
سرمایه گذاری در صنعت پوشاک بسیار افزایش 
یافت��ه و اقدام ه��ای گمرک ای��ن اطمینان را به 
تولیدکنن��دگان داده تا س��رمایه گذاری خود را 

عملی کنند. 
محمد جعف��ر تاکید ک��رد: اقدام های گمرک 
آنقدر ما را شوکه کرد که تولید کنندگان داخلی 
ق��وت گرفته اند. عضو هیات مدیره اتحادیه تولید 
و صادرات پوشاک کشور گفت: سازمان حمایت 
باید به عرضه کنندگان و فروش��گاه مراجعه کند 
تا کاالیی که قرار اس��ت به دست مشتری برسد 
را رصد کرده و از نحوه واردات و تولید آن با خبر 
ش��ود. زمانی که کاالیی به عن��وان قاچاق مورد 
بررس��ی قرار می گرفت برخی اف��راد مدارکی را 
می آوردند که نشان می داد کاالی آنها به صورت 
قانونی وارد ش��ده اما اکنون با الکترونیکی شدن 

گمرک این کار متوقف شده است. 
عضو کارگروه ساماندهی واردات افزود: موضوع 
دیگر که در گمرک بررسی شد و مبادی ورودی 
را تحت کنترل قرار دادند س��بب ش��د واردات 
پوش��اک از کیلویی به ثوب بندی تغییر یابد. وی 
به قیمت گذاری کاالهای وارداتی اشاره و تصریح 
ک��رد: از کف فروش��گاه و نح��وه قیمت گذاری 
پوشاک مش��خص اس��ت که اقدام های گمرک 
تاثیر گذاش��ته و نظارت ها روی واردات بیش��تر 
شده تا تولید داخل با قدرت بیشتری بتواند کار 

خود را ادامه دهد.
 از این نظر می توان��م بگویم که این تغییر در 
بازار ملموس ش��ده است. این مقام صنفی ادامه 
داد: وزارت کشور باید در بخش هایی به گمرک و 
وزارت صنعت کمک کرده و استانداران را همراه 
کند. کوله ب��ری، ته لنجی و بازارچه ای در اختیار 
گمرک نیس��ت و خیلی به صنعت پوشاک ضربه 
می زند. البته در اینکه کار زیادی می برد ش��کی 
نیس��ت اما باید این موض��وع به صورت تدریجی 
حل شود و برنامه ای در این رابطه داشته باشند. 
پی��ش از این گم��رک ای��ران از دس��تورکار 
قرارگرفت��ن هش��ت برنام��ه ب��رای حمای��ت از 
تولیدکنندگان پوش��اک خب��رداد و اعالم کرد: 
حسابرس��ی برندهای معروف پوش��اک و اجرای 
ش��ماره بارک��د و شناس��ه کاال در دس��تور کار 
گم��رک و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت قرار 

گرفته است. 

نفت

وزیر نفت:
مردم تعیین می کنند 

شرکت های خارجی به ایران 
بیایند یا فرار کنند!

وزی��ر نفت با تاکی��د بر اینک��ه تصمیم مردم 
درمورد حضور ش��رکت های خارج��ی در ایران 
تعیین کنن��ده اس��ت، اظهار کرد: م��ردم در ۲۹ 
اردیبهش��ت تصمیم خواهند گرفت شرکت های 
خارج��ی به ایران بیایند یا فرار کنند. به گزارش 
ایس��نا، بی��ژن زنگن��ه در جمع خبرن��گاران در 
حاشیه س��یزدهمین همایش بین المللی صنعت 
پتروشیمی ایران از تولید بنزین در ستاره  خلیج 
فارس از اواس��ط هفته ج��اری خبر داد و گفت: 
نخستین تولید بنزین از پاالیشگاه ستاره خلیج 
ف��ارس در میانه هفته جاری رخ می دهد و ما به 
این هدف می رس��یم و به صورت مس��تمر از این 
پاالیش��گاه بنزین تولی��د می کنیم. وی در مورد 
زمان افتتاح رس��می بنزین س��ازی پاالیش��گاه 
س��تاره خلیج فارس توضیح داد: منتظر هستیم 
تا فرآیند اجرا ش��ود. تا مطمئن نشویم، اقدامی 
نمی کنی��م. م��ا احتیاجی به کارهای نمایش��ی 

نداریم.
وزیر نفت در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا در 
زمینه زمان برگ��زاری مناقصه های نفتی گفت: 
مناقصه به صورت محدود برگزار و از پنج یا شش 
شرکت خارجی دعوت خواهد شد. این شرکت ها 
پیش��نهاد فنی و بعد پیش��نهاد مالی و بازرگانی 
خود را ارائه می کنند، البته با برخی ش��رکت ها 
امض��ای تفاهم نام��ه صورت گرفت��ه و اطالعات 
میدان ها ب��ه آنها داده و پیش��نهاد فنی آنها در 

حال آماده سازی است.
زنگن��ه در ادامه در م��ورد مذاکره با هندی ها 
برای توس��عه میدان گازی فرزاد بی توضیح داد: 
ب��رای مذاکره ب��ا هندی ها زم��ان زیادی صرف 
کردی��م، اما چیزی از مذاکره ب��ا هندی ها عاید 
کشور نمی شود، البته هنوز نمی گوییم مذاکرات 
شکس��ت خورده و نتیجه مذاکرات بس��تگی به 

نظر طرف مقابل دارد.

تمایل گاز پروم برای توسعه میدان فرزاد
وی از اع��الم تمای��ل گاز پروم روس��یه برای 
مطالع��ه میدان ف��رزاد A و B خبر داد و گفت: 
این شرکت روسی هم برای توسعه میدان فرزاد 
اعالم آمادگی کرده است. همچنین ممکن است 
در این میدان یک چاه اکتشافی حفر کنیم یا به 
روش��ی غیرمتعارف این میدان را توسعه دهیم؛ 

.EPCF روشی مانند
 

دعوت زنگنه از مردم برای حضور در انتخابات
وزی��ر نفت در ادامه با تاکید بر اینکه توس��عه 
همه میدان های مش��ترک در اولویت قرار دارد، 
گفت: هن��وز مش��کالت بانکی وج��ود دارد که 
بخش��ی از این مشکالت روانی هستند و بخشی 
دیگر به دلیل احتیاط خارجی هاس��ت. انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در این زمین��ه تعیین کننده 
اس��ت. میزان مش��ارکت م��ردم و گرایش مردم 
برای آینده ایران مهم است. من از مردم دعوت 
می کنم با قدرت تمام به حداکثر مش��ارکت در 

انتخابات حضور داشته باشند. 
زنگنه ادام��ه داد: مردم باید سرنوش��ت خود 
را با رأیی ک��ه می دهند تایید کنند. جهان نگاه 
می کن��د تا ببین��د دولت چقدر اقت��دار دارد. ما 
کش��ور مقتدری با رهبری حکیم داریم. اصل بر 
این اس��ت که در دولت ع��ادی همه میدان های 

مشترک قرارداد داشته باشند.

بازار نفت در انتظار رشد دوباره 
قیمت ها

یک بانک آمریکایی اعالم کرد که با وجود افت 
قیمت نفت در هفته گذشته به دلیل برخی دالیل 
فن��ی، بنیادهای ب��ازار نفت موجب رش��د دوباره 

قیمت ها خواهند شد.
 به گزارش ایس��نا، ش��بکه بلومب��رگ گزارش 
داد ک��ه بان��ک آمریکایی گلدمن س��اکس اعالم 
کرده اس��ت افت قیمت نفت در هفته گذش��ته، 
هیچ توجیه بنیادینی نداش��ته اس��ت. در گزارش 
هفت��ه گذش��ته این بانک اعالم ش��ده اس��ت که 
شتاب کاهش سطح ذخیره سازی نفت در آمریکا 
امیدوار کننده اس��ت و پیش بینی می شود که این 
روند در س��ه ماه دوم سال جاری میالدی، شتابی 

بیشتر پیدا کند.
تحلیلگران گلدمن س��اکس اعالم کردند از دید 
ما، دلیل فنی معامالت��ی دلیل اصلی افت قیمت 
نفت بوده است نه دالیل بنیادین. این کارشناسان 
با تاکی��د بر پیش بین��ی خود مبنی بر رس��یدن 
میانگین قیمت ش��اخص نفت خ��ام برنت به ۵۹ 
دالر در س��ه ماه دوم س��ال جاری میالدی، اعالم 
کردند که گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا در 
هفته گذش��ته مبنی بر افت قیمت نفت، همسو با 

انتظارها بوده است.
 

اوپک به دنبال تمدید توافق 
کاهش تولید نفت است

یک منبع اعالم کرد کمیته فنی کش��ورهای عضو 
و غیر عضو اوپک توصیه کرده است که توافق کاهش 
تولید نفت ش��ش ماه دیگر تمدید ش��ود. به گزارش 
ایسنا، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع از 
مذاکرات اعالم کرد که کمیته فنی اوپک و غیر اوپک 
پیش��نهاد می کنند که تولیدکنن��دگان نفت توافق 
جهانی برای کاهش عرضه را پس از ماه ژوئن امسال 
شش ماه دیگر تمدید کنند. به گفته یک منبع، سطح 
پایبندی کش��ورهای متعهد در ماه مارس امسال در 
مجموع ۹۸درصد بوده که نس��بت به  فوریه س��ال 
ج��اری میالدی بهبود یافته اس��ت. در نشس��ت یاد 
شده همچنین میزان پایبندی کشورهای عضو اوپک 
به توافق کاهش تولید بررس��ی و میزان پایبندی در 
س��طح ۱۰۳درصد اعالم شد که با تازه ترین گزارش 

ماهانه اوپک همخوانی دارد. 
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وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت از 
ابالغ دستورالعمل جدید مالیاتی برای 
صادرکنن��دگان ط��ی یک م��اه آینده 
 خبر داد و تصریح ک��رد: کارخانه های 
۱۰ س��ال تعطی��ل همچ��ون  ارج  و 
قند دزف��ول را به پای این دولت نباید 

گذاشت. 
محمدرض��ا  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
نعم��ت زاده در نشس��تی خب��ری ب��ا 
محوری��ت تش��ریح عملک��رد و تبیین 
دس��تاوردهای وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در دولت تدبیر و امید که صبح 
دیروز برگزار ش��د، ابراز امیدواری کرد 
که مردم با حضور فعال خودش��ان در 
انتخابات پیش رو نسبت به آینده کشور 
بهترین تصمی��م را اتخ��اذ کنند. وی 
اظه��ار کرد: خوش��بختانه مقوله تایید 
صالحیت ه��ا به اتمام رس��ید و نگران 
بودی��م که چگونه از بین حدود ۱۶۰۰ 
می خواهد  نگهبان  ش��ورای  کاندیدای 
تایید صالحیت ها را مدنظر قرار دهد. 

نعمت زاده افزود: در برخی رسانه های 
خارجی دیدم که عنوان می کنند اینکه 
از مق��ام معظ��م رهب��ری ت��ا دیگران 
انتخابات  توصیه می کنن��د م��ردم در 
پیش رو مش��ارکت کنن��د می خواهند 
پایه های حکومت خود را محکم کنند 
یا نگران مردمند؟ این گونه صحبت ها 
ش��یطنت اس��ت و من معتقدم انقالب 
ما نعمت بزرگی اس��ت و شرایط امروز 
کشور ما در بین الملل وضعیت خاصی 
دارد و باید با مش��ارکت حداکثری در 
انتخاب��ات پی��ش رو بهترین تصمیم را 
برای سرنوش��ت کش��ور بگیریم. وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت در بخش��ی 
از نشس��ت خود عنوان کرد: راه اندازی 
در  نیمه تم��ام  ط��رح   ۵۰۰۰ ح��دود 
سراسر کشور از جمله اقدامات صورت 
گرفته در دولت یازدهم بوده که در این 
میان ۳۱ طرح ما هم حالت ملی داشته 
که این طرح ه��ا یا به طور کامل انجام 
و افتتاح شده یا در شرف افتتاح است. 
وی ادام��ه داد: در ای��ن میان برخی 
رس��انه ها نیز این گونه انتقاد می کنند 
که چگونه دولت هر هفته چندین طرح 
افتت��اح می کند، اما در هر صورت اینها 
طرح هایی اس��ت که طی این س��ال ها 
در دولت اجرا ش��ده اس��ت. نعمت زاده 
همچنین عنوان کرد: س��ال گذشته از 
نظر ش��رایط بین المللی اوضاع خاصی 
حاک��م ب��ود که خوش��بختانه ب��ا این 
ش��رایط کش��ور در امنیت کامل بود، 
در حالی که کشورهای مختلف ممکن 
است شرایط متعددی را تجربه کنند. 

بخش معدن رشد کرده است؛ 
آمارها در حال اصالح است

وی ادام��ه داد: در ح��وزه صنعت و 
معدن نیز در این مدت از رش��د خوبی 
برخوردار بودی��م و با وجود اینکه آمار 
مع��دن م��ا منف��ی اعالم ش��د، اوضاع 
مناسبی در این بخش حاکم بود. آنچه 
اعالم ش��د به دلیل اش��کاالتی بود که 
در جم��ع آوری اطالعات صورت گرفته 
بود، بر همین اس��اس بانک مرکزی و 
مرک��ز آمار درصدد اص��الح این بخش 
هس��تند، چرا که ما در بخش معدن با 
رشد تولید و صادرات مواجه بوده ایم و 
در چنین شرایطی این گونه نیست که 
از نظر ارزش افزوده رشد منفی داشته 

باشیم. 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 

همچنین عنوان کرد: در بخش صنعت، 
آماره��ا از ارزش افزوده ۵درصدی خبر 
می ده��د ک��ه البته اگر آم��ار ۱۲ماهه 
احصا شود، این رقم افزایش نیز خواهد 
داش��ت، چرا که در سه ماه پایانی سال 
در بخش های��ی مانن��د صنایع فلزی و 
غذایی تولید رو به رش��د بوده  اس��ت. 
نعم��ت زاده همچنین ب��ه تکالیفی که 
از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی برعهده 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت قرار 
گرفته اس��ت، اش��اره کرد و گفت: در 
ح��وزه حمای��ت از صنای��ع کوچک و 
متوس��ط که مورد تایی��د رهبری بود، 
قرار بود ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط 
که مش��کل نقدینگی داشته یا متوقف 
بودن��د حمایت ش��وند ک��ه البته این 
تعداد به ۱۲هزار واحد رس��ید و بعدها 
با افزوده شدن بخش کشاورزی به این 
ح��وزه این رقم به ۲۴ ه��زار و ۷۰۰ تا 
۸۰۰ ه��زار مورد رس��ید و بالغ بر ۱۷ 
میلیارد تومان تسهیالت بانکی به این 

بخش داده شد. 

رشد ناکافی صادرات
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به اینکه از لحاظ صادرات ۳درصد رشد 
داش��تیم، اظهار کرد: از لحاظ مقدار با 
رش��د بی��ش از ۳۵درص��دی صادرات 
غیرنفتی مواج��ه بودیم که پیش بینی 
ما در این راس��تا ۲۵ درصد بود، اما به 
هدف��ی که مدنظر ما بود از نظر رش��د 
صادراتی در س��ال گذش��ته نرسیدیم. 
نعمت زاده ادامه داد: صادرات در س��ال 
گذشته از واردات پیشی گرفته و تعبیر 
رئیس جمه��وری این بود که ما از پول 
نفت ب��ه س��مت واردات نرفته ایم. در 
حال حاضر بای��د اعالم کنم که حدود 
۴۴ میلی��ارد دالر ص��ادرات غیرنفتی 
داش��ته ایم و می��زان واردات نیز حدود 
۴۳ میلی��ارد دالر بوده اس��ت. وی در 
مورد واحدهای دانش بنیان صنعتی نیز 
خاطرنش��ان کرد: ۱۳درصد واحدهای 
واحدهای صنعتی هستند  دانش بنیان 
و تالش مان بر این است که واحدهای 

صنعتی خود را دانش بنیان کنیم. 

ابالغ دستورالعمل جدید مالیاتی
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
همچنی��ن در مورد رف��ع موانع تولید 
و رقابت پذیر عن��وان کرد: اغلب موارد 
در این خصوص به تصویب رس��یده و 
اجرایی شده است. نعمت زاده در ادامه 
ب��ه موضوع امور مالیاتی اش��اره کرد و 
گف��ت: در این خصوص طی جلس��ات 
مختل��ف ب��ه دو جمع بندی رس��یدیم 
و براس��اس بخش��نامه ای که توس��ط 
سازمان امور مالیاتی مدنظر قرار گرفت 
تصمیم بر این شد تا اظهارنامه صنایع 

و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط 
همانند ش��رکت ها باشد و اگر اختالفی 
در این زمینه وجود داشت رسیدگی ها 
مدنظر قرار گیرد که این مسئله باعث 
رفع بالتکلیفی می ش��ود. همچنین در 
مورد ص��ادرات، واحدها موظفند ظرف 
ی��ک ماه مالی��ات بر ارزش اف��زوده را 
مسترد کنند که ضعف های قانونی این 
اجازه را نمی داد. در نهایت بخشنامه ای 
تصویب و دستورالعمل جدیدی توسط 
سازمان امور مالیاتی مدنظر قرار گرفت 

که طی یک ماه آینده ابالغ می شود. 
وی ب��ا اش��اره به میزان تس��هیالت 
بانک��ی پرداخت��ی در بخ��ش صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در س��ال گذش��ته 
اعالم کرد: طی ۱۲ ماه س��ال گذشته 
۱۶۱هزار میلیارد تومان تس��هیالت به 
بخش صنعت، مع��دن و تجارت تعلق 
گرفت که نسبت به سال ۱۳۹۴ شاهد 
رشد ۳۲ درصدی هس��تیم. همچنین 
در بخ��ش تج��ارت ۷۲ ه��زار میلیارد 
تومان تس��هیالت ارائه ش��د که شاهد 
رشد ۲۶درصدی در این بخش نسبت 

به سال ۱۳۹۴ هستیم. 

کارخانه های ۱۰ سال تعطیل را به 
پای این دولت نگذارید

وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت در 
پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر تعطیلی 
کارخانجات مختلف و اینکه واحدهای 
صنعتی کوچک و متوس��ط تسهیالت 
چش��مگیری دریافت نکرده اند، تصریح 
ک��رد: برخی ب��ا بی انصافی مس��ائل را 
به صورت نادرس��ت مط��رح می کنند و 

می خواهند با تعطیلی کارخانجاتی که 
۱۰ سال متوقف شده اند عملکرد دولت 
را زیرسوال ببرند. نعمت زاده ادامه داد: 
به طور مث��ال واگذاری کارخانه ارج در 
س��ال ۱۳۷۴ صورت گرفته و سهامدار 
عمده آن شرکت توس��عه ملی وابسته 
ب��ه بانک ملی اس��ت، اما بانک س��هام 
خود را نگه داش��ته و ما به آنها توصیه 
کرده ایم آن را بفروشند، اما آنها نرخی 
را اع��الم می کنند که کس��ی حاضر به 
خرید نیست. عالوه بر این برخی اعالم 
کردن��د ک��ه کارخانه داروگ��ر تعطیل 
است. این کارخانه ۷۰ -۶۰ سال است 
که تکنول��وژی دارد و بخش خصوصی 
آن را خریداری کرده و در حال حاضر 
نیز مشغول فعالیت است. عالوه بر این 
یک برند روغن نباتی که مربوط به این 
شرکت است خط تولید آن فعال بوده، 
اما اعالم کرده اند که تعطیل اس��ت در 

حالی که این گونه نیست. 
وی همچنی��ن به وضعی��ت کارخانه 
قند دزفول اش��اره و خاطرنش��ان کرد: 
قند دزفول ۱۰ س��ال قبل متوقف شد 
و قطعات و تجهی��زات آن به کارگران 
اختصاص یافت. وزیر جهاد کش��اورزی 
اعالم کرد در آن منطقه امکان کش��ت 
چغن��در وج��ود دارد و می توانی��م در 
زمین��ه قن��د و ش��کر ب��ه خودکفایی 
برس��یم. ما نیز با اصرار به قوه قضائیه 
درخواس��ت نوسازی و بازسازی دادیم، 
اما بعدا متوجه شدیم نیمی از کارخانه 
نیس��ت، هرچند در نهایت طی دو ماه 

آینده بازسازی می شود. 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت با 
تاکید بر اینکه نیم��ی از واحدهایی که 
تعطیل ش��ده اند مربوط ب��ه دولت های 
قب��ل و حتی قبل از دول��ت نهم و دهم 
هستند و بازسازی آنها به صالح نیست، 
بی��ان کرد: اگر کارخانه ارج نوس��ازی و 
به روزرس��انی می کرد اکنون می توانست 
صادرات هم داشته باش��د، اما صادرات 
آنها در حال حاضر مشتری پذیر نیست. 
ما از رس��انه ها می خواهیم اگر می بینند 
فاجع��ه ای رخ می دهد اعالم کنند اما از 
سوی دیگر اگر فعالیتی نیز مدنظر قرار 
می گیرد آن را منتشر کنند. به طور مثال 
در شهرک های صنعتی در دوره ما بیش 

از ۱۰۰۰ واحد راه اندازی شده است. 

نعمت زاده: 

نیمی از کارخانه های تعطیل شده مربوط به دولت قبلی است

آب

عضو اتاق ایران: 
ایران از بحران آب رنج می برد

عضو اتاق ایران و سرپرست مرکز ملی مطالعات 
راهبردی کشاورزی و آب با اشاره به پیگیری ایجاد 
مرکز تفکر و مطالعات بین المللی آب مجازی برای 
مقابله با بح��ران آب در جهان، گفت: ایران از این 
بحران رنج می ب��رد و فرصت اندکی برای مقابله با 
آن دارد. به گزارش ایرنا،  محمدحسین شریعتمدار 
در نشست خبری نخستین همایش بین المللی آب 
مجازی در محل ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کش��اورزی ایران افزود: کشورها و مناطق مختلف 
جه��ان امروز با بحران محیط زیس��ت و منابع آبی 

درگیرند یا در معرض تهدید آن قرار دارند. 
به گفت��ه این مق��ام مس��ئول، امروز ای��ران به 
دالیلی همچون افزایش جمعیت، افزایش تقاضای 
مواد غذایی، سوء مدیریت منابع آب و محیط زیست 
و تغییرات اقلیمی به این بحران دچار ش��ده است. 
دبی��ر اجرایی نخس��تین همای��ش بین المللی آب 
مجازی با بیان اینکه مایوس نیستیم، اجرای طرح 
احیا و تعادل بخش��ی آب ه��ای زیرزمینی، اجرای 
طرح های آبخیزداری، بازچرخانی آب، اس��تفاده از 
آب مج��ازی و. . . را از جمل��ه راهکارهای مقابله با 

بحران آب در ایران عنوان کرد. 
ش��ریعتمدار خاطرنش��ان ک��رد: به آب��ی که در 
مراحل مختلف تولید یک کاال اس��تفاده می شود، 
آب مجازی یا غیرمستقیم می گویند و برای تجارت 
آب مجازی باید کاالها و محصوالت کش��اورزی ای 
را تولید کنیم که آب کمتری نیاز داش��ته باشند و 
در مقابل کاالهایی وارد کنیم که برای تولید به آب 
بیشتری نیاز دارند. در ادامه عباس کشاورز، معاون 
امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: مسائلی 
نظیر امنیت غذایی، اش��تغال، جابه جایی جمعیت، 
به خطر افتادن اس��تقالل ملی و. . . در موضوع آب 
مجازی مطرح است که کشورها با حساسیت، آنها 

و تاثیرات شان را پیگیری می کنند. 
ب��ه گفت��ه وی، در آب مجازی کش��ور وارد یک 
رقابت تکنولوژیک می شود و تغییر اقلیم به عنوان 
مفهومی دیگ��ر مرتبط ب��ا آن می تواند کاهش یا 
افزایش مزیت اقتصادی محصوالت کشاورزی را به 

دنبال داشته باشد.
 کشاورز یادآوری کرد: تاکنون و در سطح جهانی 
تفاهم برای پایبندی به اص��ول آب مجازی وجود 
نداشته است و در نخستین و مهم ترین گام باید در 
سطح ملی نسبت به آن اطالعات الزم را ارائه کنیم. 
وی گفت: عمده تمرکز این همایش بین المللی بر 
بحث و گفت وگو درخصوص نظریه آب مجازی بین 
اندیشمندان، نظریه پردازان، متخصصان و مدیران 
اس��ت تا با شناس��ایی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و 
زیس��ت محیطی آن بتوان نقش��ه راه مناسبی در 
راس��تای پایداری محیط زیست و جریان مستمر 

بهبود اقتصادی ایجاد کرد. 

نفت

محمود واعظی خبر داد
سفر بدون روادید ایرانیان به 
مناطقی از روسیه و توسعه 

تجارت بین دو کشور
محم��ود واعظ��ی با اش��اره ب��ه تصوی��ب قانون 
لغ��و روادید بین ایران و روس��یه، گفت: براس��اس 
ای��ن قان��ون ایرانی��ان می توانند ب��دون روادید به 
منطقه خاور دور روس��یه س��فر کنن��د و به زودی 
ش��اهد نتایج این قانون و توس��عه روابط تجاری و 
اقتصادی دو کش��ور خواهیم ب��ود. به گزارش ایرنا 
رئیس ایرانی کمیس��یون مشترک اقتصادی ایران 
و روس��یه تصریح کرد: این قانون پس از سفر اخیر 
دکتر روحانی به مس��کو تصویب ش��د. وی افزود: 
س��فر رئیس جمهوری کش��ورمان به روسیه که در 
هفته ه��ای اخی��ر ص��ورت گرفت منجر ب��ه انجام 
تفاهمنام��ه ای درباره ساده س��ازی ت��ردد اتباع دو 

کشور شد. 
واعظی، اخذ روادید را یکی از موانع توسعه روابط 
تجاری بین ایران و روس��یه عنوان ک��رد و افزود: 
هفته گذشته این کشور قانونی را تصویب کرد که 
براساس آن ایرانیان می توانند بدون کسب روادید 
به منطقه خاور دور روسیه سفر کنند. عضو هیأت 
دولت به سختگیری های زیادی که از سوی روسیه 
در این زمینه وجود داش��ت اش��اره ک��رد و یادآور 
ش��د: روس��یه در یک مرحله آسان سازی در تردد 
بین دو کش��ور به وجود آورد ک��ه کمک زیادی به 
توسعه روابط بود. رئیس ایرانی کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و روس��یه خاطرنشان ساخت: پیرو 
انعقاد تفاهم نامه مذکور روس��یه در روز های اخیر 

اقدام به لغو روادید بین دو کشور کرد. 
به گزارش ایرنا، روس��یه در روزهای اخیر قانونی 
را تصویب کرده است که براساس آن اتباع ایران و 
۱۷ کشور دیگر اجازه می یابند بدون کسب روادید 
برای هش��ت روز فقط به منطقه خاور دور روسیه 
س��فر کنند. واعظی اتخاذ این سیاس��ت از جانب 
روس��یه را بر افزایش روابط اقتصادی موثر ارزیابی 
کرد و بیان داشت: عالوه بر توسعه روابط اقتصادی 
توسعه روابط فرهنگی و علمی را به همراه خواهد 

داشت. 
عضوهی��ات دول��ت گف��ت: لغو روادی��د بین دو 
کشور همچنین به ازدیاد حضور گردشگران در دو 
کش��ور کمک شایانی خواهد کرد. به گزارش ایرنا، 
کشورهایی که ش��امل لغو روادید شده اند عبارتند 
از ایران، الجزایر، بحرین، برونئی، هند، قطر، چین، 
کره ش��مالی، کوی��ت، مراکش، مکزی��ک، امارات، 
عمان، عربس��تان سعودی، سنگاپور، تونس، ترکیه 
و ژاپن. خاور دور روسیه منطقه گسترده ای شامل 
۹ اس��تان با وس��عت ۶میلیون و ۱۶۹ هزار و۳۰۰ 
کیلومترمربع می ش��ود که ۳۶ درصد مساحت این 
کش��ور را تش��کیل می دهد. جمعی��ت این منطقه 
نیز ح��دود ۶میلی��ون و ۳۰۰ هزار نفر اس��ت که 
پیش بینی می شود تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۰درصد 

کاهش یابد. 
خاور دور روس��یه در منتهی الیه ش��رق روسیه 
بی��ن دریاچه بای��کال و اقیان��وس آرام قرار گرفته 
و ح��دود یک س��وم از مس��احت روس��یه را دربر 
می گیرد. جمعی��ت ناحیه فدرالی خاور دور حدود 
۳ تا ۶ میلیون نفر اس��ت که بیشتر آنها روس تبار 
و اوکراینی تبار هس��تند و بیش��تر در قسمت های 

جنوبی این ناحیه فدرال زندگی می کنند. 
۷۵درص��د جمعیت ناحی��ه فدرالی خاور دور در 
ش��هرها زندگی می کنند. مهم ترین شهرهای این 
ناحیه عبارتند از والدی وس��توک، خاباروفس��ک، 
بالگووشچنس��ک،  ب���رآم��ور،  کام��سامولس��ک 
 یاکوت���س��ک، پتروپ��اولوفسک-کامچاتس��کیی، 
یوژنو-ساخالینسک، ناخودکا، اوسورییسک. روسیه 
برای جب��ران کاهش جمعیت و توس��عه نیافتگی 
منطق��ه خ��اور دور تدابی��ری را اتخاذ ک��رده که 
مهم ترین آن اهدای زمین رایگان اس��ت. براساس 
قانون جدید که از روز ۱۳ دی ماه سال گذشته به 
اجرا در آمد، دولت روس��یه به هر ش��هروند روسی 
درخواس��ت کننده، ی��ک هکتار زمی��ن به صورت 
رایگان در خ��اور دور اعطا می کند که پس از یک 
دوره بهره برداری و اجرای تعهدات در قبال قانون، 

در مالکیت قطعی افراد قرار خواهد گرفت. 

در مذاکرات اصلی و حاش��یه ای نشس��ت 
»OSJD«در  ریل��ی  منطق��ه ای  س��ازمان 
پایتخت بالروس، برای راه اندازی قطار باری 
مینس��ک-بندرعباس و بین المللی شدن سه 

مسیر ریلی ایران توافق شد. 
حس��ین عاش��وری، عض��و هیات مدی��ره 
و مع��اون حمل و نق��ل بین الملل��ی راه آه��ن 
جمه��وری اس��المی و سرپرس��ت هی��أت 
ایرانی در رابطه با نتایج این نشس��ت گفت: 
موضوع و محوره��ای اجالس هیات های ۲۶ 
کش��ور عضو س��ازمان منطقه ای کشورهای 
ش��رق اروپا، قفقاز، آس��یای میانه، روس��یه 
و چی��ن، اجرایی ک��ردن برنامه های س��ال 
جاری میالدی و تدوین دس��تور کار س��ال 
۲۰۱۸ س��ازمان ب��ود. به گ��زارش ایرنا، وی 
ادام��ه داد: م��ا موضوع راهگذره��ای جدید 
از ترکیه به س��مت پاکس��تان را که از ایران 
می گ��ذرد، مطرح کردیم ت��ا گذرگاه هایی را 
 که در سال های اخیر در مناطق مرزی مانند 
اینچه ب��رون راه ان��دازی کردی��م به صورت 
 »OSJD«رس��می به مس��یرهای س��ازمان

اضافه شود. 
عاشوری گفت: با توافق های صورت گرفته، 
قرار ش��د راهگذرهای ترانزیتی ایران شامل 
ترکیه به پاکس��تان، آس��تارا به بندرعباس و 
اینچه ب��رون به همین بندر ب��ه کریدورهای 
بین المللی س��ازمان او اس ج��ی دی افزوده 
ش��ود. این مقام ایرانی اظهار کرد: همچنین 
در حاشیه نشس��ت مینس��ک، مذاکراتی با 
رئیس��ان راه آهن بالروس، روس��یه، استونی، 
لتونی، لیتوانی و چند کشور دیگر عضو برای 

فعال س��ازی کریدورها به ویژه شمال-جنوب 
داش��تیم، زیرا ب��ا وجود اینکه ای��ن گذرگاه 
بیش از ۱۴سال اس��ت بین تهران، مسکو و 
دهلی نو توافق ش��ده، تاکنون از ظرفیت آن 

استفاده خاصی نشده. 
ط��رح راهگذر ترانزیتی ش��مال- جنوب در 
راس��تای تکمیل گذرگاه هلسینکی پایتخت 
فنالند و بمبئی در هندوستان است که ارتباط 
ترانزیتی کش��ورهای ش��مال اروپا و روس��یه 
را از طری��ق ایران و جمه��وری آذربایجان به 
کشورهای حوزه اقیانوس هند و جنوب شرق 
آس��یا برقرار می کند. افزون بر مس��یر ۷۲۰۰ 
کیلومت��ری اصلی، ش��اخه های انش��عابی این 
گ��ذرگاه بین قاره ای به ط��ول هزاران کیلومتر 
ده ها کشور دورتر را در آسیا و اروپا به هم پیوند 
خواهد داد و یکی از اقتصادی ترین مسیرهای 

جاده ای بین المللی می شود. 
مع��اون حمل و نق��ل بین الملل��ی راه آه��ن 
جمهوری اسالمی همچنین در ادامه مصاحبه 
با ایرن��ا گفت: در بخش دیگ��ری از مذاکرات 
مینس��ک هم مقرر ش��د ب��ا توجه ب��ه توافق 
کاه��ش ۵۰درص��دی تعرفه ه��ای ریلی برای 
س��ال ۲۰۱۷ بین ایران، روس��یه و جمهوری 
آذربایجان، نسبت به بهره برداری از راهگذرها 
اقدام ش��ود. عاش��وری افزود: در م��ورد دیگر 
توافق، ایران پیشنهاد کرد قطاری از مینسک 
به بندرعباس برای حمل کاالهای مورد تبادل 
دو کش��ور و همچنی��ن بی��ن حاش��یه خلیج 
فارس و هندوس��تان با بالروس و کش��ورهای 
راه اندازی کنیم که مورد استقبال قرار گرفت. 
وی در پای��ان گفت: با توج��ه به این موضوع، 

مقرر ش��د در ی��ک م��اه آینده مت��ن توافق 
چهارجانب��ه تهران، مس��کو، باکو و مینس��ک 
را در ای��ن باره تنظی��م و نهایی کنیم تا قطار 
مینسک -بندرعباس راه اندازی شود. در بیست 
و پنجمین دوره اجالس او اس جی دی مسائل 
بین المللی مربوط به شبکه حمل و نقل ریلی در 
نشست های مدیران راه آهن عضو این سازمان 
منطقه ای با شرکت هیات های نمایندگی ۲۶ 
کشور شامل مناطق شرق اروپا، قفقاز، آسیای 

میانه، روسیه و چین بررسی شد. 
توس��عه حمل و نقل ریلی باری و مسافری، 
تکمیل و به روزرس��انی مق��ررات بین المللی 
حقوق��ی، افزایش ت��وان رقابت��ی حمل و نقل 
ب��ا راه آهن و بیش��تر کردن ت��وان حجم نقل 
و انتق��ال بی��ن قاره ه��ا در دس��تور کار این 
نشست پنج روزه بود. کنفرانس مدیران ارشد 
»OSJD«به عن��وان باالترین ارگان مدیریتی 
این سازمان منطقه ای، هر سال یکبار برگزار 
می ش��ود و برنامه ری��زی، تعیین خط مش��ی 
و تصمیم گی��ری در زمین��ه مس��ائل ریلی بر 
عهده این اجالس اس��ت. در این نشست های 
س��االنه، گزارش های کمیسیون های سازمان 
در زمینه حمل بار و مسافر، عرصه زیربنایی و 
ناوگان، مسائل مالی و محاسباتی، کدگذاری 
آنه��ا  م��ورد  و در  بررس��ی  انفورماتی��ک  و 
تصمیم گیری می ش��ود. بررسی برنامه جامع 
فعالی��ت آین��ده ارگان های اجرای��ی، بودجه 
س��ازمان و س��ایر مس��ائلی که قرار است در 
دس��تور کار اجالس وزیران کشورهای عضو 
س��ازمان قرار گی��رد، در کنفران��س مدیران 

بررسی و پیشنهادهای الزم ارائه می شود. 

صدای سوت قطار مینسک-بندرعباس شنیده می شود
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بان��ک مرکزی در آخرین روزهای س��ال 
گذش��ته طی بخش��نامه ای ب��ه بانک ها و 
موسسه های اعتباری تا 15 اردیبهشت ماه 
امسال فرصت داد تا اطالعات شناسنامه ای 
و هویتی مش��تریان خود را تایید کنند.  به 
گزارش »فرصت امروز«،  براس��اس نامه ای 
که 28 اس��فند ماه پارسال به شبکه بانکی 
کشور ابالغ ش��ده، از بانک ها خواسته شده 
است تا از صحت ثبت اطالعات شناسنامه ای 
مشتریان خود اطمینان حاصل کنند. این 
اقدام در راس��تای راه اندازی س��امانه نظام 
هویت س��نجی الکترونیک��ی )نه��اب( و با 
هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی انجام 
شده اس��ت.  براساس نامه بانک مرکزی، از 
15اردیبهشت ماه به بعد، امکان ارائه خدمات 
بانکی به حساب های دارای نقص اطالعات 
وجود ندارد و بانک ه��ای مختلف با صدور 
اطالعیه هایی از مشتریان خود خواسته اند 
ت��ا با مراجعه به ش��عب بانک ه��ا از صحت 
ثبت اطالعات شناس��نامه ای خود مطمئن 
ش��وند. اما به راس��تی،  »نهاب« چیست؟ 
سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی چه 
کارکردی دارد؟ کاربرد کد ش��هاب چیست 

و با کد ملی چه تفاوتی دارد؟ 

سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی 
)نهاب(

نظام هویت س��نجی اطالعات مشتریان 
بانکی ابتدا با پروژه »نماد« شروع شد، اما در 
ادامه به »نهاب« رس��ید و هم اکنون فرآیند 
اجرایی آن از سوی بانک مرکزی به کندی 
در حال انجام اس��ت. پروژه »نماد« با هدف 
پیاده سازی گواهی امضای دیجیتال در نظام 
بانکی ش��کل گرفت و قرار بود کل ش��بکه 
بانکی و سیستم های بانکداری الکترونیکی 
بتوانند از آن اس��تفاده کنن��د. از همین رو 
در ابت��دای پ��روژه »نماد«، ب��رای پذیرش 
درخواست ها و شناسایی مشتریان و صدور 
گواهی دیجیتال، سامانه ای به نام »نهاب« 
طراحی شد. در این سامانه قرار بود دیتابیس 
کوچکی از مشتریان بانکی متقاضی امضای 
دیجیتال شکل گیرد و مدیریت تقاضاهای 
گواهی دیجیتال از طری��ق »نهاب« پیش 
ب��رود. در واقع »نهاب«، س��امانه مدیریت 
درخواست های »نماد« بود و اگر شخصی به 
شعبه مراجعه می کرد و درخواست »نماد« 
می داد، س��امانه »نهاب« ای��ن کار را انجام 

می داد و به همین دلی��ل نام های »نهاب« 
و »نماد« همواره در کنار هم مطرح ش��ده 
اس��ت.  اما در ادامه بانک مرکزی روند کار 
را تغییر داد و بح��ث مدیریت گواهی های 
دیجیتال را در پ��روژه »نماد« دنبال کرد و 
فرآیند دیگری برای »نهاب« تعریف شد. از 
همین جا بود که پروژه بزرگ تری به نام نظام 
هویت سنجی اطالعات مشتریان بانکی شکل 
 گرفت تا دیتابیس های مشتریان بانک ها یا 
 CIF )costumer information file(
به صورت متمرکز و یک جا جمع و پاالیش 
ش��ود. از آنجا که هر بانک��ی برای خودش 
»CIF«  را تعری��ف می کن��د و آن را ن��زد 
خود نگه م��ی دارد، این اطالعات از بانک ها 
دریافت ش��ده و در سامانه »نهاب« پاالیش 
و به روز می ش��ود و بانک ها با اتصال به این 
سامانه از احراز هویت مشتریان شان مطمئن 
می شوند. در واقع، سامانه »نهاب« در عین 
پاالی��ش اطالعات، ب��ا تکیه ب��ر پایه نظام 
مدیریت الکترونیکی داده ها )نماد(، وظیفه 
مدیری��ت درخواس��ت های گواهی امضای 

الکترونیک را نیز به عهده دارد. 
اما س��خت ترین و دش��وارترین قسمت 
ماجرا، بحث پاالیش اطالعات اس��ت که از 
طریق اتصال به س��ازمان های بیرونی انجام 
می ش��ود. به عنوان مثال، س��امانه »نهاب« 
برای صحت اینکه آیا ش��خصی فوت کرده 
ی��ا اطالعاتی که در اختی��ار بانک قرار داده 
صحیح اس��ت یا نه، ب��ه ثبت احوال متصل 
می ش��ود. هم اکن��ون بخ��ش عم��ده ای از 
بانک ها به ص��ورت جداگانه ب��ا ثبت احوال 
ق��رارداد دارند و هرکدام پیاده س��ازی های 
خودش��ان را انجام می دهند، ام��ا با آمدن 

»نهاب« تم��ام اس��تعالمات از ثبت احوال 
ذیل س��امانه »نهاب« قرار می گیرد و دیگر 
نیازی نیس��ت تا بانک ها سراغ این ارگان ها 
بروند. همچنین »نهاب« برای چک کردن 
اطالعات مشتریان حقوقی به ثبت شرکت ها 
و برای اطالعات پس��تی به شرکت پست و 
برای اتباع خارجی به فیدا متصل می شود. 
بدین صورت، س��امانه »نهاب« با اتصال به 
نهادهای بیرونی، فاز پاالیش اطالعات را به 

سهولت و درستی انجام می دهد. 

کد »شهاب« چیست
 »ش��هاب« یا شناس��ه هویت س��نجی 
اطالعات مش��تریان بانکی، کدی است که 
به هر مش��تری اختصاص داده می شود. با 
»شهاب« فارغ از اینکه شخص )حقیقی یا 
حقوقی( در کدام یک از بانک های کش��ور 
حس��اب دارد، به او شناس��ه ای اختصاص 
داده می شود و در شبکه بانکی با آن شناسه 
هویتی ش��ناخته می ش��ود. س��پس اینکه 
ش��خص در کدام بانک  فعالیت یا حس��اب 

دارد، در ذیل آن قرار می گیرد. 
البت��ه صحبت ه��ای زیادی درب��اره کد 
»شهاب« مطرح شد و خیلی از کارشناسان 
پیشنهاد دادند که در سامانه »نهاب« به جای 
کد »شهاب« از همان کد ملی استفاده شود، 
چرا که چندین سال است که فعالیت های 
بانکی کشور منوط به استفاده از کد ملی و 
کد شرکتی شده و در اصل تمامی مشتریان 
بانک ها با کد ملی شناس��ایی می ش��وند. از 
همی��ن رو نیازی به تولی��د کد جدیدی به 
نام »ش��هاب« نیس��ت و می توان از همان 
کد ملی در سامانه بهره برد.  اما باوجود این 

پیش��نهادات، کد »شهاب« شباهت زیادی 
با کد ملی یا کد ثبت ش��رکت ها دارد. پایه 
کد »ش��هاب«، همان کد ملی است و برای 
مش��تریان حقیقی این کد تفاوت عمده ای 
با کد ملی و برای مشتریان شرکتی تفاوت 
عمده ای با کد شرکتی ندارد. منتها داده ها و 
اقالم اطالعاتی دیگری در شناسه »شهاب« 
تعریف شده و آن را غنی تر از کد ملی کرده 

است. 

آرزوی دیرینه نظام بانکی
طراح��ی و راه اندازی س��امانه »نهاب« 
براساس دو مصوبه شورای پول و اعتبار و 
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 
صورت گرفت و بانک مرکزی موظف شد 
تا س��امانه یکپارچه ای برای احراز هویت 
مشتریان بانکی راه اندازی کند. از همین 
رو، مدیر کل مق��ررات، مجوزهای بانکی 
و مبارزه با پولش��ویی بان��ک مرکزی در 
مردادماه سال گذش��ته طی بخشنامه ای 
بانک ها را موظف به تعیین شناسه هویت 
الکترونیکی بانکی )کد شهاب( از ابتدای 
مهرم��اه کرد.  در فاز اول این طرح، 25۰ 
میلی��ون رک��ورد از اطالعات مش��تریان 
بانک ها دریافت ش��د ک��ه در فاز پاالیش 
به 5۰ میلیون مش��تری تقلیل یافت و در 
قدم بعدی که البته هنوز کامال اجرا نشده 
اس��ت،  »نهاب« با اتصال آنالین و برخط 
با پای��گاه داده ثبت احوال، ثبت اس��ناد، 
فیدا و پس��ت مرتبط می ش��ود. در ادامه، 
اطالعات پای��گاه داده »نه��اب« پاالیش 
شده و پس از یک فرآیند رفت و برگشتی 
با س��ازمان های بیرونی، به مشتریان کد 
»ش��هاب« اختصاص خواه��د یافت.  این 
س��امانه به عنوان پروفای��ل متمرکز همه 
مشتریان ش��بکه بانکی کش��ور طراحی 
ش��ده و با حفظ تمام اطالع��ات هویتی 
مش��تریان، سبب تسریع در ارائه خدمات 
و اعتبارسنجی دقیق می شود و به بانک ها 
کمک می کند تا به یک سیستم یکپارچه 
ب��رای رتبه بن��دی مش��تری دسترس��ی 
داش��ته باش��ند. راه اندازی س��امانه نظام 
هویت س��نجی الکترونیکی بانکی )نهاب( 
و ش��کل گیری یک پای��گاه داده متمرکز 
برای احراز هویت مش��تریان با شناس��ه 
»شهاب«، از آرزوهای دیرینه نظام بانکی 
اس��ت و امید می رود راه اندازی و اجرای 
آن هرچ��ه زودتر در نظام بانکی عملیاتی 

شود. 
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همه چیز درباره »نهاب« نوبخت از پرداخت 1۳ هزار و ۲5۰ میلیارد 
تومان از بدهی دولت به بانک ها خبر داد

تزریق ۲۹ هزار میلیارد تومان به 
بانک ها

رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور انتقاد 
بدون پش��توانه از دول��ت را س��یاه نمایی توصیف 
ک��رد و گفت: 2۹ هزار میلیارد تومان برای افزایش 
سرمایه از سوی دولت به بانک ها تزریق شده است. 
ب��ه گزارش »فرصت ام��روز«، محمدباقر نوبخت 
در گردهمایی مدیران ش��عب بانک کش��اورزی در 
بابلس��ر از پرداخت 1۳ هزار و 25۰ میلیارد تومان 
از بده��ی دولت به بانک ها خبر داد و با اش��اره به 
ش��رایط اقتص��ادی کش��ور در آغاز ب��ه کار دولت 
یازده��م گفت: زمانی که دولت تدبیر و امید قبول 
مس��ئولیت کرد، ش��رایط ویژه ای در کشور وجود 
داشت که از جمله آن رکود اقتصادی بود.  نوبخت 
افزود: تی��م اقتصادی دولت برای خ��روج از رکود 
که با رش��د اقتصادی منفی 6.8 درصد همراه بود 
و ت��ورم ب��االی 4۰ درصدی را هم با خود داش��ت، 
بای��د برنامه ریزی می کرد.  رئیس س��ازمان برنامه 
و بودجه کش��ور ادامه داد: در چنین ش��رایطی دو 
عامل تشدید کننده مشکالت دولت یازدهم بود که 
تحریم اقتصادی از سوی آمریکا و همچنین صدور 
پنج قطعنامه ش��ورای امنیت علیه ایران به خاطر 

گزارش های خالف واقع از آن جمله بود. 
وی اف��زود: در آن ش��رایط آمریکا ب��ا ابزارهای 
مجازات کنن��ده، صادرات بین 6۰ت��ا 7۰ میلیارد 
دالری ای��ران را تحری��م ک��رده ب��ود و در چنین 
شرایطی روزهای س��ختی به دولت گذشت و تیم 
اقتصادی دولت تدبیر باید از این مش��کالت عبور 
می کرد.  معاون رئیس جمهور تک رقمی شدن نرخ 
تورم و مثبت ش��دن رشد اقتصادی را دو دستاورد 
مه��م دولت یازدهم برش��مرد و تاکی��د کرد: این 
دستاوردها با رفع موانع داخلی و خارجی رخ داد. 
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور 
گفت: مش��کل اصل��ی ای��ران در ای��ام تحریم در 
صادرات نفت بود که باید با تدبیر این مشکل حل 
می شد، در حالی که صنعت هواپیمایی، اتومبیل و 
بیمه ایران نیز تحریم بود و الزم بود به ظرفیت های 
داخلی توجه می کردی��م.  نوبخت گفت: به اذعان 
مجامع جهانی و بین المللی رشد اقتصادی ایران در 
س��ال گذشته 8 درصد بود و رشد اقتصادی کشور 
در سال گذشته در حالی افزایش یافت که بسیاری 
از کش��ورهای ثروتمند همسایه به خاطر وضع بد 

اقتصادی، یارانه پرداختی خود را کاهش دادند. 
س��خنگوی دولت بیان کرد: در حالی که برخی 
از کش��ورها با رشد تورم سه رقمی روبه رو هستند 
و صندوق بین المللی پول، کش��ور ایران را یکی از 
باثبات ترین کش��ورها دانسته است، اما برخی افراد 
با انتقادهای بدون پش��توانه در حال س��یاه نمایی 

هستند. 
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خبرنــامه

قیمت سکه طرح جدید افزایش یافت
صرافان ب��ازار ارز و طال نرخ ه��ر دالر آمریکا را 
۳.74۹ توم��ان و هر قطعه تم��ام بهار آزادی طرح 
جدی��د را 1.22۰.4۰۰ تومان تعیی��ن کردند که 
نش��ان دهنده افزایش اندک نرخ دالر و همچنین 

قیمت سکه طرح جدید است.
ه��ر یورو در ب��ازار آزاد 4.۰65 تومان و هر پوند 
نی��ز 4.786 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم 
س��که 6۹2.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه ۳8۰.۰۰۰ 
تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 252.۰۰۰  
تومان خرید و فروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 

117.۹۰۰ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.74۹دالر آمریکا

4.۰65یورو اروپا

4.786پوند انگلیس

1.۰۳۰درهم امارات

1.۰52لیر ترکیه

577یوان چین

۳5ین ژاپن

2.8۹4دالر کانادا

۳.825فرانک سوئیس

12.۳5۰دینار کویت

1.۰۰5ریال عربستان

۳2۰دینار عراق

7۰روپیه هند

88۳رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

51۰.7۰۰مثقال طال

117.۹۰۰هر گرم طالی 18 عیار

1.186.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.22۰.4۰۰سکه طرح جدید

6۹2.۰۰۰نیم سکه

۳8۰.۰۰۰ربع سکه

252.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

ایمان ولی پور
Ivankaramazof@yahoo.com

سازمان آگهی ها: 884۹۳166

روزنامـه ای بـرای کسب وکـار آفریـنی

بیش از 1۰ هزار مشترک حقیقی و حقوقی
توزیع در هواپیمـایی های معتبر و قطارهای بیـن شهری

توزیع هدفـمند میان مدیـران ارشد و میانی کسب و کارهای متوسط و بـزرگ
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به��ادار  اوراق  ب��ورس  ش��اخص کل 
تهران در پایان نخس��تین روز معامالتی 
افزای��ش 651  ب��ا  اردیبهش��ت ماه 96 
واح��دی به رقم 79 ه��زار و 302 واحد 
رسید. این مهم در حالی اتفاق افتاد که 
در پایان معام��الت منتهی به فروردین 
م��اه 96 نیز ش��اخص کل با یک هزار و 
421 واحد افزایش نس��بت به اس��فند 
ماه 95 رش��د ثبت کرده ب��ود. در تاالر 
شیشه ای، نماد صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس با 148 واحد، نماد س��ایپا با 61 
واح��د، نماد پاالیش نفت اصفهان با 53 
واحد، نماد ای��ران  خودرو با 47 واحد و 
نم��اد پاالیش نفت تهران ب��ا 41 واحد، 
به ترتیب بیش��ترین تاثی��ر مثبت را در 
ش��اخص کل بورس تهران داشتند. در 
نقطه مقابل، نماد فوالد مبارکه اصفهان 
ب��ا 34 واح��د و نماد مل��ی  صنایع  مس  
ای��ران ب��ا 33 واح��د، بیش��ترین تاثیر 
منفی را در محاسبه شاخص کل بورس 

داشتند.
 

لیدری سایپا و ایران خودرو
معامله گ��ران ب��ورس ته��ران روز دوم 
اردیبهش��ت ماه در حال��ی تقویت حجم 
و ارزش معام��الت س��هام را ب��ه نظاره 
نشس��تند که با پیشرو ش��دن دو غول 
گ��روه خودرویی  ب��ه پیش��واز انتخابات 
ریاس��ت جمهوری رف��ت. بدین ترتیب 
سهامداران گروه خودرو با لیدری سایپا 

و ایران خودرو در حال شناس��ایی سود 
هستند. در نخستین روز معامالتی هفته 
بازار سهام بازاری پر حجم و شاداب بود. 
آن هم در ش��رایطی ک��ه همچنان میل 
به نوس��ان گیری در شرکت های کوچک 
و حاضر در تابل��وی »ج« پایه فرابورس 
ادامه داش��ت. از س��وی دیگ��ر حقوقی 
صنایع هلدینگ خلیج فارس نیز خریدار 
سهام این شرکت در بازار با هدف تقویت 
نماگرهای بازار س��هام بود. پاالیش��ی ها 
نیز همچن��ان برای خری��داران بنیادی 
بازار س��هام از مزیت نسبی برخوردارند. 
از س��وی دیگر نمادهای گ��روه معدنی  
در انتظ��ار حمای��ت حقوقی ه��ای خود 

همچنان درجا می زنند.
 

صف های خرید در نمادهای بورسی
روز گذش��ته در گروه های پاالیشی و 
روانکاره��ا نماد پاالیش نفت الوان صف 
خرید و س��ایر ه��م گروهی ها متعادل و 
مثبت دنبال ش��دند اما گروه شیمیایی 
ب��ا افزایش تقاضای مناس��ب تری همراه 
ب��ود ت��ا جایی ک��ه نمادهای نی��روکار، 
صنای��ع بهداش��تی س��اینا، ت��وکا رنگ 
پتروش��یمی  گ��روه  س��پاهان،  ف��والد 
سرمایه گذاری ایرانیان، صنایع شیمیایی 
سینا، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 
و پتروشیمی آبادان با صف خرید مواجه 
شدند. این در حالی است که قیمت نفت 
در بازارهای بین المللی طی روز گذشته 
با افت قیمتی به کار خود پایان داد. در 
گروه پیمانکاری نم��اد صنعتی دریایی 

ایران پس از ش��روعی مثب��ت با ریزش 
قیمتی، صف فروش ش��د. روز شنبه در 
گروه ساختمانی که همسو با جو مثبت 
ب��ا افزایش تقاض��ا و معامالت��ی مثبت 
مواج��ه ب��ود، نمادهای س��رمایه گذاری 
مسکن پردیس و سرمایه گذاری مسکن 
الوند برخ��الف انتظار از ق��درت خرید 
باالتری نس��بت به فروش فروش��ندگان 
برخ��وردار بودن��د ت��ا جایی ک��ه نماد 
س��رمایه گذاری مس��کن پردی��س صف 
خری��د را تجربه کرد. از س��وی دیگر در 
گروه سیمانی ش��اهد معامالتی متعادل 
و مثبت بود ک��ه در این میان نمادهای 
س��یمان دورود و سیمان شمال با صف 
خرید مواجه ش��دند. گروه لیزینگی نیز 
همس��و با جو مثبت ب��ازار، به خصوص 
نماده��ای گروه خ��ودرو، اکثرا مثبت و 
همراه با صف خری��د نمادهای لیزینگ 
ایرانیان، واس��پاری ملت، لیزینگ رایان 
س��ایپا، لیزینگ خودرو غدیر و شرکت 

بهمن لیزینگ دنبال شدند. 

بازگشایی مثبت زغال سنگی ها
روز گذش��ته نماد زغال س��نگ نگین 
طبس پس از اع��الم تعدیل پیش بینی 
س��ود و ش��فاف س��ازی های مربوطه و 
توضیحات الزم مبن��ی براعمال افزایش 
نرخ ف��روش محصوالت با رش��د حدود 
ب��ه گردونه دادوس��تدها  22 درص��دی 
ف��رآوری زغال س��نگ  نماد  بازگش��ت. 
پروده طبس نیز پ��س از ارائه اطالعات 
و تعدیل پیش بینی س��ود با رشد حدود 

8 درصدی مورد بازگش��ایی قرار گرفت. 
همچنین بانک صادرات اطالعات مربوط 
به گزارش حسابرس��ی نخستین درآمد 
96 را منتش��ر کرد و آماده بازگش��ایی 
نم��اد بعد از 9 ماه توقف ش��د. درحالی 
نماد بانک صادرات از اواخر تیرماه سال 
گذش��ته تاکنون در بورس بس��ته است 
که با انتش��ار گزارش حسابرسی درباره 
نخس��تین درآمد هر س��هم مالی، آماده 
بازگش��ت به تابلوی معامالت شد. بانک 
صادرات ایران درحالی درآمد هر س��هم 
سال مالی اسفند ماه جاری را 255 ریال 
زیان پیش بینی کرده بود که در گزارش 
حسابرس، این متغیر با 4 درصد کاهش 

زیان، 245 ریال اعالم شده است. 

رشد  9 پله ای شاخص کل 
فرابورس

ش��اخص کل بازار فرا ب��ورس ایران با 
رشد بیش از 9واحد به پله 916 واحدی 
رسید. همچنین در بازار فرا بورس تعداد 
557ه��زار و 299 س��هم اوراق بهادار به 
ارزش ی��ک میلی��ارد و 927 میلی��ون و 
270 هزار ریال در بیش از 51 هزار نوبت 
معامالتی دادوس��تد ش��د. در معامالت 
ب��ازار فرابورس ایران، ش��یر پاس��توریزه 
گلپایگان، ت��وکا رنگ فوالد س��پاهان و 
سهامی ذوب آهن اصفهان با روند منفی و 
توسعه فناوری اطالعات خوارزمی، کشت 
و صنعت ش��هداب ناب خراسان، پاالیش 
نفت الوان و ریل پرداز سیر با روند مثبت 

به کار خود پایان دادند. 

بازار سهام سبزپوش شد

بورس تهران به پیشواز انتخابات رفت

جانشین رئیس سازمان بورس در امور 
بین الملل و جذب سرمایه گذاری خارجی 
گفت: ب��ه زودی هیات��ی از کمیته اوراق 
بده��ی وزارت اقتصاد و س��ازمان بورس 
به کش��ور مالزی س��فر خواهن��د کرد تا 
بر س��ر اوراق بدهی دولتی ب��ا نهاد ناظر 
بازار س��رمایه این کش��ور رایزنی کنند. 
به گزارش س��نا، بهادر بیژنی، جانش��ین 
رئیس سازمان در امور بین الملل با اشاره 
به ط��رح بازار مش��ترک مالی اس��المی 
گفت: این طرح به س��ازمان بورس آمده 
و اعالم کردیم ک��ه آمادگی الزم در این 
زمین��ه وج��ود دارد اما قب��ل از هر چیز 
چال��ش نبود مرجع واحد درکش��ورهای 
اسالمی و عدم ارتباط کمیته های فقهی 
دنی��ا باید حل ش��ود وگرن��ه اینکه فقط 
پولی برای س��رمایه گذاری وجود داشته 
باش��د بحث جدایی اس��ت. باید حداقل 
ارتب��اط بی��ن کمیته ه��ای فقه��ی بازار 
س��رمایه مختلف نزدیک تر باشد تا بتوان 
بازارهای مشترک اسالمی داشت. بیژنی 
ب��ا این عن��وان که بررس��ی اوراق تامین 
مال��ی از نظر ش��ریعت س��نجی، اولویت 
اصلی س��ازمان بورس است در برابر این 
پرسش فارس که آیا تامین مالی و اوراق 
مالی اس��المی در ایران از نظر بازار یابی 

در کش��ور های بین الملل��ی ب��ه نتیج��ه 
مش��خصی رسیده اس��ت، گفت: یکی از 
اهداف بین المللی ش��دن بازار س��رمایه 
ج��ذب س��رمایه گذار خارجی اس��ت که 
بسیار مهم بوده و این در حالی است که 
یکی از مهم ترین اهداف بین المللی شدن 
بازار سرمایه انطباق استاندارد های آن بر 
بهترین استاندارد های دنیا است. به گفته 
وی، اینکه 50 میلیون نفر سهامدار سهام 
عدالت ش��وند بحث شفافیت و حاکمیت 
ش��رکتی آنها چه خواهد شد؟ این موارد 
زمانی قاب��ل اجرا به بهترین نحو اس��ت 
که بازار س��رمایه ایران بین المللی ش��ده 
باش��د. وی اضاف��ه کرد: آم��دن پول در 
بازار سرمایه بس��یار مهم است، اما یکی 
از فعالیت ه��ا ای��ن اس��ت ک��ه ابزار های 
مالی ایران خریداری ش��وند و حال آنکه 
ابزارهای مال��ی ایران با اس��تاندارد های 
بین المللی باید هم��واره در حال تطبیق 
باش��د. اگ��ر بهترین اس��تاندارد ها وجود 
نداش��ته باش��د ام��کان ش��فاف ش��دن 
موضوعات داخلی همچون سهام عدالت 
وج��ود نخواهد داش��ت. بیژن��ی در برابر 
این پرس��ش که اوراق مالی اس��المی به 
نام اوراق تبعی یا اوراق مش��تقه در بازار 
س��رمایه ایران وجود دارد که به پشتوانه 

س��هام ش��رکت در تابل��وی معامالت به 
مح��ض توق��ف نا معلوم نم��اد معامالتی 
آنها نیز متوقف می ش��وند، چه راهکار یا 
فرآیندی می توان براس��اس استاندارد ها 
تولید کرد که توقف نماد معامالتی مانع 
از ورود س��رمایه گذار داخل��ی و خارجی 
نش��ود، گفت: در م��ورد توق��ف نماد ها 
ای��ن موضوع درس��ت بوده و سیاس��ت 
س��ازمان بورس به حداقل رساندن دوره 
توق��ف نماد های معامالتی اس��ت. وی با 
بی��ان اینکه بازار یاب��ی ابزارهای مالی در 
دنی��ا از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، 
گف��ت: مش��کل عم��ده در ای��ن زمینه 
انجام فعالیت ها براساس کنش و واکنش 
طرفین همچون س��فرهای ی��ک جانبه 
و صحبت ه��ای فی مابی��ن بوده اس��ت. 
به ط��ور مث��ال از آلمان هیات��ی آمده یا 
از کش��ور های دیگر صحبت هایی انجام 
و در نهای��ت تم��ام ش��ده اس��ت، ولی 
بای��د بازار س��رمایه ایران به س��راغ آنها 
ب��رود. قائم مقام رئیس س��ازمان بورس 
اف��زود: برنام��ه بین المللی ش��دن بازار 
سرمایه براس��اس بازاریابی تدوین شده 
و محص��والت س��ازمان ب��ورس و ارکان 
آن اقالم مختلفی از امنیت و ش��فافیت 
تا معرفی ابزارهای مالی مختلف اس��ت. 

بازار سرمایه نیاز به ارتباط با کشور های 
دنیا دارد زیرا بسیاری از سرمایه گذاران 
فعالی که می خواهند نهاد مالی یا تامین 
سرمایه در ایران تاسیس کنند از طریق 
این ش��رکت ها به ای��ران می آیند. بیژنی 
با بیان اینکه در حال بررس��ی ارتباط با 
کشورهایی که خودشان شاید عالقه مند 
به ورود مستقیم هستند هستیم، گفت: 
در مورد آلمان بعد از امضای توافق نامه، 
کارگاه آموزش��ی موفقی برپا ش��د که از 
بانک مرکزی آلمان و بازار س��رمایه آن 
کش��ور حضور داشتند. وی با این اعتقاد 
ک��ه تب��ادل اطالع��ات یک��ی از مزایای 
بین المللی ش��دن اس��ت، عن��وان کرد: 
جذب سرمایه گذار خارجی بعد از برجام 
دو برابر ش��ده ولی چ��ون حجم آن کم 

است هنوز در شان بورس ایران نیست.
 بیژنی گفت: هم اکنون برنامه هایی در 
سازمان بورس وجود دارد که اگر محقق 
ش��وند رقم و حجم آن به ش��دت افزایش 
خواه��د یافت. در م��ورد برنامه زمانی در 
این زمینه اگر می دانستیم سایر نهادها از 
جمله وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی چه 
درصدی از اوراق را بنا دارند امسال منتشر 
کنند حتما می توانستیم حجم مشخصی 
از برنامه توسعه ای این اوراق را اعالم کنیم. 

مدی��ر عام��ل ب��ورس ان��رژی گف��ت: 
150شرکت خارجی در بورس انرژی ایران، 
کد معامالت��ی دارند که برخ��ی جزو پنج 
ش��رکت برتر بین الملل��ی در حوزه صنعت 

نفت هستند.
 به گ��زارش ایرنا، س��یدعلی حس��ینی 
اف��زود: 13 کش��ور دنیا در ح��ال حاضر از 
فرآورده های ب��ورس ان��رژی، کاال دریافت 
می کنن��د. وی گف��ت: از جمل��ه مزای��ای 
عمومی بازارهای متشکل از بورس ها، فراهم 
آوردن بس��تر مناس��ب برای کشف صحیح 
قیمت های تعادل��ی، افزایش ش��فافیت از 
طریق انتش��ار عمومی اطالعات و تسهیل 
رون��د خریدوف��روش اس��ت. وی ادامه داد: 
ایجاد فرصت های برابر و غیر تبعیض آمیز در 
انجام معامالت، پیشگیری از وقوع تخلف و 
فساد، کاهش نوسان قیمت، تسهیل شرایط 
تامین مالی ب��رای عرضه کنندگان، کاهش 
هزینه های معامالتی و افزایش نقد شوندگی 

دارایی های مالی س��رمایه گذاران و کاهش 
انحص��ار و تقویت رقاب��ت و کارایی از دیگر 
مزایای عمومی بازار های متش��کل از جمله 
بورس است. حس��ینی اظهار کرد: بسیاری 
از مش��کالت و موانعی که در اقتصاد کشور 
وج��ود دارد مربوط به نبود و نقش هر کدام 
از مزایای عمومی بازارهای متش��کل است 
که اس��تفاده از ساز و کارهای قانونمند مانند 
بورس ها می تواند ب��ه رفع این موانع کمک 
شایانی کند. وی یادآور شد: در بورس انرژی 
ایران سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی وجود 
دارد ک��ه در بازار فیزیکی کاالهای پذیرفته 
شده در بورس، در بازار مشتقه اوراق بهادار 
مبتنی بر کاالهای پذیرفته شده معامله و در 
بورس فرعی کاالهای تک محموله ای معامله 
می شود. وی افزود: منابع بورس انرژی ایران 
وجود یک نهاد تنظیم مقررات است، یعنی 
بازار تحت نظ��ارت قانونی فعالیت می کند. 
به جرات می گویم تمامی فعاالن خصوصی 

فعال در بخش انرژی کشور جزو سهامداران 
بورس هستند. مدیرعامل بورس انرژی ایران 
گفت: وجود 58کارگزار بازار سرمایه دارای 
رتبه الف و ب و تعداد 75 ایستگاه معامالتی، 
برخورداری از سامانه های تمام الکترونیک 
س��فارش گیری، معامالت، تسویه و پایاپای 
از جمل��ه منابع بورس انرژی ایران اس��ت. 
حسینی اضافه کرد: حضور عرضه کنندگان 
متن��وع عمده در نفت، گاز، پتروش��یمی و 
برق، ترکیب سهامداری و مدیریتی متنوع 
شامل 9 هزار سهامدار حقوقی و حقیقی و 
هفت عضو هیات مدیره از دیگر منابع بورس 
انرژی ایران اس��ت. وی ب��ه تعامالت بورس 
ان��رژی ایران و فعاالن صنایع در خراس��ان 
جنوبی اش��اره کرد و گف��ت: اعطای مجوز 
جهت فعالیت کارگزاران عضو بورس انرژی 
ایران در استان و ساماندهی و تسهیل عرضه 
سوخت به مرزنشینان از طریق بورس انرژی 
ای��ران از جمله تعامالت اس��ت. حمایت از 

صنای��ع از طریق فراهم آوردن امکان خرید 
بی واسطه و با قیمت های شفاف حامل های 
انرژی از جمله میعانات گازی، فرآورده های 
نفت��ی و. . .، تامین مالی به منظور توس��عه 
و اح��داث واحدهای فعال در حوزه انرژی از 
قبیل نیروگاه های خورش��یدی، تولید برق 
و حرارت همزمان، پاالیش��گاه های کوچک 
و. . . از دیگ��ر م��واردی بود ک��ه وی به آن 
اش��اره کرد. وی خراسان جنوبی را استانی 
زرخیز دانس��ت و ی��ادآور ش��د: مهم ترین 
ثروت در دنیای امروز منابع انس��انی است 
و ب��ه لحاظ منابع انس��انی ب��ا ویژگی هایی 
 اع��م از تحصی��الت عالی، س��المت کاری،

 سخت کوشی و. . . بهترین مردمان کشور 
در این منطقه هستند.

 وی یادآور ش��د: امید اس��ت مسئوالن 
محلی و کش��وری این فرصت را در استان 
ب��رای تعامل تبادل نظ��ر و همکاری فراهم 

کنند. 

برنامه بین المللی شدن بورس آماده شد

۱5۰ شرکت خارجی در بورس انرژی ایران کد معامالتی دارند

خبر

 تبدیل نگاه سنتی به نوین
 در بازار سرمایه

س��یدمهدی موس��وی، معاون توس��عه مدیریت و 
منابع بنیاد ملی نخبگان، همکاری بنیاد با س��ازمان 
ب��ورس را در جهت تغییر نگاه س��نتی به بازار موثر 
خواند و ابراز داشت: بنیاد تالش می کند با شناسایی 
و حمای��ت از دانش��گاهیان نخب��ه و همچنی��ن ب��ا 
همکاری س��ازمان بورس و اوراق بهادار، بتواند نگاه 
س��نتی را که در بازار س��رمایه حاکم اس��ت به نگاه 
نوین تبدی��ل کند. معاون توس��عه مدیریت و منابع 
بنیاد ملی نخبگان، با اش��اره ب��ه فعالیت های بنیاد و 
همچنین ارتباط این بنیاد با س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار اظهار داشت: بازار سرمایه از طرق مختلفی با 

جامعه نخبگان کشور در ارتباط است.
 فین تک ه��ا و فین اس��تارزها، یک��ی از مهم ترین 
وجوهی اس��ت که بازار سرمایه را به جامعه نخبگان 
پیوند می دهد. موس��وی با اشاره به اقدامات سازمان 
بورس در خصوص طرح های دانش بنیان عنوان کرد: 
مباحث مطرح شده در علوم اقتصاد در دنیای امروز، 
مباحث دانش��ی است؛ بدین معنا که ما باید دانش را 
پایه و اس��اس کلیه فعالیت ه��ای خود در عرصه های 
مختل��ف از جمله عرصه های اقتص��ادی، قرار دهیم 
و رویکرد س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار نیز در این 

زمینه تغییرات چشمگیری داشته است. 

پرداخت بیش از ۱748 میلیارد ریال 
سود به سرمایه گذاران

به گفته مدیر امور ارتباط با مش��تریان و خدمات 
الکترونیک سمات، هم اکنون در حدود 50 نوع اوراق 
)اج��اره، مرابحه، مش��ارکت، گواهی س��پرده، اوراق 
رهنی، اس��ناد خزانه و اس��تصناع( در بازار س��رمایه 
منتش��ر شده است. س��ود این اوراق به صورت ماهانه 
یا س��ه ماه یکبار به سرمایه گذاران پرداخت می شود. 
به گزارش س��مات، شادروز خس��روی با بیان مطلب 
فوق افزود: بی��ش ازو 1748میلیارد و 305 میلیون 
ریال سود انواع اوراق در ماه جاری به سرمایه گذاران 
پرداخت خواهد شد. وی تصریح کرد: زمان سررسید 
اوراق اجاره شرکت های نفت پارس، شرکت قطارهای 
مس��افری و باری جوپار، رایتل، قائد بصیر و کاشی و 
سنگ پرسپولیس یزد در اردیبهشت ماه جاری است 
که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این اوراق را به 
س��رمایه گذاران پرداخت می کند. خسروی ادامه داد: 
سود اوراق مش��ارکت شرکت های توسعه خاورمیانه، 
گل گهر، سیمان کردس��تان، لیزینگ رایان سایپا و 
ش��هرداری های شیراز، تهران، سبزوار و مشهد اواخر 
ماه جاری به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد. 
مدیر امور ارتباط با مش��تریان و خدمات الکترونیک 
سمات خاطر نشان کرد: سررسید سود اوراق گواهی 
س��پرده عام پارس��یان و بانک رف��اه و اوراق مرابحه 
ش��رکت ایرانی تولید اتومبیل س��ایپا،  اردیبهش��ت 
ماه اس��ت که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود این 

اوراق را نیز به سرمایه گذاران پرداخت می کند.
 

۱۰ شرکت  برتر اطالعات دهنده در 
بورس

اداره نظارت بر ناش��ران بورس��ی سازمان بورس و 
اوراق بهادار با انتش��ار اطالعی��ه ای در کدال، معیار 
و امتیاز رتبه بندی کلیه ش��رکت های پذیرفته شده 
در ب��ورس اوراق بهادار و نیز اطالع رس��انی ناش��ران 
براس��اس وضعیت اطالع رس��انی آنها از نظر قابلیت 
اتکا و به موقع بودن ارس��ال اطالع��ات را اعالم کرد. 
براس��اس معیارهای منتشر شده توسط اداره نظارت 
بر ناشران بورسی، از میان 301 شرکت مورد بررسی 
رتبه های اول تا سوم از لحاظ به موقع بودن و قابلیت 
اتکای اطالعات ارس��الی به شرکت های بازرسی فنی 
و کنترل خوردگی تکین کوی، داروس��ازی زهراوی و 
نیرو ترانس اختصاص یافت. همچنین ش��رکت های 
پتروش��یمی مبین، خدمات انفورماتیک، تولید مواد 
اولیه داروپخش، ایران دارو، داروس��ازی امین، شهد 
و تجارت الکترونیک پارس��یان رتبه ه��ای چهارم تا 
دهم را به خود اختصاص دادند. ش��رکت های کاشی 
نیلو، سیمان کارون، بانک پاسارگاد، تولید مواد اولیه 
الی��اف مصنوعی، کاش��ی و س��رامیک حافظ، بانک 
ملت، بانک پارسیان، پاالیش نفت تبریز، پلی اکریل 
ایران، کنتورس��ازی ایران، بانک ص��ادرات و آلومراد 
ش��رکت های انتهای��ی ج��دول بودند. ش��رکت های 
هلدینگ س��رمایه گذاری صنعت نفت، گروه داوریی 
بازنشس��تگی،  س��بحان، س��رمایه گذاری صن��دوق 
س��رمایه گذاری البرز و س��رمایه گذاری آتیه دماوند 

رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند
 .

 پیشنهاد افزایش سرمایه 
53 درصدی »دتولید«

شرکت داروسازی تولید دارو پیشنهاد افزایش 
س��رمایه 160 میلیارد ریالی، معادل 53 درصد 
را ب��ه مجمع عمومی فوق العاده پیش��نهاد داد. 
شرکت داروس��ازی تولید دارو اعالم کرده است 
برنامه افزایش س��رمایه از مبل��غ 300 میلیارد 

ریال به 460 هزار میلیارد ریال را دارد. 

کسب 7 هزار میلیارد ریال 
سود انباشته »فخوز«

ش��رکت فوالد خوزس��تان صورت های مالی 12 
ماهه منتهی به 30 اس��فند ماه 95 را با س��رمایه 
14 هزار و 472 میلیارد ریال به صورت حسابرسی 
نش��ده منتش��ر کرد. طبق آمار منتشر شده مبلغ 
466 ریال سود به ازای هر سهم محقق شده است 
که نسبت به دوره مش��ابه در سال گذشته معادل 
76 درصد افزایش را نشان می دهد. در نهایت مبلغ 
7 ه��زار و 898 میلیارد و 889 میلیون ریال س��ود 
انباش��ته پایان س��ال در حس��اب های این شرکت 

منظور شد. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
زغ��ال س��نگ نگین طب��س در حال��ی عنوان 
نخست جدول بیش��ترین درصد افزایش را از آن 
خود کرد که پش��م شیش��ه ایران در جایگاه دوم 

این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

3,47721.11کطبس

10,92710.92کپشیر

4,3209,23فباهنر

1,0715خکاوه

6,3015غبهنوش
7,3325فلوله
2,3354,99کترام

 بیشترین درصد کاهش
شیش��ه همدان صدر نش��ین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. کاشی پارس در رده دوم این گروه ایستاد. 
درخش��ان تهران هم در میان س��هم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.82(8,787کهمدا
)4.65(7,758کپارس
)4,44(4,843پدرخش

)4,32(3,253کسرام

)4,03(4,235فمراد
)3,5(4,057شلعاب
)3,29(3,999ساروم

پرمعامله ترین سهم
ح��ق تقدم مخابرات ایران پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس شناخته شد. سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. 

پلی اکریل هم در رده های باال قرار گرفت. 

تعداد دفعهقیمتنام

214.596 1100اخابرح

107,527 1401خساپا
70,010 717شپلي
58,659 1187پترول

30,818 1808ولساپا
30,680 960خزامیا
28,727 1076وساپا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را حق تقدم 
مخاب��رات ایران به خود اختصاص داد. س��ایپا رتبه دوم 
را به دس��ت آورد. آس��ان پرداخت پرشین هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
236.058 1100اخابرح
150,609 1401خساپا
148,318 25584آپ

69,618 1187پترول
65,513 5252شبندر
58,484 3060شپنا

56,898 2577شتران

بیشترین سهام معامله شده
حق تقدم مخابرات ایران در حالی رتبه نخست 
جدول بیش��ترین س��هام معامله شده را به دست 
آورد که سایپا در این گروه دوم شد و پلی اکریل 

در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

11004015اخابرح
14013982خساپا
7173548شپلی
21361943فاراک
18081906ولساپا
11871637پترول
25771636شتران

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

60941219ددام
1676838کساپا

3040760خمحور
8374598غدشت
1392464خریخت
4235302فمراد

2266252کسعدی

P/E کمترین نسبت
روز گذشته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر 
جدول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��رمایه 
گ��ذاری اعتبار ایران جای��گاه دوم این گروه را از 

آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

8182.18وخارزم
11812.19واعتبار
52782.54کگاز

10503.14پردیس
18854.03پارسیان

12304.10ورنا
22034.24وبانک

نماگر بازار سهام
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اخبار

12 درصد از اعتبارات سال 
گذشته راه و شهرسازي استان 

گلستان تخصيص يافت 
گ�رگان- خبرنگار فرص�ت امروز - مدي��ر كل راه و 
شهرسازي استان گلستان از تخصيص 12 درصدي اعتبارات 
س��ال گذش��ته اين اداره كل خبر داد.به گزارش اداره روابط 
عمومي راه و شهرسازي استان گلستان " ابراهيم مبارك قدم 
" در جم��ع كاركنان اداره كل اظهار كرد : مجموع اعتبارات 
سال 1395 اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان دركليه 
بخشها  193 ميليارد تومان بوده است كه ازاين ميزان مبلغ 
19 ميلي��ارد  600 ميليون تومان نقدي و 3 ميليارد و 800 
ميليون تومان بصورت اسناد خزانه ودر مجموع 23 ميليارد و 
چهارصد ميليون تومان معادل 12 درصد از كل اعتبارتحقق 
يافته اس��ت .وي تصريح كرد  به رغم محدوديتهاي مالي وبا 
اعتبارت تخصيص يافته 250 پروژه در بخش��هاي مسكن 
مهر ،س��اخت و روكش راههاي اصلي و روس��تايي ، ابنيه و 
فني ،س��اختمانهاي دولتي ،خدمات روبنايي در سايت هاي 
مسكن ،پروژههاي عمران بهسازي و راهداري نيز عملياتي 
شده است.مدير كل راه و شهرسازي استان گلستان همچنين 
اشاره اي به  پروژههاي اقتصاد مقاومتي اداره كل نمود وبيان 
كرد : اين پروژهها ش��امل بهسازي محور اق قال –گنبد به 
طول20كيلومتر،ازادشهر - شاهرود به طول5 كيلومتر،راميان 
-شاهرود به طول 10 كيلومتر، بهسازي و چهارخطه كردن 
محور كردكوي –بندر تركمن به طول 8كيلومتر ،بهسازي 
گرگان –اق قال –اينچه برون به طول 20 كيلومتر ،تكميل 
بزرگراه حد فاصل گاليكش –تنگراه 10 كيلومتر مي باشد و 
افزود اين پروژهها با پيشرفت فيزيكي  با ميانگين 54 درصد 
در حال اجراس��ت .مبارك قدم ادامه داد :  استفاده از منابع 
مالي جديد ،تكميل پروژههاي اقتصاد مقاومتي ،پي گيري 
مصوبات ستاد بازآفريني ش��هري ، بهبود شاخص راه هاي 
اسفالته روستايي ،تكميل ساختمان ها وتاسيسات عمومي 
نيمه تمام از اولويت هاي سال جاري اين اداره كل مي باشد.
وي ابراز داش��ت در سالجاري باقي مانده واحدهاي مسكن 
مهر به متقاضيان واگذار ميشود و كليه تعهدات دولت در اين 

بخش اجرايي خواهدشد.

با حضور  استاندار گلستان مخزن 
ذخيره بتنی 1000 متر مکعبی  

حاجی قوشان افتتاح شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - آيين افتتاح مخزن 
ذخيره بتنی 1000 مترمكعبی روستای حاجی قوشان گنبد 
كاووس با حضور اس��تاندار ، مديرعامل شركت آبفار استان 
گلس��تان ، معاون و فرماندار ويژه شهرستان گنبد كاووس 
و تعدادی از مديران اس��تانی و شهرستانی برگزار گرديد.به 
گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آبفار استان 
در اين مراس��م  مهندس ش��كيبا فر مديرعامل اين شركت 
اظهار داشت :كلنگ مخزن زمينی فوق درهفته دولت سال 
1395به زمين زده ش��ده بود ازمحل اعتبار صندوق توسعه 
ملی درزمان ش��ش ماهه به بهربرداری رس��يده است  وی 
اف��زود: هزينه اجرای پروژه  ف��وق 5275ميليون ريال بوده 
است كه توانايی ذخيره سازی آب شرب مورد نيازروستاهای 
حاجی قوشان –ايشانلر وحاجی قوشان هراتلر با 4500نفر 
را داراس��ت.درادامه مراسم دكتر صادقلو استاندار گلستان با 
اش��اره به پروژهای افتتاحی در حوزه آب ش��رب روستايی 
اظهار داشت :افزايش شاخص بهرمندی آب شرب روستايی 
دراستان گلستان رشد 10درصدی داشته كه نشان از توجه 

دولت تدبير واميد به تامين اب مناطق روستای می باشد.

شهردار ساري در جمع اهالي محالت الحاقي:
به چيزي جز رضايت خدا و 

شهروندان نمي انديشم
س��اری – دهق��ان - جلس��ه هم 
انديش��ي و بررسي مشكالت محالت 
الحاقي به شهر ساري با حضورمهدي 
عبوري ش��هردار ساري، دكتر يوسف 
نژاد عضو هيات رئيسه مجلس شوراي 

اسالمي و نماينده مردم ساري و مياندرود در مجلس و سيد 
كمال آقاميري رئيس ش��وراي اس��تان و معاونان شهرداري 
س��اري با اهالي اين مناطق برگزار ش��د مديريت ش��هري 
پاسخگوي مطالبات بر حق شهروندان خواهد بود  به گزارش 
خبرنگار مازندران، عبوري در ديدار با اهالي محله هوال ضمن 
تقدير از دكتر يوسف نژادنماينده مردم ساري و مياندرود در 
مجلس ش��وراي اس امي گفت: هر روز كه به عمر اين نظام 
مقدس افزوده مي شود مردم قدر اين نظام اسالمي را بيشتر 
مي دانند زيرا برداش��ته ش��دن فاصله طبقاتي از مهمترين 
ثمرات جمهوري اس��المي بوده اس��ت. وي افزود:بر اساس 
طرح جامع مصوب ش��وراي عالي شهر سازي 10 محله به 
 شهر ساري الحاق گرديده و مديريت شهري خود را موظف 
مي داند تا پيگير مش��كالت و مسائل مربوط به اين مناطق 

باشد. 

نشست مشترک شهردار رشت و 
نمايندگان شرکت سرمايه گذار خارجی 
نورينکو چين پيرامون اجرای قطار شهری

رش�ت- مهن�از نوبری- در اين نشس��ت دكتر س��يد 
محمدعلی ثابت قدم با اش��اره به اينكه در ماه های گذش��ته 
تفاه��م نامه ای با وزارت دف��اع در خصوص انجام پروژه مورد 
بحث برگزار كرديم گفت: وزارت دفاع با توجه به س��ابقه كار 
در اي��ن موضوع و ارتباطات داخلی و بين المللی توان اجرای 
اين فرايند را داش��ته و دارد. شهردار رشت با تصريح بر اينكه 
در متن اين تفاهم نامه تأمين مالی 34درصدی پروژه بر عهده 
وزارت دفاع گذاشته شده است افزود: مابقی تعهد های مالی 
بر عهده شهرداری رشت می باشد. از طرفی اقدامات فنی، با 
محوريت وزارت دفاع و تاييد راهداری با به كارگيری مشاورين 
و پيمانكاران اجرايی می ش��ود. جی يان كوهانگ نيز در اين 
نشست با بيان اينكه پروژه هايی كه اين شركت اجرا می كند 
فاينانس ميان ايران و چين است اظهار كرد: پروژه قطار شهری 
رشت ابتدا به سفارت چين معرفی و پس از آن وزرات خانه ها 
و بانک های مربوط مجوز الزم برای اجرای آن صادر كنند. وی 
بيان داشت: پس از اخذ مجوزات الزم از سوی دو كشور، اين 
پروژه در الويت اجرا قرار خواهد گرفت. نماينده شركت سرمايه 
گذاری نورينكو با تصريح بر اينكه روند فاينانس توافقی ميان 
ايران و چين توس��ط دو دولت صورت می گيرد گفت: س��ود 
فاينانس بر اساس سود بانكی چين و دوره بازپرداخت آن 15 
ماهه است. گفتنی است پروژه هايی نظير قطار برقی تهران، 
كرج، گلشهر، و مترو خط 4 تهران و جمعی ديگر از پروژه های 

مرتبط با مترو تهران، از فعاليت های شركت نورينكو است.

اخبار

مديرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان عنوان نمود :

سرعت گيرهاي غير مجاز موجب کاهش 
ايمني جاده هاي مازندران شده است

س�اری - دهق�ان- مديركل 
راه��داری و حمل و نق��ل جاده ای 
مازن��دران گف��ت : وجود س��رعت 
گيره��اي غي��ر مج��از در س��طح 
محورهاي ارتباطي استان ، ايمني 
اي��ن جاده ها را كاهش داده اس��ت. به گ��زارش خبرنگار 
مازندران مهندس احمد آفرين محمدزاده ضمن اعالم اين 
خبر افزود : ارتقاء و اعتالي فرهنگ ايمني و رعايت قوانين 
و مقررات توس��ط كاربران جاده اي عاملي موثر در جهت 
كاهش سوانح رانندگي است.  وي ضمن تاكيد بر اهميت 
برقراري ايمني جاده هاي مازندران اظهار داشت: با توجه 
به حجم باالي ترافيک در استان مي طلبد تا با همدلي و 
مشاركت همه جانبه گام هاي ارزنده اي در جهت افزايش 
ضريب ايمني جاده هاي پر تردد استان برداشت. مهندس 
محمدزاده در ادامه به وجود س��رعت گيرهاي غير مجاز 
در س��طح جاده هاي استان اشاره و عنوان نمود : با توجه 
به مصوبه كميته ايمني حمل و نقل بايد در اس��رع وقت 
اقدامات درخور توجه اي از س��وي فرمانداران ، شهرداران 
 و رؤس��اي ادارات تابع��ه در خصوص برچيده ش��دن اين 
س��رعت گيرها ص��ورت پذيرد چرا كه وج��ود اين موانع 
ايمني جاده هاي مازندران را كاهش داده است. مديركل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران خواستار توسعه 
و آموزش فرهنگ صحيح رانندگي در استان شد و تصريح 
نمود : از آنجا كه حفظ ، نگهداري و ايمن سازي راههاي 
 موج��ود يكي از وظايف ذاتي و اصلي اداره كل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای بوده ، لذا اين اداره كل آمادگي كامل 
داشته تا با بسيج كليه امكانات ، ماشين آالت ونيروهاي 
راهداري نس��بت به برچيده ش��دن اين س��رعت گيرها 

اقدامات الزم را انجام دهد. 

هيات اتاق صنايع ترکيه از 
شهرک های صنعتی شهرستان های 

ساوه و مامونيه بازديد کردند 
اراک- خبرنگار فرصت امروز - هيات تجاری اقتصادی 
اتاق صنايع استانبول تركيه از شهركهای صنعتی شهرستان 
 س��اوه و مامونيه اس��تان مركزی بازديد كردند.  به گزارش 
روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی استان مركزی، در 
اين بازديد كه مس��ووالن اجرايی استان نيز حضور داشتند 
اين هيات از موقعيت و نوع صنايع مس��تقر در اين شهركها 
بازيد و از نزديک با ش��رايط س��رمايه گذاری در اين مناطق 
آشنا ش��دند. مصطفی آمره، مدير عامل شركت شهركهای 
صنعتی اس��تان مركزی در جري��ان بازديد اين هيات ترك 
گف��ت: نزديكی به فرودگاه، وجود راههای دسترس��ی ريلی 
و جاده ای مناس��ب، معافيت های مالياتی با توجه به قانون 
فاصله تا مركز اس��تان و نزديكی بازارهای مصرف در شعاع 
300 كيلومتری از مهمترين مزايای سرمايه گذاری در اين 
ش��هرك ها است. وی اضافه كرد: هم اينک زير ساخت های 
الزم از جمله جدول و خيابان كشی، آب، برق گاز و ايستگاه 
های آتش نش��انی در شهرك صنعتی مامونيه برای سرمايه 
گذاری ايجاد ش��ده اس��ت و به زودي شهرك صنعتي ساوه 
نيز كامل ميش��ود. وی اظهار داشت:ش��هرك هاي صنعتي 
س��اوه ومامونيه داراي صنايع شيميايی، سلولزی، نساجی، 
خدم��ات، غذايی، ب��رق و الكترونيک كه ش��هرك صنعتي 
س��اوه با اراضي دراختيار بيش از1100 هكتار و 138 هكتار 
زمين صنعتی واستقرار 19 واحد صنعتی و شهرك صنعتي 
مامونيه با اراضي دراختيار 1090 هكتارو 367 هكتار زمين 
صنعتي و اس��تقرار 303 واحدصنعتي از مزاياي نزديكی به 
فرودگاه، وجود راههای دسترس��ی ريلی و جاده ای مناسب 
برخوردار مي باشند. وی تاكيد كرد: پرداخت حقوق انتفاغ از 
تاسيسات زمينی به صورت نقد و اقساط، مستثنی بودن از 
قوانين شهرداری و بخشداری و رايگان بودن مجوز ساخت و 
پايان كار رايگان از ديگر مزايای مهم سرمايه گذاری در اين 

شهركهای صنعتی است. 

آغاز طرح مطالعاتی جانمايی 
و طراحی تپه تفريحی پارک 

شهروند در منطقه 3
اه�واز- خبرن�گار فرصت ام�روز - مدير منطقه 
س��ه اهواز از آغاز ط��رح مطالعاتی به منظور جانمايی و 
احداث تپه تفريحی در پارك شهروند خبرداد . عليرضا 
عاليپور، مدير منطقه ضمن اع��الم اين خبر ادامه داد و 
گفت :استفاده از ظرفيت بالقوه پارك شهروند و داشتن 
مراكز تفريحی و توريستی برای شهروندان اهوازی يكی 
از مس��ائلی اس��ت كه بايد به صورت جدی مورد بررسی 
 و اق��دام ص��ورت گيرد . وی با اش��اره ب��ه نقش اجرای 
طرح های عمرانی –رفاهی در رش��د و توسعه يافتگی 
شهره اظهار نمود :اجرای طرح هايی با محوريت جذب 
گردشگر و افزايش سرانه های تفريحی می تواند موجب 
توسعه يافتگی منطقه و شهر گردد . عاليپور مدير منطقه 
سه ادامه داد :هم اكنون پارك شهروند شامل مكانهايی 
از جمله پارك بانوان ، پارك ش��هروند، ب��اغ موزه دفاع 
 مقدس و مركز نجوم اس��ت كه اميدواريم با اجرای چند 
طرح عمرانی –رفاهی در اين مكان ، شاهد بوجود آمدن 
مجموعه مراكز تفريحی ب��رای خانواده ها در اين نقطه 
از شهر اهواز باش��يم. وی گفت :طرح مطالعاتی احداث 
تپه تفريحی در جوار پارك ش��هروند و ب��اغ موزه دفاع 
مقدس در دس��توركاری اين شهرداری قرار گرفته است 
كه اميدواريم پس از ارائه طرح و نقشه ها و برآورد اوليه 
هزينه ها و آماده شدن نقشه های مورد نياز، به زودی فاز 

اول به اجرا برسد.

اصالح کفپوش پياده روی بلوار 
هفت تير مارليک

م�الرد- خبرنگار فرصت امروز - عمليات اصالح و 
كفپوش پياده روی بلوار هفت تير مارليک و خروجی دكتر 
حس��ابی شمالی توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی 
شهرداری مالرد بهس��ازی انجام شد .  درپی تماس های  
مردمی به س��امانه 137 ش��هرداری م��الرد در خصوص 
شكس��تگی كفپوش های قديمی پياده روی تقاطع بلوار 
هفت تير مارليک و خروجی دكتر حسابی شمالی  وايجاد 
مش��كل در تردد ش��هروندان در اين مس��ير واحد امانی 
معاون��ت فنی عمرانی با حضور به موقع در ابتدای س��ال 

جديد اقدام به بازسازی كفپوش اين مسير نموده است .

تبري�ز - ماهان فالح- گل آلودی آب به دنبال وقوع س��يل 
اخير در تبريز موجب شد تا روند معمول تصفيه آب در سد نهند با 
مشكل مواجه شود. به گزارش خبرنگار ما در تبريز به نقل از روابط 
عمومی شركت آب و فاضالب استان، مديرعامل شركت آذربايجان 
شرقی با اشاره به وجود محدوديت دريافت آب از سد نهند گفت: به 
واسطه پيش بينی هايی كه با احداث پمپاژهای فشار آب از حدود 
يک سال و نيم گذشته صورت گرفته است مانع از قطعی گسترده 
آب در كالنش��هر تبريز شديم. مهندس عليرضا ايمانلو به يكی از 
داليل قطعی آب در برخی از محالت مرتفع ش��مال شرقی شهر 
تبريز اشاره كرد و افزود: گل آلودی آب در سد نهند، از داليل اصلی 
قطع آب در برخی از مناطق مذكور بوده كه با افزايش شاخص های 
كدری آب مواجه هستيم؛ زمانی كه سيالبی از يک حد مشخص می 
گذرد، تصفيه آب دچار مشكل شده كه به دنبال بارندگی های اخير 
در آذربايجان شرقی، تصفيه خانه سد نهند با محدوديت تصفيه آب 
مواجه شده است. مهندس ايمانلو افزود: با توجه به گل آلود شدن 

رودخانه های زرينه رود و نهند در اثر سيل اخير و كاهش توليد آب 
از تصفيه خانه های آب زرينه رود و نهند احتمال كمبود و قطعی 
آب گسترده در سطح كالنشهر تبريز وجود داشت كه خوشبختانه 
با تالش و كوش��ش ش��بانه روزی همكاران كه حتی در س��اعات 
 نصف شب با مانور روی حجم مخازن ذخيره و شيرآالت شبكه و 
فشارش��كن ها س��عی گرديد تا آب موجود تا حد مقدور بصورت 
عادالنه توزيع شود تا مشكل قطعی آب به صورت گسترده بوجود 
نيايد. وی ادامه داد: همچنين جهت ارائه خدمات مطلوب فاضالب 
تالش شد تا مشكل گرفتگی به موقع رفع تادر خطوط بزرگ انتقال 
فاضالب مش��كلی بوجود نيايد. مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان در خصوص ضرورت تامين منابع جديد آبی برای كالنشهر 
تبريز گفت: تامين آب كالنشهر تبريز از سه منبع ) طرح آبرسانی 
زرينه رود، تصفيه خانه آب نهند و چاه ها و قنوات دامنه ش��مالی 
س��هند ( تامين می گردد. وی ادامه داد: در ساعات پيک مصرف 
و روزهای پرمصرف س��ال از حداكثر ظرفيت هر س��ه منبع آبی 

اس��تفاده می ش��ود كه با كاهش آب يكی از سه منبع از جمله 
تصفيه خانه آب نهند، كمبود آب در شهر بوجود می آيد كه الزمه 
حل مشكل افزايش ظرفيت تامين غير از سه منبع مذكور است. 
مهندس ايمانلو اضافه كرد: يكی از منابع پيش بينی شده انتقال 
آب از طرح آبرس��انی ارس به تبريز می باشد كه ضرورت دارد در 
اجرای آن تس��ريع ش��ود. وی در پايان از شهروندان و مشتركان 
درخواست كرد در مصرف آب نهايت صرفه جويی را بعمل آورده و 
از مصارف غيرضروری اجتناب نموده تا ساير مشتركين نيز بتوانند 
از نعمت آب بهره مند شوند. الزم به ذكر است جهت تامين آب 
ش��رب مورد نياز مشتركين كه با كمبود آب مواجه هستند اين 
ش��ركت نسبت به اعزام تانكرهای آبرسانی به محالت فوق الذكر 

اقدام می كند.

 - بابامحم�دی  حس�ين   - ش�اهرود 
دكت��ر محم��دی درنشس��ت خب��ری هفت��ه 
س��المت درش��اهرود  ضمن اعالم شعارهفته 
س��المت " زندگی س��الم ب��ا نش��اط واميد " 
وشعارس��الروزجهانی بهداش��ت " بيا در مورد 
افس��ردگی حرف بزنيم "گفت: دانش��گاه علوم 
 پزش��كی ش��اهرود درثبت جمعيت  روستايی 
) سامانه سيب(دركشور حائزرتبه اول ودرثبت 
جمعيت شهری در كشور حائز رتبه پنجم شده 
اس��ت.  معاون دانش��گاه علوم پزشكی شاهرود 

از برگ��زاری همايش پي��اده روی خانوادگی در 
روزجمعه1ارديبهش��ت خب��ر داد. م��كان اين 
همايش ش��اهرود ابتدای جاده سالمتی جنب 
مهمانس��رای جهانگردی بود.وی درادامه گفت:  
 كلي��ه روس��تاهای ش��اهرود ، پزش��ک دارند.

15 مركز خدمات جامع س��المت روس��تايی، 
5 مرك��ز خدم��ات جامع بهداش��تی ، درمانی 
 ش��هری,، 4 پاي��گاه بهداش��تی درش��اهرود و

64 خانه بهداش��ت درروس��تاها فعال هستند.  
دكتر عبدالرض��ا يوس��فی مديرروابط عمومی 

دانش��گاه عل��وم پزش��كی بااع��الم 40 برنامه 
س��تادهفته س��المت دانش��گاه علوم پزشكی 
ش��اهرود گفت:  اول تاهفتم ارديبهشت هفته 
س��المت نام داردكه دانش��گاه برگزاری جلسه 
هماهنگی برون بخشی بين س��ازمانها وادارات 

، برگزاری جلس��ات آموزشی در مدارس تحت 
پوش��ش، برگزاری جلس��ات آموزش��ی جهت 
مادران، برگزاری مسابقات علمی، هنری ورزشی 
پيرامون شعارهفته سالمت دربين دانش آموزان، 
تهيه وچ��اپ تراكت باعنوان ش��عارروز جهانی 
وهفته سالمت ، نواختن زنگ سالمت ، برنامه 
های آموزش��ی,درقالب شعار س��ازمان جهانی 
بهداشت، نمايش��گاه خطر س��نجی ، مشاوره 
رايگان تغذيه در مراكزخدمات جامع سالمت ، 
مسابقه نقاشی وديگربرنامه هارا اجراخواهد كرد.

بندرعباس- خبرن�گار فرصت امروز - 
مدير عامل ش��ركت آب و فاضالب روس��تايی 
هرمزگان عنوان ك��رد: كل اعتبارات دريافتی  
تملک دارايی ش��ركت از س��ال 88 ت��ا پايان 
91 مع��ادل100 ميلي��ارد توم��ان ول��ی اين 
 اعتبارات طی س��الهای 92 تا پايان 95 معادل 
 250 ميلي��ارد تومان بوده اس��ت كه بيش از
 5/2 برابر رش��د اين اعتبارات نسبت به مدت 
مش��ابه بوده اس��ت. به گزارش روابط عمومی 

ش��ركت آب و فاضالب روس��تايی هرمزگان، 
مهندس عبدالحميد حمزه پور در نخس��تين 
نشست مطبوعاتی سال 96 در جمع خبرنگاران 
بيان كرد: در س��ال 95 بالغ ب��ر 100 ميليارد 
تومان اعتبار به آبرسانی روستاها اختصاص يافت 
كه معادل 4 ساله 88 تا 91 بوده. وی در ادامه 
افزود: طی 4 سال اخيرعالوه بر اعتبارات دولت 
معادل 250 ميلي��ارد تومان بخش خصوصی 
در پروژه های تأمين آب روس��تاهای اس��تان 

مش��اركت و سرمايه گذاری داشته است. مدير 
عامل شركت آب و فاضالب روستايی هرمزگان 
در اين نشست اظهار كرد: تا پايان سال جاری 
ش��اخص برخورداری روس��تاهای قشم كه تا 
 س��ه س��ال قبل صفر بود به 100 درصد ارتقاء 
می يابد. مهندس حمزه پور با اشاره به كاهش 
 روس��تاهايی ك��ه به صورت س��يار آبرس��انی 
می شوند گفت: با اقدامات انجام شده و اجرای 
پروژه های آبرسانی تعداد روستاهای آبرسانی با 

تانكر از بيش از 400 روس��تا به كمتر از 100 
روس��تا رس��يده اس��ت. وی اضافه كرد: عالوه 
 ب��ر راه ان��دازی و به��ره برداری از 18 س��ايت 
آب ش��يرين كن با ظرفيت تولي��د بيش از 11 
ميليون متر مكعب در س��ال تعداد 10 سايت 
با ظرفيت 5 ميليون مترمكعب در دست اجراء 
است. اين مقام مسئول بيان كرد: با كمک اسناد 
خزانه ديون پيمانكاران را به صفر رس��انده كه 
اين يک اتفاق خوب طی اين سالها بوده است. 

تبريز- ماه�ان فالح- دوره آموزشی دو 
روزه تربيت ارزياب داخلی نظام پيشنهادات 
با حضور طراح مدل ارزيابی جايزه ملی نظام 
پيشنهادات برای كاركنان شركت گاز استان 
برگزار ش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبريز 
به نقل از روابط عمومی ش��ركت گاز استان، 
در اي��ن دوره، م��درس دوره پ��س از ط��رح 
كلياتی در مورد نظام پيشنهادها و چيستی 

و چراي��ی آن، به تدري��س فرآيندهای خود 
ارزيابی و ارزيابی سيستم پيشنهادات سازمان 
ه��ا پرداخ��ت. وی در ادامه ب��ه روند ارزيابی 
سيس��تم براس��اس معيارها و زيرمعيارهای 
طراحی ش��ده برای مدل جاي��زه ملی نظام 
پيشنهادات اشاره و تشريح كرد. شايان ذكر 
است ارزيابان انتخاب شده از طريق برگزاری 
دوره آموزش��ی مذك��ور عالوه ب��ر حضور در 

 فرآين��د ارزياب��ی كم��ی و كيف��ی عملكرد 
كميت��ه های نظام پيش��نهادات ش��ركت و 
همكاری با روس��ا و دبيران كميته ها جهت 
اجرای فرآين��د خودارزيابی، بعنوان مروجين 
سيستم پيشنهادات ش��ركت گاز استان نيز 
فعاليت خواهند كرد. اضافه می شود در پايان 
اين دوره تخصصی از شركت كنندگان آزمونی 

جهت انتخاب ارزيابان سيستم برگزار شد.

اروميه- خبرنگار فرصت امروز - 26 
اكي��پ كارشناس��ی بنياد مس��كن انقالب 
اس��المی آذربايجان غرب��ی، ارزيابی ميزان 
خس��ارت وارده ب��ر اماكن خس��ارت ديده 
ناشی از س��يل 96/01/25 را شروع نمودند. 
به گزارش خبرنگار فرصت امروز:   مهندس 

بدلی- مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمی 
آذربايج��ان غربی، با بيان اين مطلب، اظهار 
داشت: در پی جاری شدن سيل  96/01/25 
در شهرستانهای اروميه، اشنويه، پيرانشهر 
و  نقده، اماكن مس��كونی، تجاری و... تعداد 
93 روس��تا و مناطقی از ش��هرهای نقده و 

محمديار متحمل خس��ارت ش��دند. بنابر 
اين بنياد مس��كن بعنوان متولی بازس��ازی 
 مناط��ق س��انحه دي��ده ناش��ی از حوادث 
غير مترقبه با تشكيل اكيپ های كارشناسی 
مركب از نيروهای فنی مجرب از نخستين 
س��اعات وقوع اين حادثه  با مشاركت ساير 

دستگاههای خدمات رسان وارد عمل شدند، 
تا بالفاصله پ��س از عمليات امداد ونجات و 
فروكش ش��دن آبگرفتگی ها وفراهم شدن 
شرايط  ارزيابی، نسبت به تعيين واحدهای 
مسكونی، دامی و معيشتی روستاهای مورد 

نظر اقدام نمايد. 

در نشست بررسی فرصت های همکاری اقتصادی تجاری اصفهان و کنيا  مطرح شد 

همکاری سفارتخانه های ایران با فعاالن اقتصادی

مديرعامل شرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقی خبر داد؛

داليل کاهش فشار و قطعی آب در برخی مناطق تبريز

رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در ثبت جمعيت روستايی

مدير عامل شرکت آب و فاضالب روستايی هرمزگان:

رشد 5/2 برابری اعتبارات تملک دارايی آبرسانی به روستاهای هرمزگان طی 4 سال اخير

برگزاری دوره آموزشی تربيت ارزياب داخلی نظام پيشنهادات در شرکت گاز آذربايجان شرقی

مديرکل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان آذربايجان غربی:

ارزيابی ميزان خسارت وارده بر اماکن خسارت ديده ناشی از سيل شروع شد

اصفه�ان- خبرن�گار فرصت 
امروز - نشست بررسی فرصت های 
اقتصادی تجاری اصفهان  همكاری 
و كني��ا ب��ا حض��ور س��فير ، رايزن 
اقتصادی و مس��ئول مي��ز آفريقای 
س��ازمان توس��عه تجارت در سالن 
ات��اق  بين الملل��ی   همايش ه��ای 
بازرگان��ی اصفه��ان برگزار ش��د.در 
اين نشست، مصطفی رناسی، نايب 
رئيس اتاق بازرگانی اصفهان  گفت: 
همكاری س��فارت خانه های ايران با 
فعاالن اقتصادی منجر به توسعه بازار 
محصوالت ايرانی می شود.  ُرناسی، 
ص��ادرات را بهترين راه��كار  برای 
رونق اقتصادی و فروش اضافه توليد 
واحدهای توليدی اس��تان اصفهان  
برش��مرد و گفت: همكاری بيش��تر 
س��فارتخانه های  جمهوری اسالمی 
ايران  ب��ا فعاالن اقتص��ادی زمينه  
زمينه افزايش ارتباطات بين المللی  
و كسب  بازارهای صادراتی جديدی  
را فراه��م می كن��د.  وی اضافه كرد: 
بازاره��ای ه��دف صادراتی اس��تان 
اصفهان ش��امل كشورهای همسايه 

اهم از عراق، ،افغانستان ،آسيای ميانه 
و حاش��يه خليج فارس و همچنين 
كش��ورهايی آفريقايی ك��ه نياز به  
كاالهای ايرانی دارند.   س��فير ايران 
در كنيا:  افزاي��ش ارتباط اقتصادی 
با كنيا نيازمند حذف واسطه هاست 
ه��ادی فرجون��د س��فير جمهوری 
اسالمی ايران در كنيا  در اين نشست 
گفت: افزاي��ش ارتباطات اقتصادی 
و بازرگان��ی اي��ران با كني��ا در گام 
نخس��ت نيازمند حذف كشورهايی 
است كه نقش واس��طه گری دارند. 
وی افزود: صادرات به كنيا از طريق 
كشورهای واسطه ای همچون امارات 
باع��ث می ش��ود قيمت تمام ش��ده 

كاالهای ايرانی در آن كشور افزايش 
يابد و اي��ن امر كاهش خريد كاالی 
ايرانی را رقم می زند. وی ش��ناخت 
نداشتن فعاالن اقتصادی دو كشور از 
فرصت های تجاری  و سرمايه گذاری 
متقابل ،ترس��يم چهره ی غيرواقعی 
از افريقا و ايران توس��ط رسانه های 
غربی  و مش��كالت بانكی را از موانع 
پيش روی گسترش روابط اقتصادی 
ايران و كنيا برش��مرد و گفت: كنيا 
دروازه ورودی آفريق��ا از طريق بندر 
مومباسا اس��ت زيرا اين بندر مركز 
ترانزيت كاال به شرق آفريقاست. وی 
ب��ا تاكيد بر اين نكته كه كنيا دارای 
مناب��ع خاكی و آبی مناس��بی برای 

كش��اورزی اس��ت، افزود:كشاورزان 
و صناي��ع تبديلی اس��تان اصفهان 
می توانند از اين منابع برای  كش��ت 
فرا س��رزمينی اس��تفاده كنند. وی 
كش��ت فرا س��رزمينی  محصوالت 
پاي��ه كش��اورزی ،ف��رآوری غذايی 
و محص��والت لبن��ی ،فرآورده های 
چرم و توليد كي��ف و كفش ،توليد 
مصالح س��اختمانی س��بک ،توليد 
كنس��تانتره ،ميوه خش��ک و پو در 
ميوه از محصوالت محلی ،تأس��يس 
 LPG  ش��بكه توزيع محل��ی گاز
،تأس��يس بورس قي��ر و محصوالت 
ش��يميايی و پتروش��يمی ،فرآوری 
و بس��ته بندی محصوالت ش��وينده 
و پاك كننده ،كش��تارگاه صنعتی و 
فرآوری گوش��ت ،ساخت مسكن و 
مركز خري��د ،س��اخت در و پنجره 
UPVC ، زنبورداری و توليد عسل 
،س��اخت مبلم��ان اداری و پذيرايی 
 ،صناي��ع فرآوری چ��وب و توليدات 
چوب��ی ،تولي��د ان��رژی از آب��ی ، 
زمينه ه��ای   از  را  خورش��يدی   
كس��ب وكار در كني��ا عن��وان كرد. 

اس��رافيل احمديه، رئيس س��ازمان 
صنع��ت مع��دن و تجارت اس��تان 
اصفه��ان در اي��ن نشس��ت گفت: 
دس��تيابی ب��ه ب��ازار ه��دف دورتر 
نيازمند هزينه تمام شده كمتر است 
تا كاالی توليدشده باقيمت تمام شده 
پايين تری به دس��ت مصرف كننده 
برس��د. وی خاطرنش��ان ك��رد: قاره 
آفريقا، منطق��ه ای بكر برای صادرات 
محص��والت توليدش��ده در اس��تان 
اصفهان محسوب می شود، اما اين امر 
مستلزم رصد بيشتر نيازمندی های 
اين قاره توس��ط بخ��ش خصوصی 
استان اس��ت. به گفته وی سيمان، 
دستگاه های صوتی و تصويری، دارو، 
كف��ش، موزاييک و س��نگ ازجمله 
محصوالتی است كه می تواند از اين 
استان به كشورهای آفريقايی به ويژه 
كنيا صادر شود. كشور كنيا در منطقه 
راهبردی ش��رق آفريقا، نقش دروازه 
ش��رق و مركز آفريقا را ايفا می كند. 
رش��د واقعی توليد ناخالص داخلی 
كنيا به طور متوس��ط در هفت سال 

گذشته بيش از 5 درصد بوده است.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - نخستين 
كارگاه آموزش��ی- توجيهی نحوه  استفاده از 
نسخه ی جديد  سامانه ی مكانيزه كارگزاری 
درياي��ی و بن��دری با هدف بهبود س��امانه ی 
مذكور و جلب رضايت بيش��تر مش��تريان با 
حضور نمايندگان س��ازمان بنادر و دريانوردی 
در مجتم��ع بندری امام خمين��ی)ره( برگزار 
ش��د. معاون دريايی و بندری اداره كل بنادر و 
دريانوردی اس��تان خوزستان با اشاره به اينكه 
س��ازمان بن��ادر و دريانوردی مرج��ع دريايی 
كش��ور و متولی ارائه خدمات دريايی و بندری 
به مش��تريان است، اظهار داش��ت: با واگذاری 

بخش عمده ای از فعاليت های اين س��ازمان 
در زمين��ه  ارائه خدم��ات دريايی و بندری به 
بخش خصوصی، شركت های كارگزار خدمات 
دريايی و بندری به عنوان بازوهای اجرايی اين 
سازمان در بنادر ايفای نقش می نمايند. گرايلو 
در ادامه اف��زود: نظارت و ارزيابی كيفيت ارائه 
خدمات دريايی و بندری به مشتريان از اهميت 
خاصی برخوردار است، لذا با مشاركت شركت 
 های كارگزار دريايی و بندری در بنادر، تالش 
می شود خدمات با كيفيت مطلوبی به مشتريان 
ارائه و حداكثر رضايت آنان جلب ش��ود كه در 
اين راستا س��امانه مكانيزه كارگزاری دريايی 

و بندری، ابزار مؤثری ب��رای ارزيابی توان اين 
شركت ها و ارائه خدمات مطلوب به مشتريان  
محس��وب می شود. معاون دريايی و بندری با 
اش��اره به اينكه بالغ بر 300 ش��ركت كارگزار 
خدمات درياي��ی و بندری در مجتمع بندری 
امام خمينی)ره( به ثبت رسيده است، بررسی و 
ارزيابی كيفی آنان را از طريق اين سامانه مهم 
عنوان كرد. وی با اش��اره به آغاز قريب الوقوع 
بهره برداری از نس��خه ی جديد و مكانيزه اين 
س��امانه، بيان داش��ت: اين دوره ی آموزشی- 
توجيهی از طريق  اداره امور كارگزاران دريايی 
و بندری س��ازمان بن��ادر و دريان��وردی برای 

آشنايی ش��ركت های ارائه دهنده ی خدمات 
درياي��ی و بندری  فع��ال در  مجتمع بندری 
امام خمينی)ره( ب��ا آخرين تغييرات، قابليت 
ه��ا و مزيت ه��ای مختلف نس��خه ی جديد 
طی  29 فروردين ماه سال جاری برگزار شد. 
گرايلو در ادامه افزود: در اين نسخه ی مكانيزه، 
زمينه الزم برای تس��هيل در مديريت فرآيند 
 های عملياتی، ام��كان ارزيابی توان و عملكرد 
شركت ها و رتبه بندی آنها و يكپارچه سازی  
وظايف حاكميتی در بنادر مهيا شده و امكانات 
متعدد و متنوعی در اختيار مديران شركت ها 
جهت تسهيل پيگيرهای اداری قرار می گيرد. 

مجتمع بندری امام خمينی)ره( نخستين ميزبان دوره های آموزشی؛

سامانه مکانيزه کارگزاری دريايی و بندری
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وزیر صنعت از نهایی ش��دن قرارداد 
خودرویی ب��ا رنو خب��ر داد و در مورد 
قرارداد س��ایپا و س��یتروئن گفت که: 
ق��رارداد ای��ن دو ش��رکت وارد مرحله 
اجرایی ش��ده و س��یتروئن قسط اولیه 

خود را واریز کرده است. 
 محمدرض��ا نعمت زاده در نشس��ت 
خبری دیروز در پاس��خ ب��ه خبرنگاران 
در  خصوص وضعیت ق��رارداد خارجی 
به وی��ژه  و  خودروس��از  ش��رکت های 
قرارداد رنو، تصریح ک��رد: در دو مورد 
قراردادهای خارجی به باالی ٩٥ درصد 
توافق ش��ده و البته تعجی��ل به نفع ما 
نیس��ت  و در زمین��ه مش��ارکت طرف 

رنویی بسیار جدی است. 
نعم��ت زاده با اعالم اینک��ه رنو به ما 
نامه داده اس��ت، گف��ت: در مورد بن رو 
قیمت را اضافه کردیم، هیات مدیره رنو 
قبول ک��رد و امیدواریم که کار مفیدی 

باشد. 
وزیر صنعت اف��زود: در مورد بنز هم 
کار تمام ش��ده و ما در حال گروکشی 
هستیم برای افزایش سهم داخل چون 
می خواهند قطعات موتور را وارد کنند 
و م��ا می گوییم امکان س��اخت داخل 

وجود دارد. 
نعمت زاده در پاس��خ ب��ه اینکه گفته 
می ش��ود بان��ک مرک��زی قرار اس��ت 
جلس��ه ای با وزارت صنعت داشته باشد 
ت��ا نرخ س��ود خودروس��ازان را مطابق 
با نرخ س��ود مص��وب هماهنگ کنند، 
اف��زود: هفته قب��ل در کمیته اعتباری 
بانک مرکزی جلسه ای بود. پیش از آن 
جلس��اتی را با خودروسازان داشتیم تا 
رقم سود خود را برای جذب نقدینگی 
تعدی��ل کنن��د. در نهای��ت با بررس��ی 
خودروس��ازان ب��ه نتیج��ه مش��ترکی 

رسیدیم که به زودی اعالم می شود. 
از  برخ��ی  چ��را  اینک��ه  درب��اره  او 
ش��رکت های واردکننده خودرو هنوز از 
شرکت های واس��ط مجوز دارند، اظهار 
کرد: نمایندگی ه��ا به دلیل تحریم رها 

بودند و خیلی ه��ا از گرفتن نمایندگی 
س��ر باز می زدند و خودروهای دس��ت 
دوم می فروختن��د. ما ب��رای اینکه این 
موضوع را ساماندهی کنیم این شرایط 
را گذاشتیم که اگر از نمایندگی واسط 
هم مجوز اخذ شد اشکالی ندارد. بعد از 
برجام قانون س��ختگیرانه تر شد اکنون 
باید نمایندگی ها از شرکت مادر باشد. 
وزی��ر صنع��ت اضاف��ه ک��رد: طبق 
گزارشات دریافتی این شرکت ها اکنون 
وضعی��ت خوب��ی دارند و چ��ون روند 
مذاک��رات متف��اوت اس��ت، مدت زمان 
برخی برای گرفتن مجوز از شرکت های 

مادر تمدید شده است. 
نعمت زاده با اشاره به قرارداد سایپا و 
سیتروئن گفت: قرارداد این دو شرکت 
وارد مرحله اجرایی ش��ده و س��یتروئن 

قسط اولیه خود را واریز کرده است. 
نعمت زاده در ادامه صحبت های خود 
در پاسخ به این سوال که خود را تا چه 
حد در اجرای اقتص��اد مقاومتی موفق 

می دانید، گفت: سعی شده است که در 
مس��یر اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، 
اما نمی گویم ک��ه صددرصد به اهداف 

اقتصاد مقاومتی دست یافته ایم. 
وی اف��زود: در بخش معادن با تالش 
انجام ش��ده کاداس��تر اجرا ش��د که از 

تعهدات اولیه ما بوده است. 
وزی��ر صنع��ت تاکید ک��رد: تعدادی 
از صنای��ع غذایی ما ام��روز با 1٥ هزار 
پرس��نل فعالیت می کنند ک��ه این امر 
از افتخارات ما اس��ت در حالی  که این 
صنایع در گذش��ته کار خود را با 20 تا 

2٥ نفر شروع کرده بودند. 
وی اف��زود: 3800 واح��د تولیدی از 
ابتدای دولت راه اندازی شده است و بر 
این اس��اس 3٥00 نفر ش��غل فقط در 
س��ال ٩٥ و در مجموع 18 هزار شغل 

ایجاد شده است. 
نعم��ت زاده گفت: در برخ��ی مواقع 
واحدهای��ی مش��اهده می ش��ود که با 
وجود آنک��ه پروانه بهره برداری دریافت 

کرده اند، اما هنوز برق و آب شان وصل 
نش��ده و حتی دیوار نیز دور واحد آنها 
کشیده نشده است، بنابراین پروانه آنها 
لغو می ش��ود تا هر موقع خواستند کار 
خود را ش��روع کنند و  دوب��اره پروانه 

دریافت کنند. 
وی در خص��وص صنایع دانش بنیان 
گفت: صندوقی برای صنایع پیش��رفته 
و دانش بنیان داریم که اغلب شرکت ها 
از ای��ن کانال که زیرنظر معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری قرار دارند 

فعالیت می کنیم. 
وی افزود: ما نیز ب��ه بانک ها توصیه 
می کنیم که اگر مش��کلی برای دریافت 
تسهیالت این ش��رکت ها وجود داشته 
باش��د ب��ا حمایت م��ا مش��کالت آنها 
برطرف ش��ود اما باید گفت که مشکل 

برای ارائه تسهیالت وجود دارد. 
وی ب��ا بیان اینکه ط��رح رونق تولید 
جز با همکاری سیستم بانکی امکانپذیر 
نخواهد بود، گفت: در مواردی بوده که 
صنایع��ی بدهکار بانک بودند اما دوباره 

به آنها وام پرداخت شد. 
وی درب��اره چگونگی ای��ن امر گفت: 
بانک ها در ابتدا برای ش��ان س��خت بود 
ک��ه وام دوباره ای به صنای��ع پرداخت 
کنن��د و می گفتن��د ک��ه ای��ن صنایع 
حتی پنج قسط ش��ان عق��ب افتاده اما 
در نهایت کمک ش��د ک��ه این واحدها 

زمین نخورند. 
نعم��ت زاده اف��زود: ب��ر این اس��اس 
صنایع��ی ک��ه قس��ط های عقب مانده 
داش��تند ب��ا دریاف��ت وام ه��ای جدید 
توانس��تند اصل اقساط عقب مانده خود 
را پرداخ��ت کنند. وام ه��ای زیر 100 
میلیون تومان شامل بخشودگی جرایم 
شدند، به طوری که در بخش کشاورزی 
٥00 میلیارد تومان بخش��ودگی جرایم 
صورت گرفت اما ه��زار میلیارد تومان 
پولی که بانک ها نمی توانس��تند وصول 
کنند وصول ش��د و اص��ل پول بانک ها 

برگشت. 

قرارداد رنو نهایی شد

احم��د نعمت بخ��ش با بی��ان اینکه 
منتظر نظر ش��ورای رقاب��ت برای اعالم 
قیم��ت محص��والت پرتیراژ هس��تیم، 
افزود: باتوجه ب��ه تولیدات متنوعی که 
در کالس ه��ای مختلف داری��م، انتظار 
داریم شورای رقابت همچنان که دیگر 
خودروس��ازان را از نظ��ام قیمت گذاری 
مع��اف کرده ما را ه��م از قیمت گذاری 

معاف کند. 
وی با اش��اره به افزای��ش هزینه های 
تولی��د در ش��رکت های خودروس��ازی 
کارگ��ری  بخ��ش  در  فق��ط  گف��ت: 
دس��تمزد ها14.٥درصد افزای��ش یافته 
اس��ت، ضم��ن اینکه ف��والد مبارکه در 
مقطع��ی قیم��ت ورق های ف��والدی را 
حدود 200درصد افزایش داد. ما اکنون 
در تامی��ن برخی م��واد اولیه با افزایش 
قیم��ت مواجهیم ک��ه ای��ن موضوع را 
برخی شرکت ها به شورای رقابت اعالم 
کرده ان��د و برخ��ی هم در ح��ال ارائه 

گزارش به شورای رقابت هستند. 
دبیر انجمن خودروس��ازان افزود: ما 
سال گذشته باوجود ابالغ مجوز افزایش 
قیم��ت، بعد از حدود ش��ش ماه آن را 
اعم��ال کردیم، سیاس��ت کل��ی ما این 

است که تا حد ممکن از طریق افزایش 
تولید و کاهش هزینه ها مانع از افزایش 
قیمت شویم، ولی اگر این گونه نشد. به 
ما اجازه بدهند برای جلوگیری از ضرر 

و زیان، افزایش قیمت داشته باشیم. 
از  خیل��ی  گف��ت:  نعمت بخ��ش 
س��هامداران ای��ران خودرو و س��ایپا از 
طریق سود س��هام ارتزاق می کنند و ما 

مجاز نیستیم به آنها ضرر برسانیم. 
وی با بیان اینکه هزینه شماره  گذ اری 
و هزینه بیمه شخص ثالث افزایش یافته 
اس��ت، افزود: خودروس��ازان هیچگونه 
افزای��ش قیمتی روی محصوالت اعمال 
نکرده  اند و این افزایش قیمتی که مردم 
و خریداران خودرو با آن مواجهند ناشی 
از افزایش هزینه شماره گذاری و هزینه 
بیمه شخص ثالث است که شرکت های 
خودروس��ازی به نیابت از دستگاه های 

دیگر دریافت می کنند. 
نعمت بخ��ش ب��ه موض��وع ق��رارداد 
خودروس��ازان داخل��ی با ش��رکت های 
خارجی اش��اره کرد و گفت: براس��اس 
ابالغی��ه وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
و نیز قراردادهایی که با خودروس��ازان 
خارجی منعقد شد، مقرر شد 30درصد 

خودروهای جدیدی که تولید می ش��ود 
صادر کنند. 

دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان افزود: 
س��اخت داخ��ل خودروه��ای جدید به 
م��رور زمان افزایش خواهد یافت. تولید 
پژو 2008 با 20درصد س��اخت داخل 
ش��روع شده و به س��رعت این سهم در 
س��ه س��ال آینده به 70 درصد افزایش 

خواهد یافت. 
وی با بیان اینک��ه قیمت پژو 2008 
را ش��رکت ایران خودرو تعیین می کند، 
گف��ت : براس��اس اطالعاتی ک��ه ما در 
اختیار داریم این خ��ودرو با قیمت زیر 
بازار خواهد  100میلیون تومان روان��ه 
ش��د، البته چ��ون 2008 رقیب داخلی 
و واردات��ی دارد، ش��ورای رقاب��ت ب��ه 
قیمت  گذاری این خودرو ورود نمی کند. 
نعمت بخش به رشد تولید خودرو در 
سال گذشته اش��اره کرد و افزود: سال 
گذشته تولید خودروی سواری با بیش 
از 40درصد رشد نسبت به سال قبل از 
آن به یک میلیون و 3٥0 هزار دستگاه 
رسید و تکلیف شد میزان تولید خودرو 
در سال ٩6 به یک میلیون و 600 هزار 

دستگاه برسد. 

وی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش تع��داد 
 ٥٥ از  خ��ودرو  مل��ی  اس��تانداردهای 
اس��تاندارد ب��ه 81 اس��تاندارد گف��ت: 
براس��اس  اس��تاندارد  مل��ی  س��ازمان 
برنامه زمانبندی، خودروسازان را مکلف 
به اجرای این اس��تاندارد ها کرده است 
از تاریخ10/01/٩٥  که 44 اس��تاندارد 
از  اس��تاندارد   11 ش��ده،  اجرای��ی 
از  اس��تاندارد   22 نی��ز  و   ٩6/10/01

٩7/10/01 اجرایی خواهد شد. 
امیدواری��م  اف��زود:  نعمت بخ��ش 
خودروهای جدیدی که با استانداردهای 
روز وارد بازار می شود بتوانند رضایت مردم 
را نس��بت به گذشته بیشتر جلب کنند. 
وی با بیان اینکه تولید خودروهایی که 
نتوانند اس��تانداردهای تعیین ش��ده را 
تامین کنند، متوقف خواهد شد، گفت: 
باتوجه به سختگیرانه شدن استاندارد ها 
االن دو ن��گاه وج��ود دارد؛ یکی اینکه 
خودروه��ای قدیمی مث��ل پراید و پژو 
40٥ تولید نش��وند، چ��ون خودروهای 
جایگزی��ن با ای��ن قیمت ه��ا نداریم و 
نگاه دوم این اس��ت که خودروسازان با 
اس��تفاده از فرصت باقیمانده استاندارد 

این دو خودرو را ارتقا دهند. 

 دبیر انجمن خودروسازان: 

 شورای رقابت بگذارد، خودمان مالحظه مردم را خواهیم کرد 
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داخلی سازی و افزایش تیراژ هم 
مانع افزایش قیمت خودرو نشد

 ب��ر این اس��اس، طبق آماری ک��ه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم کرد، تولید خودروهای داخلی 
)در بخش سواری( حدود 400درصد باال رفت، با این 
حال خودروسازان اقدام به افزایش قیمت محصوالت 
خ��ود کردند. در واقع با وجود آنکه تولید خودروهای 
داخلی صعودی قابل توجه را طی س��ال ٩٥ به خود 
دید و در نتیجه بخش عرضه افزایش یافت، از آن سو 
قیمت ها به جای کاهش یا حداقل تثبیت، رش��دی 
قابل توج��ه را تجرب��ه کردند.  اگر نگاهی به لیس��ت 
جدید قیمت خودروهای داخل��ی بیندازیم، متوجه 
جهش ٥00 هزار تا 1.٥میلیون تومانی آنها در سال 
جدید می شویم؛ اتفاقی که کمتر کسی انتظار وقوع 

آن را حداقل به این زودی ها داشت. 

افزایش قیمت خودرو خالف انتظار عمومی بود
هرچن��د اق��دام خودروس��ازان در افزایش قیمت 
محص��والت خود قانون��ی و با مجوز ش��ورای رقابت 
بوده، با این ح��ال این اتفاق خالف انتظار عموم بود 
و تعج��ب خیلی ها را برانگیخت. به اعتقاد بس��یاری 
از کارشناس��ان اقتصادی، افزایش تیراژ طبعا باید به 
کاهش هزینه های تولید به خصوص هزینه های سربار 
بینجام��د و در نتیجه، قیمت نهایی کاال کاهش پیدا 
کرده یا تثبیت ش��ود، با این حال خودروسازی ایران 
مس��یری عکس را در این سال ها پیموده است.  اگر 
س��ال های ٩1 و ٩2 را که خودروسازی کشور درگیر 
بحران ه��ای مختل��ف از جمل��ه افزایش ن��رخ ارز و 
تحریم های بین المللی و در نتیجه کاهش شدید تیراژ 
ش��د لحاظ نکنیم، روند تولید خ��ودرو در ایران طی 
1٥سال گذش��ته معموال افزایشی بوده است. آمارها 
نش��ان می دهند خودروسازان داخلی در سال ٩0 به 
رکورد تولی��د یک میلیون و 640 هزار دس��تگاهی 
رسیدند، اما این موضوع نیز سبب نشد قیمت خودرو 
در ایران روند کاهشی به خود بگیرد. در سال ٩3 نیز 
که تیراژ خودروهای داخلی به لطف توافق هسته ای و 
بعدها اجرایی شدن برجام باال رفت، باز هم مشتریان 
داخلی کاهش قیمت را لمس نکردند تا ثابت ش��ود 
افزایش تیراژ در خودروسازی ایران، کاهش قیمت را 

در پی ندارد. 

باید در داخلی سازی خودروهای پسابرجامی 
شک کرد

در ح��ال حاض��ر نی��ز نگران��ی افزای��ش قیمت و 
بی اعتم��ادی عمومی به کاهش قیم��ت خودروهای 
جدی��د از ناحیه افزایش داخلی س��ازی و تیراژ، وجود 
دارد و می ت��وان در این م��ورد، پژو 2008 را مثال زد. 
این محصول که نخس��تین خودرو پسابرجامی کشور 
به شمار می رود، در فاز اول با قیمتی بین ٩0 تا 100 
میلیون تومان عرضه خواهد ش��د و دلیل این قیمت 
باال را باید در داخلی سازی بسیار اندک آن جست وجو 
کرد. در این ش��رایط اگرچه انتظ��ار می رود با افزایش 
داخلی سازی 2008 و همچنین باال رفتن تیراژ، قیمت 
این خودرو پایین بیاید، با این حال تجربه نشان داده 
رخ دادن چنین اتفاقی در خودروس��ازی کشور تقریبا 
غیرممکن است، اما چرا چنین اتفاقی در خودروسازی 
ایران رخ می دهد و مشتریان نمی توانند کاهش قیمت 

رسمی خودروهای داخلی را لمس کنند؟ 

رقابتی نبودن؛ ضعف اصلی
در این مورد حس��ن کریمی سنجری، کارشناس 
خودرو کشور می گوید: ش��اید بتوان دلیل کلی این 
موض��وع را ضع��ف یا نبود تولی��د رقابتی در صنعت 
خودرو کش��ور دانس��ت، هرچند ای��ن موضوع خود 
ریشه در مس��ائل مختلفی از جمله بهره وری پایین، 
هزینه های جاری و هزینه های سربار غیر استاندارد و 
همچنین تحمیل برخی هزینه ها از خارج از بنگاه به 
خودروس��ازان دارد. او با اشاره به اینکه یکی از دالیل 
مهم در این ماجرا، ضعف بهره وری در صنعت خودرو 
و همچنین قطعه سازی کشور است، می افزاید: در دنیا 
می توان یک خودرو را مثال با یک نفر نیروی انسانی 
به تولید رس��اند، اما در خودروسازی ایران مثال پنج 
نفر برای ساخت یک محصول نیاز است و این یعنی 
پایین بودن بهره وری و در نتیجه باال رفتن هزینه های 

تولید و قیمت تمام شده. 
 

رونمایی پورشه از ۵ مدل جدید 
در نمایشگاه خودروی شانگهای

  در حالی که تمرکز اصلی پورش��ه در نمایش��گاه 
خودروی ش��انگهای، معطوف به رونمای��ی از پانامر 
اس��پورت توریسمو اس��ت اما ممکن است در نهایت 
آلمانی ه��ا با تع��دادی از مدل های خ��ود که در آنها 
فاصله بین دو محور افزایش یافته اس��ت، همگان را 
غافلگیر کنن��د. یکی از این خودروه��ا، پانامرا توربو 
اس E هیبری��دی اس��ت که قرار اس��ت منحصرا در 
بازار چین و به عنوان یک مدل لوکس و تش��ریفاتی 
با فاصله بین محور طوالنی عرضه شود. مقدار قدرتی 
که در پانامرای تش��ریفاتی در دسترس خواهد بود، 
326 اسب  بخار اس��ت و تمامی این قدرت به محور 
عقب منتقل می ش��ود. فاصله بین دو محور طوالنی، 
ویژگی استاندارد این نسخه است. الیور بلوم، رئیس 
 هیات مدیره پورش��ه در مورد خ��ودروی پانامرا توربو 

اس E هیبریدی می گوید:
این نس��خه به وضوح نش��ان می دهد ک��ه بازار 

چین، چقدر برای شرکت پورشه مهم است.
در سال 2016، پورش��ه 6٥,246 دستگاه خودرو 
به مش��تریان چینی خود تحویل داد و این مس��ئله 
مجددا ثابت می کند که چی��ن بزرگ ترین بازار این 
ش��رکت محسوب می ش��ود. حال انتظار می رود این 
خودروساز آلمانی با عرضه پانامرا اسپورت توریسمو، 
بیش از پیش در این بازار رشد کند. سایر خودروهایی 
که در نمایش��گاه خودروی شانگهای برای بازار آسیا 
  GT3 Cup 911 جدید و GTS 911 ،معرفی شد
مس��ابقه ای است. س��ال گذش��ته خودروهای دو در 
پورشه محبوبیت بیشتری در چین کسب کرده بودند 
که باعث رشد 11درصدی فروش پورشه در مقایسه 

با سال 201٥ شده است.
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سقف پرداخت خسارت مالی 
بدون کروکی به 7میلیون تومان 

افزایش یافت
س��قف پرداخت خس��ارت مالی ب��دون کروکی 
بیمه نامه های ش��خص ثال��ث در حوادث رانندگی 
به 7میلیون تومان افزایش یافت و بخشنامه آن به 

واحدهای اجرایی بیمه ایران ابالغ شد. 
مدی��ر بیمه ه��ای اتومبیل بیمه ای��ران با صدور 
دستورالعملی به واحدهای اجرایی خود اعالم کرد: 
ب��ا عنایت ب��ه افزایش نرخ دیه در س��ال 13٩6 و 
اب��الغ ارقام تعهدات جدید خس��ارت بدنی و مالی 
بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی جمهوری 
اس��المی، س��قف پرداخت خس��ارت مال��ی بدون 
کروک��ی بیمه نامه های ش��خص ثال��ث منوط به 
تحقق ش��رایط مندرج در قانون، 70 میلیون ریال 

اعالم می شود. 
بیمه مرک��زی ایران در بخش��نامه خود، تمامی 
ش��رکت های بیمه کش��ور را موظف کرد از ابتدای 
فروردین ٩6 بیمه نامه ش��خص ثالث را با تعهدات 
بدنی 280 میلی��ون تومان )مع��ادل دیه ماه های 
ح��رام( و تعهدات مالی حداق��ل 7 میلیون تومان 
و بیمه حوادث راننده را ب��ا تعهدات بدنی حداقل 

210میلیون تومان صادر کنند. 
براس��اس این بخش��نامه، باتوجه ب��ه اینکه در 
قانون بیمه اجباری خس��ارات وارد شده به شخص 
ثالث در اثر حوادث ناش��ی از وسایل نقلیه مصوب 
13٩٥، جبران کس��ری پوشش بیمه نامه شخص 
ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناش��ی از افزایش 
مبل��غ ریالی دیه باش��د، برعهده صن��دوق تامین 
خس��ارت های بدن��ی ق��رار گرفته اس��ت، لذا اخذ 
الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه ش��خص ثالث 
ب��رای کلی��ه بیمه نامه های صادره از ابتدای س��ال 

13٩٥ منتفی است. 
 

رونمایی از لکسوس NX مدل 
۲۰۱۸

 Lexus NX با معرفی مدل 2018 شاسی بلند
در نمایش��گاه خودروی ش��انگهای، این خودروی 
پرفروش ژاپنی وارد چهارمین سال زندگی اش شد. 
NX، که این روزها به لطف واردات انبوه ایرتویا 
فروش بس��یار خوبی را در ای��ران تجربه می کند، 
محصول اواخر 2014 است. لکسوس برای ساخت 
این خودرو )ازجمله در شاس��ی( از برخی قطعات 
تویوت��ا روفور اس��تفاده کرد اما با ای��ن حال اکثر 
جزییات آن از تعلیق و پیش��رانه بگیرید تا استایل 
خ��ودرو و نمای داخل��ی همگی منحص��ر به این 
 NX خودرو اس��ت. بعد از گذشت چهار سال حاال

برای مدل 2018 خود به روزرسانی شده است. 
NX 2018  تغیی��رات ظاه��ری خاصی ندارد 
و تنها قس��مت باالی��ی جلوی پنج��ره و طراحی 
س��پرهایش جدید است. همچنین برای چراغ های 
جل��و، لکس��وس مانند م��دل LC کوپه، از س��ه 
پروژکت��ور بهره گرفته اس��ت که البت��ه به صورت 
سفارش��ی در اختیار مش��تریان قرار می گیرد. در 
قس��مت عقب نیز چراغ ها، س��پر و دیفیوزر زیرین 
آن مجددا طراحی شده است. مدل های هیبریدی 
NX نیز از این به بعد، س��پر عقب کامال متفاوتی 

دارند. 
در کابی��ن، مهم تری��ن خب��ر لکس��وس ب��رای 
هوادارانش تغییر مانیتور کنس��ول است؛ مدل های 
فعلی NX مانیتور 7 اینچی دارند اما مدل 2018 
آن به مانیتور استاندارد 10.3 اینچی مجهز است. 
سیس��تم تهویه و دریچه ها نی��ز کامال تغییر کرده 
اس��ت و سرنش��ینان عقب ح��اال می توانند دمای 
دلخواه شان را برای سیس��تم تهویه انتخاب کنند. 
همچنین تمامی کلیدهای کنسول به همراه اهرم 
دنده و دس��تگیره درب ها به روکش متالیکی براق 
مزین هس��تند در حال��ی که کلیدهای سیس��تم 

صوتی و کلید پنجره ها روکش مشکی دارند. 
در NX 2018 ه��م صفحه تاچ کنس��ول و هم 
محفظه شارژر وایرلس بزرگ تر شده اند تا استفاده 
از آنها راحت تر باش��د. برای راحتی هرچه بیش��تر 
مش��تریان، NX 2018  ب��ه سیس��تم بازش��دن 
هوش��مند درب صندوق مجهز اس��ت. اگر سوئیچ 
خ��ودرو همراه تان باش��د و پای تان را به سنس��ور 
تعبیه ش��ده در زیر سپر عقب نزدیک کنید، درب 
صندوق باز خواهد ش��د. برخی دیگر از تجهیزات 

این ژاپنی عبارتند از: 
-  Active Sound Control  ی��ا اختص��ارا 
ASC: شبیه س��ازی ص��دای پیش��رانه ب��ه کمک 

اسپیکرهای خودرو
ی��ا   Adaptive Variable Suspension  -  

اختصارا AVS: برای کنترل الکترونیکی تعلیق خودرو
-  Pre-Collision System  ی��ا اختص��ارا 

PCS: برای پیشگیری از تصادف
ی��ا   Intelligent Clearance Sonar   -
اختصارا ICS: سنس��ورهای پارک جلو و عقب به 

همراه ترمز اضطراری
 :Dynamic Radar Cruise Control  -

کروز کنترل هوشمند
-  Lane Departure Alert ی��ا اختص��ارا 

LDA: سیستم هشداردهنده تغییرالین
  Automatic High Beam: چراغ های جلو 

با سیستم نورباال اتومات.
در قس��مت فنی، لکس��وس با تغیی��ر نام مدل 
اس��تاندارد NX، هواداران��ش را غافلگی��ر ک��رد. 
همان طور که می دانید نسخه استاندارد این خودرو 
تاقبل از این NX200t نام داش��ت اما لکس��وس 
در م��دل 2018 نام��ش را ب��ه NX300 تغیی��ر 
داده و حت��ی پس��وند t را از روی ن��ام این خودرو 
برداش��ته است تا شیوه نامگذاری این مدل با سایر 
محصوالتش )که انجین توربوش��ارژ دارند ولی در 
نامش��ان حرف t نیست( یکس��ان باشد. همچنین 
باید منتظر باشیم که تا قبل از شروع سال 2018 
تمامی محصوالت لکس��وس که در نام شان حرف 
t وج��ود دارد، مانن��د GS200t و RX200t، با 

شیوه جدید لکسوس نامگذاری شوند. 



معاون اول رئیس جمهور در نشست خبری مشترک 
با همتای گرجس��تانی خود اظهار ک��رد که مطمئنا 
س��فر نخست وزیر گرجس��تان به تهران نقطه عطفی 
در توس��عه روابط دو کش��ور خواهد ب��ود. به گزارش 
ایسنا، اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
صبح دیروز پس از دیدار با گئورگی کویریکاش��ویلی، 
نخست وزیر گرجس��تان در مجموعه سعدآباد با بیان 
اینکه ایران و گرجستان هر دو در یک حوزه فرهنگ و 
تمدن قرار دارند، اظهار کرد: اشتراکات میان دو ملت 
بسیار زیاد است و این اشتراکات بستر مناسبی برای 
همکاری های اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی به وجود 
آورده، همچنین اش��تراکات دو کشور در بسیاری از 
مس��ائل بین المللی منجر به اتخاذ مواضعی مشترک 

بین دو کش��ور شده اس��ت. معاون اول رئیس جمهور 
همچنین گفت که  در زمینه های گردش��گری، صنعت 
و کشاورزی و مس��ائل علمی میان دو کشور مباحث 
خوبی مطرح ش��د، در پایان جلس��ه روزگذشته پنج 
س��ند مهم هم��کاری و یک بیانیه می��ان مقامات دو 
کش��ور به امضا رس��ید. معاون اول رئیس جمهور در 
پایان ب��ا تأکید بر ل��زوم ارتقای س��طح روابط میان 
دو کش��ور گفت: مهم این اس��ت ک��ه گفت وگوهای 
میان دو دولت و مقامات آنها ش��اهد توس��عه روابط 
در همه ابعاد بدون هیچ محدودیتی باش��یم. مطمئناً 
سفر نخست وزیر گرجس��تان به تهران همراه هیأتی 
عالی رتبه از این کش��ور نقطه عطفی در روابط تهران 

- تفلیس خواهد بود. 

استقبال رسمی جهانگیری از نخست وزیر گرجستان

  مراسم قرعه کشی جدول ضبط و 
پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای 
ریاس�ت جمه�وری در رس�انه ملی، 
امشب س�اعت ۲۲ در محل سازمان 

صدا و سیما برگزار خواهد شد. 
 علی الریجانی: برای ایجاد امنیت 
پای�دار نیازمند هم�کاری نزدیک با 

پاکستان هستیم
آی�ت اهلل  بزرگداش�ت  همای�ش   
محمدباقر صدر امروز از س�اعت ۱۶ 
در مؤسس�ه فرهنگی شهدای هفتم 

تیر )سرچشمه( برگزار می شود. 
حضور دو وزیر دولت احمدی نژاد در ستاد انتخابات رئیسی

تیتر اخبار

رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست گفت که: در حال 
برنامه ریزی و امضای تفاهم نامه مش��ترک با وزارت ارتباطات 
در زمینه بازیافت وسایل الکترونیک مانند تلفن های همراه و 
باتری هستیم. به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار، معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پیام خود 
به همایش روز زمین پاک آورده است: توجه به وضعیت زمین 
و رهایی آن از آلودگی ها و تخریب ها بیش از هر دوره ای توجه 
بشر را به خود جلب کرده است، چراکه هیچ گاه مخاطرات تا 
این حد آشکار نش��ده و آثار مداخالت توسعه ای در طبیعت 
از مرز هش��دار و بحران عبور نکرده ب��ود. از دالیل مهم این 
وضعیت الگوی مصرف موجود جهان بوده که جامعه ما نیز در 

ابعاد مختلف درگیر آن است. مصرف آب، انرژی، غذا و دیگر 
مصارف به لحاظ پایداری سرزمین و توجه به حقوق نسل های 
آینده از الگوی صحیحی پیروی نمی کند و نیازمند بازنگری 
جدی اس��ت و روز زمین پاک فرصتی ب��رای مرور وضعیت 
موجود و مسیر پیش رو اس��ت. به گفته ابتکار، شهرداری ها، 
ش��وراهای ش��هرها و روس��تاها، دهیاری ها، فرمانداری ها و 
بخشداری ها و باالخره آحاد مردم در این موضوع نقش مهمی 
دارند. مش��کل اصلی در مدیریت پس��ماند، کنترل و کاهش 
میزان آلودگی از مبدا و اس��راف در بس��یاری از موادی است 
که می توانیم پس از بازیافت دوباره آنها را اس��تفاده کنیم اما 

متأسفانه تبدیل به دورریز و زباله می شود. 

مذاکره با وزارت ارتباطات درباره »بازیافت وسایل الکترونیک«

افزای�ش ن�رخ    تعیی�ن تکلی�ف 

کرایه ه�ا طی هفت�ه آینده توس�ط 
وزارت کشور اتخاذ می شود. 

  رئیس دفت�ر بهبود تغذی�ه وزارت 

بهداش�ت با خب�ر راه ان�دازی کمپین 
»نه به فس�ت فود« گفت: برای اصالح 
الگوی غذایی مردم باید غذاهای فوری 
ایرانی را جایگزین فست فودها کنیم و 

فرهنگ مصرف آنها را رواج دهیم. 
  ن�رخ س�واد در پن�ج س�ال اخیر 

۱4برابر رشد داشته است
 سالی ۲00 ساعت »عمر« تهرانی ها در ترافیک تلف می شود
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رئیس انجمن موس��یقی اس��تان تهران گفت: باید 
موسیقی اس��تان های مختلف س��مفونیک اجرا شود 
و می توانی��م آن را به عن��وان فرهنگ موس��یقی ملی 
صادر کنیم. به گزارش ایرنا، تقی ضرابی در نخستین 
جلسه  مجمع ساالنه انجمن موسیقی ایران افزود: هر 
انجمنی در اس��تان خود با تجلی��ل از هنرمندانی که 
برای موس��یقی آن استان زحمت می کشند آنها را به 
مسیری که در جهت ارتقای موسیقی کشور انتخاب 
کرده ان��د، دلگرم می کند. همچنی��ن در ادامه رامین 
صبری، رئیس انجمن موس��یقی اس��تان سمنان نیز 
گفت: جلسه با رؤسای انجمن های موسیقی استان ها 
اتفاق بس��یار خوبی است. در این جلسات، آشنایی با 
روش دیگر رؤسا و تجاربی که در این زمینه به دست 
آورده اند مطرح می ش��ود و مسیر برای نیل به اهداف 

تعیین ش��ده برای انجمن ها، کوتاه می شود. برگزاری 
چنین جلسه هایی نش��ان از اهمیت اهداف انجمن ها 
و ارزش قائل  ش��دن ب��رای کار هنرمندان دارد. علی 
احمدی  ف��ر، رئیس انجمن موس��یقی اس��تان گیالن 
گفت: ما کش��وری در حال رشد هستیم و جوان های 
باس��وادی در داخل و خارج از کشور داریم. باید آنها 
را در کشور خودمان متمرکز کنیم و به آینده روشن 
بیندیش��یم و ب��ا جمع کردن تج��ارب و ظرفیت های 
موج��ود حرک��ت رو به جلو داش��ته باش��یم. وی در 
مورد اصلی ترین رویک��رد انجمن ها تأکید کرد: یکی 
از موضوعاتی که در این جلس��ه بحث ش��د این بود 
که باید اقداماتی انجام دهیم که برای قش��ر موسیقی 
و حتی خ��ود م��ردم فعالیت  های انجمن موس��یقی 

ملموس باشد. 

 موسیقی استان ها می تواند به عنوان فرهنگ موسیقی ملی صادر شود

  اکب�ر اکس�یر س�ال ۹۵ را س�ال 
خوبی برای ادبیات و کتاب ندانست. 
  اس�تاندار ای�الم با اب�راز ناامیدی 
و  خارج�ی  گردش�گران  ج�ذب  از 
تاریخی به این استان از لزوم جذب 
س�رمایه گذار خارج�ی ب�رای ایجاد 

امکانات و خدمات خبر داد. 
 مجموع�ه ای از نامه ه�ا و خاط�رات  »گوس�تاو فلوبر«، »مارس�ل 

پروست« و »ویکتور هوگو« چوب حراج می خورد. 
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س��رمربی پرس��پولیس به دلیل اتفاقات برنامه نود 
به سه پرسپولیس��ی تذکر داد. به گزارش خبرگزاری 
خبرآنالین فرشاد احمدزاده، محسن مسلمان و کمال 
کامیابی نیا طراحان اصلی ش��وخی های پرس��پولیس 
هس��تند. دلخوری سیدجالل حسینی از شوخی های 
از ح��د و مرز گذش��ته پنج بازیکن پرس��پولیس که 
بدون منظور و فقط برای تفریح مقابل دوربین عادل 
فردوس��ی پور به این و آن متل��ک انداختند، بهانه ای 
ش��د برای برانک��و ایوانکوویچ که این س��ه بازیکن را 

فرا بخواند و با آنها حرف بزند. 
برانکو خیلی دوس��تانه در ف��رودگاه و قبل از پرواز 

سرخپوشان به س��مت عمان برای بازی با الهالل در 
مسقط، این س��ه بازیکن را فرا خوانده و به آنها گفته 
من اصاًل با این موضوع که ش��ما ش��وخی می کنید و 
در وقت های اس��تراحت تان در حال طراحی شوخی 
برای ایجاد فضای شاد در تیم هستید مخالف نیستم 
ولی لطفا تمامش کنید. مراقب ش��وخی های خودتان 
باش��ید که دلخوری ایجاد نکند. گویا این سه نفر هم 
به برانکو قول داده اند در شوخی های ش��ان حد و مرز 
را رعای��ت کنند. سرخپوش��ان از مس��لمان به عنوان 
مهندس شوخی های تیم، از فرشاد به عنوان نمک تیم 
و از کمال هم به عنوان مکمل این دو نفر نام می برند. 

خط و نشان برانکو برای سه پرسپولیسی

مس�ابقات  پیش�ین  قهرم�ان    
اثر  دوچرخه سواری جیرو دیتالیا بر 
تصادف جان خود را در ۳۷ س�الگی 

از دست داد. 
  مطالع�ات نش�ان داده اس�ت که 
یک ساعت دویدن در سه روز هفته  
باعث می ش�ود که هفت س�اعت به 

 عبدولی شانس حضور در رقابت های قهرمانی آسیا را از دست دادزندگی شما  اضافه شود. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

در حاش�یه انتخابات دوازدهمین دوره ریاس�ت جمهوری، حجت االس�الم سیدابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاس�ت جمهوری و سعید جلیلی عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح دیروز با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند.

رئی��س هیأت عالی نظ��ارت بر انتخابات ش��وراهای 
اس��المی اس��تان ته��ران از تأیی��د صالحی��ت 8 هزار 
و 981 کاندی��دای انتخاب��ات ش��وراها در هیات ه��ای 
اجرای��ی و نظارت خب��ر داد و گفت ک��ه از این تعداد 
چهار اقلیت دینی تأیید صالحیت ش��ده اند. به گزارش 
ایس��نا، علیرضا رحیمی اظهار کرد: مدت زمان بررسی 
صالحیت داوطلبان انتخابات ش��وراها 24 فروردین در 
هیات های اجرایی به اتمام رس��ید و بع��د از آن زمان 
بررس��ی صالحیت در هیات های نظارت آغاز ش��د که 
این کار تا 31 فروردین به طول انجامید و روز گذشته 
اسامی افراد احراز صالحیت شده به فرمانداری ها ابالغ 
ش��د تا به کاندیداه��ا نتایج را اعالم کنن��د. وی افزود: 
طبق نتایجی که هیات های نظارت در استان تهران به 
فرمانداری ها اعالم کردند تعداد کل داوطلبان انتخابات 
شوراها در استان تهران 10هزار و 420 نفر بوده که از 
این تعداد در مجم��وع در هیات های نظارت و اجرایی 
استان تهران 8 هزار و 981 نفر تأیید صالحیت شدند 
و 1450 نفر صالحیت شان احراز نشد. همچنین تا این 

لحظه 194 نفر انصراف داده اند. 
رئیس هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی 
اس��تان تهران ادامه داد: در مورد شهرستان تهران تعداد 

داوطلب��ان 3 ه��زار نفر ب��وده که از این تع��داد 2 هزار و 
722 نفر در هیات های نظارت و اجرایی تأیید صالحیت 
ش��ده اند و صالحی��ت 245 نفر به صورت مش��ترک در 
هیات های اجرایی و نظارت احراز نشد. همچنین 33 نفر 
انصراف دادند. وی خاطرنش��ان کرد: در شهرستان تهران 
چه��ار اقلیت دینی ثبت نام کردن��د که صالحیت آنها در 
هیات های اجرای��ی و نظارت تأیید ش��د. در مجموع در 
اس��تان تهران به جز این چهار اقلیت دینی، فرد دیگری 

از سایر ادیان الهی ثبت نام نکرده بود. 
رحیم��ی در ادامه توضیح داد که ب��ا توجه به اینکه 
برخ��ی فرمانداری ه��ا در مرحله ورود آمار به س��امانه 
هس��تند، این آمار قطعی نیست و اگر در مراحل بعدی 
آمارهای تکمیلی با آمارهای فعلی تفاوت داش��ته باشد 
به دلیل این است که هنوز همه آمارها در سامانه ثبت 
نش��ده اس��ت. رئیس هیأت عالی نظارت ب��ر انتخابات 
ش��وراهای اس��المی اس��تان تهران در خصوص مهلت 
شکایت داوطلبانی که صالحیت آنها احراز نشده است، 
گفت: با توجه به اتمام کار هیات های اجرایی و نظارت 
و اعالم رس��می بررس��ی صالحیت داوطلبان از طریق 
فرمانداری ه��ا، آن دس��ته از داوطلبان��ی که صالحیت 
آنها احراز نش��ده از روز س��وم تا شش��م اردیبهش��ت 

می توانن��د ش��کایت خود را در تهران ب��ه فرمانداری و 
در شهرستان ها به فرمانداری شهرستان ها ارائه دهند. 
طبیعت��ا داوطلبان در فرم ش��کایت توضیحات خود را 
مطرح کرده تا در زمان بررسی در هیأت نظارت استان 

به آن استناد شود. 
وی توضیح داد: فرمانداری ها شکایت داوطلبان را هر 
روز با امض��ای نماینده هیأت نظارت، به هیأت نظارت 
اس��تان تحویل می دهند. هیأت نظارت اس��تان نیز از 
هفتم تا 16 اردیبهشت به بررسی شکایات می پردازد و 
روز 17 اردیبهشت اعالم نظر قطعی را به فرمانداری ها 
اعالم کرده تا در 18 اردیبهش��ت ب��ه اطالع داوطلبان 
از طریق فرمانداری ها برس��د. رحیمی درباره چگونگی 
بررسی ش��کایات در هیأت نظارت استان،  گفت: قانون 
انتخابات نظر مراجع چهارگانه را در بررس��ی شکایات 
مالک قرار داده اس��ت. البته هیأت نظارت اس��تان نیز 
در زمان بررس��ی، دالیل هیات ه��ای اجرایی و نظارت 
را م��ورد توجه قرار خواهد داد. همچنین به توضیحات 
داوطلب��ان نیز اس��تناد کرده و در ص��ورت لزوم نیز از 
آنها برای بیان دالیل  اعتراض ش��ان دعوت می کند. وی 
در پای��ان یادآور ش��د که 21 تا 28 اردیبهش��ت زمان 

تبلیغات انتخابات شوراها است. 

وزیر کش��ور با اع��الم اینکه چهار نف��ر از پنج عضو 
کمیس��یون تبلیغ��ات انتخابات به پخش ضبط ش��ده 
مناظره های تلویزیونی رأی دادند، گفت: رئیس جمهور 
دو ب��ار در تماس مس��تقیم با من به لغ��و پخش زنده 
مناظره ها اعت��راض کرد. به گزارش ایس��نا، عبدالرضا 
رحمانی فضلی درحاش��یه همای��ش فرماندهان ناجا و 
با حض��ور در جمع خبرنگاران درباره ش��ایعات مطرح 
ش��ده مبنی بر اینکه احمدی نژاد ممنوع التصویر شده 
است، گفت: شورای امنیت کشور هیچ مصوبه ای درباره 
ممنوع التصویری محمود احمدی نژاد نداش��ته است و 
اخبار منتشرش��ده در این خصوص کذب است. وی با 
اش��اره به موضوع انتخابات اظه��ار کرد: آمادگی کامل 

داریم تا امسال نیز انتخاباتی آرام برگزار کنیم. 
وزیر کش��ور با بیان اینکه انتخاب فرد دوم سیاسی 
کشور و نخس��تین فرد اجرایی کشور و همزمانی آن 
با انتخابات شورای شهر اهمیت موضوع را دو چندان 
می کند، ادام��ه داد: انتخابات حتم��ا باید در امنیت 
کامل برگزار ش��ود و ما قاطعانه ب��ا جریان هایی که 
بخواهند امنیت عمومی را خدش��ه دار کنند، برخورد 
خواهیم کرد. رحمانی فضلی افزود: از شش ماه قبل، 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و فضای انتخاباتی 
را رص��د ک��رده و لذا با هر تخلف��ی برخورد خواهیم 
ک��رد. وی با این گفته که برگ��زاری انتخابات هدف 
نیست، بلکه شیوه ای اس��ت برای رسیدن به اهداف 
باالت��ر اظهار کرد: ما حکومت جمهوری اس��المی را 
حکومت��ی دینی می دانیم که موجب س��عادت مردم 

می شود. 
وی با اش��اره ب��ه اهمیت انتش��ار اخبار در آس��تانه 
انتخاب��ات گف��ت: انتخاب��ات مس��ئله بس��یار مه��م و 
سرنوشت س��ازی اس��ت و همانط��ور که مق��ام معظم 
رهب��ری و رئیس جمه��ور باره��ا تاکید کردن��د، باید 
به صورت قانونی و کامال س��الم برگزار ش��ود به همین 
دلیل نقش رس��انه ها در این امر بسیار مهم است و هر 

نوش��ته و تحلیلی می تواند در فضای عمومی انتخابات 
اثر گذار باشد. به همین دلیل از رسانه ها می خواهم که 
ضمن حفظ امانت و اصول خبررس��انی، از بیان حدس 
که باعث رنجش افکار عمومی و کاهش مشارکت مردم 

در انتخابات می شود خودداری کنند. 
وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران در 
مورد مس��ائل پیرامون پخش زنده مناظرات انتخاباتی 
گفت: موضوع پخش مناظره های ضبط ش��ده از سوی 
کمیس��یون تبلیغات مطرح ش��ده و در افکار عمومی و 
رسانه ها واکنش های بسیاری داشت ولی من این سوال 
را می خواهم از ش��ما و همه رس��انه ها و مردم بپرس��م 
ک��ه در مناظره ه��ای آزاد و زنده چه ح��رف و مطلبی 
قابل بیان اس��ت که در مناظره های ضبط ش��ده قابل 
گفت��ن نیس��ت؟! تنه��ا نگرانی آن اس��ت ک��ه عده ای 
بخواهن��د م��واردی را سانس��ور کنن��د و از مناظره ها 
دربیاورن��د که برای چنین مواقعی پیش بینی های الزم 
انجام ش��ده و ناظ��ران و نماینده های کاندیداها حضور 
خواهند داش��ت و هیچ کس نمی توان��د به جز مواردی 
که مصداق تهمت، خالف و برهم زننده شئونات است، 
موضوع��ی را از مناظره ها خارج کند. رحمانی فضلی در 
پاسخ به این س��وال که پخش مناظره های ضبط شده 
از جذابی��ت مناظرات خواهد کاس��ت، گفت: من قبول 
دارم که جذابیت برنامه ه��ای زنده بیش از برنامه های 
ضبط ش��ده اس��ت، اما باید بدانید که در حوزه امنیت 
عمومی در جلس��ه مذکور استدالل هایی مطرح شد که 
منجر به این تصمیم گیری ش��د که چه��ار نفر از پنج 
عضو این کمیس��یون به پخش ضبط شده مناظره های 
تلویزیون��ی رأی دادند. وی اضافه کرد: نکته ای که باید 
به آن توجه داشت آن است که در برنامه های زنده هر 
حرف��ی که زده ش��ود دیگر قابل مدیریت نیس��ت و ما 
در س��ال 88 هزینه های بس��یاری را بابت این حرف ها 
پرداخ��ت کردی��م که آثار آن و کدورت های آن س��ال 

همچنان باقی است. 

وی در پاس��خ به این س��وال که آیا با رئیس جمهور 
در ای��ن زمینه مش��ورتی کرده یا خی��ر، گفت: من در 
ای��ن زمینه هیچ  مش��ورتی با آقای روحانی نداش��تم. 
وزیر کش��ور در ادامه سخنانش با انتقاد از رفتار برخی 
رسانه ها در واکنش به این تصمیم ستاد انتخابات کشور 
گفت: من خوشحالم که رسانه ها در موضوعات مختلف 
کشور وارد می ش��وند و نظرات خود را مطرح می کنند 
و حتی انتقاد نیز انجام می دهند ولی متاس��فانه برخی 
رسانه ها به جای انتشار مس��ائل کارشناسی، به صورت 
سیاس��ی با موضوع برخ��ورد و عن��وان کردند که این 
تصمیم، تصمیم رحمانی فضلی وزارت کش��ور اس��ت، 
حت��ی برخی دیگر عنوان کردند که این تصمیم با نظر 
رئیس جمه��ور و از طری��ق من گرفته ش��ده در حالی 
ک��ه صادقانه عن��وان می کنم که در ای��ن موضوع هیچ 
مش��ورت و همفکری با رئیس جمهور نداش��تم و حتی 
پس از اعالم این مصوبه رئیس جمهور نخس��تین  کسی 
بود که نس��بت به آن معترض ش��د و نه تنها در شیراز 
بلکه دو بار در تماس مستقیم با خودم اعتراض خودش 

را به این تصمیم ابراز کرد. 
رحمانی فضلی در پاس��خ به این سوال که بازنگری به 
این تصمیم انجام خواهد ش��د یا خیر، گفت: متاسفانه 
برخی رس��انه ها عنوان کردند که ش��ب گذشته جلسه 
تبلیغاتی ستاد انتخابات برگزار شد، در حالی که جلسه 
شب گذشته تنها جلسه کمیسیون نظارت بود ولی در 
جلس��ه ش��نبه حتما این موضوع مجددا مطرح خواهد 
ش��د و در صورت��ی که اس��تدالل ها، ش��واهد و قراین 
به گونه ای باشد که افراد حاضر در جلسه را اقناع کند، 
دوب��اره رأی گیری انجام خواهد ش��د. وی تصریح کرد: 
نکته حائز اهمیت آن اس��ت که ش��خص بنده به عنوان 
وزیر کش��ور نه تنها مس��ئول برگ��زاری انتخابات بلکه 
مس��ئول برگزاری انتخابات در امنیت کامل و سالمت 
تمام هس��تم و این دو اصل باعث می ش��ود تصمیمات 

سخت تر شود. 

رحیمی خبر داد

تأیید صالحیت 8۹8۱ کاندیدای شوراهای استان تهران 

مجادله بر سر مناظره زنده یا مرده همچنان ادامه دارد

اعظم طالقانی: حافظه تاریخی مردم نامزد اصلح را می شناسد
حافظ��ه تاریخی جامع��ه بهترین می��زان و مقیاس 
تش��خیص درست نامزد اصلح است و مردم با اتکای به 
آن دوازدهمین رئی��س جمهور را انتخاب می کنند. به 
گزارش ایرنا، اعظم طالقان��ی با بیان این مطلب گفت: 
باید به س��وابق نامزدها بها داد. اگر ما به گذشته افراد 
توجه کنیم، می توانیم انتخاب درس��تی داشته باشیم. 
البته درب��اره عملکرد افراد نمی ت��وان قضاوت صفر یا 
صدی داش��ت و هر کدام از نامزدها دارای نقاط ضعفی 
هس��تند. وی تصریح کرد: مردم ب��ا مراجعه به حافظه 
تاریخ��ی خود قادر به تش��خیص درس��ت این موضوع 

هس��تند که کدام یک از جریان های سیاس��ی در اداره 
مملکت از وزن بیشتر و کارنامه بهتری برخوردار است. 
طالقان��ی گفت: باید معدل کاری افراد در گذش��ته 
را در نظ��ر گرف��ت. آنانی که تجربه بیش��تر و بهتری 
در س��اختن جامعه ای س��الم دارند و ب��ه فکر منافع 
این مملکت و اسالم هس��تند، گزینه بهتری برای در 
دس��ت گرفتن قوه مجریه اند و به ای��ن مالک ها باید 
عم��ل بر اس��اس تقوا و عقالنیت بیش��تر را نیز اضافه 
کرد. این فعال سیاس��ی ادامه داد: تق��وا نیز به ظاهر 
افراد نیس��ت بلکه هر کس که عاقل تر و بیشتر به فکر 

مردم و کشورش است، حتماً شخص باتقواتری است. 
فرد باتقوا به این فکر نیس��ت که در ایام داشتن پست 
و مق��ام بار خ��ود را ببندد و در آخر هم مس��ئولیت 
اقدام��ات خود را بر دوش ای��ن و آن بیندازد. وی در 
پایان با اش��اره به احراز صالحی��ت برخی افراد گفت: 
در شرایط خاص موجود، تأیید صالحیت این ترکیب 
از داوطلبان به عرصه نهایی انتخابات و کنار گذاش��ته 
ش��دن جریانی خاص قابل پیش بین��ی بود، چراکه به 
قدرت رس��یدن این جری��ان از همان ابت��دا نیز فاقد 

منطقی درستی بود. 
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 چند گام مهم
برای برنامه ریزی پیش از بازاریابی

پست سازمانی جدید ایجاد کنید

اهمیت اطالعات در فرآیند رشد شغلی فرد

روابط عمومی ه��ا ب��ا توجه به تم��ام ویژگی های انس��انی و الگو گیری از آیین پیامب��ر اکرم )ص( که 
آگاه سازی و روشنگری انسان را دنبال می کرد به آگاه سازی مردم جامعه می پردازد تا موجبات شادابی 
و آرامش و رضایت مردم را فراهم آورد. حرفه روابط عمومی بسیار مقدس است، بعد معنوی آن بر بعد 
مادی آن تس��لط دارد. بنابراین تنزل جایگاه روابط عمومی در س��ازمان ها فاصله انداختن میان سازمان 
و جامعه اس��ت. روابط عمومی ها امروز به عنوان بال دوم سازمان ها درخدمت تامین منافع سازمان عمل 
می کنند و عهده دار نقش های پیچیده ای هستند که در گذشته حتی تصور آن هم ممکن نبود. با درنظر 

گرفتن این واقعیت که شیوه ها و روش های سنتی گذشته در روابط عمومی ها دیگر نمی تواند 
11به تنهایی پاسخگوی تغییر و تحوالت اساسی سازمان ها باشد، بنابراین برای رسیدن به...
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لوگوهای نامتعارفی که موفق بوده اند  ایده های طالیی

استفاده از زبان قابل فهم برای 
مشتری

اگر بخواهید به کودک چهارساله تان بگویید که 
از خیابان عبور نکرده و منتظرتان بماند، به احتمال 
فراوان جمله تان را اینچنین ش��روع نخواهید کرد: 
»فرزند عزیزم، در این س��وی خیابان مانند فردی 
آگاه و روش��نفکر که رو به س��وی افق های روشن 
دارد، ایس��تاده و منتظر من ب��رای همراهی ات تا 
بی نهایت موفقیت بم��ان.« چنین جمله ای نه تنها 
تعجب فرزندتان را به همراه خواهد داش��ت، بلکه 
احتمال نگاه های معنادار اطرافیان نیز وجود دارد.

درس��ت مانن��د نکته ب��اال، در زمین��ه طراحی 
آگهی های تبلیغاتی نیز باید توجه داش��ته  باش��ید 
که ش��روع متن از اهمی��ت فوق العاده ای برخوردار 
است. در حقیقت س��رآغاز هر کتاب یا مقاله ای از 
اهمی��ت باالیی برخوردار بوده و طراحی آگهی نیز 
از این قاعده برکنار نخواهد بود. بر همین اس��اس 
بهتر اس��ت متن خود را به گونه ای شروع کنید که 
برای اغلب افراد قابل فهم باش��د. نکته اساسی که 
در فهم آس��ان متن نهفته اس��ت، امکان جلب نظر 

افراد در ابتدای کار  است.
اگرچ��ه نگارش س��اده و آس��ان مت��ن آگهی از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، ب��ا این حال رویه 
معم��ول دنی��ای تبلیغ��ات بیانگر ش��یوه ای کاماًل 
متفاوت اس��ت. در واقع اغل��ب آگهی های موجود 
دقیق��ا برعکس ش��یوه پیش��نهادی ب��وده و فهم 
آن برای افراد دش��وار اس��ت. اگر بخواهیم چنین 
مشکلی را ریشه یابی کنیم، علت اصلی، ترس ما از 

ساده نویسی و قالب دوستانه  است.

ایده
ایده این شماره براس��اس عملکرد یک ایستگاه 
ارائه س��رویس  )جایگاه س��وخت( در غرب لندن 

نوشته شده است.
هنگامی ک��ه در چیزویک واق��ع در غرب لندن 
زندگ��ی می ک��ردم، یک ایس��تگاه ارائه س��رویس 
خدم��ات در فاصل��ه ی��ک مایل��ی از ش��هر وجود 
داش��ت. این ایستگاه تبدیل به بهشت کارمندان و 
کارگران آن منطقه ش��ده بود. علت این امر وجود 
آن ایس��تگاه در حد فاصل میان شرکت های خارج 
از ش��هر و جاده منتهی به چیزویک بود. چه کسی 
از اینک��ه پس از روز کاری یک لیوان قهوه، اندکی 
ش��کالت، کیک داغ و هر ن��وع خوراکی دیگر میل 

کند، متنفر خواهد بود؟
ب��ا این حال تم��ام ماجرا به همی��ن نقطه ختم 
نمی ش��د. سروصدای تولید ش��ده به علت ازدحام 
جمعیت در ایس��تگاه، که معموالً تا پاسی از شب 
به طول می انجامید، باعث نارضایتی سکنه اطراف 
ش��ده و این افراد شکایتی را به دفتر ایستگاه ارائه 
کردند. پس از این ماجرا رئیس ایس��تگاه یک متن 

را درست روی کیوسک اصلی نصب کرد:
» مش��تریان محترم، لطفا به دلیل حفظ آرامش 
همس��ایگان از ایجاد سروصدای ناهنجار به هنگام 

ترک محل خودداری کنید.«
واقعا باید به آن ایس��تگاه تبریک گفت. نابغه ها، 
کس��ی که تا پاس��ی از ش��ب را کار کرده و اکنون 
برای خوش��گذرانی به ایس��تگاه آمده است، هرگز 
ب��ه چنی��ن متن طوالن��ی توج��ه نخواه��د کرد. 
انتظ��ار درک چنین متنی مانند توقع داش��تن از 
 یک کودک دبس��تانی ب��ه منظ��ور درک مقاالت

 Harvard Business    Review است.
درک م��ن از مت��ن عجی��ب ایس��تگاه مذک��ور 
چیزی ش��بیه ب��ه این بود:» لطفا ب��ه هنگام ترک 
محل س��کوت را رعایت کنید، همس��ایگان خواب 

هستند.«
اگرچه مدت هاست صاحب نظران حوزه تبلیغات 
روی اهمیت ساده نویسی تأکید دارند، با این حال 
هنوز هم ش��اهد برخ��ی تبلیغ��ات عجیب وغریب 
هس��تیم. صرف نظ��ر از اهمی��ت ساده نویس��ی در 
بازاره��ای داخل��ی، توجه ب��ه این موضوع بس��یار 
حیاتی اس��ت که در تبلیغات بین المللی که اساسا 
ب��ه زبان انگلیس��ی هس��تند، به ش��یوه ای متن را 
طراح��ی کنیم ک��ه برای افراد، در هر س��طحی از 

زبان انگلیسی که هستند، قابل فهم باشد. در واقع 
نکته اصلی موجود در این توصیه توجه به این امر 
اس��ت که جلب نظر مش��تریان وظیفه شماست نه 
شخص دیگری. افراد به صورت ناخودآگاه عالقه ای 
به مش��اهده تبلیغات ندارند. همچنین این نکته را 
هم اضافه کنی��د که ذهن افراد در برخی موارد به 
صورت خودکار تبلیغات محیطی را حذف می کند. 
بر همین اساس الزم است برنامه ای مشخص برای 
تحت تأثیر قرار دادن مشتریان داشته باشید. یکی 
از راهکارهای مناس��ب در این زمینه اس��تفاده از 

شیوه ساده و کوتاه نویسی است.

آنچه در عمل باید انجام دهید
-توجه داشته باشید که به هنگام نگارش متن از 
لغات و دس��تور زبانی استفاده کنید که در صورت 
مشاهده رودرروی مشتری آن را به کار می بردید.

-مت��ن نهایی را با صدای بلن��د بخوانید. اگر در 
میان خواندن متن احس��اس کردید که مانند یک 

وکیل شده اید، الزم است متن را ساده تر کنید.

ترجمه: علی آل علی
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تبلیغات خالق

آگهی: BIOKILL  - شعار:شیوه های مختلف کشتار

ایستگاه تبلیغات

چهره »وارن بافت« روی قوطی  
نوشابه کوکاکوال در چین

چهره »وارن بافت«، این س��رمایه گذار خبره، روی 
قوطی های نوشابه؟

ش��عبه »کوکاک��وال« در چی��ن ط��ی ی��ک اقدام 
غیرمعمول چهره عمده ترین سرمایه گذار خود را روی 
قوطی های نوش��ابه Cherry Coke  ق��رار داده تا به 

ترویج این نوشیدنی در چین بپردازد.
به گزارش ام.بی.ای نیوز،  این شرکت نوشابه سازی 
در روز 31 م��ارس، خبر اقدام مذک��ور را روی پایگاه 
اینترنتی ش��رکت خود منتشر کرد و ما را به این فکر 
فرو برد که شاید این هم نوعی ابتکار در بین دروغ های 
»اول آوریل« باشد. اما سخنگوی شرکت کوکاکوال، این 
اقدام را تایید کرد. قرار دادن چهره یک س��رمایه گذار 
روی قوطی نوش��ابه در آمری��کا یک عمل غیرمعمول 
و عجیب تلقی می ش��ود؛ جایی که اکثر کمپانی های 
مشابه برای بازاریابی از چهره ورزشکاران و ستاره های 
موسیقی بهره می گیرند. اما با توجه به وضعیت ممتاز 
و محبوبی��ت آقای بافت در چی��ن، این اقدام کمپانی 

چندان هم دور از انتظار نیست.

لوگو ها همه جا هستند. به خاطر این ازدیاد تنها بعضی از لوگوها به چشم 
می آیند و معموال لوگو های منحصربه فرد بیشتر به یاد می مانند. بعضی اوقات 

برای منحصربه فرد بودن باید نامتعارف بود. در این مطلب 20 لوگوی غریب 
و دوست داشتنی را که موفق بوده اند بررسی می کنیم. 

ترجمه رامین پروین گنابادی 
tutsplus. com منبع

I love NY
طرح س��اده اما آش��نای »نیویورک را دوس��ت 
دارم« برای ترویج صنعت گردشگری در این شهر 
استفاده شد. این لوگو ازقلب قرمز بزرگی به عنوان 
نماد عشق و کلمه نیویورک با استفاده از دو حرف 

اولش NY استفاده کرده است. 

Schizophrenic
Schizophrenicیکی دیگر از برند هایی است 
که از نماد های آش��نایی که با اسمش هماهنگی 
معنایی دارد استفاده می کند. تصویر این ایموجی 
ک��ه بیانگر ش��ادی و غ��م در یک زمان اس��ت با 
بیم��اری ش��یزوفرنی که باعث ناپای��داری خلقی 
می ش��ود همخوان��ی دارد و در عین حال ترکیبی 

ساده و مینیمالیستی را تشکیل می دهد. 

Logo Motives
لوگوی این برند که کاری از جف فیش��ر اس��ت 
تلفیقی تحس��ین برانگیز از شبیه سازی و بازی با 
شکل واژه هاست. تغییر دو واژه o و Q باعث شده 
تصویری یکپارچه از قطار خلق ش��ود و اش��کال 
هندس��ی بی نقصی که س��ایر تصاویر این لوگو را 
ش��کل داده اس��ت، بازی هوش��مندانه ای  است، 

هم آوایی اسم این شرکت با واژه لکوموتیو. 

cafeclick
لوگ��وی cafeclickاز نش��انگر م��وس ک��ه از 
شناخته ترین اجزای دنیای اینترنت است استفاده 
و آن را جایگزین بخار یک لیوان قهوه کرده است. 
ای��ن ترکیب هوش��مندانه با توجه ب��ه وجود واژه 
click در اسم این برند منجر به خلق یک لوگوی 

عالی برای این کافه اینترنتی شده است. 

Upside Down
هوشمندی این لوگو به خاطر اجرای موفق ایده 
وارونه کردن کلمات که معنی نام این شرکت هم 

است و در عین حال خوانا بودن آن است. 

London Symphony Orchestra
لوگوی ارکستر سمفونیک لندن از خطی سیال 
اس��تفاده می کند که س��ه حرف ابتدایی اسم این 

برند )l، s، o(  را تداعی می کند. 

curious
اسم این برند، واژه curious به معنی کنجکاو، معموال 
پرسش و جس��ت وجو برای درک معانی را به همراه دارد و 
این نکته با هوش��مندی در لوگوی این شرکت که توسط 
action designer طراح��ی ش��ده، به کار رفته اس��ت. 
استفاده از عالمت سوال این هماهنگی مفهومی را می رساند 
و بعد دیگر،  زیبایی این لوگو به خاطر استفاده از حرف c و 

جایگزین کردن این حرف برای عالمت سوال است. 

Studio Eight
 symbol to appear

خط های س��یال در این لوگو تصویری وهم آور 
برای بیننده به همراه می آورد که در آن هم حرف 
s و هم عدد8 را در این تصویر مشاهده می کند. 

Time Watch
در این لوگو نشانه هایی از زندگی روزمره آورده 
شده است که تصویر را غنا می بخشد. عالمت که 
در ساعت های دیجیتال استفاده می شود زیرکانه 
به جای حرف i اس��تفاده ش��ده که تصویری زیبا 

خلق کرده است. 

Cattleyard
لوگوی دیگری که اس��مش با ایده و موضوعش 
هماهنگی دارد مربوط به این برند است. به عنوان 
یک ش��رکت فع��ال در صنعت موس��یقی در این 
لوگ��و با اس��تفاده از تصاوی��ر مختلف س��ازها را 
 می س��ازد و در عین حال به دلیل اس��م این برند 
)cattleyard( که به معنی گاوداری اس��ت فرم 

تصویرش را به شکل یگ گاو درآورده است. 

Metroplex
اس��تفاده از ش��کل های س��ه بعدی در طراحی 
 لوگ��وی ای��ن ش��رکت ک��ه کاری از طراح��ان
 )brandberry ( اس��ت غن��ای زی��ادی به آن 
بخش��یده اس��ت. در کنار هم قرار گرفتن تصاویر 
مکعب شکل دراین لوگو که نمایی از یک ابر شهر 
را تداع��ی می کند به خوبی با اس��م این ش��رکت 

هماهنگی معنایی دارد. 

Zip 
س��ه حرف واژه zip با یکدیگر ترکیب ش��ده و 
ش��کلی تقریبا یکدست ساخته است. شکل میانی 
تصویری از زیپ است که به شکلی هنرمندانه دو 
حرف z و p در لوگو را در کنار هم نگه می دارد. 



11 بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279
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روابط عمومی ه��ا ب��ا توجه ب��ه تمام 
ویژگی ه��ای انس��انی و الگو گی��ری از 
آیین پیامبر اکرم )ص( که آگاه س��ازی 
و روش��نگری انس��ان را دنبال می کرد 
به آگاه س��ازی مردم جامع��ه می پردازد 
ت��ا موجب ش��ادابی و آرامش و رضایت 
مردم را فراهم آورد. حرفه روابط عمومی 
بس��یار مقدس است، بعد معنوی آن بر 
بعد مادی آن تسلط دارد. بنابراین تنزل 
جای��گاه روابط عموم��ی در س��ازمان ها 
فاصله انداختن میان س��ازمان و جامعه 

است. 
روابط عمومی ه��ا ام��روز به عنوان بال 
دوم س��ازمان ها درخدمت تامین منافع 
س��ازمان عم��ل می کنند و عه��ده دار 
نقش ه��ای پیچیده ای هس��تند که در 
گذشته حتی تصور آن هم ممکن نبود. 
ب��ا درنظر گرفت��ن ای��ن واقعیت که 
ش��یوه ها و روش های س��نتی گذش��ته 
در رواب��ط عمومی ه��ا دیگ��ر نمی تواند 
به تنهایی پاس��خگوی تغییر و تحوالت 
اساس��ی س��ازمان ها باش��د، بنابرای��ن 
ب��رای رس��یدن ب��ه اه��داف عالی یک 
روابط عموم��ی چاب��ک و کارآمد که در 
خدمت سازمان قرار گیرد،  باید روش ها 
و تکنیک های جدیدی را به کار گرفت. 
از این منظ��ر تقویت روابط عمومی ها 
از لحاظ آموزش نیروی انس��ان کارآمد 
که به روز باش��د، ض��رورت حتمی دارد 
زی��را دوره روابط عمومی س��نتی یعنی 
ایفای نق��ش تدارکاتی و انجام تبلیغات 
و برگزاری همایش ها به پایان رس��یده 
است و امروزه وجهه اصلی این حرفه در 
یک س��ازمان افکار سازی و تاثیر عمیق 

بر رفتارهای دیگران است. 
 یعن��ی روابط عموم��ی نوی��ن دیگر 
به دنب��ال برقراری ارتباط یک س��ویه با 
مخاطب نیس��ت بلکه به دنب��ال ایجاد 
ارتب��اط کامال دو یا چندس��ویه ش��ده 
اس��ت. در واقع روابط عمومی ها امروزه 
ن��ه به عنوان یک پل ارتباطی بین مردم 
و مسئوالن سازمان ها بلکه ایجاد کننده 
راه ه��ای ارتباط��ی بین س��ازمان تابعه 
با افکار عمومی ش��ناخته می ش��وند. به 
عبارتی دیگر روابط عمومی مرکزی برای 
توجیه سیاس��ت ها و تایی��د یا تکذیب 
خبره��ا نیس��تند بلکه ب��ا به کارگیری 
روش های نوین تالش می کنند بخشی 
از وظای��ف و کارکردهای س��ازمان ها را 

نیز به دوش کشند. 
عصرجدی��د،  رقابت��ی  فض��ای  در 
خوش��نامی، هویت و اعتب��ار از اهمیت 
وی��ژه ای برخ��وردار اس��ت. گس��ترش 
و  ش��رکت  و  س��ازمان  خوش��نامی 
خنثی س��ازی ش��ایعات بد علیه شرکت 
اس��ت.  روابط عموم��ی  وظای��ف  از 
روابط عمومی مترادف اس��ت با حفظ و 
توس��عه خوش��نامی و برآیندی است از 
آنچه ش��ما می گویید، عمل می کنید و 

دیگران درباره شما می گویند. 
روابط عموم��ی  فعالی��ت  نح��وه   در 
آس��یب هایی وج��ود دارد ک��ه موجب 
ناکارآم��دی رواب��ط عمومی می ش��ود. 

مهم ترین این آسیب ها عبارتند از: 
1- جابه جا شدن وظایف

2- گسترش یافتن وظایف
3- ناهمگون بودن وظایف

4- پیش بینی شدن وظایف
5- موازی بودن وظایف

به همین دلیل پیشنهاد می شود برای 
رفع این آس��یب ها و کاستی ها، ساختار 
س��ازمانی مناس��ب برای روابط عمومی 

طرح ریزی شود. 
 

 پیشنهادهای الزم برای توانمندی 
روابط عمومی سازمان ها 

1( توج��ه ج��دی ب��ه اف��کار هم��ه 
کارکن��ان در ایج��اد حرک��ت، اصالح و 
جریان سازی سالم بدون در نظر گرفتن 
امی��ال و رویکردهای سیاس��ی مخرب 
که متاس��فانه یک��ی از معضالت روابط 

عمومی هاست. 
2( ارائه مش��اوره های، روانشناس��ی، 
جامعه شناس��ی،  تربیت��ی،  عل��وم 
مردم شناس��ی و غیره ک��ه این موضوع 
خأل بزرگی در حوزه فعالیت بس��یاری 
از مدیران روابط عمومی های فعلی است. 
3( دف��اع از جایگاه روابط عمومی در 
مقابل دخالت های غیرمسئوالنه واحدها 

و افراد
4( حفاظ��ت از حری��م س��ازمان در 
مقاب��ل جوس��ازی ها، خالف گویی ه��ا، 

دروغ پردازی ها، تهدیدها و ... 
5( تهی��ه مقاله ه��ای علمی در حوزه 
فعالیت ه��ای س��ازمان و نش��ر آن در 

رسانه های گروهی
6( حمای��ت مدیری��ت س��ازمان ها از 

روابط عمومی 
7( انتشار مجالت تخصصی متعدد در 

حوزه روابط عمومی 
8( ح��ذف کارهای زائ��د و موازی از 

وظایف روابط عمومی 
9(تخصص��ی ش��دن وظای��ف روابط 

عمومی
10( تاکی��د هماهنگ بر بهبود روابط 

درون سازمانی و برون سازمانی

روابط عمومی واحدهای تولیدی و 
صنعتی

عموم��ی  رواب��ط   اه��داف  از  یک��ی 
به خصوص روابط عمومی های واحدهای 
صنعتی حس��ن رابطه و توس��عه تفاهم 
ب��ا مخاطب��ان و مش��تریان واحدهای 
صنعت��ی از طریق آگاه کردن، تش��ویق 
و ترغیب به منظور تس��ریع دس��تیابی 
ب��ه مقاصد و تحقق اهداف س��ازمان به 
منظور فروش بیش��تر با تولیدات کیفی 
و برتر و بهینه س��ازی و فرهنگ س��ازی 
برای اس��تفاده از محصوالت صنعتی و 

تولیدات ملی است. 

بنابراین روابط عمومی های واحدهای 
صنعت��ی نباید از شناس��اندن مجموعه 
خ��ود در س��طح ملی و با اه��داف ملی 
غافل شوند بلکه با ایجاد موجی بزرگ، 
قدرتمند و فراگیر در معرفی مجموعه، 
تولیدات آنها، نقش تولیدات در رش��د و 
توسعه ملی، کارآفرینی، سرمایه آفرینی 
و ارزش آفرین��ی را از مهم ترین برنامه ها 

و اهداف خود قرار دهند. 
البته این نکته حائز اهمیت است که 
روابط عمومی ب��ه تنهایی نمی تواند این 
م��وج را ایجاد کند بلکه س��ایر واحدها 
نیز باید همگام و در کنار روابط عمومی 
پشتیبانی های الزم را انجام دهند. برای 
رسیدن به این مهم روابط عمومی باید با 
تلقی و برداشت موثر، مناسب، منطقی، 
ساده و روانی که از فعالیت هایش دارد، 
زمینه س��از انتقال آن به مدیریت ارشد 
و س��ایر واحدها شود و با ابزار، امکانات، 
دان��ش و اطالع��ات روز و کارآم��د و با 
برنامه ریزی حرفه ای و چاالکی و نشاط 
بخش��ی به مجموعه، ضمن شناساندن 
ارزش آفری��ن  اث��رات  و  ویژگی ه��ا 
روابط عمومی، جای��گاه واقعی و درخور 
خود را بازیابد و این میسر نیست مگر با 
همان موج آفرینی مثبتی که اشاره شد. 
در  روابط عموم��ی  ح��ال،  ه��ر  ب��ه 
واحده��ای صنعتی باید بی��ش از اینها، 
نقش��ی موث��ر، فعال و پیش��رو و ممتاز 
داش��ته و ب��ا بهره گی��ری از فرصت ها، 
شناس��ایی،  را  مختل��ف  تهدیده��ای 
برنامه های مقابله با آن را ارائه و خنثی 

سازد. 
و  مش��تری مداری  مشتری شناس��ی، 
مش��تری یاری از نکات کلی��دی و بارز 
روابط عمومی واحدهای صنعتی اس��ت. 
از ای��ن رو روابط عمومی های واحدهای 
صنعت��ی باید روی این مقوله حس��اب 
ویژه ای ب��از کنند و با ن��گاه تخصصی، 
علم��ی و منطب��ق ب��ا واقعیت های روز 
جامعه، عالوه بر اثبات نقش موثر خود، 
وجهه مجموعه خود را افزایش دهند و 

خألهای موجود را برطرف کنند. 

نتیجه گیری
بنابراین اگ��ر روابط عمومی ها نتوانند 
زمین��ه تحقق م��واردی نظیر احترام به 
کرام��ت انس��انی و اس��تفاده از نیروی 
بیک��ران اندیش��ه های کارکن��ان جهت 
اتخاذ تصمیم بهتر در سازمان، شنیدن 
آرا و اندیشه های همه کارکنان، تقویت 
حس مس��ئولیت پذیری و ایجاد انگیزه 
و  مب��دع  نیروه��ای  به کارگی��ری  در 
مبتکر، ارتقای س��طح کارایی کارکنان 
و نزدیک س��ازی اهداف فرد و سازمان، 
ایج��اد ش��رایط کار پویا و س��ازنده در 
س��رعت بخش��یدن ب��ه روند رش��د و 
پیش��رفت، ایج��اد ح��س مالکی��ت در 
کارکنان. پیش��نهاد برنامه های بهسازی 
و آم��وزش نی��روی انس��انی، تعمیق و 
گس��ترش فرهنگ مش��ارکت در همه 

سطوح،  افزایش بازدهی منابع )نیروی 
انس��انی و تجهی��زات و امکانات و …(.  
باال بردن تراز کارایی سازمان و کاهش 
هزینه های جاری و س��رمایه ای از راه به 
کار گرفتن م��وارد موثر دانش و تجربه 
کارکنان، ایجاد محیط مناسب و هوادار 
برای رشد، شکوفایی، بهبود، دگرگونی، 
تازه گردان��ی و برتری جویی کارکنان را 
فراهم سازد، هیچ گاه نمی تواند از قدرت 
صالحی��ت و مرجعیت برخوردار ش��ود 
زی��را اعتماد افراد و مش��تریان درون و 
بیرون سازمان به روابط عمومی از حیث 
صالحیت و شایستگی به اعتبار رفتار و 
شخصیت روابط عمومی برمی گردد تا به 
این وسیله قابل اعتماد و باور پذیر باشد. 
روابط عمومی ه��ا بای��د بپذیرن��د که 
رواب��ط عموم��ی فرصتی طالی��ی برای 
خدمت به مردم اس��ت و»تنه��ا روابط 
عمومی اخالقی، رواب��ط عمومی پیروز 
و س��ربلند اس��ت.« صداق��ت، امانت و 
حقیقت، اس��اس یک ارتب��اط اخالقی 
اس��ت، مض��اف ب��ر اینک��ه رعای��ت و 
به کارگیری اخ��الق و رفتار حرفه ای از 
سوی روابط عمومی های و و پافشاری بر 
ای��ن دو مولفه رمز پایداری و ماندگاری 
است. مبانی اخالق حرفه ای و انتظارات 
اجتماع��ی را می ت��وان در ح��ول چهار 
محور مشاهده کرد که شامل صداقت و 
راستگویی، انصاف و برابری، امانتداری و 
وفاداری و احساس مسئولیت اجتماعی 
اس��ت. بنابراین اخ��الق حرفه ای نوعی 
تعهد اخالقی و وجدان کاری نسبت به 
هر نوع کار، وظیفه و مس��ئولیت است 
و می ت��وان اخالق��ی ب��ودن درحرفه را 
حاصل دانستن، خواس��تن، توانستن و 

نگرش دانست. 
ب��ا  عموم��ی  رواب��ط  در  موفقی��ت 
و  صالحی��ت  ق��درت  از  بهره گی��ری 
شایس��تگی و مرجعیت ناشی از ایجاد 
و ب��ه کارگی��ری مدیریت اخ��الق در 
س��ازمان اس��ت. اخ��الق س��ازمانی از 
اعتماد آفرینی ش��روع می ش��ود. هرچه 
اعتم��اد به روابط عموم��ی، برنامه های 
روابط عمومی بیشتر باشد، میزان تعهد 
به روابط عمومی بیش��تر خواهد ش��د. 
اعتماد آفرینی، منجر ب��ه افزایش توان 
روابط عمومی در پاسخ دهی به نیازهای 
محیطی خواهد شد زیرا اعتمادآفرینی 
هم افزای��ی در ت��وان س��ازمان ایج��اد 
خواهد ک��رد. هرچه اعتم��اد کارکنان 
به رواب��ط عمومی کاهش یابد، مدیران 
بای��د هزینه بیش��تری را جهت کنترل 
رفت��ار کارکن��ان بپردازند ک��ه نتیجه 
کمتری نیز به دس��ت خواهن��د آورد. 
اعتمادآفرینی از پیش بینی رفتار ایجاد 
می ش��ود. روابط عمومی هایی که دارای 
و مرجعی��ت  ویژگی ه��ای صالحی��ت 
نیس��تند و به درستی نمی توانند از این 
قدرت بهره گی��ری کنند و در نتیجه ی 
محقق نش��دن این مهم، اعتماد آفرینی 

را خدشه دار و نابود می کنند. 

روابطعمومییعنیافکارسازی
وتاثیرعمیقبررفتارهایدیگران

مباحث بازاریابی و برند 
افکار یک تبلیغاتچی )بخش چهارم(

جایگاه یاب��ی  و  موضع گی��ری  راهکاره��ای 
چیس��ت؟ س��وال مهمی است؛ س��وال تعیین 
کنن��ده ای که نب��رد در ذه��ن مخاطبان خلق 
می کند و موضع ش��ما را نس��بت به رقبای تان 
تعیین و تعریف می کند. این امر نقش بس��زایی 
دارد چ��را که بر مبنای موضع گیری اس��ت که 
خالقیت در راس��تای انتقال مفه��وم به صورت 
بصری ش��کل می گی��رد. در ادام��ه می خواهیم 
با ابعاد موضع گیری و انواع آن آش��نا ش��ویم و 
براس��اس ش��رایط حاکم بر کس��ب وکار و بازار 
رقابت��ی انتخاب را برعهده هر کدام از ذی نفعان 

و تصمیم گیرندگان سازمان ها بسپاریم.  

1-اصالت و ماهیت محصول 
این المان می تواند نقش بس��یار پررنگی را در 
جایگاه یابی به خود اختصاص دهد و استفاده از 
آن برای نخستین ها برندها می تواند بسیار مفید 
و موثر  باش��د. در حقیقت اصالت و ماهیتی که 
ارائه می ش��ود می تواند در ذهن مخاطبان نقش 
ببندد و جایگاه مناسبی را برای برند خلق کند. 
به عن��وان مثال کوکاکوال در فعالیت های خود از 
عبارت و شعار این یک نوشابه واقعی است بهره 
می ب��رد یا تکدانه تمرکز بر ارائه ماهیت طبیعی 
ب��ودن خود دارد و در پ��ی جایگاه یابی ذهنیت 

مخاطبان، متناظر با کلمه طبیعی است.
 ه��ر برند یا س��ازمانی ک��ه بتوان��د به عنوان 
نخس��تین ارائه دهن��ده یک مفه��وم که حاوی 
 اصال��ت و ماهی��ت محص��والت خودش اس��ت 
گام بر دارد در بازار رقابتی، پایداری و ماندگاری 
بهتر و باالتری دارد. در ادوار گذش��ته و بررسی 
تاریخ حضور برند ها، مثال هایی از این ماهیت و 
اصالت، بسیار چش��مگیر بوده و آغازگر بدعتی 
ماندگار ش��ده، برند هایی مانند ریکا و کلینکس 
که ب��ا انتخاب و ارائه ماهی��ت و اصالت در گام 
نخست جزو نخستین هایی هستند که توانستند 
ای��ن عبارت عمومی را کلی��د واژه خود کنند و 

قدم در مسیر موفقیت بی انتها بگذارند. 
 نکت��ه قاب��ل تامل��ی ک��ه در ای��ن خصوص 
بای��د بدان اش��اره کرد این اس��ت ک��ه پس از 
موضع گیری در نخستین ها در خصوص ماهیت 
محصول نباید در طول سال های آتی و گذشته 
این موضع گیری فراموش ش��ود. به عنوان مثال 
بیان ش��د که کوکاکوال برای اوایل فعالیت خود 
از ماهیت خ��ود برای جایگاه یابی خود بهره برد 
و در ط��ول ادام��ه فعالیتش در س��ال 1980 با 
تغییری ک��ه انجام داد )این تغیی��ر در تضاد با 

ماهیت اولیه بود( با شکست روبه رو شد.
 باید افزود با وجود اینکه کوکاکوال براس��اس 
فرم��ول جدیدش قص��د  ایجاد تح��ول بزرگ 
و انقالب��ی عظی��م در این صنعت را داش��ت، با 
بی توجهی به موضع یابی گذش��ته خود شکست 
س��ختی خورد. باید تاکید کرد نخس��تین ها در 
ب��ازار متمای��ز می ش��وند و طبق قان��ون گروه 
مش��اوران بوستون »نخس��تین برند در طوالنی 
م��دت دو براب��ر س��هم ب��ازار دومی��ن برند و 
چهار برابر س��هم بازار س��ومین برند را به خود 
اختصاص می دهد.« این یعنی نخستین بودن و 
ارائه ماهیت و اصالت متناس��ب می تواند جایگاه 
بزرگی به برند ها ببخش��د. طبق بررس��ی ای که 
رابرت ب��ازل از اندازه گیری س��هم ب��ازار 500 
ش��رکت انج��ام داد این نتیجه حاصل ش��د که 
در 70درصد بازارها، 33درصد س��هم خود را به 
نخستین ها، 19درصد به دومین ها، 12درصد به 
س��ومین ها و 7درصد به چهارمین ها اختصاص 

می یابد.
 ای��ن مفهوم ب��ه این معنی اس��ت که اگر در 
حوزه ای نخستین نیستید براساس ماهیت خود 
حوزه ای خلق کنید تا در آن نخس��تین باشید. 
به عنوان مثال اگر شما فعالیت رسانه ای و تولید 
روزنامه دارید می تواند با توجه به فضای بس��یار 
پررقابتی این ب��ازار، براس��اس ماهیت برندتان 
اق��دام به تعریف ح��وزه ای جدی��د از این بازار 
کنید، مثال در همین ح��وزه روزنامه می توانید 
نخس��تین روزنامه آینده پژوه��ی در حوزه های 
مختل��ف کس��ب و کار اقتصاد و بورس باش��ید و 
تولی��د محتوا براس��اس آینده پژوه��ی در ابعاد 

مختلف صورت پذیرد. 

چند گام مهم برای برنامه ریزی پیش 
از بازاریابی

نس��بت به ایده تان خوش بین باش��ید و آن را به اجرا 
بگذارید :

در بیش��تر مواق��ع، زمانی ک��ه درباره ای��ده جدیدی 
ب��ا دیگران صحبت می کنید، در پاس��خ ای��ن جمله را 
می ش��نوید:»این ایده، هرگز در دنیای واقعی انجام پذیر 
نیس��ت.« این افراد س��عی دارند که ش��ما را نسبت به 
ایده های ت��ان بدبین کنند. پس ب��دون توجه به دنیای 
واقعی که توجیهی است برای تالش نکردن، ایده های تان 

را عملی کنید. 

با ایجاد تغییر، موثر شوید 
برای انجام کاری بزرگ باید احساس کنید که در حال 
ایجاد تغییری هستید به گونه ای که تاثیری معنادار در 
جهان ایجاد کنید. باید این حس را داش��ته باش��ید که 
زحمات تان ارزشمند است به گونه ای که اگر کاری را که 
انجام می دهید متوقف کنید، مردم متوجه کمبود چیزی 
شوند. پس اگر قصد انجام کاری را دارید، کاری را انجام 

دهید که حائز اهمیت باشد. 

دید مثبت نسبت به محدودیت ها 
محدودیت ها، امتیازات شما به حساب می آیند، چراکه 
شما را وادار می کنند تا با هر آنچه در توان دارید کارتان 
را پیش ببرید. محدودیت خالقیت را در ش��ما ش��کوفا 
می کند زیرا جایی برای اتالف و هدر دادن وجود ندارد. 
پس با وجود محدودیت ها، پیش روید و دس��ت از کار 

نکشید. 

وقفه در امور، دشمن بهره وری است 
وقفه ه��ا روز کاری تان را به مجموع��ه ای از لحظات 
کاری تبدیل می کنند. از ام��وری که باعث ایجاد وقفه 
در کار می ش��وند، دوری کنید و ب��رای انجام کارها، به 
قلمرو تنهایی تان وارد شوید، چراکه باعث افزایش تمرکز 

و تسریع انجام امور می شود. 

کمتر از رقبای تان کار کنید، با به کارگیری کیفیت 
و نادیده گرفتن کمیت در محصوالت و خدمات 

اکثریت به این موضوع فکر می کنند که برای شکست 
رقیبان باید یک پله از آنها باالتر باش��ند به این صورت 
که اگر محصول رقبا دو ویژگی داش��ته باشد، محصول 
وی بای��د دارای چهار ویژگی باش��د. این گونه رقابت ها 
بی هدف هس��تند و فقط هزینه، زمان و انرژی زیادی را 
از ش��ما خواهد گرفت و اینکه شما را وادار می کند که 
همواره حالت دفاعی به خود بگیرید. به جای تالش برای 
هزینه های زیاد، چه در زمان و چه در انرژی، به آموزش 
بیش��تر و کیفیت محصول و خدم��ات بپردازید و آن را 

برجسته سازید. 

لزوما، شهرت الزم نیست 
اگ��ر در کانون توجه نیس��تید، خوش��حال باش��ید. 
می توانی��د بدون اینک��ه همگان خبردار ش��وند، از این 
فرص��ت برای اش��تباه کردن بهره ببری��د و اینکه روی 
مش��کالت و خطاهای ت��ان کار کرده و آنه��ا را برطرف 
کنید. به یاد داش��ته باشید که به محض اینکه بزرگ تر 
و معروف تر می شوید، مطمئنا ریسک کمتری خواهید 
کرد. وقتی که آدم موفقی هس��تید، فش��ار زیادی را بر 
خ��ود وارد  می کنید ت��ا هم بتوانید کاره��ای آینده را 
پیش بینی و هم ثبات کاری گذش��ته را حفظ کنید. در 
نتیجه، محافظه کارتر می شوید و ریسک کردن برای تان 
دشوارتر خواهد شد. اینجاس��ت که دچار رکود شده و 
ایجاد تغییر برای تان دشوار می شود. برای اینکه بدانید 
کجا از کار کارمندان خود ایراد بگیرید و چه موقع آنها 
را حمای��ت کنید، باید کارهای کارمندان را با تجربیات 
قبلی که از آن کارها داشته اید، نظارت کنید و این گونه 
به مدیر بهتری تبدیل خواهید شد. فراموش نکنید که 
باید از نزدیک درگیر تمامی جوانب کسب و کارتان باشید. 
در غیر این صورت، سردرگم خواهید شد و سرنوشت تان 
را به دس��ت دیگری می س��پارید و این بسیار خطرناک 
است.  اس��تخدام کارمند موقعی فرا  می رسد که حجم 
کارهای تان بیش��تر از آن مقداری باشد که بتوانید آن 
را در مدت زمانی مستمر مدیریت کنید یعنی زمانی که 
وظایفی وجود داشته باشند که شما دیگر قادر به انجام 
آنها نباشید یا زمانی که متوجه لغزشی در سطح کیفی 

محصوالت یا خدمات تان شوید. 

مسئول باشید 
وقتی اتفاق بدی در حوزه کسب و کارتان رخ می دهد 
که به مشتریان تان هم مرتبط است، آن را مخفی نکنید 
و خودتان به مش��تریان اعالم کنید، چراکه اگر این کار 
به وسیله خودتان انجام نشود، دیر یا زود توسط کسان 
دیگری فاش می شود و مورد بازخواست قرار می گیرید. 
اگر خودتان مسئول باشید باعث می شود که مشتریان به 

شما اعتماد داشته و برای تان احترام قائل شوند. 

فرهنگ ساختنی نیست 
فرهنگ پدیده ای است که باید به صورت خودجوش 
سر برآورد. فرهنگ محصول رفتار هماهنگ انسان هاست. 
برای مثال اگر مردم را تشویق به اشتراک گذاری کنید، 
آنگاه به اشتراک گذاردن تبدیل به بخشی از فرهنگ تان 
خواهد ش��د. یا اگر با مشتریان به درستی رفتار کنید، 
آنگاه برخورد صحیح با مشتریان تبدیل به فرهنگ تان 

خواهد شد. فرهنگ گفتار نیست بلکه عمل است. 
ابتکار عمل داش��ته باش��ید  توجه داشته باشید که 
برنامه ریزی ه��ای بلند مدت با ابت��کار عمل در تضادند، 
چراکه زمان بندی برای برنامه های بلند مدت باعث بروز 
برخی مشکالت می شوند. شما بیشترین میزان اطالعات 
را زمانی درباره بازه زمانی انجام کاری در دست خواهید 
داش��ت که در حال انجام آن کار باش��ید نه قبل از آن. 
اگر لیس��ت برنامه های تان طوالنی باش��د، به احتمال 
زی��اد حتی به آن نگاه نخواهید ک��رد. در مورد کارهای 
هفته آتی تصمیم گیری کنید نه سال آینده. کار کردن 
بدون برنامه ممکن است ترسناک به نظر آید، اما پیروی 
کورکورانه از برنامه ای که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد، 
بس��یار ترسناک تر است. ش��ما باید ابتکار عمل داشته 
باشید. باید قادر باشید که از فرصت های پیش آمده به 
خوبی استفاده کنید.  گاهی باید بگویید:»ما مسیرمان را 
به س��مت هدفی جدید عوض می کنیم، زیرا این همان 

چیزی است که امروز اقتضا می کند.«
www. modiresite. com :منبع

زهرا سلطان محمدی
کارشناس روابط عمومی

باهم رشد کنیمکلید
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اواخ��ر س��ال 94 از 60 اقتص��اددان 
ایران��ی می خواهن��د که وض��ع اقتصاد 
ایران را برای سال 95 پیش بینی کنند 
)دنیای اقتصاد_14 فروردین 1395( و 
برای باال بردن دقت این نظر س��نجی از 
چهار پرسش بسته اس��تفاده می کنند 
که س��ه تای آن چه��ار گزینه معمول 

است. 
خالصه این نظر س��نجی این می شود 
که این اقتصاددانان به پرسش های زیر 

این طور پاسخ می دهند. 

اقتصادی  پرسش نخست: رش�د 
در سال 95 در چه دامنه ای خواهد 

بود؟ 
الف: کمتر از یک درصد

ب: 1 تا 3 درصد
ج: 3 تا 5 درصد
د: باالی 5 درصد

گزین��ه   3درص��د  پاس��خ  در  ک��ه 
الف،42درص��د گزین��ه  ب، 52درصد 
گزین��ه  ج و تنه��ا 3درص��د گزینه د 
را انتخ��اب می کنن��د ک��ه اکن��ون به 
این  پیش بینی های  می ت��وان  راحت��ی 
اقتصاددانان را با نرخ رسمی گفته شده 
که باالی 10 درصد است مقایسه کرد 
و به آن 3درصدی که پاس��خ درس��ت 

داده اند تبریک گفت. 
پرسش دوم: نرخ تورم را در سال 

95 چقدر پیش بینی می کنید؟ 
الف: کمتر از 8درصد

ب: 8 تا 10درصد
ج: 10 تا 12درصد
د: باالی 12درصد

در پاس��خ ب��ه این پرس��ش 3درصد 
گزین��ه  یادش��ده  اقتصاددان��ان   از 
ال��ف، 27درصد گزین��ه ب، 53درصد 
را  د  گزین��ه  و 17درص��د  ج  گزین��ه 
انتخاب و ثبت می کنند. بنا بر تازه ترین 
گ��زارش مرکز آمار نرخ تورم در س��ال 
95 برابر 6/8درص��د  )فرصت امروز – 

23 فروردین 1396( است. 
پرسش س�وم: با توجه به اجرای 
سیاس�ت تک نرخی ش�دن ارز چه 
دامنه ای را برای نرخ ارز پیش بینی 

می کنید؟ 
الف: کمتر از 3400 تومان
ب: 3400 تا 3700 تومان
ج: 3700 تا 4000 تومان

د: بیش از 4000 تومان
هرچند در طراحی این پرس��ش و دو 
پرسش پیش��ین اش��کال روایی وجود 

دارد و بهتر بود ک��ه در تعداد گزینه ها 
و فاصله بندی آن دقت بیشتری می شد، 
اما با این حال در پاسخ به پرسش سوم 
10درصد گزینه  الف. 34درصد گزینه 
ب. 42درص��د گزین��ه ج و 15درص��د 
گزینه د را پیش بین��ی می کنند که باز 
58درصد پاس��خگویان گزینه نادرستی 

را انتخاب می کنند... 
چی فکر می کردیم- چی شد

در این بررس��ی- پاس��خ ها به قدری 
ش��فاف است که توضیح و تفسیر اضافه 
شاید دریافتی مخاطب را کاهش دهد. 
اما آنچه ب��رای خواننده حتما جذاب 
اس��ت میزان انطباق ای��ن پیش بینی ها 
ب��ا واقعیت ه��ای رخ داده در س��ال 96 
و زمانی اس��ت ک��ه پاس��خ واقعی این 

پرسش ها معلوم شده است. 
برای مثال تنها 3درصد از اقتصاددانان 
پرسش شونده رقم درست نرخ رشد را 
پیش بین��ی کردند یا باز برای پرس��ش 
دوم هم ب��ه اس��تناد تازه ترین گزارش 
مرکز آمار ایران درباره  نرخ تورم س��ال 
95 باز فق��ط 3درص��د از اقتصاددانان 
پرسش شونده در این تحقیق پیش بینی 
درس��تی را بیان کرده بودن��د و درباره 
پرسش س��وم که درباره پیش بینی نرخ 
ارز س��ال 95 ب��ود هرچن��د 42درصد 
گزین��ه درس��ت را انتخ��اب کردند اما 
بای��د به این نکته نیز توجه داش��ت که 
گزینه های این پرسش دامنه  بزرگی را 
مدنظر گرفته که به طور طبیعی با عقل 
معمول نیز می ش��د این گزینه مناسب 
را انتخاب کرد، هرچند باز 58درصد از 
اقتصاددانان م��ورد مطالعه به گزینه ای 

دیگر پرداخته بودند. 
در دنی��ا ح��ال و روز اقتصاددان ه��ا 

چگونه است؟ 
البت��ه پاس��خ قطع��ی و محکم��ی را 
نمی توان برای این پرسش بیان کرد، اما 

اگر فکر می کنید تنه��ا اقتصاددان های 
ایرانی هس��تند ک��ه در پیش بینی گل 
کاری می کنن��د باید خیال تان را راحت 
کنم که نخیر این طور نیس��ت و تقریبا 

همه جا اوضاع همین است. 
ب��رای نمون��ه فیلی��پ کاتل��ر که از 
بزرگ تری��ن بازاردان��ان جهان اس��ت و 
از قض��ا تحصیالت اقتص��ادی هم دارد 
در کت��اب پ��رارج خ��ود دایره المعارف 

بازاریابی می نویسد: 
افراد مش��هوری  تاری��خ معاص��ر  در 
انج��ام  را  نادرس��تی  پیش بینی ه��ای 
داده ان��د ک��ه نمونه مع��روف و طنز آن 
اروینگ فیش��ر اس��تاد برجسته اقتصاد 
دانشگاه ییل است که در سپتامبر سال 
1929 درس��ت پیش از س��قوط بزرگ 
بازار س��هام وال اس��تریت گفت��ه بود:  
)قیمت سهام به مرحله ای رسیده است 
که به نظر می رس��د تا ابد در اوج خود 

باقی خواهد ماند.( 
کاتل��ر در ادامه جمل��ه ای را از هری 

ترومن می نویسد: 
ش��رکت ها ب��رای پیش بین��ی آینده 
ب��ه اقتصاددان ه��ا متکی هس��تند. دو 
نوع اقتص��اددان وج��ود دارد. نوع اول 
آن هایی هستند که نمی توانند آینده را 
پیش بینی کنند و به آن اذعان دارند و 
نوع دوم آنهایی هس��تند که نمی توانند 
آین��ده را پیش بین��ی کنن��د و به این 

حقیقت آگاهی ندارند. 
از  س��وال  از  پ��س  تروم��ن  ه��ری 
اقتصاددان ه��ای مختلف ک��ه در مورد 
آینده اقتصاد کشور صحبت های دوپهلو 
می کردند از آنها ناامید می ش��ود و یک 
اقتصاددان یک س��ویه را طلب می کند، 
زیرا او دیگر نمی خواس��ت جمله  )و از 

سوی دیگر( را بشنود. . . 
کاتلر در ادامه جمله ش��جاعانه ای را 

می نویسد. او می گوید: 

به طور کل��ی اقتصاددانان برای اینکه 
منجمی��ن روس��فید ش��وند فعالی��ت 
می کنند. ه��ر چند در این میان برخی 
راهبرد دیگری دارند. برای نمونه دنیس 
گابور، کارش��ناس راهبرد کس��ب و کار 
کمتر نگران پیش بینی آینده اس��ت. او 
اعتقاد دارد ک��ه بهترین راه پیش بینی 
آینده آفرینش آن اس��ت و این درست 
همان جمل��ه معروفی اس��ت که پیتر 

دراکر به آن عالقه زیادی داشت. 

 ی�ک پی����ش�نه���اد ب�رای 
نظر سنجی های آینده

آنچ��ه از این نظر س��نجی مش��خص 
می شود این است که بهتر است از گروه 
دیگ��ری از اقتصاددانان رای��ج  )نمونه 
آماری دیگر( نظرخواهی و درخواس��ت 
کارشناس��ی ش��ود، چراک��ه براس��اس 
یافته ه��ای موجود در ص��ورت تکرار از 
همین نظر سنجی برای سال های آینده 
ش��کاف بزرگ دیگری بی��ن واقعیت و 
پیش بینی انجام ش��ده وج��ود خواهد 
داش��ت و دوم اینک��ه در طراحی ابزار 

سنجش دقت بیشتری لحاظ شود. 

اندیشمندانه بیندیشیم 
یاری نامه )منابع(: 

روزنام��ه دنی��ای اقتص��اد- ش��ماره 
95/1/14

ام��روز- ش��ماره  فرص��ت  روزنام��ه 
96/1/23

دای��ره المع��ارف بازاریاب��ی از A تا 
Z - فیلی��پ کاتلر - احمد درخش��ان- 

انتشارات آن-1383
یک یادآوری 

پس از سال ها اکنون بسیاری بر این 
باورند که بازاریابی اصطالحی نارس��ا و 
 marketimg نامناس��ب ب��رای واژه
اس��ت. برخی اس��تفاده از خ��ود کلمه 
مارکتین��گ را تجوی��ز می کنن��د، ام��ا 
نویس��نده واژه بازاردان��ی را شایس��ته 
به��ی- بازاردانی)باب��ک  می شناس��د. 

1378( از ترکی��ب دو واژه ب��ازار ک��ه 
ریش��ه ای پهلوی دارد و طبیعتا ایرانی 
اس��ت به همراه دانش ساخته و بنیان 
نهاده شده که امیدواریم ترکیبات این 
اصطالح  )ب��ازاردان- بازاردانان- و. . .( 
به تدریح جانشین اصطالحات نارسای 
بازاریاب و بازاریابی شود و همانطور که 
به کسی که اقتصاد می داند اقتصاددان 
یا کسی که ش��یمی می داند شیمیدان 
می گویند، به کسی که دانش بازاردانی 
یا مارکتینگ می داند بازاردان بگوییم. 

ww

 60 اقتصاددان ایرانی چقدر از
 اقتصاددان های خارجی فاصله دارند؟ 

اهمیت اطالعات در فرآیند رشد 
شغلی فرد

هم��ه م��ا آرزوی رس��یدن ب��ه بهترین ه��ا را در 
زندگ��ی داری��م، این بهترین ه��ا می توان��د برای ما 
داشتن خانواده خوب، داش��تن خانه خوب، داشتن 
ش��غل خوب و خیلی چیزهای دیگر باش��د. یکی از 
مواردی که بی شک همه ما در موردش فکر و برایش 
برنامه ریزی می کنیم ش��غل مناس��ب است. همه ما 
می دانی��م که ش��غل خوب راه رس��یدن به خیلی از 
آرزوهای دیگر ما را هموار می سازد، بنابراین به نظر 
می رسد وقت گذاش��تن برای شغل برای کوتاه مدت 
کافی نیست. باید بدانیم که عالوه بر آرزوهایی که از 
کودکی در سر داریم کارهای دیگری نیز الزم است 
تا س��ال های بعد در بزرگس��الی شاهد موفقیت های 
شغلی خود باش��یم. در نتیجه به مسیر شغلی خود 
نگاه می کنیم و برای آن برنامه ریزی می  کنیم، بعد از 
آن مسلما الزم است که عوامل اثرگذار در این مسیر 
را شناس��ایی کنیم. در متن زیر به بررس��ی اهمیت 
یکی از ای��ن عوامل اثرگذار به نام اطالعات مس��یر 

شغلی می پردازیم. 
 

س��وپر رش��د مس��یر ش��غلی را ی��ک فرآین��د 
مادام العم��ر، پیوس��ته و پیش��رونده می داند که از 
کودک��ی مهم ترین بخش مس��یر زندگی فرد را در 
برمی گیرد. در همین راس��تا س��وپر و س��اویکاس 
مط��رح می کنن��د ک��ه در فرآیند رش��دی که در 
مس��یر ش��غلی در دوره کودکس��تان تا 12سالگی 
اتف��اق می افتد افزایش اطالعات می تواند به رش��د 
عالیق ک��ودک کمک کند، یعنی در واقع با فراهم 
ک��ردن و قرار دادن کودکان در فضای کنجکاوی و 
اکتشاف که برای آنها منابع اطالعاتی غنی هستند 
در س��ن پایین و دور از انتخاب شغل به پرورش و 
یافتن عالیق در کودکان و آینده شغلی آنان کمک 
کرده ایم. می توان اینچنین نتیجه گرفت که، کسب 
اطالعات مختص به دوره سنی خاصی نیست و در 
کل مس��یر ش��غلی و فراتر از آن نقش مهمی ایفا 
می کند. در طول رشد مس��یر شغلی مهارت هایی 
شناس��ایی ش��ده که به فرد کمک می کند در این 
فضا رش��د آس��ان تر و بهتری را تجرب��ه کند. این 
مهارت های سه گانه عبارتند از: خودآگاهی، کشف 
و طرح ریزی. برای نش��ان دادن اهمیت اطالعات و 
نقش مهم آن در کل فرآیند رشد شغلی، مختصرا 
ب��ه اهمی��ت اطالع��ات در هریک از ای��ن مراحل 

سه گانه می پردازیم: 

1. خودآگاهی: به فهم دقیقی که فرد از عالیق، 
ارزش ه��ا، توانایی و ویژگی های خودش دارد گفته 
می ش��ود که فرد را برای روبه رو شدن با مشکالت 
زندگی به نحو مؤثری یاری می کند. با تعریفی که 
از خودآگاهی مطرح ش��د کامال مش��خص و واضح 
اس��ت که افزایش اطالعات فرد در رابطه با خود و 
ش��ناخت، پایه و اساس خودآگاهی بوده و در واقع 
اطالعات و کس��ب صحیح آن در این مرحله نقش 

اساسی ایفا می کند. 
 

2. کش�ف: جزء مهم��ی از رفتار ش��غلی بوده و 
دربردارن��ده یادگی��ری درباره خود و محیط اس��ت. 
این کش��ف در راس��تای جمع آوری اطالعات اتفاق 
می افتد. کش��ف چه در مورد ویژگی های خود و چه 
در م��ورد ویژگی های محیطی به فرد کمک می کند 
که عاقالنه ترین تصمیم را اتخاذ کند، پس اکتش��اف 
در فضای ش��غلی نیز با اطالعات عجین بوده و جزء 

جدایی ناپذیری از یکدیگر هستند. 

3. طرح ری�زی: فرآیندی نیس��ت ک��ه به طور 
ناگهان��ی اتفاق بیفتد، بلکه در طول رش��د مس��یر 
ش��غلی اتف��اق می افتد. ش��امل س��ازه هایی چون 
خودمخت��اری، چش��م انداز زمان��ی و ع��زت نفس 
است. داش��تن طرح فرد را روی کارها و وظایفش 
متمرکزت��ر کرده و امکان رویارویی مناس��ب او را 
با موقعیت های گوناگون فراهم می س��ازد. توانایی 
تصمیم گی��ری فرد را تقویت کرده و راه رس��یدن 
به اهداف را برای او س��هل می کند. این طرح ریزی 
عاقالنه باعث رضایتمندی از شغل شده و به بالفعل 
کردن اس��تعدادهای بالقوه کمک می کند. در واقع 
داش��تن طرح و برنامه از اطالعات نشات می گیرد. 
بررس��ی اجمالی این موارد که در واقع بخش��ی از 
مس��یر شغلی فرد را تش��کیل می دهد، می تواند ما 
را با اهمیت کسب اطالعات در این فضا آشنا کند. 

منابع:
- کرمانی، نرگس  )1390(، مقایس��ه رشد مسیر 
ش��غلی دانش��جویان تحصیالت تکمیلی دانش��گاه 
اصفهان و دانش��جویان ایرانی دانشگاه واترلو کانادا. 

پایان نامه ارشد مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان. 
- ش��یما، پاش��ا)1391(، بررس��ی تأثیر آموزش 
مهارت های رشد مسیر ش��غلی )خودآگاهی، کشف 
و طرح ریزی( بر خودپنداره تحصیلی و رش��د مسیر 
ش��غلی دانش��جویان دانش��گاه اصفهان، پایان نامه 

کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان. 
- لیپت��ک، جان جی؛ ترجمه به��رام آبادی، زارع؛ 
شفیع آبادی، مهدی )1394(، طرح ریزی درمان در 

مشاوره حرفه ای، تهران: علوم تربیتی. 
- عبدالرحی��م کس��ایی )1392(، ج��زوه درس 

مشاوره شغلی، دانشگاه خوارزمی. 

کارتابل

پست سازمانی جدید ایجاد کنید

انج��ام خالقان��ه فعالیت ها در ش��رکت عامل 
اصلی توس��عه و پیش��رفت س��ازمانی است. بر 
همین اس��اس اغلب مدیران موف��ق را می توان 
در می��ان چنین افراد کارآفرین��ی یافت. اگرچه 
منافع این الگو از فعالیت س��ازمانی بسیار واضح 
اس��ت، با این ح��ال در برخی م��وارد هنوز هم 
شاهد تالش سازمان ها در راستای عدم تغییر و 
انعطاف هس��تیم. چنین حالت محافظه کارانه ای 
را ب��ه همین راحتی نمی ت��وان تحلیل کرد. این 
موضوع��ی اس��ت ک��ه در ایده های آت��ی به آن 
خواهیم پرداخت. در اینج��ا تنها ذکر این نکته 
کافی اس��ت که در اغلب موارد پرهیز از نوآوری 
و تفکر کارآفرینانه منجر به عقب افتادن از امور 

خواهد شد. 
نکته مهم در ایجاد پست های سازمانی جدید 
توجه به اراده همگانی ش��رکت موردنظر است. 
در واق��ع حتی اگر بهترین ایده ها را هم داش��ته 
باش��ید، در صورت عدم توانایی در همراه سازی 
مدیران ارش��د باخود راه به جایی نخواهید برد. 
ای��ن خاصیت اصلی هر س��ازمانی اس��ت که در 
آن ی��ک نفر به تنهایی قادر ب��ه ایجاد تغییرات 
گسترده نیس��ت. بر همین اساس و در راستای 
تعیین ش��یوه ایجاد پس��ت های جدید و به تبع 
آن تغییرات س��ازمانی نگاهی کلی به فرآیند دو 

مرحله ای آن خواهیم انداخت. 
گام نخس��ت جمع آوری اطالعات مورد نیاز و 
دالیل قانع کننده در راس��تای مزیت های ایجاد 
پس��ت موردنظرت��ان اس��ت. به عبارت س��اده، 
ایجاد موقعیت ش��غلی جدید به معنای افزایش 
هزینه هاس��ت. در صورتی که هزین��ه موردنظر 
توجیه منطقی نداشته باشد، توسط هیچ مدیری 

تصویب نخواهد شد. 
بهتری��ن راه ب��رای جلب نظ��ر اف��راد کلیدی 
یک سازمان اش��اره به هماهنگی وظایف پست 
جدی��د با دیدگاه کلی ش��رکت اس��ت. در واقع 
ش��ما باید ایده خود را با استراتژی کلی شرکت 
هماهن��گ کنید. در اینجا ذکر یک نکته حیاتی 
اس��ت؟ توصیه اغلب نویسندگان برجسته حوزه 
ایده های س��ازمانی ع��دم بیان پی��ش از موعد 
جزییات نقش��ه موردنظر است. ش��ما باید ایده 
خود را تنها برای مدیران ارش��د بازگو کنید. در 
غیر این صورت احتمال س��رقت آن توسط دیگر 
کارمندان وجود خواهد داش��ت )ش��کاکیت در 
فضای کس��ب وکار که در ایده شماره یک مطرح 
ش��د را مورد توجه قرار دهید.( گام بعدی شامل 
توضی��ح دقیق و فاق��د هرگونه اغ��راق ایده تان 
اس��ت. توجه داشته باش��ید که تصور عمومی از 
ایده ش��ما چیزی شبیه به این خواهد بود: »این 
کارمند برای کسب موقعیت جدید سازمانی یک 
ایده جدید را مطرح کرده اس��ت. فکر نمی کنم 

چنین ایده ای کاربردی باشد.«
وظیف��ه اصلی ش��ما در این می��ان تغییر این 
پیش ف��رض ابتدای��ی و بازس��ازی آن به گونه ای 
اس��ت که ش��انس تأیید هیأت رئیسه را کسب 
کنی��د. توضیحات بای��د مس��تند، واقعیت گرا و 
هماهن��گ با دی��دگاه اصلی مدیران باش��د، در 
غیر این صورت احتم��ال تأیید آن تا حد زیادی 

کاهش خواهد یافت.
 همچنین بهتر اس��ت در ابت��دای توضیحات 
خ��ود به هیچ وجه نامی از خودتان برای تصدی 
پس��ت پیشنهادی نیاورید. چنین عملی ذهنیت 
منف��ی و مخربی را در طرف ه��ای مقابل ایجاد 
خواهد کرد. بدون ش��ک بهتری��ن فرصت برای 
ضرب��ه  نهایی و نامزد کردن خ��ود در پایان ارائه 
است؟! به این ترتیب ابتدا ذهن مخاطب را آماده 
ک��رده و س��پس تأیید نهای��ی را از وی خواهید 

گرفت. 
پیش از بیان نظر رئیس س��ابق ش��رکت الزم 
اس��ت به یک نکته کلیدی اش��اره ش��ود. بهتر 
اس��ت پیش از ارائه ایده خود به مدیران ارش��د 
ش��رکت، خود را در جایگاه آنها قرار دهید. اگر 
ش��ما مدیر ش��رکت بودید، آیا ایده موردنظر را 
تأیی��د می کردید؟ پاس��خ به این س��وال تا حد 
زیادی شما را در آسیب شناسی مشکل تان یاری 
خواهد ک��رد. همچنین ضروری اس��ت تا جای 
ممکن ش��رایط اقتصادی ش��رکت را در طراحی 

موقعیت شغلی جدید مدنظر قرار دهید. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
ش��رکت رادی��و آمری��کا بدون ش��ک یکی از 
پرمخاطب ترین رس��انه های قرن حاضر اس��ت. 
هنگامی که با رئیس این شرکت در مورد تجربه 
حرفه ای وی مصاحبه کردم، بحث به موضوعات 

جالبی کشیده شد.
 در واقع من از وی پرس��یدم که چرا همیشه 
در ش��رکت هایی که حضور داشته است، دست 
به نوآوری و تغییر س��اختار آن زده است. پاسخ 
وی بس��یار کوتاه و جالب بود: »من چاره ای جز 
این نداشتم. در هر شرکتی که شروع به فعالیت 
می کردم، پس��ت من هرگز قب��ال وجود خارجی 
نداش��ت. در واقع این من بودم که به آن پست 
مفهوم و کارکرد بخش��یدم. اگر دست از نوآوری 
برمی داش��تم، نتیج��ه ابتدایی آن بیکار ش��دن 

خودم بود.«

ترجمه: علی آل علی
الهه ذبیحی جاللی

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی 

دکتر مهدی کنعانی
 مدرس دانشگاه تهران و مشاوره سرمایه گذاری
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برای مطالعه 672 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: جس��ت وجو برای اس��تخدام کارمند می تواند 
پروس��ه ای طوالن��ی و چالش برانگیز باش��د، به خصوص 
اگر هدف تان فقط اس��تخدام کارمندان خوب نباشد، بلکه 
دنبال بهترین ها برای کسب وکارتان باشید. فرقی نمی کند 
شرکت تان کوچک یا متوسط باشد یا حتی شرکتی بزرگ 
و چندملیتی را مدیریت کنید، استخدام استعدادهای برتر 
بهترین اس��تراتژی برای به موفقیت رس��یدن در صنعتی 

است که در آن فعالیت دارید. 

فرقی نمی کند به دنبال استخدام یک کارمند نیمه وقت 
یا تمام وقت باش��ید، باید بهترین ها را برای پیوس��تن به 
تیم تان پیدا کنید. نخستین نکته ای که در به ثمر رساندن 
این هدف اهمیت دارد، ش��رح دادن شغل موردنظر برای 
متقاضی آن اس��ت. باید تمام اطالع��ات الزم را که به کار 
موردنظر مربوط می شود، جمع آوری کنید و مسئولیت های 
اصلی، وظایف، مهارت های الزم و همچنین انتظارات تان از 
کاندیدای آن شغل را روی یک کاغذ بنویسید. انجام چنین 
کاری باعث می شود دقیقا بدانید که دنبال چه کاندیدایی 

هستید. 

نکت��ه دوم ای��ن اس��ت ک��ه بای��د ب��ه دنب��ال افراد 
مسئولیت پذیر و متعهد باشید. ممکن است کار سختی 
ب��ه نظر برس��د، اینکه چگون��ه می توانی��د از تعهد یک 
متقاض��ی که از طریق آگهی ج��ذب کرده اید و هنوز در 
پست مدنظرتان استخدام نشده، مطمئن شوید، اما یک 
راهی وجود دارد و آن هم این اس��ت که نگاهی دقیق به 
مسئولیت پذیری شان در شغل های شان داشته باشید. در 
زمینه اس��تخدام کارمندان تصمیماتی را بگیرید که در 
کوتاه مدت یا بلندمدت پش��یمان نشوید و استعدادهای 

برتر را استخدام کنید. 

باز هم پرسشی در مورد استخدام

پرسش: می خواهم نیروی انسانی استخدام کنم. یکی می گوید باید وفادار باشد، دیگری می گوید باهوش باشد، سومی 
روی زرنگی انگشت می گذارد و دیگری از دانش فنی سخن می گوید. کدام عامل مهم تر است؟  کلینیک کسب و کار

ارتباط

بابک بهی
DBA با گرایش بازاردانی  )مارکتینگ(



مدیریت نوآوری چیست؟ 
مدیری��ت نوآوری ی��ا مدیریت خالقی��ت و نوآوری 
Innovation Management یک رش��ته علمی 
میان رشته ای است و یکی از گرایش های تخصصی علم 
 )Creanovatologyy(  نوآوری شناس��ی خالقیت 
تحت عنوان خالقیت نوآوری شناسی سازمانی مدیریتی 
محسوب می  شود. موضوع این رشته مدیریت فرآیندها 
و پدیده های خالقیت و نوآوری در س��ازمان ها اس��ت. 
مدیریت خالقیت ن��وآوری به دلیل ماهیت موضوعی 
حوزه دانش��ی میان رش��ته ای و چند تخصصی بسیار 
گس��ترده ای را ش��امل می  ش��ود و با دیگر مفاهیم و 
رویکرده��ای س��ازمانی و مدیریت��ی مانن��د مدیریت 
دانش، یادگیری سازمانی، مدیریت سرمایه های فکری، 
مدیریت فناوری، مدیریت تحقیق و توس��عه، مدیریت 
ارزش، مهندس��ی محصول جدید، مهندسی نوآوری، 
مهندسی سیستم، مدیریت پروژه، کارآفرینی، مدیریت 

کیفیت و تعالی سازمانی ارتباط زیادی دارد. 

اگر برجام امضا نمی شد؟ 
- در ط��ول مذاک��رات بارها تی��م مذاکره کننده 
ایرانی با هواپیمای اختصاصی با س��فر به تهران با 
مقام ه��ای عالی رتبه مش��ورت و دوباره روانه محل 

مذاکرات هسته ای شد. 
- ظریف و روحانی شخصیت هایی هستند که در 
دنیا به عنوان افراد اهل مذاکره ش��ناخته می شوند 
که خود این به پیشبرد مذاکرات کمک کرد. حتی 
تسلط کامل اعضای تیم هسته ای به زبان انگلیسی 

و مفاهیم حقوقی از برگ های برنده ایران بود. 
- برج��ام مانند قطعنامه 598 برای ایران اس��ت 
و هر رئیس جمهور دیگری به جز روحانی هم س��ر 
کار بیاید باید به آن پایبند باشد چرا که سرنوشت 
کش��ور ب��ه اس��تمرار آن بس��تگی دارد، هر چن��د 
مطمئنم روحانی امس��ال نیز بار دیگر بر کرس��ی 

ریاست جمهوری خواهد نشست. 
- برجام مدل عبرت آموزی است که به ما نشان 
می دهد اگر نگاه کالن حاکمیتی به حل موضوعات 
وجود داش��ته باش��د با گفت و گو و تفاهم می توان 
بس��یاری از استخوان های الی زخم مانده کشور را 

نیز حل کرد. 
- دولت قبل طبقه متوس��ط را که طبقه مولد و 

کار آفرین جامعه است، از بین برد. 
- در س��ال 84 ک��ه خاتم��ی دول��ت را تحویل 
احمدی نژاد داد، 84 درصد ثروت کش��ور در دست 
دولت و 16 درصد آن دس��ت س��ایر نهادها بود، اما 
روحانی در س��ال 92 دولت��ی را تحویل گرفت که 
تنها 42 درصد ثروت کش��ور را در اختیار داشت و 
52 درصد دیگر دست نهادهایی بود که بسیاری از 

آنها مالیات هم نمی دهند. 
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دکت��ر مجید قاس��می، مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد، 
موف��ق ب��ه دریافت نش��ان عال��ی لیاق��ت و مدیریت 
نوآورانه   Grand Officer اتحادیه اروپا، از س��وی 
سازمان جهانی مدیریت اینوا  )INNOVA( به دلیل 

پیاده سازی الگوهای کالن مدیریت نوآورانه شد. 
به گ��زارش رواب��ط  عمومی بان��ک  پاس��ارگاد، این 
نش��ان به دلیل فعالیت های نوآورانه و تحسین برانگیز 
بانک  پاس��ارگاد در حوزه های مختل��ف، به مدیرعامل 
بانک  پاسارگاد اعطا ش��د. براساس اعالم این سازمان، 
فعالیت ه��ای نوآورانه بانک  پاس��ارگاد، یک��ی از نقاط 
تمایز این بانک با س��ایر بانک ه��ای داخلی و حتی در 
خاورمیانه اس��ت. پیشتازی بانک  پاس��ارگاد در حوزه 
تکری��م مش��تری، یکی از نقاط قوت این بانک اس��ت. 
به طوری که می توان گفت بانک  پاسارگاد از نخستین 

بانک هایی بوده  اس��ت ک��ه رفتار محترمان��ه و تکریم 
مش��تری را در سیستم بانکی کشور عرضه کرده  است 
و پس از آن ش��اهد بودیم که س��ایر بانک ها نیز از آن 
الگوب��رداری کردن��د. در حقیقت این بان��ک به  نوعی 

فرهنگ بانکداری را در کشور تغییر داد. 
ارائه خدمات و محصوالتی مانند سیستم نوبت دهی 
هوش��مند از طریق پیامک، خدمات بانکداری مجازی، 
ام��کان ورود ب��ه موبایل بانک با اثر انگش��ت، نرم افزار 
بانکداری همراه، نس��خه س��اعت های هوش��مند و. . . 
از دیگر خدمات و محصوالت نوآورانه  بانک  پاس��ارگاد 
اس��ت. مجموعه این خدمات سبب ش��ده  است طبق 
آم��ار بانک مرکزی، بی��ش از 96درصد از تراکنش های 
بانک  پاس��ارگاد به صورت مجازی و از طریق بانکداری 
الکترونیک انجام شود که خود رکوردی در بین بانک ها 

محس��وب می ش��ود.  براس��اس این خبر، فعالیت های 
بان��ک  پاس��ارگاد در حوزه های علم��ی و فرهنگی که 
س��رآمد آن راه اندازی دانشگاه خاتم، با هیأت  موسس 
خبره و حضور اس��تادان برجسته و برتر کشوراست. از 
ویژگی های منحصر به فرد این بانک است که در هیچ 

بانکی به این شکل مشاهده نشده  است. 
حض��ور بان��ک  پاس��ارگاد در بازاره��ای مبتن��ی بر 
فن آوری های نوین، از تأسیس شرکت پیشگامان امین 
س��رمایه پاس��ارگاد  )شناس��ا(، یکی دیگر از اقدامات 
نوآورانه و تحس��ین برانگیز بانک  پاسارگاد است. ورود 
هوشمندانه این بانک به عرصه فن آوری های پیشرفته، 
ثبات مدیریت، توجه ویژه به حوزه تحقیق و توس��عه، 
جدیت مدیریت بانک در خلق آثار جدید بانکداری و... 
از س��ایر اقدامات ارزشمند این بانک در حوزه نوآوری 

است.   گفتنی است مرکز تحقیقات و نوآوری مدیریت 
اروپ��ا، یک��ی از ش��اخه های فعالیت س��ازمان جهانی 
مدیریت اروپا   )INNOVA( در بروکس��ل است که 
از س��ال 1995 به آموزش و تش��ویق مدیران خالق و 
نوآور از کشورهای مختلف پرداخته  است. رسالت این 
س��ازمان تثبیت نوآوری و خالقی��ت در ذهن و عمل 
مدیران موسسات اقتصادی، به عنوان مهم ترین فاکتور 
حضور در ب��ازار و دوام فعالیت های اقتصادی در میان 
رقبای فراوان داخلی و خارجی است. از این رو سازمان 
INNOVA هر سال عالوه بر برپایی فستیوال بزرگ 
اختراع��ات و نوآوری های نوین جهان، طی مراس��می 
ویژه در بروکسل، به تعدادی از مدیران، پژوهشگران و 
صاحب منصبان علمی و اقتصادی، نشان عالی لیاقت و 

مدیریت نوآورانه اتحادیه اروپا را اعطا می کند. 

از سوی سازمان جهانی مدیریت اینوا  )INNOVA( صورت گرفت

اعطای نشان عالی لیاقت و مدیریت نوآورانه به مدیرعامل بانک  پاسارگاد
دریچه

ادامه از صفحه اول
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براس��اس آخرین مصوبه دولت مبنی ب��ر آیین نامه 
اجرایی تاس��یس آموزشگاه رانندگی، شرایط عمومی و 
فردی برای متقاضیان در نظر گرفته ش��ده است. این 
مصوبه در سال 1383 به تصویب دولت رسیده و از آن 
زمان تاکنون به روز  رسانی نشده است. البته مهم ترین 
دلیل این موضوع اش��باع و تکمیل ظرفیت آموزشگاه 
رانندگی در تهران و کالنش��هرها اس��ت، اما براس��اس 
آخرین مصوبه دولت متقاضیان تاس��یس آموزش��گاه 
راهنمای��ی و رانندگی باید دارای ب��رگ پایان خدمت 
ی��ا معافیت بوده و حداقل 20 س��ال تمام را داش��ته 
باش��ند. گواهی عدم اعتی��اد به مواد مخدر، داش��تن 
 حداق��ل م��درک تحصیلی پنج��م ابتدایی، نداش��تن 
س��وء س��ابقه کیف��ری از دیگر ش��رایطی اس��ت که 
متقاضیان تاس��یس آموزش��گاه رانندگ��ی باید آن را 
داش��ته باش��ند. به گزارش پول نیوز، شرایط عمومی 
ب��رای راه اندازی یک آموزش��گاه هم عبارت اس��ت از: 
در اختی��ار داش��تن کالس مناس��ب آم��وزش تئوری 
حدود 40متر مربع، دفتر کار، سالن انتظار، نمازخانه، 
س��رویس های بهداش��تی مجزا خانم و آقا، کل فضای 
اداری حداقل به مساحت 130متر مربع برای آموزش 
حداکث��ر 250نفر هنرآموز در ماه که مس��احت زیربنا 
متناس��ب با تعداد هنرجویان افزایش خواهد یافت. در 
اختیار داش��تن حداقل 10دس��تگاه خودروی سواری 
آموزش��ی »در ش��هرهایی که بیش از یک میلیون نفر 
جمعیت دارند« و حداقل س��ه دستگاه »در سایر نقاط 
کش��ور« که س��الم و فاقد عیب و نقص و دارای برگ 
معاین��ه فنی معتبر بوده و بیش از پنج س��ال از مدل 
سال عقب تر باش��ند. در اختیار داشتن حداقل 25متر 
مرب��ع محل توقف »اعم از زمی��ن محصور یا توقفگاه« 
ب��ه ازای هر وس��یله نقلی��ه جهت توق��ف خودروهای 
آموزش��گاه با درب ورود و خ��روج و حداکثر به فاصله 
یکصد متر از محل آموزش��گاه. مجهز بودن به سیستم 
رایانه ای مناسب و داشتن مربیان واجد شرایط مندرج 
در آیین نام��ه حداقل به تعداد وس��ایل نقلیه موجود و 
متناس��ب با تعداد هنرآموزان برای آموزش های نظری 
و عملی و داش��تن تجهیزات کمک آموزشی مناسب از 

دیگر ش��رایط عمومی تاسیس یک آموزشگاه رانندگی 
است. 

حدود 300 میلیون تومان سرمایه اولیه الزم 
است

برای راه اندازی هر کسب و کاری میزان سرمایه اولیه 
یکی از اولویت های مهم و اصلی اس��ت. راه اندازی یک 
آموزش��گاه رانندگی در قدم های اولیه نیاز به سرمایه 
چندانی ن��دارد، اما زمانی که مدارک و ش��رایط اولیه 
فرد متقاضی تایید می شود باید شرایط عمومی مجوز 
بررسی شود. شرایط عمومی مانند تمامی کسب و کارها 
دارای هزینه هایی است که باید در سرمایه اولیه در نظر 
گرفته ش��ود. برای مثال رهن یا اجاره یک س��اختمان 
به عن��وان دفت��ر کار نخس��تین ق��دم در راه ان��دازی 
کس��ب و کاری اینچنینی اس��ت. اگر یک ساختمان در 
مرکز شهر با شرایط مذکور را در نظر بگیریم باید بین 
150 تا 200 میلیون تومان فقط هزینه رهن پرداخت 
ش��ود. با توج��ه به باال بودن می��زان اجاره های امالک 
تجاری، اجاره چنین س��اختمانی ماهانه تا 20 میلیون 
تومان هم می رس��د. سودابه مهرپور، مدیر داخلی یک 
آموزشگاه رانندگی در ش��رق تهران می گوید: »تعداد 
کثیری از مراکز آم��وزش رانندگی در مرکز، جنوب و 
ش��رق و غرب تهران هس��تند و در شمال تهران تعداد 
بس��یار معدودی از مراکز آموزشی به چشم می خورد، 
ام��ا ب��ا این حال هزین��ه اجاره امالک مرب��وط به این 
کس��ب و کار بس��یار باال اس��ت.« به گفته وی میانگین 
اجاره یک مل��ک برای راه اندازی آموزش��گاه رانندگی 

بین 12 تا 30 میلیون تومان است.
یک��ی دیگ��ر از هزینه های��ی ک��ه در س��رمایه اولیه 
راه ان��دازی آموزش��گاه رانندگی ثبت می ش��ود، خرید 
ملزومات اس��ت. خودروها به عنوان مهم ترین ملزومات  
یک آموزشگاه رانندگی به شمار می روند. به گفته علی 
حس��ینی، مالک یک آموزش��گاه رانندگ��ی در خیابان 
فلس��طین »هر آموزش��گاه به طور متوس��ط به پنج تا 
هفت خودرو نیاز دارد که بیشتر این خودروها را پراید 
تش��کیل می دهد. با توج��ه به اینکه براس��اس مصوبه 

قانونی دولت نباید از عمر خودورها بیشتر از پنج سال 
گذشته باشد خودروها با رقم باالیی خریداری می شوند 
و برای تاسیس یک آموزشگاه رانندگی باید بین 80 تا 
100 میلیون تومان هزینه خرید خودرو پرداخت کرد. 
ملزوم��ات اداری از دیگ��ر هزینه های این موسس��ات 
اس��ت ک��ه در هر دفتر بین س��ه تا پن��ج کامپیوتر، چند 
خ��ط تلف��ن، ملزوم��ات اداری، دس��تگاه تلف��ن، فکس، 
پیرینت��ر و. . . وجود دارد که مجم��وع این ملزومات بین 
25 ت��ا 30 میلیون تومان قیمت گذاری می ش��ود. هزینه 
حقوق و دس��تمزد یک��ی دیگر از هزینه هایی اس��ت که 
بخ��ش قابل توجه��ی از درآم��د را از آن خ��ود می کند. 
به گفته مرجان حس��نی جوان، منش��ی یک آموزش��گاه 
در صادقی��ه ته��ران »بیش��ترین حق��وق و دس��تمزدها 
 در آموزش��گاه مخت��ص مربی��ان اس��ت. منش��ی ها بین

 850 ه��زار تا یک میلیون تومان حق��وق می گیرند، اما 
مربیان با توجه به میزان عملکرد خود از حقوق و مزایای 
باالتری برخوردار هس��تند. البته برای مربی ش��دن باید 

شرایط ویژه ای هم داشت. 

سوددهی این آموزشگاه در سال چقدر است؟ 
پوری��ا علیجانی، مربی آموزش��گاه رانندگی در خیابان 
طالقان��ی می گوید: »ش��رایط حقوق و دس��تمزد مربیان 
چندان هم مناسب نیس��ت. برای مربی شدن در مرحله 
اول بای��د گواهینام��ه پایه 2 و م��درک تحصیلی حداقل 
دیپلم داش��ت. برای آقای��ان تاهل اجبار اس��ت. البته به 
آزمایش ه��ای مختلفی مانند آزمایش های جس��می اعم 
از هپاتی��ت، ع��دم اعتیاد و. . . نیاز اس��ت و آزمایش های 
روح��ی و روان��ی ه��م انجام می ش��ود. س��پس آزمایش 
بیماری های مسری همچون ایدز و. . . از مربیان متقاضی 
گرفته می ش��ود و بعد برگه عدم سوءپیش��ینه از آگاهی 
می گیرید و از اداره اماکن هم باید گرفته شود.  همچنین 
مربیان برای دریافت م��درک مربیگری باید دو هفته در 
کالس های کانون آموزش رانندگی شرکت کنند تا مراحل 
آموزش را یاد بگیرند. پس از طی ش��دن این پروس��ه دو 
ماهه مربی می تواند به یکی از آموزش��گاه ها برای تربیت 
هنرج��و مراجع��ه کند. به گفت��ه وی مربی��ان به صورت 

 میانگی��ن و ب��ا توجه به محل مس��تقر آموزش��گاه بین 
ی��ک و نیم تا 3 میلیون توم��ان حقوق دریافت می کنند 
که در برخی مواقع بس��ته به میزان باال بودن هنرجویان 
دس��تمزد مربیان هم افزایش پیدا می کن��د، اما در برابر 
هزینه های اعالم شده بدون شک تاسیس یک آموزشگاه 
رانندگی از میزان درآمدزایی قابل توجهی برخوردار است 
که این بس��تگی به میزان متقاضی دارد. براس��اس اعالم 
اتحادی��ه آموزش��گاه های رانندگی، ن��رخ جدید آموزش 
رانندگ��ی و نرخ جدید خدمات آموزش��گاه های رانندگی 
ب��رای 16 س��اعت آموزش  تئوری و 24 س��اعت آموزش  
عملی اس��ت. براس��اس مصوبه اخیر، هر ساعت آموزش 
عملی رانندگی با 3هزار تومان افزایش به 18 هزار تومان 
رس��یده و هر س��اعت آموزش تئوری رانندگی از 3650 
تومان شهریه مصوب قبلی به 4380 تومان تغییر قیمت 
داده اس��ت. در مجموع براساس این آیین نامه هر هنرجو 
باید 50208 تومان بابت گذراندن دوره رانندگی بپردازد. 
براس��اس اعالم رئیس راهنمایی و رانندگی کش��ور در 
س��ال 94 حدود یک میلی��ون و 850 جل��د گواهینامه 
صادر ش��ده اس��ت. حال اگر در نظر داش��ته باش��یم که 
تمامی صاحب��ان گواهینامه براس��اس قان��ون و الزام به 
آموزش��گاه های رانندگی مراجعه کرده باشند و براساس 
تعرفه های جدید محاس��به ای سرانگش��تی انجام دهیم، 
این آموزشگاه ها مبلغی حدود966 میلیارد تومان گردش 
مالی برای این کسب و کار در کشور رقم زده اند. البته اضافه 
مبلغی که آنها از بسیاری مش��تری ها دریافت می کنند، 
مطمئنا گردش مالی آنه��ا را به یک هزار میلیارد تومان 
می رساند. طبق آمار های رس��می در حال حاضر 1474 
آموزش��گاه مجوز فعالیت در زمینه آم��وزش رانندگی را 
دریاف��ت کرده ان��د. در نتیجه به طور میانگین س��هم هر 
آموزش��گاه از این گردش مالی نزدی��ک به 650 میلیون 
تومان در س��ال اس��ت. در نتیجه می توان گفت که یک 
 آموزش��گاه با کس��ر 100 میلیون هزینه اج��اره به عالوه
 100 میلی��ون هزینه ماش��ین و 100 میلیون ملزومات 
اداری و حقوق و دس��تمزد در س��ال حدود 350 میلیون 
تومان در س��ال س��ود دهی دارد. البته این مبلغ بسته به 

میزان مشتری در سال هم کم و زیاد می شود.  

همانق��در که تمرک��ز فناوری در ح��وزه آموزش روی 
تقویت آموزش دانش��جویان بوده اس��ت، معلمان نیز به 
روش هایی برای کمک به رشد آنها نیاز دارند، اما روشی 
که بس��یاری از معلم��ان در حال حاضر ب��ا آنها مواجه 

هستند، بسیار پیچیده است. 
بلوم  بورد یکی از امواج جدید استارتاپ هاست که امیدوار 
است روند توسعه تخصصی را تنظیم کند. مدیر عامل این 
شرکت، جیسون النگ پس از مدت ها پنهان کاری اعالم 
کرد که این شرکت در دور اول از سرمایه گذاران خود اعم 
 Gates Foundationو Birchmere Venturesاز

5میلیون دالر بودجه دریافت کرده است. 
ب��ه گ��زارش ش��نبه م��گ؛ از آنجایی ک��ه معلمان از 
روش های س��نتی که در گذش��ته ارائه می شد، شکایات 
زیادی داشتند، این استارتاپ بالفاصله مورد استقبال این 
دسته از مخاطبان خود قرار گرفت و توانست در مراحل 
اولیه کار خود به موفقیت دست پیدا کند. برای مثال در 
گذشته، مدیران زمان بسیار کمی را صرف نظارت یا ارائه 
بازخورده��ای مفید درباره نح��وه تدریس یا اداره کالس 
ب��ه معلمان می کردن��د. آموزش نیز ش��امل کارگاه های 
آموزش��ی می ش��د که در آن به معلم��ان و نیازهای آنها 
چندان توجه نمی کردند. در نتیجه در س��ه سال گذشته 
تعدادی استارتاپ اعم از بلوم بورد ظاهر شدند تا بازخورد 

و پشتیبانی شخصی سازی شده به معلمان ارائه دهند. 
بنیانگذار بلوم بورد، جیسون النگ، می گوید: »ایاالت و 
مناطق می دانند که ش��رایط و ضوابط اعتباری آنها یک 

ظاهر قضیه هس��تند و این رش��د آنهاس��ت که اهمیت 
دارد و واحدهای آموزش��ی پیوسته نیز به رشد حرفه ای 
و آم��وزش معلم مربوط نمی ش��وند«. یکی از معیارهای 
اصلی در تصمیم گی��ری وزارت آموزش و پرورش آمریکا 
ب��رای اعطای کمک مالی 4 میلیارد دالری آن اس��ت که 
هر ایالت یک طرح داش��ته باش��د که ش��امل نظارت ها، 
آموزش، تدریس و ارزیابی های شخصی سازی شده، منظم 

و داده محور باشد. 
ب��ا این حال ایالت ها از توانایی رس��یدگی به نظارت و 

فرآیند ردیابی داده برخوردار نیستند. استارتاپ بلوم بورد 
پلتفرم��ی را ارائه می دهد که به معلمان و مدیران کمک 
می کن��د داده های مربوط به توس��عه تخصصی را ثبت، 
جم��ع آوری و ردیابی کنن��د. معلمان اهداف آموزش��ی 
تعیی��ن ک��رده و طرح ه��ای عملیاتی ایج��اد می کنند. 
براس��اس این داده ها، بلوم بورد منابع��ی را از بیش از 50 
ارائه دهنده شخص ثالث که به بهترین نحو نیازهای آنها 
را برآورده می کنند، پیش��نهاد خواه��د داد. )همه منابع 
رایگان نیستند( به عالوه مدیران می توانند از این پلتفرم 

ب��رای آپلود یادداش��ت های خود از نظارت ه��ا و ردیابی 
روند پیش��رفت معلمان به س��وی اهداف خود استفاده 
کنند. ب��ا ارتباط نظارت معلم��ان و داده های عملکردی 
ب��ه ارائه دهندگان محتوای ش��خص ثالث، النگ س��عی 
می کند یک بازار کار ایجاد کند که ابزارهای کاری را ارتقا 
می دهد؛ چیزی که او را به هیجان  می آورد آن اس��ت که 
بتوانیم با استفاده از نظارت، عملکرد دانشجویان، جمعیت  
و هر داده دیگری که می توان به آنها دسترس��ی داشت، 
مناطق را به سمت محتوای نتیجه محور موجود سوق داد. 
این اس��تارتاپ قصد دارد تعداد ارائه دهندگان موجود در 
پلتفرم خود را 100 درصد افزایش دهد. در روند انجام این 
کار، باید به ارائه دهندگان محتوا کمک شود تا دریابند که 
چ��ه چیزی در بازار بهت��ر از همه عمل می کند و به آنها 

کمک شود تا خدمات خود را بهبود بخشند. 
س��ایر طرح ه��ای بلوم بورد ش��امل توس��عه ابزارهای 
اجتماعی اس��ت که به معلمان ام��کان می دهد جوامعی 
را در سراس��ر م��دارس مختل��ف ایجاد کنند ت��ا امکان 
اش��تراک گذاری منابع، ارائه بازخوردها و پش��تیبانی از 

اهداف آموزشی یکدیگر فراهم شود. 
در حال حاضر این اس��تارتاپ موفق ب��ه بازاریابی ابزار 
خ��ود در مدارس ادامه می دهد. الن��گ می گوید: »تمام 
پولی که یک معلم برای ای��ن موضوع خرج می کند، در 
مقایسه با میلیاردها دالر که منطقه خرج می کند، بسیار 
ناچیز اس��ت. اگر ما بخواهیم تغییر سیستم را در اولویت 

قرار دهیم، باید روی تغییر شرکت تمرکز کنیم.«

نگاهی به هزینه های اولیه راه اندازی یک بنگاه اقتصادی

گردش مالی 650 میلیون تومانی آموزشگاه های رانندگی
خبر

با هدف انتقال فناوری صورت می گیرد
حمایت »صحا« از سرمایه گذاری 

مشترک شرکت های ایرانی و 
ایتالیایی

مدیرعام��ل صن��دوق حمای��ت از تحقیقات و 
توس��عه صنای��ع الکترونیک )صح��ا( از آمادگی 
صحا جهت حمایت از س��رمایه گذاری مشترک 
ش��رکت های ایرانی و ایتالیایی ب��ا هدف انتقال 

فناوری به کشور خبر داد. 
رواب��ط  از  نق��ل  ب��ه  ایس��نا  گ��زارش  ب��ه 
عموم��ی صح��ا، دکت��ر علی وح��دت در بخش 
اس��تراتژی های نوآوری، سیاست های استارتاپ 
و بین المللی س��ازی نشست فناوری ایران-ایتالیا 
ضم��ن معرف��ی خدم��ات و تس��هیالت صحا از 
حمایت 1800 پروژه ح��وزه صنایع الکترونیک 
توس��ط صندوق از ابتدای فعالیت تا پایان سال 

2016 میالدی خبر داد. 
وی تاکید ک��رد: صندوق حمایت از تحقیقات 
و توس��عه صنایع الکترونی��ک )صحا( عالقه مند 
اس��ت که از طریق ارائه خدمات مالی و اعتباری 
به ش��رکت های ایرانی که قصد س��رمایه گذاری 
مشترک با شرکت های ایتالیایی با هدف انتقال 

فناوری دارند، کمک کند. 
مدیرعامل صحا خاطرنشان کرد: ایران ظرفیت 
قاب��ل توجه��ی از منابع انس��انی تحصیلکرده و 
متخص��ص، زیرس��اخت های مناس��ب دارد که 
معتقدیم پتانس��یل خوبی جهت توسعه صنعت 
ICT و انرژی ه��ای نو نظیر انرژی خورش��یدی 
اس��ت که این موضوع اولویت ه��ای صحا نیز به 

شمار می رود. 
براساس این گزارش، نشس��ت مشترک علم، 
فن��اوری و نوآوری ای��ران و ایتالیا در راس��تای 
عملیاتی کردن برنامه بین المللی سازی پژوهش 
و فن��اوری و اتصال علم��ی، فنی و تجاری میان 
بخ��ش پژوه��ش و کس��ب و کار ایران ب��ا ایتالیا 
صب��ح چهارش��نبه، 30 فروردین ماه در س��الن 
همایش های بین المللی دانش��گاه شهید بهشتی 
برگ��زار ش��د. در این نشس��ت مش��ترک عالوه 
بر برگ��زاری کارگاه ه��ای مش��ترک، مذاکرات 
رودررو می��ان ش��رکت های دانش بنیان داخلی 
ب��ا طرف ه��ای ایتالیای��ی برگ��زار و همچنی��ن 
زمینه انتقال تجربی��ات در حوزه های نوآوری و 

تکنولوژی میان دو کشور بررسی شد. 
همچنین در این نشس��ت، 119 نفر به همراه 
وزیر آم��وزش، علوم و تحقیق��ات ایتالیا حضور 
داش��تند که ش��امل 27 دپارتمان دانش��گاهی، 
25 ش��رکت، 13 مرک��ز تحقیق��ات مل��ی و 5 
مرکز تحقیقات از س��ایر نهادهای ایتالیا بودند. 
154 ش��رکت کننده از س��وی ایران نیز حضور 
داش��تند که شامل 127 ش��رکت دانش بنیان و 
شرکت بزرگ، 14 دانشگاه، 7 پژوهشگاه و مرکز 

تحقیقاتی و 4 سازمان و 2 آزمایشگاه می شود.
 صن��دوق حمای��ت از تحقیق��ات و توس��عه 
صنای��ع الکترونیک )صحا( با ه��دف حمایت از 
ش��رکت های حوزه صنایع الکترونیک در ایجاد 
ارتباط با شرکت های خارجی در راستای تقویت 
توان داخلی در بخش ه��ای مختلف الکترونیک 

در این نشست حضور داشت. 
 

استارتاپ ها چقدر در اشتغال 
موثر بودند؟ 

نایب رئی��س کمیس��یون جوان��ان، کار آفرینی 
اس��ت:  معتق��د  نوی��ن  کس��ب و کارهای  و 
کسب و کارهای نوین و استارتاپ ها نقش موثری 
در ایجاد اش��تغال داش��ته اند و کس��ب و کارها با 
جذب نیروه��ای تحصیلک��رده می توانند بخش 
مهمی از مسئله اشتغال را حل کنند. به گزارش 
ایس��نا، افش��ین کالهی گفت: باید به این نکته 
توجه داش��ته باشیم که کس��ب و کارهای جدید 
ضم��ن آنکه تولی��د و ایجاد اش��تغال می کنند، 
روش زندگی را هم تغییر می دهند و برای مردم 

رفاه به همراه می آورند. 
وی اف��زود: ام��روز می بینیم کس��ب وکارهای 
جدی��د ش��غل های زی��ادی ایج��اد کرده ان��د و 
استارتاپ های کوچک توانسته اند به شرکت های 
بزرگ تبدیل شوند و هر روز هم خدمات تازه ای 

ارائه دهند و افراد جدیدی را استخدام کنند.
 نایب رئیس کمیس��یون جوانان، کار آفرینی و 
کس��ب و کارهای نوین ادامه داد: از س��وی دیگر 
ش��رکت هایی که در ح��وزه دانش بنیان فعالیت 
می کنند، در جذب نیروهای تحصیلکرده موفق 
عم��ل کردند ک��ه این موض��وع یک��ی از نکات 
مثبت برای این ش��رکت ها بوده اس��ت، چراکه 
امروز دقیقا مش��کل اصلی ما اش��تغال نیروهای 
تحصیلکرده اس��ت تا نیروهای��ی که تحصیالت 

پایین تری دارند. 
وی اظه��ار امی��دواری کرد که روند توس��عه 
و  اس��تارتاپ ها  فعالی��ت  ش��دن  بیش��تر  و 
کس��ب و کارهای نوی��ن ب��ا توجه ب��ه تمهیدات 
دیده ش��ده از س��وی دولت در س��ال جدید نیز 
ادامه داش��ته باش��د. کاله��ی در بخش دیگری 
از صحبت های��ش تصری��ح کرد: قطع��ا موانعی 
که برای کس��ب و کارهای نوین ایجاد می ش��وند 
در روند توس��عه آن ایجاد مش��کل خواهد کرد؛ 
هر چند موان��ع تنها مربوط به کس��ب و کارهای 
نوین نیس��ت و سایر کس��ب و کارها هم با موانع 

روبه رو هستند. 
عضو هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران 
اضاف��ه کرد: در این زمینه دولت باید تالش کند 
که کوچک شود و بس��یاری از خدمات کارها را 
به بخش خصوصی بس��پارد کند تا عرصه برای 
گس��ترش فعالیت ه��ای کس��ب و کارهای نوین 
بیشتر فراهم شود. اگر می خواهیم شعار اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اش��تغال محقق شود، مطمئنا 
باید فضای کس��ب و کار را بهبود ببخش��یم. وی 
افزود: همچنین مسئله مهم دیگر توسعه است، 
ما اگر به توسعه فکر کنیم قطعا اشتغال و تولید 

و فضای کسب وکارمان هم بهتر می شود. 
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سرمایه گذاری از قطر هتل بزرگی 
در کریمه می سازد

 »Premium Construction«شرکت قطری
در منطق��ه یالت��ا کریمه هتل بزرگ��ی به همراه 
س��الن همایش به ارزش حدود 100میلیون دالر 
می س��ازد. به گزارش اسپوتنیک، آندره روستنکو، 
ش��هردار یالتا ضمن اعالم این مطلب گفت قطعه 
زمین مناس��بی به مس��احت 5 ت��ا 10 هکتار در 
ساحل دریای س��یاه برای این مجتمع تخصیص 
داده خواهد ش��د. دی��روز یادداش��ت تفاهم بین 
شهرداری یالتا، مرکز اقتصادی و فرهنگی کریمه 
و ش��رکت»Premium Construction« در 
حاشیه همایش اقتصادی بین المللی یالتا به امضا 
رسید. ناصر السعدی، نماینده شرکت قطری این 
یادداش��ت تفاهم را امضا کرد. روس��یه از ساخت 
هتلی با س��رمایه گذاری قط��ر در منطقه یالتای 
کریم��ه خبر داد. در حاش��یه همایش بین المللی 
س��رمایه گذاری در یالت��ا، ای��ن تفاهم نامه میان 
 دول��ت روس��یه و ش��رکت س��رمایه گذار قطری

» Premium Construction « ب��ه امض��ا 
رسیده است. قرار اس��ت دولت روسیه زمینی به 
مساحت 10 هکتار را در اختیار این سرمایه گذار 

عرب قرار دهد. 
این هتل در کنار دریای س��یاه با سرمایه ای بیش 
از 100 میلیون دالر احداث خواهد ش��د. روسیه 
درصدد اس��ت در چند سال آینده زیرساخت های 
توریس��تی منطق��ه کریم��ه را بازس��ازی کند تا 
ش��مار بیشتری از گردش��گران داخلی و خارجی 
برای اس��تفاده از س��واحل زیبای دریای سیاه به 
این منطقه بیایند. در پی اختالف سیاس��ی میان 
اوکراین و روسیه در سال ۲01۴ میالدی، منطقه 
کریمه در یک همه پرس��ی از خاک اوکراین جدا 
و به روس��یه ضمیمه ش��د، با این ح��ال تاکنون 
نهاده��ای بین الملل��ی این اق��دام روس��یه را به 

رسمیت نشناخته اند. 
Latribune :منبع

اپل در حال بررسی ساخت یک 
ماشین کامل است

س��ال  در 
۲016 گزارشی 
منتش��ر ش��ده 
اش��اره  که  بود 
می کرد اپل ظاهراً ایده  س��اخت ماشینی تحت 
برند خود را عنوان کرده اس��ت، اما این گزارش 
مدعی شده بود که این شرکت احتماال به دنبال 
طراحی نرم افزاری برای خودروهاس��ت و اخیرا 
اپل مجوزی توس��ط س��ازمان مدیریت ترافیک 
جاده ه��ای کالیفرنی��ا دریافت کرده که نش��ان 
می دهد برنامه های اپل برای س��اخت ماش��ین 
همچنان زن��ده بوده ولی تا چه حد، مش��خص 
نیس��ت. گرچ��ه ظاه��راً حداقل ی��ک تحلیلگر 
ب��ر این باور اس��ت ک��ه اپل همچن��ان در حال 
بررس��ی ایده  ساخت یک ماش��ین کامل است. 
در گزارش��ی که توس��ط CNBC منتشر شده 
اس��ت، آنها با نقل ق��ول از تحلیلگری به اس��م 
Gene Munster اع��الم می کنن��د ک��ه اپل 
»تقریب��ا ب��ا قطعی��ت کامل« در حال بررس��ی 
ساخت ماش��ینی تحت برند خود است ولی این 
ف��رد ذکر می کند که چندی��ن مانع وجود دارد 
که می تواند جلوی تحقق این رویا را به واقعیت 
بگیرد. Munster در وب سایت خود می نویسد 
»اپ��ل تقریباً با قطعیت کامل در حال بررس��ی 
س��اخت یک ماشین کامل است، ولی آنطور که 
ما در زمان س��اخت تلویزیون اپل نیز به سختی 
متوجه ش��دیم، بررسی یک ایده به معنای ورود 
یک محصول به بازار نیست.« گرچه او در ادامه  
س��خنان خود می افزاید با آنکه اپل ممکن است 
موفق ب��ه ایجاد بخ��ش نرم اف��زاری این قضیه 
ش��ود، اما این ش��رکت نیاز به پی��دا کردن یک 
شرکت س��ازنده  ماش��ین به عنوان همکار دارد. 
Munster همچنی��ن قی��د می کند که فرآیند 
معم��ول طراح��ی یک خ��ودرو ح��دود پنج تا 
هفت س��ال طول می کش��د، یعنی اینکه اپل با 
ش��رکت هایی مانند تس��ال و گوگل که س��ال ها 
زودتر از اپل پروژه های س��اخت ماش��ین برقی 

خودران را شروع کرده اند، فاصله زیادی دارد.
 

اپل در آینده محصوالتش را از مواد بازیافت 
شده خواهد ساخت

اپل یکی از سبزترین شرکت های تکنولوژیک 
امروز است. این یعنی شرکت اپل همواره سعی 
بر حفظ طبیعت و محیط زیست دارد. اپل برای 
ساخت محصوالت و دستگاه های سبز تا جایی 
که ممکن اس��ت ت��الش می کن��د. این چیزی 
اس��ت که اپل ب��ه آن افتخار ک��رده و آن را به 
مش��تریانش یادآوری می کند. با این حال هنوز 
بعض��ی از مواد تش��کیل دهنده محصوالت این 
شرکت چندان سازگار با محیط  زیست نیستند. 
این به خاطر این اس��ت که برای دس��تیابی به 
گروه��ی از مواد خ��اص باید زمی��ن را حفاری 
کرد؛ چیزی که به طبیعت آس��یب می زند. اپل 
در س��ال ۲01۷ گزارش��ی از مسئولیت محیط 
زیستی منتشر کرده و گفته است که می خواهد 
این مس��ئله را تغییر دهد. اپل قول داده اس��ت 
روزی برس��د که دیگر ب��رای تهیه مواد اولیه از 
معادن اس��تفاده نکند. این شرکت در نظر دارد 

از مواد بازیافت شده استفاده کند. 

هر سال بیش از یک تریلیون دالر سرمایه 
مس��تقیم خارجی در سراسر جهان جابه جا 
می ش��ود و سهم هر کش��وری از این میزان 
سرمایه گذاری به معنای ارزش و پتانسیل آن 

در جهان است. 
چهار عامل اساس��ی یک کش��ور )مردم، 
محی��ط، روابط، چارچ��وب و آموزه های آن( 
را خ��اص و بی نظی��ر می کن��د یا ب��ه گفته 
بان��ک جهان��ی، اف��راد و ش��رکت ها را برای 
سرمایه گذاری در آن کشور ترغیب می کند؛ 
این چهار عامل مناب��ع طبیعی، بازار، تولید 
و بهره وری و دارایی های اس��تراتژیک مانند 

فناوری یا برندها هستند. 
در جدیدترین نظرسنجی دانشگاه وارتون 
و شرکت تحقیقات بازار Y&R، که از بیش 
از ۲1 ه��زار نف��ر از مردم 80 کش��ور جهان 
انجام شد، پنج کش��ور که بهترین موقعیت 
را ب��رای س��رمایه گذاری در س��ال ۲01۷ 

داشته اند، معرفی شدند. 
ای��ن رتبه بندی براس��اس هش��ت فاکتور 
فس��اد، پویایی، ثبات اقتصادی، کارآفرینی، 
وضعی��ت مالیاتی مطلوب، ن��وآوری، نیروی 
کار ماه��ر و تخص��ص فنی در هر کش��ور و 
براساس امتیازات اولیه ای که بیش از 6 هزار 
تصمیم گیرنده سرمایه گذاری به آنها داده اند، 

مورد بررسی قرار گرفته است. 
س��رمایه گذاری و دریافت بیشترین سود 
از س��رمایه، پس انداز و سرمایه گذاری مجدد 
برای دریافت سود بیشتر خواسته هر شخص 
یا بنگاه اقتصادی است. حال برای پیش بینی 
بهترین جا برای سرمایه گذاری باید از مسائل 
کل��ی و کالن اقتصادی مطلع بود و با تجربه 
از اتفاقات قبلی رویدادهای جدید را کنار هم 
قرار  بدهیم و در مورد آینده تصمیم بگیریم. 
هم��واره پیش بینی بهترین س��رمایه گذاری 
در بازار فعلی یا انتخ��اب بهترین بازار برای 
س��رمایه گذاری در س��ال های آینده مشکل 
اس��ت زیرا این موضوع به عوامل بس��یاری 
بستگی دارد. گاهی مسائل داخلی و خارجی 
موجب اوج گیری و س��وددهی ی��ک بازار و 
برخی اوقات زمینه س��از زیان ده شدن برخی 

بازارهای دیگر می شود. 

لهستان 
در میان ای��ن همه تغیی��رات و بی ثباتی 
اقتصادی، س��رمایه گذاران جایی را امن تر از 
لهس��تان نمی توانند پیدا کنند. این کشور با 
اقتصاد قوی، طیف گسترده ای از مشوق های 
از  س��رمایه گذاری و حمای��ت همه جانب��ه 
س��ازمان های دولتی، به یک��ی از مهم ترین 
مقاصد س��رمایه گذاری مبدل ش��ده است. 

براس��اس گ��زارش س��رمایه گذاری جهانی 
UNCTAD در س��ال ۲015، این کشور 
از نظر ارزش کل س��رمایه گذاری مس��تقیم 
خارج��ی در کل اروپ��ا رتبه هش��تم و رتبه 

بیستم در جهان بوده است. 
از س��وی دیگر مناطق اقتص��ادی ویژه در 
لهستان از مالیات بر درآمد معافند که تحت 

حمایت مقامات محلی هستند. 
 

 دانمارک
بانک جهانی، دانمارک را از نظر ش��اخص 
سهولت کسب و کار به عنوان بهترین کشور در 
اروپا و سومین کشور در جهان معرفی کرده 
است. این کش��ور تأمین تمامی انرژی مورد 
نیاز خود را تا س��ال ۲050 براس��اس منابع 
ان��رژی تجدیدپذیر برنامه ریزی کرده اس��ت 
که همین مسئله خود فرصت های زیادی را 
برای س��رمایه گذاری ایجاد می کند. از سوی 
دیگر دانمارک نخس��تین کشوری است که 
قصد دارد »س��فیر دیجیتال��ی« ویژه برای 
ایجاد روابط با ش��رکت های ب��زرگ فناوری 
جهان مانن��د اپل و مایکروس��افت منصوب 

 کند. 
همچنین الزم به ذکر اس��ت این کش��ور 
نظام ه��ای  پیش��رفته ترین  از  یک��ی  دارای 
تامین اجتماعی در دنیاس��ت و از آنجا که در 
فعالیت ه��ای اقتصادی زیادی ش��رکت دارد 
همواره مورد توجه س��رمایه گذاران نیز بوده 

است. 

جمهوری چک
اطالع��ات  واح��د  گ��زارش  براس��اس 
اکونومیس��ت، پ��س از پایان جنگ س��رد، 
بی��ش از 1۲5 میلیارد دالر س��رمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی به جمهوری چک سرازیر 
شد. این کش��ور در تمام دوران جنگ سرد 
باالترین تولید س��رانه را در بین کشورهای 
سوسیالیستی اروپای شرقی داشت و در سال 
۲015، رش��د ۴. ۴ درص��دی را تجربه کرد. 
شرایط مناس��ب در رشد چک از اصالحاتی 
در س��اختار اقتصادی ناشی شده است؛ این 
کش��ور در س��ال ۲013 از رکود خارج شد. 
توس��عه در بخش تولید چک، رشد مصرف 
و همچنین رونق بازارها از عواملی هس��تند 
که باعث تش��ویق سرمایه گذاران به حضور و 
فعالیت هرچه بیشتر در این کشور می شود. 

سنگاپور
موفقیت ویژه و توسعه اقتصادی سنگاپور 
از ذهن پویای مردم این کش��ور سرچشمه 
گرفته اس��ت. ش��هروندانی تعلی��م دیده و 
قوانینی روشن در این زمینه، همه دست به 
دس��ت هم داده اند تا موقعیت ویژه ای برای 

این کشور فراهم س��ازند. این کشور دارای 
یکی از رقابتی ترین اقتصادهای جهان است 
و رش��د بسیار باالیی دارد. بیشتر بانک های 
س��نگاپور، بانک های فعال خارجی هستند 
و باوجود کوچک بودن این کش��ور، مقصد 
بس��یاری از مهاجرانی اس��ت که به دنبال 
شرایط کاری نسبتا خوب هستند. همچنین 
ب��ه دلی��ل ویژگی های��ی مانن��د دارا بودن 
بزرگ تری��ن بندر جهان، اقتصاد آزاد، وجود 
تعداد زیادی شرکت خارجی و محیط زیست 
پاک و سالم، میزان تولیدات ناخالص داخلی 
و ارتباطات گس��ترده و بدون محدودیت با 
اکثر کشورهای مهم دنیا، این کشور گزینه 
انتخابی بسیاری از س��رمایه گذاران سراسر 
دنیا محس��وب می شود. کشور سنگاپور نیز 
پ��س از هنگ کنگ و اتری��ش در رتبه 13 
شاخص جهانی رقابت پذیری گردشگری و 
سفر قرار دارد. سنگاپور ساالنه 1۲ میلیون 
گردشگر خارجی دارد و درآمد 16.۷میلیارد 
دالری از محل آنها کس��ب می کند. ضمن 
اینکه صنعت گردش��گری ۴.8 درصد تولید 
ناخالص مل��ی مع��ادل 13.۹ میلیارد دالر 
اقتص��اد این کش��ور را به خ��ود اختصاص 
می دهد و 158 هزار ش��غل در این کش��ور 
ایجاد کرده است. بررسی عملکرد این کشور 
در حوزه رقابت پذیری گردشگری حاکی از 
آن اس��ت که سنگاپور از نقطه نظر پذیرش 
بین الملل��ی رتبه اول جهان��ی را در اختیار 
دارد، رتب��ه دوم جهان��ی در زمینه اولویت 
دادن به س��فر و گردشگری، محیط کسب 
کار تجاری و توس��عه حم��ل نقل هوایی و 
دریایی، رتبه پنجم در حوزه منابع انس��انی 
و ب��ازار کار، رتبه شش��م امنیت و ایمنی و 
همچنین حمل و نق��ل هوایی از جمله نقاط 
ب��ارز و مثبت در راه توس��عه گردش��گری 
این کش��ور اس��ت ک��ه موجب ش��ده این 
کش��ور کوچک در میان 136 کشور جهان 
جایگاه سیزدهم را در شاخص رقابت پذیری 
گردش��گری و سفر در س��طح جهان از آن 

خود کند. 

مالزی
نیروی کار ماهر در کنار یک دولت حامی 
کس��ب و کار، مالزی را به یک مقصد مناسب 
ب��رای س��رمایه گذاری تبدیل کرده اس��ت. 
براس��اس اطالعات س��ازمان مل��ل، مالزی 
یکی از کش��ورهایی است که باالترین میزان 
جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی را 
داشته اس��ت. همچنین صنعت گردشگری 
این کش��ور، نقش مهمی در رشد اقتصادی 
آن داش��ته و فرصت ه��ای زی��ادی را برای 
س��رمایه گذاری در بخ��ش ب��ازار ام��الک و 

مستغالت آن فراهم کرده است. 

بهترین مقاصد سرمایه گذاری خارجی در سال 2017

احترام به همسر و شریک زندگی آنچنان با اهمیت است که برای داشتن یک رابطه 
عالی، باید سطح باالیی از احترام از سوی دو طرف وجود داشته باشد. زوج هایی که در 
این حوزه کمتر آگاهانه عمل می کنند و چندان ماهر نیستند، متوجه خواهند شد که 
عدم احترام، رابطه مشترک ش��ان را به سطح پایین تری از خوشبختی می کشاند. چند 
گام س��اده وجود دارد که می توان آنها را برای توقف الگوهای بی احترامی که تبدیل به 
عادت ش��ده اند، به کار برد و آنها را با روش های مسئوالنه تری در رابطه جایگزین کرد. 
گام های زیر، هرچند لزوما آسان نیستند، اما سطح احترام را در رابطه شما باال خواهند 

برد، به طوری که موجب رشد و بهبود رابطه خواهند شد. 
1- با دقت به نیازها، خواسته ها و نگرانی های شریک زندگی تان گوش فرا دهید. 

۲- با عمل کردن براساس آنچه از شریک زندگی تان کشف کرده اید، نشان بدهید که 
شما متوجه نیازها، خواسته ها و نگرانی های او هستید. 

3- هنگامی که ش��ریک زندگی تان مستقیماً درخواست هایی از شما دارد، نسبت به 
آنچه می خواهد واکنش نشان بدهید و سر موقع روی این درخواست ها کار کنید. هیچ 

جایی برای تعویق نگذارید، واقعاً دست به کار شوید. 
 ۴- کالم��ی از س��ر تصدیق، قدردانی و سپاس��گزاری بر زب��ان بیاورید، نه تنها برای 

کارهایی که شریک زندگی تان انجام می دهد، بلکه برای موجودیت او. 
5- هنگامی که از طنز برای روح بخش��یدن به رابطه تان اس��تفاده می کنید، مراقب 
باش��ید تنها شوخی و بازیگوش��ی کنید و حرف هایی نزنید که باعث شوند روح طرف 

مقابل تان زخمی شود. 
6- مقایسه شریک زندگی تان را با دیگران فقط به منظور جلب توجه به نقاط قوت 

و استعدادهای او انجام بدهید. 
۷- جزییاتی خصوصی وجود دارند که فقط شما افتخار دانستنش را داشته اید، هرگز 

اعتمادی را که میان تان وجود دارد، زیر پا نگذارید. 
8- در طول کشمکش و اختالف با شریک زندگی تان به دقت بحث و گفت وگو کنید. 
۹- هنگامی که او بابت چیزی از شما شاکی است، مراقب باشید که در برابر انتقاد او 

رفتار ناشایستی نداشته باشید. 
10- برای احترام به همسر به جای طعنه زدن از لحن مالیمی استفاده کنید. 

11- به طور مس��تقیم با ش��ریک زندگی تان صحبت کنید به جای اینکه موجبات 
ناراحتی تان را با دیگران در میان بگذارید. 

1۲- از هرگونه کالم و رفتاری برای تحقیر و خوار کردن طرف مقابل تان پرهیز کنید. 
13- لحن بیقرارانه و تحریک کننده را از صحبت های تان حذف کنید. 

1۴- هنگامی که شریک زندگی تان تصمیمات ناشی از بی تجربگی می گیرد، دلسوزی 
خود را با گفتن چیزی شبیه »همه ما اشتباه می کنیم و می توانیم از آنها درس بگیریم« 

نشان بدهید و به او قوت قلب دهید. 
15- ش��خص مورد عالقه تان را با گفتن جمله ای تش��ویقی مانند »تو پر از ایده های 

خوب هستی« تأیید کنید. 
16- فضایی را برای سبک و شیوه شریک زندگی تان بگذارید. راه های زیادی برای به 

انجام رسانیدن کارها وجود دارد. 
1۷- به شریک زندگی تان اطمینان بدهید که فضا برای ایده های زیادی وجود دارد. 

18- هر زمانی که می توانید از انتخاب شریک زندگی تان حمایت کنید. 
1۹- در مقابل هر اندازه کمک مالی که ش��ریک زندگی تان برای تأمین هزینه های 

زندگی دارد، قدرشناس باشید. 
۲0- قدر نقش��ی را که ش��ریک زندگی تان در کمک به شما و خانواده تان در سطح 

عاطفی دارد، بدانید. 
۲1- هنگامی که انتخابی ناشی از بی  تجربگی دارید، در اسرع وقت عذرخواهی کنید. 
۲۲- اگر با انجام کاری به شریک زندگی تان آسیب زده اید، مسئولیت آن را بر عهده 

بگیرید. از ضعف های خود درس بگیرید تا دیگر به رابطه تان آسیب نزنید. 
۲3- اگر ش��ریک زندگی تان تصمیماتی ناشی از بی تجربگی گرفت، در بخشیدن او 

سریع باشید. 
 ۲۴- به شریک زندگی خود بگویید که به او افتخار می کنید. 

۲5- احترامی که برای شریک زندگی تان قائل هستید در مقابل دیگران اعالم کنید. 
حتما به ش��ریک زندگی خود بگویید که از رابطه ای که هر دو باهم خلق کرده اید، 
خشنودید و خوشحال هستید از اینکه همسری دارید که الیق احترام است. این ایده ها 
فقط جعبه ابزاری برای شروع هستند؛ شما قطعاً می توانید چند ایده عالی از خودتان 
داش��ته باشید. اگر این دستورالعمل های س��اده را دنبال کنید، می توانید انتظار داشته 

باشید که به زودی خود را در رابطه ای بسیار قدرتمند ببینید. 

25 شیوه احترام به شریک زندگی تان 
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سبک زندگی

تصویر زیر نشان دهنده چشم انداز کارائیب است. رنگ های پرطراوت و اشکال کارائیب به زیبایی هرچه تمام تر 
در ای�ن تصویر هوای�ی از جزایر پتیت ت�ر  )Petite Terre( در مجمع الجزایر گودال�وپ  )Guadeloupe( به 
نمای�ش درآمده اند. عکاس، اس�تفان اس�کاتو  )Stéphane Scotto(، برای ثبت این تصویر تماش�ایی از یک 

جایروکوپتر )نوعی هلی کوپتر کوچک( استفاده کرده است. 
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مای��ک پنس اع��الم کرد که دونالد ترامپ اطمین��ان دارد چین برای حل صلح آمیز 
مسئله کره شمالی کمک خواهد کرد. 

به نقل از خبرگزاری اس��پوتنیک، مایک پنس، مع��اون اول رئیس جمهور آمریکا در 
کنفرانس خبری با مالکولم ترنبول، نخس��ت وزیر استرالیا در سیدنی اعالم کرد: چین 
نقش فعال و س��ازنده ای در پاس��خ به تهدیدات کره ش��مالی بازی خواهد کرد. اکنون 
ترامپ و من اطمینان کامل داریم که چین به شیوه مناسبی با کره شمالی رفتار کرده 
و من در این باره امیدوار هس��تم. وی ادامه داد: ترامپ به صراحت چند روز گذش��ته 
اعالم کرده است که اگر چین قادر به رفع تهدید کره شمالی نیست آمریکا و متحدانش 
می توانند این کار را انجام دهند. پنس اضافه کرد: آمریکا به دنبال فشار بیشتر اقتصادی 
و دیپلماتیک علیه کره شمالی است و اکنون همه گزینه ها روی میز است و آمریکا خود 
را برای هر آنچه الزم است آماده کرده است. در هفته های اخیر تنش میان کره شمالی 
و آمریکا افزایش یافته اس��ت. روز پنجش��نبه ترامپ اعالم کرد که به شی جینپینگ، 
رئیس جمهور چین وعده داده است که اگر پکن برای رفع تهدید کره شمالی گام های 
بیش��تری بردارد، روابط بهتری با این کشور خواهد داشت. ترامپ بر این باور است که 
پکن تنها کش��وری اس��ت که می تواند به پیونگ یانگ در راستای تعلیق فعالیت های 
هسته ای و موشکی اش فشار آورد. مایک پنس در این کنفرانس مطبوعاتی درباره روابط 
بلندمدت استرالیا و آمریکا تأکید کرد و با اشاره به توافق انجام شده میان این دو کشور 
درباره پناهجویان گفت: آمریکا اگرچه با این توافق موافق نیست اما آن را اجرا خواهد 
کرد. براساس این قانون آمریکا 1۲50 تن از پناهجویانی را که در کمپ های پناهجویی 
استرالیا در جزایر نائورو و پاپوآگینه نو حضور دارند، خواهد پذیرفت. در ماه ژانویه ترامپ 
در گفت وگوی تلفنی با مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا خشم خود را از این توافق 
که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا امضا شده بود 

اعالم کرده و در پیامی در توییتر آن را احمقانه اعالم کرده بود. 
رئیس جمهوری آمریکا همچنین کره ش��مالی را یک تهدی��د خواند و از دولت چین 
خواس��ت تمام تالش خود را برای نفوذ بر پیونگ یانگ به کار بگیرد. رئیس جمهوری 
آمریکا گفت: کره شمالی یک تهدید است، بنابراین ما باید ارتش خودمان را به سرعت 
تقویت کنیم. در یک بازه کوتاه مدت گذشته اتفاقات زیادی رخ داده است. به نظرم در 
۹1 روز گذش��ته این رخدادها اتفاق افتاده اس��ت. ما تالش های خوبی انجام داده ایم و 
کاره��ای زیادی هم داریم که باید انجام بدهیم. م��ا در موقعیت خوبی قرار داریم. وی 
همچنین ابراز خوشبینی کرد که چین می تواند از توانایی و نفوذ خود برای تأثیر گذاری 
بر دولت کره شمالی و رهبری این کشور استفاده کند. ترامپ در پاسخ به سوال یکی از 
خبرنگاران که از وی درباره وضعیت ثبات روانی رهبر کره شمالی پرسید، گفت: امیدوارم 
که او از نظر روانی در ثبات قرار داشته باشد. باید مراقب او بود. وی که اوایل ماه جاری 
میالدی با ش��ی جینپینگ، رئیس جمهوری چی��ن در آمریکا دیدار کرد، گفت: من به 
همتای چینی خود گفتم که اگر اقداماتی را درباره کره شمالی انجام دهد، واشنگتن و 
پکن می توانند اقدامات و تبادالت تجاری بهتر و بیشتری با هم داشته باشند. امیدوارم 

که رئیس جمهوری چین بیشترین تالش خود را برای این کار به خرج دهد.
منبع: اسپوتنیک

ترامپ به کمک چین در حل مسئله کره 
شمالی اطمینان دارد
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