
مدیرعامل س��ابق بورس تهران با اشاره به اجرای 
مرحل��ه جدید اصالح صورت ه��ای مالی بانک ها در 
س��ال۹۶، گفت: مش��کل اصلی بانک ها اندازه گیری 
یا افش��ای صورت های مالی نیس��ت، بلکه نرخ سود 

بحران بدهی را ایجاد می کند. 
علی رحمان��ی در گفت وگو با مه��ر، گفت: بانک 
مرک��زی در س��ال ۹۵ ب��رای اص��الح صورت های 
مال��ی بانک ه��ا، تنها ش��کل صورت ه��ای مالی را 
تغیی��ر داده و منطب��ق ب��رIFRS )اس��تانداردهای 
بین المللی گزارش��گری مالی( کرده، اما آنچه بیشتر 
تح��ت تاثیر قرار گرفته، اندازه گیری اس��ت، چراکه 
IFRS دو ج��زء دارد که یکی بحث ش��کل ظاهری 
و میزان افشا اس��ت و دیگری به میزان اندازه گیری 
برمی گ��ردد، بنابراین بانک مرک��زی در مرحله اول، 
تنها بحث تغییر ش��کل صورت های مالی را داش��ته 
و ش��فافیت را بیش��تر کرده اس��ت و طبیعتا بانک 
مرکزی با سیاس��ت هایی که داشته، اصرار دارد که 
بانک ه��ا ذخایر کافی را دریافت کنن��د، اما هنوز با 

این استانداردها فاصله داریم. 
مدیرعامل س��ابق بورس تهران افزود: طبیعتا اگر 
با IFRS پیش برویم، بحث اس��تفاده از ارزش های 
منصفان��ه نی��ز مطرح می ش��ود که خ��ود می تواند 

اثرگذار باشد.  وی تصریح کرد: آنچه در بورس برای 
تطبیق بانک ها ب��ا اس��تانداردهای IFRS رخ داد، 
ربطی به اس��تانداردهای حس��ابداری ندارد، چراکه 
مش��کل ما این است که شفاف س��ازی صورت های 
مال��ی ص��ورت گرفت��ه و هن��وز روی اندازه گیری 
وارد نش��ده اند، بنابرای��ن معض��ل اصل��ی بانک ه��ا 
استانداردهای گزارش��گری مالی بین المللی نیست 
بلکه معضل اصلی، نرخ های س��ود باال است که باید 

برای آن فکری شود. 
رحمانی گفت: نرخ س��ود بانکی شدیدا به صنعت 
لطمه زده اس��ت و بانک ها اکن��ون، خود در معرض 
آس��یب قرار دارن��د، بنابراین ممکن اس��ت که اگر 
تدبیری اندیشیده نشود، دولت در آینده خود دچار 

مشکل شود و بحران بدهی ها ایجاد شود. 
ب��ه اعتقاد این کارش��ناس ارش��د بازار س��رمایه، 
مش��کل اصلی بانک ها در نرخ بهره باال و نه تطبیق 
با IFRS اس��ت یا حتی بحث رک��ود اقتصادی نیز 

چندان نقش پررنگی ندارد. 
وی در  خص��وص آینده س��هام بانک ها گفت: اگر 
روال به این ش��کل انجام شود، به بحث اندازه گیری 
کم��ک خواهد ش��د و البته ت��ا زمانی ک��ه بانک ها 
مشکالت اساسی دارند، مجبور هستند برای تامین 

مالی نرخ س��ود باال بدهند، بنابراین آینده خوش��ی 
هم ندارند. 

رحمان��ی همچنین افزود: عملکرد بازار س��رمایه 
در س��ال ۹۵ تحت تاثیر رکود اقتصادی و ش��رایط 
بازارهای جهانی چندان مناس��ب نبود، ولی افزایش 
قیمت نفت در اواخر سال، باال رفتن نرخ محصوالت 
پتروشیمی و تحرکاتی که در صنعت خودرو صورت 
گرف��ت، به عملکرد ب��ورس اوراق بهادار کمک کرد 
اما در مجموع، سرمایه گذاران به لحاظ بازدهی و با 
احتساب هزینه های فرصت و اعتباری، متضرر بودند 

و بازار عملکرد مثبت نداشت. 
مدیرعامل س��ابق ب��ورس و اوراق به��ادار تهران 
اف��زود: نقطه عطف س��ال ۹۵، بحث صنعت خودرو 
از طریق قراردادهایی است که با طرف های خارجی 
بسته ش��ده و این امیدواری را ایجاد کرده است که 
بازار رونق گیرد، ولی بعد از آن، افزایش قیمت نفت 
و قیمت برخی فلزات همچون روی هم توانس��ت به 

بازار کمک کند. 
وی تصریح ک��رد: انتظار این اس��ت که تحرکات 
قیم��ت کاالها و بخش هایی ک��ه صنعتی مثل روی 
تجربه کرده، در س��ایر صنایع مش��ابه نیز در س��ال 

۹۶ رخ دهد. 

ای��ران ایر به دلیل ناتوانی در تهیه قس��ط اول خرید 
بوئین��گ ۷۷۷ به مبل��غ ۷۵ میلی��ون دالر، از دریافت 

نخستین فروند بوئینگ ترکیش ایرالینز انصراف داد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، س��ایت خبری آمریکایی 
پین فیلد  )سایت تخصصی هوانوردی وابسته به پایگاه 
هوای��ی نظامی پین فیلد آمریکا( در خبری کوتاه اعالم 
کرد ایران از دریافت بوئینگ انصرافی ترکیش ایرالینز به 
دلیل ناتوانی هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران  )هما( 
در تأمین هزینه اقساط این هواپیما انصراف داده است. 
براس��اس اعالم پین فیلد، مقام��ات ترکیش ایرالینز 
نیز بار دیگر از بوئینگ درخواست کرده اند تا هواپیمای 
۷۷۷ خ��ود را ک��ه از قبل س��فارش داده بودند، به آنها 
بدهد. همین موضوع سبب شده تا بوئینگ ۷۷۷ یتیم، 

مجددا صاحب آشیانه ترکیه ای شود. 
ب��ر همین اس��اس یک مق��ام آگاه ش��رکت هما به 
مهر گف��ت: ایران ایر از اعزام گ��روه و خدمه پروازی به 
روسیه برای دریافت آموزش خلبانی بوئینگ ۷۷۷ نیز 
منصرف ش��ده و اعزام کروی پروازی به این کشور لغو 

شده است. 
به گفته این منبع آگاه، نمایندگان ش��رکت بوئینگ 
یک هفته در ایران مس��تقر بودند تا سیستم های فنی 
۷۷۷ را با سامانه ها و درخواست های ایران به خصوص 
در بخش چیدمان صندلی ها تطبیق دهد که در نهایت 
ب��ه دلیل ع��دم هماهنگی وضعیت طراح��ی داخلی و 
همچنین وضعیت فنی این هواپیما با آپشن های مدنظر 
هما، ایران ایر از دریافت بوئینگ ۷۷۷ خودداری کرد. 

از س��وی دیگر ش��رکت هواپیماس��ازی بوئینگ در 
مذاکرات خود با مقام��ات ایران ایر اعالم کرده بود هما 
هواپیمای ۷۷۷ را بدون پیش قس��ط بردارد، اما قس��ط 
اول آن را نصف قیمت اعالم��ی خود عنوان کرده بود؛ 

ب��ا توجه به اینکه هما ق��رار بود ای��ن هواپیما را ۱۵۰ 
میلی��ون دالر خریداری کند، بای��د ۷۵ میلیون دالر را 
در نخس��تین ماه به بوئینگ پرداخت می کرد که قطعاً 
نمی توانس��ت در ماه نخست این مبلغ را پرداخت کند، 
ضمن اینکه یک ش��رکت لیزینگ ایرلندی که در کار 
لیزینگ هواپیما برای مشتریان بوئینگ است، حاضر به 
فاینانس ۱۰۰ میلیون دالر از هزینه خرید ۷۷۷ ش��ده 
بود اما درخواست کرده بود که بانک مرکزی ایران برای 
هما ضمانت نامه صادر کند که بانک مرکزی از این کار 

استنکاف کرده بود. 

هما را مجبور به خرید بوئینگ ترکیش ایر کردند
ب��ه گفته این مق��ام آگاه در هما، ای��ران ایر به دلیل 
ناتوان��ی در تهیه مبلغ مورد نظ��ر بوئینگ و همچنین 
تمایل به ارائه آموزش ه��ای الزم به کروی پروازی این 
هواپیمای مدرن، چندان مایل به دریافت هواپیماهای 
بوئین��گ مندرج در ق��رارداد نبود، اما ب��ه دلیل اصرار 
مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی برای تهیه کارنامه 
مثبت تا قب��ل از انتخابات، حاضر به مذاکره با بوئینگ 
برای دریافت ۷۷۷ مرجوعی ترکیش ایرالینز شده بود. 

همچنی��ن گفته می ش��ود مدیران ایران ای��ر با این 
اس��تدالل که تنها در ص��ورت دریاف��ت هواپیماهای 
بوئینگ در فواصل زمانی قید شده در قرارداد می توانند 
مناب��ع ارزی تهی��ه کنن��د، ب��ه مدی��ران وزارت راه و 
شهرس��ازی اعالم کرده اند که این هواپیماها تا دو سال 
نخست می توانند مبالغ اقس��اط را تأمین کنند و پس 
از آن در ۲۸ س��ال مابقی، همه درآمده��ای پرواز این 

بوئینگ ها، سوددهی برای هماست. 
به گفت��ه این مقام مس��ئول در ایران ایر، ایرباس نیز 
ق��رار بود چهار فرون��د ۳۳۰ به هما تحوی��ل دهد، اما 
هواپیمایی جمهوری اس��المی به دلیل نداشتن منابع 
مالی، تنه��ا دو فروند آن را تحویل گرفت؛ قرار اس��ت 
ایرباس های خریداری ش��ده در مدت کوتاه چند ماهه 
در س��یکل پروازی داخلی فعالیت کرده و س��پس وارد 
سیکل پروازهای خارجی ش��وند که با توجه به درآمد 
باالی پروازهای خارجی برای هما، از محل فروش بلیت 
پرواز این ایرباس ها، سایر هواپیماهای خریداری شده از 

ایرباس و بوئینگ را تحویل می گیرد. 
وی در گفت وگ��و با مهر، یکی دیگر از دالیل انصراف 
هما را نداشتن کروی پروازی آموزش دیده برای بوئینگ 
۷۷۷ عنوان و اظهار کرد: قرار است امسال تا پایان سال 
جاری هم��ا ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰  نی��روی خلبان و کمک 
خلب��ان را آموزش داده و وارد فرآیند پرواز هواپیماهای 
نو کند، اما تا به حال هیچ کروی پروازی آموزش دیده ای 
ب��رای این هواپیماها تربیت نک��رده که به همین دلیل 
از دریافت زودهنگام نخس��تین فروند از بوئینگ ۷۷۷ 

انصراف داد. 
گفتنی اس��ت در ح��ال حاضر ای��ران ۱۰۰۰ خلبان 
دوره دی��ده دارد که بیکارند و با ورود تنها ۲۰ فروند از 

هواپیماها، این خلبانان استخدام خواهند شد. 

مرحله سخت اصالح صورت های مالی برای بانک ها

بحران بدهی ها با نرخ سود

چرا هما از دریافت بوئینگ ترکیش ایر منصرف شد؟ 
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رئیس کمیس��یون تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری مس��تقر در س��ازمان 
صداوس��یما از برگزاری نخس��تین مناظره کاندیدای انتخابات ریاس��ت جمهوری 

در جمعه هفته جاری خبر داد. به گزارش ایس��نا، احس��ان قاضی زاده 
هاشمی در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس در جمع خبرنگاران با...

قاضی زاده خبر داد
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نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برگزار شد

نگرانی درباره سیاست های حمایتی 
دونالد ترامپ ادامه دارد

در  چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا

 نمایندگان 35 بانک، شرکت و مؤسسه
مالی اروپایی به تهران می آیند

4

تحلیل کارشناسان درباره وعده های برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری

 معجزه اقتصادی
یا وعده انتخاباتی

3

 رئیس جمهور در اجالس بین المللی
مجمع جهانی شهرهای اسالمی گفت

ایجاد شهرهای هوشمند نیاز امروز کشور است

خبــر
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یادداشت
 رابطه دو سویه یارانه نقدی

و نرخ تورم

طی هفته های اخی��ر وعده هایی برای 
افزای��ش مبل��غ یاران��ه نقدی از س��وی 
برخ��ی کاندیداه��ای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری مطرح شده، در حالی است که 
پرداخ��ت یارانه نقدی با ش��یوه فعلی در 
هیچ کشوری صورت نمی گیرد. پرداخت 
س��االنه 4۲ هزار میلیارد تومان به صورت 
یاران��ه نقدی، معضل امروز دولت اس��ت.  
هیچ کش��وری در جهان وجود ندارد که 
مانن��د ای��ران به صورت منظ��م و ماهانه 
یاران��ه ای را ب��ه صورت نق��دی پرداخت 
کرده باش��د. کش��ورهای عربی حاش��یه 
جنوب خلیج ف��ارس یا ونزوئ��ال از محل 
مازاد درآمدهای نفتی خود گاهی چیزی 
به مردم ش��ان می دهند، اما همان یارانه 
هم بیشتر به صورت غیر نقدی و از طریق 

تثبیت قیمت ارزاق عمومی پرداخت...
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سعید لیالز
کارشناس اقتصادی



مدی��رکل دفت��ر صنای��ع فلزی و 
لوازم خانگ��ی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت ضم��ن تش��ریح آخرین 
وضعی��ت کارخان��ه ارج از احتم��ال 
واگ��ذاری آن تا یک م��اه آینده خبر 
داد. به گزارش ایسنا، عباس هاشمی 
با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری 
کارخان��ه ارج، اظهار ک��رد: مالکیت 
کارخانه ارج مربوط به گروه توس��عه 
مل��ی به عنوان یکی از ش��رکت های 
سرمایه گذار بانک ملی است و بخش 
دیگری از سهام این کارخانه مربوط 
تامین اجتماعی اس��ت.  به س��ازمان 
حداقل هفت جلس��ه مؤثر در رابطه 
با واگذاری کارخانه ارج برگزار شده 

و ب��ا توجه ب��ه هزینه های س��نگین 
تکنول��وژی جدید حدود ۵۰ میلیون 

دالر جذب سرمایه نیاز دارد. 
وی ادام��ه داد: از زمانی ک��ه ای��ن 
کارخان��ه در اختی��ار دس��تگاه های 
دولتی و ش��به دولتی ق��رار گرفت و 
مالکیت آن از بخش خصوصی گرفته 
ش��د، رو به افول حرکت کرد و باید 
چنین کارخانه هایی ماش��ین آالت و 
تکنول��وژی خود را ب��ه روز کنند که 
ای��ن اتفاق در م��ورد ارج رخ نداد و 
امیدواریم با چاره اندیشی های صورت 
گرفته ش��اهد تغییر و تحول اساسی 

در خصوص این کارخانه باشیم. 
مدی��رکل دفت��ر صنای��ع فلزی و 

لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه بانک ملی دولتی 
اس��ت و برای واگذاری کارخانه ارج 
باید مراحل قانونی طی ش��ود، گفت: 
قیمت پایه کارشناسی مشخص شده 
و س��رمایه گذار نیز راضی شده است 
که قیمت پایه کارشناسی را بپذیرد. 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت نیز 
یک گ��روه تولیدی بس��یار قوی در 
کنار این س��رمایه گذار قرار می دهد 
تا راه ان��دازی این کارخانه به صورت 
مش��ترک مدنظر قرار گیرد. هاشمی 
با اش��اره به اینکه س��رمایه گذار این 
کارخانه صد درصد ایرانی اس��ت، در 
مورد وضعیت ارج پ��س از واگذاری 

عنوان کرد: سرمایه گذار این کارخانه 
ایران��ی خواهد ب��ود و وزارتخانه یک 
گروه تولیدی مناسب را در کنار کار 
قرار می دهد. عالوه بر این تکنولوژی 
و قال��ب از س��وی س��رمایه گذار و از 
ط��رف برنده��ای جهانی پیش��رفته 
و  می ش��ود  خری��داری  اروپای��ی 
قرارداد مس��تمری مربوط به انتقال 
تکنول��وژی، تحقیق��ات، آم��وزش و 

قالب به امضا خواهد رسید. 
کارخانه  اف��زود: س��رمایه گذار  وی 
معتقد اس��ت که با توجه به وضعیت 
فعلی ارج باید کار را از صفر آغاز کند و 
تجهیزات و قالب فعلی به روز نیست و 
تنها یک زمین و سالن از کارخانه ارج 

به جا مانده اس��ت. براساس اطالعات 
رسیده، مس��احت زمین کارخانه ارج 
بالغ ب��ر ۱۰۰ هزار متر مربع اس��ت و 
قیمت پایه کارشناسی ش��ده نیز برای 
هر متر ۸۰۰ ت��ا ۹۰۰ هزار تومان در 

نظر گرفته شده است. 
اواخ��ر س��ال گذش��ته ب��ود که 
هاش��می - مدیر کل دفتر صنایع 
فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت- در گفت وگوی با 
ایس��نا از تعیین تکلی��ف کارخانه 
»ارج« در صورت مثبت بودن روند 
مذاکرات با بخش خصوصی داخلی 
و برنده��ای متقاضی خارجی خبر 

داده بود. 

»ارج«واگذارمیشود

انجم��ن جهانی ف��والد اعالم کرد 
ک��ه جمه��وری اس��المی ای��ران در 
سه ماهه نخست س��ال 2۰۱7 )۱۱ 
دی ماه ۹۵ تا ۱۱ فروردین ماه ۹6( با 
تولید بی��ش از 4.۵ میلیون تن فوالد 
خام، نس��بت به دوره مشابه در سال 
2۰۱6 رش��د ۱2.7درصدی را ثبت 
کرد. به گزارش ایرنا، س��ایت انجمن 
جهانی فوالد ضمن اطالع رس��انی در 
این زمینه افزوده اس��ت میزان تولید 
فوالد خام ایران در س��ه ماه نخست 
2۰۱7 برابر با 4میلیون و ۵4۸ هزار 
تن ب��ود، در حالی که دوره مش��ابه 
س��ال 2۰۱6 رقم تولی��د فوالد خام 
کش��ورمان برابر با 4 میلی��ون و 6۱ 
هزار تن بود. پیش تر اعالم شد ایران 
چهاردهمین فوالد ساز جهان است و 
س��ال ۹4 برای نخستین بار در عمر 

فوالد سازی کشور )دهه 4۰ شمسی( 
کش��ورمان 4.2 میلیون تن صادرات 
ف��والد داش��ت. س��ال ۱3۹۵ نی��ز 
دس��تیابی به صادرات 6 میلیون تن 
هدف گذاری شد، اما ارقام غیر رسمی 

تحقق ۵.۵ میلیون تن را خبر داد. 
سازمان توس��عه و نوسازی معادن 
و صنای��ع معدنی ای��ران )ایمیدرو( 
در این زمینه گزارش داد، براس��اس 
اعالم انجم��ن مزبور، می��زان تولید 
فوالد خام ایران در ماه مارس 2۰۱7 
می��الدی )۱۰ اس��فندماه ۹۵ تا ۱۱ 
فروردین ماه ۹6( ب��ه یک میلیون و 
۵۸۰ ه��زار تن رس��ید و این رقم در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته 
میالدی که یک میلیون و 336 هزار 
ت��ن ب��ود، ۱۸ درصد افزایش نش��ان 
می ده��د. ایران پس از ترکیه جایگاه 

دومین تولید کننده فوالد در منطقه 
را دارد و کش��ورهای مصر، عربستان 
و قطر بعد از جمهوری اسالمی ایران 

قرار گرفته اند. 
ف��والد خ��ام تولیدی 67 کش��ور 
جهان در س��ه ماهه نخس��ت 2۰۱7 
برابر ب��ا 4۱۰ میلی��ون و ۵4۸ هزار 
تن ش��د که نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته میالدی، ۵.7 درصد 
رش��د نش��ان می دهد. براساس این 
گ��زارش، چین با 2۰۱ میلیون و ۹۹ 
هزار تن تولید فوالد خام، بزرگ ترین 
تولید کننده محسوب می شود که در 
واقع 4۹درصد تولید فوالد جهانی را 

به خود اختصاص داده است. 
ژاپ��ن با 26 میلی��ون و 22۸ هزار 
تن، هند ب��ا 2۵ میلیون و 762 هزار 
تن، آمری��کا با 2۰ میلی��ون و 4۰۱ 

ه��زار تن، روس��یه ب��ا ۱7 میلیون و 
۹۵3 ه��زار ت��ن، کره جنوب��ی با ۱7 
میلی��ون و 2۵۵ ه��زار ت��ن و آلمان 
ب��ا ۱۰ میلی��ون و ۹۸۰ هزار تن بعد 
از چین بزرگ تری��ن تولید کنندگان 
ف��والد خ��ام در دوره ای��ن گزارش 
هس��تند. به گزارش ایرنا، براس��اس 
افق چشم انداز ۱4۰4 ظرفیت تولید 
فوالد خام کش��ور باید به ۵۵ میلیون 
تن برس��د و انتظار می رود به جایگاه 

هفتم جهان ارتقا پیدا کنیم. 
اصلی ترین  به عن��وان  س��نگ آهن 
م��اده اولی��ه تولید فوالد محس��وب 
می ش��ود که ذخیره شناسایی شده 
آن ۵.۱ میلی��ارد تن اعالم ش��ده که 
از ای��ن رقم بی��ش از  3میلیارد تن 
ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. 
دول��ت یازدهم از نیمه دوم س��ال 

۹2 اجرای هفت طرح فوالد استانی 
ک��ه از دولت ه��ای نه��م و ده��م به 
دلیل مش��کل مالی متوقف شده بود 
فعال س��اخت، به گون��ه ای که واحد 
آهن اس��فنجی فوالد س��پید دشت 
)چهارمحال و بختی��اری( آب��ان م��اه 
پارسال افتتاح ش��د و انتظار می رود 
در فصل جاری واحد آهن اس��فنجی 
دو یا سه کارخانه فوالد سازی استانی 

تکمیل و به بهره برداری برسد. 
دش���ت  س��پ����ی���د  ف����والد 
نی ری��ز  )چهارمحال و بختی��اری(، 
)ف��ارس(، قائنات )خراس��ان جنوبی(، 
میان��ه )آذربایج��ان ش��رقی(، باف��ت 
)کرمان(، س��بزوار )خراسان رضوی( و 
شادگان )خوزستان( هفت طرح فوالد 
استانی با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن تا یک 

میلیون تن پیش بینی شده اند. 

مع��اون اقتصادی اتاق ایران گفت که رقابت 
نامناس��ب داخل سیس��تم بانکی دلیل سخت 
ش��دن فضای کسب وکار داخلی و بروز مشکل 
برای بنگاه های اقتصادی است. به گزارش اتاق 
بازرگانی ایران، مرتضی اهلل داد گفت: برای نرخ 
س��ود بانکی رقابت ایجاد ش��ده و بهره باالی 
وام های بانکی باعث به وجود آمدن مش��کالت 
بس��یاری برای بنگاه های اقتصادی شده است. 
وی با اشاره به جایگاه سازمان تجارت جهانی 
)WTO( گف��ت: ای��ران بزرگ تری��ن اقتصاد 
خ��ارج از WTO اس��ت؛ کش��ور م��ا در این 
س��ازمان عضو نیس��ت، درصورتی که کش��ور 

همسایه افغانستان در آن عضویت دارد. 
مع��اون اقتصادی اتاق ای��ران با تاکید بر اینکه 
برای جذب س��رمایه گذاران باید سیستم جذاب 

ایجاد شود، ادامه داد: یکی از مهم ترین موضوعات 
در جذب س��رمایه گذاری رعایت حقوق مالکیت 
اس��ت و جذب نقدینگی نیز در این زمینه بسیار 
موثر است. وی در مورد قوانین مالیاتی هم گفت: 
قوانین مالیاتی می تواند در جذب سرمایه گذاران 
تاثیرگذار باشد. سرمایه گذار با دادن مالیات مشکلی 
ن��دارد اما باید مالیات به صورت مس��اوی از همه 
دریافت ش��ود. اهلل داد با بیان اینکه برنامه ششم 
توسعه در راستای فرمایشات رهبری و اقتصاد 
مقاومتی نیس��ت، گفت: در این برنامه منابعی 
 که از س��رمایه گذاری خارجی باید جذب شود 
۵۰ میلی��ارد دالر اس��ت، درصورتی که س��ال 
گذش��ته ۵ میلیارد دالر بوده اس��ت؛ سوال این 
اس��ت که چگون��ه می خواهی��م ۱۰ برابر آن را 

جذب کنیم. 

معاون اقتصادی اتاق ایران عنوان کرد

ایران بزرگ ترین اقتصاد خارج از WTO است
با اعالم گمرک جمهوری اسالمی ایران 

کاالهای صادراتی ممنوعه ابالغ شد

گم��رک ای��ران ممنوعی��ت صادراتی ۱3۱ 
قلم کاال ش��امل م��واد پروتیین��ی، محصوالت 
کش��اورزی، روغن ه��ا، نوش��ابه ها، چوب ه��ا و 
اشیای عتیقه را که بیش از یکصد سال قدمت 
داش��ته باش��ند، اعالم کرد. به گ��زارش ایرنا، 
براساس اعالم گمرک جمهوری اسالمی ایران، 
نمون��ه ای از اقالم پروتیین��ی و دام ها همچون 
دام های مولد نژاد خالص، دام های با وزن کمتر 
از ۵۰ کیلوگرم و با وزن ۵۰ کیلوگرم یا بیشتر، 
الش��ه یا شقه دام ها، گوشت های با استخوان و 
غیره را شامل می شوند.  »محصوالت کشاورزی 
ممنوعه نیز شامل انواع پیاز گل، غده زیرخاکی 
نباتات، ریشه غده دار نباتات، پیاز زعفران، انواع 
پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریش��ه غده دار 
نباتات، ریشه و س��اقه های زیر خاکی در حال 

نم��و یا گل دادن، گیاه و ریش��ه کاس��نی، آرد 
گن��دم یا آرد مخلوط گندم و چاودار، بذر، کلزا 
یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیدایروس��یک، 
هسته میوه نخل و مغز آن، دانه روغن کرچک، 
دان��ه کنجد، دانه خردل، دانه گل رنگ، ریش��ه 
جینس��ینگ، برگ کوکا، ریشه ش��یرین بیان 
و ریش��ه های کاس��نی تلخ هس��تند.« گمرک 
جمه��وری اس��المی همچنین ص��ادرات انواع 
نوش��ابه های تخمی��ر ش��ده و روغن های خام 
تولیدی را ممنوع اعالم کرد. همچنین براساس 
اعالم گمرک جمهوری اس��المی صادرات انواع 
چوب همچون هیزم به شکل گرده بینه، کنده، 
ترکه، پش��ته یا به اش��کال همانن��د، حبه های 
چوب، چوب های راش، کاج، بامبو، بلوط، افرا، 

ایروکو، ساپلی ممنوع است.

انجمن جهانی فوالد: 

 در سه ماهه 2017،  ایران رشد تولید 12.7درصدی را ثبت کرد

نفت

نفت و گاز ارزان مانعی در مسیر توسعه 
تجدیدپذیرها

دبیر س��تاد توس��عه فن��اوری انرژی ه��ای تجدیدپذیر 
معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری گفت تا زمانی که 
نفت و گاز در کشور به قیمت واقعی عرضه نشوند، سخن 

گفتن از انرژی های غیرفسیلی کار دشواری است. 
به گزارش ایس��نا، س��یروس وطنخواه با بی��ان اینکه 
مشکل اصلی در توس��عه انرژی های تجدیدپذیر سایه ای 
است که نفت و گاز روی آنها انداخته ، اظهار کرد: انرژی 
در کش��ور ما رایگان اس��ت و این مس��ئله باعث می شود 
که منابع جایگزین انرژی های فس��یلی رش��د نکنند و تا 
زمانی که نفت و گاز در کشور ارزان  قیمت هستند، سخن 

گفتن از انرژی های غیرفسیلی کار دشواری است. 
وی ادامه داد: ۱۰۰ س��ال از رشد نفت و گاز در کشور 
می گ��ذرد و در این ح��وزه دارای صنعت و زیرس��اخت 
ش��ده ایم و می توان گفت تا چند س��ال آینده با مش��کل 
مازاد در بخش گاز اس��تخراج  ش��ده مواجه می ش��ویم. 
بنابراین در چنین فضایی سخن گفتن از انرژی جایگزین 
آسان نیست؛ چراکه مشخص نیست با انرژی نفت و گاز 

چه باید کرد. 
وطنخواه ب��ا بیان اینکه وفور نعم��ت و اقتصاد رایگان 
انرژی نیز از سویی ایجاد مشکل کرده اند، افزود: اگر نفت 
و گاز با قیمت واقعی خریدوفروش شود، حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر به جایگاه خود می رس��د. تمامی تالش ها در 
ح��وزه انرژی ه��ای تجدیدپذیر تنها تولی��د حدود 3۰۰ 
مگاوات برق تجدیدپذیر را ممکن کرده که بیش از نیمی 

از آن با بودجه دولت راه اندازی شده است. 
وی مش��کل دیگ��ر را نب��ود اراده واقعی برای توس��عه 
تجدیدپذیرها دانس��ت و تصریح کرد: در این حوزه شعار 
زیاد داده می ش��ود، اما باید دید چه میزان از مشکالت و 
موانع توس��عه تجدیدپذیرها رفع می شود، همچنین عدم 
شناخت کافی از ضرورت های پرداختن به تجدیدپذیرها 
در کش��ور نیز از مواردی اس��ت که به عوام��ل بازدارنده 
یاد ش��ده کم��ک می کند. البت��ه باید در ای��ن میان به 

ضرورت های محیط زیستی نیز اشاره کرد. 
دبیر ستاد توس��عه انرژی های تجدیدپذیر در ادامه به 
اقدام مش��ترکی با همکاری آژانس بین المللی انرژی های 
تجدیدپذیر اش��اره و خاطرنشان کرد: این اقدام مشترک 
در قالب برگ��زاری روز انرژی ه��ای تجدیدپذیر طراحی 

شده و امسال اجرایی می شود. 
وی اف��زود: همچنین با کش��ورهای صاحب نظر در این 
حوزه همچون آلمان، اتریش، یونان، چین، مجارس��تان، 
عمان، هلند و کره جنوبی وارد تعامل شده ایم و به تبادالت 
خوبی در زمینه انتقال و صادرات فناوری رسیده ایم و در 
برخی موارد پروژه های مش��ترکی نیز تعریف شد که در 
زمینه های علمی، فناوری و تولید محصول مشترک است 

تا با همکاری شرکت های دانش بنیان اجرایی شود. 

معاون وزیر نفت اعالم کرد
 امضای قرارداد با توتال

در کمتر از یک ماه
مع��اون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با اش��اره به 
مذاک��ره با توتال در زمینه توس��عه ف��از ۱۱ پارس جنوبی 
اظهار ک��رد: احتماال امضای تفاهم نامه با توتال بیش��تر از 

یک ماه طول نمی کشد. 
به گزارش ایس��نا، امیرحس��ین زمانی نیا ب��ا بیان اینکه 
مذاکره با توتال ادامه دارد، اظهار کرد: این ش��رکت منتظر 
تحوالتی در واشنگتن بود که این تحوالت رخ داد و توتال 
مذاک��رات خود را ب��رای عقد قرارداد ادام��ه می دهد. وی 
درم��ورد زمان امض��ای قرارداد توضی��ح داد: زمان امضای 
ق��رارداد بس��تگی به ای��ن دارد که چقدر آماده باش��یم و 
نوشتن متن قرارداد چقدر طول بکشد. فکر می کنم امضای 

قرارداد نباید بیشتر از یک ماه طول بکشد. 
براساس این گزارش، چندی پیش علی کاردر، مدیرعامل 
ش��رکت ملی نفت ایران  درم��ورد مذاکره با توتال در زمینه 
ف��از ۱۱ پارس جنوبی توضیح داده بود، که در حال حاضر با 
توتال برای فاز ۱۱ در مرحله مذاکره برای قرارداد هس��تیم 
و مباحث مالی آن حل ش��ده اس��ت. قبل از سال جدید تیم 
توتال دو هفته در تهران حضور داشت و مذاکرات به صورت 
فش��ره انجام می ش��د. فکر می کنم قرارداد و توافق نهایی تا 

آخر فروردین ماه امضا شود. 

قیمت نفت سنگین ایران به بشکه ای 
53 دالر و 10سنت افزایش یافت

بهای نفت خام س��نگین ای��ران در بازارهای جهانی در 
هفت��ه منتهی به ۱4 آوریل م��ارس  )2۵ فروردین ماه( با 
یک دالر و ۸2 س��نت رشد، بشکه ای ۵3 دالر و ۱۰سنت 
دادوستد ش��د. به گزارش ایرنا، قیمت نفت در هفته های 
اخیر با افزایش احتمال موافقت کش��ورهای صادر کننده 
نفت با طرح تثبیت تولید نفت، روندی افزایش��ی داش��ته 
اس��ت. بر این اس��اس، قیمت نفت خام ک��ه در مقطعی 
ب��ه زیر بش��که ای ۵۰ دالر افت کرده ب��ود، دوباره روندی 
افزایشی یافته و در دامنه قیمتی ۵۰ تا ۵۵ دالر در حال 

معامله است. 
ب��ه گزارش امور اوپک و رواب��ط با مجامع انرژی وزارت 
نف��ت، نرخ نفت خام س��نگین ای��ران در هفته منتهی به 
۱4 آوریل مارس  )2۵ فروردین ماه( رش��د یک دالر و ۸2 
س��نتی را نش��ان می دهد، بر این اساس نرخ فروش نفت 
س��نگین ایران، بش��که ای ۵3 دالر و ۱۰سنت ثبت شده 
اس��ت. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال 
2۰۱7 می��الدی  )دوازدهم دی م��اه( تاکنون ۵۱ دالر و 
7۵ سنت بوده است. قیمت نفت سبک ایران نیز در دوره 
یاده ش��ده، با رش��د ۹۹ سنتی، بش��که ای ۵2 دالر و 42 

سنت بوده است. 
همچنی��ن در هفته مورد بررس��ی قیمت س��بد نفتی 
س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت  )اوپک(، با یک دالر 
و 7۹ سنت رشد به بشکه ای ۵3 دالر و 3۸ سنت برای هر 
بشکه رس��ید. نفت خام دبلیو. تی. ای آمریکا نیز در هفته 
منتهی به 2۵ فروردین ماه با یک دالر و ۹2 س��نت رشد، 
۵3دالر و ۱۹ سنت برای هر بشکه داد وستد شد و قیمت 
نفت خام ش��اخص برنت دریای ش��مال با یک دالر و ۵7 
س��نت افزایش، ۵4 دالر و ۸4 سنت برای هر بشکه بود. 
عالوه براین هر بشکه نفت خام شاخص دوبی و عمان نیز 
با یک دالر و ۸7 س��نت و یک دالر و 7۹ س��نت افزایش 
به ترتیب به قیمت ۵4 دالر و 3۱ سنت و ۵4 دالر و 7۵ 

سنت خریدوفروش شد. 

یادداشت

صنعـت

 رابطه دو سویه یارانه نقدی
و نرخ تورم

طی هفته های اخیر وعده های��ی برای افزایش مبلغ یارانه 
نقدی از سوی برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
مطرح شده، در حالی است که پرداخت یارانه نقدی با شیوه 
فعلی در هیچ کش��وری صورت نمی گیرد. پرداخت س��االنه 
42 ه��زار میلیارد تومان به صورت یارانه نقدی، معضل امروز 

دولت است. 
هیچ کش��وری در جه��ان وجود ن��دارد که مانن��د ایران 
به ص��ورت منظ��م و ماهان��ه یاران��ه ای را به ص��ورت نقدی 
پرداخ��ت ک��رده باش��د. کش��ورهای عربی حاش��یه جنوب 
خلیج ف��ارس یا ونزوئال از محل م��ازاد درآمدهای نفتی خود 
گاهی چیزی به مردم ش��ان می دهند، اما هم��ان یارانه هم 
بیش��تر به صورت غیر نق��دی و از طریق تثبیت قیمت ارزاق 
عمومی پرداخت می ش��ود. کش��ورهای سوسیالیس��تی هم 
به ج��ای اینکه پول نقد به مردم بدهن��د قیمت ها را پایین 
نگه می داش��تند. شرایط پرداخت یارانه در ایران با الگوهای 
مختلف جهانی تفاوت های زیاد دیگری هم دارد. برای مثال 
یارانه برای کشورهای نفتی مانند عربستان، امارات و کویت 
امری وابس��ته به درآمد نفتی دولت ها است. اما درآمد نفتی 
ایران آنقدر زیاد نیس��ت که کفاف همین مقدار یارانه امروز 

را هم بدهد. 
دول��ت برای تأمین هزینه های خ��ود درآمدهایی دارد که 
در بهترین حالت حداکثر هزینه هایش را پوش��ش می دهد. 
بنابرای��ن فقط با افزایش ش��دید درآمدهای نفتی و افزایش 
ش��دید تورم که به زیان اقش��ار فقیر اس��ت، دولت می تواند 

منابع نفتی را به ریال تبدیل کند و به مردم بدهد. 
افزایش یارانه، تحمیل تورم بیشتر به اقتصاد کشور است. 
یارانه منابع س��رمایه گذاری آینده است که به صورت نقدی 
به مردم پرداخت می ش��ود. در ش��ش س��ال گذشته هفت 
 برابر کل بودجه عمرانی یک س��ال دول��ت یعنی نزدیک به

 3۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده ایم، آن 
هم درحالی که کل بودجه عمرانی دولت در س��ال گذش��ته 
4۰ ه��زار میلی��ارد تومان بوده اس��ت. با پ��ول یارانه نقدی 
می توانستیم دس��ت کم یک تا 2 میلیون شغل ایجاد کنیم، 
اما تمام این منابع از دست رفته است. البته این چیز عجیبی 
نیس��ت که از سال های نخس��ت دولت نهم تا اوایل دهه ۹۰ 
اشتغال خوبی ایجاد نشد، زیرا منابع سرمایه گذاری شان را به 
مصرف اختصاص دادند و نتوانستند شغل جدید ایجاد کنند. 
افزایش مبلغ یارانه ها اساس��اً در ای��ران موضوعیت ندارد. 
درآم��د نفت آنقدر باال نیس��ت ک��ه بگوییم م��ازادی برای 
پرداخ��ت یارانه نقدی مردم باقی می مان��د. تنها راه افزایش 
یارانه این اس��ت که دولت نرخ تورم را آنقدر زیاد کند که به 

جای 4۵ هزار تومان، ۱۰۰ هزار تومان یارانه دهند. 
معن��ی دیگر آن، این اس��ت که از طریق ت��ورم 2۰۰هزار 
تومان از جیب مردم برداش��ت کند. ای��ن دقیقا اتفاقی بود 
که در دولت قبل رخ داد. ارزش کاال و خدمات در سال های 
۱3۹۰ ت��ا ۱3۹2 دو برابر ش��د یا به زب��ان دیگر صد درصد 
افزای��ش پیدا کرد، ای��ن در حالی بود ک��ه ماهانه 4۵ هزار 
تومان به هر نفر یارانه پرداخت شد. به همین دلیل با وجود 
پرداخت یارانه، میلیون ها نفر به زیر خط فقر رانده ش��دند، 

زیرا تورم بیش از دو برابر یارانه را از جیب مردم دزدید. 
منبع: ایرنا

قائم مقام وزیر نیرو: 
سهم صنعت آب و برق در صادرات خدمات 

فنی و مهندسی به ٩٨درصد رسید
 قائ��م مق��ام وزیر نی��رو در ام��ور بین الملل و توس��عه 
صادرات گفت: در س��ه چهار س��ال گذشته، صنعت آب و 
ب��رق رتبه نخس��ت را در بخش ص��ادرات خدمات فنی و 
مهندس��ی کسب کرد و سهم آن در صادرات خدمات فنی 
و مهندس��ی در س��ال هایی به ۹۸درصد رسید. به گزارش 
ایرنا،  »علیرضا دائمی« روز گذش��ته در نخستین همایش 
تقدی��ر از صادرکنندگان برتر تجهی��زات و خدمات فنی و 
مهندس��ی صنعت آب و برق، در سالن همایش های وزارت 
نی��رو، مهم ترین وظیفه ح��وزه بین الملل ای��ن وزارتخانه 
را فراه��م ک��ردن زمینه ها برای ص��ادرات خدمات فنی و 
مهندس��ی عنوان کرد. وی س��هم بخش نیرو در صادرات 
خدمات فنی و مهندس��ی در سال ۱3۹2 را 47.42 درصد 
ذکر کرد و افزود: این رقم در سال ۱3۹3 به 62.۱6درصد 
و در س��ال ۱3۹4 به ۹۸.7درصد رس��ید. قائم مقام وزیر 
نیرو در این همایش پیش��نهادهایی شامل توانمندسازی و 
بازتوان��ی بخش های غیردولتی صنعت آب و برق با اولویت 
صنایع موجود را، برای توس��عه ص��ادرات خدمات فنی  و 

مهندسی ارائه کرد. 
دائم��ی ج��ذب مش��ارکت های مردم��ی و مناب��ع مالی 
داخل��ی برای س��رمایه گذاری در صنعت آب و برق، جذب 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی و ایجاد مؤسس��ه های 
مش��ترک بی��ن ش��رکت های ایران��ی و خارج��ی با هدف 
افزایش تولید و صدور خدمات فنی و مهندس��ی را از دیگر 
پیش��نهادهای خود برای توس��عه صادرات خدمات فنی و 

مهندسی عنوان کرد. 

اشتغال زایی، با تبدیل منابع طبیعی به محصوالت با 
ارزش افزوده

 »علیرض��ا کالهی« رئی��س هیأت مدیره س��ندیکای 
صنع��ت ب��رق ایران نی��ز در ای��ن همایش با اش��اره به 
ظرفیت های مناس��ب کش��ور برای تبدیل شدن به یکی 
از بزرگ ترین صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس��ی، 
گف��ت: به عنوان نمونه در تولید کابل، نیاز به مس و مواد 
پتروشیمی اس��ت که کشور ما ۵ درصد منابع مس دنیا 
را در اختی��ار دارد و جزو ۱۰ کش��ور اصلی تولیدکننده 
محصوالت پتروش��یمی اس��ت. وی اف��زود: در صورتی 
ک��ه در ح��وزه خدمات فنی و مهندس��ی در بخش نیرو 
بتوانی��م منابع طبیع��ی را به ارزش اف��زوده باال تبدیل 
کنی��م، ظرفیت قابل توجهی برای اش��تغال وجود دارد. 
کالهی همچنین به موانع پیش روی این بخش پرداخت 
و گفت: قیمت باال و عرضه نامناس��ب مواد اولیه، یکی از 
مشکالت پیش رو است و گالیه خود را نسبت به صنایع 
مادر قبال اعالم کرده ایم. وی گفت: در این شرایط، صنایع 
م��ادر ک��ه از یارانه های مختلف برخوردار هس��تند، به جای 
ایج��اد ارزش افزوده در کش��ور، به ایج��اد ارزش افزوده در 

کشورهای همسایه کمک می کنند. 

سعید لیالز
کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی
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این روزها ب��ازار وعده و وعید داغ 
اس��ت،  آنان که سودای رئیس جمهور 
ش��دن دارند با س��ر دادن شعار های 
ع��وام فریبی چون ایج��اد 5 میلیون 
ش��غل برای بی��کاران، افزایش یارانه 
نق��دی، افزایش درآمد س��رانه و. . . 
س��عی در جذب آرای م��ردم دارند، 
غاف��ل از آنک��ه گوش م��ردم با این 
وعده ها پر اس��ت. به گ��زارش ایرنا، 
دکتر محم��د فاضلی، عض��و هیأت 
علمی دانش��گاه ش��هید بهشتی، در 
یادداش��تی تلگرامی نوشت: یکی از 
نامزدهای انتخاباتی در بیانیه ثبت نام 
خ��ود تعه��د داده که در ی��ک دوره 
چهار ساله با انقالبی اقتصادی درآمد 
کشور را دو و نیم برابر افزایش دهد، 
5 میلی��ون ش��غل ایجاد کن��د، نظام 
مالیات��ی را به نف��ع ۹۶ درصد مردم 
تغییر داده و از همه مهم تر برنامه ای 
م��دون و دقیق برای حل مش��کالت 

فوری اقشار کم درآمد اجرا کند.
 

وعده معجزه اقتصادی 
فاضلی می نویسد خواننده محترم، 
   Growth(  درآم��د ناخالص مل��ی
در  ای��ران   )National Income
س��ال 2015 براب��ر 511 میلی��ارد 
 دالر بوده اس��ت )آمار بانک جهانی(. 
دو  و نیم برابر شدن آن به این معنی 
اس��ت که ظرف چهار س��ال اقتصاد 
ای��ران به درآمد ناخالص ملی 1277 

میلیارد دالر می رسد. 
آمار بانک جهانی نش��ان می دهد 
کش���ورهای آرژان���تی��ن  )541(، 
س��وئد  )5۶7(، س��وییس  )701(، 
 ،)742( س��عودی    عربس��تان 
 ،)827( هلن��د    ،)782( ترکی��ه  
اندونزی  )887(، مکزیک  )1233(، 
اس��پانیا  )1324( و ک��ره جنوب��ی  
مل��ی  ناخال��ص  درآم��د   )138۹(
بیش��تر از ایران دارند. دو و نیم برابر 
ش��دن درآمد ملی ایران یعنی ما به 
اقتص��ادی بی��ن مکزیک و اس��پانیا 

تبدیل می شویم. 
ای��ن رش��د ظ��رف چه��ار س��ال 
یعنی اقتصاد ایران هر س��ال حدود 
2۶ درصد رش��د کند و اندازه اقتصاد 
س��ال اول ۶43 میلیارد دالر، س��ال 
دوم 811 میلیارد دالر، س��ال س��وم 
1022 میلیارد دالر و س��ال چهارم 
1287میلی��ارد دالر ش��ود. میانگین 
رشد اقتصاد ایران در سال های بعد از 
انقالب حدود 2.2 درصد بوده است. 

درآمد سرانه ایران در سال 2015 
براب��ر ۶550 دالر ب��وده و دو و نیم 
براب��ر ش��دن آن یعنی ب��ه 1۶375 
دالر برسد. این رقم براساس برابری 
ق��درت خری��د 17430دالر بوده و 
دو و نی��م براب��ر ش��دن آن یعنی به 

ق��درت  ح��دود  در  و  43575دالر 
خری��د س��وئد  )48700( و باالتر از 
ایس��لند، بلژی��ک، اس��ترالیا، کانادا، 
فنالن��د، ژاپن، فرانس��ه، انگلس��تان، 
ایتالی��ا، نیوزیلن��د، اس��پانیا و ک��ره 
جنوبی برسد.  آمارهای بانک جهانی 
نش��ان می دهد شاخص قدرت خرید 
ایران در فاصله س��ال های 1۹۹0 تا 
2014 از ۶۶00 به 17430 افزایش 
یافت��ه و ظرف 24 س��ال 2.۶4 برابر 
شده است.  اقتصاد کره جنوبی، یکی 
از معجزه های اقتصادی قرن بیستم، 
در همی��ن فاصل��ه ش��اخص قدرت 
خرید خ��ود را از 8420 به 34810 
دالر  )4.13 براب��ر رس��انده( و چین 
)بزرگ ترین معج��زه اقتصادی قرن( 
ای��ن ش��اخص را ظرف 24 س��ال از 
۹۹0 به 143۹0 دالر رسانده است. 
ح��دود 23 میلی��ون نف��ر در ایران 
شاغلند و هر ش��اغل به طور متوسط 
ناخال��ص  درآم��د  در  22217 دالر 
ملی 511 میلیارد دالری ایران سهم 
دارد.  آق��ای محترم��ی گفته ظرف 
چهار س��ال، 5 میلیون ش��غل جدید 
ایجاد می کند، پ��س در پایان چهار 
سال 28 میلیون شاغل ایرانی درآمد 
دو و نی��م برابر ش��ده 1277 میلیارد 
دالری را تولی��د می کنن��د، یعن��ی 
سهم هر کدام 45۶07 دالر می شود. 
ای��ن یعنی تقریباً بهره وری تولید هر 
ایران��ی ظرف چهار س��ال صد درصد 

رشد می کند. 
بررسی رسمی بانک مرکزی ایران 
در فرودین ماه 138۹ نشان می دهد 
اگر ش��اخص بهره وری کار در س��ال 

بگیری��م،   100 مع��ادل  را   137۶
ش��اخص به��ره وری کل اقتصاد در 
س��ال 13۶7 معادل 78.۹ بوده و تا 

سال 137۶ به 100 می رسد. 
ش��اخص به��ره وری کل اقتص��اد 
پس از آن تا س��ال 138۶ به 121.1 
رسیده و ش��اخص بهره وری سرمایه 
نی��ز از 77.3 در س��ال 13۶7 ب��ه 
101.۹ در س��ال 138۶ می رس��د. 
ش��اخص بهره وری کل نی��ز از 100 
در س��ال 137۶ به 108.5 در سال 
138۶ افزای��ش می یاب��د. ش��اخص 
به��ره وری کل در 10 س��ال فق��ط 
8.5 درصد افزایش می یابد و میانگین 
رش��د بهره وری کار نیز در سال های 
13۶8 تا 138۶ س��االنه 2.3درصد 
و میانگین رش��د بهره وری س��رمایه 

1.5درصد بوده است. 
معنای وعده های یکی از نامزدهای 
انتخاباتی این اس��ت که ظرف چهار 
سال درآمد س��رانه ایران را براساس 
براب��ری ق��درت خری��د از ایس��لند، 
بلژیک، استرالیا، کانادا، فنالند، ژاپن، 
فرانسه، انگلس��تان، ایتالیا، نیوزیلند، 
اس��پانیا و کره جنوبی بیشتر می کند. 
در  کل  به��ره وری  رش��د  متوس��ط 
اقتص��اد ایران را به ح��دود 10 برابر 
متوسط این رقم در سال های 13۶7 
تا 138۶ می رس��اند. میانگین رش��د 
اقتصادی ایران را ظرف چهار س��ال 
به رقمی بیش��تر از دو برابر باالترین 
رقم رش��د ثبت ش��ده برای چین در 
س��ه دهه گذشته می رس��اند. برخی 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
یک معجزه اقتصادی را به شما وعده 

می دهن��د که در عم��ل امکان ناپذیر 
است. 

وعده ایجاد 5 میلیون شغل 
شعاری بیش نیست 

یک کارش��ناس ح��وزه کار گفت: 
متأسفانه وعده ایجاد 5 میلیون شغل 
بدون مطالعه زیرساخت ها در کشور 
است و پشتوانه کارشناسی ندارد. به 
گزارش ایرنا، حمید حاج اس��ماعیلی 
اف��زود: با وج��ود هم��ه تالش هایی 
که دولت یازدهم برای سالم س��ازی 
اقتصادی انجام داده اما هنوز اقتصاد 
کشور با مش��کالت جدی و اساسی 
مواج��ه اس��ت. وی اظهار داش��ت: 
وعده هایی که این روزها در رسانه ها 
از س��وی برخ��ی کاندیداه��ا اعالم 
می شود متأسفانه مبنای علمی ندارد 
و فقط ش��عار انتخاباتی اس��ت. وی 
یک��ی از مهم ترین مش��کالت بخش 
اشتغال را نبود بس��تر مناسب برای 
بخش خصوصی عن��وان کرد و گفت: 
در صورتی که توس��عه ای در کش��ور 
رخ ندهد اش��تغال هم ایجاد نخواهد 
ش��د. به گفته حاج اسماعیلی، بدون 
مش��ارکت م��ردم اش��تغال ناممکن 
اس��ت و ظرفیت های تولید توس��عه 
نمی یابد.  وی با اشاره به وعده ایجاد 
5 میلی��ون ش��غل گفت: متأس��فانه 
ای��ن وعده ای اس��ت ک��ه هیچ گونه 
پش��توانه اجرای��ی ن��دارد. ای کاش 
به جای این گونه ش��عارها به بررسی 
س��اختارهای نامناسب می پرداختند 
و وعده ه��ای این چنینی را که برای 
م��ردم بی اس��اس بودن آنها آش��کار 

رها می کردند. حاج اسماعیلی  است، 
معتقد است:  وعده های یاد شده باید 
به گونه ای مطرح ش��ود که کاندیداها 
را ط��ی  آن  نش��دن  انج��ام  عل��ت 
س��ال های گذش��ته، بیان می کردند. 
فراهم نش��دن بس��تر برای توس��عه 
اش��تغال مشکل ریش��ه ای است که 
تنها ب��ه دولت یازدهم ه��م مربوط 
نمی ش��ود بلکه این مش��کل حاصل 

بیش از سه دهه است. 
وی تأکی��د کرد: هم��ه باید تالش 
کنن��د ت��ا ظرفیت ه��ا فراهم ش��ود 
و امس��ال که به نام س��ال اش��تغال 
نامگذاری ش��ده اس��ت، هم��ه باید 
تالش کنن��د که این زمین��ه فراهم 
ش��ود. ب��ه گفته ح��اج اس��ماعیلی، 
وقتی که تسهیالت ارزان صنعت در 
اختیار تولید کننده ق��رار نمی گیرد، 
واردات بی روی��ه از مبادی رس��می 
انجام می ش��ود بنابراین چه انتظاری 

می توان از توسعه اشتغال داشت. 
متأس��فانه  داد:  ادام��ه  وی 
نامزدهایی که ایجاد 5میلیون شغل 
را مطرح می کنند ب��ه این موضوع 
که آیا بس��تر الزم برای ایجاد شغل 
فراهم اس��ت، توجه��ی نمی کنند.  
وی همچنی��ن در خصوص افزایش 
2.5 براب��ری درآم��د کش��ور که از 
س��وی یکی از کاندیداهای ریاست 
جمهوری مطرح شده است، گفت: 
افزایش درآمد کشور با فروش نفت 
به قیمت ارزان تر که ممکن اس��ت، 
ام��ا آیا این ب��ه نفع مردم اس��ت؟ 
این کار را که ه��ر دولتی می تواند 
انج��ام دهد. وی با بی��ان اینکه در 
رخدادهای  گذش��ته،  س��ال  چهار 
خوب اقتص��ادی در کش��ور انجام 
ش��ده اس��ت، گفت: به رغ��م ثبات 
ب��ازار اقتصادی کش��ور، جلوگیری 
قیمت ه��ا،  بی روی��ه  افزای��ش  از 
کاه��ش قاچ��اق کاال، بهبود روابط 
ای��ران در عرصه ه��ای بین المللی و 
برخی کاره��ای دیگر که مهم ترین 
دس��تاوردهای دولت یازدهم است، 
اما هنوز اقتصاد ایران با مش��کالت 
جدی مواجه اس��ت.  وی همچنین 
به اصالح نظام بانکی کش��ور اشاره 
ک��رد و گفت: ت��ا زمانی که بانک ها 
س��ود باالیی بدهن��د، تولید کننده 
درآم��د ب��دون دردس��ر را ترجیح 
می ده��د زی��را ریس��ک تولید در 
ای��ران نزدیک به 50درصد اس��ت. 
وی گف��ت: دول��ت یازده��م نقاط 
قوت زی��اد و همچنین نقاط ضعف 
در برخ��ی از بخش ه��ا دارد و مهم 
این است که جهت گیری اصلی این 
دولت درس��ت است و باید همه در 
ایجاد برطرف کردن نقاط ضعف آن 

تالش کنیم. 

تحلیل کارشناسان درباره وعده های برخی از کاندیدهای ریاست جمهوری

معجزه اقتصادی یا وعده انتخاباتی

سرمایه گذاری  ضمانت  صندوق 
صنایع کوچک اع��الم کرد: ارزش 
ضمانت نامه های صادره و تمدیدی 
برای صنایع کوچک در س��ال ۹5 
ب��ه بیش از ه��زار و 800 میلیارد 
ری��ال رس��ید ک��ه در مقایس��ه با 
س��ال ۹4 رش��د ۶۶ درص��دی را 
نش��ان می دهد. به گزارش ایرنا از 
صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری 
صنایع کوچک، سال گذشته 352 
ضمانت نامه صادر و تمدید شد که 
از نظر تعداد 25درصد رشد داشته 
است. ارزش ضمانت نامه های صادر 
شده و تمدیدی در سال ۹4 بیش 
از ه��زار و 100 میلیارد و به تعداد 

281 عدد بوده است.
برپای��ه ای��ن گزارش، در س��ال 

۹5 به تع��داد 73 ضمانت نامه که 
43درص��د کل ضمانت نامه ه��ا را 
ش��امل می ش��ود، برای طرح های 
ایج��ادی ب��ه ارزش 545 میلیارد 
ری��ال برای صنای��ع کوچک صادر 
ش��ده اس��ت. در س��ال گذش��ته 
3۹درص��د کل ضمانت نامه ه��ا به 
تع��داد ۶۹ عدد و ب��ه ارزش 504 
میلی��ارد ری��ال برای س��رمایه در 
گردش واحدهای تولیدی کوچک 
یاف��ت. همچنین 128  اختصاص 
میلی��ارد ری��ال ضمانت نامه برای 
طرح های توسعه ای و 3۹ میلیارد 
ریال ضمانت نامه پیش پرداخت در 
سال گذشته برای صنایع کوچک 

صادر شده است.
و  صنع��ت  س��ینا،  بانک ه��ای 

معدن، کشاورزی، ملی و صندوق 
ترتی��ب  ب��ه  امی��د،  کارآفرین��ی 
که  بودند  ذی نفعان��ی  بیش��ترین 
ضمانت نامه های صنایع کوچک را 
گزارش صندوق  کرده اند.  دریافت 
صنایع  س��رمایه گذاری  ضمان��ت 
کوچک حاکی است استان گیالن 
ب��ا 1۶1 میلی��ارد ری��ال، اصفهان 
115 میلی��ارد ری��ال، مازن��دران 
 71 الب��رز  ری��ال،  میلی��ارد   8۹
میلیارد ریال و آذربایجان ش��رقی 
ب��ا 5۹ میلی��ارد ریال، بیش��ترین 
ضمانت نامه ه��ای ص��ادر ش��ده را 
در س��ال ۹5 به خ��ود اختصاص 
داده اند. مهم ترین فعالیت صندوق، 
ص��دور ضمانت نامه به نفع بانک ها 
و موسس��ات مالی برای پوش��ش 

بخشی از وثیقه تسهیالت اعطایی 
به متقاضیان صنایع کوچک است.

برای  س��قف ضمانت نامه صندوق 
ه��ر متقاض��ی 30میلی��ارد ریال 
اس��ت که 70درصد تس��هیالت و 
سود را پوشش می دهد. همچنین 
میزان پوش��ش صن��دوق ضمانت 
س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک 
در مناط��ق کمتر توس��عه یافته تا 
85درص��د تس��هیالت و س��ود را 
شامل می ش��ود. صندوق ضمانت 
س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک 
متعه��د اس��ت در ص��ورت ع��دم 
بازپرداخت بدهی از سوی گیرنده 
تسهیالت  )صنایع کوچک( مبلغ 
ضمانت نام��ه را ب��ه بانک پرداخت 

کنند.

براس��اس قوانین موجود، صنایع 
کوچ��ک ب��ه واحده��ای صنعتی 
اطالق می ش��ود که تعداد پرسنل 
در آنها طبق مجوز های صادر شده 
کمتر از 50 نفر باش��د، همچنین 
صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری 
صنای��ع کوچک می تواند برای این 
واحده��ای صنعت��ی کوچک انواع 
ضمان��ت نامه ه��ای حس��ن انجام 
تعه��دات، ضمانت نام��ه مزایده و 
مناقصه، پی��ش پرداخت و... صادر 
کن��د. ای��ن گ��زراش می افزای��د: 
در س��ال ۹5 صن��دوق ضمان��ت 
با  س��رمایه گذاری صنایع کوچک 
بیش��تر بانک ها و موسسات مالی 
تفاهم نام��ه هم��کاری امضا کرده 

است.

رشد 66 درصدی ارزش ضمانت نامه های صادر شده برای صنایع کوچک در سال 95

صنـعت

صنعت

مدیرعامل صندوق توسعه ملی: 
 اعطای تسهیالت به شرط تامین 

6۰ درصد کاالها از تجهیزات داخلی 
است

مدیرعامل صندوق توس��عه ملی گفت: برای صادرکننده 
واقع��ی که بی��ش از ۶0 درصد از کاالهای پروژه خود را از 
کااله��ای داخلی تامین کند، هیچ محدودیتی برای تامین 
اعتبار وجود ندارد. به گزارش ایسنا، احمد دوست حسینی 
صب��ح دیروز در همایش تقدیر از صادرکنندگان تجهیزات 
و خدمات فنی و مهندس��ی صنعت آب و برق با اش��اره به 
جایگاه این صندوق، اظهار داش��ت: صندوق توس��عه ملی 
یک صندوق »توسعه« است و نه یک صندوق »یارانه ای« 
و هدف از تاسیس آن تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی 
به حوزه هایی اس��ت که بتواند متضمن منافع نسل آینده 

در کشور باشد. 
وی اف��زود: براس��اس ضواب��ط و مقررات صن��دوق تنها 
20 درصد از س��رمایه های صن��دوق می تواند به بخش های 
عموم��ی و غیر دولت��ی تخصیص یاب��د، بنابراین نمی توان 
به درخواس��ت هایی خارج از این قاعده پاس��خگو بود. وی 
تصریح ک��رد: در حال حاضر، صندق توس��عه ملی حدود 
2300 میلی��ارد تومان ب��رای حمای��ت از صادرکنندگان 
داخل��ی در بانک ه��ا س��پرده گذاری ک��رده و صن��دوق با 
درخواست هایی که در این زمینه بوده و در چارچوب های 

قانونی بگنجند، بالفاصله تسهیالت اعطا می کند. 
دوست حسینی تاکید کرد: برای صادرکننده واقعی که 
بی��ش از ۶0 درص��د از کاالهای پروژه خ��ود را از کاالهای 
داخل��ی تامی��ن کن��د، هی��چ محدودیت��ی ب��رای تامین 
اعتبار وج��ود ندارد اما به هیچ عنوان به درخواس��ت های 
شرکت هایی که خارج از این چارچوب عمل کنند، ترتیب 
اث��ر داده نخواه��د ش��د. مدیرعامل صندوق توس��عه ملی 
خاطرنش��ان کرد: تنها محدودیت زمانی که در این حوزه 
در ح��ال حاضر وجود دارد یک بازه زمانی دو س��اله برای 
بازپرداخت تس��هیالت است که امیدواریم بتوانیم این بازه 

را تا هفت سال نیز افزایش دهیم. 

وزارت صنعت خبر داد 
رشد میانگین 18.5درصدی قیمت 

تیرآهن در بهمن 95
وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت برخی اقالم مهم 
را در بهمن ماه ۹5 نس��بت به ماه مش��ابه در س��ال ۹4 
بررسی کرد و در زمینه تیرآهن نمره های 14، 1۶ و 18 
قیمت هرکیلو گرم به طور میانگین رش��د 18.5درصدی 
را نش��ان می دهد. به گزارش ایرن��ا، برپایه جدول آماری 
منتش��ر ش��ده، قیمت هرکیل��و گرم تیرآه��ن نمره 14 
ذوب آه��ن اصفهان در بهمن ۹4 برابر با 1۶ هزار و 347 
ری��ال بود که نس��بت به رقم 1۹ ه��زار و 235 ریال در 
بهمن ۹5 رش��د 17.7 درص��دی را ثبت کرد، همچنین 
قیمت هر کیلوگ��رم تیرآهن نمره 1۶ ذوب آهن اصفهان 
در بهم��ن ۹4 ب��ه 1۶ ه��زار و 4۶8 ریال رس��یدکه در 
مقایس��ه با رقم 1۹ هزار و ۹8 ریال بهمن ۹5 رش��د 1۶ 

درصدی داشت.
ع��الوه براین نرخ هر کیلوگرم تیرآهن 18 ذوب آهن در 
بهم��ن ۹4 برابر با 15 ه��زار و 738 ریال بود و در بهمن 
۹5 به 1۹ هزار و 203 ریال رسیدکه رشد 22 درصدی را 
از آن خود ساخت. برابر داده های آماری وزارتخانه مزبور، 
هرکیلوگ��رم میلگرد آجدار نمره 12 در بهمن ۹4 به رقم 
13 هزار و 212 ریال رسیدکه با افزایش 30.1درصدی در 

بهمن ۹5 به نرخ 17 هزار و 1۹5ریال عرضه شد.
میلگ��رد آجدار نمره 14 نی��ز در بهمن ماه ۹4 هرکیلو 
گ��رم 13 ه��زار و 103 ریال قیمت داش��ت، اما در بهمن 
۹5 با رشد 31.5درصدی به 17 هزار و 228 ریال رسید. 
میلگرد س��اده نمره 8 ه��م در بهمن ۹4 هر کیلوگرم 14 
ه��زار و 1۶1 ری��ال ب��ه 17 هزار و ۶۶8 ریال رس��ید که 

24.8درصد رشد را ثبت کرد.
همچنین نبش��ی نمره 8 هم از هرکیلو گرم 14 هزار و 
873 ریال در بهمن ۹4 با رش��د 23.5درصدی در بهمن 

۹5 به قیمت 18 هزار و 375 ریال بالغ گشت.
نبشی نمره 12 نیز از هرکیلوگرم 14 هزار و ۹75 ریال 
در بهمن ۹4 به 18 هزار و 4۶4 ریال در بهمن ۹5 رسید 
ک��ه افزایش 23.3 درصدی را نش��ان می دهد. به گزارش 
ایرنا برپای��ه جداول آماری انجم��ن تولیدکنندگان فوالد 
ای��ران، میزان تیرآهن تولیدی 11 ماهه پارس��ال به رقم 
۹41 هزار تن رس��ید که نسبت به رقم یک میلیون و 83 
هزار تن تولید ش��ده در دوره مشابه در سال ۹4، افت 13 

درصدی دارد.
تیرآه��ن صادر ش��ده در 11 ماه��ه ۹5  )منتهی به 
بهمن ماه( هم 178 هزار تن ثبت ش��د که در مقایسه 
با 1۶3 ه��زار تن میزان صادر ش��ده در 11 ماهه ۹4 
رش��د ۹درصدی را نشان می دهد. عالوه براین میلگرد 
تولید شده در دوره 11 ماهه پارسال به رقم ۶میلیون 
و 1۶4 هزار تن رس��ید که نس��بت به رقم 5میلیون و 
744 هزار تن عملکرد مدت مش��ابه در سال ۹4 رشد 
7درص��دی را ثبت کرد. میزان صادرات میلگرد در 11 
ماه��ه ۹5 برابر با 234 هزار تن بود که در مقایس��ه با 
رقم 270 هزار تن تولید دوره مش��ابه در سال ۹4 افت 

13درصدی دارد.

صادرات

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات: 
به هیچ کشوری بدهکار نیستیم

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران آمادگی ضمانت 
صادرات��ی این صندوق را تا 13 هزار میلیارد تومان عنوان 
ک��رد و گفت: در حال حاضر حج��م بدهی های بین المللی 
ایران بس��یار اندک بوده و تنها 2 درصد از GDP را در بر 
می گی��رد، درحالی که این رقم در کش��ورهای دیگر حدود 
30 درصد است. به گزارش ایسنا، سیدعلی سیدکمال صبح 
دیروز در نشست خبری به ارائه  توضیحاتی درباره عملکرد 
صن��دوق ضمانت صادرات پرداخت و گفت: بحث صادرات 
برای کش��ور امری مهم تلقی می ش��ود و ما در منطقه ای 
پرآشوب فعالیت می کنیم، اما در قیاس با سایر کشورهای 

منطقه اطمینان بیشتری در ایران حاکم است. 
وی با بی��ان اینکه صن��دوق ضمانت صادرات پوش��ش 
ریس��ک های تج��اری را نی��ز برعه��ده می گی��رد که اگر 
صادرکنندگان ایرانی در برخی موارد نتوانستند هزینه های 
خود را از کشورهای طرف قرارداد بگیرند به آنها کمک کرده 
باشد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین 
عن��وان ک��رد: در س��ال 1383 حجم ص��ادرات غیرنفتی 
 ای��ران حدود 3.5 میلیارد دالر ب��ود، اما اکنون این رقم به 
44 میلی��ارد دالر رس��یده و طی مدت پنج س��ال، رش��د 
بیش از 11 برابری داش��ته است. سیدکمال ادامه داد: در 
خصوص بحث رش��د میانگی��ن در زمینه ضمانت صادرات 
کوتاه مدت طی 11 س��ال گذش��ته حدود 30 درصد رشد 

داشته ایم. 
وی اظهار کرد: در ح��وزه ضمانت صادرات میان مدت و 
بلندمدت نیز اکن��ون از 122 میلیون دالر به ۶۹۶ میلیون 
دالر رس��یده ایم و رش��دی بالغ بر 470 درص��د را در این 
حوزه ش��اهدیم. همچنی��ن در حوزه ص��ادرات بلندمدت 
در س��ال گذشته حدود 11۹ درصد رش��د وجود داشته و 
از ۹3میلیون دالر در س��ال 13۹4 ب��ه 204 میلیون دالر 
رس��یده ایم. مدیرعامل صن��دوق ضمانت ص��ادرات ایران 
اظه��ار کرد: در بحث ارائه  خس��ارت نیز 24 درصد کاهش 
خسارت داش��ته ایم و ۹ درصد در حوزه بازیافت خسارات، 

رشد کرده ایم. 
س��یدکمال همچنین عنوان کرد: اکن��ون فرهنگ بیمه 
صادراتی در کش��ور ما بس��یار ضعیف است. از سوی دیگر 
امس��ال بیمه ای تحت عنوان ریس��ک نوس��انات ارز را در 
نوس��انات مان دیده ایم و به طور کلی برای��ن باوریم که در 
فضای صادراتی تنوع محصوالت و نزدیک شدن به فرهنگ 
کش��ورهای واردکننده می تواند امکان توسعه فعالیت ها را 
فراه��م کند. وی تصریح کرد: نکته دیگر آنکه الزم اس��ت 
ص��ادرات در اولوی��ت قرار گی��رد. اکنون سیس��تم بانکی 
م��ا مباحث مربوط ب��ه واردات را به خوبی بلد اس��ت، اما 
صادرات را نمی شناس��د و برهمین اساس الزم است روی 
ای��ن موضوع کار کنیم و دس��تگاه های مختلف و مربوط با 
تج��ارت خارج��ی دقت نظر کافی در این حوزه را داش��ته 

باشند. 
مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت صادرات ای��ران همچنین 
به س��ود بانک ها اش��اره کرد و گفت: الزم اس��ت سیستم 
بانکی س��ودی متعارف و مقرون به صرفه داش��ته باش��د. 
س��یدکمال در بخش��ی دیگر از صحبت های خود به رتبه 
ریسک اشاره کرد و گفت: برای کاهش این رتبه در فضای 
بین الملل��ی این گونه مطرح می ش��ود که بای��د هیچ گونه 
بدهی به موسس��ات بیمه و اعتباری نداش��ته باشیم البته 
در گذشته برخی مش��کالت در کشور آلمان وجود داشت 
ک��ه خوش��بختانه اکنون این مش��کالت برطرف ش��ده و 
مش��کل خاصی با این کشور نداریم. وی ادامه داد: بخشی 
از بدهی ه��ا نیز مربوط به مجارس��تان بود که موضوع این 
کشور اکنون حل ش��ده و تنها ما مقداری بدهی به ایتالیا 
داریم که البته این بدهی هم مرتبط به یکی از شرکت های 

بخش خصوصی می شود. 
ام��ا در مجام��ع بین الملل این گونه عنوان ش��ده که اگر 
قرار باش��د برای کاهش رتبه ریسک ایران رأی مثبت داده 
شود الزم است که این بدهی پرداخت شود. سیدکمال در 
بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به ذخایر ایران، 
تصریح کرد: در چنین ش��رایطی اگر کش��ورهای مختلف 
بخواهند با ایران وارد مراودات تجاری شده یا در این کشور 
سرمایه گذاری کنند ریسک چندانی وجود نداشته و در واقع 
ریسک س��رمایه گذاری در ایران نسبت به تمام کشورهای 
منطقه کمتر بوده و اس��تحقاق ما در این بخش رتبه دو و 
 سه اس��ت. وی سرمایه صندوق ضمانت صادرات را معادل 
1300 میلیارد تومان دانس��ت و اظه��ار کرد: این صندوق 
آمادگ��ی دارد ت��ا 10 برابر این مبلغ نی��ز ضمانت بیمه ای 

اعطا کند. 



صن��دوق  نشس��ت  نخس��تین 
بین الملل��ی پ��ول و بان��ک جهانی 
از زم��ان انتخاب دونال��د ترامپ به 
ریاس��ت جمهوری آمریکا در حالی 
ای��ن هفته ب��ه کار خ��ود پایان داد 
که در بیانیه پایانی هیچ اش��اره ای 
دونالد  به سیاس��ت های حمایت��ی 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و البته 
تغییرات آب و هوایی زمین صورت 

نگرفته است. 
به گزارش »فرصت امروز« با روی 
کار آمدن دونالد ترامپ و همچنین 
ماری��ن لوپ��ن، نامزد راس��ت گرای 
ریاس��ت جمهوری فرانس��ه و اعالم 
سیاست های حمایتی و ملی گرایانه 
آنه��ا، نگرانی ه��ا درب��اره تضعی��ف 
جای��گاه تجارت جهان��ی و به خطر 
افت��ادن نظام تج��ارت آزاد افزایش 
یافت و همین امر اهمیت نشس��ت 
بهاره صن��دوق بین الملل��ی پول و 

بانک جهانی را دوچندان کرد. 
این نشست با حضور رؤسای کل 
بانک های مرکزی و وزرای اقتصادی 
188 کش��ور جه��ان از 21 ت��ا 23 
آوریل )یکم تا س��وم اردیبهش��ت( 
در واش��نگتن آمریکا برگزار ش��د و 
در بیانی��ه پایانی بدون  آنکه اش��اره 
مس��تقیم و روشنی به سیاست های 
اقتص��ادی دونالد ترام��پ مبنی بر 

حمایت از تولی��د داخلی و محدود 
ک��ردن تجارت آزاد ص��ورت گیرد، 
صرفاً از کشورها خواسته شده است 
از اجرای سیاس��ت های درونگرایانه 
بپرهیزن��د. این در حالی اس��ت که 
صندوق بین المللی پ��ول در بیانیه 
پیشین خود با لحن تند و محکمی 
از نظ��ام تج��ارت آزاد دف��اع کرده 
و از کش��ورها خواس��ته ب��ود تا در 
مقابل تمامی اشکال حمایت گرایانه 

مقاومت کنند. 
پیش از این، ترامپ در راس��تای 
سیاس��ت های حمایتی خود تهدید 
ک��رده بود که آمریکا را از س��ازمان 
تج��ارت جهانی و تمامی توافق های 
تج��اری که منافع این کش��ور را به 
نوعی تهدی��د کند، خ��ارج خواهد 
کرد و از آنجا که آمریکا بزرگ ترین 
س��هامدار بانک جهان��ی و صندوق 
بین الملل��ی پول به ش��مار می رود، 
چگونگ��ی برخ��ورد با م��وج رو به 
افزای��ش احساس��ات ض��د جهانی 
ش��دن در آمری��کا بع��د از انتخاب 
ترامپ به عنوان ریاس��ت جمهوری 
ای��ن کش��ور از محوره��ای اصل��ی 
نشس��ت بهاره صن��دوق بین المللی 

پول و بانک جهانی بود. 
همچنی��ن در بیانی��ه پایانی این 
نشس��ت به تغیی��رات آب و هوایی 

زمین توجهی نش��ده اس��ت و این 
امر با توجه ب��ه همزمانی برگزاری 
نشس��ت بهاره صن��دوق بین المللی 
پ��ول و بان��ک جهان��ی ب��ا روز 22 
آوری��ل؛ روز زمی��ن جال��ب به نظر 

می رسد. 
آسوش��یتدپرس،  گ��زارش  ب��ه 
کریس��تین الگارد رئی��س صندوق 
بین المللی پول و آگوستین کارستنز 
رئی��س بان��ک مرک��زی مکزیک و 
سیاس��ت گذاری  کمیت��ه  رئی��س 
ای��ن صن��دوق در کنفرانس خبری 
اختتامیه نشس��ت، هیچ اش��اره ای 
به ای��ن دو موضوع نکردند و الگارد 
اع��الم ک��رد که ای��ن امر مس��ئله 
جداگانه ای اس��ت و در دستور کار 

صندوق قرار ندارد. 
وی در ای��ن ب��اره ب��ا اش��اره به 
اهمیت توجه به دیدگاه های تمامی 
کشورها نسبت به تجارت گفت که 
هم��ه ما ب��ه دنبال تج��ارت آزاد و 

عادالنه هستیم. 
بنا بر این گزارش، بیانیه اختتامیه 
نشس��ت 20 کشور اقتصادی بزرگ 
جه��ان G20 که ماه گذش��ته در 
بادن بادن آلمان برگزار ش��د نیز با 
تغییرات مشابهی نسبت به موضوع 
سیاس��ت های حمایت گرایی همراه 

بود. 

اس��وار پراس��اد، از کارشناس��ان 
تج��اری دانش��گاه کورن��ل معتقد 
بیانیه ه��ای  در  تغیی��ر  اس��ت 
 G20 صن��دوق بین المللی پ��ول و
نش��ان دهنده تمایل دول��ت آمریکا 
به تأکید بر تغییر سیاست های این 

کشور است. 
بین المللی  بهاره صندوق  نشست 
پ��ول و بان��ک جهان��ی در حال��ی 
برگزار ش��د ک��ه اقتص��اد جهان به 
دلیل عملکرد بهت��ر آمریکا و چین 
اقتصادهای  بزرگ تری��ن  به عن��وان 
دنیا در حال بهبود اس��ت و افزایش 
قیم��ت کااله��ا موج��ب کمک به 
بس��یاری از کش��ورهای در ح��ال 

توسعه شده است. 
در  پ��ول  بین الملل��ی  صن��دوق 
جدیدترین پیش بینی خود، رش��د 
اقتصاد دنیا در سال جاری میالدی 
ک��ه  زده  تخمی��ن  3.5درص��د  را 
بیشترین رشد در پنج سال گذشته 
و باالتر از 3.1 درصد رش��د س��ال 

گذشته است. 
این صن��دوق در بیانیه اختتامیه 
خ��ود نس��بت ب��ه عوام��ل خطری 
مث��ل کاه��ش به��ره وری، افزایش 
سطح بدهی ها و همچنین ابهامات 

سیاسی هشدار داده است. 
اقتص��اد دنی��ا هن��وز موف��ق به 

بازگردان��دن میلیون ها ش��غلی که 
در بحران مالی س��ال 2008 از بین 
رفت، نشده است و از این رو سران 
اقتص��ادی دنیا معتقد هس��تند که 
تأثیرات جانب��ی این رکورد عمیق، 
نقش بسزایی در افزایش فشارها بر 

تجارت آزاد و مهاجرت دارد. 
وولفگانگ ش��وبل، وزی��ر دارایی 
آلم��ان در این باره گفت: اگر تالش 
بیشتری در مقابل افزایش نابرابری 
دس��تمزدها انجام نش��ود، ش��اهد 
حمایت گرایی بیش��تر خواهیم بود 
و کش��ورها از جهان��ی ش��دن دور 
می ش��وند. همچنین تارو آسو، وزیر 
دارایی ژاپن با رد نگرانی ها در مورد 
افزایش حمایت گرای��ی بیان کرد: 
تج��ارت آزاد از زم��ان پایان جنگ 
جهان��ی دوم موجب افزایش رش��د 
جهانی ش��ده اس��ت و باید با انجام 

برخی از تغییرات تقویت شود. 
وزی��ر  منوچی��ن،  اس��تیون 
خزان��ه داری آمری��کا نی��ز در ای��ن 
نشس��ت، از درخواس��ت این کشور 
ب��رای کنترل بازارهای ارز توس��ط 
صندوق بین المللی پول و همچنین 
جلوگیری از تالش کش��ورها برای 
کاهش ارزش پ��ول خود به منظور 
افزای��ش ناعادالنه قیم��ت صادرات 

خویش صحبت کرد. 

 نگرانی درباره سیاست های حمایتی دونالد ترامپ ادامه دارد

نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برگزار شد

ش��هید  دانش��گاه  اقتصاد  اس��تاد 
بهش��تی با اش��اره ب��ه اینک��ه تمام 
اتفاقاتی که در س��ال های 138۴ تا 
13۹2 در ش��بکه بانکی ایران افتاد 
ناش��ی از رانتی بود که توسط دولت 
وقت در سیاس��ت های پولی و مالی 
پدید آمده بود، گفت که در۴0 سال 
گذش��ته احیای اقت��داری که اکنون 
در بانک مرکزی شکل گرفته، هرگز 

سابقه نداشته است. 
س��عید لیالز در گفت وگو با ایسنا، 
با اش��اره به اینکه در حال حاضر بار 
دیگر دستورالعمل های بانک مرکزی 
وارد بانک ها می ش��ود، گفت: پس از 
انقالب اس��المی تس��لطی که اکنون 
بانک مرکزی بر بازار پولی کش��ور و 
به خصوص شبکه بانکی و موسسات 
مال��ی تح��ت کنت��رل خ��ود اعمال 

می کند، بی سابقه است. 
وی علت اصلی توس��عه موسسات 
مال��ی و اعتب��اری را در دولت قبل، 
رانت دانس��ت و ادامه داد: متأسفانه 
از س��ال 138۴ ب��ه بع��د در ی��ک 
حرکت کامال س��ازمان یافته توس��ط 
دول��ت از ی��ک طرف سیاس��ت های 
پولی به ش��دت انبس��اطی ش��د و از 
طرف دیگر با کاهش دس��توری نرخ 
به��ره بانکی دولت آغاز به س��رکوب 
سیاس��ت های پول��ی و مالی کرد که 
س��بب ش��د مقدار زی��ادی رانت در 
میزان وام پرداختی به گیرندگان وام 

بانکی اعطا شود. 
ش��هید  دانش��گاه  اقتصاد  اس��تاد 
بهش��تی با اش��اره به سیاس��ت های 
انبس��اطی مالی در دولت قبل افزود: 
در نتیجه اعمال این انبس��اط پولی، 
س��رعت رش��د نقدینگی به درجات 
بس��یار باالی��ی افزایش پی��دا کرد، 
به گونه ای که در بعضی مقاطع از مرز 
۴0 ت��ا ۴5درصد در س��ال نیز عبور 
کرد. سیاس��ت های پولی انبساطی از 
ی��ک طرف تورم ایج��اد می کند و از 
طرف دیگر زمانی که دولت ابزار بهره 
را س��رکوب کرد و به طور دس��توری 
می��زان آن را پایی��ن آورد، دریافت 
وام از ش��بکه بانکی به نوعی دریافت 
جایزه به حساب می آمد. این مسئله 

عل��ت افزایش بی س��ابقه تقاضا برای 
تأس��یس بانک و موسسات اعتباری 

شد. 
همچنین  کرد:  خاطرنش��ان  لیالز 
سیاس��ت دولت اصالح��ات مبنی بر 
عدم اعطای مجوز بانک به بخش های 
ش��به دولتی و دولت��ی و نهاده��ای 
حکومتی  دس��تگاه های  به  وابس��ته 
به صورت ش��خصی یا س��ازمانی در 
دولت آقای احمدی نژاد از بین رفت 
و این دستگاه ها، یعنی نهادهایی که 
کوچک ترین ارتباطی به مسئله بانک 
و سیاس��ت های پولی ندارند، نه تنها 
درخواست تأس��یس بانک دادند که 
موف��ق به اخذ مجوز نیز ش��دند و به 
این ترتیب تأس��یس بانک به رانتی 
تبدیل شد که دولت پیشین آن را در 
اختیار وفاداران خود و دستگاه هایی 
که نفوذ کافی داشتند تا این رانت را 

طلب کنند، قرار داد. 
وی با تأکید بر اینکه تمام اتفاقاتی 
ک��ه در س��ال های 138۴ تا 13۹2 
در ش��بکه بانکی ایران افتاد، ناش��ی 
از رانت��ی ب��ود که توس��ط دولت در 
سیاس��ت های پول��ی و مال��ی پدید 
آورده بود، تصریح کرد: در این زمینه 
مکانی��زم دولت این ب��ود که از یک 
طرف به دلیل سیاس��ت های انبساط 
پولی نرخ ت��ورم افزایش پیدا کرد و 
از طرف دیگر نرخ بهره کاهش یافت 
که به این ترتیب عالوه بر بانکداری، 

وام گرفت��ن نیز به صرف��ه بود و تمام 
این ها یکب��اره به ص��ورت انفجاری 
فضای��ی را پدی��د آورد که در س��ال 
13۹2، 20درصد از نظام پولی کشور 
را بازارهای غیرمتشکل تشکیل داد. 
یعنی بازارهایی که به هیچ وجه تحت 
کنترل هیچ دس��تگاهی در حکومت 
نبودن��د و م��ا غالبا آنه��ا را به عنوان 
موسس��ات مالی و اعتباری غیرمجاز 

می شناسیم. 
ای��ن تحلیلگ��ر اقتص��ادی در این 
خصوص که توس��عه موسسات مالی 
و اعتب��اری چقدر در اقتصاد کش��ور 
رون��ق به وج��ود آورد، اضاف��ه کرد: 
رون��ق در کجا باید بازتاب پیدا کند؟ 
متوس��ط رش��د اقتصادی در دولت 
قبل ب��ا آن  هم��ه بی انضباطی پولی 
و مال��ی و درآمده��ای ارزی نص��ف 
دول��ت آق��ای روحانی بوده اس��ت. 
متوس��ط رش��د اقتصادی در دولت 
پیش��ین در مدت هشت سال کمتر 
از 2درصد بوده، درحالی که متوسط 
رش��د اقتصادی در دولت اصالحات 
۶درص��د و دو دولت آقای هاش��می 
حدود ۶درصد بوده است. این نشان 
می ده��د ادعای رونق بخش��یدن به 
بازار نه تنه��ا حقیقت ندارد که دروغ 
بزرگی اس��ت و اص��ال رونقی در کار 
نبوده و آن رونق اندک نیز ناش��ی از 

تورم بوده است. 
در  را  دول��ت  کارنام��ه  لی��الز 

س��اماندهی ب��ه موسس��ات مالی و 
اعتب��اری غیرمج��از مخصوص��ا در 
خراس��ان رضوی مثبت تلقی و بیان 
ک��رد: پ��س از انقالب اس��المی این 
تس��لطی که اکنون بانک مرکزی بر 
بازار پولی کشور و به خصوص شبکه 
بانکی و موسسات مالی تحت کنترل 
خود و پوشش دولت اعمال می کند، 
بی س��ابقه اس��ت و هرگز در ۴0سال 
گذشته اینچنین اقتدار بانک مرکزی 

احیا نشده بود. 
وی عنوان کرد: علت اینکه مشهد 
مرکز چنین مبادالتی ش��ده به دلیل 
نی��روی گری��ز از مرکزی اس��ت که 
در این س��ال ها ش��کل گرفته است 
و مش��هد را ب��ه پایتخت پولش��ویی 
پولی و مالی کش��ور تبدیل کرد. در 
حال حاض��ر در حوزه سیاس��ی نیز 
این نی��روی گریز از مرکز را می توان 

مشاهده کرد. 
ش��هید  دانش��گاه  اقتصاد  اس��تاد 
بهش��تی ادامه داد: در ح��ال حاضر 
نه تنه��ا بخ��ش مهم��ی از این بمب 
س��اعتی ک��ه زی��ر پایه ه��ای نظام 
جمهوری اسالمی کار گذاشته شده 
ب��ود، از طریق فروپاش��ی نظام پولی 
و بانک��ی خنثی ش��ده اس��ت، بلکه 
به ج��د می توان گف��ت اقتداری که 
اکنون بان��ک مرکزی در حوزه پولی 
بر بانک ها و موسس��ات مالی دارد در 
تمام ۴0 سال گذشته بی سابقه بوده 

به  وحش��تناکی  پرونده های  اس��ت. 
نام های پدیده، ثامن الحجج و میزان 
س��اماندهی شده و کاس��پین نیز در 
حال س��اماندهی است. اکنون درک 
می کنیم که چه بمب ساعتی بزرگی 
زیر پایه های نظام خنثی شده است. 
لیالز با اشاره به اینکه خطر این 
بمب س��اعتی هن��وز به طور کامل 
رفع نش��ده اس��ت، افزود: هرچند 
هن��وز ای��ن معضل کام��ال مرتفع 
نش��ده و راه نرفته بسیار زیادی در 
پی��ش داریم و هن��وز خطر وجود 
دارد، ام��ا ش��رایط تا ح��د زیادی 
تح��ت کنترل درآم��ده و اکنون از 
مرحل��ه بح��ران خارج ش��ده ایم و 
این بحران کنترل ش��ده است. ما 
هنوز در نظام پولی کش��ور با یک 
ش��کاف بزرگ روبه رو هستیم که 
این شکاف بزرگ مطالبات معوقی 
اس��ت که هر کسی دریافت کرده، 
به دلی��ل وثای��ق ارزان قیمتی که 
به بانک ها و موسس��ات داده یا به 
دلیل فسادی که در این نظام پولی 
وجود داشته پرداخت نکرده است. 
به عقیده من در حال حاضر 200 
تا 300 هزار میلیارد تومان معوقه 
واقعی در شبکه بانکی وجود دارد. 
وی با بیان اینکه به نظر می رسد 
50درص��د کل دارایی های ش��بکه 
بانکی اص��ال قابلیت نقدش��وندگی 
ن��دارد، گفت: اگ��ر تم��ام بانک ها 
بخواهن��د وثایق��ی ک��ه در اختیار 
دارن��د فروخته و معوق��ات خود را 
نقد کنند قیمت ملک نصف قیمت 
فعلی می ش��ود. این بحران عظیمی 
که ظرف 10 سال گذشته به وجود 
آمده در 10 س��ال پ��س از آن نیز 
به ط��ور کامل س��اماندهی نخواهد 

شد. 
این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: 
در وضعیت فعلی مس��ئله این است 
ک��ه آیا جهت گی��ری دولت در حل 
این معضل درس��ت اس��ت و آیا روز 
ب��ه روز در مس��یر فاصل��ه گرفتن از 
بحران حتی به اندازه یک سانتی متر 
هس��تیم یا نه که پاس��خ من به این 

پرسش ها قطعا مثبت است. 

صدور بی رویه مجوز تأسیس بانک؛ هدیه دولت قبل به مراکز قدرت

در  چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا
نمایندگان 35 بانک، شرکت و مؤسسه 

مالی اروپایی به تهران می آیند

رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی گفت: 35 بانک، شرکت 
و مؤسس��ه مالی اروپای��ی برای»چهارمین همایش تجاری و 

بانکی ایران و اروپا« به تهران می آیند. 
ب��ه گزارش»فرصت ام��روز«، علی دیواندری روز گذش��ته 
در نشس��ت خبری»چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران 
و اروپ��ا« از برگ��زاری این همایش در روزه��ای نهم و دهم 
اردیبهش��ت ماه امس��ال در مرک��ز همایش ه��ای بین المللی 
صدا وس��یما خب��ر داد و گفت: به دنبال برگزاری س��ه دوره 
موفق از همای��ش تجاری ایران و اروپا در ش��هرهای تهران 
و فرانکف��ورت،  »چهارمی��ن همایش تج��اری و بانکی ایران 
و اروپا« در دو محور فرصت های س��رمایه گذاری در ایران و 
بررس��ی روند پیشرفت فرآیندهای مالی در یک سال پس از 

تحریم ها برگزار می شود. 
رئیس پژوهش��کده پول��ی و بانکی یک��ی از پیش نیازهای 
اتص��ال بانکداری ای��ران به دنیا را بحث تطبی��ق با مقررات 
به عنوان زیرس��اخت و یک نیاز برشمرد و با اشاره به بررسی 
 IFRS موضوع شفافیت و رعایت استاندارد گزارشگری مالی
در همای��ش، عنوان کرد: یکی از پیش نیازهای اتصال مجدد 
نظام بانکی ایران با نظام بین المللی، شفافیت در گزارشگری 
مالی اس��ت و بانک مرکزی نیز اقدامات خوبی در این زمینه 

انجام داده است. 
دیواندری تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروش��یمی 
را از جمل��ه موضوع��ات مرب��وط به محورهای یاد ش��ده در 
همای��ش ذکر ک��رد و گفت: بانک ها و ش��رکت های خارجی 
فعال در زمینه س��رمایه گذاری، نقش تأثیرگذاری در هدایت 

سرمایه گذاری و آوردن منابع مالی اروپایی به ایران دارند. 
وی بررس��ی فرصت های موجود در حوزه راه و مس��کن و 
شهرس��ازی را از دیگ��ر موضوعات این همای��ش عنوان کرد 
و اف��زود: به موضوعات��ی مانند هم��کاری در زمینه بورس، 
بانک و بیمه و برقراری روابط کارگزاری و سرمایه گذاری در 
سخنرانی های کلیدی و همچنین کارگاه ها و پنل ها پرداخته 

می شود. 
رئی��س پژوهش��کده پولی و بانک��ی پنل ه��ای چهارمین 
همای��ش بانک��ی ایران و اروپا را بررس��ی وضعیت سیس��تم 
بانکی، نظارت بر بانک ها و مقررات گذاری، راه اندازی ش��عب 
بانک های ایرانی در اروپا، مطالبات معوق و انجماد دارایی ها، 
فرصت های سرمایه گذاری در ایران و شفافیت مالی و جرائم 

مالی اعالم کرد. 
وی از حض��ور وزیر امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی 
در این همایش خب��ر داد و اضافه کرد: در این همایش قرار 
اس��ت هش��ت س��خنران کلیدی و 1۶س��خنران خارجی از 
کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، هلند، روسیه و سوییس در 

موضوعات مورد نظر همایش سخنرانی کنند. 
دیواندری همچنین درب��اره کاهش هزینه مبادالت بانکی 
و تأثیر چنی��ن همایش هایی در این زمین��ه گفت: در دوره 
تحریم ها، مبادالت بانکی با دو ویژگی هزینه و ریسک باال و 
به سختی انجام می ش��د؛ خوشبختانه پس از تسهیل روابط 
بانکی در یک س��ال و نیم گذش��ته هزینه مب��ادالت به طور 

چشمگیری پایین آمده است. 
 وی تصری��ح کرد: پایین آمدن هزین��ه مبادالت منجر به 
کاهش قیمت تمام شده پول و مواد اولیه و همچنین تجارت 
بین المللی می شود. تمامی این موضوعات در همایش بانکی 

ایران و اروپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
دیوان��دری در پاس��خ به س��والی درب��اره دس��تاوردهای 
همایش ه��ای قبل��ی برگزار ش��ده، گف��ت: در همایش های 
قبل��ی انتظارات اروپایی��ان و به ویژه بانک مرک��زی اروپا در 
ارتباط با تطبیق استانداردهای بانکی ایران با استانداردهای 
بین المللی اروپایی و نگرانی ها و ابهامات مطرح شد و مدیران 
بانکی کش��ور توضیحات الزم را در این باره ارائه و نگرانی ها 

را رفع کردند. 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اعالم اینکه چشم اندازهای 
بکر س��رمایه گذاری در ایران برای ش��رکت کنندگان اروپایی 
همایش مشخص می شود، بر لزوم توسعه روابط با کشورهای 
اروپایی تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در برخی صنایع 
خاص، تجارت ایران با کش��ورهای اروپایی انجام می ش��ود و 
اینکه در سال های قبل یورو جایگزین دالر در مراودات ارزی 
ایران شده است، توسعه روابط با اروپایی ها نیاز اقتصاد ایران 

است. 
وی ادامه داد: این همایش فرصت خوبی است تا اروپاییان 
با واقعیت های اقتصاد ایران آش��نا ش��وند. حضور بانک های 
ب��زرگ ایران��ی و اروپای��ی در این گون��ه همایش ها فرصت 
مغتنمی است و هرچند در دوران تحریم بخشی از مراودات 
تجاری ایران به سمت آسیا سوق پیدا کرد، اما همچنان اروپا 

سهم بسزایی در تجارت خارجی ایران دارد. 
رئی��س پژوهش��کده پولی و بانکی گفت: در ش��رایطی که 
ذخایر ارزی نی��ز به یورو نگهداری می ش��ود، ایران به نظام 
تس��ویه یورو یعنی تارگت 2 و نیز سیستم مبادله ارزی یورو 
نیاز دارد، ضمن آنکه حتی برای توس��عه تجارت با آسیا باید 

این مراودات ارزی با اروپا تقویت شود. 
رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی درباره مس��دود ش��دن 
حس��اب برخی از اتباع ایرانی در انگلیس گفت: ممکن است 
برخی بانک ها به طور س��لیقه ای یا ناشی از نداشتن شناخت 
کافی از ش��رایط، سخت گیری های بیش��تری را روی برخی 
مش��تریان اعمال کنند. این موضوع نیاز به بررس��ی بیش��تر 
دارد و البته در این همایش مباحثی از این دس��ت برای رفع 
موانع از مس��یر مراودات تجاری و مالی ایران و کش��ورهای 
اروپایی مورد بحث قرار می گیرد.  وی با اشاره به پیچیده تر و 
سخت گیرانه تر شدن قوانین مرتبط با جرائم مالی و پولشویی 
گفت: براس��اس دس��تورالعمل هایی که به بانک های اروپایی 
داده  ش��ده اس��ت، آنها باید از 28 ژوئن آین��ده  )هفت تیر 
۹۶( خود را منطبق با مقررات ش��ماره چهار پولشویی کنند؛ 
هرچند این مقررات بیش��تر آث��ارش روی روابط کارگزاری 

بانکی است و چندان افراد و اشخاص را در بر نمی گیرد. 
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خبرنــامه

 نقش سیاست های دولت قبلگزارش2
 در چالش کنونی بانک ها

دول��ت  نهم و دهم با اجرای دو طرح »مس��کن مهر« و 
»یارانه ها« اقتصاد کش��ور را در ت��ورم فزاینده قرار  داد و 
بانک ه��ا را مجبور به خرید دارایی های ثابت کرد و باعث 
بلوکه ش��دن سرمایه سیس��تم بانکی در بخش خانه های 

خالی شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، تصمیمات اقتص��ادی دولت  نهم و 
 دهم در عرصه اقتصاد و بخش مسکن که با جهش 300

 درصدی قیمت مس��کن بین سال های 138۴ تا 13۹2 
هم��راه بود، در نهایت به رکود منجر ش��د. در زمانی که 
ت��ورم به طور روزانه در دولت قب��ل باال می رفت بانک ها 
برای اینک��ه خود را با افزایش نرخ ت��ورم تطبیق دهند، 
مجبور به خرید امالک و مستغالت به عنوان دارایی  ثابت 
شدند، اما اکنون نمی توانند به منابع مالی خود دسترسی 

پیدا کنند. 
زمانی که رئیس دولت قبل از پاستور خداحافظی کرد 
چند یادگاری به جا گذاش��ت؛ تورم ۴0.۴ درصد، رش��د 
اقتصادی منفی ۶.8 درصد، رش��د س��رمایه گذاری منفی 
28 درص��د، کاهش صادرات نفت از ح��دود 2.5 میلیون 
بش��که به کمتر از یک میلیون بشکه در روز، تنها بخشی 
از خس��اراتی بود که تحریم های فلج کننده به کشور وارد 

کرد. 
آشفتگی اقتصاد کالن، بخش مسکن را هم درگیر خود 
کرد و اجرای طرح مسکن مهر با تزریق ۴5 هزار میلیارد 
تومان پول داغ بدون پشتوانه که گفته می شود در تاریخ 
اقتصاد کش��ور بی س��ابقه بوده، به رونق بساز و بفروشی 

دولتی و افزایش قیمت مسکن منجر شد. 
در چنین ش��رایطی بانک ها چاره ای نداشتند جز آ نکه 
ب��رای پوش��ش دهی خود با سیس��تم اقتص��اد به خرید 
واحدهای تجاری، اداری و مس��کونی روی بیاورند و این 
اقدام منجر به بروز پدیده خانه های خالی شد؛ طبق آمار 
در سال 1385 بالغ بر ۶50 هزار واحد مسکونی خالی در 
کش��ور وجود داشت که در سال 13۹0 به یک میلیون و 
۶30 هزار واحد رسید، یعنی ظرف پنج سال یک میلیون 

واحد اضافه شد. 
در آخرین سرش��ماری نفوس و مسکن در سال 13۹5 
هم مش��خص ش��د تعداد واحدهای مس��کونی خالی به 

2.5میلیون رسیده است.
 ای��ن یعنی 250 میلیارد دالر عدم بهره وری اقتصادی، 
در حالی که کل س��رمایه ش��رکت های حاضر در بورس 

110 میلیارد دالر است. 
به گواه کارشناس��ان، بخش��ی از بحران فعلی سیستم 
بانکی مرتبط با سیاست های دولت قبل در بخش مسکن 
اس��ت. برآوردها نشان می دهد بخشی از واحدهای خالی 
در اختیار بانک ها قرار دارد که در ش��رایط رکود مسکن 

موفق به فروش آن نمی شوند.
 مث��ال موسس��ه مال��ی و اعتب��اری ثامن الحجج دارای 
امالکی اس��ت که به دلیل رکود مس��کن خریدار ندارد و 
اگر به فروش برسد می توان بخشی از طلب سپرده گذاران 

را پرداخت کرد. 

قیمت انواع سکه افزایش یافت
صراف��ان ب��ازار ارز و طال نرخ ه��ر دالر   آمریکا را 3.752 
توم��ان و ه��ر قطع��ه تم��ام به��ار آزادی ط��رح جدی��د را 
1.22۴.800 تومان تعیین کردند که نش��ان دهنده افزایش 

نرخ دالر و همچنین قیمت انواع سکه است. 
ه��ر یورو در بازار آزاد ۴.0۹2 تومان و هر پوند نیز ۴.813 
تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه ۶۹2.000 تومان 
و هر ربع س��که 382.000 تومان فروخته شد. هر سکه یک 
گرمی 253.000  تومان خرید و فروش شد و هر گرم طالی 

18 عیار 118.238 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.752دالر آمریکا

۴.0۹2یورو اروپا

۴.813پوند انگلیس

1.033درهم امارات

1.052لیر ترکیه

577یوان چین

35ین ژاپن

2.8۹5دالر کانادا

3.825فرانک سوئیس

12.350دینار کویت

1.005ریال عربستان

320دینار عراق

70روپیه هند

881رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

512.150مثقال طال

118.238هر گرم طالی 18 عیار

1.188.000سکه بهار آزادی

1.22۴.800سکه طرح جدید

۶۹2.000نیم سکه
382.000ربع سکه

253.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران در 
جری��ان دومین روز معامالت��ی هفته ۸۷ واحد 
رش��د کرد و در ارتفاع ۷9 ه��زار و 390 واحد 
ق��رار گرفت. در جریان دادوس��تدهای س��وم 
اردیبهشت ماه بازار سهام، تعداد 12۷0 میلیون 
س��هم و حق تقدم به ارزش 320میلیارد تومان 
در 93 هزار نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت. 
روز یکش��نبه در ت��االر شیش��ه ای، نماده��ای 
متعلق به گروه های پتروشیمی و پاالیشی تأثیر 
مثبتی در رش��د شاخص کل داشتند، به طوری 
که نماد سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تأمین ب��ا 5۷ واحد، نماد مخابرات ایران با 51 
واحد، نماد صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با 
49 واح��د، نماد پاالیش نف��ت اصفهان با 39 
واح��د و نماد پ��ارس  خودرو ب��ا 2۷ واحد، به 
ترتیب بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل 
بورس تهران داشتند. همچنین نماد های ملی 
صنایع م��س ایران و معدنی و صنعتی گل گهر 
بیش��ترین تأثیر منفی را بر شاخص کل به جا 
گذاشتند. بر این اساس، نماد معدنی و صنعتی 
گل گه��ر با 33 واحد و نم��اد ملی  صنایع  مس  
ای��ران با 2۸ واحد، بیش��ترین تأثیر منفی را در 

محاسبه شاخص کل بورس داشتند.
 

روند رو به رشد قندی ها 
روز یکش��نبه در گروه قندی ها ش��اهد رشد 
در قیم��ت پایان��ی و قیم��ت آخری��ن معامله 
بودیم. روز ش��نبه ه��م وضعی��ت قندی ها به 
همین صورت بود به طوری که تعداد زیادی از 
نمادهای ای��ن گروه با صف خرید همراه بودند 
اما خودروهایی که روز شنبه پا به پای قندی ها 

رش��د کرده بودند، روز گذش��ته شاهد شرایط 
متفاوت��ی بودند، به طوری ک��ه تعداد زیادی از 
نمادهای خودرویی در آخرین قیمت معامله با 
افت بیش از 4درصدی مواجه و با نوس��ان های 
به سمت پایین همراه شدند. همزمان در گروه 
پاالیش��ی  اما برخی تک س��هم های این گروه با 
پیش��رویی نماد پاالیش نفت اصفهان، همزمان 
با انتش��ار خبر برگش��ت هزینه حمل و نقل به 
حساب های این شرکت ها در آینده ای نزدیک، 
همچنان با اقبال خریداران روبه رو ش��دند. روز 
گذشته بازار سهام ش��اهد معامالتی متعادل و 
به نس��بت پرحجم بود که لزوم اصالح قیمتی 
و عدم عبور از س��طوح مقاومتی مانع از تحرک 
قیمت سهام در گروه ها و نمادهای شاخص ساز 
بازار ش��د. هر چن��د که حقوقی ه��ا همچنان 
حامی  سرس��خت نماگرهای ب��ورس از ابتدای 

اردیبهشت ماه هستند. 

تنور افزایش سرمایه ها داغ شد
ای��ن روزها تنور افزایش س��رمایه ها در بازار 
س��هام همزمان با قرار گرفتن در فصل مجامع 
داغ اس��ت و ش��اهد روند رو به گس��ترش آن 
ط��ی روزهای اخیر هس��تیم. چن��ان که نماد 
هم��راه اول با افزایش س��رمایه ۸ هزار میلیارد 
ریالی، رک��ورد تازه ای برای س��رمایه اس��می 
ش��رکت ها به دس��ت آورد و همچنین به یکی 
از بزرگ ترین ش��رکت های بازار سهام ایران از 
ای��ن لحاظ تبدیل ش��د. ش��رکت چادرملو نیز 
می توان��د از مح��ل مطالب��ات و آورده نقدی، 
6 ه��زار و ۷۸5 میلی��ارد ریال به س��رمایه 2۸ 
ه��زار و 215 میلیاردی خود بیفزاید. س��یمان 
ارومیه با س��رمایه فعل��ی 400 میلیارد ریال با 
مجوز افزایش س��رمایه ۷5 درص��دی، از محل 

مطالب��ات و آورده نق��دی، 300 میلیارد ریال 
افزایش س��رمایه خواهد داشت. تأمین سرمایه 
»همراه« نیز مانند دو افزایش س��رمایه قبل از 
محل مطالبات و آورده نقدی و با هدف اجرای 
فاز هفت توس��عه ش��رکت و اصالح س��اختار 
مال��ی انج��ام خواهد ش��د. پشم شیش��ه ایران 
با س��رمایه فعلی 6۷ میلی��ارد و 140 میلیون 
ریال با 123 درصد افزایش سرمایه از دو محل 
مطالب��ات و آورده نقدی و س��ایر اندوخته ها، 
س��رمایه خود را ب��ه مبلغ 150 میلی��ارد ریال 

خواهد رساند. 

رفت و برگشت های نمادهای بورسی
با توج��ه به ق��رار گرفتن در فص��ل مجامع 
شرکت های بورسی، روز گذشته برخی نمادها 
در ب��ازار س��هام متوق��ف ش��دند و همچنین 
تعدادی از نمادها به تاالر شیشه ای بازگشتند. 
بدین ترتیب نماد معامالتی ش��رکت س��یمان 
هگمت��ان جهت برگزاری مجمع عمومی عادی 
س��االنه به منظور تصوی��ب صورت های مالی، 
ش��رکت ارتباطات س��یار ایران جهت برگزاری 
مجامع عمومی عادی ساالنه به منظور تصویب 
صورت ه��ای مال��ی – عمومی ع��ادی به طور 
فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره 
متوق��ف ش��دند و در مقاب��ل نم��اد معامالتی 
ش��رکت های س��یمان ف��ارس و خوزس��تان با 
توجه ب��ه اع��الم پیش بینی درآمد هر س��هم 
س��ال مالی منتهی به 31 اردیبهش��ت ماه 9۷، 
س��رمایه گذاری ملت پس از برگ��زاری مجمع 
عمومی عادی ساالنه بدون تقسیم سود نقدی، 
حق تقدم ش��رکت سایپا آذین با توجه به اعالم 
دوره پذیره نویس��ی؛ توسعه صنایع بهشهر پس 
از برگ��زاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر 

تصویب افزایش س��رمایه، شرکت زرین معدن 
آسیا پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان س��هام در خصوص افزایش س��رمایه 
و ارائ��ه اطالعات پیش بینی، ش��رکت صنعتی 
بهپاک پس از برگ��زاری مجمع عمومی عادی 
س��االنه صاحبان سهام وتقسیم سود نقدی هر 
سهم و شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی 
مش��انیر پس از برگزاری مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده صاحبان سهام و تقسیم سود 
نقدی هر س��هم ب��ه معامالت تاالر شیش��ه ای 

بازگشتند. 

افت شاخص کل فرابورس
ش��اخص کل بازار فرا بورس ایران روز س��وم 
اردیبهشت ماه را با کاهش بیش از چهار پله ای 
ب��ه پایان رس��اند و بدین ترتیب این ش��اخص 
روی رقم 914 واح��دی قرار گرفت. همچنین 
در بازار فرا بورس ایران تعداد 63۸ هزار و 136 
س��هم اوراق بهادار به ارزش 2 میلیارد و 44۷ 
میلی��ون و ۸5۸ هزار ریال در بیش از 65 هزار 
نوبت معامالتی دادوستد شد. در معامالت بازار 
فرابورس ای��ران، پاالیش نفت الوان، ریل پرداز 
س��یر با روند مثبت و شیر پاستوریزه گلپایگان، 
توکا رنگ فوالد س��پاهان، س��هامی ذوب آهن 
اصفهان، توس��عه فناوری اطالعات خوارزمی و 
کش��ت و صنعت ش��هداب ناب خراسان با روند 
منف��ی به کار خ��ود پایان دادند. روز گذش��ته 
اقدام فرابورس در زمینه اجباری شدن امضای 
بیانیه پذیرش ریسک برای تمامی معامله گران 
بازار پایه، در عقب گرد خریداران سهام بی تأثیر 
نبود. با این حال در بازار فرابورس شرکت های 
کوچ��ک گمن��ام همچن��ان ب��ا اقب��ال برخی 

خریداران کم تعداد روبه رو هستند. 

ادامه حمایت حقوقی ها از نماگرهای بورسی

نفتی ها شاخص کل را باال کشیدند

ارزش ب��ازار ناش��ران بورس ته��ران در پایان 
فروردین ماه از 32۸ هزار میلیارد تومان گذشت. 
به گزارش شرکت بورس تهران، متوسط نسبت 
قیمت بر درآمد ناشران بورس تهران )P/E(  در 

پایان فروردین ماه به 6.96 مرتبه رسید. 

آخرین وضعیت ارزش بازار ناشران بورسی
از می��ان 325 ش��رکت که در ب��ورس تهران 
فعالیت دارند، رتبه اول تا سوم از نظر ارزش بازار 
به صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 215 هزار و 
100 میلیارد ریال، ارتباطات سیار ایران با 143 
ه��زار و ۸64 میلیارد ریال و مخاب��رات ایران با 

131 ه��زار و ۸۸0 میلیارد ریال اختصاص یافته 
است. همچنین شرکت فوالد مبارکه اصفهان با 
101 ه��زار و 550 میلیارد ریال، ش��رکت ملی 
صنایع مس ای��ران با 96 ه��زار و 650 میلیارد 
ریال، شرکت پتروشیمی جم با ۸9 هزار و 933 
میلی��ارد ریال، ش��رکت مپنا با ۸2 ه��زار و 50 
میلیارد ریال، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروشیمی تامین با ۸1 هزار و 693میلیارد ریال، 
شرکت س��رمایه گذاری غدیر با ۸0 هزار و 136 
میلیارد ریال و ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس 
با ۷1 هزار و 650 میلیارد ریال رتبه های چهارم 
تا دهم را به نام خود ثبت کردند. از سویی دیگر 

ش��رکت های گرانیت بهس��رام، نوش مازندران، 
پارس سرام، آلومراد، ماشین سازی نیرو محرکه، 
المیران، شهد ایران، تولیدی و صنعتی درخشان 
تهران، صنایع جوشکاب یزد و تولیدی لنت ترمز 
ایران به ترتیب در انتهای این جدول قرار دارند. 

آخرین وضعیت P/E ناشران بورسی
از میان ش��رکت هایی ک��ه در تابلوهای بورس 
 P/E تهران معامله می ش��وند، ۸4 شرکت دارای
بیش از 20 مرتبه اند. همچنین ۷0 شرکت دارای 
P/E بین 10 تا 20 مرتبه و 150 شرکت دارای 
P/E کوچک تر از 10 هستند. این درحالی است 

که 23 ش��رکت با پیش بینی زیان، P/E   منفی 
دارند. 

آخرین وضعیت قیمت پایانی هر سهم
براس��اس این گ��زارش، قیمت ب��ه ازای هر 
س��هم برای 3۷ شرکت بیش از 10 هزار ریال 
اس��ت. قیمت هر س��هم 13۸ شرکت نیز بین 
3 هزار تا 10 هزار ریال اس��ت. 139 ش��رکت 
هم با قیمت��ی مابین صفر تا ی��ک هزار ریال 
در تابلوی بورس مش��اهده می ش��ود و قیمت 
سهم 11 ش��رکت نیز کمتر از یک هزار ریال 

دادوستد می شود. 

بازدهی ش��اخص کل ب��ورس و اوراق بهادار 
که در محاس��بات آن، شرکت ها براساس سهام 
منتشر شده، وزن دارند برای امسال مثبت 1.۸ 
درصد شد اما بازدهی شاخص کل هم وزن که 
در آن همه شرکت ها هم وزن به شمار می روند، 
ح��دود 9 درصد بود ک��ه نش��اندهنده بازدهی 
بیشتر شرکت های کوچک بورسی است.  بهنام 
بهزادف��ر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران با 
بیان ای��ن مطلب به ایرنا گفت: وضع کنونی به 
این معناس��ت که نقدینگی در ب��ازار به میزان 
اس��تاندارد نرس��یده و بیش��تر روی سهم های 
کوچک تری متمرکز است که فروشنده حقوقی 
پیگیر ندارد. این اس��تاد دانش��گاه اضافه کرد: 
در پایان س��ال 1395 و روزهای آغازین سال 
1396 ب��ورس یک رکورد هفت س��اله برجای 
گذاشت و برای 20 روز کاری متوالی که بیشتر 

آن در فروردین ماه امس��ال بود، مثبت شد. وی 
س��ه دلیل را سبب بروز این ش��رایط دانست: 
یک دلیل آن افت بازار در زمس��تان پارس��ال 
ب��ود؛ زیرا به طور عم��وم پس از ریزش و رکود 
به نس��بت طوالنی در بازار س��رمایه، رشدهای 
مقطعی نی��ز جزیی از روند طبیعی می ش��ود. 
ب��ه گفته بهزادفر، پارس��ال ش��اخص بورس از 
آذرماه تا نیمه اس��فندماه ریزش 6 درصدی را 
تجربه ک��رد و در نتیجه از دی��دگاه تکنیکالی 
)تحلیل فنی ش��اخص( نیاز به مقداری رش��د، 
طبیعی است. وی گفت: مروری بر روند سالیان 
گذشته نشان می دهد این روند ریزش و رکود 
در ای��ن دوره زمانی، مقداری س��ابقه تاریخی 
نیز دارد. بهزادفر افزود: دلیل دیگر رش��د بازار 
در آستانه انتخابات اس��ت. در این ایام، فضای 
بازار توام با خوش��بینی همراه می ش��ود و بازار 

س��رمایه به وعده های افزایش تولید و حمایت 
از تولی��دات داخلی و افتت��اح طرح ها واکنش 
مثبت نشان می دهد. این استاد دانشگاه اضافه 
ک��رد: همچنین، ورود پول ه��ای جدید به این 
بازار بی تاثیر نبوده است؛ چنانچه بازدهی اوراق 
خزانه موجود در بورس را معیاری برای بازدهی 
بازار پول بدانیم این بازار از آغاز س��ال تاکنون 
ح��دود 1.6 واحد بازدهی داش��ت که کمتر از 

بازدهی بازار سرمایه است. 
وی ادامه داد: در نتیجه برخالف س��ال های 
گذش��ته ک��ه جذابیت بازار س��رمایه و س��ایر 
بازارهای موازی بس��یار کم بود دس��ت کم در 
یک ماه گذش��ته می توان گفت سرمایه گذاری 
ب��ه  نس��بت  بیش��تری  بازده��ی  ب��ورس  در 
س��رمایه گذاری در ب��ازار موازی پول داش��ته 
اس��ت که این موضوع به طور خودکار، موجب 

جذب پول می ش��ود. این اس��تاد دانشگاه یکی 
دیگر از دالیل رش��د ب��ازار را نقدینگی جدید 
دانس��ت و ادام��ه داد: پیش بینی می ش��ود در 
هفته ه��ای آت��ی هر چقدر ب��ازار س��رمایه به 
ترافیک مجامع نزدیک تر می شود، از رفتارهای 
هیجان��ی خود بکاهد و نقدینگ��ی در این بازار 
به سوی شرکت هایی برود که سودهای معقول 
تکرارشونده دارند.  به گزارش ایرنا، روند مثبت 
ش��اخص بورس که از اواخر پارسال آغاز شده 
بود در هفته های نخست امسال نیز ادامه یافت. 
در هفته گذش��ته، ش��اخص بورس 0.۷ درصد 
رش��د کرد و به عدد ۷۸650 رس��یدکه رش��د 
مناسبی ارزیابی می ش��ود. همچنین نخستین 
روز کاری بورس در اردیبهشت ماه )شنبه دوم 
اردیبهش��ت ماه( با جهش 651 واحدی و ورود 
قدرتمند به کانال ۷9 هزار واحدی همراه بود. 

نسبت P/E و ارزش بازار ناشران بورس تهران برای پایان فروردین ماه 96

رکورد 7 ساله بورس در پایان 95 و آغاز 96

نماگر بازار خبر

رشد 46 درصدی صدور کد سهامداران 
خارجی در سال 95

مدیر عامل شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه )سمات( از رش��د 46 درصدی صدور کد 
س��هامداران خارجی در س��ال 95 خب��ر داد. به گزارش 
س��مات، محمدرضا محس��نی ب��ا اعالم خبر ف��وق اظهار 
داش��ت: ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی تعداد 260 کد 
س��هامدار خارجی در س��ال 95 صادر کرد که در مقایسه 
با مدت مش��ابه س��ال قبل از آن، شاهد رشد 46 درصدی 

صدور کد برای سرمایه گذاران خارجی هستیم. 
وی خاطر نش��ان کرد: در آخرین ماه س��ال گذشته نیز 
تع��داد 1۸ کد س��هامدار خارجی جدید در بازار س��رمایه 
صادر ش��د تا مجموع کد سهامداران خارجی به ۸20 کد 
برسد. محس��نی گفت: هفت سهامدار حقیقی از انگلیس، 
س��وئد، س��وییس، لبن��ان، ع��راق و افغانس��تان )دو نفر( 
اس��فندماه 95 با پشت سر گذاش��تن مراحل قانونی، کد 

معامالتی فعالیت خود را دریافت کردند. 
وی اظهار داش��ت: 11س��رمایه گذار حقوق��ی خارجی 
از کش��ورهای امارات )سه ش��رکت(، چین )دو شرکت(، 
ترکی��ه، گرجس��تان، جزای��ر کیم��ن، قب��رس، کان��ادا و 
افغانس��تان آخرین ماه سال قبل کد س��هامداری خود را 
از ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اخذ کردن��د تا تعداد 
سرمایه گذاران حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه ایران 

به عدد 1۷1 برسد. 

تامین مالی صنایع استان ها به کمک 
ابزارهای نوین مالی

مدیرعام��ل فرابورس ایران با اش��اره ب��ه اینکه بازدهی 
شاخص کل فرابورس از آغاز تاسیس تاکنون حدود 9 برابر 
بوده، به عملکرد فرابورس در س��الی که گذشت پرداخت 
و گف��ت: به  رغم اینکه س��ال 95 برای بس��یاری از بازارها 
سال سخت و دشواری بوده، بازار فرابورس 9 درصد رشد 
بازدهی را تجربه کرد. مدیرعامل فرابورس ایران، مجموع 
ارزش معام��الت فراب��ورس را 46 ه��زار میلی��ارد تومان 
عن��وان کرد که گردش 46 درصدی معامالت فرابورس در 
بازار را به دنبال داش��ته اس��ت. به گفته وی این نس��بت، 
نقدشوندگی نسبتا خوب بازارهای فرابورس در مقایسه با 
بورس های کش��ورهای مختلف را نشان می دهد. البته در 
کش��ورهای دارای اقتصاد پیشرفته، ارزش بازار به 120 یا 
حتی 150 درصد هم می رس��د اما در بازار س��رمایه ایران 
این رقم برای سهام حدود 10 درصد است. هامونی با بیان 
اینک��ه ابزارهای نوین مالی در فرابورس می تواند به تامین 
مالی صنایع و ش��رکت های فعال استان ها نیز کمک کرده 
و شرایط حضور آنها در بازار سرمایه را تسهیل کند، افزود: 
برای نمونه انواع صکوک اعم از صکوک مشارکت، مرابحه، 
اجاره، اسناد خزانه اسالمی و. . . از جمله ابزارهایی هستند 
که فرابورس به کمک سازمان بورس و شورای عالی بورس 
و اوراق بهادار راه ان��دازی کرده و از کارویژه های صکوک، 

تامین مالی بنگاه ها و شرکت هاست. 

عرضه های گازوییل شرکت ملی پخش به مقصد 
افغانستان

در جلس��ه معامالتی روز یکشنبه س��وم اردیبهشت ماه 
96، کااله��ای آیزوریس��ایکل، آیزوفی��د و ح��الل 402 
پاالیش نفت تبریز، نفتای س��بک و سنگین پاالیش نفت 
تهران، میعانات گازی پاالی��ش گاز ایالم، هگزان و پنتان 
پاالی��ش نفت کرمانش��اه در رینگ داخلی عرضه ش��دند. 
در جری��ان معامالت در بازار فیزیک��ی بورس انرژی ایران 
کااله��ای گاز بوتان، گاز پروپان، گاز مایع صنعتی و برش 
سنگین پتروشیمی بندرامام و متانول پتروشیمی زاگرس 
و پتروش��یمی ش��یراز در رینگ داخلی عرضه شدند. کل 
معام��الت صورت گرفت��ه معادل 4 ه��زار و 4۷۸ تن و به 
ارزش بیش از 43میلیارد و 6۸1 میلیون ریال بوده است. 
در جلس��ه معامالتی روز یکش��نبه، نف��ت گاز )گازوییل( 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از انبار نفت 
اصفهان و مش��هد به مقصد افغانستان در رینگ بین الملل 

بازار فیزیکی عرضه شدند. 

طرح پاداش به کارمندان موجب رشد 
شاخص های سعودی شد

شاخص ها در بازار عربستان سعودی با بیشترین میزان 
افزایش نسبت به سه ماه اخیر همراه شدند در حالی که 
خوش بینی ها نس��بت به صعود نرخ مصرف کننده در این 
کشور فزونی یافته اس��ت. پس از ابالغیه پادشاه سلمان 
نس��بت به پرداخت کمک هزینه و پ��اداش به کارمندان 
دولتی، خوش بینی ها نسبت به افزایش نرخ مصرف کننده 
در ای��ن کش��ور رو ب��ه فزونی گذاش��ته و موجب رش��د 
ش��اخص ها در بازار عربس��تان شده اس��ت. در این بازار، 
شاخص تداول با رشد 1.۷درصدی همراه شد و در حدود 
90درصد از سهام شرکت های موجود در این متغیر روند 

رو به رشد را به ثبت رساندند. 
در این میان، قیمت س��هام بانکی ها با بیشترین میزان 
افزایش در این ش��اخص مواجه ش��دند و این صنعت را 
با رش��د 1.4 درصدی رو به رو کردند. حکومت عربستان 
پس از کسری بودجه پیش آمده، طرح پاداش کارمندان 
را در ماه س��پتامبر لغو کرد. اما با حکم پادشاه سلمان از 
این ماه دوباره این پ��اداش به کارمندان دولتی پرداخت 
خواهد ش��د. این در حالی اس��ت که خبر اجرای مجدد 
طرح پاداش کارمن��دان دقیقا پس از اعالم قانون فروش 
استقراضی بورس این کشور و قانون تسویه وجوه طی دو 
روز کاری در این بازار اعالم ش��د، تا از این طریق فاصله 
بورس عربس��تان را ب��ا همتایان بین الملل��ی خود کمتر 
کند. بر این اس��اس، تمامی 12عضو صنعت بانکداری در 
شاخص تداول با افزایش همراه شدند در حالی که قیمت 
سهام بانک الراجحی رشد 1.۸ درصدی را از آن خود کرد 
و به تنهایی تاثیر 13 درصدی را در رش��د شاخص تداول 

از خود به جای گذاشت. 
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فرابورس

بورس انرژی

بورس بین الملل

بیشترین درصد افزایش
قند اصفهان در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که صنایع جوش��کاب یزد 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۷.25043.0۸قصفها

1۸.0425بکاب

3.6995حتاید

3.65۸4.99غگرجي

4.2264.99قمرو
2.2294.99وایران
1.۷054.99قثابت

 بیشترین درصد کاهش
س��رما آفرین صدر نشین جدول بیش��ترین درصد کاهش شد. 
سیمان ش��اهرود در رده دوم این گروه ایستاد. گروه صنایع بهشهر 
ایران هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)5(4.032لسرما

)4.۸9(1.۷30سرود

)4.۷2(1.293وصنا

)4.۷(5.115رکیش

)4.65(۷.114غچین

)4.63(3.316کطبس

)4.43(3.065شپارس

پرمعامله ترین سهم
 س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته شد.

 پلی اکریل در رده دوم این گروه ایستاد. پارس خودرو هم 
در رده های باال قرار گرفت. 

تعداد دفعهقیمتنام

۸9.341 140۸خساپا
۸2.445 6۸6شپلي

53.430 1196خپارس

4۷.904 1123خکاوه

34.000 1050دروزح

33.4۸5 3۷0خاذینح

32.3۸3 96۷خزامیا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را سایپا به خود 
اختص��اص داد. تج��ارت الکترونیک پارس��یان رتبه دوم را 
ب��ه دس��ت آورد. داده پ��ردازی ایران ه��م در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

125.۷۸0 140۸خساپا
11۸.903 405۸رتاپ

۷9.۸۸5 4153مداران
۷۸.564 3142شپنا

63.912 1196خپارس
56.525 6۸6شپلي
53.۷9۸ 1123خکاوه

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین س��هام 
معامله ش��ده را به دس��ت آورد که پلی اکریل در این گروه 

دوم شد و پارس خودرو در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

140۸5100خساپا
6۸63۸۷2شپلی

1196291۸خپارس
3۷02۸4۷خاذینح
11232012خکاوه
20501969فاراک
96۷1933حزامیا

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

61۸3123۷ددام
1۷40۸۷0کساپا

3003۷51خمحور
۸3۷559۸غدشت
1394465خریخت
42۸۷306فمراد

219۸244کسعدی

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته سرمایه گذاری اعتبار ایران در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری خوارزمی 

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

11602.15واعتبار
۸132.1۷وخارزم
51۸۷2.50کگاز

10363.10پردیس
1۸۷54.01پارسیان

120۸4.03ورنا
21964.22وبانک
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شماره 767

اخبار

جلسه برنامه ایمنی آب استان در 
شرکت آب و فاضالب گلستان برگزار 

شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش پایگاه خبری 
شرکت آب و فاضالب استان گلستان جلسه برنامه ایمنی آب 
استان با هدف نظارت بر اجرای برنامه با حضور اعضای کارگروه 
حفاظ از منابع آب اس��تان در شرکت آب وفاضالب گلستان 
برگزار شد.مدیر دفتر کنترل کیفی شرکت آب وفاضالب استان 
گلس��تان در این جلسه گفت با اجرای برنامه ایمنی آب شهر 
های استان گام بزرگی در جهت حفظ و ارتقای کیفیت آب و 
جلوگیری از ورود آلودگی ها به منابع تامین آب و شبکه های 
آبرسانی برداشته خواهد شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب وفاضالب استان گلستان مهندس سید محمد سید خادمی 
 ) water safety plan W.S.P (افزود برنامه ایمنی آب
یکی از برنامه های مهم شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور  
می باشد که در راستای حفظ و ارتقای کیفیت آب و جلوگیری 
از آلوده شدن آب آشامیدنی از حوضه آبریز تا نقطه مصرف اجرا 
می شود.به گفته وی این برنامه رویکردی سیستماتیک جهت 
اطمینان از کیفیت آب و سالم بودن آب توزیع شده به مصرف 
کننده را ارائه می کند و تاکنون 8 جلسه در کارگروه استانی 
و 15 جلسه داخلی به منظور  هماهنگی وپیشبرد برنامه های 
مرتبط با آن برگزار ش��ده است.وی افزود تنها 8 شهر در سال 
93  در کل کشور به عنوان پایلوت برای اجرایی نمودن برنامه 
ایمنی آب در س��طح ش��رکت های آب وفاضالب با همکاری 
دانشگاه های علوم پزشکی انتخاب شده است که شهر گرگان 
نیز جزء این پایلوت می باشد.مهندس خادمی خاطرنشان کرد 
برنامه ایمنی آب مبتنی بر ارزیابی جامع از عواملی  است که 
می تواند ش��دیدا بر کیفیت آب توزیع شده به مصرف کننده 
ها تاثیر بگذارد و همچنی��ن ارزیابی عوامل موثر بر کنترل و 
مدیری��ت آن خواهد بود.وی اظهار داش��ت: حفاظت از منابع 
آب در برابر آلودگی و همچنین حراست از منابع و تاسیسات 
آب آش��امیدنی در برابر آلودگی های عمدی، خرابکاری ها ، 
بیوتروریسم ، توسعه ،ارتقاء و به کارگیری فناوری های مناسب 

در سیستم تصفیه آب از اهداف اصلی این برنامه است.

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار 
قرائت کنتور در شرکت آب وفاضالب 

استان گلستان برگزار شد
گرگان - خبرن�گار فرصت امروز - به گ��زارش پایگاه 
خبری آبفا گلس��تان کارگاه آموزشی آشنایی با تغییرات نرم 
افزار قرائت کنتور با دس��تگاه هندهنلد و نحوه گزارش گیری 
ب��ه صورت مکانی��زه  با حضور معاون خدمات مش��ترکین و 
درآمد،مسئولین مشترکین و مامورین قرائت در سالن کنفرانس 
شرکت آب وفاضالب استان گلستان برگزار شد.معاون خدمات 
مشترکین و درآمد آبفای گلس��تان هدف از برگزاری کارگاه 
آموزشی را یکس��ان سازی و ارائه اس��تاندارد واحد گزارشات 
گرفته شده از سیس��تم در سطح استان عنوان کرد و تصریح 
کرد در همین راستا تغییرات نرم افزار هندهلد و گزارشگیری 
آن به مامورین و مسئولین مشترکین آموزش های الزم ارائه 
شد.محمد رضا نکویی خاطرنش��ان کرد با توجه به اینکه در 
گذشته گاهاً اشتباهات و چندگانگی در نحوه ارائه و بکار گیری 
گزارشات بصورت سیستمی صورت می گرفت به همین منظور 
با برگزاری کارگاه مذکور سعی داریم با تغییرات جدید در نرم 
افزار این اشتباهات را کاهش دهیم و با افزایش توانایی و دانایی 
مامورین قرائت باعث بهبود فرآیند خدمت رسانی به مشترکین 
خواهد شد و یکی از فعالیتهای مهم شرکت به منظور توانمند 
س��ازی بخش خصوصی و ذینفعان  و ارتقای رضایت مردم و 

صیانت حقوق شهروندی می باشد.

تقدیر رئیس ارشاد بهشهر از گروه 
تئاتر شاپرک

بهشهر – جبارزاده -رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان بهشهر از گروه تئاتر شاپرک تجلیل کرد . مسعود 
فالح از گروه نمایش��ی ش��اپرک به خاطر اجرای تئاتر شاد و 
موزی��کال » دزد جن��گل «  به مدت ی��ک هفته در مجتمع 
فرهنگی و هنری بصیرت این شهرستان در پیامی تقدیر کرد.

متن این نامه به شرح زیر است :
هنرمند گرامی: بدون ش��ک عنص��ر هنرمتعالی ، واالترین 
موهب��ت حضرت پروردگار به بش��ریت اس��ت ، و این هدیه ، 
درخش��ش و تأثیر شگرفی در زندگی انس��ان دارد و ایرانیان 
نجیب و با صفا در  وادی هنر ، سالکان خوب و سخت کوشی 
بودند و هستند و از این بابت به خود می بالیم و سر به آسمان 
می س��اییم. لذا از جنابعالی که در مسیر هنر نمایش فعالیت 
های بی ش��ائبه ای دارید و برای انتقال مفاهیم عالی اخالقی 
و انس��انی در قالب این هنر به مخاطبین ، تالش های فراوانی 
دارید، به ویژه ایفای نقش شما به عنوان .........   »دزد جنگل«  
که در فروردین ماه9٦ در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی 
و هنری بصیرت این اداره  برگزار و مورد استقبال قرار گرفت، 
کمال س��پاس و تکریم را داریم و این سپاس��نامه  به نش��انه  
قدردانی از زحمات خالصانه شما تقدیم حضورتان می گردد . 
با امید به موفقیت و کامیابی و سرافرازی شما در مسیر زیبایی 

هنر .  باقی بقایتان

اولین نشست کنترل پروژه ادارات 
مخابرات شهرستانهای غرب گیالن 

برگزار شد
رشت- مهناز نوبری- اولین جلسه کنترل پروژه و بررسی 
روند انجام کار ادارات مخابرات شهرستانهای تالش،رضوانشهر 
و آستارا با حضور مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیالن 
،معاونین شبکه و تجاری،مدیران حوزه های فناوری اطالعات، 
دیتا، شبکه دسترسی، برنامه ریزی و کنترل پروژه ها و روسای 
ادارات شهرستانهای مذکور در اداره مخابرات شهرستان تالش 
برگزار گردید. در ابتدای جلس��ه مهندس آموئی طی سخنان 
کوتاهی، هدف از برگزاری جلس��ات کنترل پ��روژه در ادارات 
شهرستانها را، بررسی میزان پیشرفت برنامه اجرایی سال جاری 
و کنترل پروژه های در حال اجرا و پایش وضعیت فنی، شبکه 
و مالی ادارات شهرستانها عنوان کرد و گفت: تشکیل جلسات 
دوره ایی بصورت سه ماه یکبار، این امکان را می دهد چنانچه 
بعضی از شهرستانها توفیق دسترسی به اهداف برنامه را نداشته 
اند آنها را بررسی و آنالیز کنیم و راهکارهای الزم ارائه شود. در 
این جلسه گزارشی از عملکرد ادارات مخابرات شهرستانهای 
تالش، رضوانش��هر و آستارا به تفکیک هر شهرستان ارائه شد 
و روس��ای ادارات به همراه مسئوالن شبکه و مالی توضیحات 
الزم را بیان داشتند که پس از تبادل نظر تصمیمات الزم اتخاذ 

گردید.

اخبار

معاون استانداروفرماندارشاهرود: 
نمایش فصل شیدایی  بی سابقه  ترین 
اقدام فرهنگی در استان سمنان است

شاهرود- حس�ین بابامحمدی - 
فرماندار شاهرود گفت: دومین اجالسیه 
شهدای شاهرود با همکاری ۲9 دستگاه 
اجرایی و دهیاری ها در  این شهرس��تان 
برگزار خواهد شد و نمایش فصل شیدایی  
بی س��ابقه  ترین اقدام فرهنگی در اس��تان س��منان است.به 
گزارش روابط عمومی معاونت اس��تانداری و فرمانداری ویژه 
شاهرود،سید محمدرضا هاشمی در نشست خبری دوساالنه 
اجالسیه ش��هدای  این شهرس��تان که در محل اجرای این 
برنام��ه برگزار ش��د افزود : این اقدام  فرهنگی بس��یار بزرگ 
که در شهرس��تان ش��اهرود  انجام ش��ده ، تاکنون در هشت 
استان کشور برگزار گردیده است.محمدرضا هاشمی با اشاره 
به نمایش فصل ش��یدایی که در این اجالسیه اجرا می شود ، 
افزود : این نمایش تاکنون فقط در مراکز استان ها  اجرا شده 
اس��ت و برای نخستین بار در یک شهرستان برگزار می شود. 
وی با تقدیر از ناحیه مقاومت بسیج شاهرود که پیگیری های 
اصلی برگزاری این اجالس��یه را انجام داده است ،خاطر نشان 
کرد : برای برگزاری این اجالسیه ستادی تشکیل  شده است 
و تمام دستگاه های اجرایی  شهرستان با آن همکاری دارند.

هاشمی نمایش فصل شیدایی را بی سابقه  ترین اقدام فرهنگی 
در اس��تان سمنان دانس��ت و اظهار داشت : از اصحاب رسانه 
استان سمنان انتظار می رود برای اطالع رسانی هر چه  بهتر این 
نمایش حضور گسترده داشته باشند.وی تاکید کرد : وسیله  
حمل و نقل  برای اس��تفاده تمامی شهرستان های استان از 
این نمایش تدارک دیده شده است.فرماندار شاهرود با اشاره به  
اینکه اجرای نمایش فاخر "فصل شیدایی " بزرگ ترین رویداد 
فرهنگی شاهرود در سال 9٦ است  ادامه داد: پیش بینی می 
ش��ود  هر شب  بیش از شش  هزار نفر در این آیین و رخداد 

فرهنگی کم نظیر  حضور پیدا کنند.

بازدید استاندار هرمزگان از پروژه های 
آبرسانی به روستاهای هرنگ و کوخرد از 

توابع شهرستان بستک
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - استاندار هرمزگان 
به همراه معاون عمرانی ، مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب 
روس��تایی هرمزگان، فرماندار شهرس��تان بستک و جمعی 
از معتمدین از پروژه های آبرس��انی به روس��تاهای کوخرد و 
هرنگ شهرستان بستک بازدید و در جریان آخرین وضعیت و 
پیشرفت فیزیکی این پروژه ها قرار گرفتند.  به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان، در حاشیه 
این بازدید مهندس عبدالحمید حمزه پور مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب روس��تایی هرمزگان درباره این دو پروژه بیان 
کرد: در راس��تای آبرسانی به دو روستای هرنگ و کوخرد دو 
سایت آبشیرینکن با حجم ۲000 متر مکعب با همکاری بخش 
خصوص��ی احداث می ش��ود. وی در ادامه در خصوص پروژه 
ابرسانی به روستای هرنگ گفت: احداث ۲ مخزن 1000 متر 
مکعبی و 110 کیلومتر عملیات لوله گذاری که هنوز به پایان 
نرسیده از مشخصات این پروژه است همچنین گفتنی است 
آب شیرین کن 1000 مترمکعبی هرنگ به بهره برداری رسیده 
و در حال اس��تفاده اس��ت که برای اتمام این پروژه اعتباری 

معادل 1۲0 میلیارد ریال نیاز است. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:
نباید منتظر باشیم همه امور سالمت را 

"دولت" انجام دهد
کرمانشاه- خبرنگار فرصت امروز - رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه گفت: نباید منتظر باشیم همه کارها و امور 
سالمت را دولت انجام دهد. به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه 
کرمانشاه، دکتر حس��ین کریم در مراسم تجلیل از سفیران 
سالمت دانشجویی و دانش آموزی که روز )دوم اردیبهشت( 
برگزار شد، س��المت را از مهمترین اولویت های افراد جامعه 
دانس��ت و گفت: جامعه ای که سالم نباش��د، ناکارآمد است. 
وی با بیان اینکه نباید منتظر باشیم همه کارهای سالمت را 
دولت انجام دهد، ادامه داد: برخی وظایف مانند فراهم کردن 
امکانات و تجهیزات بیمارستانی، تربیت متخصص و ... وظیفه 
دولت است، اما مسئولیت  مهم خودمراقبتی را مردم بر عهده 
دارند. رئیس دانش��گاه علوم پزشکی کرمانشاه دانش آموزان و 
دانشجویان را در معرض خطرات جدی انواع بیماری ها دانست 
و افزود: یکی از مهمترین عوامل بیماری زا در این قش��ر مواد 

مخدر و اعتیاد است. 
کریم معتقد است، امروز دیگر اعتیاد فقط مختص بزرگساالن 
نیس��ت و بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان نیز در خطر 
اعتی��اد قرار دارند. به گفته این مس��ئول، مواد مخدر و نیروزا 
در مراکز مختلف از جمله باشگاه های بدنسازی، آرایشگاه ها، 
عطاری ها و ... هم حتی عرضه می شوند و به راحتی قلب، کبد، 
کلیه و مغز افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. وی از خطر جدی 
سیگار و قلیان هم یاد کرد و گفت: متاسفانه شاهد گسترش 
قلیان و سیگار هستیم که عامل بس��یاری از انواع سرطان و 

بیماری های قبلی و عروقی است.

فعالیتهای شهرداری اهواز به مناسبت 
هفته سالمت

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - شهرداری اهواز همزمان 
با آغاز هفته سالمت تبلیغات محیطی خود را در سطح شهر 
اهواز آغاز کرده و با درج پیامهای س��المتی، تالش می کند 
ضمن اهمیت دادن به این موضوع ، ش��هروندان را به توجه 
در ای��ن زمینه ترغیب کرده و فرهنگ س��المتی رادر میان 
شهروندان نهادینه کند. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
ش��هرداری اهواز با اعالم این مطل��ب گفت: این مدیریت در 
راستای ارج نهادن به موضوع سالمت شهروندان و همزمان با 
هفته سالمت، اقدام به تبلیغات و فضاسازی محیطی کرده که 
از جمله میتوان به نصب پرتابل ها و بیلبوردها  با موضوع هفته 

سالمت،  زندگی سالم با نشاط و امید اشاره کرد.
فرزین حاتمی کاکش افزود: عالوه بر اقدامات ش��هرداری 
اهواز در سالهای گذشته در خصوص موضوع سالمت، در ایام 
نوروز امسال نیز شهرداری اهواز با راه اندازی اتوبوس سالمت 
در ستاد نوروزی و پارک الله ، اقدامات رایگانی از قبیل کنترل 

فشارخون و غربالگری دیابت را به شهروندان ارائه داد.
وی گفت: خدمات ارائه شده توسط اتوبوس های سالمت با 

هزینه شهرداری اهواز صورت گرفته است.

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز - ش��هردار اصفهان با اش��اره 
ب��ه قابلیت هاي پ��روژه هاضم بی هوازی ش��هرداری اصفهان، گفت: 
ش��هرداری اصفهان به دنبال مدیریت بخش آلی پسماندهای شهری 
اس��ت. به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه اي مه��دي جمالي ن ژاد ، 
اظهارکرد: استفاده از کارخانه های هاضم در حقیقت یکی از راههای 
مدیریت بخش آلی )ارگانیک( پس��ماندهای شهری است. وي تصریح 
کرد: در این کارخانه طی یک فرآیند بیولوژیک، پسماند جامد شهری 
به بی��وگاز تبدیل می ش��ود و خروجی این کارخان��ه کود مرغوب و 
برق خواهد بود. ش��هردار اصفهان ب��ا بیان اینکه تکنولوژی مورد نظر 
برای تأس��یس کارخانه بیوگاز ش��هر اصفهان از معتبرترین ش��رکت 
ه��ای المان به همراه دانش فنی انتقال داده خواهد ش��د، ادامه داد: 

گروه مپنا به عنوان مشارکت کننده ایرانی وظیفه انتقال دانش فنی، 
س��اخت و اجرا را به عهده خواهد داش��ت. وي خاطرنشان کرد: این 
کارخانه در دو ف��از با ظرفیت هریک ۲50 تن در روز احداث خواهد 
شد و شرکت مپنا به عنوان سرمایه گذار و مشارکت کننده داخلی با 
دریافت هسته اصلی تکنولوژی از شرکت آلمانی و ساخت بخش های 
داخل��ی طی 18 ماه از انعقاد قرارداد به بهره برداری خواهد رس��ید. 
جمالي نژاد یادآور ش��د: هر فاز از این پروژه با سرمایه گذاری افزون 
بر ٦0 میلیارد تومان اجرا می ش��ود که حداقل 30درصد آن توس��ط 
ش��هرداری اصفهان محقق خواهد ش��د. وي گف��ت: به ازاي خروجی 
هر ف��از ۲50 تنی، میزان 4.4 مگاوات توان تولید برق و ٦0 تن کود 
مرغوب به صورت روزانه وجود دارد و عالوه بر تولید محصوالت مفید، 

این پروژه می تواند با کاهش دفن پس��ماند به میزان 33 هزار تن در 
س��ال، کاهش مصرف گاز طبیعی به میزان ۲3 میلیون متر مکعب و 
کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای به میزان ۲0 هزارتن در سال 

به محیط زیست اصفهان کمک شایانی کند. 

ک�رج- خبرنگار فرصت ام�روز - رئیس 
اتاق اصناف اس��تان البرز گفت: فروش��گاه های 
بزرگ می توانند به دیگر کسبه و خرده فروشان 
سطح شهر ضربات سخت اقتصادی وارد کنند 
و متولی��ان صادرکنن��ده مج��وز فعالی��ت این 
فروشگاه ها باید پاس��خگوی این مسئله باشند.  
به گزارش خبرنگار فرصت امروز حمید کریمی 
درب��اره نظارت ه��ای ات��اق اصناف ب��ر رعایت 
حجاب در فروش��گاه های پوشاک اظهار داشت: 

این نظارت  و بازرسی ها در فروشگاه های سطح 
ش��هر و نیز فروشگاه های بزرگ وجود دارد و از 
مردم می خواهیم موارد نامناس��بی که مشاهده 

می کنند را ب��ه ما گزارش دهن��د. رئیس اتاق 
اصناف اس��تان البرز درباره فروشگاه های بزرگ 
عرضه کننده پوش��اک خارجی در سطح شهر و 
رعایت ف��روش 30 درصدی محصوالت داخلی 
توسط آنها، بیان کرد: این فروشگاه های بزرگ 
می توانن��د به دیگر کس��به و خرده فروش��ان 
س��طح ش��هر ضربات س��خت اقتص��ادی وارد 
کنند و متولیان صادرکننده مجوز فعالیت این 
فروشگاه ها باید پاس��خگوی این مسئله باشند. 

کریم��ی با تاکید بر اینکه تروی��ج و وجود این 
فروشگاه ها می تواند سبب تعطیلی تولیدی های 
داخل��ی ش��ود، گف��ت: فروش��گاه های بزرگ 
عرضه کنن��ده محصوالت خارجی ک��ه نه تنها 
در اس��تان البرز بلکه در سطح کشور مشاهده 
می ش��ود س��بب نارضایتی همه شده است، در 
اتاق اصناف کشور نیز این موضوع مطرح شده 
و امیدواریم مس��ئوالن کش��وری در این زمینه 

تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند. 

تبریز - فالح: رئیس شورای اسالمی شهر تبریز 
حفظ محیط زیس��ت را منوط به مش��ارکت عموم 
ش��هروندان و اراده آنان برای حفظ محیط زیس��ت 
دانس��ت. به گزارش خبرن��گار م��ا در تبریز، دکتر 
شهرام دبیری در جلسه دیروز شورای شهر تبریز با 
گرامیداشت دوم اردیبهشت روز جهانی زمین پاک 
گفت: تعیین دوم اردیبهش��ت به عنوان روز جهانی 
زمین پاک در جهت جلب مش��ارکت همگانی برای 
حفظ محیط زیس��ت بوده اس��ت و در این راستا در 
شهرهای مختلف حرکت های خوبی انجام می شود. 

دکتر دبی��ری با تاکید بر اینکه مس��ئولیت اجرایی 
مدیریت پسماندها برعهده وزارت کشور، شهرداری 
و شوراهاس��ت، افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر 
در ش��هر تبریز قدم ه��ای خوب��ی در جهت تولید 
انرزی از زباله برداش��ته شده اس��ت و در این راستا 
با س��رمایه گذاری خارجی، تمام پسماندهای شهر 
تبریز در کارخانه زباله س��وز به ان��رژی تبدیل می 
ش��ود که این ام��ر گام بزرگی ب��رای حفط محیط 
زیست در شهر خواهد بود. وی همچنین در ابتدای 
س��خنانش با تبریک عید مبعث و س��الروز تاسیس 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی نهادی است که در راستای اهداف 
عالیه نظام تاسیس شده و حفاظت از انقالب و نظام 
وظیفه اصلی این نهاد بزرگ اس��ت. رئیس شورای 
اس��المی ش��هر تبریز افزود: س��پاه در عرصه های 
نظامی، اقتصادی و علمی پیشرفت های خوبی کرده 
اس��ت و در حال حاضر س��پاه آبرویی برای کش��ور 
اس��المی ماست. دکتر دبیری همچنین در خصوص 
دس��تور جلسات این هفته شورای شهر تبریز گفت: 
موضوع اصلی جلسه، تصویب اساسنامه سازمانهای 

ش��هرداری تبریز است که شهرداری تبریز چند ماه 
قب��ل به صورت الیحه به ش��ورا ارائه کرده بود و بر 
اس��اس ابالغیه ها ضوابط وزارت کشور شهرداری بر 
اس��اس چارت جدید خواهد توانس��ت فعالیت خود 

را ادامه دهد.

تبری�ز - ماه�ان ف�الح- نشس��ت کمیته 
اس��تان  فاض��الب  و  آب  ش��رکت  تحقیق��ات 
آذربایجان ش��رقی ب��ا حضور نماینده اس��تاندار 
در ح��وزه علم و فناوری و نمایندگان دانش��گاه 
تبریز و صنعتی س��هند برگزار ش��د. به گزارش 
خبرنگار م��ا در تبریز به نق��ل از روابط عمومی 
ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، 
نشس��ت کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضالب 
استان با حضور نماینده تام االختیار استاندار در 
حوزه علم و فناوری اس��تان، مدیر و معاون امور 
فناوری دانش��گاه تبریز، رئیس ارتباط با صنعت 
دانشگاه صنعتی سهند، محققین و مجریان طرح 
های تحقیقاتی شرکت آبفا، تشکیل و موضوعات 
ذیل مورد طرح و بررس��ی قرار گرفت. در ابتدای 
نشس��ت، مهن��دس علیرضا ایمانل��و، مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی 
با عرض تسلیت جانباختن تعدادی از هموطنان 
در حادثه سیل اخیر، حضور میهمانان و اعضای 
کمیت��ه درای��ن نشس��ت را خیرمق��دم گفته  و 
طی س��خنانی ب��ه رویکرد جدید ش��رکت آب و 
فاضالب استان در خصوص حمایت از طرح های 
تحقیقاتی کاربردی تاکید کرد. وی ضمن اشاره 
به طرح های مهم اجرا شده در چند سال اخیر، 
آمادگی شرکت آبفا اس��تان را جهت حمایت از 

ط��رح هایی که کارب��ردی ب��وده و قابلیت اجرا 
در صنعت را دارند، اعالم کرد. س��پس مهندس 
الفقی��ه، مع��اون برنام��ه ریزی و منابع انس��انی 
ش��رکت آبفا استان گزارش��ی از عملکرد بخش 
تحقیقات در س��ال 1395، ش��امل پ��روژه های 
تحقیقاتی اجرا ش��ده، در حال اجرا و پروژه های 
در مرحله عقد قرارداد، تجهیزات صنعتی ساخته 
ش��ده، مقاالت و پایان نامه ه��ای مورد حمایت 
ش��رکت، هزینه ها و همچنین اقدامات ش��رکت 
در ارتباط با حمایت از شرکت های دانش بنیان  
و ... ارائ��ه کرد. در ادامه پروژه "پیش��رفته ترین 
سیس��تم تصفیه فاضالب با اس��تفاده از زیست 
توده گرانولی" توس��ط دکتر سیروس ابراهیمی 
محقق و مجری پروژه ارائه شد.  دکتر ابراهیمی 
در این گزارش به تش��ریح تاریخچه  و پیش��ینه 
ای��ن روش تصفیه، روند اجرای پروژه، منافع این 
روش در مقایس��ه با س��ایر روش ه��ای متداول 
تصفیه فاضالب در کشور و کارآیی آن در ارتقای 
تصفیه خانه های موجود و همچنین گستردگی 
اس��تفاده از آن در بیش از ٦0 کش��ور پرداخت 
و متذکر ش��د که این روش ب��ا توجه به مزایای 
مربوطه می تواند بعنوان انقالبی سبز در تصفیه 
فاضالب در کش��ور ب��کار گرفته ش��ود. دومین 
پروژه ارائه ش��ده طرح "حذف فلزات سنگین به 

روش کاویتاس��یون پالس��مایی" بود که توس��ط 
دکتر ذاکر حمی��دی محقق و عضو هیئت علمی 
دانشگاه تبریز ارائه ش��د. دکتر ذاکر حمیدی در 
ای��ن گزارش به ضع��ف روش های موجود حذف 
فلزات س��نگین اش��اره  و با تش��ریح کارآیی این 
روش در مقایسه با روش های موجود اعالم کرد 
در دو مقطع زمانی پایلوت کوچک این سامانه به 
سفارش شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
ش��رقی در دو محل مورد استفاده قرار گرفته و با 
توجه به نتایج اخذ شده توسط آزمایشگاه کنترل 
کیفی این ش��رکت، نتایج رضایت بخشی حاصل 
ش��ده است. شایان ذکر اس��ت در این راستا و با 
توجه به اقدامات ص��ورت گرفته پایلوت طرح تا 
آخر خرداد ماه س��ال جاری ساخت و مورد بهره 
برداری قرار خواهد گرفت. آخرین پروژه عملیاتی 
شده شرکت "س��امانه آنالین کنتورهای خانگی 
و غیرخانگی مش��ترکین" بود که توس��ط مجری 
پ��روژه هات��ف دباغیان ارائه ش��د. وی در ابتدای 

گزارش ضمن قدردانی از حمایت های ش��رکت 
آب  و فاضالب استان در راستای عملیاتی نمودن 
طرح، به تش��ریح ضرورت، مکانیزم و منافع این 
روش پرداخ��ت و گفت: در کن��ار برخی مزایای 
مهم این روش از جمله مش��اهده خرابی کنتور، 
اعالم نش��ت در ش��بکه داخلی مش��ترک، حذف 
قرائ��ت فیزیکی، ایج��اد یک بان��ک اطالعاتی از 
مصارف مش��ترکین م��ی ت��وان در دراز مدت از 
طری��ق تغییر در الگ��وی مصرف مش��ترکین به 
صرف��ه جویی در میزان مص��رف نیز کمک کرد. 
وی افزود: با حمایت ش��رکت آب و فاضالب این 
ش��رکت اخیرا موفق شده است در ردیف شرکت 
های دانش بنیان قرار گیرد. اضافه می ش��ود که 
این طرح ش��امل 7500 کنتور خانگی و 1800 
کنتور غیرخانگی اس��ت که در سه فاز انجام می 
گی��رد. در انتهای این نشس��ت دکتر جهانگیری 
ضم��ن تش��کر از مدیری��ت و اعض��ای کمیت��ه 
تحقیقات شرکت آب و فاضالب، از اقدامات انجام 
ش��ده ابراز خرس��ندی نمود و بر افزایش س��طح 
تعام��الت فیمابین تاکید ک��رد. وی همچنین به 
ضرورت برگزاری همایش مش��ترک بین صنعت 
آب و فاضالب و اس��تانداری جهت معرفی طرح 
های اجرا شده، توانمندیهای استان در این زمینه 
و همچنین دریافت نیازهای فناورانه اشاره کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

فرهنگ ایثار و شهادت از فرازهای تاریخ فرهنگ ما محسوب می شود

شهرداری اصفهان به دنبال مدیریت بخش آلی پسماندهای شهری

رئیس اتاق اصناف البرز 
فروشگا ه های بزرگ عرضه کننده پوشاک خارجی سبب تعطیلی تولیدی های داخلی می شود

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:
حفاظت از محیط زیست تنها با مشارکت همگانی محقق می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد

شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی آماده حمایت از طرح های کاربردی صنعت محور است

تبریز- ماه�ان فالح - مدیرکل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی آذربایجان 
شرقی گفت: فرهنگ ایثار و شهادت 
از فرازهای تاریخ فرهنگ ما محسوب 
می ش��ود. به گزارش خبرنگار ما در 
تبری��ز، دکت��ر محم��د محمدپور در 
آیین اختتامیه نخس��تین جش��نواره 
فرهنگی هن��ری مدافع��ان حرم در 
هش��ترود با اش��اره به اینکه فرهنگ 
ایث��ار و ش��هادت از فرازه��ای تاریخ 
فرهن��گ م��ا محس��وب می ش��ود، 
اف��زود: ع��زت و کرام��ت ام��روز ما 
ایثارگری  مرهون جانفش��انی ه��ا و 
کسانی است که از مرزهای عقیدتی، 
اخالقی و جغرافیای��ی ما دفاع کرده 
ان��د. وی تاکی��د کرد: ای��ن حقیقت 
مس��لم اس��ت که امنی��ت و آرامش 
امروز جامعه مره��ون مجاهدت این 
بزرگ مردان است. مدیرکل فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی آذربایجان  شرقی 
نس��بت به نفوذ تفک��رات افراطی در 

جهان اس��الم هش��دار داد و تصریح 
ک��رد: اگر امروز گ��روه های تکفیری 
متعددی در دنیا ب��ه وجود می آیند 
ناش��ی از افراطی گری هاس��ت. وی 
افزود: اف��راط و تفریط برخالف نص 
صریح اسالم است و تناسبی با آموزه 
های دین مبین اس��الم ندارد و ائمه 
معصومین )ع( نی��ز به انحاء مختلف 
بر این امر تاکید و توجه داش��ته اند. 
دکتر محمدپ��ور تصریح کرد: پدیده 
گ��روه ه��ای تکفیری و تروریس��تی 
مس��ئله ای ع��ادی در جهان اس��الم 

نیست و ظهور این گروهک ها نشأت 
گرفته از فرهنگ غلطی اس��ت که از 
افراط و تفریط حاصل ش��ده اس��ت. 
وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت در 
طول تاریخ هم��واره به مدد ما آمده 
و موجب دفاع از اس��تقالل و هویت 
ما ب��وده، اما باید مراق��ب بود تا این 
فرهن��گ در مع��رض خط��ر عارضه 
اف��راط گرایی قرار نگی��رد. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اظهار 
داشت: صیانت از اسالم و تشیع نباید 
تنها در عرصه های نظامی و مرزهای 

جغرافیایی خالصه ش��ود بلکه امروز 
باید با نف��وذ تفکر تکفیری در جهان 
اس��الم مقابله شود و دفاع از مرزهای 
اعتق��ادی و اخالقی مقدم تر باش��د. 
دکت��ر محمدپ��ور خاطرنش��ان کرد: 
هرچه آحاد جامعه با حقیقت اس��الم 
آشنا باشند و از افراط و تفریط دوری 
گزینند کمتر تح��ت تأثیر فرقه های 
ساختگی و نحله های منحرف فکری 
ق��رار خواهن��د گرف��ت. وی گف��ت: 
فرهن��گ اس��المی و ایران��ی منهای 
عناصر نوع دوس��تی، فداکاری و ایثار 
و شهادت کالبدی بدون روح است و 
باید بستر را به گونه ا ی فراهم کرد که 
اهالی فرهنگ و هنر بتوانند در زمینه 
تولی��د آثار فاخر ب��ا محوریت ایثار و 
شهادت دست به فعالیت بزنند. الزم 
به ذکر است جشنواره فرهنگی هنری 
مدافعان با هدف ترویج فرهنگ ایثار، 
ش��هادت و مقاوم��ت و همچین ارج 
نهادن به رش��ادت ها و فداکاری های 

و  محوره��ا  در  ح��رم  مدافع��ان 
موضوعاتی ش��امل نق��ش تاثیرگذار 
رهب��ر معظ��م انق��الب در هدای��ت 
محور مقاومت، ترس��یم چهره زیبای 
مدافعان و شهدای مدافع حرم، نقش 
ایران و ح��زب اهلل در محور مقاومت، 
نمایش مقاومت مردم سوریه، عراق، 
یمن و فلس��طین در برابر گروه های 
تروریس��تی و اش��غالگران، ترس��یم 
چه��ره حامی��ان تروریس��ت ها نظیر 
آمریکا، رژیم صهیونیس��تی، انگلیس 
و عربستان و ترسیم چهره گروه های 
تروریس��تی منطق��ه نظی��ر داعش و 
جبهه النصره برگزار شد. الزم به ذکر 
است جش��نواره یاد شده با همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
آذربایج��ان ش��رقی، اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی هش��ترود، فرمانداری 
هشترود، بس��یج هنرمندان استان و 
ناحیه مقاومت س��پاه هشترود برگزار 

 شد.

بوش�هر- خبرنگار فرصت ام�روز - هادي 
هاشم زاده فرهنگ از برگزاري 3۲0 عنوان دوره 
آموزش��ي کوتاه مدت تخصصي داخلي درشرکت 
پاالی��ش گازفجرجم در طول س��ال 95 خبر داد 
که نسبت به س��ال 94، 9 درصد افزایش داشته 
اس��ت.     ب��ه گ��زارش روابط عمومي ش��رکت 
پاالیش گازفجرجم، مهن��دس فرهنگ گفت: در 
همین مدت ۲75 نفر از کارشناس��ان شرکت نیز 
در 83 عنوان کارگاه آموزش��ي کوتاه مدت و 1۲ 
سمینارعلمي تخصصي خارج ازپاالیشگاه شرکت 
کردند. وي ادامه داد: نفر ساعت آموزش کارکنان 
رسمی در س��ال 95  بیش از 9٦ نفرساعت بوده 
اس��ت که نس��بت به س��ال گذش��ته ، ٦ درصد 

افزایش داش��ته است و از طرفي ساعت آموزشي 
براي تمامي کارکنان رسمي ، قرار داد مستقیم ، 
پیمانکاران و کارآموزان دانش��گاهها به 57۲03٦  
س��اعت رسیده است که نس��بت به سال گذشته 
1٦ درصد رشد داش��ته است. مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز فجرجم تصریح کرد :  پذیرش ۲37 

نفر از کارآموزان دانش��گاه هاي سراسر کشور که 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲5 درصد 
رشد داشته است ، بخش دیگري از فعالیت هایي 
بوده است که در راستاي تعامل سازنده  با محیط 
پیرامون برنامه ریزي ش��ده است.      وي افزود: 
آمادگي جهت ایجاد بس��تر مناسب براي رسیدن 
به رویکرد اس��تراتژي محور در شرکت و حرکت 
به س��وي س��ازماني یادگیرنده با الگو برداري از 
مراکز آموزش��ي بزرگ صنعت نفت کشور مانند 
مرک��ز آموزش��ي فن��ي و تخصص��ي اصفه��ان و 
مجتمع آموزش��ي نفت محمود آباد جهت زمینه 
 ISO29990 سازي براي اس��تقرار اس��تاندارد
و  ایج��اد مدیریت دانش درپاالیش��گاه ، با توجه 

به میانگین س��ني باالي هم��کاران که به زودي 
ش��اهد بازنشس��تگي تعداد قابل توجهي از افراد 
ب��ا تجرب��ه خواهیم بود و کمک ب��ه اجراي طرح 
جانش��ین پروري که در حوزه منابع انس��اني در 
حال پي گیري اس��ت از دیگر وظایف مهم اداره 
آموزش شرکت محسوب مي شود که انتظار مي 
رود در س��ال جاري برنامه ریزي مناس��بي براي 
آن صورت گیرد. مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز 
فجرجم اظهار داش��ت: انتظار ما از اداره آموزش 
تاکید بر س��طوح چهارگانه اثر بخشي براي دوره 
هاي برگزار ش��ده بویژه س��طح نتایج براي دوره 
هایي اس��ت که قابلیت دسترسي به این سطح از 

اثر بخشي را دارند. 

توسط اداره آموزش انجام شد:

برگزاري 320 عنوان دوره آموزشي کوتاه مدت تخصصي در شرکت پاالیش گازفجرجم



سایپا به تعهدات خود برای عرضه سراتو 
در بورس عمل می کند؟ 

با اینکه دو ماه از انتشار امیدنامه پذیرش و درج سراتو در 
ب��ورس کاال می گذرد و بورس کاال ب��ه تعهدات خود در این 
زمینه عمل کرده، ظاهراً س��ایپا حاضر به عرضه این خودرو 
نیس��ت. این در حالی است که طبق شرایط پذیرشی که در 
امیدنامه درج س��راتو در بورس کاال آمده باید حداقل ماهانه 

چهار بار سراتو در بورس کاال عرضه شود. 
موض��وع عرض��ه و پذیرش خودرو در بورس جدید اس��ت 
و در بورس ه��ای خارج��ی چندان به این موض��وع پرداخته 
نشده، اما مدتی است که در ایران صحبت هایی انجام شده تا 
تع��دادی از خودروها از دریچه بورس کاال عرضه و در نتیجه 
خودروسازان از طریق اوراق سلف موازی تأمین مالی شوند. 
در ماه های گذش��ته نیز زمزمه پذی��رش یکی از خودروهای 

سایپا در بورس کاال شنیده می شد. 
ظاهراً پس از گفت وگوهایی که میان گروه س��ایپا و بورس 
کاال انجام شد و پس از بررسی  گزینه های مختلف در هیأت 
پذی��رش در نهایت تصمیم گرفته ش��د خودروی س��راتو در 
ب��ورس کاال پذی��رش و از طریق اوراق س��لف موازی تأمین 
مالی شود. اسفندماه سال گذشته بود که امیدنامه پذیرش و 
درج س��راتو در بورس کاال منتشر شد و تصور این بود که تا 
قبل از شروع سال ۱۳۹۶ این خودرو توسط سایپا در بورس 

عرضه و برای کشف قیمت آماده شود. 
با توجه به صحبتی که ایس��نا با ش��رکت مشاوره پذیرش 
س��راتو در بورس کاال انجام داده، این شرکت معتقد بود که 
ب��ورس کاال تمامی تعهداتش را در مورد پذیرش س��راتو در 
بورس انجام داده، اما ظاهراً س��ایپا ب��ه دالیلی از عرضه این 

خودرو جلوگیری می کند. 
نکت��ه دیگر اینکه پس از پذیرش کاال در بورس قیمت آن 
باید از طریق عرضه و تقاضا مشخص شود. خودرو نیز از این 
قاعده مستثنی نیست و قاعدتاً پس از عرضه سراتو در بورس 
این عرضه کننده و تقاضا کنندگان هس��تند که می توانند در 
قیمت گ��ذاری خودرو ب��ه نوعی دخیل باش��ند، از طرفی از 
آنجایی که عرضه کننده سراتو انحصارا سایپاست این موضوع 
می تواند به ذهن ها متبادر ش��ود که این خودروساز می تواند 
با عرضه بازی کند و بازار را به نفع خود بچرخاند، در نتیجه 
شاید س��ایپا در شرایط فعلی نگران این است که قیمت این 
خودرو پایین ت��ر از آنچه که او تاکن��ون قیمت گذاری کرده 
است در بازار کشف شود و به همین دلیل در شرایط کنونی 

حاضر به عرضه نیست. 
از طرفی در ش��رایط پذیرش��ی که به ص��ورت مکتوب در 
امیدنامه درج س��راتو در بورس کاال آمده اس��ت تأکید شده 
که عرضه کننده متعهد است که »شرایط عرضه را به گونه ای 
فراه��م کند تا حداقل چهار ب��ار در ماه عرضه انجام پذیرد و 
حتی در صورت تقاضا با نظر بورس نس��بت به عرضه بیشتر 
هم اقدام کند.« عرضه نش��دن این خودرو توس��ط سایپا آن 
هم دو ماه بعد از انتشار امیدنامه درج و پذیرش آن در بورس 
می تواند این ذهنیت را در افکار متبادر کند که احتمال دارد 
این ش��رکت در آین��ده هم برای مدیری��ت قیمت در عرضه 

تعلل کند. 
  
 

مدل 939
طرحی برای پورشه  در آینده 

چن��د روز پیش، م��دل گرافیک��ی RSR 939 توس��ط 
یک طراح مس��تقل عرضه ش��د و مورد توجه کارشناسان و 

عالقه مندان برند پورشه قرار گرفت. 
آرتور نوس��تاس، طراح مس��تقل، به تازگی تصاویر رندری 
از خودروی پورش��هRSR 939 در فضای مجازی منتش��ر 
کرده اس��ت. اگرچه طرح اولیه او به رنگ سفید و با جزییات 
خاص خودروهای مسابقه ای منتشر شده است اما این طرح 
اکنون با اس��تقبال کارب��ران مختلف مواج��ه و با رنگ های 
متنوع و استاندارد، بازنشر ش��ده است. هرچند خودروهایی 
که به صورت گرافیکی توسط افراد مستقل طراحی می شوند 
معموالً فانتزی، آینده نگرانه و غیر قابل تولید هستند اما مدل 
۹۳۹ با ظاهری جذاب و الهام گرفته از زبان طراحی پورشه، 

منطقی و قابل تولید به نظر می رسد. 
این طرح با شیش��ه تیره منتش��ر شده اس��ت که نشان از 
فق��دان الگوی خ��اص در کابین و فضای داخل��ی دارد. قرار 
دادن اگزوزها روی س��قف هم ابتکار جالبی است که البته به  
دلیل قوانین و استانداردهای موجود، برای هیچ خودروسازی 
قاب��ل قبول نخواهد ب��ود. عالوه بر این، اس��تفاده از س��یم 
نگهدارنده برای س��پر جلو، معموالً در خودروهای کالسیک 

آمریکایی دیده می شود و با اصالت پورشه در تضاد است. 
در قسمت چراغ ها، این خودرو شباهت چندانی به پورشه 
۹۱۱ ندارد، اما می ت��وان رگه هایی از مدل ۹۱۸ در آن پیدا 
کرد. از نمای جانبی، شباهت طرح بدنه با ۹۱۱ بیشتر است. 
در مدل ه��ای واقعی هواکش های بغل برای تغذیه پیش��رانه 
پورش��ه ضروری هس��تند که این بخش در ط��رح ۹۳۹ نیز 

وجود دارد. 

نخستین خودروی برقی ولوو در چین 
ساخته می شود

ولوو برنامه هایی برای س��اخت نخس��تین خودروی برقی 
خود در چین دارد. 

نخس��تین خودروی برقی این خودروساز سوئدی براساس 
پلتف��رم CMA مخص��وص خودروه��ای کوچک س��اخته 

می شود و از چین به سراسر دنیا صادر خواهد شد. 
ای��ن اقدام منطقی به نظر می رس��د، چراک��ه مالک ولوو، 
ش��رکت چینی جیلی اس��ت و چی��ن نیز بزرگ تری��ن بازار 
خودروهای برقی در دنیا ش��ده اس��ت. ول��وو در پی فروش 
یک میلیون خودروی برقی تا س��ال 2025 اس��ت که شامل 
مدل های هیبریدی و تمام برقی می ش��ود. این خودروس��از 
همچنین مش��غول س��اخت خودرویی تمام برقی براس��اس 
پلتفرم SPA خود اس��ت. ولوو تصمیم دارد در آینده نسخه 

هیبریدی شارژی از تمام مدل های خود را ارائه دهد. 
اطالعات اندکی از نخس��تین مدل برقی ولوو در دسترس 
است اما گفته می ش��ود این خودرو دارای طیف حرکتی در 
ح��دود 250 مایل و پلتفرم CMA بوده و از بس��ته باتری 
۱000 کیلووات س��اعت پش��تیبانی می کند. از آنجا که این 
خ��ودرو از پلتفرم CMA به��ره می برد گمان می رود مدلی 
کامپکت تر ش��بیه به سری 40 باش��د. مدل بزرگ تر از این 
خودرو براس��اس پلتفرم SPA س��اخته شده و در زمانی در 

سال 20۱۹ ساخته خواهد شد. 
 

انتشار جزییات تازه از برنامه آزمایش 
خودروهای خودران اپل

اپل طرحی برای اجرایی کردن برنامه آزمایش خودروهای 
بدون راننده به رگوالتوری های کالیفرنیا ارائه داده است. 

پ��س از آنک��ه اپ��ل مجوزه��ای الزم را ب��رای آزمایش 
خودروه��ای مجهز به تکنولوژی های خ��ودران از دپارتمان 
وس��ایل نقلیه موتوری کالیفرنی��ا دریافت کرد، حاال به فکر 
طراحی همه جانبه برای آزمایش هر چه بهتر این خودروها 
اس��ت. این در حالی است که مسئوالن این شرکت تاکنون 
هیچ توضیح مش��خصی در خصوص برنامه های در دس��ت 
اقدام برای آزمایش تکنولوژی های خودران ارائه نکرده اند. 

از ط��رف دیگ��ر، رویترز موفق ش��ده اس��ت به س��ندی 
4۱صفحه ای دسترس��ی پیدا کند ک��ه روی برنامه اپل در 
جه��ت آزمایش خودروهای بدون رانن��ده تمرکز دارد. این 
مستندات، سرنخ های تازه ای از این پروژه آشکار کرده  اند. 

ب��ا انجام آزمایش روی تکنولوژی ه��ای خودران، اپل هم 
به مجموعه ش��رکت های خودروساز، اس��تارتاپ ها و دیگر 
رقبای مطرح نظیر ویمو، زیرمجموعه آلفابت می پیوندد که 
س��رگرم آزمایش این تکنولوژی در جاده های ایالتی آمریکا 
هس��تند. اپل همواره به دنب��ال عرضه محصوالت جدید به 
بازار بوده است و انتظار می رود تکنولوژی خودروهای بدون 
رانن��ده هم بتواند تحول عظیم��ی در صنعت تولید خودرو 

ایجاد کند. 
در قال��ب مس��تندات مرب��وط ب��ه برنامه اپ��ل، طرحی 
۱0صفح��ه ای ب��ه چش��م می خ��ورد که ب��ه نکات��ی ویژه 
ب��رای آموزش نف��رات عهده دار کنترل دس��تی خودرو در 
آزمایش های خودران اش��اره کرده اس��ت. به عنوان نمونه، 
در ای��ن مجموعه بخش��ی با عن��وان  »سیس��تم خودران: 
خالصه آم��وزش تخصصی توس��عه پلتفرم« ت��دارک دیده 
ش��ده اس��ت که هدف آن، آموختن شرایط خاص حاکم بر 
رانندگ��ی خودکار به راننده  هایی اس��ت که با هدف کنترل 

دستی در موارد نیاز، در خودرو حضور دارند. 
در این مجموعه آموزشی عنوان شده است که این پلتفرم 
در دس��ت توسعه، توس��ط ابزارهای الکترونیکی  )به عنوان 
مثال از طریق جوی اس��تیک( کنترل و مدیریت  می ش��ود 
و رانن��ده  حاضر در خ��ودرو باید آماده باش��د تا در صورت 
لزوم، کنترل خودرو را به دس��ت بگی��رد. در این مجموعه 
مس��تندات، به س��ناریوهای مختلف آزمای��ش خودروهای 
خ��ودران از رانندگی با س��رعت باال تا بررس��ی عملکرد در 
دوربرگردان  یا در زمان تغییر الین حرکت در جاده اش��اره 

شده است. 
در مکاتبات��ی ک��ه از طرف اپل با دپارتم��ان خودروهای 
موتوری انجام گرفته، به این نکته نیز اش��اره ش��ده اس��ت 
که پلتفرم در دس��ت توس��عه کوپرتینویی ها امکان ثبت و 
ذخیره اطالع��ات پیش از وقوع تصادف را خواهد داش��ت. 
متأس��فانه در این مستندات اش��اره ای به جزییات عملکرد 
پلتفرم خودروهای بدون راننده اپل یا مش��خصات فنی آن 
نشده اس��ت. عالوه بر این، اشاره ای هم به نوع سنسورهای 
استفاده ش��ده در س��ه خ��ودروی دارای مج��وز اپل یعنی 

RX450h مدل 20۱5 شرکت لکسوس نشده است. 
البته ای��ن مجوز به آن معنا نخواهد ب��ود که اپل به طور 
مس��تقل دس��ت به تولید خودروی بدون راننده خواهد زد. 
به بیان دیگر، این احتم��ال وجود دارد که متخصصان این 
ش��رکت، پلتفرم خودرانی ب��رای اس��تفاده در خودروهای 

تولیدی شرکت های دیگر توسعه دهند. 
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در روزه��ای پایان��ی دولت دوازدهم به س��ر 
می بریم. ش��اید برگزاری نشس��ت روز ش��نبه 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اصحاب رس��انه 
آخرین نشس��ت خبری اش پی��ش از برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری باشد. 
وزیر صنعت در این جلسه عملکرد چهارساله 
صنع��ت را ب��رای خبرنگاران تش��ریح کرد و از 

موضوعات مختلف حوزه صنعت سخن گفت. 
همچنین وی درباره آتش سوزی شرکت کروز 
گفت که این امر طبعا روی خودروس��ازی تأثیر 
می گذارد و ادامه داد:  آتش سوزی، تأثیر خود را 
بر انبار این شرکت گذاشت، اما بالفاصله در روز 
شنبه جلس��ه ای در وزارتخانه تشکیل و تدابیر 

خاص این موضوع اندیشیده شد.
وی ادام��ه داد: ب��ر همین اس��اس، قطعات و 
مواد اولیه این شرکت از خارج تأمین و قطعاتی 
ک��ه در انباره��ا وجود داش��ت فع��اًل جایگزین 
دارایی ه��ای آنه��ا ش��ده و از س��وی دیگ��ر از 
سازندگان قطعات دیگر نیز کمک گرفته شد تا 
خط تولید خودروها متوقف نش��ود و کارخانه ها 

به مشکل تعطیلی خط دچار نشوند.
وزی��ر صنع��ت در پای��ان گف��ت: وزارتخانه 
تم��ام تالش خ��ود را می کن��د ت��ا هزینه  این 
آتش سوزی برای خودروسازان به حداقل برسد، 
اگرچه ش��اهد تأثیر کوتاه مدت ای��ن حادثه بر 

خودروسازی خواهیم بود.

گروکشی در قضیه بنز برای افزایش سهم 
داخل

وزی��ر صنع��ت در این نشس��ت تأکی��د کرد :  
درمورد قرارداد رنو باید اعالم کنم که مس��ئله 
جدی اس��ت و نامه نگاری ها ادام��ه دارد، اما در 
مورد بنز کار تمام  شده است و دنبال گروکشی 
هس��تیم تا س��هم تولید داخل افزای��ش یابد و 

امیدواریم این موضوع به نتیجه برسد.
محمدرض��ا نعمت زاده، وزی��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت در م��ورد تأخی��ر ب��ه وج��ود آمده 
درم��ورد قرارداده��ای خودروی��ی و دالیل این 

تأخیر ه��ا گفت: اگ��ر در قراردادهای خودرویی 
نتیج��ه  ب��ه  زودت��ر  بودی��م،  مذاکره کنن��ده 
می رس��یدیم اما به هر حال در دو مورد قرارداد 
خودرویی به توافق باالی ۹5درصد رس��یده ایم 
ام��ا تعجیل کردن نمی تواند به نفع ما باش��د و 

باید منافع ملی مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: قرارداد س��یتروئن هم تمام 
شده است و 50-50 با سایپای کاشان مشارکت 

می کنند و بحث مخالفت سایپا مطرح نیست.

ساماندهی واردکنندگان غیر نمایندگی
وزی��ر صنعت در م��ورد وضعی��ت نمایندگی 
ک��رد:   عن��وان  نی��ز  خ��ودرو  واردکنن��دگان 
»نمایندگی ه��ا در دوران تحری��م ره��ا بودند و 
قصد داش��تیم آن را س��امان دهی��م که برخی 
اع��الم کردن��د خارجی ه��ا ب��ه م��ا نمایندگی 
نمی دهن��د؛ هرچند قانون ب��ه وجود نمایندگی 
رس��می تأکید کرده است و ما برای نظم دادن 
به ای��ن بخش تصمیم گرفتی��م 50 درصد کار 
را پی��ش ببریم تا نمایندگی ه��ای معتبری که 
از نمایندگ��ی اصلی مجوز رس��می دارند، ارائه 
مجوز کنن��د اما پس از برجام به ش��رکت های 
مختلف ش��ش ماه فرصت دادی��م تا واحدهایی 
که از واس��طه نمایندگی گرفته اند از واحدهای 
اصلی مجوز خود را دریافت کنند که بخشی از 
آنها موقت شده اند و مابقی نیز در حال دریافت 

مجوز هستند.
 بخش��ی از نمایندگی ها مجوز گرفته اند و آن 
قسمتی که باقی مانده است، اگر توضیحات شان 
قانع کننده باش��د به آنها نیز زمان می دهیم، اما 
واقعیت این است ما به تعطیلی نمایندگی ها در 

بخش واردات راضی نیستیم.
 به هرحال این نمایندگی ها مش��تری دارند، 
خدمات پس از ف��روش ارائه می دهند و حاضر 
نیستیم خریداران به خاطر شرایط واردکنندگان 
غیرنماین��ده متضرر ش��وند در نتیجه منتظریم 
هرچه زودتر از شرکت های مادر مجوز دریافت 

کنند.

چگونگی جذب نقدینگی توسط 
خودروسازان

همچنین محسن صالحی نیا ، معاون امور صنایع 
وزیر صنعت درباره جلس��ه بین وزارت صنعت و 
ش��ورای پ��ول و رقاب��ت گفت:  »هفته گذش��ته 
جلسه ای در کمیته اعتباری بانک مرکزی تشکیل 
و قبل از آن جلس��اتی با خودروس��ازان در مورد 
چگونگی جذب نقدینگی برگزار ش��د. به هرحال 
خودروس��ازان آن میزان��ی که ب��ه منظور جذب 
نقدینگی الزم است از طریق مسیر صرفاً بانک ها 
نباید داش��ته باش��ند.وی در مورد نرخ تسهیالت 
برای خودروس��ازها و باال بودن آن نسبت به نرخ 
مصوب ش��ورای پول و اعتبار، بیان کرد:  قرار شد 
درصد و ضریب مناس��بی بین این دو مدنظر قرار 
گیرد و در جلسات درمورد عدد و رقم، توافق های 
الزم انجام  ش��ود ام��ا در حال حاض��ر چون این 
موضوع نهایی نش��ده، بهتر است چیزی را اعالم 
نکنیم. نعم��ت زاده در همین مورد نیز تأکید کرد:  
وقتی خودروساز پیش فروش می کند و بدون وثیقه 
و ش��رایط خاصی پول نقد می گی��رد، با گرفتن وام 
شرایطش فرق می کند و می دانیم که چقدر ارزش 
این پول بیشتر است. این مسئله همان ضریبی است 

که باید مورد توجه قرار گیرد.

محاسبات خودروسازان برای پرداخت 
سود واقعی به پیش فروش خودروها

وزی��ر صنعت در پاس��خ به س��وال دیگری در 
م��ورد جلس��ه وزارت صنع��ت و وزارت اقتص��اد 
درباره فعالیت بانکداری خودروس��ازان نیز گفت: 
خودروس��ازان برای دریافت تسهیالت بانکی باید 
س��ود پرداخت کنند و در نوبت قرار گیرند، اما از 
محل پیش فروش خودرو می توانند بدون وثیقه و 
در مدت یک یا دو روز پول زیادی را جذب کنند. 
وی ادامه داد: قرار شد ضریبی مشخص شود تا ببینیم 
خودروسازان چقدر می توانند سود باالتری نسبت به 
نرخ سود تس��هیالت بانکی بابت پیش فروش ها به 
مش��تریان پرداخت کنند، البته به شرط اینکه اگر 
اعالم  شود نرخ سود تسهیالت ۱۸ درصد است، همان 

۱۸درصد نیز عملی شود.

همکاری قوه قضاییه درباره خروج 
خودروهای فرسوده

وزی��ر صنعت در پاس��خ به س��والی مبنی بر 
اینکه چرا خط تولی��د خودروهایی که بیش از 
۱0 سال از عمر آنها می گذرد، در دولت فعلی و 
پس از برجام متوقف نشد، تأکید کرد: آیین نامه 
در ای��ن خصوص ب��رای خودروه��ای مختلف 
متفاوت اس��ت. به ط��ور مثال برای تاکس��ی ها 
۱0 سال و برای س��واری های شهری 20 سال 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. حتی این مس��ئله 
در مورد کالنش��هرها با سایر ش��هرهای کشور 
متف��اوت اس��ت و ما به دنبال این هس��تیم که 
خطوط تولید چنین خودروهایی متوقف ش��ود 
و روش های تشویقی را نیز مدنظر قرار داده ایم. 
وزیر صنعت تأکید کرد: یکی از ارکانی که باید 
در این زمینه همکاری کند، قوه قضاییه است و 
باید تلفیقی از سیاس��ت های ما و سیاست های 
این رکن اجرایی ش��ود. در س��ال گذش��ته 4۸ 
هزار دستگاه تاکسی جایگزین شد که این رقم 
بی سابقه بود. ما باید کج دار و مریز پیش برویم 

و به استانداردها برسیم.

درباره ماندنم در دولت تصمیم با 
بزرگ ترهاست

در پایان نشست از وزیر صنعت درباره احتمال 
حض��ورش در کابینه دولت بعد پرس��یدند که 
اعالم کرد من یک بار بازنشس��ت شده ام و قرار 
نیس��ت تا آخر عمر کار دولتی کنم و تأکیدش 
بر این بود که دنبال تربیت جوان ها هستیم و به 
آنه��ا کمک می کنیم.  وی با بیان اینکه تصمیم 
با بزرگ ترهاس��ت، گفت: من در دوره انتخابات 
نیز با رئیس جمهور شرط کرده بودم و چند نفر 
را هم برای پس��ت وزارت صنعت معرفی کردم 
ولی نپذیرفتن��د. وزیر صنعت تأکید کرد: حتی 
یک ذره هم ب��رای من فرقی ندارد و ترجیح ما 

این است که جوان ترها سر کار باشند.

دالیل تاخیر امضای قراردادهای خودرویی اعالم شد

در چند روز منتهی ب��ه پایان مهلت تکمیل 
ثبت نام ب��رای آرم طرح ترافیک ش��هر تهران، 
تعدادی از ش��هروندان که برای تهیه آرم طرح 
ترافی��ک رایگان خودروی هیبری��دی به دفاتر 
خدمات الکترونیک ش��هر مراجعه کرده بودند، 
با تغییر رویکرد ش��هرداری ته��ران درباره این 
خودروه��ا و الزام پرداخ��ت 50درصدی هزینه 
ط��رح ترافیک مواجه ش��دند. اعت��راض راه به 
جایی ندارد، چراکه پیش��تر شورای شهر تهران 
آن را تصویب کرده اس��ت و این شهروندان در 

دام تبلیغات شهرداری تهران افتاده اند. 
خودروه��ای هیبری��دی یعن��ی خودروهایی 
ک��ه با ادغام دو ی��ا چند پیش��رانه انتقال نیرو 
که به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم به سیستم 
انتق��ال قدرت وابس��ته هس��تند، ب��ه حرکت 
درمی آین��د. ای��ن خودرو ها ج��زو خودروهای 
پیش��رو در میان انبوه خودروهای سبز در دنیا 
هستند؛ خودروهایی که تعداد معدودی از آنها 
با قس��ط هایی سرس��ام آور در ابت��دا وارد ایران 
می ش��دند، اما در چند سال اخیر و با پیشرفت 
صنعت خودرو، تقریباً بیشتر خودروهای لوکس 
و گران قیمت��ی که در داخ��ل تولید یا از خارج 
کشور وارد می ش��د، برقی یا هیبریدی بودند و 
به این ترتی��ب تعداد این خودروه��ا هم هر روز 

بیشتر شد. 
از  آنجایی ک��ه قوانین در کش��ور ما تغییرات 
زی��ادی دارد و در هر دوره زمانی ش��هروندان 
ب��ا تغییرات در نحوه پرداخ��ت، محتوا یا مبالغ 
پرداختی مواجه می ش��وند، این الزام پرداخت 
50 درص��دی هزین��ه ط��رح ترافی��ک اتف��اق 
جدیدی نیس��ت، ام��ا نکته ش��ایان توجه این 
است که آیا برای چنین تغییراتی نباید از قبل 
اطالع رسانی انجام شود تا شهروندان برای این 
تغییرات آمادگی داش��ته باش��ند؟ شهروندانی 
ک��ه ب��ا روزنامه »ش��رق« تم��اس گرفتند، به 
نوع برخ��ورد و دس��ت انداختن مردم توس��ط 
ش��هرداری معترض بودن��د و مطرح می کردند: 

پول پرداختی طرح ترافیک ش��اید برای کسی 
که فالن خ��ودروی لوکس را خریداری کرده و 
سوار می شود، مبلغ سنگینی نباشد، اما شکلی 
از حقوق ش��هروندی باارزش زیر سوال می رود 
و ش��هروندان با مجموع��ه ای از بی اعتنایی به 

حقوق شان مواجه می شوند.
یک��ی از ش��هروندان که ب��رای ثبت نام طرح 
خ��ود ب��ه مرک��ز خدم��ات الکترونیک ش��هر 
مراجعه کرده و پس از مش��اهده این بدعهدی 
ش��هرداری، در اعت��راض ثبت نام نک��رده بود، 
گف��ت: تعداد زی��ادی از ش��هروندان مثل من 
که ب��رای ثبت ن��ام طرح خ��ودروی هیبریدی 

خ��ود در آن روز ب��ه آن دفت��ر مراجع��ه کرده 
بودن��د، ب��ه ای��ن تصمی��م یکباره ش��هرداری 
معترض بودند و تقریباً همه آنها نمی دانس��تند 
 ای��ن تغییر در س��ال جدی��د رخ داده اس��ت. 
این ش��هروند تأکید کرد: در چند ماه اخیر که 
برای پرداخت ع��وارض خودروی خود مراجعه 
داشتم، مراجع مربوطه در پلیس و سایر مراکز 
اعالم می کردن��د خودروه��ای هیبریدی برای 
ورود ب��ه ط��رح ترافیک آزاد هس��تند و بدون 
پرداخ��ت هزینه ای، فقط بای��د ثبت نام کنند و 
درس��ت به همین دلیل مبل��غ عوارض بیش از 
مبلغ س��ایر خودروهاس��ت و حاال ب��ا پرداخت 

50 درصد برای آرم طرح ترافیک، هم عوارض 
بیش��تر پرداخت کرده اند و هم 50 درصد مبلغ 

طرح ترافیک را! 
مصطفی قنبرن��ژاد، مدیر واح��د صدور آرم 
س��ازمان ترافی��ک، دی ماه س��ال ۹4 درباره 
رایگان بودن ثبت نام آرم طرح ترافیک سال ۹5 
برای خودروهای برقی و هیبریدی به ش��کلی 
مجزا در گفت و گوه��ای مختلف صحبت کرده 
ب��ود. وی اعالم ک��رده ب��ود ورود خودروهای 
هیبری��دی و برقی به مح��دوده طرح ترافیک 
مانند س��ال ۹4، در ص��ورت ثبت اطالعات در 
س��امانه و مراجعه دارندگان این نوع خودروها 
ب��ه س��ازمان طرح ترافی��ک، می توان��د آزاد و 
رای��گان باش��د، چراک��ه این اق��دام در جهت 
تش��ویق و ترغیب ش��هروندان به اس��تفاده از 
حمل ونقل پاک و در راس��تای سیاس��ت های 
محیط زیستی مدیریت ش��هری تهران صورت 
می گی��رد. اما ای��ن مدیر ش��هرداری تهران و 
هیچ یک از مدیران دیگر شهری، درباره تغییر 
این سیاس��ت در س��ال ۹۶ و قراردادن س��هم 
50درصدی در پرداخ��ت مجوز طرح ترافیک، 

صحبتی نداشتند. 
قنبرنژاد بیس��تم آذر ۹5 در تش��ریح برنامه 
طرح ترافیک س��ال ۹۶ در گفت وگو با س��ایت 
ش��هر گفت: ش��هرداری اعالم می کند در سال 
۹۶ نی��ز عبوروم��رور خودروه��ای هیبری��دی 
و برق��ی مانند س��ال ج��اری در ص��ورت ثبت 
اطالعات در س��امانه، در محدوده طرح ترافیک 
آزاد و رای��گان خواهد بود. گویا مس��ئوالن در 
معاون��ت ترافیک درخص��وص تغییراتی را که 
درب��اره آرم ط��رح ترافی��ک رخ داد و مصوب��ه 
دیگری که از شورای ش��هر تهران بیرون آمد، 
دیگر اطالع رسانی نکردند و به این ترتیب، تعداد 
زی��ادی از ش��هروندان با امید ب��ه اینکه طرح 
ترافیک خودروی هیبریدی آنها رایگان اس��ت، 
به دفاتر مراجعه کردند و بعد با شرایط دیگری 

مواجه شدند. 

شهرداری: زیاد شدند، نمی صرفد

طرح ترافیک رایگان خودروی هیبریدی متوقف شد

گزارش2

خبر خبر
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کش��ورهای اروپایی و اتحادیه اروپا در طول چهار سال 
گذشته پس از شکست پروژه ایران  هراسی و امنیتی سازی 
ایران، بارها به اش��کال مختلف عالقه و رغبت شان را برای 
گسترش روابط با تهران و حضور جدی تر در بازار ایران ابراز 
کردند. به گزارش ایسنا، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران 
مس��ائل بین المللی معتقدند یکی از دستاوردهای اصلی 
دولت یازدهم با انجام موفق مذاکرات هس��ته ای و دوری از 
سیاست تنش زایی، شکستن پروژه امنیتی سازی ایران بود 
که از سوی رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی از همپیمانان 
عربی و غربی  آنها دنبال می شد. بعد از روی کار آمدن دولت 
یازدهم و حتی قبل از توافق ژنو حامیان پروژه ایران هراسی 
متوجه شدند که در چهار سال پیش رو نمی توانند به راحتی 
به ابزار و سیاس��ت هایی توسل جویند که با استفاده از آن 
پروژه امنیتی سازی ایران را مثل قبل پیگیری و ایران را در 

عرصه بین المللی و منطقه ای منزوی کنند.  یکی از نمودهای 
عینی گس��ترش روابط ایران و کشورهای اروپایی عالوه بر 
برگزاری گفت وگوهای منظم سیاسی بین ایران و اتحادیه 
اروپا و فعال شدن کمیسیون های مشترک ایران و برخی از 
کشورهای اروپایی که سال ها بود برگزار نمی شد و از رونق 
افتاده بود، رفت و آمد وزیران خارجه این کشورها به تهران 
پس از دستیابی ایران و 1+5 به توافق اولیه ژنو و نیز بعد از 
آن است، چنانکه در چهار سال گذشته شاهد سفر وزیران 
خارجه کشورهای مطرح قاره سبز مثل فرانسه، انگلیس، 
ایتالیا، آلمان، اتریش و . . . به تهران بوده ایم. براس��اس آمار 
اعالم شده تاکنون وزیران خارجه اروپایی 54 بار به تهران 
سفر کرده اند و در مقابل محمدجواد ظریف نیز در پاسخ به 
دعوت همتایان خود یا به منظور ش��رکت در اجالس های 

بین المللی 46 بار به کشورهای اروپایی سفر کرده  است. 

در 4 سال گذشته وزیران خارجه اروپایی چند بار به ایران آمدند؟ 

  رئیس مجلس ش�ورای اسالمی از 
تش�کیل یک کارگروه برای پیگیری 
وضعیت اشتغال و بیکاری خبر داد. 

 سیس�تان و بلوچس�تان به عنوان 
نخس�تین مقص�د س�فر تبلیغات�ی 

رئیسی انتخاب شد. 
  محمدج�واد ظری�ف ب�ه منظ�ور 
ش�رکت در نخس�تین اج�الس »10 
تمدن کهن جه�ان«، صبح دیروز به 

 عارف: برجام به بهانه کشمکش های تبلیغاتی خدشه دار نشودآتن پایتخت یونان سفر کرد

تیتر اخبار

رئیس کمیس��یون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای شهر تهران، با طرح سوال های متعددی 
از منظر مدیریتی به حادثه پالسکو، گفت: شهردار تهران 
باید از منظر مدیریتی پاسخگوی حادثه پالسکو به افکار 
عمومی باشد. به گزارش خبرآنالین؛ رحمت اهلل حافظی 
در جلسه دیروز شورای شهر تهران با اشاره به طرح یک 
فوریتی کمیته حقیقت یاب شورای شهر تهران، گفت: 
انتظار داریم این طرح در کمیسیون ها بررسی و خروجی 
آن در دس��تور کار ش��ورا قرار گیرد تا حادثه پالسکو از 
منظر مدیریتی بررس��ی و به افکار عمومی پاسخ دهد 
که چرا با وجود دستور تخلیه ساختمان، 31 دقیقه قبل 
از ریزش، این س��اختمان دیر تخلیه شد؟ چرا نیروهای 
آتش نش��انی در این مدت بیرون نیامدند؟ آیا از دستور 
تم��رد کردند؟ چه دلیلی برای تمرد وجود داش��ت؟ آیا 

کسی دس��تور خالف برای خروج از ساختمان داد؟ آیا 
ب��ه دلیل عدم نبود راه های ارتباطی و اطالع رس��انی به 
آتش نشانان، تخلیه دیر انجام شد؟ چرا باید با نیروهای 
عملیاتی ارتباط قطع باش��د که 16 نفر جان خود را از 
دس��ت بدهند و جامعه آس��یب روح��ی ببیند؟ رئیس 
کمیس��یون سالمت، محیط زیس��ت و خدمات شهری 
ش��ورای ش��هر تهران ادامه داد: چ��را از محل 2درصد 
عوارض ایمنی ساختمان ها که 395 میلیارد تومان طی 
س��ال های 92 تا 95 تامین شد و به صندوق شهرداری 
واریز شد و شهرداری موظف بود این پول را برای تجهیز 
آتش نشانی و آموزش پرسنل هزینه کند، 198 میلیارد 
توم��ان آن تخصیص داده نش��د و در جای دیگر هزینه 
شد؟ این سواالتی است که باید شهردار تهران پاسخگو 

باشد. 

شهردار تهران باید پاسخگوی ابهامات فاجعه پالسکو باشد

  رئیس دانش�گاه علوم پزشکی تهران 
ب�ا اش�اره ب�ه تغیی�ر الگ�وی بیماری ها 
از واگی�ر ب�ه غیرواگی�ر، گف�ت: امروزه 
مرگ زودتر از س�ن 70 س�الگی را مرگ 
زودرس می دانن�د و ح�دود 40 درص�د از 
 علل این مرگ ها مرب�وط به بیماری های 
قلب�ی- عروق�ی، 20 درص�د مرب�وط به 
سرطان ها و 15 درصد نیز مربوط به حوادث 

و سوانح ترافیکی و غیرترافیکی است.
 آمار نشان می دهد در سال جاری میالدی )2017( بیش از 1000 مهاجر 

در دریای مدیترانه غرق شده اند. 

تیتر اخبار

معاون گردش��گری س��ازمان می��راث فرهنگی از 
ورود 19 میلیون و 900 هزار گردش��گر خارجی طی 
سال های 92 تا 95 خبر داد. به گزارش ایرنا، مرتضی 
رحمانی موحد روز گذشته در نشست خبری همایش 
گفتمان میهمان نوازی با رویکرد توس��عه گردشگری، 
ب��ا ارائه گزارش��ی از عملکرد دول��ت تدبیر و امید در 
حوزه گردش��گری اظهار کرد: گردشگری یک حوزه 
سیاسی نیست که برای منافع زودگذر مطرح باشد و 
این حوزه باید در راستای تقویت معیشت مردم باشد. 
وی افزود: این تعداد گردش��گر بی��ش از 32 میلیارد 
دالر درآمد گردش��گری برای کشور داشته که مطابق 

با معیارهای جهانی محاسبه شده است. 
رحمانی موحد گفت: س��ازمان جهانی گردشگری، 
هزینه هر گردش��گر برای منطقه غرب آس��یا را یک 
هزار و 520 تا یک هزار و 750 دالر برآورد کرده که 

ما میانگین یک هزار و 650 دالر را در نظر گرفته ایم 
و مبل��غ 19 میلیون و 900 ه��زار دالر جمع حاصل 
درآمد گردش��گری شامل حمل و نقل و اقامت و مانند 
آن می ش��ود. رحمانی موح��د تعیین اس��تانداردهای 
جدی��د برای هتل ها را یک��ی از کارهای خوب دولت 
یازدهم و س��ازمان گردش��گری و می��راث فرهنگی 
دانست و گفت: در این عرصه بازبینی های انجام شده 
از س��وی ارزیابان، کارشناس��ان و تشکل های استانی 
صورت گرفته که بیش از 400 ساعت کار کارشناسی 
انجام شده است. معاون سازمان گردشگری همچنین 
گفت: ما ضمن بررس��ی الگوهای بین المللی هتل ها و 
هتل آپارتمان ها، ضوابط استاندارد یکی از کشورهای 
پیش��رفته در گردش��گری را با بیش از 100 جلس��ه 
کارشناسی در یک سال اخیر به استانداردهای کیفی 

و ضوابط غیرفیزیکی هتل ها تبدیل کردیم. 

بازدید حدود 20 میلیون گردشگر خارجی از ایران در دولت یازدهم

  قائم مق�ام وزی�ر بهداش�ت: علت 
مرگ عارف لرستانی امروز مشخص 

خواهد شد. 
  ب�ا اراده ای�ران و اس�پانیا ب�رای 
و  هوای�ی  س�فرهای  گس�ترش 
گردش�گری،  ایران از تیرماه امسال 
به س�مت بارس�لون پرواز مستقیم 

خواهد داشت. 

 مس�تند تجربی »مسافران« به عنوان نماینده س�ینمای ایران در 
بخش رقابتی جشنواره مستند مونیخ آلمان به روی پرده می رود

تیتر اخبار

کمیت��ه بین المللی المپیک متعهد ش��د در المپیک 
پیش  رو تساوی جنسیتی را برقرار کند. به  گزارش  ایسنا 
و ب��ه نقل از Inside the games، کمیته  بین المللی 
المپیک )IOC(  متعهد شده است که در المپیک توکیو 
2020 کامال تساوی جنسیتی برقرار شود. برقراری این 
تس��اوی و تعادل یکی از اولویت های IOC در المپیک 
2020 اس��ت. IOC قصد دارد مس��ابقات و رشته های 
جدی��د را نیز به برنام��ه المپیک  اضافه کند. تس��اوی 
جنسیتی جزو فاکتورهایی است که در برنامه المپیک 
2020 از سال 2014 آورده شده بود. در المپیک 2012 
لندن زنان حضور 44 درصدی داشتند و در المپیک ریو 

این میزان افزایش یافت و به 46 درصد رسید. 
دبی��ر کل ANOC در این باره اظهار کرد: در توکیو 
تس��اوی جنس��یتی وجود خواهد داشت. سخت تالش 
کردیم که حضور مردان و زنان 50 – 50 باشد. با کمک 
مسابقات جدید و  اضافه کردن رشته های ورزشی جدید 
این تس��اوی را ایجاد می کنیم. همه فدراسیون ها باید 
این مسئله را جدی بگیرند. رشته های ورزشی همچون 
کانو، رویینگ و تیراندازی از مس��ابقات مردان کاسته و 
مس��ابقات زنان را افزایش می دهند. رشته های بوکس 
و وزنه برداری نیز هر کدام مس��ابقات مربوط به زنان را 

افزایش می دهد. 

تعهد IOC برای تساوی جنسیتی در المپیک 2020

  تماش�ای دیدار تیم های الهالل و 
پرس�پولیس برای همه تماش�اگران 

رایگان خواهد بود.
  باشگاه بارس�لونا رسما اعالم کرد 
نیمار در ال کالس�یکو غایب خواهد 

نابینا شدن کمک داور با اسپری توسط یک تماشاگر در لیگ فوتبال نروژ بود.

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

رئیس جمه��ور با تأکی��د بر اینکه س��اختمان ها 
بای��د محل آرامش مردم باش��د نه ابزار س��ودآوری، 
اظهارداش��ت: پی��دا کردن منابع مش��روع و س��الم 
درآمدی برای ش��هرها ضروری است و دولت آماده 
همکاری و تهیه لوایح الزم اس��ت. به گزارش ایسنا، 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی روز گذشته 
در پنجمی��ن اج��الس بین الملل��ی مجم��ع جهانی 
ش��هرهای اس��المی، گفت: تأمین هزینه های ش��هر 
از مس��یرهای نادرس��ت مانند تراکم فروشی، فروش 

حقوق مردم و نسل ها است. 
رئیس جمهور ب��ا تأکید بر اینکه ب��ا بیان اهمیت 
جس��ت وجوی راه ه��ای ایجاد درآمد مش��روع برای 
ش��هرها، اظهارداش��ت: اگر شهرها و ش��هرداری ها 
نیازمن��د منابع درآمدی هس��تند، باید به فکر منابع 
درآمدی س��الم ب��رای اداره آنها ب��ود و دولت آماده 
اس��ت با تهیه لوایح الزم برای ش��هرداری ها و اداره 
ش��هرها از طریق منابع مش��روع اقدام کند. روحانی 
با تسلیت س��الروز شهادت امام موسی بن جعفر)ع( 
و طل��ب توفی��ق از پیامبر)ص( و خاندان رس��الت و 
ائمه هدی)ع(، اظهار داشت: در دنیای امروز موضوع 
مدیریت شهری و اداره زندگی مردم، به ویژه در یک 
ش��هر بزرگ، ج��زو مدیریت های س��خت و پیچیده 
اس��ت. رئیس جمهور با اش��اره به اینک��ه تمدن های 
بزرگ بشری معموال در کنار شهرها به وجود آمده و 
علم و فناوری و تمدن در ش��هرهای بزرگ ظهور و 
بروز پیدا کرده است، گفت: برای درک و فهم تمدن 
اس��المی، بهترین راه آن اس��ت که بع��د از مطالعه 
کتب و آثار گذش��تگان به آثار باقیمانده معماری در 
ش��هرهای مهم اس��المی و تمدنی در مشرق زمین، 
ش��به جزیره هندوستان، س��احل مدیترانه و شمال 
آفریقا و کش��ورهای مهم خاورمیانه از جمله کشور 

بزرگ ایران نگاه کنیم. 
روحانی خاطرنشان کرد: آثار تمدنی در شهرهای 
بزرگ و ن��وع معماری  و س��اختمان های بزرگ این 
ش��هرها از مهندس��ی، ابتکارات، دوس��تی و برادری 
میان مردم و اس��تفاده درست از طبیعت در گذشته 
با انس��ان سخن می گویند. رئیس جمهور خاطرنشان 
ک��رد: در آثار بزرگ تمدنی در کش��ورهای مختلف 
جهان و از جمله کشورهای اسالمی، ریشه معماری 
شهرها و س��اختمان ها از فرهنگ و اعتقادات مردم 
نش��أت می گیرد و مساجد، مدرس��ه ها، دانشگاه ها و 
مراکز آموزش��ی به عنوان مرکزیت ش��هرها، قبل از 

محله های مسکونی مردم، مدنظر بوده است. 
روحان��ی اف��زود: مس��جد محل اجتم��اع مردم و 
جایگاهی اس��ت که مردم با هم برای انجام مراس��م 
دین��ی و فرهنگی ش��ان  در آنجا ش��ور و مش��ورت 
می کنن��د. حت��ی تصمیم ب��رای دفاع از ش��هرها از 
مس��اجد آغاز می ش��ود و مس��جد به عن��وان مرکز 
فرهنگی محس��وب می ش��ود ک��ه مردم ب��ا آداب و 
رسوم و مس��یر زندگی آشنا می شوند. رئیس جمهور 
خاطرنش��ان ک��رد: م��دارس و دانش��گاه ها، معموال 
در کنار مس��اجد ساخته می ش��وند و مقبره بزرگان 
دین��ی، مذهبی و حتی فرهنگی و هنری معموال در 
کنار مس��اجد ساخته می شوند و سپس در کنار این 
فرهنگ و هویت، اقتص��اد ظهور و بروز یافته و بازار 
س��اخته می ش��ود و بازار مکانی است که صادرات و 
واردات، شهری و روس��تایی و حتی بین کشورها از 
آنجا آغاز می ش��ود و بازار همچنین به عنوان بخشی 
از مراکز تولیدی فرهنگی و هنری محسوب می شود. 
بنابرای��ن ابتدا فرهنگ و هویت و س��پس اقتصاد و 
اداره آن، شکل می گیرد و در کنار فرهنگ، اقتصاد و 

علم، محل سکونت مردم تشکیل می شود و همزمان 
این مراکز مس��کونی با اماکن تولیدی و کش��اورزی 

پیوند می یابند. 
روحانی تصریح کرد: از تمدن گذش��ته می آموزیم 
که از سوداگری در خانه سازی، شهر ایجاد نمی شود و 
می آموزیم که ریشه های فرهنگی، اساس شهرسازی 
است و نحوه معماری ها هم به گونه ای است که مردم 
بتوانند راحت تر زندگی کنند، نه آنکه س��اختمان ها 
پرس��ودتر ساخته ش��ود. رئیس جمهور اظهارداشت: 
ساختمان باید محل س��کونت و آرامش مردم باشد 
و ب��ه همین دلیل آن را مس��کن نام گذاری کردند و 
در چنین حالتی اس��ت که نیازمندی های فرهنگی 
جوان��ان و نی��ز نیازمندهای اقتص��ادی و ارتباطات 
فرهنگی و اجتماعی مردم، تعریف و تبیین می شود. 
روحانی با تأکید بر اینکه متأس��فانه در بس��یاری از 
اهداف بلند شهرسازی فاصله ایجاد شده و به مسائل 
فرهنگی و حتی حریم خصوصی و شرایط اجتماعی 
مردم، کم توجهی می شود، گفت: شهرها باید مکانی 
امن برای همه مردم باش��د و نحوه ارتباط مردم در 
آن به راحتی ش��کل بگیرد و زنان و کودکان جامعه 
با کمال امنی��ت و آرامش بتوانند در آنجا رفت و آمد 
کنند، لذا قبل از هر چیز امنیت و آرامش شهروندان 

حائز اهمیت است. 
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: تأمین درآمدهای 
ش��هری از منابع نادرس��ت و فروختن فضایی که به 
مردم تعلق دارد و در اختیار گذاش��تن تراکم عظیم 
در اختی��ار ی��ک س��رمایه داری ک��ه می تواند همه 
خانه های آن محل و اطراف را تحت تأثیر قرار دهد، 
نه تنه��ا از لح��اظ فرهنگی و دینی، حت��ی از لحاظ 
آرامش و زیبایی بصری نیز صحیح نیس��ت. روحانی 
افزود: س��اختمان های بلند مانند سد بزرگی جلوی 
دی��د صدها و هزاران خانه را می گیرد و حتی دیدن 
آسمان و ستاره ها را برای مردم دشوار می سازد و از 

لحاظ شهرسازی نادرست است. 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: آیا باید برای تأمین 
درآمد شهری، حقوق مردم بدون اجازه آنها فروخته 
ش��ود؟ و برای حقوق شهری و زندگی و رفاه مردم، 

ارزش کاملی قایل نبود؟ 
روحانی اضافه کرد: در ظاهر پارک و محل تفریحی 
ب��رای رفاه و اوقات فراغت مردم ایجاد می ش��ود، اما 
مهم تر از تأس��یس این پارک این اس��ت که پول آن 
از کجا تهیه ش��ده است. اگر باغات ش��هرها، تغییر 
کاربری داده ش��ده و با پول آن، پارک ایجاد ش��ده 
باش��د، آیا این می تواند اقدامی به نفع مردم، باشد؟ 
رئیس جمهور تصری��ح کرد: بدتری��ن تأمین درآمد 
برای شهرها و ش��هرداری ها، فروختن حقوق مردم، 

فضاهای سالم شهری و نابود کردن باغ ها و درختان 
کهنس��ال اس��ت و این بدتر از آن اس��ت که نفت را 
فروخته و از پول آن برای حقوق کارمندان استفاده 
ش��ود. روحانی خاطرنش��ان کرد: اگر نفت به عنوان 
یک حق بین نس��لی محسوب می ش��ود و باید پول 
آن س��رمایه گذاری شود، فضاهای ش��هری، کوه ها، 
مرات��ع، دریاچه ه��ا و تاالب ها هم ج��زو منابع بین 

نسلی هستند. 
رئیس جمه��ور گف��ت: همان طور که ح��ق نداریم 
س��اختمان هایی که مربوط به میراث فرهنگی است 
ویران کرده و به فروش برس��انیم تا به جای آن آثار 
باس��تانی، برجی بپا ش��ود. این حق را ه��م نداریم 
ک��ه محیط زیس��ت و باغات زیبای اطراف ش��هرها 
را تخریب کنیم. روحانی با اش��اره ب��ه اینکه دولت 
آماده تهیه لوایح برای اداره ش��هرها از طریق منابع 
مشروع اس��ت، گفت: نباید آینده ش��هرها و راحتی 
مردم را از بین ببریم. اگر قرار اس��ت تراکم بفروشیم 
تا برای ش��هر تونل، بزرگراه و پل درس��ت کنیم این 
فای��ده ای ندارد، چ��را که در نتیج��ه همین فروش 
تراک��م، جمعیت محالت و ش��هر افزایش می یابد و 
هم��ان بزرگراه و خیابانی که از پول تراکم س��اخته 
ش��ده اس��ت تبدیل به پارکینگی بزرگ می ش��ود و 
مش��کل ترافیک نی��ز حل نمی ش��ود. رئیس جمهور 
با بیان اینکه اگر بناس��ت برای حل مس��ائل شهری 
اقدام کنیم، باید اقدامی جامع و همه جانبه را مدنظر 
قرار دهیم، افزود: برخی مش��کالت زیست محیطی و 
ش��هری پیچیدگی هایی دارد که رف��ع آنها، نیازمند 
زمان طوالنی تری اس��ت، اما بخش��ی از مش��کالت 
محیطی و شهری، هست که می شود آنها را در زمان 

کوتاه تری حل و فصل کرد. 
روحانی اظهار داش��ت: وقت��ی نیروگاه های ما در 
کنار ش��هرها و با نف��ت ک��وره کار می کنند، وقتی 
خودروه��ای فرس��وده در ش��هرها ت��ردد می کنند، 
وقت��ی کیفیت گازوییل و بنزین مصرفی خودروها و 
سوخت مورد استفاده برای گرم کردن خانه ها باعث 
آلودگی محیط ش��هری و محیط زیس��ت می شوند، 
این مش��کالت را می توان در مدت کوتاه تری حل و 
فصل کرد. رئیس جمه��ور تصریح کرد: خودرو برای 
تأمین رفاه مردم است و اگر قرار باشد همین خودرو 
س��المت محیط زیست و آس��ایش ما را ضایع کند، 
قطعا نمی تواند در چارچوب ایجاد یک ش��هر س��الم 
و محیط زیست مناس��ب به کار ما بیاید. ما نیازمند 
نوع��ی از مدیریت و اداره پایدار هس��تیم که در آن 
حفظ محیط زیست و توجه به چنین مسائل جانبی 

در زندگی مردم مورد توجه باشد. 
روحانی گفت: باید در زمینه مسائل زیست محیطی 

و  آس��ان ترین  از  یک��ی  و  کنی��م  س��رمایه گذاری 
پرس��ودترین راه های س��رمایه گذاری این است که 
از س��رمایه همان س��وخت نابه جایی که از آن برای 
وضعیت جدید در خودروها، اس��تفاده می شود برای 
سالم سازی ش��هرها، اس��تفاده کنیم. رئیس جمهور 
اضافه کرد: امروز در بعضی از ش��هرها، توانسته ایم، 
وضعی��ت را بهتر از قبل کنی��م، به عنوان مثال چند 
روز پیش که به اس��تان فارس س��فر ک��ردم، آقای 
اس��تاندار می گفت که در سال 95 هیچ روز آلوده ای 
نداش��تند، درحالی ک��ه در س��ال های قب��ل به طور 
متوس��ط بین 150 تا 200 روز در سال هوای آلوده 
داش��تند. البته درست است که طبیعت، باد و باران 
نیز به این اتفاق در اس��تان فارس کمک کرده باشد، 
اما این گونه نیس��ت که همه عوامل مؤثر بر وضعیت 
محیط زیس��ت، خارج از اختیار و کنترل ما باشند، 
بلکه یکس��ری از این مس��ائل نیز از س��وی ما قابل 
کنترل و مدیریت اس��ت و باید با مدیریت مناس��ب 
بر آنها حداقل بخش��ی از مش��کالت زندگی مردم را 
حل و فصل کنیم تا زندگی راحت تری داشته باشند. 
روحانی با اشاره به اینکه معتقدم اجرای پروژه های 
بزرگ و مهم در ش��هرهای بزرگ باید با رأی و نظر 
مردم، اجرا ش��ود، اظهارداش��ت: درس��ت است که 
مس��ائل ع��ادی و معمولی به طور معمول براس��اس 
قوانی��ن و مقررات موجود اداره می ش��وند اما اینکه 
اجرای مشکل ترافیک در یک شهر، از طریق ساخت 
پل و بزرگراه باش��د یا س��اخت مترو، بهتر اس��ت با 
رأی و نظر مردم، تعیین شود. رئیس جمهور تصریح 
ک��رد: با نظر مردم و مدیری��ت یکپارچه و هم افزایی 
دستگاه ها بهتر و راحت تر می توانیم شهرهای بزرگ 
را اداره ک��رده و اهداف توس��عه بلندمدت ش��هرها 
را محق��ق کنیم و درآمد الزم را ب��رای مردم ایجاد 
ک��رده، فاصل��ه طبقاتی را در ش��هرها ک��م کنیم و 

حاشیه نشینی را از بین ببریم. 
روحانی خاطرنش��ان کرد: تس��هیل امکان استفاده 
از فناوری های نو و اس��تفاده از آنها در اداره ش��هرها و 
در یک کالم، ایجاد ش��هرهای هوشمند و الکترونیک 
یکی از وظایف و رس��الت های مهم همه ماست. امروز 
در تهران و شهرهای بزرگ، شاهد هستیم که استفاده 
از فناوری های نوین و فضاهای مجازی، چقدر در خرید 
مردم، رفت و آمد آنها و حمل و نقل شهری، تأثیر مثبت 
داش��ته اس��ت. رئیس جمهور در ادامه س��خنان خود 
با اش��اره به در پیش بودن انتخابات ش��وراها و با ابراز 
خوشحالی از اینکه اداره کنندگان شهرها و روستاهای 
کشورمان در شوراها از سوی مردم برگزیده می شوند، 
گفت: آرای مردم در انتخاب آعضای شوراها، می تواند 
تأثیر چشمگیری در نحوه اداره شهرها و اعمال نظرات 
آنها در این رابطه از طریق نمایندگان شان داشته باشد. 
روحانی در بخش پایانی س��خنانش با تأکید بر لزوم 
برقراری ارتباط نزدیک تر بین ش��هرهای کش��ورهای 
مختلف با ش��هرهای کش��ورمان، اظهار داشت: باید از 
تجربیات یکدیگر برای اداره ش��رایط نوین ش��هرهای، 
خودم��ان و توس��عه گردش��گری میان این ش��هرها، 
اس��تفاده کنیم. مردم ما می توانند با سفر به شهرهای 
بزرگ دیگر کش��ورها تجربیات جدید زیادی بیاموزند 
و مردم ش��هرهای دیگر کشورها نیز می توانند با سفر 
ب��ه ش��هرهای ای��ران از جمله همین ش��هر قزوین از 
آث��ار باس��تانی و زیبایی های این ش��هر و زیبایی های 
چش��مگیری که طبیعت در اطراف این ش��هر و دیگر 
شهرها و استان های ایران ایجاد کرده است، بهره ببرند 
و این تعامالت می تواند بستری برای تبادل فرهنگی و 

تجاری و افزایش رفاه و آسایش مردم، باشد. 

رئیس جمهور در اجالس بین المللی مجمع جهانی شهرهای اسالمی گفت

ایجاد شهرهای هوشمند نیاز امروز کشور است

قاضی زاده خبر داد
نخستین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری جمعه برگزار می شود

رئیس کمیس��یون تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری مستقر در س��ازمان صداوسیما از برگزاری 
نخس��تین مناظره کاندیدای انتخابات ریاس��ت جمهوری در جمعه هفته ج��اری خبر داد. به گزارش 
ایسنا، احسان قاضی زاده هاشمی در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این 
مطلب، اظهار کرد: نخستین مناظره جمعه همین هفته به مدت سه ساعت با حضور شش کاندیدای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری برگزار می ش��ود. وی افزود: مناظره دو به دو نداریم و مناظره ها با حضور 

شش کاندیدا انجام خواهد شد. 
این عضو شورای نظارت بر صداوسیما همچنین بیان کرد: مناظره های تلویزیونی از دو شبکه یک و 
شش پخش خواهد شد. وی در ادامه اظهار کرد: امشب کمیسیون تبلیغات در جلسه ای در خصوص 
برنامه های ضبطی، مس��تند و همچنین مناظره نمایندگان نامزدها جلس��ه داشته و قرعه کشی انجام 

خواهد شد. 
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w w w . f o r s a t n e t . i r

فرصـــت خریـــد هوشــمندانه

w w w. o f fa n . i r

 قیمت روز بیش از 1000 کاال و خدمات را
در سایت روزنامه فرصت امروز دنبال کنید.

قیمت روز انواع خودرو،  قیمت ارز، طال و سکه،  قیمت نفت  و...

p r i c e . f o r s a t n e t . i r

مدیریتتبلیغاتمدیریتکسبوکارفرصتکسبوکار

ثباتقوانینکسبوکار
ضمانتورودسرمایهگذارانخارجی

13

گفت وگوی »فرصت امروز« با احمد طایفه، طراح دوخت و لباس

حرفهایجذابباچالشهایناگزیر
12

»مترسکچیپوتله«
یاپایاندورانبرندینگحداکثری!

10

11

معرفی90فرصتسرمایهگذاری
درجشنوارهملیفنآفرینی

چالش های فضای کسب و کار در سال 96

چیدن فرصت ها در باغ نیازها

دبیر جش��نواره ملی فن آفرینی ش��یخ بهایی با تاکید بر اینکه هر فرصت س��رمایه گذاری کس��ب و کار به مثابه یک چاه 
نفت ارزش دارد، گفت: امس��ال در س��یزدهمین دوره جش��نواره ش��یخ بهایی، 90 فرصت س��رمایه گذاری جهت جذب 
س��رمایه گذار معرفی می ش��ود. به گزارش ایرنا،  سیزدهمین دوره جش��نواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی روزهای هفتم و 
هشتم اردیبهشت  سال جاری در اصفهان برگزار خواهد شد. کوروش خسروی روز گذشته در جمع خبرنگاران در اصفهان 
افزود: این فرصت های سرمایه گذاری توسط هیات های کارشناسی ارزیابی و داوری شده و هر یک از آنها می توانند فضای 
کسب و کار را متحول کنند. وی با بیان اینکه این طرح ها در زمینه های مختلف است، گفت: بسیاری از این طرح ها پیش 
از این در جشنواره های مختلف علم و فناوری داخلی و خارجی، برتر شناخته شده اند و اکنون آماده جذب سرمایه گذار 

برای ایجاد کسب و کار هستند. 
وی تصری��ح ک��رد: پیش بینی می ش��ود امس��ال بین 200 تا 300 س��رمایه گذار برای بررس��ی فرصت ه��ا و ایده های 
س��رمایه گذاری در جش��نواره ش��یخ بهایی شرکت کنند. خس��روی با بیان اینکه سیزدهمین جش��نواره شیخ بهایی در 
دو بخش اصلی مس��ابقه ای و غیر مس��ابقه ای برگزار می شود، گفت: بخش مسابقه ای جش��نواره شامل قسمت های طرح 

کسب و کار آزاد، المپیاد طرح کسب و کار دانشجویی، فن آفرینان و فرصت های سرمایه گذاری است. 
دبیر جشنواره ملی شیخ بهایی افزود: بخش غیر مسابقه ای نیز شامل نمایشگاه، تاالر مذاکره و سمینارهای آموزشی...

13

13

12

بازاریابی امروزی: مبتنی بر مبادله یا معامله؟ 
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 »گریل مکزیکی چیپوتله« یا به اختصار »چیپوتله« 
زنجیره ای از رس��توران های فس��ت فود مکزیکی  است 
که در س��ال 1993 در ایالت کلرادوی آمریکا تاسیس 
ش��د و اکنون با بیش از 2000 ش��عبه در نقاطی چون 
آمریکا، انگلس��تان، کانادا، آلمان و فرانس��ه به یکی از 
محبوب ترین برندهای فس��ت فود تبدیل ش��ده است. 
کلم��ه چیپوتله در زبان ناهوآت )از زبان های باس��تانی 
قوم آزتک( به معنای فلفل هالوپینوی خش��ک شده و 
دودی  اس��ت. بازنمایی این معنا به تدریج در اصالحات 
لوگوی جدید چیپوتله همراه با اضافه ش��دن رنگ های 

اشتها آور و فرم های مدور و ارگانیک بارزتر شد. 
 چیپوتله در س��ال 2001 با رونمایی ش��عار »تغذیه 
ب��رای  ت��الش  Eat With Integrity؛  درس��ت« 
اس��تفاده از منابع پایدار و س��الم غذایی در محصوالت 
خود و مطمئن کردن مش��تریان خ��ود از حفظ کردن 
حقوق حیوانات استراتژی متمایز ساختن این برند را از 

رقبایش در صنعت فست فود کلید زد. 
در سال 2013، آژانس CAA از کمپین »مترسک« 
ب��رای برند چیپوتله پرده برداری ک��رد. این کمپین دو 

هدف عمده برای مخاطبان خود در نظر داشت: 
1. بدانن��د غذایی که مص��رف می کنند چگونه تهیه 

می شود  

2. دنیای بهتری بسازند. 
اس��تفاده از مترس��ک به عن��وان س��مبل اصلی این 
کمپی��ن به عل��ت تداع��ی معنایی مترس��ک در نقش 
محافظ محصوالت کش��اورزی و بالطبع غذاس��ت. در 
دی��دگاه برنامه ری��زان اس��تراتژی این کمپی��ن اتصال 
مفهوم مترسک به عنوان سمبل محافظ غذا / کشاورزی 
/ زندگ��ی می تواند منجر به ب��اال رفتن ارزش ویژه برند 

Brand Equity شود. 
جامع��ه مخاطبان ای��ن کمپین در وهله اول نس��ل 
هزاره Millenials هس��تند که ب��ه دالیلی مختلفی 
همچون س��ابقه وفاداری به برنده��ای مختلف، پیروی 
از جریان های پرطرفدار Trends و دسترس��ی آسان 
و نس��بتا ارزان ب��ه آنها از طریق رس��انه های دیجیتال 
انتخاب ش��ده اند. در عین حال نقاط قوت این کمپین 
ب��ه اینجا مح��دود نمی ش��ود. مترس��ک چیپوتله یک 
کمپین دیجیتال چندرس��انه ای به معنای واقعی است 
که از طریق محتوای آموزش��ی، شبکه های اجتماعی، 
انیمیش��ن، اپلیکیشن و بازی مخصوص موبایل و تبلت 
ب��ا مخاطبان خ��ود ارتباط برقرار می کند. اس��تفاده از 
رس��انه های دیجیتالی بدی��ن معنا بود ک��ه مخاطبان 
می توانس��تند در ه��ر زم��ان و هر مکان به آس��انی به 
محتوای مورد نظر دسترس��ی داش��ته باشند. عالوه بر 

این، برند موفق شد در کنار جامعه مخاطبان پیش بینی 
شده به صورت خودکار جامعه افرادی که دغدغه حقوق 
حیوان��ات دارند و بخش دیگری را ک��ه کیفیت غذای 

مصرفی برایشان اهمیت ویژه  ای دارد درگیر کند. 
 این کمپین با آپلود ش��دن و وایرال شدن انیمیشن 
»مترس��ک« آغ��از می ش��ود. روای��ت احساس��ی این 
انیمیش��ن در م��ورد حقایق تلخ درباره نح��وه تولید و 
تهی��ه مواد اولی��ه در صنایع غذایی باع��ث همراهی و 
اعتمادس��ازی در مخاطب می شود )دستیابی به هدف 
1( و به مخاطب اجازه می دهد تا احساس کند می تواند 
به واسطه استفاده از اپلیکیشن / بازی در این وضعیت 
نامطلوب تغییری ایجاد کند.  )دس��تیابی به هدف 2(. 
زبان بصری و موسیقی استفاده شده در انیمیشن باعث 
بازگش��ت نوس��تالژی و حس کودک��ی در مخاطبان و 
تمای��ل همراه آن برای رویاپردازی در جهت س��اختن 
دنیایی بهتر می ش��ود. اثربخشی و مرتبط بودن رسانه 
ویدئوی��ی دیجیتال )یوتیوب( ب��رای تمامی مخاطبان 
برند در سراس��ر جهان نیز از دیگر نقاط قوت مهم این 

کمپین است. 
و ام��ا مهم ترین ویژگی این برند ک��ه آن را به نوعی 
تبدی��ل به یکی از طالیه داران روش های نوین تبلیغات 
ک��رد نه پیام آن بود و رس��انه ای که توس��طش پیام را 

منتقل کرد. 
Black Ops Advert i  اارا آینشتاین در کتاب

sig به این نکته اش��اره می کند که مخاطبان برندها 
پ��س از دهه ه��ای متوالی بمباران ش��دن با تبلیغات 
محیطی، تلویزیونی و بنری که کنترل حداقلی نسبت 
به دی��دن یا ندیدن آنها دارن��د، به صورت خودآگاه و 
ناخودآگاه حالتی تدافعی نسبت به حضور آشکار برند 
در محت��وای تبلیغاتی پیدا کرده اند. طی س��ال های 
اخی��ر مدیران خالقی��ت و استراتژیس��ت های حاذق 
ب��رای دور زدن ای��ن دیوار دفاعی ب��ه چندین روش 
از جمله تاکتیک های ذیل متوس��ل ش��ده اند: تنیدن 
محتوای تبلیغاتی در محتوای مورد عالقه و مورد نیاز 
مخاطب��ان )مقاالت، ترفندها، دس��تورات پخت غذا( 
و اس��تفاده حداقلی از لوگو، محص��والت و نمادهای 
مس��تقیم برند باالخص در محتوای دیجیتال. استتار 
محت��وای تبلیغاتی ب��رای برندهایی چ��ون ردبول و 
نت فلیکس میلیون ها دالر صرفه جویی در هزینه های 
رس��انه به واس��طه وایرال ش��دن محتوا را به ارمغان 

آورده است. 
نگاهی اجمالی به نتایج کمپین »مترس��ک« که با 
بودجه رس��انه ای نسبتا کمی انجام ش��د نیز بیانگر 
آن اس��ت ک��ه دوران دیکته ک��ردن ارزش برند به 
مصرف کننده و حضور حداکثری و نفسگیر محتوای 
برندینگ در تبلیغات پرخ��رج محیطی و تلویزیونی 

رو به افول است: 
iبیش از 13 میلیون بازدید و بیش از 74 هزار الیک 

در یوتیوب
iبردن سه ش��یر طالیی در جش��نواره تبلیغات کن 

2014
iبی��ش از 18.4 میلیون ب��ار تعامل حول کمپین در 

بیش از 17 پلتفرم اجتماعی در اینترنت
iتصاحب جای��گاه برترین برند فس��ت فود مکزیکی 
TacoBell توسط چیپوتله از رقیب دیرینه اش تاکوبل

iافزایش 25.8 درصدی درآمد کلی
iافزایش 12.7 درصدی فروش در شعب در مقایسه 

با رقبا
iافزایش 34.9 درصدی سود خالص چیپوتله 

منابع در سایت روزنامه ذکر شده است.

 »مترسک چیپوتله« یا پایان دوران برندینگ حداکثری! 
ایده های طالیی

مشتریان را تکان دهید

یکی از راهکارهای قدیمی موجود در کتاب های 
افزایش فروش اس��تفاده از حق��ه »متقاعد کردن 
افراد با دیدگاه خود« اس��ت. ای��ن امر به معنای 
استفاده از جمالتی شبیه به »سالم دوست عزیز، 
ای��ن یخچال فوق العاده خوبی اس��ت. نظر تو هم 
همین طور است؟«  نیس��ت. در واقع شما نیاز به 
ش��یوه ای ماهرانه تر برای تأثیرگ��ذاری روی افراد 
داری��د. یک نمونه جلب تکیه کالم های رایج میان 
افراد در برخوردهای روزمره اس��ت. »سالم رفیق، 
هوای خوب��ی اس��ت. این طور فک��ر نمی کنی؟« 
چنین جمله ای اگرچه در ابتدا بس��یار س��اده به 
نظر می رس��د، با این حال به احتمال فراوان نظر 
مثبت فرد مقابل را به همراه خواهد داشت. برای 
ش��روع می توانید از نمونه جالبی اس��تفاده کنید. 
در واقع افراد در بس��یاری از م��وارد با یکدیگر به 
مباحث��ه می پردازند. با این حال اگر با دقت روند 
چنی��ن بحث های��ی را پیگیری کنید، بیش��ترین 
توافق ه��ا در زمینه ام��ور کوچک و جزیی صورت 
می پذی��رد. ام��ور کل��ی دربر گیرن��ده وجه ه��ای 
گوناگون بوده و احتمال اجماع بر س��ر آنها بسیار 
اندک اس��ت. بر همین اس��اس وظیفه اصلی شما 
یافتن نقطه اش��تراک تان با فرد موردنظر و تالش 
برای تأثیرگذاری روی افراد بر این اساس است. 

ایده
ایده این ش��ماره براس��اس طرح ی��ک کمپین 

تبلیغاتی ایمیلی سازماندهی شده است. 
هنگام��ی که ب��رای هم��کاری در طراحی یک 
کمپین تبلیغاتی انتخاب ش��دم، در وهله نخست 
قص��د دریافت نظر موافق خوانندگان را داش��تم. 
بر همین اس��اس متن ایمیل را این چنین شروع 
کردم: »خوانندگان عزیز راه اندازی یک کسب وکار 
در اروپ��ای ش��رقی نیازمند مهارت ه��ای ویژه ای 
اس��ت. در ای��ن خص��وص بای��د روی نقش مهم 
مدیران و کارمندان تأکید کرد. در واقع هرچقدر 
این افراد مهارت بیش��تری داشته باشند، احتمال 
کس��ب موفقیت در چنین بازاری بیشتر است. آیا 

نظر شما نیز همین است؟«
پاسخ اولیه بس��یاری از افراد به چنین پرسشی 
مثب��ت خواهد بود. در ادامه و به منظور فهم بهتر 
موض��وع به تع��دادی مثال در این زمینه اش��اره 

خواهیم کرد. 
iوالدی��ن عزیز: آی��ا نگران وضعی��ت تحصیلی 

کودکان تان هستید؟ 
iهنگام��ی ک��ه مخاطب تان مدی��ران میان رده 
هس��تند: این ش��ما مدیران میان رده هستید که 
امور را در ش��رکت  جاری می س��ازید؟ غیر از این 

است؟ 
iمناسب برای ش��رکت های تولید مواد غذایی 
)مخصوص��ا کیک(: چه چیز بیش��تر از میل یک 
کیک تازه و ش��کالتی پس از ساعات طوالنی کار 

لذت بخش خواهد بود؟ 
iبازنشستگان: آیا بازنشستگان شایسته احترام 

بیشتری نیستند؟ 
iقهرمان��ان ش��نا: آیا مایل به دانس��تن آخرین 
تاکتیک های کاهش مقاومت آب در برابر بدن تان 

هستید؟ 
با اس��تفاده از چنین راهکارهایی قادر خواهید 
بود پاس��خ مثب��ت مخاطب را در وهله نخس��ت 
دریافت کنید. پژوهش های روانش��ناختی نش��ان 
داده است که استفاده از این ترفندها در تبلیغات 
تأثی��ر مطلوب��ی روی ذهنی��ت مخاط��ب خواهد 
داش��ت. بر همین اس��اس توصیه ما اس��تفاده از 
اصولی اس��ت که در سطور باال به آنها اشاره شد. 
به این ترتیب عالوه بر دریافت اولیه پاسخ مثبت 
مخاطب، قادر به ادامه دادن این س��یر تا رسیدن 
به هدف نهایی تان هس��تید. به عبارت س��اده، با 
طرح پرس��ش اولیه نباید جریان را متوقف کنید. 
بهتر اس��ت این سلسله سواالت را ادامه داده و در 
نهایت پیشنهاد محصول تان را ارائه دهید. در این 
راس��تا می توان از یکی از راهکارهای زیر استفاده 

کرد: 
i1براساس آنچه گفته ش��د، برای ارائه بهترین 
عملکرد و بهبود ش��رایط می ت��وان از این محصول 

)محصول موردنظر( استفاده کرد. 
i2بدون ش��ک شما بهترین عملکرد را در زمینه 
تخصصی تان دارید. با این حال پیش��نهاد ما بهبود 
عملکردتان اس��ت. ش��ما را برای دریافت این پیام 

انتخاب کردیم، زیرا یکی از بهترین ها هستید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
ت��رس مخاطب ت��ان از خرید محص��ول را با طرح 
پرسش هایی که توضیح داده شد، کم کنید. در واقع 
در صورت ارائه چنین پرسش هایی می توان تا حدود 
زیادی مطمئن بود که ذهنیت مخاطب آماده دریافت 

پیشنهاد )به عبارت بهتر ضربه نهایی آگهی( است.
می توانید در صورت تمایل نظم آگهی را تغییر 
دهید. در واقع می توانید ب��ه جای اینکه در ابتدا 
به طرح پرس��ش ها پرداخته و س��پس به س��راغ 
پیش��نهادتان بروید، ابتدا پیشنهاد را ارائه کرده و 
بعد از آن با اضافه کردن سواالت موردنظر اعتماد 

خواننده را جلب کنید. 

دوشنبه
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تبلیغات خالق

آگهی: BARKOD  _ شعار: ساخت سفارشی مبلمان  متناسب با سبک شما

ایستگاه تبلیغات

نواختن موسیقی با کاسه های 
سرامیکی، تبلیغ ساعت سرامیکی

ساعت مچی » Titan Edge« نخستین بار در 
س��ال 2002 میالدی به بازار عرضه ش��د و از آن 
زمان تاکنون مسیری طوالنی را طی کرده است. 

ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، امروزه از س��اعت مچی 
» Titan Edge«  به عن��وان باریک ترین س��اعت 
جهان ن��ام می برند. این بار وقت��ی Titan تصمیم 
گرفت باریک ترین س��اعت مچی س��رامیکی جهان 
 Ogilvy & Mather را توس��ط آژانس تبلیغاتی
بنگلور  )ش��هری در هند( به بازار معرفی کند، ایده 
آژانس نواخت��ن آهنگ معروف امض��ای Titan با 
س��از کوبه ای ملودیک هندی Jaltarang و تلقین 
حس��ی طبیعی به مردم بود. این ساز هندی شامل 
مجموع��ه ای از ظروف س��رامیکی اس��ت که با آب 
درون کاس��ه ها ریتم آهنگ تنظیم می ش��ود. طرز 
نواختن س��از به این شکل اس��ت که نوازنده با یک 
عدد چوب در هر دست بر لبه کاسه ها ضربه می زند. 

ترجمه: علی آل علی
 مشاور و مدرس در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری
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حمید حاتم طهرانی
 مشاور و مدرس در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری
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دکتر س��امان شیخ اس��ماعیلی، عضو 
هیأت علمی دانش��گاه آزاد اس��امی در 
گفت و گویی با »فرصت امروز« در رابطه با 
یکی از مباحث کلیدی در حوزه بازرگانی و 
بازاریابی تحت عنوان مبادالت و معامات 
در بازارهای امروزی، نکات مهمی را ارائه 
کرد. این اس��تاد بازاریابی ضمن تشریح 
چرایی و ضرورت توجه به موضوع مبادله، 
به تبیی��ن تفاوت های کلیدی و ماهیتی 
بین معامله و مبادله پرداخت. ایش��ان به 
مرکزیت داشتن موضوع مبادله در ادبیات 
بازاریابی تأکید داش��ته و توافق تاریخی 
بر مبادله را به عن��وان یک راه حل پایدار 
بشری برای رفع نیازهای متغیر انسان ها 
معرفی کرد. در نهای��ت نکاتی در رابطه 
ب��ا اهمیت نیازهای بش��ر و ارتباط آن با 
مبادالت بازاریابی نیز در خال گفت وگو 

مطرح شد. 

چرا موضوع مبادل�ه اینقدر نقش 
کلی�دی در ادبی�ات بازاریابی یافته 

است؟ 
اکثر فعاالن کس��ب وکار ای��ن گزاره را 
بسیار شنیده اند که  »مبادله هسته مرکزی 
بازاریابی« است، یا اینکه گفته اند»رقابِت 
ناش��ی از مبادل��ه تأثیرگذارترین پدیده 
دست ساز بشر است«. با چنین دیدگاهی 
طبیعی است که هر کتاب بازاریابی را باز 
کنید در فصول اولیه با تعاریفی از مبادله 
یا Exchange مواجه خواهید شد، برای 
مثال مبادله دریافت چی��زی مطلوب از 
ف��رد دیگر، در مقابل ارائه ماب��ه ازاء به او. 
اما چنانچه بخواهیم ریشه ای تر به مسئله 
پاسخ دهیم، باید نخست توجه کنیم که: 
1-انسان در تأمین نیازهای بی پایانش به 
تنهایی موفق نیست. انجام مبادله به عنوان 
یک قرارداد اجتماعی و امر بدیهی به طور 
خواسته یا ناخواسته او را در این امر مهم 

و محوری زندگی کارآمد می کند. 
2- رف��ع نیازه��ای انس��ان از طری��ق 
خودتولی��دی«،  ی��ا  »خودوابس��تگی 
»تکدی گری یا گدایی«،  »توس��ل به زور 
یا سرقت« و در نهایت  »مبادله« صورت 
می پذیرد. آش��کار اس��ت توافق تاریخی 
بیشتری روی مبادله وجود دارد. هرچند 
هن��وز هم اف��راد معدودی بن��ا به دالیل 
مختلف سایر روش ها را امتحان می کنند، 
اما می توان اذعان کرد که به صرفه ترین و 
شهروندانه ترین روشی که انسان ها برای 
رفع نیازهای خود بر آن قناعت کرده اند، 

مبادله است. 
3-مبادل��ه باعث می ش��ود ب��ا صرف 
کمتری��ن ان��رژی، نیازهای بیش��تری از 
انس��ان ها با کیفیت بهتری پاس��خ داده 
شوند، از این جهت به خودی خود کیفیت 
زندگی، امکانات مصرفی و رفاه انس��ان را 

در طول تاریخ ارتقا داده است. 
4-در صورت��ی ک��ه انس��ان ها پدیده 
قراردادی مبادل��ه را به وجود نمی آوردند 
بس��یاری اس��تعدادهای بش��ری فرصت 
بروز پیدا ک��ردن یا ارزش هویدا ش��دن 
پیدا نمی کردند و تفاوت بین انس��ان ها و 
حیوانات کمتر از این بود، ش��هروندی تا 
به اینجا رشد نمی کرد و مناسبات انسانی 
شکل بدوی تری داشت. در واقع اگر امکان 
و انگیزه تبادل ارزش فراهم نباش��د هیچ 
خلق ارزش��ی صورت نخواهد پذیرفت و 

تصور دنیای بدون خلق ارزش و محصول 
بسیار ناامیدکننده است. 

5- مبادله دارای مزایای فراوانی اس��ت 
ازجمله با انتخاب مبادله انس��ان ها نیازی 
به آسیب رس��اندن، غارت کردن یا اعانت 
گرفت��ن از دیگ��ران ندارن��د، اجباری به 
داش��تن هم��ه مهارت ه��ای تولید همه 
مایحتاج خود نخواهند داش��ت و نیروی 
خود را معطوف تهی��ه و تولید کاالهایی 
می کنند که از عهده آن به خوبی برآیند. 

با این پیش فرض ها چه استنباطی از 
اهمیت مبادله در بازاریابی می شود؟ 

با توجه به آنچه به طور گاس��وری در 
مقدمه ذکر شد به دو نکته مهم باید توجه 

کرد: 
نکت��ه اول اینک��ه فعل مبادل��ه کردن 
جدای از اینکه چقدر غریزی اس��ت یا تا 
چه حد توسط بش��ر تکامل پیدا کرده و 
تأثیراتی که در زندگی فردی و اجتماعی 
انس��ان ها گذاش��ته، غیرقابل انکار است. 
تأثیر مبادله روی کیفیت زندگی انس��ان 

مانند تأثیر نفس کشیدن 
در زنده ماندن 
اس��ت. بدیهی 
بودن این تأثیر 
پیامده��ای  و 
آشکار  و  نهان 
 ، ل��ه د مبا
ن  م��ا همز
ک��ه اهمی��ت 
موضوع مبادله 
نش��ان  را 
در  می ده��د، 
ح��ال  عی��ن 
باع��ث ش��ده 
اس��ت در علم 

بازاریابی به این موضوع توجه ویژه ش��ود 
چراکه ه��م مبادله و هم عل��م بازاریابی 

مبتنی بر ارتباطات شکل گرفته اند. 
نکت��ه دوم اینک��ه چیزی ک��ه به طور 
واقع��ی در مبادالت یا تبادالت انس��انی 
عرض��ه می ش��ود ارزش هایی اس��ت که 
برای خود یا س��ایرین خلق می کنیم. در 
واقع خلق ارزش مهم تری��ن کلیدواژه ای 
اس��ت که مبادله را توجیه می کند. نکته 
مهم این اس��ت که در بسیاری مواقع دو 
ایده یا محصول نزد طرفین مبادله دارای 
ارزش نابرابر احس��اس می ش��وند و این 
نقطه، نقطه ای اس��ت ک��ه انگیزه مبادله 
را ب��ه طرفین می دهد، ب��ه عبارتی خود 
فع��ل مبادله از این جه��ت که طرفین را 
در س��طح باالتری از ارزش اکتس��ابی یا 
ادراک شده قرار می دهد، ارزش افزاست و 
این ویژگی بس��یار مورد توجه بازاریابان 
اس��ت.  بی ش��ک در صورتی ک��ه مبادله 
وجود نداش��ت نه تنها بازاریابی بلکه هیچ 
کس��ب وکاری معنا نداشت و انسان ها به 
روش های جایگزی��ن مانند خودتولیدی، 
دزدی، زورگیری و... ب��رای رفع نیازها و 
حوائ��ج خ��ود روی می آوردند که عواقب 

بسیار بدی برای آنان ایجاد می کرد. 

چه تفاوتی بین مبادل�ه و معامله در 
بازاریابی هست؟ 

مبادله و معامل��ه از  »بدل و عمل« یا 
بهتر اس��ت بگوییم از  »تبادل و تعامل« 

مشتق شده اند. برای تبیین معنا و مفهوم 
ه��ر دو اصط��اح الزم اس��ت نگاهی به 

تفاوت های آنها داشت: 
-مبادل��ه ذات رد و ب��دل کردن یا بده 
بس��تان کردن اس��ت، ام��ا معامله نوعی 

تحقق یافته از مبادله در بازار است. 
-مبادل��ه بس��یاری مواقع ناخ��ودآگاه 
ص��ورت می گیرد، اما معامل��ه با آگاهی، 
اختیار و رضایت طرفین معنا پیدا می کند. 
-مبادله ش��امل تمام بده بس��تان های 
عقایی و احساس��ی اس��ت، ام��ا معامله 
مبنای عقایی تر دارد، ولو احساسی انجام 

شود. 
- مبادله لزوماً برای کس��ب سود انجام 
نمی شود، اما در معامله منفعت یا ارزش 

کسب شده برای طرفین اولویت دارد. 
-مبادله دارای واحد س��نجش نیست، 
اما معامله مبتنی بر یک سنجه مشخص  

)مانند ارزش پولی( صورت می گیرد. 
- مبادله لزوماً در بازار انجام نمی گیرد 
اما تحقق هر معامله ای نشان از وجود یک 

بازار  )حتی اگر مکان بازار نباشد( دارد. 
- مبادله مفهوم گسترده تری 
ه��ر  اس��ت؛ 
معامل��ه ای ی��ک 
مبادله اس��ت، اما 
هر مبادله ای یک 
معامله به ش��مار 

نمی رود. 
به  توج��ه  ب��ا 
آنچه گفته ش��د، 
مرکزیت یا هسته 
بازاریابی  مرکزی 
مبادله  ام��ر  ب��ر 

استوار است. 

مرکزیت  چ�را 
بازاریابی بر مبادله است تا معامله؟ 

واقعیت این است که با فزونی رقابت و 
رونق معامله یا Transaction بود که 
علم بازاریابی ضرورت پیدا کرد، اما بعداً 
مبادله به عنوان پایه و اس��اس بازاریابی 

مطرح شد
. ای��ن موضوع ناش��ی از ای��ن تغییر 
پارادایمی��ک در تفک��ر بازاریابی بود که 
روش ه��ا و راه حل ه��ای بازاریاب��ی تنها 
مختص ش��رکت های انتفاعی نیست و 
تمامی س��ازمان ها، نهادها، مؤسس��ات 
غیرانتفاع��ی نیز می توانن��د از بازاریابی 
ب��رای توس��عه خدمات عموم��ی خود 
اس��تفاده کنند. به عبارتی بس��یاری از 
مب��ادالت در کس��ب وکار جنبه معامله 
ندارن��د، اما اهمیت زی��ادی دارند که از 
نظر تئوری پردازان بازاریابی دور نیستند. 
ل��ذا متمرکز دانس��تن دامن��ه بازاریابی 
ب��ه معامله، ب��ه معنای مح��دود کردن 
معنا و کارکرد بازاریاب��ی بود، درنتیجه 
برای تمام مبادالت انس��انی و اجتماعی 
قابلیت بازاریابی تعریف شد. تفکر مبادله 
به عنوان یک فعل گسترده تر از معامله، 
معان��ی جدید و جذاب��ی از کارکردهای 
بازاریابی را به دس��ت داده اس��ت. برای 
مث��ال کاربرده��ای بازاریاب��ی در حوزه 
اداره عموم��ی، در فعالیت ه��ای مدنی، 
در امور مذهبی و... از نمونه کاربردهای 
مبادله- محور و نه لزوم��اً معامله ای به 

شمار می آیند. 

چه نیازهایی از طریق مبادله و چه 
نیازهای�ی از طری�ق معامله برطرف 

می شوند؟ 
پاسخ تفکیک شده ای وجود ندارد. برای 
مثال انس��ان نیاز به شادی دارد، این نیاز 
می تواند در مناسبات خانوادگی و توسط 
مبادالت انسانی برای فرد پاسخ داده شود  
)مبادله( یا اینکه فرد با پرداخت وجوهی 
از خدمات گردش��گری بهره مند ش��ود  
)مبادله و معامله(. یا مثًا شما می توانید 
برای رونق کسب وکارتان از دوست خود 
مشورت بگیرید  )مبادله( یا اینکه در ازای 
پرداخت مابه ازای آن از خدمات مشاوره 
کسب وکار یک شرکت خصوصی استفاده 
کنی��د  )مبادله و معامل��ه(. بنابراین اگر 
فرصت اینکه نیازها و حوائج تان در قالب 
مبادله رفع و رجوع شود را پیدا کنید باید 

راضی باشید! 

کدام نیازهای انسان بیشتر اهمیت 
دارند؟ 

براساس الگوهای شناخت نیاز، نیازهای 
غری��زی، فیزیولوژیک��ی و امنیتی معموالً 
پرقدرت تر هستند  )که معموالً در حیوانات 
هم وجود دارند(، اما اگر این نیازها مرتفع 
شوند، نیازهای انسانی تر ازجمله پذیرش 
اجتماعی، ش��کوفایی و تعالی و... جذابیت 
و انگیزه بیشتری برای برطرف شدن پیدا 
خواهند کرد، ب��ه عبارتی در حالت عادی  
)و نه تمامی حالت ها( انسان اولویت را به 
نیازهای سلسله مراتب پایین تر اختصاص 
می دهد. انس��ان نیازهای بی شماری دارد 
و توان او در برآورده س��اختن آنها محدود 
اس��ت، لذا مجبور اس��ت برخی نیازها را 
اولوی��ت ده��د، برخ��ی را در اولویت های 
بعدی بگذارد و یک سری نیازها را سرکوب 
کند. این فرآیند در اغلب مواقع به صورت 
غریزی یا ناخودآگاه رخ می دهد. روش های 
برط��رف کردن نیاز در جوامع و زمان های 
مختلف، متفاوت بوده است، به گونه ای که 
برای یک نیاز واحد  )رفع تشنگی( ممکن 
اس��ت چند روش رفع نیاز  )آب، آبمیوه، 
چای و...( وجود داش��ته باشد. این روش ها 
در بازاریاب��ی ب��ه  »خواس��ته« مصطل��ح 
هستند. چنانچه خواسته های فرد با تمکن 
مالی، انرژی و انگیزه ش��خصی و حمایت 
اجتماعی همراه باش��د ب��ه تقاضا تبدیل 
خواهند شد. در مطالعات بازاریابی تبدیل 
خواس��ته به تقاضا اهمیت زی��ادی دارد، 
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اشاره به میزان یا آستانه تحمل یا صبر یک 
فرد برای برآورده شدن خواسته هایش دارد 
که هر چقدر کمتر باشد بازاریابان راضی تر 

خواهند بود! 

یک نکته از بازاریابی در زندگی 
تمای��ل دارم برگرفت��ه ای��ن گفت وگو، 
یک ایده اخاقی داش��ته باش��م و آن این 
اس��ت که امیدوارم دنیایی داشته باشیم 
که مبادالت انسانی شکل معامله به خود 
نگیرند و در کس��ب و کار خود نیز فراتر از 
معامله با مش��تریان به دنب��ال مبادالت 
انس��انی، اخاقی و ارزش افزا باش��یم که 
همانا این موضوع با روح انس��انی و آنچه 
کاتلر و همکارانش در بازاریابی نسخه سوم 

اشاره می کنند بسیار هم راستاست. 

ایجاد اعتماد در یک زمان مشخصبازاریابی امروزی: مبتنی بر مبادله یا معامله؟ 

از ای��ن بخش اس��تفاده کنید تا به ش��ما کمک کند 
بفهمید چطور به مشتریان خود اجازه دهید تا درباره شما 
بیشتر بدانند.  بیشتر شرکت های کوچک و بزرگ بر این 
باورند که زمانی می توانند در مشتریان ایجاد اعتماد کنند 
که با آنها در تماس باشند یا از درب شرکت وارد شوند یا 
برای آنها ایمیل ارسال کنند یا زمانی که تلفن را بر دارند. 
با این حال تحقیقات مختلف نشان می دهد مشتریان 
بزرگ نزدیک به 60درصد راه را در فرآیند س��فر خرید 
خود قب��ل از اینکه با س��ازمان در ارتباط باش��د طی 
می کنند، ب��دون در نظر گرفتن اینکه چه میزان برای 
آنها هزینه در پی خواهد داشت. همین نتایج برای خرید 
مصرف کنندگان نهایی نیز صادق اس��ت.  شرکت های 
موفق به این مهم توجه می کنند و در وب سایت، وباگ، 
شبکه های اجتماعی، بازاریابی دیجیتال و کمپین های 
مختلف به مشتریان خود اجازه می دهند تا درباره آنها 
بیش��تر بدانند.  آنها به مش��تریان خود اجازه می دهند 
با آنها راحت باش��ند. قبل از اینکه آنها وارد فروش��گاه 
شوند، روی دکمه خرید کلیک کنند، تماس بگیرند یا 
ایمیل ارسال کنند.  این موضوعی شناخته شده به نام 
محتوا یا بازاریابی محتوایی اس��ت.  بازاریابی محتوا در 
واقع نوعی از بازاریابی اس��ت ک��ه به فرآیند تولید و به 
اشتراک گذاری محتوایی که باعث حفظ مشتریان قبلی 
و به دس��ت آوردن مشتریان جدید می شود، می پردازد. 
این محت��وا و اطاعات می تواند به انواع مختلفی چون 
اخبار تحلیل��ی، ویدئو، کتاب الکترونیکی، اینفوگرافی، 
مطالعه موردی، راهنما و دس��تورالعمل ها، س��واالت و 
پاسخ، مقاالت، تصاویر و. . . تولید و منتشر شود.  مردم 
دیگر از تکنیک های بازاریابی سنتی خسته شده  و اغلب 
ب��ا چشم پوش��ی از بنره��ا و داد و بیدادهای تبلیغاتی، 
تبدیل به افراد ماهری در کس��ب اطاعات شده اند. به 
همین دلیل امروزه کسب و کارهای آناین نیازمند ارائه 
چیزی فراتر از یک سری شعار تبلیغاتی هستند؛ چیزی 
ک��ه ارزش جدیدی در زندگ��ی آنها ایجاد کند. برندها 
با تولید و ترویج محتوای رایگان و ارزش��مند در تاش 
هستند با مش��تریان خود ارتباط برقرار کنند و با آنها 
تعامل داشته باش��ند تا مردم آنها را بشناسند، اعتماد 
کنند و ب��ه خریدوفروش با آنها بپردازن��د زیرا محتوا، 
ارتباط ایجاد می کند. ارتباط، اعتماد می آفریند و اعتماد 

کسب وکار شما را رونق می بخشد. 
به این موارد توجه داشته باشید: 

- مشتریان در حال حاضر امکان کنترل همه چیز را 
دارند و قدرت در دست آنهاست تا از تبلیغات رد شوند، 
صفحه نمایش خود را خاموش و ایمیل های شما را اسپم 

کنند. 
- نهایت تاش خود را به کار ببندید تا بازاریابی 

محتوایی فوق العاده اثر بخشی را داشته باشید. 
- تنها 10درصد از شرکت ها به تولید محتوا فکر 

می کنند و برای آن برنامه دارند و 90درصد همچنان در 
حال بازاریابی سنتی هستند. 

- سرنخ های تجاری که از بازاریابی محتوایی به دست 
می آیند سه برابر بهتر از سرنخ هایی است که از بازاریابی 

سنتی به کسب و کار شما اضافه می شوند. 
روش کاربرد

اعتماد به دس��ت آوردنی اس��ت نه از دس��ت دادنی و 
همیشه هم همین طور خواهند ماند. 

ب��ه هر ح��ال توس��عه اعتماد ب��ا مش��تریان به طرز 
چشمگیری سخت اس��ت، زیرا اغلب تصمیمات اصلی 
خرید مش��تریان، قبل از اینکه با شرکت تماس بگیرند 
انجام شده است. تمامی کسب و کار ها باید کاماً پاسخگو 
باشند و از ابزارهای مختلفی همانند محتوای تأثیرگذار و 
بازاریابی محتوایی برای کمک به ساخت و ایجاد اعتماد 

در مشتریان استفاده کنند. 
برای شروع سفر ساخت اعتماد در یک زمان 
مشخص در مشتریان به موارد زیر نیاز دارید: 

-  ش��ناخت دقیق پرس��ونای خریداران  )پرس��ونای 
خریدار یک نمایش کلی و روایی از یک مشتری ایده آل 
است. این مفهوم به شما کمک می کند تا مشتریان خود  
)و مشتریان احتمالی خود( را بهتر شناخته و کسب و کار 
خود را با تناس��ب بیش��تری نس��بت به نیازها، رفتار و 
ماحظات گروه های مختلف طراحی و پیاده سازی کنید(. 
این بدان معناس��ت که هنگامی ک��ه محتوایی را تولید 
می کنید، مطمئن هستید برای مشتریان هدف شما تهیه 
ش��ده است تا آنها را جذب و درگیر محتوا کند. طراحی 
یک پرسونای قوی براساس تحقیقات بازار و بینشی که 
شما از مشتریان واقعی خود به دست آورده اید امکان پذیر 
اس��ت. این بینش ممکن اس��ت از طریق نظرس��نجی، 

مصاحبه مستقیم، مشاهده و… به دست آمده باشد. 
بسته به نوع کس��ب و کار، می توانید یک یا دو پرسونا 
داشته باشید یا اینکه 10 یا 20پرسونا برای خود تعریف 
کنید. اگر برای نخستین بار این کار را انجام می دهید یا 
در حال طراحی مدل یک کسب و کار نوپا هستید، به شما 
توصیه می کنیم از یک یا دو پرس��ونا شروع کنید. بعداً 

فرصت کافی برای گسترش آنها خواهید داشت. 
پرس��ونا به ش��ما این امکان را می دهد ت��ا در فرآیند 
بازاریاب��ی و رش��د بدانید دقیقا چه بخش��ی از بازار را با 
چه کس��انی و چه خصوصیاتی هدف قرار داده اید. برای 
مثال، به جای ارسال ایمیل هایی با محتوای خنثی برای 
تمام کسانی که ایمیل شان را در پایگاه داده خود دارید، 
می توانید ایمیل را متناسب با پرسونای خود طراحی و آن 
را با قدرت تأثیرگذاری بیشتر تنها برای کسانی که شبیه 

پرسونای شما هستند ارسال کنید. 
یک پرسونا باید شامل موارد زیر باشد: 

1-مشخصات اجتماعی و مردم نگاری  )دموگرافیک(
2-نیازها، خواسته ها و اهداف 

3-عادات  )عادات و رفتارهای مشتری(
4- تخصص ها

5-سابقه فرهنگی 
6- انگیزه ها / محرک ها 

)Must do, must never(  7- بایدها و نباید ها
8- اهداف تجربه کاربری.

موفقیت بازاریابی درونگرا = محتوا + مفهوم
تاش های شما در بازاریابی درونگرا بیش از هر زمان 
دیگری تأثیر گذار است البته اگر شما محتوایی را تولید 
کنید که برای پرسونای خریداران مناسب باشد. شما باید 
انتقال محتوا را به افراد مناس��ب، از کانال مناسب و در 
زمان مناس��ب انجام دهید. در حال حاضر مفهوم فراتر 

از محتواست. 

فراز و فرودهای باشگاه 
مشتریان در ایران )قسمت آخر(

 

در دو قسمت قبلی در مورد چیستی و هستی 
باشگاه مشتریان و برخی تناقض های موجود در 
ذهن مدیران در ای��ن خصوص صحبت کردیم. 
سپس در خصوص چیس��تی سناریو در باشگاه 
مش��تریان صحبت کردیم و اکنون در خصوص 
مش��کات موج��ود در برخ��ی از س��ناریوهای 

باشگاه های مشتریان صحبت خواهیم کرد. 
1- پیش��تر گفتیم هر س��ناریو بای��د از دید 
اس��تفاده کننده از آن س��ناریو مورد قبول قرار 
بگی��رد. اصوال حت��ی عضویت در یک باش��گاه 
باید ب��ا ارائه س��ناریو و موافقت یک مش��تری 
انجام ش��ود. همی��ن اصل همچن��ان در برخی 
باش��گاه های ایرانی رعایت نمی شود. حتما برای 
ش��ما هم اتفاق افتاده اس��ت که یک روز صبح 
در موبای��ل خود پیامی دریافت کرده اید و فان 
ش��رکت بیمه به ش��ما اعام کرده است که به 
باشگاه مش��تریان ما خوش آمدید! بدون اینکه 

بدانید این باشگاه چیست و چطور آمده اید! 
2- س��ناریوها بای��د ی��ک پای��ه تحقیقات��ی 
مشخص داشته باشند، چرا که بدون مدلسازی 
دقیق شروع می ش��وند و در ادامه کار طراحان 
آن متوجه می ش��وند این باشگاه درحال مصرف 
بیش از حد منابع س��ازمان است. بنابراین طرح 
را تغییر می دهند و موجب می ش��وند باش��گاه 
دقیق��ا تبدیل ب��ه ی��ک ضدتبلیغ ب��رای برند 
ش��ود. به طور مث��ال در همین س��ال های اخیر 
دیدی��م که هنوز مدت زم��ان زیادی از دریافت 
پیامک های یک اپراتور تلفن همراه در خصوص 
یک سرویس امتیازی ویژه نگذشته بود که این 
س��رویس پس از فعال سازی توس��ط مشتریان 

ناگهان جمع آوری شد. 
3- ب��رای اینک��ه مس��تقیما امکان اس��تفاده 
از س��ناریوها وجود داش��ته باش��د باید منظور 
سازندگان آن مس��تقیم و به وضوح بیان شود. 
س��ناریو قرار اس��ت از عهده پیچیدگی ها برآید 
ن��ه اینکه خود تبدیل به یک اب��زار پیچیده در 
ارتباط با مش��تری و موجب سردرگمی سازمان 
و مش��تریان ش��ود. اگ��ر کم��ی به س��ناریوی 
باش��گاه های ایرانی دقت کنید می بینید فارغ از 
محتویات سناریو طراحان سناریو عاقه عجیبی 
به پیچیدگی دارند. ش��خصا هنوز نتوانس��ته ام 
ظ��رف کمتر از یک س��اعت س��ناریوی یکی از 
معروف ترین باشگاه های مشتریان بانکی ایران را 
برای دوس��تان خود تعریف کنم. هرچند ممکن  
است طراحان سناریو قصد داشته باشند جهت 
ایجاد جذابیت و با اس��تفاده از گیمیفیکیش��ن 
مش��تریان را بیشتر با س��ناریو درگیر کنند، اما 
متاس��فانه برخی از این س��ناریوها در داخل با 
خودشان نیز درگیرند و شما برای فهم آنها باید 

چند کاف سردرگم را باز کنید. 
در طراحی سناریو باید مخاطب را شناخت و 
برمبنای ذهن و زبان او طراحی را شروع کرد. 

4- ه��ر چیزی که اطاعات را بیش��تر به یاد 
آورد، احتمال بیش��تری دارد که معنا و مفهوم 
بیش��تری بیاب��د. به همی��ن دلیل اگر س��ناریو 
دارای ن��ام روش��ن و به یادماندنی ای باش��د، از 
احتمال و ش��انس باالیی برای اس��تفاده از آن 
در تصمیم گی��ری و اجرا در س��ازمان برخوردار 
اس��ت. متاس��فانه برنده��ای ایران��ی باش��گاه 
مش��تریان را برای مشتریان راه اندازی می کنند 
ام��ا در نامگذاری آن، باش��گاه را متعلق به خود 
می خوانند: باش��گاه مش��تریان بانک X، باشگاه 
 Z باشگاه مشتریان شرکت ،Y مش��تریان بیمه
و. . .  ام��ا اگر کمی ب��ه نمونه های خارجی نگاه 
کنیم متوجه می شویم هر باشگاه نام مختص به 
خود را دارد. جالب اینکه در ایران باش��گاه هایی 
ک��ه قس��متی از برنام��ه برندینگ س��ازمان ها 
ش��ده اند خود فاقد برند ش��ده اند و قائم به ذات 

خود نیستند. 
موضوع دیگر این است که تنها در لحظه ورود 
مشتریان به باشگاه یا در لحظه خرید مشتریان، 
باش��گاه ها از خ��ود واکنش نش��ان می دهند و 
اصوال تا یک باش��گاه مشتریان را صدا نزنید به 
ش��ما سام نمی کند! شخصا عقیده دارم باشگاه 
مش��تریان مس��ئول جمع آوری جواب سام در 
میان مش��تریان است نه پاس��خگویی به سام 
مشتریان. باشگاه های مشتریان این روزها فقط 
برای فروش محصوالت از طریق ارائه تخفیف به 
دلیل مناس��بتی خاص با شما تماس می گیرند 
اما هیچ وقت از ش��ما نمی پرس��ند حال ش��ما 

چطور است! 
5-س��ناریو باید به متغیره��ای خارجی توجه 
کن��د. این یک موضوع کاما منطقی اس��ت که 
یک باش��گاه مشتریان باید در طول حیات خود 
از یک سناریوی داینامیک استفاده کند و برای 
مشتریان موجودی زنده باشد. در کمتر باشگاه 
مشتریان ایرانی می توانید تغییر سناریو را ظرف 
کمتر از یک س��ال حس کنید. سناریوها آنقدر 
از درون با خود در حال کلنجار رفتن  هس��تند 
که حواس ش��ان نیست در محیط بیرونی رقبا با 
س��ناریوهای زیباتر خود، کارکرد آنها را از بین 

برده اند. 
3-سناریو باید دارای چسبندگی و اصطکاک 
باش��د. هزینه انتقال اطاع��ات را کاهش داده 
و اصط��کاک مابی��ن تصمیم گیران س��ازمان را 
افزایش دهد، اما عجیب اینکه در گفت وگوهایی 
که با مدیران برخی باشگاه های ایرانی داشته ام 
متوجه ش��دم اصوال تحلیل اطاعات باشگاه ها 
در تصمیم گیری های س��ازمان نقشی ندارد و از 
طرفی ارتباط بین س��اختار مدیریت باش��گاه با 
س��ایر واحدهای س��ازمانی دقیق تعریف نشده 

است. 

کلیدباشگاه مشتریان

مهندس مهدی بدیعی
badiee@crmroom. com

 امیدوارم دنیایی داشته باشیم که 
مبادالت انسانی شکل معامله به 
خود نگیرند و در کسب و کار خود 
نیز فراتر از معامله با مشتریان به 
دنبال مبادالت انسانی، اخالقی و 

ارزش افزا باشیم
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از زمان ه��ای اولیه خلقت که بش��ر 
ب��ا اطراف خود آش��نا ش��د، ب��ه فکر 
اس��تفاده از امکانات محیط برای رفع 
نیاز پوش��ش خود افتاد و این پوشش 
در گذر زمان دستخوش تغییراتی شد 
تا امروز که طراح��ی و دوخت لباس 
به یک علم تبدیل ش��ده و به تناسب 
ش��رایط اقلیمی، اقتص��ادی، آداب و 
رس��وم اجتماع��ی و... در حال تحول 
و گسترش اس��ت. از این رو »فرصت 
امروز« در گفت وگو ب��ا احمد طایفه، 
کارآفری��ن در رش��ته طراحی دوخت 
و لباس، ط��راح پروژه های گلدوزی و 
مدیر گالری گلدوزی به بررسی ابعاد 
مختلف این حرفه و مس��یر موفقیت 
وی پرداخته که در ادامه می خوانید. 

تاریخچه
احم��د طایفه با اش��اره به تاریخچه 
این کس��ب و کار می گوید: این سبک 
سال هاست در ایران در حال اجراست. 
نخس��تین چ��رخ خیاط��ی در ایران 
توس��ط مظفرالدین شاه از سفر فرنگ 
آورده ش��د، اما س��ال ها طول کشید 
تا این اختراع جدی��د جای دوخت و 
دوز به روش سنتی را بگیرد و فراگیر 
شود. در ابتدا مردم نسبت به استفاده 
از این وس��یله واکنش نشان می دادند 
و دوخت��ن لباس با چ��رخ خیاطی را 
حرام می دانس��تند و اعتقاد داش��تند 
ای��ن چرخ ها باع��ث از بی��ن رفتن و 
بی کیفیت شدن پارچه می شود، اما به 
مرور زمان این وس��یله هم مانند هر 
وس��یله دیگری که در قدیم نسبت به 
آن واکنش نشان داده می شود، مورد 
استفاده قرار گرفت و این چرخ ها نیز 
جای خود را در میان مردم باز کردند. 

نقطه شروع
وی می افزای��د: تحصی��ات من در 
رش��ته موسیقی ساز کاسیک )پیانو( 
اس��ت و ارتب��اط خاص��ی ب��ه زمینه 

فعالیتم ندارد.
 م��ن در ابت��دا از طریق سیس��تم 
آموزش��ی طرح کاد که سال ها پیش 
در ایران وجود داشت با دوخت و دوز 
آشنا ش��دم و پس از مدتی به صورت 
آموزش��ی پیوس��ته تجربی شروع به 
کار ک��ردم.  ط��رح کاد و دانش طرح 
پروژه ای در نظام قدیم آموزشی ایران 
بود که در ده��ه 60 و اوایل دهه 70 
در دبیرس��تان های ایران اجرا می شد. 
در این طرح وزارت آموزش و پرورش، 
دانش آموزان دبیرستانی در هفته یک 
روز را برای کارورزی در یکی از مراکز 
صنعتی و آموزش��ی ط��ی می کردند. 
پس از گذش��ت سال ها، چندین دوره 
آموزش��ی طراحی لباس را در انجمن 
طراحان ایران گذراندم و شاخه باتیک 
را در س��ازمان صنایع دستی ایران با 

موفقیت طی کردم. 

مسیر رشد کسب و کار
این طراح دوخت و لباس با اش��اره 
به تعداد اعض��ای کارگاه می گوید: در 
حال حاضر به طور پیوس��ته س��ه نفر 
هس��تیم که در ای��ن کارگاه فعالیت 
می کنی��م، ام��ا به ص��ورت مقطعی یا 
ناپیوس��ته پنج یا ش��ش نفر، بسته به 
ظرفیت موج��ود در کار، کم یا اضافه 

می شویم. 
وی می افزاید: البته هنوز نمی توانم 
بگوی��م که موفقیتی ک��ه انتظارش را 
دارم حاصل ش��ده، ام��ا از عواملی که 
تاکنون مرا به س��وی موفقیت هدایت 
ک��رده اس��ت می توان��م به پش��تکار، 
الزم،  تخصص��ی  دان��ش  فراگی��ری 
اس��تفاده از فضای مج��ازی، میل به 
به روز بودن و صبر و استقامت در کار 

اشاره کنم. 
وی در خص��وص حمایت های مالی 
در این کسب و کار می گوید: من برای 
شروع کس��ب و کارم از وام های بانکی 
اس��تفاده ک��ردم که البت��ه بهره های 
باالی��ی دارن��د و در واق��ع حمای��ت 
خاصی از تولید کننده نمی ش��ود. چه 
بس��ا اگر بانک ها و موسسات مالی از 
این صنعت حمایت بیش��تری کنند، 
همکاران ما می توانند به طور مستقیم 

اشتغال زایی داشته باشند. 
وی می افزاید: متاس��فانه این حرفه 
ب��ه م��رور زم��ان در میان م��ردان از 
بین رفته اس��ت زی��را به خاطر تورم و 
گرانی های موجود در بازار این ش��غل 
برای جب��ران هزینه های زندگی یک 
ش��خص کافی نیس��ت، ام��ا در میان 
زن��ان، خصوصا خانم ه��ای جوان که 
تحصی��ات مرتب��ط با این رش��ته را 

دارند شاهد رشد زیادی هستیم. 

تجربه تلخ، اما شیرین
احمد طایفه ب��ه یکی از خاطراتش 
و  می کن��د  اش��اره  ای��ن حرف��ه  در 
می گوید: به ی��اد دارم در ایران، اوایل 
ش��روع ب��ه کارم بود و ب��ا خانمی که 
صاحب ی��ک مزون بودن��د همکاری 
می کردی��م. ی��ک روز ایش��ان لباس 

بسیار پیچیده ای از طرح های آرمانی 
_ یک��ی از طراحان ب��زرگ دنیا _ را 
برای یک��ی از مشتریان ش��ان به من 
س��فارش دادند. به ی��اد دارم که این 
طرح ح��دود 10 مت��ر پارچه مصرف 
می ک��رد و از جایی که باید این طرح 
را از روی فیلم برمی داش��تم، متوجه 
ی��ک برش خاص در آن طرح نش��دم 
و لب��اس را خ��راب ک��ردم. از طرفی 
چون هزینه خس��ارت این پارچه زیاد 
بود بس��یار نگران ب��ودم. هنگامی که 
ن��زد صاحب مزون رفت��م و گفتم که 
چنین مش��کلی پیش آمده، ایش��ان 
برخورد عجیبی داشتند که هرگز آن 
را فراموش نمی کنم. بر خاف تصورم 
ایش��ان گفتند که اشکالی ندارد و در 
خیاطی زی��اد از این اتفاق ها می افتد. 
ایش��ان به من گفتند برو به حس��اب 
من دوب��اره پارچه بخر و نگران نباش 
و بعد خودش��ان هم آمدن��د و با هم 
الگو سازی را انجام دادیم. وقتی لباس 
آماده ش��د، ایشان از نتیجه کار بسیار 
راضی بودند و این برخودشان را هرگز 

فراموش نمی کنم. 
وی می افزای��د: طراحان بزرگ دنیا 
همیش��ه به عنوان الگو برای من قابل 
احترام هستند، به ویژه طراح منحصر 
به فرد ایرانی، جناب آقای بیژن پاکزاد 

که باعث افتخار ما ایرانیان هستند. 

موانع و ریسک های کسب و کار
این طراح با اش��اره به ریس��ک های 
ای��ن کس��ب و کار می گوی��د: در این 
کس��ب و کار موانع زیادی وجود دارد. 
به عن��وان مث��ال معموال پی��دا کردن 
مکان مناس��ب برای این کار بس��یار 
س��خت اس��ت و حتی پ��س از پیدا 
شدن مکان مناس��ب، باز هم امیدی 
به مان��دن طوالنی مدت در آن مکان 
وج��ود ن��دارد زیرا ملک اس��تیجاری 
اس��ت و صاحبان ملک تمایل زیادی 
برای ماندن ش��ما در آن ملک ندارند، 
همچنین هزینه های دستمزد دوخت 
و دوز ها متناس��ب با ت��ورم در جامعه 
افزایش نمی یاب��د. خصوصا طی چند 

سال اخیر ش��رایط سخت تر هم شده 
و بس��یاری از همکاران مجبور شدند 

کسب و کارشان را تعطیل کنند. 

تبلیغات موثر
احمد طایفه در خصوص روش تبلیغ 
و بازاریابی در کسب و کارش می گوید: 
بیش��ترین روش تبلیغ��ی ک��ه موثر 
هم واقع شد، اس��تفاده از شبکه های 
اجتماعی و فضاهای مجازی اس��ت و 
همچنین تبلیغ��ات دهان به دهان یا 
به قول مردم قدیم تبلیغات س��ینه به 
س��ینه که در حقیقت خود مشتریان 
ای��ن کار را انجام می دهن��د. رضایت 
مش��تریان نس��بت ب��ه کار و برخورد 
انسان بیشترین و هدفمند ترین تبلیغ 
برای هر فرد می تواند باشد. البته این 
طبیعی است که عده ای هم کار شما 
را دوس��ت نداشته باش��ند که در این 

خصوص کاری نمی توان کرد. 

توسعه کسب و کار
دلی��ل  ب��ه  م��ن  می افزای��د:  وی 
خصوصی��ات ف��ردی و اخاقی که دارم 
سعی می کنم زیاد در فضاهای عمومی 
جامعه حضور نداش��ته باشم مگر اینکه 
کارم ایجاب کند در برخی از فعالیت ها 
ش��رکت کنم، از ای��ن رو برنامه خاصی 
در زمین��ه مس��ئولیت اجتماعی ندارم، 
اما برای توسعه کس��ب و کارم در زمینه 
به صورت  گل��دوزی  پروژه های  طراحی 
جدی فعالیت می کنم و در کنار ش��غل 
اصلی ام که طراحی و دوخت است تاش 
می کنم در این زمینه انرژی بیش��تری 
ص��رف کنم.  وی با اش��اره ب��ه فروش 
آناین محصوالت��ش می گوید: در حال 
حاضر من شبکه فروش آناین طرح ها 
و پروژه های گل��دوزی را ایجاد کرده ام 
که سعی در گس��ترش آن دارم. سایت 
goldozi. ir نخستین سایت تخصصی 
در این زمینه است که راه اندازی کرده ام 
و اف��راد می توانن��د با مراجع��ه به این 
سایت و انتخاب پسوند طرح مورد نظر 
که متناس��ب با دس��تگاه گلدوزی شان 
اس��ت، آن ط��رح را به ص��ورت آناین 
خری��داری کنند. در ح��ال حاضر این 
س��ایت در حال فعالیت است و به طور 
مستمر به روز می شود. من امیدوارم که 
ما هم بتوانیم روزی همانند کشورهای 
دیگر فروش بین المللی داشته باشیم و 
محصوالت مان را برای فروش در سطح 

جهانی عرضه کنیم. 
وی در پایان می گوید: در گذش��ته 
گفته می ش��د که هر مشتری ناراضی 
10مش��تری راض��ی را نیز پش��یمان 
می کن��د، ام��ا ام��روزه با گس��ترش 
ش��بکه های اجتماع��ی هر مش��تری 
ناراضی حدود 50 مش��تری راضی را 
از خرید پش��یمان می کند و این یک 
هشدار اس��ت تا انعطاف بیشتری در 
برخورد با مشتریان داشته باشیم. در 
ه��ر حال تاش من بر این اس��ت که 

هیچ مشتری ناراضی نباشد. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با احمد طایفه، طراح دوخت و لباس

حرفه ای جذاب با چالش های ناگزیر

چیدن فرصت ها در باغ نیازها

با ظهور عصر ارتباطات بس��یاری از معادالت 
گذشته در زمینه های مختلف دچار دستخوش 
و تغییر ش��د. حوزه کسب و کار نیز از این قاعده 
مس��تثنی نبود و کم کم کس��ب و کارهای سنتی 
جامه س��فر بر تن می کنند و ج��ای خود را به 
کسب و کارهای نوین خواهند داد. دیگر معادالت 
دنیای کس��ب و کار را فقط پیرمردان چرتکه به 
دس��ت تعیین نمی کنند، بلکه ام��روزه جوانانی 
تازه ب��ه دوران رس��یده با یک ای��ده می توانند 
کس��ب و کارهای پیرم��ردان چرتکه به دس��ت 
را از گردون��ه رقاب��ت خارج کنن��د و آن فضای 
موروثی ای که بر بازار س��نتی حاکم بود و پسر 
نجار، نجار می شد و پسر بقال نیز بقال، در حال 
رخت بر بس��تن اس��ت و نقش دانش، خاقیت، 
کار تیمی و مهارت در پایه ریزی کسب و کارهای 
نوین در حال گس��ترش است. کش��ور ما نیز از 
این قاعده مس��تثنی نبوده و کم و بیش فضای 
کس��ب و کار در حال انجام اصاحات یا یک نوع 
حالت گذار است و حرف از ایده های نو و جدید 
در دنیای کس��ب و کار به بحث داغ بس��یاری از 
جوانان تبدیل شده است، چرا که ایده ها شالوده 
کس��ب و کارها را پایه ریزی می کنند و هر چقدر 
یک ایده بتواند بیشتر نیاز جامعه هدف خود را 
برآورده س��ازد، موفق تر خواهد بود، اما بحث بر 
س��ر این اس��ت که ایده راه اندازی و شروع یک 
کس��ب و کار جدی��د را چگونه می توان کش��ف 
ک��رد و این نوش��ته درصدد بیان آن اس��ت که 
چگونه می توان ایده های ناب برای ش��روع یک 
کس��ب و کار جدید را کشف کرد. در طول تاریخ 
هموراه مش��اغل مختلف برای پاسخ به نیازهای 
مختلف به وجود آمده اند. هنگامی که بش��ر به 
این نتیجه رس��ید باید ساحی سرد برای دفاع 
از خود داش��ته باش��د، از این رو شغل آهنگری 
ش��کل گرفت تا به این نیاز پاسخ دهد. یا اینکه 
با پیشرفت بیش��تر جوامع و شکل گیری فضای 
شهرنشینی و یکجانشینی، این احساس نیاز در 
بین م��ردم به وجود آمد که ب��رای تهیه برخی 
مایحت��اج زندگی باید به برخ��ی از نقاط دیگر 
س��فر کرد به همین خاطر ع��ده ای با درک این 
نیاز حرفه تجارت را پیشه ساختند و خطر سفر 
را به جان خریدند ت��ا بتوانند از این طریق هم 
خود س��ودی به دس��ت آورند و ه��م نیاز مردم 
را ب��رآورده س��ازند. از ای��ن رو در ط��ول تاریخ 
همواره مش��اغلی که به وجود آمده اند پاسخ به 
یک نی��از بوده اند؛ نیازی که عده ای آن را درک 
کرده و توانس��ته اند به آن نیاز پاس��خ دهند. در 
واقع می توان گفت یکی از راه های کش��ف یک 
ایده، پیدا کردن یک نیاز مهم و اساس��ی است. 
ه��ر چقدر این نی��از مهم باش��د، جامعه هدف 
بزرگ ت��ری خواهد داش��ت و هرچقدر بتوان به 
نحو بهتری به این نیاز پاسخ داد، قابلیت اجرایی 
کردن ایده بیشتر خواهد شد. یک فرد تا زمانی 
که خود ج��زو جامعه هدف نباش��د و بین آنها 
زندگی نکرده باش��د، نمی تواند به ایده ای برای 
پاسخ به نیازهای آنان دست پیدا کند. از همین 
رو اکثر متخصصان کس��ب و کار نگاه به زندگی 
روزم��ره را بهترین ج��ا برای یافت��ن یک ایده 
می دانن��د. به عنوان مثال در کانش��هری مانند 
تهران به علت مش��کات خاص ش��هری نظیر 
ترافیک، مش��غله های زیاد و چندش��غله بودن، 
افراد به شدت درگیر فعالیت های روزمره هستند 
و تمای��ل دارند فعالیت ه��ای روزمره خود را هر 
چقدر سریع تر انجام داده و به بقیه فعالیت های 
کاری خود برسند و در واقع خواهان آن هستند 
که فعالیت های خدمات��ی نظیر پخت و پز غذا، 
خری��د، نگهداری از ک��ودکان و س��المندان را 
برون س��پاری کنند. از ای��ن رو ایده هایی که در 
زمینه فعالیت های خدماتی هستند در این شهر 
بس��یار موثر واقع شده اس��ت و کسب و کارهای 
نوپا در زمینه خری��د و حمل و نقل اینترنتی هر 
کدام با پاس��خگویی به یک نیاز توانس��ته اند در 
بین ش��هروندان تهرانی برای خ��ود محبوبیت 
فراوانی کسب کنند. آنچه در اینجا حائز اهمیت 
اس��ت این اس��ت که صاحبان هر ک��دام از این 
کس��ب و کارهای نوپ��ا خود در بین ش��هروندان 
تهرانی زندگی کرده و همان مش��کات و نیازها 
را درک کرده ان��د نه اینک��ه خود در یک فضای 
بیرون از فضای جامعه هدف نشس��ته باش��ند و 

سپس فکر کنند. 
بنابرای��ن ایده ها و فرصت های کس��ب و کار را 
بای��د ابتدا در بین نیازه��ا و دغدغه های خود و 
جامعه ای ک��ه در آن زندگی می کنیم پیدا کرد 
نه در جای دیگر. کما اینکه فردی که در ش��هر 
ب��ه دنی��ا آمده و در بی��ن جامعه کش��اورزی و 
روستایی زندگی نکرده است به خوبی نمی تواند 
فرصت های کس��ب و کار را در زمینه کشاورزی 
تش��خیص دهد، هرچند در ای��ن زمینه مطالعه 
کند یا حتی رش��ته تحصیلی اش در این زمینه 
باش��د. بنابرای��ن ب��رای تش��خیص فرصت های 
کس��ب و کار باید حداقل مدتی را در بین جامعه 
هدف زندگی کرده باش��یم و با س��بک زندگی 
آن��ان، اخاق، فرهنگ، نیازها و مش��کات آنان 
آشنا شویم و خود آن مشکات و نیازها را لمس 

و درک کنیم.  

کارتابل

 در شرکت جدید گرد و خاک
 به پا کنید

یک��ی از تجربیات مش��ترک می��ان کارمندان 
نقل مکان از یک شرکت به شرکتی دیگر است. 
به طور معمول چنین اتفاقی برای همه کارمندان 
رخ می دهد. براس��اس پژوهش��ی ک��ه اخیراً در 
استرالیا انجام شده اس��ت، هر کارمند در طول 
فعالیت حرف��ه ای خود حداقل چهار بار ش��غل 
خود را ع��وض خواهد ک��رد. صرف نظر از علت 
تغییر شغل و تأثیر آن روی شرایط افراد، تحلیل 
ش��رایط جدید کاری و نحوه کسب موفقیت در 
چنین فضایی از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. 
به عبارت س��اده، ش��ما طبیعتا در بدو ورود به 
یک شرکت از س��ایر کارمندان عقب تر هستید. 
همچنین ذهنیت مدیران میان رده و اجرایی نیز 
نسبت به ش��ما خنثی خواهد بود. در عین حال 
باید توجه داشت که مدیران ارشد نیز به احتمال 
زیاد ش��ما را به یاد نمی آورند. چنین ش��رایطی 
باعث خواهد ش��د تا س��ال نخس��ت فعالیت در 
شغل جدید بس��یار زجرآور شده و سبب تغییر 
شغل های کوتاه مدت ش��ود. در چنین شرایطی 
شما دو راه بیش��تر نخواهید داشت. نخست تن 
دادن ب��ه ش��رایط جدید و به عب��ارت بهتر حل 
ش��دن در فرآیند س��ازمانی جاری در شرکت یا 
اقدام برای تغییر س��ازوکارهای موجود به همراه 
خودنمای��ی در ش��رکت جدید تان.البته انتخاب 
میان این دو گزینه تا حدود زیادی به شخصیت 
اف��راد نی��ز ارتب��اط دارد. از منظر روانشناس��ی 
ش��خصیت افرادی که بیش��تر اهل ریسک بوده 
و برنامه ری��زی در مرحل��ه بع��دی اس��تراتزی 
عملکردش��ان ج��ای دارد، بیش��تر اهل تخریب 
خ��اق س��ازوکارهای موجود هس��تند. چنین 
تخری��ب خاقی به آنها ای��ن فرصت را می دهد 
ت��ا توانایی های خود را به مرحل��ه اجرا درآورده 
و مدیران ارش��د را تحت تأثیر قرار دهند. با این 
ح��ال انجام چنی��ن تغییر و تحول��ی به راحتی 
مطالعه آن در ستون روزنامه ها نیست.  استخدام 
شما در یک ش��رکت از دو حالت خارج نیست. 
در الگوی نخست ش��ما به عنوان یک متخصص 
و با ارائه پیش��نهاد رسمی ش��رکت موردنظر به 
آن س��ازمان پا خواهید گذاشت. الگوی دوم که 
اغلب کارمن��دان در آن ج��ای خواهند گرفت، 
اس��تخدام ب��ه ص��ورت معمولی و ش��رکت در 
گزینش هاست. در حالت اخیر شانس شما برای 
ایجاد تغییرات بس��یار پایین است. در واقع شما 
عنصر تأثیرگذاری در سازمان موردنظر نخواهید 
ب��ود. تنها انتظاری ک��ه در این حالت از ش��ما 
دارند، انجام درست و دقیق فعالیت های روزمره 
و عادی است. اگر قصد ایجاد تغییرات با استفاده 
از چنین جایگاهی را دارید، راه نس��بتا دشواری 
را پی��ش رو خواهید داش��ت. با این ح��ال نباید 
ناامید شده و دست از تاش برداشت. نخستین 
کاری که الزم اس��ت انجام دهید، انجام درست 
امور پیش بینی ش��ده اس��ت؛ به همین سادگی. 
در واقع اگ��ر به عنوان یک کارمند قادر به انجام 
کارهای خواسته شده نباشید، ایده های تان مورد 
توجه قرار نخواهد گرف��ت. اندکی پس از انجام 
ام��ور روزمره و تکراری نوبت ب��ه ارائه ایده های 
جدی��د خواهد رس��ید. یافتن ایده ه��ای جدید 
در برندهای کوچک در مقایس��ه با شرکت های 
بزرگ کار آس��ان تری است. در واقع شرکت های 
ب��زرگ دارای بخش های گوناگونی هس��تند که 
ش��ما را مجبور به بررسی شرایط هرکدام از این 
بخش ها و سازگار کردن ایده موردنظر با شرایط 

کلی آن بخش ها خواهد کرد. 
اگر جزو عده معدودی هس��تید که به صورت 
تش��ریفاتی و ب��ا ارائ��ه دعوت نام��ه رس��می به 
استخدام یک شرکت درآمده اید، به شما تبریک 
می گویم. مطمئن باشید که هدف آن شرکت از 
اس��تخدام ش��ما ایجاد تغییر و ایده پردازی بوده 
اس��ت. تنها کاری که در این شرایط الزم است 
انجام دهید، بررسی ایرادات موجود در عملکرد 
شرکت و استفاده از دانش، تجربه و مهارت خود 

در ارائه ایده های جدید برای رفع آنهاست.
 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
هنگام��ی ک��ه یکی از دوس��تان م��ن یکی از 
ش��رکت های محلی فعال در زمینه ارتباطات را 
به مقصد ش��رکت اریکسون ترک کرد، وضعیتی 
ش��بیه به همه کارمندان تازه وارد داشت. ترس 
از خطر کردن و ارائه ایده های نوین او را تبدیل 

به کارمندی معمولی کرده بود. 
با این حال برند اریکس��ون هرگ��ز کارمندان 

معمولی نمی خواهد. 
موفقیت ه��ای این برند بدون ش��ک ریش��ه در 
سیس��تم فعالی��ت کارمن��دان آن دارد. بر همین 
اس��اس نخس��تین ایده ای که دوس��تم ارائه کرد، 
مطاب��ق با یکی از اصول اصلی این برند س��وئدی 
بود: »احترام به مش��تری«. بر همین اساس محل 
پارکینگ اعضای ش��رکت تغیی��ر کرده و بهترین 
پارکینگ ه��ای موجود در اختیار مش��تریان قرار 

گرفت.
 اگرچه این ایده در نگاه نخس��ت بس��یار ساده 
اس��ت، با این ح��ال درآم��دی بر ارائ��ه ایده های 

بزرگ تر و فرار از روزمرگی کاری بود. 

ترجمه: علی آل علی
میالد مرادی

gmail. com@Moradimilad909
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برای مطالعه 673 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: راه حل��ی که در ای��ن میان وج��ود دارد 
تشخیص نشانه هایی است که یک کارمند ناراضی را 
به سوی ترک محل کارش هدایت می کند. تشخیص 
این نش��انه ها می تواند کمک کند موقعیت را بهبود 
بخشیده و بتوانید کارمند ارزشمندتان را حفظ کنید. 
حفظ ک��ردن چنین کارمندانی از اهمیت بس��یاری 
برخوردار اس��ت، زیرا اگ��ر آنها را از دس��ت بدهید 
پی��دا کردن چنی��ن کارمندانی کار آس��انی نخواهد 
بود و با وجود دغدغه های روزمره، پروس��ه زمان بری 

برای تان خواهد بود. باید آگهی بدهید، زمانی را برای 
مصاحبه های کاری تعیین کنی��د، از بین متقاضیان 
بی ش��مار بهترین گزینه را انتخاب کنید و در نهایت 
ممکن اس��ت کارمندی را که انتخاب کرده اید، هیچ 
ش��باهتی به کارمند محبوب قبلی تان نداش��ته باشد 
و نتواند رضایت تان را جل��ب کند. یکی از مهم ترین 
عائمی که نشان می دهد کارمندتان قصد دارد شما 
را ترک کند، تغییرات ناگهانی در رفتار و روحیات او 
نسبت به جایگاهی است که در آن فعالیت دارد. اگر 
آن کارمند فردی اجتماعی بوده و ناگهان گوش��ه گیر 
ش��ده، ممکن است نشانه رش��د نارضایتی نسبت به 

فرهنگ کمپانی یا جدا شدن تمام و کمال هم از کار 
و هم از افرادی باشد که با آنها همکاری می کند. اگر 
کارمندتان اغلب درباره مشکات زندگی شخصی اش 
صحبت می کند، نشانه مشخصی است که او در حال 
ترک کردن محل کارش اس��ت. افزای��ش نیاز مالی، 
ایج��اد تعادل بهتر بین کار و زندگی و رفت وآمدهای 
کوتاه تر ممکن است همه اینها عواملی باشد که باعث 
می ش��ود کارمندتان تصمیم به ترک شما بگیرد. به 
ای��ن نش��انه ها و مواردی از این قبیل توجه و س��عی 
کنی��د پیش از آنکه مش��کلی پیش  آی��د آن را حل 

کنید. 

نشانه های ترک کار

پرس�ش: از اینکه کارمندانم بدون اطالع قبلی محیط کار را ترک کنند یا اس�تعفا دهند نگرانم. متأس�فانه همه آداب 
حرفه ای را رعایت نمی کنند و پیشتر مرا خبر نمی کنند. راه حل این مشکل چیست؟  کلینیک کسب و کار

ارتباط

مهال فرازمند
M_farazmand_66@yahoo. com



اغلب س��رمایه گذاران خارج��ی از اقتصاد 
ای��ران دوری می کنند زی��را تغییرات مکرر 
قوانی��ن باع��ث س��ردرگمی آنه��ا در اعمال 
برنامه ریزی ه��ای بلند م��دت ش��ده اس��ت. 
به گ��زارش آنا، س��یدمحمد اتاب��ک، رئیس 
هیات مدی��ره انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ان 
صنعت س��یمان کش��ور در ارزیاب��ی خود از 
بیانیه ات��اق بازرگانی تهران برای نقش��ه راه 
س��ال جدید گفت: بنگاه های اقتصادی برای 
رقاب��ت نیازمن��د حمایت دولتی هس��تند، 
ام��ا ات��اق بازرگان��ی بای��د آدرس صحی��ح 
حمایت های مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را 
اعالم کند زیرا در غیر  این صورت نیاز بخش 
خصوصی از سوی تصمیم گیران تنها به ارائه 

تسهیالت بانکی ترجمه می شود. 
اقتص��ادی  بنگاه ه��ای  داد:  ادام��ه  وی 
لح��اظ  تمام��ی  از  در ش��رایط تحریم��ی، 
پی��ر و فرس��وده ش��ده اند، بنابرای��ن نیاز به 
سرمایه گذاری که توانایی انتقال دانش فنی 
و به روزرسانی به بنگاه های تولیدی را داشته 

باشد باید از طریق بسته های تشویقی دولت 
جذب بدنه اقتصاد کشور شود. 

عضو هی��أت نماین��دگان ات��اق بازرگانی 
ته��ران ب��ا انتق��اد از وضعی��ت کس��ب و کار 
 کش��ور افزود: متاسفانه اغلب سرمایه گذاران

 خارجی از اقتصاد ایران دوری می کنند زیرا 
تغییرات مکرر قوانین باعث س��ردرگمی آنها 
در اعم��ال برنامه ریزی های بلند مدت ش��ده 

است. 
 اتاب��ک تاکی��د ک��رد: س��رمایه گذار ب��ه
 دنب��ال گارانت��ی س��رمایه خ��ود در ی��ک 
اقتصاد اس��ت ح��ال اگر این تغیی��ر قوانین 
سر ناس��ازگاری با سیاس��ت های آن شرکت 
داش��ته باش��د، پروژه ه��ای س��رمایه گذاری 

داخلی و خارجی را مختل می کند.
 وی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد: دولت  
 باید ب��ا جلوگی��ری از تغییر مک��رر قوانین 
مربوط ب��ه تولید و کس��ب وکار باعث ثبات 
اقتص��اد از منظر س��رمایه گذاران بین المللی 

باشد. 

چالشهاىفضاىکسبوکار
درسال٩٦

 
 

س��ال ٩٦ از جمله س��ال های نادری اس��ت که باید با 
انبوهی از چالش های اقتصادی و سیاس��ی دست و پنجه 

نرم کند. 
ه��م اقتص��اد جهانی و ه��م اقتص��اد ای��ران احتماال 
نوس��ان های باالی��ی را در این س��ال تجرب��ه می کنند، 
بنابراین بررس��ی چالش های سال ٩٦ می تواند به میزان 
قابل توجهی فضای اقتصاد کشور را در این سال مه زدایی 
کند. برای این منظور در این نوش��ته مختصر چالش های 
فضای کسب و کار کشور به سه دسته تقسیم شده اند. به 

ترتیب این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرند. 
اول، چالش های اقتصاد جهانی؛ در س��ال ٩٦ کماکان 
قیم��ت دالر آمری��کا و در نتیج��ه dollar index باال 

خواهد بود.
 سیاس��ت های اقتصادی ترامپ که معطوف به کاهش 
مالیات ها و افزایش ش��دید س��رمایه گذاری است موجب 
می ش��ود تمایل فدرال رزرو آمری��کا به افزایش نرخ بهره 
بیشتر شود؛ چیزی که در اظهارات خانم یلن به روشنی 
بیان شده اس��ت. باال بودن دالر، سقف تقاضا برای نفت، 
طال و کاالهای دیگر را محدود می کند و موجب می شود 
کااله��ا ت��وان جهش در س��ال ٩٦ یا ٢٠١٧ را نداش��ته 
باشند. این مس��ئله را بسیاری از سازمان های بین المللی 

پیش بینی کرده اند.
 در نتیج��ه بزرگ تری��ن چال��ش فضای کس��ب و کار 
کش��ور فقدان درآمدهای نفتی برای سال پیش رو است. 
پیش بینی می ش��ود کل درآمدهای نفتی در سال ٩٦ در 
بهترین حالت به 5٠میلیارد دالر برس��د که همین حجم 
صادرات متاس��فانه با مانع انتقال این درآمدها به داخل 

روبه رو است.
 این مسئله موجب می شود در سال آینده دولت نتواند 
درآمده��ای حاص��ل از ف��روش نفت را به داخل کش��ور 
منتق��ل کن��د و در نتیجه هم ریال و هم ارز در کش��ور 

محدودتر خواهد شد. 
این مس��ئله بازار ای��ران را کوچک تر می کند و طبیعی 
است که هم مناس��بات غیررقابتی بیشتر می شود و هم 
در بخش هایی رقابت گس��ترده تر می شود. این مسئله با 
حضور ترامپ و ایجاد محدودیت های بیشتر برای ایران و 

اعمال تحریم های جدی تر می تواند شدید تر شود. 
در شرایطی که محدودیت های منابع ریالی و ارزی در 
کش��ور وجود داشته باش��د، طبیعی است که رقابت های 
سیاس��ی جای رقابت های اقتصادی را می گیرد و همین 
رقابت ها می تواند فضای کس��ب و کار کشور را سخت تر 

و تیره تر کند. 
دومین دس��ته از چالش های فضای کسب و کار کشور 
به حوزه سیاست داخلی و سیاست بین الملل برمی گردد. 
در سیاس��ت داخلی با انتخابات ریاست جمهوری روبه رو 

هستیم. 
اگ��ر هر گون��ه تغیی��ری در سیاس��ت های اقتصادی و 
بین الملل��ی ایران در بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری 
داده شود و این سیاست ها به طور بنیادی با سیاست های 
دوران روحانی تفاوت داشته باشد، می تواند یک شوك به 
اقتصاد ایران وارد کند و این شوك زمانی به اقتصاد ایران 
وارد می ش��ود که تحمل چنین شوکی را ندارد، بنابراین 
بهترین گزینه برای ریاس��ت جمهوری چهار سال آینده 
فردی است که بتواند ثبات فعلی را چه از نظر متغیرهای 
کالن اقتصادی و چه از نظر ثبات سیاس��ت گذاری حفظ 
کند. دومین چالش سیاس��ی حضور ترام��پ در اقتصاد 

جهانی است.
 به نظر می رس��د که تقابل ایران و آمریکا از نظر منافع 
سیاس��ی در س��ال آینده به مقدار قابل توجهی افزایش 

یابد. 
س��ومین چالش پیش روی فضای کس��ب وکار کش��ور 
در س��ال ٩٦ چالش ه��ای اقتصاد داخلی اس��ت که. این 

چالش ها را در پایین فهرست می کنیم. 
نخستین و مهم ترین چالش داخلی که فضای کسب و 
کار کشور را به ش��دت تحت تاثیر قرار می دهد مشکالت 
جدی شبکه بانکی است. شبکه بانکی با انجماد ٤5 درصد 
از منابعش با مش��کل جدی کمبود منابع روبه رو اس��ت. 

این منابع قرار هم نیست به این زودی باز شود. 
بخش��ی از ای��ن مناب��ع در اختیار دولت و بخش��ی در 
اختیار مشتریان بد حس��اب است که امکان برگشت آنها 
هم بس��یار کم است و بخش��ی هم در خرید دارایی های 
ثابت منجمد شده که در شرایط فعلی احتمال نقد کردن 
آنها بسیار کم است، مگر اینکه با زیان باال به نقد تبدیل 
شوند. انجماد منابع بانکی امکان افزایش تسهیالت را به 

منظور رونق اقتصادی محدود می کند. 
دومی��ن چالش درونی چالش بدهی های دولت اس��ت. 
دول��ت از یک ط��رف در حال انتش��ار اوراق بدهی برای 
پرداخت و پایش بدهی های خود اس��ت و از طرف دیگر 
با بستن بودجه س��ال آینده کسری های قابل پیش بینی 
ایجاد می کند که این خود مستلزم انتشار اوراق جدیدی 
اس��ت. این دور باط��ل به این زودی ه��ا از بین نمی رود. 
نتیجه این دو چالش، چالش س��وم را برای اقتصاد ایران 
پدید آورده و بح��ران بدهی دولت و انجماد منابع بانکی 
حجم پول را در اقتصاد کشور زیاد و سرعت آن را بسیار 
کند کرده است. محاسبات انجام شده نشان می دهد که 
س��رعت گردش پول در س��ال جاری به پایین ترین عدد 
خود در دهه های گذش��ته رس��یده است. کاهش سرعت 

پول نشانگر خوبی برای رونق اقتصادی است.
 چهارم حضور س��ایه سیاس��ت بر اقتصاد است. حضور 
این عامل اقتصاد ایران را همانند سال های گذشته مه آلود 
می کند. در سال ٩٦ این مه آلودگی بیشتر می شود، چون 
با افزایش درگیری های منطقه ای و بین المللی و ش��دت 
یافتن مش��کالت اقتصادی سیاست خود را ملزم به ورود 
به اقتصاد می کند تا مسائل اقتصادی را حل و فصل کند، 
غافل از اینک��ه خود این دخالت مش��کالت اقتصادی را 
هم بیش��تر و هم پیچیده تر می کن��د. در مجموع به نظر 
می رسد فضای کسب و کار در سال ٩٦ در راستای بهبود 
وضعیت سال ٩5 نباشد و مشکالت جدیدی در این فضا 

به وجود بیاید.
 در واقع س��ال ٩٦ سال مهمی برای چالش های پیش 
روی وضعیت کسب و کار، دولت و نظام حکومتی است و 
گذر درست از این دوران قابلیت های باالیی را می طلبد. 
منبع:خبرآنالین

مرتضیایمانیراد
کارشناساقتصادى
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شماره 767

اشتغالزاییبراى1۰نفرباپاککردنسبزى
س��عدی قزروبی در اس��تان البرز، ب��ا پاك کردن 
س��بزی  توانس��ته برای ١٠ خانم سرپرست خانواده 
اش��تغال زایی کند. ب��ه گزارش خبرگ��زاری فارس، 
دیگر کسی حوصله سبزی پاك کردن ندارد و همه 
به دنبال بسته های آماده خرید هستند. بسته بندی 
سبزی سرمایه زیادی نمی خواهد ولی سود سرشاری 
دارد. بسته بندی سبزی از ابتدا تا انتها دارای مراحل 
مختلفی اس��ت و تا هر مرحله ای که مشتری مایل 
باش��د، این فرآیند طی می ش��ود و حاص��ل آن به 
مشتری تحویل داده می ش��ود. تایوانی ها یک شعار 
اقتص��ادی جالب دارند: »هر خانه یک کارخانه و هر 
کارخانه یک خانه!« این ش��عار نخستین بار با هدف 
توس��عه کس��ب وکارهای کوچک خانگ��ی طراحی 
شد. آنها گام اول کس��ب وکارهای کوچک شان را با 
فرآوری س��اده محصوالت برداشتند. کارهایی مثل 
تولید مربا یا تهی��ه غذاهای خانگی و . . .  این مدل 
س��اده و کاربردی می تواند برای خیلی از ما به عنوان 
یک کس��ب وکار خانگی یا حتی شغل دوم درآمدزا 
باشد. در سال های اخیر با افزایش مشغله و گرفتاری 
خانواده ها، بس��یاری از آنها اس��تفاده از محصوالت 
فرآوری ش��ده را ترجیح می دهن��د. به عنوان مثال 
در ح��ال حاضر کمتر خانواده ای تمای��ل دارد  قند 
مصرف��ی خود را به صورت کله قن��د خریداری کرده 
و در خان��ه خرد کن��د یا خرید س��بزیجات خرد یا 
خش��ک ش��ده رواج زیادی پیدا کرده است. همین 
موضوع فرصت های ش��غلی مناسبی ایجاد می کند. 
قبال خانواده ها تنها س��بزی را خریداری و س��پس 
اق��دام به تمیز ک��ردن آن می کردند، اما خرد کردن 
آن را به مراکز س��بزی خردکنی می سپردند که به 
ازای هر کیلو مبلغ معینی را پرداخت می کردند، اما 
اکنون وضعیت فرق کرده و این مراکز به تنهایی و با 
شغل سبزی خردکنی نمی توانند امرار معاش کنند 
و باید خود را مطابق ش��رایط روز تغییر دهند. حال 
اگر ش��ما نیز به عنوان یک��ی از مهره های عرضه این 
نوع محصوالت محس��وب می شوید، بد نیست نگاه 
کوتاهی به این گزارش بیندازید تا با ریزه کاری های 
آن بیشتر آشنا شوید. با توجه به اینکه زندگی بدون 
یک فریزر با ذخایر اس��تراتژیک اگر هم امکان پذیر 
باشد، راحت و لذت بخش نیست، خیلی ها حاضرند 
پول بیشتری بدهند و انواع س��بزی غذا، بادمجان، 
کدو و پیاز خرد و س��رخ شده و . . . تهیه کنند. این 
وسط چند آدم خوش فکر هم پیدا می شوند که پاسخ 
این نیاز مردم را بدهند. این می شود که می زنند توی 
کار س��بزی  پاك کنی تا به م��ردم خدمات بدهند و 
در عوض درآمد خوبی هم کسب می کنند. شما هم 
می توانید آن آدم خوش فکر باش��ید که قرار اس��ت 
یک کسب و کار خانگی از منزل به فریزر مردم را راه 

بیندازد. 
2۰۰تومانبراىپاککردنهریککیلو

سبزى
کارآفری��ن کرج��ی می گوی��د: ش��غل قبلی من 
ساخت و س��از درب منازل بود، اما با رکود ساختمان 
کار م��ا هم خوابید و دیگر بازار خوبی نداش��تیم. از 
آنجایی که به واس��طه ب��رادرم با مش��اغل خانگی 
آشنایی داش��تم، تصمیم گرفتم س��بزی پاك کنی 
و س��بزی خردکنی را راه اندازی کنم. ب��ا برادرم که 
درگذشته مغازه سبزی خرد کنی داشت با هم کارگاه 
را در س��ال ٩3 راه اندازی کردی��م. این کار به دقت 
زیادی نیاز دارد زیرا با س��المت جامع��ه در ارتباط 
اس��ت. ما شست وشو را با دقت بس��یار زیادی انجام 
می دهیم که س��بزی ها س��الم و بهداشتی باشند و 
لیچ نش��وند. در حال حاضر همسر و برادر و همسر 
ب��رادرم در کارم به من کم��ک می کنند و مجموعا 
در کارگاه ١5 نفر هس��تیم. مسئول خرید سبزی ها 
من و برادرم هستیم. ساعت دو صبح به بازار میوه و 
تره بار تهران می رویم و س��بزی ها را خرید می کنیم 
و به کارگاه می آوریم. ش��روع می کنیم به شس��تن 
سبزی ها تا اینکه بقیه نیروها هم برسند. خانم ها ١٠ 
نفر هستند که سرپرست خانواده خود هستند و در 
کارگاه مش��غول به کارند و خداراشکر درآمد خوبی 
دارند. برای هر کیلو س��بزی پاك کردن به خانم ها 
٢٠٠ توم��ان می دهم که معموال در روز بین ١3٠ تا 
١5٠ کیل��و را خانم ها پاك می کنند و در ماه درآمد 
یک میلیون تومانی دارند. در نظر دارم که دس��تگاه 
شست وش��و را خودم بسازم. نقشه آن را نیز طراحی 

کرده ام.
 

فروشبرنامهریزىمیخواهد،باشناختبازار
شروعکنید

ای��ن فع��ال اقتصاد مقاومت��ی با اش��اره به نقش 
برنامه ری��زی در فروش گفت: ما قب��ل از اینکه کار 
فروش و راه اندازی کارگاه را انجام بدهیم ، مطالعاتی 
در زمین��ه نیاز مردم و بازار انج��ام دادیم و بازاریابی 
کردیم و توانس��تیم با ١٠٠ فروشگاه قرارداد ببندیم 
و محصوالت سبزی آنها را تامین کنیم. هر کس که 
قصد شروع این کار را دارد باید با شناخت بازار شروع 
کند و نیاز بازار را بشناسد. بازار فروش مناسب است 
مخصوصا در اوایل خیلی بهتر بود، اما االن به دلیل 
اینکه دست زیاد شده درآمد کمتر شده که البته ما 
چاره ای برای زیادشدن کارگاه های سبزی پاك کنی و 
فروش کمتر اندیشیده ایم. باید مقدار تولیدات مان را 
بیش��تر کنیم و با فروشگاه های بیشتری برای خرید 
محصوالت مذاکره کنیم. من با ١٠ میلیون ش��روع 
کردم و برای آغاز این عرصه حداقل باید ١٠ میلیون 
سرمایه داشت. کار سخت است اما هر کاری زحمت 
خ��اص خودش را دارد. برای این کار باید واقعا وقت 
گذاشت. وام بسیج سازندگی نیز می تواند راهگشای 
مناس��بی برای آغاز فعالی��ت در عرصه های اقتصاد 
مقاومتی باشد. بنده از بسیج سازندگی ١٠ میلیون 

وام گرفتم، ولی برای گس��ترش کارم و س��ودآوری 
بیشتر به سرمایه بیشتری نیاز دارم.

 
با7میلیونتومانمیتوانابزارراتهیهکرد

او در ادامه بیان داش��ت: سبزی پاك کنی سرمایه 
آنچنان��ی نمی خواهد. می توانید ب��ا 5 تا ٧ میلیون 
توم��ان ابزار کار را تهیه و ش��روع کنید؛ اصلی ترین 
وس��یله ای که نی��از دارید، یک س��بزی خردکن ١٠ 
کیلویی اس��ت که یک میلیون و 3٠٠ هزار تومان و 
نمونه ١5 کیلویی اش یک میلیون و 5٠٠هزار تومان 
قیمت دارد. وقت خرید دستگاه تهیه تیزکن و تیغه 
اضافه را فراموش نکنید که وس��ط کار دچار مشکل 
نش��وید. در مورد خرید این دس��تگاه هم بدانید که 
در پ��ی حوادث ناگواری که اخیرا در اثر اس��تفاده از 
س��بزی خردکن های خانگی غیراس��تاندارد و بدون 
کیفی��ت اتفاق افتاده اس��ت، باید مراق��ب خودتان 
باش��د و با احتیاط کار کنید. سبزی خردکن خانگی 
که دارای نشان استاندارد ایمنی باشد، هنگام بردن 
دست به داخل دستگاه روشن نمی شود و همچنین 
احتمال باز ش��دن مجرای خروج س��بزی در هنگام 
روشن بودن دس��تگاه وجود ندارد تا در هر صورت، 
خطری اس��تفاده کننده را تهدید نکن��د. در مرحله 
بع��دی، اگ��ر می خواهید محص��والت غیرفصل هم 
داشته باشید فریزر هم الزم تان می شود. یک فریزر 
دو در، تقریب��ا یک میلیون و ٤٠٠ هزار تومان قیمت 
دارد که البته می توانید برای این کار به خرید فریزر 
دست دوم با قیمت مناسب فکر کنید. مدل صندوقی 
هم یک میلیون و 3٠٠هزار تومان می ش��ود که برای 

اول کار خوب است.
 

چهوسایلوامکاناتینیازداریم؟
حداقل فضای الزم برای راه اندازی این کسب و کار 
خانگی یک اتاق ١٢ متری اس��ت. این کسب و کار به 
امکانات و تجهیزات س��طح باال و گران قیمت نیازی 
ندارد. مهم ترین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای 
راه اندازی این ش��غل عبارتند از میزی بزرگ و چند 
صندلی )برای پاك کردن سبزی روی آن(، تعدادی 
سبد و تشت بزرگ )برای شست وشوی سبزیجات(، 
یک یا تعدادی قابلمه یا ظرف بزرگ و اجاق گاز )برای 
تفت دادن یا پخت س��بزیجات(، یک دستگاه پرس 
خانگی )برای بسته بندی س��بزیجات(، یک وسیله 
نقلیه مانند موتور سیکلت یا خودرو )برای حمل و نقل 
سبزیجات، در صورت نیاز(، یک خط تلفن و گوشی 
تلفن )برای س��فارش گرفتن( و ارتباط با مشتری و 
ملزومات��ی مانند تعدادی پیش بن��د، چکمه و چاقو 

)برای پرسنل(.

اگرمغازهندارید،ازپارکینگیاحیاطخانه
شروعکنید

غیر از کار خانگی، مغازه ای که اجاره یا خریداری 

می کنی��د بای��د جواز کس��ب مرب��وط ب��ه میوه و 
سبزی فروش��ی را داش��ته باش��د که دیگر نخواهید 
خودتان بروید دنبال جواز. کارهای مربوط به خورد و 
خوراك نیاز به تایید وزارت بهداشت و درمان دارند 
تا قابل اعتماد ش��وند و به قول معروف مو الی درز 
کار نرود. این وزارتخانه، آموزشگاه های معتبری را در 
نواحی مختلف هر ش��هر دارد ک��ه با توجه به محل 
کس��ب و زندگی، شما را به این آموزشگاه ها معرفی 
می کند ت��ا یک دوره حدود ٤٠روزه را بگذرانید. اگر 
تمایل دارید ش��روع کنید و نگران نباشید، مقدمات 
الزم وجود دارد و زیرس��اخت ها ب��ه اصطالح آماده 
اس��ت فقط همتی می خواهد و ب��س. در ضمن اگر 
مغازه ندارید از پارکینگ یا حیاط خانه استفاده کنید 
برای شروع بد نیست تا زمانی که بتوانید خودتان را 

جمع و جور و پولی پس انداز کنید. 
چگونهبفروشیم؟

قبل از اینکه به فک��ر فروش بیفتید به یک نکته 
مهم توجه کنید؛ سعی کنید قبل از تولید، سفارش 
بگیرید. این نکته به وی��ژه برای تولیدکنندگان مواد 
فسادپذیرتر مثل س��بزی خردشده یا چیپس میوه 
اهمی��ت بیش��تری دارد و اما فروش؛ ب��رای فروش 
چند راه ح��ل داری��د. مهم ترین گزین��ه، مذاکره با 
سوپرمارکت های محله تان است. گزینه بعدی فروش 
اینترنتی است. با ایجاد صفحات شخصی می توانید 
برای فروش محصوالت ت��ان تبلیغ کنید یا با نصب 
چند آگه��ی در خیابان مح��ل زندگی تان کاالهای 
تولیدی ت��ان را به صورت مس��تقیم عرضه کنید. در 
آگهی تان قیمت عرضه به صورت مس��تقیم را محور 
تبلیغ تان قرار دهید ت��ا هم محله ای های تان ترغیب 
ش��وند به جای خرید از واسطه ها به صورت مستقیم 

از شما خرید کنند.
خدماتویژهاىبراىمشتریاندرنظر

بگیرید
قزروبی در پایان می افزاید: بعد از اینکه مشتریان 
حسابی شما را شناختند، تبلیغات خود را گسترش 
دهید. حتی می توانید خدمات ویژه ای برای مشتریان 
خ��اص خود در نظر بگیرید. ای��ن خدمات می تواند 
ش��امل تحویل س��بزی در منزل و ارسال آن باشد. 
برای ش��روع، ای��ن کار را در محدوده ای مش��خص 
انجام دهید. حتی می توانید از یک دستگاه کوچک 
س��بزی خرد کنی متحرك بهره  ببرید و دس��تگاه را 
جلوی در منزل مش��تری منتق��ل کنید و خدمات 
را در مح��ل انجام دهید. این کار ه��م ابتدا باید در 
محدوده ای مش��خص انجام ش��ود که هزینه ایاب و 
ذهاب آن برای ش��ما صرفه  اقتصادی داش��ته باشد. 
بخ��ش دیگ��ری از خدمات ش��ما می تواند ارس��ال 
سبزی های آماده باشد. شعار تبلیغاتی شما می تواند 
راحتی مشتریان باشد. آنها به کمک شما می توانند 
با خیال راحت در خانه بنشینند و سبزی مورد نیاز 

خود را در منزل دریافت کنند. 

کداممشاغلخانگیراباسرمایهاىاندکمیتوانراهاندازىکرد

صفرتا۱۰۰راهاندازیکارگاهسبزیپاککنی
خبر یـادداشـت 

معرفی٩۰فرصتسرمایهگذارىدر
جشنوارهملیفنآفرینی

دبیر جش��نواره ملی فن آفرینی ش��یخ بهایی ب��ا تاکید بر 
اینکه هر فرصت س��رمایه گذاری کس��ب و کار ب��ه مثابه یک 
چ��اه نفت ارزش دارد، گفت: امس��ال در س��یزدهمین دوره 
جش��نواره ش��یخ بهایی، ٩٠ فرصت س��رمایه گذاری جهت 
ج��ذب س��رمایه گذار معرفی می ش��ود. ب��ه گ��زارش ایرنا، 
 س��یزدهمین دوره جش��نواره ملی فن آفرینی ش��یخ بهایی 
روزهای هفتم و هش��تم اردیبهشت  س��ال جاری در اصفهان 
برگزار خواهد ش��د. کوروش خس��روی روز گذشته در جمع 
خبرنگاران در اصفهان افزود: این فرصت های سرمایه گذاری 
توسط هیات های کارشناسی ارزیابی و داوری شده و هر یک 
از آنه��ا می توانند فضای کس��ب و کار را متحول کنند. وی با 
بیان اینکه این طرح ها در زمینه های مختلف اس��ت، گفت: 
بسیاری از این طرح ها پیش از این در جشنواره های مختلف 
عل��م و فناوری داخلی و خارجی، برتر ش��ناخته ش��ده اند و 
اکن��ون آم��اده جذب س��رمایه گذار برای ایجاد کس��ب و کار 

هستند. 
وی تصری��ح کرد: پیش بینی می ش��ود امس��ال بین ٢٠٠ 
ت��ا 3٠٠ س��رمایه گذار برای بررس��ی فرصت ه��ا و ایده های 
س��رمایه گذاری در جش��نواره ش��یخ بهایی ش��رکت کنند. 
خس��روی با بیان اینکه سیزدهمین جشنواره شیخ بهایی در 
دو بخش اصلی مس��ابقه ای و غیر مسابقه ای برگزار می شود، 
گفت: بخش مس��ابقه ای جشنواره ش��امل قسمت های طرح 
کس��ب و کار آزاد، المپی��اد ط��رح کس��ب و کار دانش��جویی، 

فن آفرینان و فرصت های سرمایه گذاری است. 
دبیر جشنواره ملی شیخ بهایی افزود: بخش غیر مسابقه ای 
نیز ش��امل نمایشگاه، تاالر مذاکره و س��مینارهای آموزشی 
اس��ت. وی ادام��ه داد: در بخ��ش طراح��ان کس��ب و کار و 
فن آفرینان این جشنواره، ٦٦5 طرح کسب و کار به دبیرخانه 
جش��نواره ارسال ش��ده که از این تعداد ٤٠٢ طرح از بخش 
طرح کسب و کار دانشجویی و ٢٦3 طرح از بخش آزاد است. 
وی با اش��اره به اینکه ١5٩ طرح نیز ب��ه بخش فن آفرینان 
ارس��ال شده اس��ت، اظهار کرد: برگزیدگان نهایی جشنواره 
از می��ان ٢٦ نام��زد بخش فرصت های س��رمایه گذاری، ١٤ 
نامزد بخش طراحان کس��ب و کار، ١٩ نام��زد بخش المپیاد 
دانش��جویی و ١8 نامزد بخ��ش فن آفرینان، انتخاب و تقدیر 
خواهند شد.  خسروی برگزاری نشست های انتقال تجربه را 
یکی از رویدادهای جش��نواره سیزدهم شیخ بهایی خواند و 
گفت: در این نشست ها تجربه های ١٦ کارآفرین و فن آفرین 
در س��ه موض��وع تعامل با س��رمایه گذاران، مش��ارکت های 

بین المللی و کارآفرینی اجتماعی ارائه می شود. 
وی با بیان اینکه ابزارها و مدل های نوین توسعه کارآفرینی 
نیز در سیزدهمین جشنواره شیخ بهایی معرفی خواهد شد، 
افزود: ام��روزه در دنیا ابزارهای جدی��د مالی مانند صندوق 
پروژه، صندوق های جس��ورانه، بازار شرکت های دانش بنیان 
و بازار دارایی های فکری برای حمایت از ایده ها ایجاد ش��ده 
که الزم اس��ت مدیران و کارشناسان کش��ورمان به ویژه در 
پارك های فناوری و مراکز رش��د با آنها آشنا شوند. خسروی 
با اشاره به حضور پنج دانشگاه ریسک پذیر و سرمایه گذار در 
جشنواره سیزدهم ش��یخ بهایی، اظهار کرد: این دانشگاه ها 
نی��ز دس��تاوردها و تجربه های خ��ود در زمین��ه پژوهش و 

سرمایه گذاری را با دیگران به اشتراك می گذارند.
 

اصفهانیکیازبهتریناکوسیستمهاىکارآفرینی
کشوراست

دبیر جش��نواره ملی شیخ بهایی همچنین در این نشست 
خب��ری گفت: اصفه��ان یک��ی از بهترین اکوسیس��تم های 
)زیست بوم( کارآفرینی در کشور و در بسیاری از حرکت ها و 

اقدام های فناورانه در کشور پیشتاز است. 
وی ب��ا بیان اینکه پارك های فناوری و مراکز رش��د برای 
نخس��تین بار در کشور در اصفهان در حدود دو دهه گذشته 
ایجاد ش��د، اف��زود: اصفهان یکی از بهتری��ن محیط ها برای 
رش��د کارآفرینی اس��ت. خس��روی خاطرنش��ان ک��رد: این 
جش��نواره جهت گیری خود را از س��ال گذش��ته به س��مت 
اقتص��اد مقاومتی برده و یکی از اهداف جش��نواره، برقراری 
عدال��ت و براب��ری در فرصت ه��ای اقتص��ادی و کارآفرینی 
اس��ت. وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره 
چگونگی تحقق اهداف جش��نواره ش��یخ بهایی در سال های 
اخیر، گفت: ما در س��ه س��ال اخیر با روند صعودی تعداد و 
تنوع فرصت های سرمایه گذاری و اس��تقبال سرمایه گذاران 
مواجه ش��دیم. دبیر جش��نواره ملی شیخ بهایی توضیح داد: 
در جش��نواره یازده��م ح��دود ٤٠ فرصت س��رمایه گذاری 
)ب��دون داوری( در حدود دو س��اعت معرفی ش��د، اما این 
تعداد در جش��نواره دوازدهم به ح��دود یکصد طرح )بدون 
داوری( افزایش یافت و ١٤ س��رمایه گذار بزرگ در طول دو 
روز به بررس��ی آنها پرداختند. خس��روی ادامه داد: امس��ال 
نیز نزدیک به یکصد طرح س��رمایه گذاری داوری ش��ده در 
نمایشگاه معرفی و پیش بینی می شود که بین ٢٠٠ تا 3٠٠ 
س��رمایه گذار برای بررسی آنها حضور یابند. خسروی با بیان 
اینکه جشنواره شیخ بهایی هر ساله در ماه اردیبهشت برگزار 
می شود، تصریح کرد: اردیبهشت یکی از ماه های گردش پذیر 
اصفهان است و مش��کل هایی مانند پر بودن هتل ها را داریم 
به همین دلیل ممکن اس��ت در دوره های بعد، جشنواره در 
ماه های دیگر س��ال مانند مهر یا آبان برگزار شود. جشنواره 
ملی شیخ بهایی از سوی شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان 
و با حمای��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می ش��ود. ش��هرك 
علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان نخستین و تنها شهرك 
تحقیقاتی کش��ور از حدود ٢٠ سال گذشته فعالیت خود را 
با ایجاد نخس��تین پارك فناوری و مرکز رشد فناوری کشور 
آغاز کرد و اکنون بیش از ٤8٠ ش��رکت دانش بنیان در این 

شهرك مستقر هستند. 

رئیسهیاتمدیرهانجمنصنفیکارفرمایانصنعتسیمانکشورتاکیدکرد

ثباتقوانینکسبوکار،ضمانتورودسرمایهگذارانخارجی
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دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی از بررسی 
قط��ع تماس صوت��ی تلگرام در جلس��ه آینده 
این ش��ورا خب��ر داد. ابوالحس��ن فیروزآبادی 
درباره مس��دود ش��دن پیام صوت��ی تلگرام از 
س��وی اپراتورها عنوان ک��رد: قاعدتا این اقدام 
از جای��ی ب��ه اپراتورها ابالغ ش��ده اس��ت و ما 
در مرک��ز ملی فضای مجازی درصدد بررس��ی 
هس��تیم و در جلسه آینده شورای عالی فضای 
مجازی ب��ه آن خواهیم پرداخت. این در حالی 
اس��ت که یک عضو کارگ��روه تعیین مصادیق 
محت��وای مجرمان��ه گف��ت ک��ه تصمیم گیری 
درب��اره فیلترینگ تماس صوتی تلگرام باید در 

این کارگروه انجام ش��ود. محمد کاظمی اظهار 
کرد: قاعدتا جایگاه قانونی تصمیم گیری درباره 
فیلترینگ تماس صوتی تلگرام، کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه است و موضوع باید 
در ای��ن کارگروه مورد بررس��ی قرار گیرد. وی 
اف��زود: م��ن و آقای س��بحانی فر به عن��وان دو 
نماین��ده عضو این کارگروه پیش��نهاد خواهیم 
ک��رد ک��ه موض��وع فیلترینگ تم��اس صوتی 
تلگرام در کارگروه مورد بررس��ی قرار گیرد تا 
اس��تدالل ها درباره اقدام ب��ه فیلتر آن به بحث 
گذاشته ش��ود و ممکن است در آینده نزدیک 
این موضوع در دستور کار کارگروه قرار گیرد. 

یکی از قابلیت های جدید گلکس��ی اس8، 
اس��کنر عنبی��ه چش��م اس��ت ک��ه می تواند 

کاربردهای متنوعی داشته باشد. 
از  اس8،  گلکس��ی  ب��رای  سامس��ونگ 
سیس��تم های امنیتی مختلفی استفاده کرده 
که یکی از آنها اس��کنر عنبیه چش��م اس��ت. 
این اس��کنر که از گلکس��ی ن��وت 7 ناکام به 
ارث رس��یده، به گفته بسیاری از کارشناسان 
نس��بت به دیگر روش ه��ای بیومتریک نظیر 
اثرانگشت ایمن تر است. به همین دلیل وقتی 

خبرهایی مبنی بر کاربرد اسکنر عنبیه چشم 
در تراکنش ه��ای مال��ی به گوش می رس��د، 

شگفت زده نمی شویم. 
  the Korea Herald  وب س��ایت کره ای
گزارشی منتش��ر کرده است که براساس آن، 
به  نظر می رسد از اسکنر عنبیه چشم گلکسی 
اس8 در تراکنش های مالی اس��تفاده خواهد 
ش��د. گفته می ش��ود ای��ن روش امنیتی در 
سیس��تم های پرداختی مانند سامسونگ پی 
کارب��رد خواهد داش��ت. انتظار م��ی رود ابتدا 

این قابلیت در کره جنوبی و س��پس آمریکای 
ش��مالی فعال شود؛ البته هنوز به زمان دقیق 

تحقق این موضوع اشاره ای نشده است. 
در این گزارش اشاره شده که اسکن عنبیه 
چشم بخش��ی از امکانات گلکسی نوت7 بوده 
است و مؤسسات مالی کره جنوبی به کاربران 
اج��ازه می دادند تا با اس��تفاده از این قابلیت 
وارد حساب های خود شوند، اما این نخستین 
بار اس��ت ک��ه از اس��کن عنبیه چش��م برای 
تراکنش ه��ای مال��ی و تأیید آنها در گوش��ی 

بهره گرفته خواهد ش��د. اگر فرض کنیم این 
موضوع با موفقیت انجام شود، به کارگیری این 
سیستم در گوشی های دیگر ما را شگفت زده 

نخواهد کرد. 
گفته می ش��ود اپل نی��ز به دنب��ال راهکار 
امنیتی دیگری جز اثر انگشت است که در این 
باره به اس��کنر لیزری اشاره شده است. با این 
سیستم می توان از اس��کن چهره کاربر برای 
تش��خیص هویت و تأیید اعتبار آنها استفاده 

کرد. 

Minima  اپلیکیش��نی برای گوش��ی های 
اندروید است که با آن می توانید موزیک پلیری 
با س��بک و س��یاق گرامافون در اختیار داشته 

باشید. 
گوشی های موبایل، تلویزیون ها و  ... هر چقدر 
اختراعات مهمی باش��ند، قابل قیاس با یکی از 
بزرگ ترین س��اخته های بش��ر، یعنی موسیقی 
نیس��تند. از همی��ن رو طبیع��ی اس��ت گوش 
دادن به موس��یقی، یک��ی از پر اس��تفاده ترین 
امکانات گوش��ی های موبایل باشد. برای پخش 
موس��یقی در اندروی��د، حت��ی اگ��ر پلیرهای 
پیش فرض گوشی ش��ما را راضی نکنند، جای 
نگرانی نیس��ت و نام های بسیار بزرگی همچون 

 JetAudio, PlayerPro, PowerAMP
و. . . وج��ود دارن��د ک��ه می توانند ب��ه پلیری 
بی رقیب برای گوش��ی ش��ما تبدیل شوند، اما 
در ای��ن بین کاربرانی هس��تند ک��ه به دالیل 
مختلف، از جمله س��نگینی اجرا یا حتی رابط 
کاربری با این برنامه ها ارتباط برقرار نمی کنند 
و به ناچ��ار به دنبال پلیرهای��ی هرچند گمنام ، 
اما باب میل می گردند. اگر ش��ما نیز به دنبال 
پلیری متفاوت، زیبا و با امکانات باال هس��تید،    
Minima  می تواند انتخاب نهایی شما باشد؛ 
یک موزیک پلیر جدید که با محیط گرامافونی 
و ش��یک خود، پلیری حرفه ای به وجود آورده 

است. 

معم��والً مهم ترین بخش در یک اپلیکیش��ن 
موزیک پلی��ر، صفح��ه پخ��ش آن اس��ت ک��ه 
Minima با اس��تفاده از طراح��ی گرامافونی 
در این بخش، توانس��ته است یکی از زیباترین 
و متفاوت تری��ن صفح��ات پخ��ش را در بی��ن 
اپلیکیش��ن های مش��ابه به وجود بیاورد. شاید 
اکثر کاربرانی که این مطلب را می خوانند، حتی 
از نزدی��ک گرامافون ندیده باش��ند، اما مطمئناً 
مواف��ق خواهن��د بود ک��ه گراماف��ون، یکی از 
نوس��تالژیک ترین موضوعات مرتبط با موسیقی 
اس��ت و یاد کردن موزیک های بزرگی که روی 
دیس��ک های ب��زرگ گرامافون ضب��ط و پخش 
ش��ده اند، این موضوع را تأیید می کند. حال به 

لطف اپلیکیش��ن  Minima، می توانید حالت 
پخشی مشابه با گرامافون داشته باشید؛ به این 
صورت که کاور آهنگ به  شکل یک دیسک گرد 
و بزرگ ش��روع به چرخیدن می کند و همزمان 
موزیک مورد نظر ش��روع به پخش خواهد کرد. 
محیط های دیگر برنامه نیز بس��یار استاندارد و 
حرفه ای طراحی شده اند و پشتیبانی از نمایش 
فولدری و همچنین اکوالیزر جداگانه باعث شده 
اس��ت Minima از همین ابتدای راه، به یکی 
از جدی ترین گزینه ها برای جایگزینی پلیرهای 
بزرگ تبدیل ش��ود. این برنامه به صورت رایگان 
منتش��ر شده است و برای اجرا به نسخه ۴.۴ یا 

باالتر اندروید نیاز دارد. 

پیگیری قطع تماس صوتی تلگرام در شورای عالی فضای مجازی

اسکنرعنبیهچشمگلکسیاس8برایتراکنشهایمالیکاربردیمیشود

موزیکپلیرکالسیکدراندروید

خبر

شارپگوشیپیشرفتهبادوربین
۲۲مگاپیکسلیعرضهکرد

موبنا: ش��رکت ش��ارپ برای مدتی طوالن��ی هیچ اقدام 
به خصوصی در عرصه گوشی های هوشمند انجام نداده بود 
و امروز در رس��انه های خبری اعالم شد این شرکت ژاپنی 
یک گوش��ی هوشمند جدید پیشرفته و پرقدرت روانه بازار 
کرده است. این گوش��ی هوشمند  »شارپ آکوس آر« نام 
دارد که از مهم ترین قابلیت ه��ای آن می توان به پردازنده 
پرقدرت اس��نپ دراگون 8۳۵ و رم چهار گیگابایتی اش��اره 
کرد. برای این گوش��ی هوشمند باتری ۳۱۶۰ میلی آمپری 
در نظر گرفته شده و شرکت شارپ از سیستم شارژ سریع 
»کوئیک شارژ ۳.۰« در آن استفاده کرده است. این گوشی 
هوش��مند همچنین سیس��تم ورودی یو اس بی-سی را هم 
در قس��مت پایین خود دربر می گی��رد. دوربین اصلی این 
گوش��ی هوشمند 22/۶ مگاپیکس��لی و دوربین سلفی آن 
۱2 مگاپیکس��لی است. عالوه بر مشخصات مذکور، شرکت 
ش��ارپ این محص��ول را به فناوری ه��وش مصنوعی خود 
موس��وم به »ای ام او پی« مجهز کرده اس��ت. هنوز مشخص 
نشده است که این فناوری دقیقا چه کاری انجام می دهد،  
ولی شرکت ش��ارپ آن را نقطه تمایز گوشی خود با دیگر 

محصوالت موجود در بازار می داند. 

هزینهساختهرگوشیگلکسیاس8
سامسونگچنددالراست؟

سامس��ونگ گلکس��ی اس 8 و اس 8 پ��الس را ب��ا قیمت 
7۵۰ و 8۵۰ دالر می فروش��د، اما هزینه س��اخت هر گوشی 
برای سامس��ونگ چقدر خواهد بود؟ طبق بررس��ی مؤسسه 
HIS Markit تأمی��ن قطع��ات نس��خه ۶۴ گیگابایت��ی 
گلکس��ی اس 8 چی��زی ح��دود ۶/ ۳۰۱ دالر هزینه خواهد 
داشت که پس از احتساب هزینه های تولید به ۵/ ۳۰7 دالر 
می رس��د. طبق گزارش این مؤسس��ه این رقم حدود 29/۶ 
 دالر بیش��تر از گلکس��ی اس 7 اج و ۳۴/ ۴۳ دالر بیش��تر از 
گلکسی اس 7 است. این شرکت البته هزینه تک تک قطعات 
یا نس��خه پالس گلکس��ی اس 8 را تخمین ن��زده و می توان 
حدس زد این نس��خه چند دالری ه��م گران تر خواهد بود. 
در ن��گاه اول ش��اید بگویید فروش گلکس��ی اس 8 با حدود 
۱۵۰ درصد س��ود غیرمنصفانه اس��ت، اما خوب است بدانید 
طبق اعالم همین مؤسس��ه هزینه س��اخت گلکس��ی اس 8 
از تم��ام رقبایی مثل گوگل پیکس��ل، آی فون 7 اپل و جی ۶ 
ال جی بیش��تر اس��ت. همچنین در این تخمین هزینه های 
هنگفت تحقیق و توس��عه، طراحی، بازاریابی و کسب گواهی 
اس��تفاده از پتنت های سایر شرکت ها نیز لحاظ نشده است. 
گلکس��ی اس 8 نخس��تین گوش��ی اس��ت که با تراشه ۱۰ 
نانومتری، سرعت یک گیگابیتی LTE و بلوتوث پنج به بازار 
عرضه خواهد ش��د و این ویژگی ها ب��ه همراه صفحه نمایش 
اینفینیتی آن دلیل گران تر ش��دن تولید این کهکشانی شده 

است. 

خبر

سرقتاطالعاتمرورگربااستفادهاز
سنسورنورمحیط

هکره��ا می توانن��د ب��ا اس��تفاده از سنس��ورهای نور 
محیط اطالعات سیس��تم شما را سرقت کنند.  راه های 
دسترس��ی به اطالعات سیس��تم ما فرات��ر از روش های 
مختلف آلودگی های نرم افزاری و باگ های سخت افزاری 
اس��ت که درباره آنها ش��نیده ایم ی��ا خوانده ایم. به نظر 
می رس��د گجت هایی که روزانه با آنها س��ر و کار داریم، 
آنق��در ضعف دارند که به افراد س��ودجو امکان س��رقت 
اطالع��ات را بدهند. البته ش��اید بعضی از م��وارد مانند 
سوءاس��تفاده از سنسورهای نور محیط، باورکردنی یا به 

نظر مهم نباشند. 
یک��ی از همی��ن نق��اط ضع��ف، زمان��ی اس��ت ک��ه 
کامپیوترهای ش��خصی، تبلت یا گوش��ی  هوشمند ما از 
طریق سنسورهایی مورد حمله قرار می گیرند که وظیفه 
جمع آوری اطالع��ات محیط را برای کاربردی تر ش��دن 
دس��تگاه های ما دارن��د. برخی از محققان روش��ی برای 
استفاده از سنسورهای به ظاهر بی خطر نور محیط کشف 

کرده اند که می توان اطالعات مرورگر را سرقت کرد.  
سنس��ورهای نور محیط دو کاربرد مهم دارند؛ سطوح 
مختلف ن��ور پس زمینه را تش��خیص می دهند تا میزان 
روش��نایی را تنظی��م کنند و به عنوان سنس��ور مجاورت 
برای تش��خیص زم��ان خاموش کردن نمایش��گر هنگام 
مکالمه کار می کنند. آنگونه که محققان اش��اره کرده اند، 
سنس��ورهای تش��خیص ن��ور خیل��ی دقیق هس��تند و 
می توانند میزان ش��دت نور را از یک محیط کاماًل تاریک 

تا یک محیط کاماًل روشن اندازه گیری کنند. 
روش هکی که این محققان توسعه داده اند با جمع آوری 
داده های��ی که سنس��ور نور محیط به سیس��تم ارس��ال 
می کند، به اطالعات رنگ و نور نمایش��گر دست می یابد. 
چ��ون داده های سیس��تم با چی��زی که روی نمایش��گر 
نشان داده می ش��ود تحت تأثیر قرار می گیرد، می توان با 
روش های مختلف، اطالعاتی از مرورگر برداش��ت کرد که 
بر نور ساطع شده از نمایشگر تأثیر می گذارند.  یک مثال 
ساده از این موضوع، رنگ لینک های بازدید شده است که 
معموالً در مرورگرها تفاوت دارد تا از فاش ش��دن عالیق 

کاربر جلوگیری شود. 
خواندن سنس��ور نور می تواند ب��رای ایجاد تمایز میان 
لینک های بازدید ش��ده و نشده و در نتیجه اطالع رسانی 
حمله هکرها از طریق لینکی که قبال توسط کاربر بازدید 
ش��ده است، کاربرد داشته باشد.  یکی دیگر از نمونه های 
این موضوع، استفاده از اطالعات سنسور نور محیط برای 
خواندن کدهای QR  است. از این داده ها می توان زمانی 
 QR برای س��رقت حساب کاربر سوءاس��تفاده کرد که از
به منظور دسترس��ی سریع به حساب اس��تفاده می شود.  
تاکنون محققان توانس��ته اند با اس��تفاده از سنس��ور نور 
محیط، از طری��ق فایرفاکس و کروم روی دس��تگاه های 
اندروید و کامپیوترهای ش��خصی، حمالتی ترتیب دهند. 
البته مش��کالت مشخصی چون تغییر ش��رایط نوری در 
موقعیت های واقعی و لحظه ای و روشنایی متغیر نمایشگر 
نی��ز وجود دارند. به هر ح��ال، این حمالت وجود دارند و 
روشی جدید برای سرقت اطالعات ما پیدا شده است که 
نه تنه��ا تصوری از آن نداش��تیم، بلکه ب��رای مقابله با آن 

آماده نیستیم. 

شرطپخشزندهدریوتیوب
یوتی��وب پخش زنده تصاوی��ر را از ماه فوریه آغاز کرده 
اس��ت. البته آن زم��ان فقط کاربرانی اج��ازه پخش زنده 
داش��تند که بیشتر از ۱۰ هزار نفر آنها را دنبال می کردند 
اما حاال گوگل تصمیم گرفته این عدد را کاهش دهد و از 
این پس همه کسانی که حداقل یک هزار نفر دنبال کننده 
دارند می توانند پخش زنده در یوتیوب داش��ته باشند. با 
توجه به اینکه امروز فیس بوک و پریسکوپ این سرویس 
را ب��ه س��ادگی در اختیار همه قرار داده ان��د، اما یوتیوب 
کماکان فکر می کند که کاربران این اپلیکیشن را به رقبا 
ترجی��ح خواهند داد. احتماال یکی از مهم ترین دالیل آن 
اس��تفاده از ویژگی س��وپرچت اس��ت. ویژگی سوپر چت 
یوتیوب به کاربران امکان می دهد تا مبلغی پول پرداخت 
کنند تا کامنت آنها برای مدت مش��خصی در باالی همه 

کامنت باقی بماند. 
این ویژگی عالوه بر جذابیت زیاد باعث درآمدزایی هم 
می ش��ود. البته گوگل به کسانی که کمتر از ۱۰هزار نفر 
دنبال کننده  )subscriber( دارند اجازه این درآمدزایی 
را نمی ده��د. البته امکان دارد این عدد هم تا مدتی دیگر 
کاهش پی��دا کند. همین کاهش تع��داد طرفداران برای 
پخش ویدئویی زنده باعث می ش��ود شاهد این باشیم که 
میلیون ه��ا نفر امکان ای��ن کار را پیدا کنند و از این پس 

شاهد پخش ویدئوهای زنده فراوانی باشیم. 

شناساییبرنامهاندرویدیهکگوشی
ازطریقپیامک

گوگل س��رانجام ی��ک برنامه اندرویدی ک��ه برای هک 
گوش��ی های هوش��مند از طریق پیامک ب��ه کار می رود را 
از فروش��گاه اینترنتی خود کنار گذاش��ت. نخس��تین بار 
مؤسسه امنیتی Zscaler از وجود چنین برنامه ای مطلع 
ش��د. کنترل این برنامه جاسوس��ی هم از طریق سرویس 
پیامک گوش��ی صورت می گرفت. برنامه یاد ش��ده مدعی 
به روزرس��انی نرم افزاری گوشی های اندرویدی بود، اما در 

عمل اطالعات کاربران را سرقت می کرد. 
نکته جالب این اس��ت که جاسوس افزار یاد شده از سه 
س��ال قبل در فروشگاه پلی اس��تور گوگل وجود داشته و 

بین یک تا ۵میلیون دفعه بارگذاری شده است. 
برنام��ه یاد ش��ده در حین اجرای فرآیند به روزرس��انی 
ادعایی یک پیام خطا در مورد توقف این فرآیند را نمایش 
می داد و سپس مدعی می شد خود را از روی گوشی پاک 
 SMSVova   کرده، اما در عمل جاس��وس افزاری به نام
را روی تلف��ن همراه فعال می ک��رد که اطالعات موقعیت 
مکان��ی، کلمات عبور هر فرد و. . . را برای هکرها ارس��ال 
می ک��رد.  Zscaler می گوید اگر چ��ه این برنامه مخرب 
از گ��وگل پلی اس��تور پاک ش��ده، اما احتم��اال در برخی 
برنامه ه��ای دیگر و از جمله DroidJack موجود اس��ت 
و کارب��ران بای��د از نصب چنی��ن برنامه های مش��کوکی 

خودداری کنند. 
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بزرگ ترین بانک های جهان با دارایی 
بیش از یک تریلیون دالر 

رتبه بن��دی جهانی بزرگ ترین بانک های جهان از نظر 
میزان دارایی که از س��وی ش��رکت »اس  اند پی گلوبال 
اینتلیجنس« منتش��ر ش��د، نش��ان می دهد بانک های 
چینی در صدر این فهرس��ت قرار دارن��د و پس از آنها، 
وام دهندگان آمریکایی و س��پس بانک های اروپایی قرار 

می گیرند. 
طب��ق گ��زارش »اس  اند پ��ی گلوب��ال«، بزرگ ترین 
بانک ه��ای چی��ن در س��ال ۲۰۱۶ رش��د کردن��د، اما 
آش��فتگی ارزی ک��ه بر اث��ر رأی انگلیس ب��رای خروج 
از عضوی��ت اتحادی��ه اروپا )برگزیت( ب��ه وجود آمد، به 
 شرکت های اروپایی که در رتبه بندی های بانکی جهانی

 »اس  اند پی گلوبال مارکت اینتلیجنس« حضور دارند، 
لطمه زد. بانک های جهانی که فعالیت های خرده فروشی 
بزرگی داشتند، در صدر فهرست قرار گرفتند، در حالی 
که غول های بانکداری س��رمایه گذاری ش��امل گلدمن 
س��اش و مورگان اس��تنلی در رتبه ه��ای پایین تر ۳۲ و 
۳۷ قرار گرفتند. بانک های اروپایی که در فهرست »اس 
 اند پی گلوبال« قرار داش��تند، در س��ال ۲۰۱۶ به دلیل 
کاهش ارزش ی��ورو و پوند که ارزش دارایی های آنها را 
کمتر کرد، سال دش��واری را سپری کردند. با این همه 
۹ بانک با دارایی های بیش از یک تریلیون دالر ش��امل 
چهار بانک فرانس��وی، یک بانک انگلیس��ی، یک بانک 
اس��پانیایی و یک بانک آلمانی در فهرس��ت بزرگ ترین 
بانک ه��ای جهان ماندند، در حالی که ش��ش بانک دیگر 
از چی��ن، چهار بانک از آمریکا و چهار بانک از ژاپن این 

فهرست را کامل کردند. 

براساس گزارش بیزینس اینسایدر، بزرگ ترین 
بانک های جهان عبارتند از: 

۱- بان��ک صنعت��ی و بازرگان��ی چین، چی��ن: ۳.۴۷ 
تریلیون دالر

۲- بانک ساخت و ساز چین، چین: ۳.۰۲ تریلیون دالر
۳- بانک کشاورزی چین، چین: ۲.۸۲ تریلیون دالر

۴- بانک چین، چین: ۲.۶۰ تریلیون دالر
۵- بانک میتسوبیش��ی یو اف جی فایننش��یال، ژاپن: 

۲.۵۹ تریلیون دالر
۶- جی پی مورگان چیس، آمریکا: ۲.۴۹تریلیون دالر

۷- اچ اس بی سی، انگلیس: ۲.۳۷ تریلیون دالر
۸- بی ان پی پاریبا، فرانسه: ۲.۱۹ تریلیون دالر

۹- بانک آمریکا، آمریکا: ۲.۱۹ تریلیون دالر
۱۰- ولز فارگو، آمریکا: ۱.۹۳ تریلیون دالر

۱۱- کردیت اگریکول، فرانسه: ۱.۸۲ تریلیون دالر
۱۲- پست بانک ژاپن، ژاپن: ۱.۸۰ تریلیون دالر
۱۳- سیتی گروپ، آمریکا: ۱.۷۹ تریلیون دالر

۱۴- میزوهو فایننش��یال گروپ، ژاپن: ۱.۷۵ تریلیون 
دالر

۱۵- دویچه بانک، آلمان: ۱.۶۸ تریلیون دالر
۱۶- س��ومیتومو میتسویی فایننش��یال گروپ، ژاپن: 

۱.۶۵ تریلیون دالر
۱۷- بارکلیز، انگلیس: ۱.۵۰ تریلیون دالر

۱۸- سوسیته جنرال، فرانسه: ۱.۴۵ تریلیون دالر
۱۹- بانک سانتاندر، اسپانیا: ۱.۴۱ تریلیون دالر

۲۰- بان��ک BPCE گ��روپ، فرانس��ه: ۱.۳۰تریلیون 
دالر.

MSN :منبع

اپل می خواهد با پایان دادن به استخراج معدنی، 
محصوالتش را با مواد بازیافتی بسازد

رویکرد جدید اپل 
زم��ان  ک��ه  حال��ی  در 
زمی��ن«  »روز  ت��ا  زی��ادی 
اپ��ل گزارش   باق��ی نمانده، 
محیطی  پذیری  مس��ئولیت 
س��ال ۲۰۱۷ خود را منتشر 
کرده و از هدف گذاری بسیار 
مهم��ی در رابط��ه ب��ا پایان 
دادن اس��تخراج معدنی خبر داده اس��ت. اپل می گوید 
مش��غول همکاری با زنجیره تامین کنندگان است تا به 
اس��تخراج زمین برای کانی ها و فل��زات نادر پایان دهد. 
این کمپانی در وب سایت خود نوشته است: » امیدواریم 
ک��ه ما ی��ک روز بتوانیم محص��والت جدی��د را با مواد 
بازیافت شده، شامل محصوالت قدیمی شما بسازیم.« 

بس��یاری از قطع��ات م��ورد اس��تفاده در موبایل های 
آیفون، بازیافتی نیس��تند اما اپل می خواهد با اس��تفاده 
از قطعات برداش��ته شده از آیفون های قدیمی و ترکیب 
آنه��ا با فل��زات بازیافتی ب��ا کیفیت خریداری ش��ده از 
تامی��ن کنندگان، این رویه را تغییر دهد. اپل همچنین 
سرمایه گذاری خود روی روبات های Liam، که قطعات 
آیفون ه��ا را از یکدیگر باز می کنند نیز افزایش می دهد. 
کمپانی مورد اشاره امیدوار است که با این هدف گذاری، 
قادر به ترغیب مشتریان برای استفاده از برنامه بازیافت 

Apple Renew باشد.  
محی��ط،  واح��د  رئی��س  نای��ب  جکس��ون،  لیس��ا 
سیاس��ت گذاری و نوآوری های اجتماع��ی اپل می گوید 
ک��ه گرچه طول عم��ر یک محص��ول از اهمیت زیادی 
برخوردار اس��ت، اما این کمپانی برنام��ه ای برای بهبود 
تعمیرپذیری دس��تگاه های خود ب��ا هدف افزایش طول 
عمر آنها ندارد. جکس��ون ضمن دفاع از رویکرد اپل در 
قبال س��اخت محصوالتی که به سختی تعمیر می شوند 
می گوی��د ک��ه فراهم ک��ردن امکان تعمی��ر محصوالت 
اپل از س��وی مشتریان کاری س��اده به نظر می رسد اما 

تکنولوژی آنها بسیار پیچیده است. 
اپل در گزارش خود به نکات جالب دیگری نیز اش��اره 
کرده اس��ت. به ادعای این کمپان��ی، ۹۶درصد از انرژی 
تاسیس��ات اپل در سراس��ر جهان از مناب��ع انرژی پاک 
تامین می ش��ود و ۱۰۰درصد انرژی برق دیتاسنترهای 
اپ��ل از طریق منابع انرژی خورش��یدی، آبی و بادی به 

دست می آیند. 
اپ��ل همچنین حاال بیش از هف��ت تامین کننده دارد 
که همگی نسبت به اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
متعهد ش��ده اند و س��اکنان کوپرتینو برنام��ه دارند به 
تامین کنن��دگان در رس��یدن به چهار گی��گاوات انرژی 
ت��ا س��ال ۲۰۲۰ میالدی کم��ک کنند. اف��زون بر این، 
۹۹درص��د از منابع اس��تفاده ش��ده برای بس��ته بندی 
محصوالت اپل، جایگزین شده اند. در واقع اپل به میزان 
منابع مورد نیاز خ��ود، جنگل هایی را جایگزین کرده تا 
صدمه ای به درختان و منابع طبیعی زمین وارد نشود. 

 نش��ریه Lonely Planet در گزارشی که 
اخیرا تهیه کرده، فهرس��تی از ۱۰ ش��هر برتر 
جهان را برای مس��افرت در س��ال ۲۰۱۷ ارائه 
کرده اس��ت. در این بررس��ی عوامل مختلف و 
متنوعی م��ورد ارزیابی قرار گرفته اند. بعضی از 
مهم ترین شاخص های این مطالعه شامل موارد 

زیر هستند: 
- آثار تاریخی قدیمی

- ساختمان های لوکس و کم نظیر
- طبیعت زیبا

- امکانات مناسب توریستی
- رفتار دوستانه مردم با گردشگران.

این شهرها با ساختمان های لوکس، طبیعت 
بی نظی��ر، اماک��ن تاریخی و امکانات مناس��ب 
توریستی، در انتظار گردشگران مشتاق هستند. 
در ادامه ۱۰ شهر برتر جهان برای مسافرت در 

سال   ۲۰۱۷ آمده است. 

فـــرانــســــه  بــــوردو،   -1 
)Bordeaux-France(

این ش��هر بهترین شهر جهان برای مسافرت 
درس��ال ۲۰۱۷ است. شهر بوردو را می توان به 
افسانه زیبای خفته تشبیه کرد. این شهر ذخایر 
و منابع گردش��گری را در خود جمع کرده و از 
محبوبیت بسیار باالیی نزد گردشگران برخوردار 
است. با استفاده از قطارهای پرسرعت می توان 
یک سفر شیرین دو ساعته را از پاریس تا بوردو 
پیمود. تورهای گردش��گری، عالقه مندان را از 
 )Garonnr River( طریق رودخان��ه گارون
به این شهر می آورند و غذاهای باکیفیتی را در 
اختیار مسافران قرار می دهند. غذاهای خوشمزه 
و لذیذ از جمله دالیلی است که بوردو را به یک 

شهر دوست داشتنی تبدیل کرده است. 

جنــوبـی  آفریقـای  کیپ تـاون،   -2 
)Cape Town-South Africa(

ای��ن ش��هر نیز بهترین ش��هر جه��ان برای 
مردم��ان  اس��ت.  در س��ال۲۰۱۷  مس��افرت 
کیپ تاون تالش های بسیاری کردند تا فرهنگ 
و آداب و رس��وم خ��ود را ب��ه جهانیان معرفی 
کنن��د و تا حدودی هم موفق ش��دند. غذاهای 
محلی این ش��هر طعم و بوی لذت بخشی دارد 
و رس��توران های زیادی در سطح شهر فعالیت 
می کنن��د. کیپ تاون در منطقه ای قرار دارد که 
خاک آن حاصلخیز اس��ت و ب��ه همین دلیل 
انواع و اقس��ام میوه ها و س��بزیجات را می توان 
در آن یاف��ت. یکی از جاذبه های گردش��گری 
کیپ ت��اون، م��وزه هنرهای معاص��ر آفریقایی 
به نام زیت��ز )Zeitz Museum( اس��ت که 
از چند م��اه پیش کار خود را آغ��از کرد. زیتز 
بزرگ ترین موزه ای اس��ت ک��ه هنر آفریقا را به 

نمایش می گذارد. 

کــالیفرنــیـا  لس آنـــجلـس،   -3 
)Los Angeles-California(

لس آنجلس از سطح باالی سالمتی برخوردار 
اس��ت و بس��یاری از افراد مش��هور دنیا در این 
ش��هر زندگی می کنند. LA به علت داش��تن 
سیستم حمل ونقل آس��ان و برخورداری از ۵۰ 
هتل مجهز، در فهرس��ت بهترین شهرها برای 
مس��افرت در سال ۲۰۱۷ قرار گرفته است. این 
ش��هر آنقدر جاذبه توریستی دارد که نام بردن 
همه آنها بسیار زمانبر است، اما از مهم ترین آنها 
می توان به س��احل های زیبا، غذاهای خوشمزه 
و امکانات تفریحی مدرن اشاره کرد، همچنین 

غروب های زیبای لس آنجلس تماشایی است. 

مـــکزیــــک  مــــریـدا،   -4 
)Merida-Mexico(

مریدا ش��هری اس��ت در مکزیک که آداب و 
رس��وم و فرهنگ های خاص و ص��دای نواخته 
شدن موس��یقی در آن بی همتاست. ترانه های 
خوش آهنگ به همراه خوراکی های خوش��مزه 
و البته تن��د که در دنیا معروف هس��تند، این 
ش��هر را به یکی از بهترین شهرهای دنیا برای 
مس��افرت در س��ال ۲۰۱۷ تبدیل کرده است. 
بس��یاری از افراد، مکزیک را به عنوان پایتخت 
فرهنگ آمریکایی می شناس��ند. شهر مریدا در 
حال حاضر یکی از امن ترین شهرهای مکزیک 
اس��ت و گردشگران می توانند با خیال راحت از 

این شهر زیبا دیدن کنند. 

مقــــدونیـــــه  اوهریـــد،   -5 
)Ohrid-Macedonia(

ش��هر اوهرید در کشور مقدونیه و در جنوب 
ش��رقی اروپا و ش��مال یونان واقع ش��ده است. 
دریاچه Eponymous Lake با منظره های 
تماش��ایی خ��ود در ای��ن ش��هر ق��رار دارد. با 
قایق س��واری و پارو زدن در این دریاچه حسی 
وصف ناشدنی را تجربه خواهید کرد. خانه های 
رنگارنگ و مناره شکس��ته کلیس��ای ش��هر از 
دریاچه دیده می ش��ود. همچنین گردش��گران 
 )Samoil Casle( می توانند از قلعه س��مویل
نیز دیدن کنند. این مکان یکی از پربازدیدترین 
جاذبه های مقدونیه است. اوهرید به عنوان مرکز 
دینی و مذهبی مقدونیه ش��ناخته می ش��د و 
امروزه نیز به یکی از قطب های گردشگری این 

کشور تبدیل شده است. 

)Pistoia-Italy( 6- پیستویا، ایتالیا
پیس��تویا به دلیل هنر و معماری فوق العاده 
خود به فلورانس کوچک معروف ش��ده اس��ت. 
برخی ها نیز این ش��هر را پایتخ��ت فرهنگ و 
تمدن ایتالیا می دانند. در سال های اخیر صنعت 
توریست در این ش��هر بسیار پیشرفت کرده و 
فرصت های ش��غلی زی��ادی را ب��رای مردمان 

محل��ی آن ایجاد کرده اس��ت. البته پیس��تویا 
هن��وز راه زیادی برای رس��یدن به توس��کانی 
دارد اما پیش بینی می شود که به دلیل داشتن 
محیط خوب و اماک��ن تاریخی به زودی بتواند 
جای آن را بگیرد. توسکانی منطقه ای است در 
ایتالیا به مرکزیت فلورانس که با داشتن شش 
میراث جهانی یونسکو، از آن به عنوان یک قطب 

فرهنگی یاد می شود. 

جــــنوبـــی  کـره  سـئول،   -7 
)Seoul-South Korea(

بیش از یک دهه اس��ت که کره ای ها تالش 
می کنند سئول را به شهری سرسبز و توریستی 
تبدیل کنند. پروژه های بس��یاری در این راستا 
انجام ش��د که از این میان می توان به س��اخت 
بزرگراه های زیب��ا، فضاهای عمومی و تفریحی 
مدرن، آب نماهای دیدنی و پارک مرکزی بسیار 
بزرگ اشاره کرد. سئول از سیستم حمل ونقل 
مناس��بی نیز برخوردار است و با اینکه یکی از 
پرجمعیت ترین شهرهای دنیاست اما توانسته 
امکانات خوب��ی را در اختیار گردش��گران قرار 

بدهد. 

پرتـــغـــال  لیســبــــون،   -8 
)Lisbon-Portugal(

فرهنگ و آشپزی خاص لیسبونی ها در جهان 
معروف بوده و از سوی دیگر هزینه گشت وگذار 
در این شهر در مقایسه با شهرهای هم رده  اش 

بسیار مناسب است. 
مس��افران می توانن��د ضمن لذت ب��ردن از 
طبیع��ت و آب وه��وای مناس��ب لیس��بون، از 
موزه هایی مانند کالوس��ت گلبنکیان که یکی 
از بهترین موزه های هنر در جهان است، دیدن 

کنند. 

روسـیــــه  مـــسـکـــــو،   -9 
)Moscow-Russia(

مس��کو پایتخ��ت و پرجمعیت ترین ش��هر 
کش��ور روسیه است. مناظری در این شهر زیبا 
وجود دارد که مانند تابلوهای نقاشی، چشمان 
بازدیدکنندگان را خیره می کند. برگزاری جام 
جهانی فوتبال ۲۰۱۸ در این کشور یکی دیگر 
از دالیلی اس��ت که مسکو را به یکی از بهترین 
شهرها برای مس��افرت در سال ۲۰۱۷ و حتی 

۲۰۱۸ تبدیل می کند.
 ساختمان ها و بناهای مدرن بسیاری در این 
شهر ساخته ش��ده اند که از جمله آنها می توان 
به فرودگاه تازه س��اخت رامنس��کویه و خطوط 
متروی مدرن اش��اره کرد. این امکانات ساخته 
ش��ده اند تا مس��افرانی که برای تماش��ای جام 
جهانی فوتبال به این ش��هر می آیند، س��فری 
راح��ت و به یادماندنی را تجربه کنند. موزه های 
معروف و دیدنی مانند موزه پلی تکنیک از دیگر 

جاذبه های گردشگری مسکو است. 

1۰ شهر برتر جهان برای مسافرت در 2۰17

اگر شما هم در زمره افراد اهل سفر هستید باید به شما بگوییم که حتما در محل کار و در حیطه وظایف 
ش��غلی تان موفق تر هس��تید. برای این ادعا هم ش��ش دلیل خوب داریم. با ما در این نوشتار همراه باشید تا 

دالیل مان را بگوییم.
ما برای فرار از زندگی س��فر نمی کنیم، بلکه س��فر می کنیم که زندگی از ما فرار نکند. همه ما به تعطیالت 
نیاز داریم؛ دس��ت کم س��الی یکی، دوبار بهتر اس��ت. اینکه تصمیم بگیرید در کشور خود سفر کنید یا خارج 
از آن به بودجه تان بس��تگی دارد، اما در نهایت اگر بخواهیم به خودمان آرامش و به س��بک زندگی زمینی 
پرهیاهوی مان و فش��ارهای دائمی دفتر کارمان مزه دهیم، نیاز به اس��تراحت داریم. کار بدون تفریح آدم را 

خسته و مالل انگیز می کند.
 منظ��ور م��ا از تفریح، یک چمدان، چند دس��ت لباس، ل��وازم ضروری، بلیت، گذرنامه و گش��ت وگذار در 
دنیاس��ت. آدم هایی که غالبا سفر می روند در محل کار  از کس��انی که چندان سفر نمی روند موفق ترند، زیرا 

سفر کردن به ذهن فرد تنوع  می بخشد. 

1. افراد اهل سفر روشن فکر هستند
آدم هایی که درگیر کارهای دفتری هستند، به ویژه مدیران رده باالی دفتر مرکزی شرکت ها، بر این موضوع 
اتفاق نظر داش��تند که به محض بازگش��ت از سفر تمرکز بیشتری روی کارها دارند، ذهن شان تازه می شود و 
نس��بت به دنیا دید بازتری پیدا می کنند. آنها جاه طلب تر هس��تند، دید شفاف تری به هرچیز دارند و مهم تر 

آنکه مثبت اندیش ترند. 

2. طیف وسیع تری در شبکه سازی دارند
زمانی که برای یک همایش یا کارگاه هایی از کش��وری دیگر دیدن می کنید، دوس��ت دارید با آدم هایی از 
بخش های مختلف دنیا مالقات کنید. این کار شما را تشویق می کند یک شبکه اجتماعی بسازید. این آدم ها 
در لیست های تماس شما باقی می مانند. اگر می خواهید شبکه تان را گسترش دهید این نکته مهمی است. 

3. افراد اهل سفر در سازمان دهی خوب هستند 
اگر کار ش��ما ش��امل مسائل منطقی منابع انسانی، حس��ابداری یا هر چیزی مربوط به کار با پول می شود، 
باعث می شود بهتر سازماندهی کنید. چگونه؟ اگر برنامه ریزی کرده اید به کشور دیگری سفر کنید، صرف نظر 
از اینکه تنها، با خانواده یا دوس��تان به س��فر می روید یا حتی س��فرهای کاری، چیزهای بسیاری می بینید؛ 
چیزهای��ی مانند نگهداری از گذرنام��ه، واحد پول متفاوت، کجا بمانید، چه کارهای��ی انجام دهید، کجا غذا 
بخورید، مراقبت از همراهان تان و... به محض آنکه به دفتر بازگردید تکمیل وظایف تان آسان تر به نظر خواهد 

رسید. 

4. آنها در مورد فرهنگ های دیگر چیزهای زیادی می دانند
زمانی که به س��فر خارجی می روید، چش��م تان به روی فرهنگ های مختلف باز می ش��ود. داش��تن تجارب 
چندفرهنگی دست اول به شما کمک خواهد کرد تا بفهمید آدم ها چگونه با موقعیت های مختلف در زندگی 

یا کارهای دفتری کنار می آیند.
 مش��اهده س��بک بین المللی کار، شما را قادر خواهد س��اخت که برخی از آنها را نیز در شغل خود به کار 

بگیرید. 

5. افراد اهل سفر در معاشرت کردن بهتر هستند 
س��فر بین المللی به معنای کس��ب دانش درباره فرهنگ ها، زبان ها و مسائل مختلف دیگر است که با آنچه 
ش��ما دارید متفاوت است. ش��ما می توانید پیش از بازدید از آن کشور یک جلسه کوتاه زبان بگذرانید یا یک 
کتاب ترجمه شده بخرید، اما هرکاری که بکنید این مهارت های اجتماعی شماست که همواره امتحان خواهد 
ش��د. اینها شامل صبوری ، نزاکت  و آداب معاش��رت تان می شود و اینکه چقدر خوب در آن کشور با محلی ها 

صحبت می کنید. اگر بتوانید در این آزمون موفق شوید، به راحتی می توانید در حرفه تان پیشرفت کنید. 

6. افراد اهل سفر پس از هر سفر شروع تازه ای دارند
وقتی ابزار الکترونیک ش��ما هنگ می کند چه اتفاقی می افتد؟ آن را راه اندازی مجدد یا تازه سازی می کنید 

و دوباره به خوبی شروع به کار می کند. 
ب��ه همی��ن صورت همه ما نیاز داریم گاهی به مغزمان نیروی تازه ای بدهیم و بهترین روش این اس��ت که 
استراحت کنیم، حتی اگر برای یک دوره کوتاه زمانی باشد. خارج رفتن درمان بهتری است. یک سفر دلپذیر 

باعث می شود کارهای روزمره و زندگی پرمشغله تان را فراموش کنید.
 س��فرهای اینچنینی باعث می ش��وند عاش��ق دنیا شوید، به ش��ما انرژی می دهند و از شما شخص بهتری 

می سازند. به محض برگشتن به خانه، می دانید که آماده اید با ذهنی تازه با واقعیت ها روبه رو شوید. 
فیلیپ الکامپ، معاون ارش��د و رئیس کثی پاس��یفیک در آمریکا می گوید »یک فرد خوش سفر، فرد شاغل 
زیرکی اس��ت. نگرشی از سفر بین المللی به دس��ت می آید که نمی توان آن را در هیچ کالس درس یا محیط 

دفتری پیدا کرد.«

6 دلیل که افراد اهل سفر در محل کار موفق تر هستند
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از خالق دون کیشـوت پس از 4۰۰ سـال تجلیل می شـود. بیسـت و سـوم ماه آوریل )3 اردیبهشت(، سالروز 
درگذشـت نویسنده مشـهوری چون میگل دو سروانتس، خالق دون کیشوت اسـت و توسط یونسکو به عنوان 
روز جهانی کتاب و حق مولف شناخته شده است. سروانتس، چهار قرن پیش می زیست اما شخصیتی که خلق 

کرده است امروز نیز از دریچه زندگی انسان های توهم زده به حیات خود ادامه می دهد. 
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کره شمالی تهدید کرد اگر استرالیا به پیروی کورکورانه و سرسختانه از آمریکا ادامه دهد، دست به حمله 
اتمی می زند. به نقل از خبرگزاری راشاتودی، این اظهارات دولت کره شمالی پس از آن مطرح شد که جولی 
بیش��اپ، وزیر امور خارجه اس��ترالیا گفت پیونگ یانگ تهدیدی جدی برای صلح و ثبات در منطقه محسوب 
می ش��ود. س��خنگوی وزارت خارجه کره شمالی گفت: اگر استرالیا از اقدامات آمریکا برای منزوی کردن و به 
حاش��یه کش��اندن کره شمالی پیروی کند و هرکاری را که واش��نگتن در قبال پیونگ یانگ انجام می دهد به 
کار بگیرد، این اقدام  نوعی »خودکش��ی« اس��ت و در آس��تانه حمله اتمی از سوی نیروهای کره شمالی قرار 

می گیرد.
 این تهدید از سوی پیونگ یانگ پس از آن مطرح شد که بیشاپ گفته بود »کره شمالی در مسیر دستیابی 
به س��الح اتمی اس��ت و یک خطر غیرقابل قبول برای منطقه محس��وب می شود و اقداماتش از سوی جامعه 
بین الملل باید متوقف شود.« وزارت خارجه کره شمالی این اظهارات وزیر خارجه استرالیا را کامال بی اساس 
خواند و در ادامه آورده اس��ت: آنچه وزیر خارجه استرالیا گفته همان هایی است که آمریکا مدت هاست گفته 
اس��ت. سخنگوی وزارت خارجه کره شمالی به وزیر خارجه استرالیا هشدار داد که باید درباره پیامدهای این 

مسئله بهتر فکر کند. 

مذاکرات آمریکا، کره  جنوبی و ژاپن درباره کره شمالی
انتظار می رود دیپلمات های ارشد ژاپن، کره  جنوبی و آمریکا در توکیو یک نشست سه جانبه درباره مسئله 
هس��ته ای کره ش��مالی و بی ثباتی در منطقه برگزار کنند. به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کیم هونگ کیون، 
نماینده ویژه کره  جنوبی در امور امنیت و صلح ش��به جزیره کره، جوزف یون و کنجی کاناس��وگی، همتایان 
آمریکایی و ژاپنی وی در مذاکرات سه جانبه روز سه شنبه در توکیو حضور خواهند یافت. محوریت مذاکرات 
این دیپلمات ها تمرکز بر اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از فعالیت های هسته ای و موشکی پیونگ یانگ است 

که می تواند ثبات و صلح را در منطقه تهدید کند. 
در پی آزمایش��ات هس��ته ای و موشکی پیونگ یانگ تنش ها در شبه جزیره کره افزایش یافته است. آمریکا 
با تهدید کره ش��مالی اعالم کرده اس��ت که تمام گزینه ها برای رفع تهدیدهای ناشی از کره شمالی روی میز 

مذاکره قرار دارد. 

حمایت نیوزیلند از آمریکا در قبال اقدامات کره شمالی 
وزیر دفاع نیوزیلند، کره ش��مالی را به داش��تن نیات ش��یطانی متهم کرد و گفت: نیوزیلند از هرگونه اقدام 

آمریکا علیه پیونگ یانگ حمایت می کند.
 به نوشته روزنامه نیوزیلند هرالد، گری براونلی، وزیر دفاع نیوزیلند در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در 
کنار آمریکا در مواجهه با کره شمالی می ماند، گفت: ما در کنار آمریکا و اقداماتش می مانیم و از هرکاری که 

برای مقابله با کره شمالی انجام می دهد، حمایت می کنیم. 
وی بر اعمال تحریم ها علیه کره ش��مالی تاکید کرد و گفت، دیپلماس��ی موجود باید در ابتدا به حل تنش 
در ش��به جزیره کره بپردازد. ش��ما باید بابت میلیون ها نفری که تحت حکومت کیم جونگ اون، رهبری کره 

شمالی زندگی می کنند، اطمینان حاصل کنید. 
منبع: رویترز

کره شمالی، استرالیا را به حمله اتمی تهدید کرد
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