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ربیعی تاکید کرد

 ایجاد 2 میلیون شغل
در 4 سال

روند صعودی شاخص کل شتاب بیشتری گرفت

 تنظیم ضربان معامالت بورس
با انتخابات ریاست جمهوری
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 رقابت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری با پخش برنامه های تبلیغاتی
و آغاز مناظره ها در صدا و سیما وارد مرحله جدیدی شد

اقتصاد، میدان نبرد
همانطور که پیش بینی می ش��د محور اصلی برنامه های تبلیغاتی 
کاندیداه��ای دوازدهمی��ن دوره ریاس��ت جمهوری، سیاس��ت ها و 
برنامه های اقتصادی اس��ت. عباراتی چون بیکاری، اشتغال، درآمد، 
رون��ق، س��رمایه گذاری و. . . بیش��ترین تک��رار را در صحبت های 

کاندیداه��ا دارن��د. حتی زمان مناظ��ره با محوره��ای اجتماعی و 
سیاسی نیز هر لحظه انتظار می رود کاندیداها به مباحث اقتصادی 
ورود کنند.)همانط��ور ک��ه دیروز اتف��اق افت��اد(. اهمیت مباحث 
اقتصادی بر کس��ی پوش��یده نیس��ت، اما آنچه این مهم را در این 

دوره از انتخابات پررنگ تر می کند، رکود حاکم بر کش��ور طی چند 
سال اخیر و به طول انجامیدن اثرات مثبت برجام بر اقتصاد کشور 

بوده است. آنچه دولت یازدهم وعده آن را می داد و اکنون 
13اثرات آن بر سر سفره مردم احساس نمی شود...

بازاریابی و فروش
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چرا  امپاتی  )empathy(قدرتمندترین ابزار یک شرکت خالق است؟ 



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با تاکید بر تولیدگرا شدن و اقتصاد 
مقاومتی به عنوان راه نجات کشور، 
به ایج��اد حدودا 2میلیون ش��غل 
در چهار سال گذش��ته اشاره کرد 
و گفت: ما در این مدت توانس��تیم 
برنامه ریزی کنیم که حداقل مزد را 
بر تورم پیش��ی دهیم؛ هرچند این 
کار کافی نیست و باید روی قدرت 

خرید تالش بیشتری کنیم. 
به گزارش ایس��نا، عل��ی ربیعی 
دی��روز در خطبه ه��ای نماز جمعه 
ته��ران اظه��ار کرد: مق��ام معظم 
رهبری در هفته کارگر کارگران را 
مالقات می کنن��د. ما به نمایندگی 
از کارگ��ران در مک��ان مق��دس و 
در نم��از جمع��ه با نمازگ��زاران و 
ملت ای��ران س��خن می گوییم و با 
این س��نت حس��نه امروز به عنوان 
کس��ی که بیش��ترین رابط��ه را با 
تولی��د، کارگ��ران، بازنشس��تگان، 
فروافتادگ��ان اجتماع��ی، معلوالن 
و افرادی ک��ه نیاز به دس��تگیری 
وزارتخان��ه  در  و  دارد  دارن��د، 
خدمت می کند، گزارشی را تقدیم 

می کنیم. 
وی ادامه داد: کارگران نمونه که 
با ت��الش خود در مراک��ز تولیدی 
توانس��تند منش��ایی برای پیگیری 
فرمایش��ات مق��ام معظ��م رهبری 
در حوزه اقتصاد مقاومتی باش��ند 
و همچنین کارآفرینانی که س��هم 
خوبی در اش��تغال داش��تند امروز 
در نم��از حض��ور دارن��د. امس��ال 
هفت��ه کارگر با مبعث آغاز ش��د و 
ما به یاد رس��ول اکرم ، مهربانی او 
و دست بوس��یدن کارگر، بودن در 
کن��ار محرومان و تجرب��ه زندگی 
مانن��د ی��ک کارگ��ر می افتیم. در 
ادام��ه نیز ب��ا میالد امام حس��ین 
س��رور روبه رو هستیم که به خاطر 
دف��اع از مظل��وم، ج��ان در طبق 
اخالص گذاش��ت و اسطوره تاریخ 
ش��د. همچنین والدت امام سجاد، 

حض��رت عباس و ام��ام غایب، که 
آرزوی م��ا اس��ت روزی بیای��د و 
تمدن هایی که ب��ه ظاهر امروز در 
دنیا حکمرانی می کنند فروبریزند و 
حاکمیت مستضعفان برقرار شود. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه راه نجات کش��ور، راه 
تولیدگرا شدن و راهی است که در 
اقتصاد مقاومت��ی نهفته، افزود: در 
این س��ال ها با فراز و نشیب سعی 
کردیم همین مسیر را دنبال کنیم. 
عالمت درس��ت جامعه ای است که 
فرهن��گ کار در آن ش��کل گرفته 
باش��د و همه ب��رای جامعه ای که 
در آن ک��ار می کنن��د تولید کنند 
و ارزش افزوده داش��ته باشند. راه 
نجات جامعه این اس��ت که کارگر 
در آن با شرافت زندگی و به کارگر 
بودن افتخار کند. ما سپاس��گزاریم 
که در فرمایش��ات رهبری اینها را 

می بینیم. 

امروز دیگر کسی از درد 
درمان به فقر سقوط نمی کند

ربیعی خاطر نش��ان ک��رد: امروز 
دیگ��ر کس��ی ب��ا داش��تن نگرانی 
از درم��ان، از درد درم��ان ب��ه فقر 
س��قوط نمی کن��د. این سیاس��تی 
بود ک��ه دنبال کردی��م و در حال 
انجام کاری هس��تیم که هر ایرانی 
ک��ه حت��ی دفترچه بازنشس��تگی 
هم ندارد، یک بازنشس��تگی ارزان 
قیمت بگیرد، همچنین نیروی کار 
غیررس��می ما زیاد اس��ت که باید 
رس��می ش��وند و آنها را به سمت 
امنیت زندگی آینده حرکت دهیم. 
وی ب��ا اش��اره به ایجاد ش��غل در 
سال های اخیر بیان کرد: تالش هایی 
که در س��ال های اخیر صورت گرفت 
منجر ش��د نزدیک 2میلیون ش��غل 
در چهار س��ال ایجاد کنی��م، اما به 
دالیل متع��دد از جمله اینکه پنجره 
جمعیتی در این دوره باز شد، نیروها 
با تغیی��ر وارد بازار کار می ش��وند و 

نیروهایی که وارد بازار کار می شوند 
خصلت های خاصی دارند و به دالیل 
متعدد دیگ��ر نیازمند این هس��تیم 
که ش��غل بیش��تری ایج��اد کنیم. 
روزگاری با ۶۰۰ هزار ش��غل به بازار 
کار پاسخ داده می شد اما امروز باید 
یک میلیون و 2۰۰هزار شغل ایجاد 
ش��ود که بیش از ۷۰۰ هزار نفر آنها 

فارغ التحصیل دانشگاهی هستند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با اشاره به رهنمودهای مقام معظم 
رهبری مبنی بر سفارش رسیدگی 
به وضعیت کارگران و بازنشستگان، 
گف��ت: من خ��ودم به عن��وان وزیر 
کاری ک��ه کارگر ب��ودن را تجربه 
کردم، زندگی تل��خ و فقر را درک 
می کنم و اینکه بازنشس��ته چگونه 
می خواهد با حقوقش زندگی کند. 
م��ا در این مدت توانس��تیم نوعی 
برنامه ری��زی کنیم که حداقل مزد 
را بر تورم پیش��ی دهی��م، هرچند 
ای��ن کار کافی نیس��ت و باید روی 
قدرت خرید تالش بیشتری کنیم. 
ربیع��ی ادامه داد: تع��داد زیادی 
کارگ��ر غیررس��می بودند که بیمه 
 نداش��تند. ما برنامه ری��زی کردیم 
۱۰ میلی��ون حاشیه نش��ین و فقیر 
ش��هری را که فاق��د دفترچه بیمه 
س��المت بودند ب��ه لط��ف خدا و 
در س��ایه مق��ام معظ��م رهبری و 
تالش های دولت ب��ه پیش ببریم. 
برنامه هایی ک��ه پایه ریزی کردیم، 
افزایش قدرت خرید و دس��تمزد و 

تثبیت شغل بوده است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه نی��از جامعه 
ایرانی ام��روز نیاز ب��ه برانگیختن 
درون��ی اس��ت، گف��ت: ام��روز نه 
به عن��وان وزیر کار بلک��ه به عنوان 
ف��ردی ک��ه س��ال های س��ال چه 
در جبهه ه��ای جن��گ و چ��ه در 
ب��ودم،  اجتماع��ی  فعالیت ه��ای 
خدمت ملت ای��ران عرض می کنم 
مقام معظم رهبری چند سال است 
پیرامون موضوعی صحبت می کند 

که ما ش��اید متن واقعی این تاکید 
را در نیابیم. ای��ران فرصت زیادی 
ب��رای اینک��ه بتوان��د در مس��ابقه 
جهانی پرقدرت و باعظمت ش��ود، 

ندارد. 
وزیر تعاون، ک��ار و رفاه اجتماعی 
در ادام��ه گف��ت: در ی��ک فرص��ت 
مح��دود تاریخی بای��د آنچنان  خود 
را قدرتمن��د کنیم که ن��ه تنها مقام 
اول منطقه شویم بلکه از نظر قدرت، 
سرمایه اجتماعی، کار و زندگی بهتر 
مردم خود را به مقدار بس��یار زیادی 
در این فرآیندهای��ی که امروز اتفاق 
می افتد و اتفاقا سیاست های جهانی 
برای ما در جهت های معکوس عمل 
می کند، حرک��ت دهیم. این حرکت 
اتف��اق نمی افت��د مگ��ر در جامع��ه 
تولی��د مح��ور؛ جامعه ای ک��ه پول 
پول نمی آورد، کس��ی با س��فته بازی 
نمی تواند پولدار شود، تولید و کارگر 
در آن شرافت دارد و این همان روح 

اقتصاد مقاومتی است. 
ربیعی با بیان اینکه در سال تولید 
و اش��تغال باید به جهتی برویم که 
هم��ه ارکان جامع��ه را تولیدمحور 
سیاس��ت ها  همه  اف��زود:  کنی��م، 
باید به س��مت تولیدمحوری برود 
و فرهن��گ م��ا تولیدمحور ش��ود. 
کرام��ت نی��روی ک��ار در جامع��ه 
تولیدمح��ور اتفاق می افتد. من هم 
به عن��وان وزیر و هم کس��ی که با 
کارگرانی که نیاز به شغل در آینده 
دارند مانوس ب��وده، از مقام معظم 
رهبری سپاس��گزاری می کنم، زیرا 
ایش��ان دائما بر تولید تاکید کردند 
لذا امروز هر کسی می خواهد برای 
کاندیدا ش��ود  ریاس��ت جمهوری 

درباره اشتغال صحبت می کند. 
وی ب��ا تاکید بر گفتمان اش��تغال 
به عنوان گفتمان حاکم کشور، اظهار 
ک��رد: کارگران در چنی��ن گفتمانی 
ع��زت می یابن��د و احس��اس غ��رور 
می کنند. بچه کارگر بودن در چنین 
گفتمانی جایگاه خودش را در جامعه 

ایج��اد می کن��د. در بح��ث اقتصاد 
مقاومت��ی، عدالت مح��وری، مردمی 
انجام  بودن و درون زایی تالش هایی 
ش��د. دوره ای مانن��د دوره های اخیر 
بی��ن کارگ��ر و تولیدکننده کم تنش 
نبوده است. ما محیط های کم تنشی 
را تجرب��ه کردیم. حوادث ناش��ی از 
کار در ای��ن دوره کاهش یافت و ما 
به س��مت امنیت ش��غلی با مفاهمه 

حرکت می کنیم. 
وزیر تعاون، ک��ار و رفاه اجتماعی 
ادامه داد: در اقتصاد مقاومتی دولت 
زیرفرمانده��ی کمیت��ه اش��تغال را 
تشکیل دادیم. شورای عالی اشتغال 
یکس��ان و در مجل��س مطرح ش��د 
و ام��روز طرح قابل قبول��ی را دنبال 
می کنیم که به ش��کلی سامان دهی 
پیدا کرده که رشد سرمایه گذاری ها 
اشتغال بیاورد، اما این کافی نیست. 
ما برای اینکه به پدیده رش��د بدون 
اشتغال هم پاس��خ دهیم برنامه های 
ده گان��ه ای را طراح��ی کردی��م که 
در س��ایه آن که از س��ال ۱۳۹۴ به 
ط��ور آزمایش��ی در هف��ت اس��تان 
آغ��از کردی��م، در قال��ب طرح های 
دس��تمزد،  یارانه  عمومی،   اش��تغال 
مه��ارت آموزی در محی��ط واقعی و 
ک��ارورزی و مش��وق های کارفرمایی 
و برنامه جام��ع متکی بر مزیت های 

منطقه ای اشتغال را دنبال کردیم. 
ربیعی در پایان خاطرنش��ان کرد: 
ام��روز آمدم که به نمایندگی از همه 
ایران سپاس��گزاری کنم  تولیدگران 
از رهب��ری و در ای��ن مکان مقدس 
ای��ن میثاق را داش��ته باش��یم که با 
همه توان خود برای امنیت ش��غلی 
و  بازنشس��تگان  زندگ��ی  بهب��ود  و 
کارگران ت��الش می کنیم. امیدواریم 
ب��ه برکت مبع��ث و والدت هایی که 
به آنها عش��ق می ورزی��م بتوانیم هر 
تالش��ی داریم به انجام برس��انیم، از 
رنج مردم کم کنی��م، در کنار مردم 
باش��یم و به س��مت برنامه اش��تغال 

بزرگ برای جامعه حرکت کنیم. 

ربیعی تاکید کرد

ایجاد 2 میلیون شغل در 4 سال

»نجی��ب تون رزاق« نخس��ت وزیر 
مال��زی روز گذش��ته در فیلیپین از 
۱۰ عضو اتحادیه کش��ورهای جنوب 
شرق آسیا )آ. سه. آن( خواست برای 
کاه��ش تعرفه ها در منطقه و به صفر 
رساندن آن و از بین بردن موانع برای 
حذف تعرفه ه��ا به طور جدی تالش 

کنند.
به گزارش ایرنا، نخست وزیر مالزی 
ک��ه در نشس��تی با حض��ور رهبران 
کش��ورهای جن��وب ش��رق آس��یا، 
بازیکنان کلیدی صنعت و تجارت در 
این منطقه و صاحبان صنایع کوچک 
و متوس��ط س��خن می گفت، تصریح 
کرد: آ. س��ه. آن گام ه��ای بلندی در 
5۰ س��ال گذشته برداش��ته و با 28 
برابر ک��ردن قدرت اقتص��ادی خود 
آن را از 8۷میلی��ارد و 2۰۰ میلیون 
دالر در س��ال ۱۹۷5 می��الدی به 2 
ه��زار و 5۰۰ میلیارد دالر در س��ال 
2۰۱۴ رساند و در حال حاضر انتظار 
می رود تا س��ال 2۰5۰ میالدی به ۹ 
ه��زار و 2۰۰ میلیارد دالر برس��د و 
به چهارمین بل��وک اقتصادی جهان 

تبدیل شود. 

در  نشس��ت  ای��ن  در  ک��ه  وی 
»پاس��ای« منطق��ه ای در کالنش��هر 
مانی��ل س��خنرانی می ک��رد، گفت: 
ای��ن اعداد ب��زرگ و موقعی��ت قابل 
توجهی اس��ت. چالش های بزرگی در 
 ادغام اقتصادهای کش��ورهای منطقه

 آ. سه. آن برای تبدیل شدن به یک 
بازار جهانی قابل توجه وجود دارد که 

باید هدایت ش��ود. نجیب خطاب به 
ش��رکت کنندگان در این نشست که 
پیش از نشس��ت س��ران برگزار شد، 
گف��ت: ما هن��وز راه درازی  پیش رو 

داریم. 
وی ک��ه وزی��ر دارایی مال��زی نیز 
است، اش��اره کرد که آ. سه. آن باید 
بیش از این تعرفه های تجاری خود را 

کاهش دهد و گفت اطالعات سازمان 
تجارت جهانی نشان می دهد متوسط 
تعرفه در این بلوک منطقه ای حدود 
۴درصد در س��ال 2۰۱5 بوده است. 
نخست وزیر مالزی به نوشته تارنمای 
»فیل استار« به یکهزار شرکت کننده 
نشست گفت که میزان تعرفه در بین 
کشورهای منطقه باید به صفر برسد 

و تجارت درون این اتحادیه بیش��تر 
تسهیل شود. 

وی اع��الم ک��رد ک��ه کش��ورهای 
عض��و اتحادیه جنوب ش��رق آس��یا 
ب��رای رس��یدن به ع��دد ۹ه��زار و 
2۰۰ میلی��ارد دالر در اقتص��اد ت��ا 
س��ال 2۰5۰ میالدی ب��ه 2۰ درصد 
کاهش در هزینه ه��ای ثابت تجاری 
نی��از دارن��د. وی گفت: م��ا نیازمند 
اقدامات بیش��تر و تسهیل کار بوده و 
باید فرآیندهای گمرکی را استاندارد 
کنیم. در آیین گش��ایش این نشست 
»لنی روبردو« معاون رئیس جمهوری 
فیلیپین، »گلوری��ا ماکاپاگال آرویو« 
رئیس جمه��وری  چهاردهمی��ن 
فیلیپی��ن و دومی��ن رئیس جمهوری 
زن این کشور و »خوزه کانسپسیون« 
مش��اور رئیس جمهوری فیلیپین در 

امر کارآفرینی حضور داشتند. 
س��ی امین نشست سران آ. سه. آن 
قرار است صبح شنبه با حضور سران 
۱۰ عضو این اتحادیه ش��امل مالزی، 
فیلیپی��ن، تایلن��د، ویتن��ام، الئوس، 
برونئ��ی، اندونزی، میانمار، کامبوج و 

سنگاپور در مانیل برگزار شود. 

مالزی خواستار حذف کامل تعرفه ها در آ. سه. آن شد
 تبدیل آ.سه. آن به چهارمین اقتصاد جهان تا سال 2050

بینالملل

گاز

 3 راه پیش  روی توسعه 
میدان گازی فرزاد

درحال��ی که مذاکره ایران با هند برای توس��عه میدان 
گازی فرزاد بی از مرداد ماه س��ال ۱۳88 آغاز ش��د، این 
مذاکرات بعد از حدود شش سال نه تنها به نتیجه نرسید 
بلکه کار ایران و هند در این زمینه به گروکشیدن رسید 
و این میدان همچنان چشم انتظار توسعه نشسته است؛ 
توس��عه ای که اخیرا راه های مختلفی برای دس��تیابی به 
آن پیش��نهاد شده است. به گزارش ایسنا، قرار بود طرح 
جامع توسعه میدان گازی فرزاد بی تا پایان سال ۱۳8۷ 
امضا شود، اما این اتفاق محقق نشد تا اینکه در مرداد ماه 
س��ال ۱۳88، منابع خبری از تصمیم ایران برای مذاکره 
با هن��د درباره میدان گازی فرزاد ب��ی خبر دادند، اما از 
سال ۱۳88 که خبر حضور هندی ها در فرزادبی  قطعی 
ش��د، تا سال ۱۳۹۰ همچنان توس��عه این میدان گازی، 
منتظر نهایی شدن مذاکرات ش��رکت ملی نفت ایران با 
یک کنسرس��یوم هندی بود؛ مذاکراتی که از س��الی به 
س��ال دیگر موکول می ش��د بدون اینکه نتیجه ای در پی 

داشته باشد.
 در نهایت 2۱ فروردی��ن ماه ۱۳۹5 بود که وزیر نفت 
و گ��از هند گف��ت مذاکرات در مورد ف��رزاد بی پیش از 
تحریم ه��ا صورت گرفته و بنابراین خ��ارج از مناقصه به 

شرکت هندی داده می شود.
 ب��ه گفت��ه »پ��رادان« اگرچ��ه هن��وز توافق��ی برای 
قیمت گ��ذاری گاز میدان فرزاد بی صورت نگرفته اما این 

پروژه حتما به یک شرکت هندی می رسد. 
بالتکلیفی درمورد این میدان همچنان ادامه داشت تا 
اینکه علی اکبر شعبان پور، مدیر عامل شرکت نفت و گاز 
پارس در اواس��ط تیرماه ۱۳۹5 با اشاره به اینکه تصمیم 
نهای��ی در مورد میدان ف��رزاد بی را ش��رکت ملی نفت 
می گیرد، گفت ش��رکت هندی پیمانکار تنها تا سپتامبر 
فرصت ارائه مدل های تجاری خود را در مورد این میدان 
دارد و هندی ه��ا بای��د مدل مالی خ��ود را در این زمینه 

ارائه دهند. 
وی ب��ا رد هرگونه اختالف مالی در زمینه توس��عه این 
میدان خاطر نش��ان کرده بود طبق ق��رارداد قبلی که با 
هندی ها در مورد فرزاد بی داش��تیم مدل مالی متفاوت 
بود و در آن زمان با ش��رایطی که قیم��ت نفت باال بود، 

تجاری بودن این پروژه مورد بررسی قرار گرفته بود. 
مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس ادامه داده بود اما 
با پایین  آمدن قیمت نفت باید بار دیگر مس��ئله تجاری 
بودن توس��عه این میدان از سوی هندی ها بررسی شده 
و مدل مالی آن ارائه ش��ود تا در نهایت مس��ئله تجاری 
بودن انجام پروژه به تایید وزارت نفت برس��د. همچنین 
ش��عبان پور اعالم کرده بود هند تا س��پتامبر سال جاری 
یعنی اواخر شهریور و اوایل مهر ۱۳۹5فرصت دارد مدل 
مالی خود را به وزارت نفت ارائه دهد و در غیر این صورت 
تصمیم گیری در مورد ادامه یافتن این قرارداد بس��ته به 

نظر وزارت نفت خواهد بود. 
زم��ان هندی ها در حالی قرار ب��ود در اوایل مهرماه به 
پایان برس��د که علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران، در اواس��ط آذر ماه ۱۳۹5 اعالم کرد برای توسعه 
میدان فرزاد بی با هند به مدل فنی نسبتا نزدیک شدیم 
و اکن��ون بحث مال��ی و اقتصادی مطرح اس��ت. تنها دو 
هفته بعد از اظهارات وی، مشکین فام، مدیرعامل شرکت 
نف��ت و گاز پارس گفت قرارداد توس��عه میدان فرزاد بی 
به زودی امضا می ش��ود؛ قراردادی که هرگز نهایی نشد تا 
اینکه وزیر نفت، اواخر س��ال گذشته اعالم کرد پیشنهاد 
هندی ها مورد قبول نبوده و نامه ای نوش��ته شده که آنها 
باید بیایند و آن را تصحیح کنند. در موازات این، یک راه 
دیگری را دنبال می کنی��م که روش دیگری بوده و بعدا 

اعالم می شود اما هندی ها وقت زیادی ندارند. 

خبر صریح وزیر وگروکشی هندی ها
اما تیر خالص را وزیر نفت کش��ورمان در اوایل اسفند 
س��ال گذش��ته زد و به صراحت اعالم کرد که پیشنهاد 
هن��د مورد بح��ث ق��رار می گیرد ام��ا با آنها ب��ه توافق 
نرس��یدیم و بعید است به این س��ادگی به توافق برسیم 
زیرا فاصله پیش��نهاد ما و هندی ه��ا از نظر قیمت خرید 
گاز زیاد اس��ت، بنابراین ممکن است توسعه این میدان 
به ش��رکت دیگری داده ش��ود؛ خبری که گویا به مذاق 
هندی ها خوش نیامد و رس��انه های هندی اخیرا به نقل 
از ی��ک منبع آگاه هن��دی اعالم کردند که ب��ا توجه به 
رد اعطای امتیاز توس��عه میدان گازی فرزاد بی ایران به 
شرکت های هندی، پاالیشگاه های دولتی هند قصد دارند 
میزان خرید نفت خود از ایران را در سال 2۰۱۷-2۰۱8 
ی��ک پنجم کاهش دهند و اگر در تصمیم تهران تغییری 
حاصل نشود، میزان کاهش خرید را بیشتر خواهند کرد. 
بر این اساس قرار است خرید روزانه نفت هند از ایران 

از 2۴۰ هزار بشکه به ۱۹۰هزار بشکه کاهش یابد.
 

3 راه پیش روی فرزاد بی برای توسعه
با وجود اینکه ایران و هند بر سر میدان گازی فرزاد بی 
به توافق نهایی نرسیدند و کارشان به تهدید و گروکشی 
رس��ید، علی کاردر، مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران 
چندی پیش به ایس��نا گفت اگ��ر هندی ها باز هم اظهار 
عالقه کنند و بتوانند مش��کالت خ��ود را در زمینه مالی 

برطرف کنند، مذاکره با آنها را متوقف نمی کنیم. 
وی همچنین از آماده س��ازی اسناد برای توسعه میدان 
گازی فرزاد بی به صورت EPCF خبر داد و افزود: برای 
  EPCF توسعه این میدان پکیج های مستقلی به صورت
)مهندس��ی، تامین کاال و ساخت، اجرا و تامین مالی( در 
بازار عرضه می ش��ود. برای این اقدام با یک مش��اور وارد 
مذاکر ش��ده ایم و این مش��اور در حال آماده سازی اسناد 

مربوطه است. 
همچنین زنگنه هفته گذش��ته از تمایل گاز پروم برای 
توس��عه میدان فرزاد خبر داد و گفت این شرکت روسی 
هم برای توس��عه میدان فرزاد اعالم آمادگی کرده است. 
همچنین ممکن اس��ت در این میدان یک چاه اکتشافی 
حفر کنیم یا به روش��ی غیرمتعارف این میدان را توسعه 

دهیم. 
وی تاکی��د کرد برای مذاکره ب��ا هندی ها زمان زیادی 
صرف کردیم اما چیزی از مذاکره با هندی ها عاید کشور 
نمی شود. البته هنوز نمی گوییم مذاکرات شکست خورده 

و نتیجه مذاکرات بستگی به نظر طرف مقابل دارد. 
براس��اس این گزارش، حجم گاز درجای میدان گازی 
فرزاد بی، بیش از 2۱تریلیون فوت  مکعب برآورد ش��ده 
که ۱2.5 تریلیون آن قابل استحصال است و طبق برنامه 
قرار اس��ت با توس��عه میدان در فاز نخست از این میدان 

روزانه ۱.۱میلیارد فوت مکعب گاز تولید شود. 

یادداشت

نــفـت

دولت آینده و مسیر اقتصاد ایران

یک��ی از مهم ترین عوامل موفقیت برجام ایجاد ش��رایطی 
برای از سر گیری ارتباط بانک های ایرانی با شبکه بین المللی 
بانکی و تسهیل شرایط ارتباط بازرگانی خارجی بوده است. 
فارغ از بهانه های سیاس��ی، یکی از عوامل عدم دس��تیابی 
به این مهم، شفاف نبودن صورت های مالی بانک های ایرانی 
براس��اس اس��تانداردهای IFRS و تهیه گزارش��ات مالی بر 

مبنای ارزش منصفانه بوده است. 
بان��ک مرک��زی ایران در جه��ت حل مش��کل، بانک ها را 
موظ��ف به تهیه صورت های مالی براس��اس اس��تانداردهای 
بین المللی IFRS در س��ال ۱۳۹۴ و فعال بودن نماد آنها را 

در معامالت بازار سرمایه موکول به اجرای آن کرد. 
اولی��ن بانک هایی که از این دس��تورالعمل متابعت کردند 
بانک ه��ای صادرات، ملت و تجارت بودند که با وجود اجرای 
نسبی استانداردهای مذکور تا حد زیادی عمق فاجعه را در 
س��اختار مالی خود به نمایش گذاش��تند. ارزیابی گزارشات 
مالی بقیه بانک ها در سال ۱۳۹۴ و در ادامه سال ۱۳۹5 نیز 
نشان می دهد عارضه مربوط به کل سیستم بانکداری است. 
و ام��ا پس لرزه عریان ش��دن ای��ن فاجعه ، اقتص��اد بیمار 
موج��ود را به کدام س��مت خواهد ب��رد؟ از دید عامه مردم، 
نقطه امن س��رمایه گذاری ظرف سنوات اخیر سپرده گذاری 
در بان��ک بوده اس��ت که نس��بت به امنیت س��رمایه از یک 
طرف و جبران کاهش ارزش ریال از طرف دیگر به تناس��ب 
بازارهای موازی، امنیت خاطر بیش��تری داش��ته اند. اما جو 
ناامن��ی که در ذهن عم��وم مردم به م��رور افزایش می یابد 
باعث ایجاد عکس العمل خواهد شد. پیش بینی عوارض این 

عکس العمل چه خواهد بود؟ 
۱- آیا در صورت مراجعه زیاد برای دریافت وجوه سپرده، 
بانک ه��ا با توجه به ت��راز منفی موجود قدرت پاس��خگویی 

خواهند داشت؟ 
2- در ص��ورت آزاد ش��دن نقدینگ��ی از بانک ها، به کدام 
س��مت گرایش خواهند یافت؟ مسکن که در حال حاضر با 
مش��کل رکود سرمایه روبه رو اس��ت و قابلیت جذب در بازار 
مصرف را نخواهد داش��ت. ارز که کوتاه ترین و سهل ترین راه 
جذب سرمایه است و عوارض سفته بازی و آثار سوءاقتصادی 
آن کامال روش��ن است. تولید با پیکره ضعیفی که دارد هیچ 
جذابیتی برای جذب نقدینگی س��ودده نخواهد داشت. بازار 
س��رمایه نیز تاکنون نتوانس��ته اس��ت اعتماد عموم را جلب 
کند. سیاس��ت های دولت آتی در ابعاد سیاسی و اقتصادی و 
قابلیت برنامه ریزی و اجرای برنامه ها شاید بتواند پاسخگوی 

ابهامات موجود باشد. 

دبیرکل اوپک: 
بازار نفت در مسیر توازن پیش می رود

دبیرکل س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( روز 
پنجش��نبه با تایید اینک��ه بازار نفت به س��وی توازن پیش 
م��ی رود، گفت: با وجود کاهش م��ازاد مخازان نفتی جهان، 
برای آنکه این مخازن به میانگین پنج س��ال گذشته برسد، 
باید بازهم از میزان آن کاس��ته شود. به گزارش ایرنا به نقل 
از رویترز، »محمد بارکیندو« در هجدهمین اجالس جهانی 
نف��ت در پاریس گف��ت: با وجود آنکه بازار به س��وی تعادل 
پی��ش م��ی رود، اما آنچه اهمیت دارد آن اس��ت که نباید از 

اهداف خود دور شویم. 
دبی��رکل اوپ��ک در ادامه اف��زود: م��ا می خواهیم مخازن 
نفتی جهان به میانگین پنج س��ال گذش��ته نزدیک شود و 
سرمایه گذاری های بلند مدت باردیگر به بخش نفت بازگردد. 
همچنین»جب��ار اللعیب��ی« وزیر نفت عراق ه��م گفت که 
کاه��ش تولید نفت منجر به توازن بازار خواهد ش��د که در 

مدت زمان زیادی تحقق آن به طول انجامیده است. 
لعیب��ی در این ب��اره گفت که بغداد ب��ا تصمیم اوپک در 
نشس��ت ماه آینده )25م��ه( در وین هم��راه خواهد بود. از 
س��وی دیگر، وزیر نفت آنگ��وال نیز در این ب��اره اظهارکرد: 
پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که کاهش تولید نفت خام 

اوپک پس از ماه می  نیز تمدید شود. 
امین ناصر، مدیرعامل ش��رکت نفتی آرامکوی عربستان 
نی��ز در این رابط��ه گفت: بازار نفت به س��وی توازن پیش 
م��ی رود و انتظار داریم قیمت ه��ا روند صعودی را بار دیگر 
تجرب��ه کند و پیش بینی ما آن اس��ت ک��ه این روند بازهم 

بهبود یابد. 
س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک قرار است چهارم 
خردادم��اه پیش رو )25مه 2۰۱۷( بررس��ی در م��ورد تمدید 
کاهش تولید نفت خام اوپک در ش��ش ماهه دوم س��ال جاری 

میالدی را بررسی کند. 
بارکیندو روز چهارش��نبه شش��م اردیبهش��ت نیز گفته بود: 
س��طح پایبندی کش��ورهای عضو و غیر عضو اوپ��ک به توافق 
کاهش تولید نفت در ماه فوریه به ۹۴درصد رس��یدکه 8درصد 

نسبت به ماه ژانویه بیشتر بوده است. 
ب��ه گفته بارکیندو، انتظار می رود س��طح پایبندی ها به این 

توافق در ماه مارس افزایش بیشتری یابد. 
اوپک در نشس��ت رسمی دهم آذر در وین برای نخستین بار 
از س��ال 2۰۰8 با کاهش تولید موافقت کرد تا با کاهش مازاد 
عرضه نفت در بازارها به باال رفتن س��طح قیمت ها کمک کند. 
براساس این توافق، اوپک یک میلیون و2۰۰ هزار بشکه در روز 
از س��طح تولید خود کاست، توافقی که از ابتدای سال 2۰۱۷ 

میالدی )دوازدهم دی ماه( آغاز شد و شش ماه ادامه دارد. 
ای��ران، نیجری��ه و لیب��ی از برنام��ه کاه��ش تولی��د اوپک 
مس��تثنا ش��ده اند. اوپک همچنین موفق شد بیس��تم آذرماه 
گذش��ته، تولیدکنندگ��ان نف��ت غیراوپ��ک را نی��ز ب��ا خود 
 هم��راه س��ازد. ای��ن تولیدکنندگان نیز در مجم��وع با کاهش

 ۶۰۰ هزار بشکه در روز از تولید نفت خود موافقت کردند. 

دکتر حمید اطهری نژاد 
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نیروگاه های کوچک مقیاس به کمک 
بحران خاموشی می آیند

مدیرعامل ش��رکت توانیر گفت: براس��اس پیش بینی های 
نیروگ��اه  مگابای��ت   ۱۵۰ اس��ت  ق��رار  گرفت��ه  ص��ورت 
کوچک مقی��اس وارد مدار ش��ود که می توان��د در دور زدن 

خاموشی تابستان امسال مفید باشد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، آرش ک��ردی با بیان اینکه س��ال 
قبل نی��ز ۱۵۰ مگاوات نیروگ��اه کوچک مقیاس به مدار 
آم��د، گف��ت: در مجموع از س��ال قبل تا پیک امس��ال 
۳۰۰مگ��اوات به ظرفی��ت نیروگاه ه��ای کوچک مقیاس 

کشور اضافه می شود. 
به گفته وی بدون شک این مسئله می تواند به مناطقی 
که دچار مشکل در زمینه برق هستند، به صورت نقطه ای 
کمک رس��ان باش��د. به همین دلیل برنامه های متعددی 
را ب��رای توس��عه نیروگاه ه��ای کوچک مقی��اس در نظر 

گرفته ایم. 
مدیر عامل توانیر در خصوص صادرات برق به عراق گفت: 
در یک وقفه زمانی به دلیل تمام شدن قرارداد، صادرات برق 
به عراق متوقف شد اما در حال حاضر بیش از یک ماه است 
که صادرات به این کشور از سر گرفته شده و تفاهم نامه های 

متعددی در همین خصوص به امضا رسیده است. 
ک��ردی میزان ص��ادرات برق ب��ه ع��راق را ۸۰۰ تا ۹۰۰ 
هزار مگاوات دانس��ت و افزود: ایران در زمینه صادرات برق 

توانسته پتانسیل های قابل توجهی را به دست آورد. 
ب��ه گفت��ه وی، در دولت فعلی جذب س��رمایه گذاری در 
صنعت برق نس��بت به گذش��ته رش��د قابل توجهی داشته، 
چرا که تقریبا می توان گفت در دولت قبل س��رمایه گذاری 
مش��خصی در این حوزه وجود نداش��ت، اما در حال حاضر 

شرایط بسیار بهبود یافته است. 
مدیر عامل توانیر در خصوص برق رس��انی به روس��تاهای 
باالی ۱۰ خانوار اظهار کرد: در حال حاضر تمام روستاهای 
باالی ۱۰خانوار برق دار ش��ده اند و می توان گفت که تقریبا 

کل کشور از نعمت برق بهره مند هستند. 
کردی با بیان اینکه س��ال گذش��ته ۶۰۰روس��تا از نعمت 
برق برخوردار شدند، گفت: در مجموع هزینه برق دار کردن 
روستاهای باالی ۱۰خانوار ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده 

است. 
 

مدیر کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد
 کاهش ۱۵۰ میلیون دالری
صادرات ایران به آفریقا

مدیر کل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان 
توس��عه تجارت ای��ران از کاهش حجم ص��ادرات ایران به قاره 
آفریقا در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ خبر داد. به گزارش 
ایس��نا، فرزاد پیلتن، با اش��اره به اینکه در سال ۱۳۹۴ حدود 
۸۵۰میلیون دالر کاال و خدمات به کش��ورهای آفریقایی صادر 
شد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ صادرات ایران به قاره آفریقا به 
رقمی معادل ۷۰۰ میلیون دالر رسید که نسبت به سال ۱۳۹۴ 

با کاهش حدود ۱۵۰میلیون دالری همراه بود. 
وی در م��ورد کاهش صادرات ایران ب��ه قاره آفریقا خاطر 
نش��ان کرد: دلیل اصلی کاهش صادرات ایران به کشورهای 
آفریقای��ی، کاهش ش��دید ص��ادرات به مصر اس��ت که این 
مس��ئله در دست بررسی اس��ت و باید ببینید که این کشور 
محص��والت مورد نیاز خ��ود را که تا پیش از این از س��وی 
ایران تامین می ش��د از کش��ور دیگری وارد می کند یا اینکه 
ما محصوالت خودمان را به کش��ورهای دیگری غیر  از مصر 
می فرس��تیم.  مدی��ر کل دفتر بازرگانی کش��ورهای عربی و 
آفریقایی س��ازمان توس��عه تجارت ایران با اع��ام اینکه در 
قاره آفریقا پنج کشور آفریقای جنوبی، کنیا، نیجریه و مصر 
کشورهای هدف صادراتی ایران هستند، ادامه داد: در زمینه 
صادرات ک��اال و خدمات از ایران به کش��ورهای قاره آفریقا 
پنج کشور مربوطه در اولویت هستند و به عنوان کشور هدف 
مدنظر قرار گرفتند.  پیلتن در مورد کش��ورهای دیگری که 
پس از این کش��ور ای��ران به دنبال توس��عه روابط تجاری و 
افزایش حجم صادرات به آنهاس��ت، اعام کرد: غنا، سنگال، 
اتیوپی، س��احل عاج، زیمباوه و اوگاندا کش��ورهای دیگری 

هستند که در برنامه های صادراتی ایران قرار دارند. 
وی همچنی��ن در م��ورد اینکه آیا برنام��ه افزایش حجم 
ص��ادرات کاال و خدمات ایران به قاره آفریقا در دس��تور کار 
اس��ت و در این راستا چه مشکاتی وجود دارد که باید حل 
شود، عنوان کرد: قطعا افزایش توسعه روابط تجاری و حجم 
صادرات با قاره آفریقا در برنامه های ایران قرار دارد، هرچند 
در این راس��تا مش��کاتی در زیرس��اخت ها، رواب��ط بانکی، 
حمل ونقل، خط مستقیم کشتیرانی و عدم شناخت مناسب 

شرکت های ایرانی با نیاز کشورهای آفریقایی وجود دارد. 
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رایزن بازرگانی عراق در ایران گفت: 
ایران س��ومین کش��ور تامین کننده 
کاالهای مورد نیاز کشور عراق است. 
ش��اکر رزاق الدعم��ی روز گذش��ته 
در حاش��یه نشس��ت خبری اعضای 
رایزن��ی بازرگانی س��فارت عراق در 
ایران و هیأت تجاری کشور عراق در 
خراسان شمالی در گفت وگو با ایرنا، 
اظهار ک��رد: در همکاری اقتصادی و 
صادرات به کش��ور عراق جایگاه اول 
متعلق به کش��ور چین و جایگاه دوم 

نیز مربوط به ترکیه است. 
وی افزود: در سال 2۰۱۶ ایران از 
نظر صادرات به عراق جایگاه س��وم 
را داش��ت که هم اکن��ون ارتقا یافته 
اس��ت. وی ب��ر ارتباط بیش��تر بین 
کش��ور عراق و ای��ران تاکید کرد و 
افزود: در سه سال گذشته همکاری 
با تجاره��ای برخی از اس��تان های 
ای��ران را داش��ته ایم ک��ه منجر به 
توافق های خوبی نیز شده است. وی 
بر ش��رکت در نمایش��گاه ها، ارتباط 
و تعام��ل بیش��تر با تج��ار و فعاالن 
اقتصادی دو کش��ور تاکی��د کرد و 
افزود: ای��ن ارتباط ه��ا را به منظور 
تبادل بیشتر بازرگانی باید گسترش 

دهیم. 
وی در بخش دیگری از سخنانش 
به اصاح شدن قانون سرمایه گذاری 
خارج��ی در کش��ور عراق اش��اره ای 
کرد و گف��ت: روند س��رمایه گذاری 
در کش��ور عراق در سال های اخیر با 
اصاح قانون آسان سازی شده است 
که از تجار ایرانی دعوت می کنیم تا 
بیش��تر ارتباط بازرگانی با این کشور 
را داشته باشند. رایزن بازرگانی عراق 
در ای��ران با بیان اینکه اگر بازرگانان 
ایرانی در ارتباط با عراق مش��کاتی 
داش��ته باش��ند افزود: هم اکنون به 
دنبال راهکارهایی برای ارائه خدمات 
بهت��ر ب��ه بازرگان��ان و همچنی��ن 
آسان سازی روند س��رمایه گذاری در 
این کشور هس��تیم تا تعامات بین 

دو کشور افزایش یابد. 
ش��اکر رزاق الدعمی همچنین به 
ایج��اد بانک ه��ای ایرانی در کش��ور 
ع��راق نیز اش��اره ای ک��رد و افزود: 
با راه ان��دازی چند بان��ک ایرانی در 

ای��ن کش��ور تعام��ات بانک��ی نیز 
آس��ان تر شده است. وی در خصوص 
اس��تاندارد های کاالهای��ی ک��ه وارد 
کش��ور عراق می ش��ود، افزود: س��ه 
ش��رکت بخ��ش خصوص��ی از اروپا 
در ع��راق تمام��ی کاالهای��ی را که 
از کش��ورهای مختل��ف وارد ع��راق 
می شوند، از لحاظ اس��تاندارد بودن 
می س��نجند ک��ه کااله��ا بای��د این 
استاندارد های الزم را داشته باشند. 

وی بر باال بردن کیفیت کاالهایی 
که از ایران به عراق صادر می ش��ود 
تاکید کرد و گفت: باید ش��رکت های 
ایرانی بتوانند با ش��رکت های چینی 
و ترکیه ای رقاب��ت کنند که بهترین 
ک��ار هم اکنون ب��اال ب��ردن کیفیت 
ک��اال و بازاریاب��ی و تبلیغات اس��ت. 
وی بیش��ترین نیاز این کش��ور را به 
مواد غذای��ی دانس��ت و اف��زود: باید 
کیفیت ه��ا و اس��تانداردها در ای��ن 

کاالها رعایت شود. 

وی اظه��ار ک��رد: بع��د از نیاز به 
مواد غذایی این کش��ور نیاز به لوازم 
صنعتی، مصالح س��اختمانی و سایر 
نیازهای ساختمانی از جمله کاالهای 
مربوط به ب��رق دارد که هم اکنون از 
بازرگانان و شرکت ها می خواهیم در 
این راس��تا بیش��تر فعالی��ت کنند و 
کااله��ای مورد نیاز کش��ور عراق در 
این خصوص را ب��ا رعایت کیفیت و 

استاندارد تامین کنند. 

ایران یک چهارم ترکیه به کشور 
عراق کاال صادر می کند 

به گزارش ایرنا عبدالعال الیاسری، 
رئیس مرکز مشاوره و سرمایه گذاری 
عراق نیز در نشس��ت خبری اعضای 
رایزن��ی بازرگانی س��فارت عراق در 
ای��ران و هیأت تجاری کش��ور عراق 
در استان خراسان شمالی بر توسعه 
تجاری با ای��ران تاکید کرد و گفت: 
پارس��ال ترکیه 2۰ میلی��ارد دالر و 

ای��ران ۵میلیارد دالر ک��اال به عراق 
صادر کرده بود. 

وی اف��زود: کش��ور ع��راق از نظر 
مذهبی، فرهنگی، اجتماعی با ایران 
شباهت های زیادی دارد و همچنین 
حمایت کننده امنیت این کش��ور نیز 
بوده اس��ت که ما هم اکنون از تجار، 
بازرگانان و فعاالن ح��وزه اقتصادی 

تعامات بیشتری انتظار داریم. 
وی بر ارتباط دو جانبه تاکید کرد 
و افزود: از تج��ار ایرانی می خواهیم 
با ش��جاعت با تاجران سایر کشورها 
در ع��راق به رقابت بپردازند، چرا که 
ما بیشتر تمایل داریم با کشور ایران 

ارتباط داشته باشیم. 
وی با بی��ان اینکه دروازه کش��ور 
ع��راق روی تمام��ی تجار کش��ورها 
باز اس��ت، افزود: اما تج��ار و فعاالن 
اقتصادی که کاالهای با کیفیت وارد 
این کش��ور می کنن��د و همچنین از 
نظر بازاریاب��ی و تبلیغات نیز قوی تر 

عمل می کنند، موفق تر هستند. 
به گ��زارش ایرن��ا، چی��ن، ترکیه 
بیش��ترین  ترتی��ب  ب��ه  ای��ران  و 
تامین کنن��ده کااله��ای م��ورد نیاز 

کشور عراق هستند. 
وی از تج��ار ایران��ی خواس��ت در 
خصوص بازاریابی در این کش��ور به 
تاش بیش��تر بپردازند و افزود: ما از 
تجاره��ای ایرانی حمایت می کنیم و 
برای س��رمایه گذاری خارجی در این 
کش��ور و تبادالت بیشتر، زمینه ها و 
بس��تر های الزم را فراه��م می کنیم 
که طی این س��ال ها رون��د این امر 

آسان سازی نیز شده است. 
رئ�ی��س م���رک����ز م��ش���اوره 
و س��رمایه گذاری عراق با اش��اره به 
س��رمایه گذاری خارجی در کش��ور 
عراق اف��زود: کارخان��ه لبنیات کاله 
و چن��د کارخان��ه دیگر که توس��ط 
س��رمایه گذاران ایرانی در این کشور 
ساخته شده اند، بس��یار با کیفیت و 
مناسب هس��تند که در همین راستا 
توس��عه س��رمایه گذاری را خواستار 

هستیم. 
عبدالع��ال الیاس��ری همچنین بر 
گردش��گری مذهبی بین دو کش��ور 
نیز تاکید کرد و افزود: از س��ال های 
خیلی گذشته این سفرها بوده است 
که در سال های اخیر بیشتر مشهود 

است. 
از  بی��ش  پارس��ال  گف��ت:  وی 
۵میلیون نفر زائر از ایران به کش��ور 
عراق س��فر کردند و همچنین حدود 
2 میلیون نفر از کشور عراق به ایران 

سفر داشته اند. 
به گزارش ایرنا و براس��اس آخرین 
آم��ار اداره کل صنع��ت، مع��دن و 
 تج��ارت خراس��ان ش��مالی، میزان 
۵۴ ه��زار و ۶۵۴ ت��ن ک��اال از این 
استان به ارزش ۶میلیون و ۹۴۴هزار 
دالر درس��ال ۹۵ ب��ه مقصد کش��ور 
ع��راق صادر ش��ده که ای��ن کاالها 
شامل مصالح ساختمانی، موادغذایی 

و محصوالت کشاورزی بوده است. 
این اس��تان پارسال، ۹۴ میلیون و 
۴۰۰ ه��زار دالر ب��ه وزن ۷2۸ هزار 
تن انواع محصول به س��ایر کشورها 

صادرات داشته است. 

رایزن بازرگانی عراق در ایران: 

ایران سومین کشور تامین کننده کاالهای مورد نیاز عراق است
نیرو صادرات



مجمع عمومی مؤسس��ه کاس��پین سرانجام 
روز هفتم اردیبهشت ماه امسال برگزار شد و به 
تغییراتی در ترکی��ب هیأت مدیره و مدیرعامل 

این مؤسسه انجامید. 
به گزارش »فرصت ام��روز«، درحالی که قرار 
بود مجمع عمومی عادی مؤسس��ه کاسپین در 
آخرین روزهای س��ال گذش��ته برگزار ش��ود و 
اص��اح ترکیب اعضای هیأت مدیره در دس��تور 
کار جلس��ه قرار گیرد، اما به دلیل آنکه تأییدیه 
داوطلبان عضویت در هیأت مدیره از سوی بانک 
مرکزی نرس��یده بود، موض��وع انتخاب اعضای 
هیأت مدیره از دس��تور کار جلس��ه خارج شد و 
این امر به برگزاری مجم��ع عمومی فوق العاده 

در روز هفتم اردیبهشت ماه انجامید. 
از ای��ن رو، مجم��ع عمومی عادی مؤسس��ه 
روز هفت��م  فوق الع��اده در  به ط��ور  کاس��پین 
اردیبهشت ماه برگزار شد و اعضای هیأت مدیره 
و مدیرعامل این مؤسس��ه تغیی��ر کردند. بنا به 
گزارش روابط عمومی مؤسس��ه کاسپین، ذکریا 
متحمل از مدیریت عامل مؤسسه کنار گذاشته 
ش��د و محمدجعفر افتخار جایگزین وی شد که 
پی��ش از ای��ن، مدیرعاملی بانک تج��ارت را به 

عهده داشت. 
همچنی��ن ترکی��ب اعض��ای هیأت مدیره نیز 
تغییر ک��رد و عل��ی نعیمی، علی س��اعی راد و 
س��یدقادر محمدی به ترتیب با کسب اکثریت 
آرا به عنوان اعضای اصلی، جایگزین س��ه عضو 
پیش��ین هیأت مدیره ش��دند و مهدی مقبلی و 
غامحس��ین موالیی به عنوان عض��و علی البدل 

انتخاب شدند.
 در عی��ن ح��ال علیرضا طاهری��ان و مرتضی 
عنایتی همچنان عض��و اصلی هیأت مدیره باقی 

ماندند. 
این تغییرات در حالی است که بانک مرکزی 
باره��ا از قصور و کوتاهی هیأت مدیره مؤسس��ه 
کاسپین در کار ساماندهی و انتقال دارایی های 
تعاونی ه��ای زیرمجموعه آن نارضایتی داش��ته 

است. 

مؤسسه مالی مجاز یا غیرمجاز؟! 
موسسات مالی غیرمجاز در سال های گذشته 
بزرگ ترین مش��کل بازار پولی کشور بوده اند و 
بانک مرکزی با انحال این موسسات و سپردن 
تعه��دات آنه��ا به بانک ه��ای دیگر، س��عی در 

س��اماندهی معضل موسس��ات مالی فاقد مجوز 
داشته است، اما نکته ای که مؤسسه کاسپین را 
از داستان سایر موسسات غیرمجاز جدا می کند، 
مجوزی اس��ت که بانک مرکزی در اس��فندماه 
س��ال 94 برای این مؤسس��ه صادر کرده و در 
پاکاردهای تجمعات س��پرده گذاران کاس��پین 
نیز هم��واره به چش��م می خورد:»من به مجوز 

بانک مرکزی اعتماد کرده ام.«
مؤسس��ه های  در  س��رمایه گذاری  اگرچ��ه 
غیرمجاز همواره با ریس��ک باالیی همراه بوده 
است، اما کمتر کسی تصور می کرد مؤسسه ای 
ک��ه مجوز بانک مرک��زی را دریاف��ت کرده به 

سرنوشت موسسات غیرمجاز دچار شود.
 این در حالی اس��ت که ولی اهلل سیف، رئیس 
کل بانک مرکزی، مجوز مؤسس��ه کاس��پین را 
مجوز مش��روطی می داند که موجب سوءتفاهم 
شده اس��ت:»مجوز مؤسس��ه اعتباری کاسپین 
مش��روط بوده و تا زمان عدم انتقال دارایی ها و 
بدهی های هشت تعاونی زیرمجموعه، مؤسسه 
مذکور حق اخذ سپرده جدید نداشته و مردم از 
مشاهده مجوز کاسپین در سایت بانک مرکزی، 

دچار سوءتفاهم شده اند.«
این سخن س��یف اما نتوانست سپرده گذاران 
مؤسس��ه کاس��پین را قانع کند و آنها بارها در 
سال گذش��ته و سال پیش رو، مقابل ساختمان 
بانک مرکزی، مجلس و شعبه مرکزی مؤسسه 
تجمع کردند تا صدای اعتراض و درماندگی شان 

را به گوش مسئوالن برسانند. 
آنه��ا معتقدند ک��ه بانک مرکزی اس��فندماه 
س��ال 94 به مؤسسه کاس��پین مجوز قطعی و 
غیرمش��روط داده و همین اعام رسمی مجوز 
از طریق سایت بانک مرکزی و قرار گرفتن نام 
مؤسس��ه کاس��پین به عنوان پنجمین مؤسسه 
مالی و اعتباری مجاز، موجب افتتاح صدهاهزار 
سپرده جدید نزد آن مؤسسه در سراسر کشور 

شده است. 
آنها انتظار و توقع بیش��تری از بانک مرکزی 
دارن��د و نقش بیش��تری را از مق��ام ناظر پولی 
کشور در رابطه با ۱۶هزار میلیارد تومان سپرده 
۲ میلی��ون و ۲۰۰ ه��زار نفر س��پرده گذار در 
مؤسسه کاسپین و هش��ت تعاونی منحل شده 

آن می طلبند. 

داستان از کجا شروع شد
مؤسسه کاسپین اس��فندماه سال 94 با تجمیع 
هش��ت تعاونی فرش��تگان، الزهرا مشهد، حسنات 
اصفه��ان، دامداران و کش��اورزان کرمانش��اه، بدر 
توس مش��هد، پیون��د، امیر جلین گرگ��ان و عام 
کشاورزان مازندران تشکیل شد و با دریافت مجوز 
از بانک مرکزی، مس��ئولیت حس��اب ها و تعهدات 
تمامی تعاونی های تش��کیل دهنده خود را که باید 

منحل می شدند برعهده گرفت. 
ام��ا چندی نگذش��ت که دادس��تان ته��ران در 
گفت وگو با رس��انه ها از بدهی تعاونی فرش��تگان 
به عن��وان یک��ی از زیرمجموعه ه��ای کاس��پین و 
پیگیری ه��ای قضای��ی در رابط��ه با مدی��ران این 
تعاونی خبر داد و اعام کرد که تعاونی فرش��تگان 
طی س��ال های اخیر حدود ۸ه��زار میلیارد تومان 
منابع جذب کرده و اکنون تا 4هزار میلیارد تومان 

بدهی دارد. 
ای��ن خبر ب��رای مش��تریان فرش��تگان و البته 
کاسپین تکان دهنده بود و به تجمع سپرده گذاران 
برای وصول سپرده های شان انجامید. بانک مرکزی 
نیز اعام کرد که س��پرده گذاران نگران نباش��ند 

و مؤسسه کاس��پین دارای مجوز از بانک مرکزی 
ب��وده و هیأت مدیره این مؤسس��ه موظف اس��ت 
در چارچ��وب قوانی��ن و مقررات، کلی��ه دارایی ها 
و بدهی های این تعاونی را به مؤسس��ه کاس��پین 

انتقال داده و حافظ منافع سپرده گذاران باشد. 
این کش��اکش طی س��ال 95 ادامه داشت و از 
یکسو س��پرده گذاران با چادرنشینی مقابل شعبه 
مرکزی مؤسس��ه و تجمع در برابر ساختمان بانک 
مرکزی و مجلس شورای اسامی خواستار وصول 
سپرده های ش��ان بودن��د و از س��وی دیگ��ر بانک 
مرک��زی س��پرده گذاران را ب��ه صبر و ش��کیبایی 
فرا می خوان��د ت��ا کار انتق��ال دارایی های هش��ت 

تعاونی به طور کامل انجام شود. 

خدشه اعتماد عمومی به شبکه بانکی
اما هم��ه پیگیری های بانک مرکزی در رابطه با 
مؤسس��ه کاس��پین در نهایت به اینجا رسیده که 
س��یف در آخری��ن اظهارنظرش درباره مؤسس��ه 
کاس��پین از انتقال دارایی ه��ا و بدهی های هفت 
تعاونی از هشت تعاونی زیرمجموعه کاسپین خبر 
بده��د و بگوید که  »با س��رعت عملی که به کار 
گرفتیم در پایان س��ال 95 مس��ئله هفت تعاونی 
حل ش��د و مورد تعاونی هشتم نیز در یکی دو ماه 

آینده قابل حل است.«
ب��ا   وی همچنی��ن در گفت وگوی��ی خب��ری 
تأکی��د بر اینکه مردم فریب نرخ های باالی س��ود 
برخی بانک ها و موسس��ات اعتب��اری را نخورند، 
گفت:»بانک ه��ا و موسس��اتی ک��ه س��ود باالتری 
می دهند، نهادهای در حال ورشکس��تگی هستند 

که سود بیشتری می دهند تا زمان بخرند.«
 این اظهارنظر جالب س��یف در حالی است که 
مؤسسه کاس��پین نیز از جمله موسساتی بوده که 
نرخ سود باالیی پرداخت می کرده و حال به چنین 

سرنوشتی دچار شده است. 
با این همه، ماجرای مؤسس��ه اعتباری کاسپین 
درحالی به یک کاف س��ردرگم تبدیل ش��ده که 
ب��ه نظر می رس��د هرچق��در سیاس��ت های بانک 
مرک��زی در قب��ال س��اماندهی موسس��ات مالی 
غیرمج��از مانند میزان ی��ا ثامن الحجج قابل دفاع 
بوده اس��ت، عملکرد این نهاد در رابطه با مؤسسه 
مجاز کاسپین، تردید ایجاد می کند. این در حالی 
اس��ت که وضعیت سپرده گذاران مؤسسه کاسپین 
در کنار ش��رایط اینک حس��اس و بحرانی بانک ها 
می تواند اعتماد عمومی نس��بت به شبکه بانکی را 
خدش��ه دار کرده و نظام بانکی ای��ران را با چالش 

روبه رو کند.  

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه کاسپین برکنار شدند

سوءتفاهمیاسوءاستفاده؟
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قیمت نیم سکه کاهش یافت
صرافان بازار ارز و طا نرخ هر دالر آمریکا را 3.7۶۲ تومان 
و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی طرح جدی��د را ۱.۲۲۰.4۰۰ 
توم��ان تعیین کردند که نش��ان دهنده افزای��ش اندک نرخ 
دالر و همچنین کاهش قیمت نیم س��که اس��ت. هر یورو در 
ب��ازار آزاد 4.۱۶۰ تومان و هر پوند نیز 4.۸3۸ تومان قیمت 
خورد. همچنی��ن هر نیم س��که ۶79.۰۰۰ تومان و هر ربع 
س��که 37۸.۰۰۰ تومان فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 
۲5۶.۰۰۰  تومان خرید و فروش ش��د و هر گرم طای ۱۸ 

عیار ۱۱7.۱۰7 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.7۶۲دالر آمریکا

4.۱۶۰یورو اروپا

4.۸3۸پوند انگلیس

۱.۰34درهم امارات

۱.۰73لیر ترکیه

57۱یوان چین

35ین ژاپن

۲.9۰۶دالر کانادا

3.۸3۰فرانک سوئیس

۱۲.35۰دینار کویت

۱.۰۰5ریال عربستان

3۲۰دینار عراق

7۰روپیه هند

۸۸۱رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

5۰7.۲5۰مثقال طا

۱۱7.۱۰7هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۱۸۶.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۲۰.4۰۰سکه طرح جدید
۶79.۰۰۰نیم سکه

37۸.۰۰۰ربع سکه
۲5۶.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

ایمان ولی پور
Ivankaramazof@yahoo.com

Telegram.me 
ForsatEmrooz



5 بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
 شنبه
9 اردیبهشت 1396

شماره 770

شاخص کل بورس تهران، پنجمین 
هفت��ه معامالتی امس��ال را با رش��د 
۱.۲ درصدی س��پری ک��رد. در پنج 
روز کاری بورس تهران در هفته اول 
اردیبهشت ماه، شاخص کل توانست 
۹۴۵ واحد رش��د کند و شاخص آزاد 
شناور با رش��د ۷۸۷ واحدی مواجه 
شد. این رشد با نزدیکی به انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در شرایطی اتفاق 
افتاده است که در سی ام فروردین ماه 
گذش��ته ش��اخص کل بازده نقدی و 
قیمتی ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
در رق��م ۷۸ ه��زار و ۶۵۱ واح��دی 
قرار داش��ت. بورس تهران در حالی 
چند روزی است به استقبال ماه دوم 
بهار و فصل انتخابات آمده که فضای 
معامالت همچنان داغ اس��ت و عده 
کثیری برای خریدوفروش س��هام و 
س��رمایه گذاری در ب��ورس داوطلب 
ش��ده اند. در عی��ن ح��ال در فضای 
سیاس��ی کش��ور که آبستن تحوالت 
انتخاب��ات ریاس��ت  مهم��ی چ��ون 
انتخاباتی  است، شعارهای  جمهوری 
و وعده وعیدهای نامزدها به اوج خود 
رسیده و ش��تاب دماسنج بازار سهام 
نیز هفته به هفته گس��ترش می یابد. 

بدین ترتیب پیش بینی می ش��ود تا 
ریاس��ت جمهوری،  انتخابات  موع��د 
کوتاه م��دت  س��رمایه گذاری  رون��د 
سهامداران گسترش یافته و براساس 
آن نیز ش��اخص کل به فتح قله های 

باالتری نائل آید. 

تغییر چهره دارویی ها از منفی 
به مثبت

در هفت��ه اول اردیبهش��ت م��اه، 
دارویی هایی که در ماه های گذش��ته 
معامالت کم رقمی را از خود نش��ان 
داده و بیش��تر رو ب��ه کاهش بودند، 
ش��رایط متفاوت��ی را تجربه کردند و 
تعداد زی��ادی از نمادهای این گروه 
توانس��تند در قیمت پایانی و قیمت 
آخرین معامله، رشد قابل قبولی را از 
خود نشان دهند. همچنین نمادهای 
گروه خودرو در اواخر هفته گذش��ته 
روند کاهش��ی را در پی��ش گرفتند؛ 
هر چن��د که در هفته ه��ای پیش از 
آن توانس��ته بودن��د ب��رای روزهایی 
روند رو به رش��دی در قیمت آخرین 
معامله و قیمت پایانی داشته باشند. 
از س��وی دیگر پاالیش��ی ها همچون 
پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت 
ته��ران، ش��رایط رو به اوج��ی را در 
آخرین روز معامالت هفته گذش��ته 

بر جای گذاش��تند. به طوری که این 
نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی 
دماسنج بازار سهام داشتند. نمادهای 
گروه قند و ش��کر نیز ک��ه از ابتدای 
سال ش��اهد روند صعودی بودند، در 
آخری��ن روز کاری ب��ورس تهران در 
هفته گذش��ته با اوج و حضیض هایی 
مواجه شدند و تعدادی از این نمادها 
در قیم��ت آخرین معامل��ه و قیمت 
پایانی با افت بیش از ۴ درصد مواجه 

شدند.
 

بازدهی آیفکس از ابتدای سال به 
بیش از 5 درصد رسید

معام��الت فراب��ورس ای��ران هفته 
گذش��ته در حال��ی پای��ان یافت که 
حجم و تع��داد دفع��ات معامالت با 
کاه��ش ام��ا ارزش دادوس��تدها ب��ا 
افزای��ش همراه ش��د و در مجموع با 
دادوستد ۲ هزار و ۲۷۵ میلیون ورقه 
بهادار در ۲0۶ هزار دفعه، ارزش این 
نق��ل و انتقال ها به ۱0ه��زار و ۸۶3 
میلیارد ریال رس��ید. در نخس��تین 
اردیبهش��ت ماه  معامالت��ی  هفت��ه 
آیفکس با رشد ۱.۶درصدی، بازدهی 
خود از ابتدای س��ال را به ۵.۴درصد 
رس��اند و روز چهارش��نبه این نماگر 
واح��دی   ۹۲۲ ارتف��اع  در  ب��ازار 

ایس��تاد. همچنین روز یکشنبه سوم 
اردیبهش��ت ماه نیز باالترین حجم و 
ارزش معامالتی در بازار فرابورس رقم 
خ��ورد. بازارهای اول و دوم فرابورس 
هفته پیش میزبان دادوس��تد ۲۱۱ و 
۸30 میلیون س��هم ب��ه ارزش ۴۵۲ 
و ۲۱۱۹ میلی��ارد ریال ب��ود که در 
مقایسه با هفته پیشین کاهش حجم 
و ارزش معام��الت در این دو بازار به 
ثبت رسید. در همین حال بازار پایه 
جابه جای��ی یک ه��زار و ۲۱۸میلیون 
س��هم به ارزش حدود ۵ هزار میلیارد 
ری��ال را تجربه کرد که اگرچه حجم 
معامله این ب��ازار در مقیاس هفتگی 
کاهش یافت اما ارزش دادوس��تد آن 
با رش��د ۹0 درصدی همراه ش��د. در 
این می��ان ارزش معام��الت در بازار 
مش��تقه فراب��ورس نی��ز درحالی که 
حجم آن در مقایسه با هفته پیشین 
افزایش 3۴ درصدی  تغییری نک��رد، 
را ش��اهد بود. در بازار ابزارهای نوین 
مال��ی نیز اوراق بده��ی به ترتیب به 
میزان 3 و ۱3 میلیون ورقه به ارزش 
۲ ه��زار و ۹۲۱ و ۱۹۱ میلیارد ریال 
خریدوفروش ش��دند ک��ه در مقابل 
اف��ت حجم و ارزش دادوس��تدها در 
ای��ن دو ابزار معامالتی، اوراق گواهی 
تسهیالت مسکن در این بازار افزایش 

بی��ش از ۱۵ درص��دی را ب��ه ثب��ت 
رس��اند. اوراق تس��ه همچنین رشد 
۶۲ درصدی تعداد دفعات معامالت را 
نیز تجربه کرد. هفته گذش��ته ارزش 
معام��الت خرد بازار س��هام و اختیار 
س��هام به تفکیک گروه های صنعت 
در مجم��وع بازارهای اول، دوم، پایه، 
بازار مش��تقه و SME ب��ه ۴ هزار و 
۱۵۵ میلی��ارد ریال رس��ید که گروه 
انبوه س��ازی، امالک و مس��تغالت با 
معامله ۷0۲ میلیون سهم، ۱۷ درصد 
از ارزش کل معام��الت را در اختیار 

گرفت. 
و  اساس��ی  فل��زات  گروه ه��ای 
پیمانکاری صنعتی به ترتیب با ارزش 
معام��الت ۵۱۲ و 3۷۲ میلیارد ریال 
س��هم ۱۲ و ۹درصدی از ارزش کل 
معام��الت را به خود اختصاص دادند 
و در رده های دوم و سوم ایستادند. 

در همی��ن حال قطعی��ت معامله 
از  ۴۲.۶۲درص��د  یکج��ای  عرض��ه 
س��هام کنترلی شرکت فروشگاه های 
زنجی��ره ای رف��اه در ب��ازار پای��ه و 
گشایش نمادهای اختیار خرید فوالد 
هرمزگان جن��وب در تابلوی اختیار 
معامله بازار ابزارهای مشتقه از جمله 
رویدادهایی بودن��د که در این هفته 

رقم خوردند. 

روند صعودی شاخص کل شتاب بیشتری گرفت

تنظیمضربانمعامالتبورسباانتخاباتریاستجمهوری

بازار بورس تهران از روز ش��نبه تا ظهر چهارش��نبه هر 
هفته فعال اس��ت. از این رو هر شنبه با همکاری روزنامه 
فرصت امروز و س��ایت بورس س��بز تحلی��ل هفتگی ارائه 
می شود. این تحلیل بیش��تر جنبه اطالع رسانی و آموزش 
دارد.  هفته گذش��ته گ��ام اول با تأیی��د صالحیت نهایی 
نامزدهای انتخاباتی ریاس��ت جمهوری شروع شد و چشم 
بازار با دقت ب��ه رویکردها و اس��تراتژی عملی نامزدهای 
ریاس��ت جمهوری اس��ت. صحبت های اکثر کاندیداها از 
رس��انه ملی بیش��تر انتقاد از دولت در بع��د اقتصادی بود 
و کمت��ر به ارائه ش��یوه های عمل��ی در چگونگی حل این 
مش��کل پرداختند. هر چند تا پای��ان زمان انتخابات زمان 
زیادی مانده و بهتر اس��ت منتظر بمانیم و به دقت بنگریم 
ک��ه چه کس��ی می تواند رویکردی علم��ی و عملی تا ۲۹ 
اردیبهش��ت ماه ارائه دهد. به نامزدها پیش��نهاد می ش��ود 
ب��ازوی ق��وی مطبوع��ات را نادی��ده نگیرن��د. مطبوعات 
می توانند رش��د اقتصادی را سرعت بخشند. اقتصاد با هر 
رویکردی نیازمند شفاف س��ازی اس��ت و این مهم میس��ر 

نیست مگر با داشتن مطبوعات امین که مورد تأیید مردم 
و مسئوالن باشد. 

در ب��ازار س��رمایه در ص��ورت داش��تن فضای ش��فاف 
مطبوعات��ی، از وج��ود ش��ایعات و حرکت ه��ای هیجانی 
غیر علمی جلوگیری می شود؛ فضایی که الزام این روزهای 
بازار بورس اس��ت. با وجود فضای شفاف مطبوعاتی، چند 
س��فته باز و خبرساز جعلی نمی توانند سرمایه عده کثیری 
را به نفع خود ج��ذب کنند. با ادامه روند فعلی غیر علمی 
بازار س��رمایه، به زودی سرمایه ها از این بازار قهر خواهند 

کرد و اعتماد سازی در بورس بسیار سخت خواهد بود. 
ابتدای هفت��ه دکتر عبده تبریزی، عضو ش��ورای عالی 
ب��ورس تحلیلی از اث��ر انتخابات بر بورس و بازار مس��کن 
ارائه دادن��د که به دلیل اهمیت ای��ن پیش بینی به صورت 
خالصه و س��اده در چند خط مجدد بیان می ش��ود. طبق 
نظر ایش��ان صنایع وابس��ته به نفت و گاز، کماکان امکان 
رش��د را در سال جاری دارند، بر همین اساس نفت و گاز 
از صنایع پیش��رو و پرظرفیت بازار س��رمایه برای رشد در 
سال ۹۶ هستند. درباره پیش بینی مسکن در سال جاری 
طبق تحلیل ایش��ان در قالب مشاور وزیر راه، جمله زیر را 

می توان خالصه نتیج��ه گرفت که؛ واحدهای ارزان قیمت 
به اندازه تورم س��ال جاری رش��د می کنند و در واحدهای 

گران قیمت انتظار رشد قیمتی مشاهده نمی شود. 

تحلیل هفته پیش رو. . . 
ب��ا توجه ب��ه نقش انتخابات ریاس��ت جمه��وری بر آینده 
ب��ازار س��رمایه، امید اس��ت کاندیداهای ریاس��ت جمهوری 
رویکردهای مناس��بی در زمینه اقتصادی به ویژه نظام بانکی، 
هدفمن��دی یارانه ه��ا، نظام ارزی، بیکاری، محیط زیس��ت و 
س��رمایه گذاری داخلی و خارجی داش��ته باش��ند. زیر سوال 
بردن همدیگر و تحمیل فش��ار سیاس��ی یا بیان مشکالت از 
زبان مس��ئوالن راه حل معضالت فعلی نیس��ت. به طور مثال، 
هدفمندی یارانه ها که بیش از شش سال از تولد آن می گذرد 
و ۲۵0 هزار میلیارد تومان در قالب یارانه های نقدی به مردم 
پرداخت ش��ده است و هنوز مزایای این طرح در افزایش رفاه 
خانوارها آشکار نشده و حتی مشکالتی نیز افزوده است. حال 
ه��دف گرفتن این طرح و دامن زدن به تبعات آن از س��وی 
برخی کاندیداها به منظور کسب رأی بیشتر فقط افزودن بار 
اقتصادی و توقع بیش��تر از دولت بعدی خواهد بود.  افزایش 

میزان کسب و کار در جامعه نیازمند جذب سرمایه گذار داخلی 
و خارجی اس��ت. در وضعیت فعلی و با کاهش میزان درآمد 
نفت��ی اقتصاد ایران نیازمند بستر س��ازی مناس��ب در فضای 
س��رمایه گذاری اس��ت. با پیش��رفت تکنولوژی بعید به نظر 
نمی رسد که شرکت های بزرگ نفتی در سال های پیش رو با 
کاهش هزینه های اس��تخراج، با نفت ارزان قیمت تا ۲0 دالر 
هم پا به میدان فروش بگذارند!  در زمینه جذب سرمایه گذار 
خارجی در ش��ش س��ال اخیر اکثر کش��ورهای نفتی مانند 
عربس��تان و حتی عراق از ما جلوتر هستند. به طور میانگین 
عراق در این مدت س��الی ۲ میلیارد دالر در ش��رایط آشفته 
سیاس��ی و امنیتی داخلی جذب سرمایه گذار خارجی داشته 
اس��ت! هر چند تاکنون همت مس��ئوالن بر رفع مشکالت و 
موانع بوده اس��ت، اما زمان فعلی نیازمند حرکت بیش��تری 
است.  با در نظر گرفتن شرایط بنیادی فوق، بورس تهران به 
لطف افزایش قیمت در بازار پایه فرابورس روزهای خوش��ی 
را ط��ی می کند. انتظار می رود در روزهای آخر تبلیغات بازار 
بورس وارد حالت ایس��تا شود. امید اس��ت فرد منتخب این 
دوره ریاس��ت جمهوری به ش��عارهای انتخاباتی پایبند بوده 

و آنها را عملی کند. 

یک کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در خص��وص مولفه های 
اثرگذار بر بورس پس از مش��خص ش��دن نتیجه انتخابات 
گفت: ن��وع چینش تیم اقتصادی و معرف��ی تیم اقتصادی 
و برنامه های دولت بعدی در آینده بازار س��رمایه تأثیرگذار 
است. احمدرضا یزدانیان در گفت وگو با تسنیم در خصوص 
تأثی��ر انتخابات بر معامالت بازار س��هام گفت: پیش و پس 
از برگ��زاری انتخابات به دلیل ایج��اد هیجان در بورس، تا 
حدودی تحلیل ها و توجه به مس��ائل بنیادی ش��رکت ها و 
صنایع توسط برخی از معامله گران نادیده گرفته می شود و 
همه اتفاقات در بازار سهام مبتنی بر خبرهای منتشر شده 
اس��ت که برخی از آنها می تواند همراه با شایعاتی باشد. از 
این رو به نظر می رسد تا حدودی جو روانی حاکم بر بورس 
در آستانه انتخابات توام با هیجان است. این کارشناس بازار 
س��رمایه در توصیه به معامله گران اذعان داشت: با توجه به 
این شرایط سهامداران با تأمل و تحلیل بیشتری نسبت به 
دادوستد در بازار سهام اقدام کنند. وی اضافه کرد: البته به 
نظر می رس��د تا حدودی نیز معامله گران با ابهام و احتیاط 
اق��دام به خریدوفروش در بورس می کنند و این دس��ته از 
س��هامداران منتظر مشخص شدن نتیجه انتخابات هستند 
تا پس از آن، بس��ته به دولتی که روی کار می آید، س��مت 
و س��وی بورس معلوم  ش��ود و اقدام به س��رمایه گذاری در 
بازار سهام کنند. این استاد دانشگاه در خصوص مولفه های 
اثرگذار بر بورس پس از مش��خص ش��دن نتیجه انتخابات 

نیز تصریح ک��رد: نوع چینش تیم اقتص��ادی دولت بعدی 
یک��ی از مولفه های مهم و اثرگذار بر اقتصاد و بازار س��هام 
است این موضوع می تواند موجب ایجاد جو روانی و هیجان 
مثبت و منفی در بورس شود. از این رو بازار سهام به نوعی 
منتظر روشن شدن نتیجه انتخابات و معرفی تیم اقتصادی 
و برنامه های دولت بعدی اس��ت. وی همچنین در خصوص 
برداشته شدن دامنه نوسان و نیز پویایی حجم مبنا در بورس 
گف��ت: نگاهی به تاریخچه بازار س��رمایه و محدودیت هایی 

چ��ون دامنه نوس��ان و حجم مبنا نش��ان می دهد با وجود 
قدمت ۵0 س��اله بورس در کشور، بازار سهام کماکان بازار 
نوپایی بوده و هنوز به بلوغ نرس��یده است. یزدانیان اضافه 
کرد: از طرف دیگر برخی از سهامداران بازار سهام هنوز به 
سطح باالیی از دانش و آگاهی نرسیده اند و برخی از ناشران 
و کارگ��زاران و نهادهای مالی نیز الزام��ات اولیه بازارهای 
توسعه یافته در دنیا را کس��ب نکرده اند و مواردی همچون 
اس��تانداردهای مالی، الزامات حسابرس��ی، گزارشات مالی، 

صورت های حسابرس��ی و. . . تأیید کننده این مطلب است. 
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بررسی تنوع ابزارهای 
مالی در ایران و فرصت های سرمایه گذاری متناسب با انواع 
ریسک ها نشان می دهد بورس در کشور ما حکم دریاچه ای 
را دارد ک��ه فاصله زیادی با آب های آزاد دنیا دارد؛ بنابراین 
پی��ش از اینک��ه بورس ما بخواهد به آب ه��ای آزاد دنیا راه 
پی��دا کند باید الزامات آن را فراهم و ایجاد کرد. وی افزود: 
از این رو با توجه به اینکه بازار س��هام در کش��ور هنوز به 
بلوغ کافی نرس��یده است، نهاد ناظر و متولیان بازار سرمایه 
چ��اره ای ندارند جز اینک��ه محدودیت های��ی در معامالت 
ب��ورس ایجاد کنند که دامنه نوس��ان و حجم مبنا از جمله 
این محدودیت ها هستند که ضرورت ایجاد و اعمال آنها تا 
به امروز احس��اس شده اس��ت و این روزها شاید مسئوالن 
بازار س��رمایه به این نتیجه رس��یده اند که باید و به صورت 
تدریجی اقدام به برداش��تن این محدودیت ها کنند و بازار 
سهام را به سمت و سوی بازارهای پیشرفته سوق دهیم. این 
استاد دانشگاه تأکید کرد: از این نگاه می توان گفت شرایط 
بورس برای برداشته شدن دامنه نوسان و پویایی حجم مبنا 
آماده اس��ت. وی با بیان اینکه برای داشتن بازار سرمایه ای 
عمیق باید س��واد مالی را در کشور افزایش دهیم، گفت: تا 
زمانی که دانش و اطالعات در این زمینه افزایش پیدا نکند، 
هر گونه دس��تورالعملی برای برداش��ته شدن محدودیت ها 

ممکن است اثرات مورد انتظار را به همراه نداشته باشد. 

تحلیل هفتگی بازار بورس تهران 

مولفه های اثرگذار بر بورس پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات

بورس بین الملل خبر

فعالیت های مرکز کنترل و نظارت بر 
امنیت اطالعات بازار سرمایه 

س��یداحمد عراقچی، مع��اون اجرایی س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار گف��ت: کاری که از قبل آغاز ش��ده و در 
ح��ال حاض��ر پرقدرت تر پیگیری می ش��ود، نظ��ارت بر 
امنیت اطالعات اس��ت. عراقچ��ی از فعالیت مرکز کنترل 
و نظ��ارت بر امنیت اطالعات بازار س��رمایه در قالب یک 
مرکز مس��تقل خبر داد و گفت: تمام توان سازمان بورس 
متمرک��ز بر بخش نظارت اس��ت. این مقام مس��ئول در 
ادامه به بحث زیرس��اخت های بازار س��رمایه اشاره کرد و 
گفت: در این حوزه فعاًل در س��ایه رفع تحریم های س��ال 
گذشته با شرکت فراهم کننده س��امانه معامالت )آتوس( 
قرارداد مج��ددی امضا کردیم و از همان مقطع کار روی 
به روز رس��انی س��امانه آغاز ش��د. به گفته وی یک گروه 
کامل هفته گذش��ته از این ش��رکت به ای��ران آمدند و با 
ش��رکت مدیریت فناوری در ح��ال تحویل مراحل نهایی 
سامانه معامالت هس��تند و البته پروژه سنگین است، اما 
با همت همکاران ب��ه خوبی پیش می رود و همین روزها 
س��امانه را تحویل گرفته  و وارد فاز آزمایش می شود که 
البته فاز مهم و طوالنی است و از اوایل تابستان عملیاتی 
خواهد ش��د. عراقچی درباره برنامه های س��ازمان بورس 
ب��رای کاهش زمان افش��ای اطالعات ناش��ران گفت: در 
این حوزه اقدامات س��ازمان بورس به س��ه بخش تقسیم 
می ش��ود. بخ��ش اول بازبینی کدال از لحاظ فنی اس��ت 
که رایان بورس در حال بازنگری آن اس��ت تا س��رعت و 

سهولت کار با این سامانه افزایش یابد. 
س��رویس هایی قرار اس��ت روی کدال طراحی شود که 
ارائه اطالعات خام توسط شرکت رایان بورس را راحت تر 
می کند تا باقی ش��رکت ها از آن استفاده کنند. وی ادامه 
داد: بحث دیگر افش��ای اطالعات جزیی تر با فاصله زمانی 
کمتر توس��ط شرکت ها است. سال گذش��ته افشای آمار 
ماهان��ه تولید و فروش ش��رکت ها مصوب ش��د که اتفاق 
خوبی بود. هرچقدر آمار واقعی بیش��تر و سریع تر منتشر 
شود شایعات و خبرهای غیر واقعی کمتر می شوند. معاون 
اجرایی س��ازمان ب��ورس بحث دیگ��ر را بازنگری قوانین 
دانس��ت و گفت: دستورالعمل افش��ای اطالعات و موارد 
مرب��وط در حال بازنگری اس��ت که اگر در برخی قوانین، 
موضوعاتی وجود دارد که با حذف و تسهیل آن به افشای 

اطالعات کمک می شود، بازنگری شود. 

صعود بورس های آسیایی 
بورس های آس��یایی پ��س از اینکه رونمای��ی برنامه کاهش 
مالی��ات دولت آمریکا چندان به مذاق س��رمایه گذاران خوش 
نیامد، از باالترین رکورد دو س��ال اخیر عقب نشینی کردند. با 
ای��ن همه دورنمای رش��د جهانی و فروکش  ک��ردن نگرانی ها 
نسبت به ریسک های سیاسی در اروپا از بازارها حمایت کرده 
است. به گزارش ایسنا، شاخص) ام اس سی ای( بازارهای سهام 
آسیا- اقیانوس��یه ب��ه جز ژاپ��ن پس از اینک��ه اوایل معامالت 
0.۴ درص��د کاهش یافت، تقریباً ثابت ماند. این ش��اخص روز 
چهارشنبه به باالترین رکورد از ژوئن سال ۲0۱۵ به این طرف 
صعود کرده بود. ش��اخص نیک کی  ژاپن 0.۲ درصد اُفت کرد. 
ش��اخص کس��پی کره جنوبی 0.۱ درصد رشد کرد درحالی که 
هانگ س��نگ در هنگ کنگ 0.۴ درصد و ش��اخص ش��انگهای 
کامپوزیت 0.۲ درصد صعود کردند. ش��اخص اس اند پی/ای اس 
ایک��س  اس��ترالیا هم 0.۲ درص��د صعود کرد. از س��وی دیگر 
بازارهای س��هام جهان از نتایج دور نخس��ت انتخابات ریاست 
جمه��وری فرانس��ه آرامش خاط��ر پیدا ک��رده و همچنین از 
نش��انه های رش��د قوی اقتصاد جهانی در ماه های اخیر مورد 

حمایت قرار گرفته اند. 

فرار سهامداران از بازار در پی 
سخت گیری های مالی در چین

س��خت گیری های اخیر چین و بازرس��ی های این کشور از 
مدیران مالی موجب ترس س��رمایه گذاران از ورود به س��هام 
شرکت های چینی شده است. به گزارش سنا، فسادهای مالی 
در چین در میان ش��رکت های بورسی و مدیران مالی موجب 
دس��تگیری چند تن از مدیران ش��رکت ها و سخت گیری های 
اخی��ر مقامات نظارتی این کش��ور در خص��وص گزارش های 
مالی ش��ده است. براس��اس این گزارش، در این میان شرکت 
سرمایه گذاری Eastspring بیش��ترین سود را کسب کرده 
و توانس��ته در موقعیت زمانی مناسب استراتژی خود را بدون 
هیچ گونه لطمه ای به سهامداران، تغییر دهد. کن وونگ، مدیر 
صندوق سرمایه گذاری Eastspring در این خصوص اظهار 
داشت: س��هام ش��رکت های برتر و بزرگ در بورس شانگهای 
ک��ه با نام A Shares معروف هس��تند برای س��رمایه گذاری 
جذاب ترند به این دلیل که کمتر ریسک حضور فساد مالی در 
آنها وجود دارد. وی ادامه داد: شرکت Eastspring در حال 
حاضر در حال موقعیت س��نجی برای سرمایه گذاری در سهام 
ش��رکت های ممتاز است تا بتواند از فرصت پیش آمده در این 
میان اس��تفاده کند. این در حالی است که، شاخص شانگهای 
چی��ن با کاهش ۱.۴ درصدی همراه ش��د و ش��اخص ام اس ای 
چین نیز افت 0.۲درصدی را از آن خود کرد، اما در این میان، 
قیمت سهام شرکت های چینی موجود در بازار شانگهای بهای 
بیش��تری نسبت به قیمت همان س��هم در بازار هنگ کنگ را 
دارند. به این ترتیب، س��هام شرکت هایی که به صورت دوگانه 
هم در بورس هنگ کنگ و هم در بورس چین معامله می شوند 
اختالف قیمت فاحش��ی دارند. این تفاوت قیمت به این دلیل 
اس��ت که مقامات چینی نس��بت به عرضه های اولیه و کنترل 
سرمایه بسیار سخت گیر بوده و این رفتارهای نظارتی موجب 
اعتماد بیشتر س��رمایه گذاران چینی نسبت به سرمایه گذاری 

در سهام شرکت های داخلی شده است. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

علی حیدری
کارشناس بازار سهام



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irایـران زمین شنبه6
9 اردیبهشت 1396

شماره 770

اخبار

12 درصد از اعتبارات سال گذشته راه و 
شهرسازي استان گلستان تخصيص يافت

گ�رگان- خبرن�گار فرصت ام�روز - مدي��ر كل راه و 
شهرسازي استان گلستان از تخصيص 12 درصدي اعتبارات 
س��ال گذش��ته اين اداره كل خبر داد.به گزارش اداره روابط 
عمومي راه و شهرسازي استان گلستان " ابراهيم مبارك قدم 
" در جم��ع كاركنان اداره كل اظهار كرد : مجموع اعتبارات 
سال 1395 اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان دركليه 
بخشها  193 ميليارد تومان بوده است كه ازاين ميزان مبلغ 
19 ميليارد و شش��صد ميليون توم��ان نقدي و 3 ميليارد و 
هش��تصد ميليون تومان بصورت اس��ناد خزانه ودر مجموع 
23 ميلي��ارد و چهارص��د ميليون تومان مع��ادل 12 درصد 
از كل اعتبارتحقق يافته اس��ت .وي تصري��ح كرد:  عليرغم 
محدوديته��اي مالي وبا اعتبارات تخصيص يافته 250 پروژه 
در بخش��هاي مسكن مهر ،س��اخت و روكش راههاي اصلي 
و روس��تايي ، ابني��ه و فني ،س��اختمانهاي دولتي ،خدمات 
روبنايي در سايت هاي مسكن ،پروژه هاي عمران بهسازي و 
راهداري نيز عملياتي ش��ده است.مدير كل راه و شهرسازي 
استان گلس��تان همچنين اش��اره اي به  پروژه هاي اقتصاد 
مقاومت��ي اداره كل نم��ود وبيان كرد : اين پروژه ها ش��امل 
بهس��ازي محور آق قال –گنبد به طول20كيلومتر،آزادشهر 
- ش��اهرود به ط��ول5 كيلومتر،راميان -ش��اهرود به طول 
10 كيلومتر، بهس��ازي و چهارخطه ك��ردن محور كردكوي 
–بن��در تركمن به ط��ول 8كيلومتر ،بهس��ازي گرگان –آق 
ق��ال –اينچه برون به ط��ول 20 كيلومتر ،تكمي��ل بزرگراه 
حد فاصل گاليكش –تنگراه 10 كيلومتر مي باش��د. وی در 
ادامه افزود: اين پروژهها با پيشرفت فيزيكي  با ميانگين 54 
درصد در حال اجراس��ت .مبارك قدم ادامه داد :  اس��تفاده 
از منابع مال��ي جديد ،تكميل پروژه ه��اي اقتصاد مقاومتي 
،پيگيري مصوبات س��تاد بازآفريني شهري ، بهبود شاخص 
راه هاي آسفالته روستايي ،تكميل ساختمان ها وتاسيسات 
 عمومي نيمه تمام از اولويت هاي س��ال جاري اين اداره كل 
مي باش��د.وي همچنين ابراز داش��ت كه در س��الجاري باقي 
مانده واحدهاي مس��كن مهر به متقاضيان واگذار ميشود و 

كليه تعهدات دولت در اين بخش اجرايي خواهدشد.

برگزاری مراسم  جشن عيد مبعث در 
شرکت گازاستان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مراس��م باشكوه عيد 
رس��الت و جش��ن برانگيختگی پيامبر بزرگ اسالم حضرت 
محم��د مصطفی)ص( با حضور  جمع��ی از عالقه مندان به 
ساحت  مقدس پيامبر رحمت و مهربانی در محل نماز خانه 
اداره مركزی ش��ركت گازاستان گلس��تان برگزار گرديد . به 
گزارش رواب��ط عمومی در اين مراس��م معنوی كه با هدف 
گراميداش��ت عيد مبعث ،س��الروز طلوع نب��وت فخركائنات 
برگ��زار گردي��د ش��يفتگان آن حضرت با برگزاری مراس��م 
جش��نی اين روز بزرگ را گرامی داش��تند. در اين مراس��م 
حجت االس��الم والمس��لمين رمضانی امام جماعت شركت  
ضم��ن تبريک اي��ن روز بزرگ و فرخن��ده ، در رابطه با روز 
مبعث و اهداف بعثت پيامبر عظيم الشأن  سخنان مبسوطی 
ارائه نمود و همگان را به پيروی و تاسی از سيره اين پيامبر 
بزرگ��وار دعوت نمود . وی افزود: فلس��فه بعثت پيامبر اكرم 
)ص( مك��ارم االخالق اس��ت و اين بزرگوار آم��د تا فضايل 
اخالق را در جامعه ترويج نمايد و رذايل اخالق را  دور كند 
و اگر می خواهيد پيش��رفت نموده و محبوب دلها شويد اول 
ارتباط با خدا و س��پس مكارم اخالق داشته باشيد.رمضانی 
تصريح كرد: انس��انها همانند معادن طال و نقره هس��تند كه 
بايد از دل آنها چيزهايی استخراج شود و يكی از اين معادن 
مكارم اخالق است، بنابر اين الزم است ابتداء از خانواده خود 
با تعليم و تربيت ش��روع كرد و س��پس آنرا در جامعه نشر و 
گسترش داد .امام جماعت گاز گلستان در خاتمه عيد مبعث 
را عي��د بندگي  و عيد بارش بركته��ا و بعثت پيام آور نور و 
رحم��ت خواند كه  انجام اعمال معن��وی زيادی در اين روز 

فرخنده سفارش شده  است .

با ارسال لوح سپاس صورت پذيرفت 
تقدير نماينده مردم شرق مازندران 

در مجلس شورای اسالمی از مديرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

س�اری – دهق�ان -  نماينده مردم 
ش��ريف بهش��هر ، نكا و گلوگاه با ارسال 
ل��وح سپاس��ی از مديركل راه��داری و 
حمل و نقل جاده ای اس��تان مازندران 
به منظور تالش های مجدانه در خصوص 
حفظ و ايمن س��ازی راههای موجود ش��رق اس��تان تشكر و 
قدردان��ي نمود. ب��ه گزارش خبرنگار مازن��دران ، دكتر علی 
محمد ش��اعری نماينده مردم ش��ريف بهشهر ، نكا و گلوگاه 
و رئيس كميس��يون كشاورزی ، آب و منابع طبيعی مجلس 
شورای اسالمی با ارسال لوح سپاسی از تالش ها و پيگيری 
ه��ای مجدانه مهندس احم��د آفرين محم��دزاده مديركل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان تش��كر و قدردانی 
نمود. در بخش��ي از لوح ارسالي آمده است: به پاس قدردانی 
از ت��الش های مجدانه جنابعال��ی و مديران آن مجموعه در 
س��ال گذش��ته در اجرای طرح های ح��وزه آن اداره كل در 
شهرس��تان های بهش��هر ، نكا و گلوگاه اين لوح س��پاس به 

شما اهداء می گردد.

بسکتباليست ارزنده اراکی به اردوی 
تيم ملی جوانان دعوت شد

اراک- خبرنگار فرصت امروز- رئيس هيات بسكتبال 
اس��تان مرك��زی از دعوت ورزش��كار اين اس��تان به اردوی 
تيم ملی بس��كتبال خب��ر داد. مهرداد داودآب��ادی فراهانی 
اظه��ار كرد: مهدی پيرمحمدی بسكتباليس��ت جوان اراكی 
از س��وی فدراسيون بس��كتبال به اردوی تيم ملی بسكتبال 
جوان��ان دعوت ش��د. وی تصريح ك��رد: اردوی آمادگی تيم 
بس��كتبال جوانان 2018 از 24 تا 27 فروردين ماه در سالن 
بس��كتبال مجموعه ورزش��ی آزادی برگزار می شود. رئيس 
هيات بس��كتبال اس��تان مركزی ادامه داد: بازيكنان دعوت 
ش��ده به اردوی تيم ملی زير نظر محسن شاه علی سرمربی 
تيم ملی به تمرينات آمداده س��ازی می پردازند. داودآبادی 
در بخش ديگری از س��خنان خود ارتق��ای آموزش و دانش 
 افزايی، برگزاری كالس های اس��تعداديابی بانوان، برگزاری 
كالس های داوری و مربيگری در دو بخش آقايان و بانوان را 

از برنامه های سال جاری اين هيات عنوان كرد.

اخبار

مسئول کميته اطالع رسانی وتبليغات ستادانتخابات 
شهرستان شاهرود: 

روابط عمومی ها نقش موثری در تحقق 
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دارند

ش�اهرود- خبرنگار فرصت امروز 
- ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی معاونت 
اس��تانداری و فرمانداری ويژه ش��اهرود 
،عباس اعتماد درجلسه شورای هماهنگی 
روابط عمومی های شهرس��تان شاهرود 
باموض��وع كميته اطالع رس��انی وتبليغات س��تادانتخابات 
 اين شهرس��تان اف��زود: تحوالت فرهنگی منش��اء تحوالت 
سياس��ی، اقتصادی و ... دولتها بر بستر قانون است و روابط 
عمومی ها با رصد و اقدام به موقع  بس��ياری از چالش ها و 
آسيب ها را شناسايی می كنند.مديرروابط عمومی معاونت 
اس��تانداری وفرمانداری ويژه شهرستان شاهرودتاكيد كرد: 
درانتخاباتها بس��ياری از دش��منان داخلی و خارجی نظام 
مقدس جمهوری اس��المی به دنبال ضربه زدن به ريش��ه 
اس��الم و اتحاد مس��لمين هس��تند. وی ادامه داد: حضور 
گسترده اقشار مختلف مردم در انتخابات ، تعيين سرنوشت 
مردم به دست خود و موجب نااميدی دشمنان است . اعتماد 
نخس��تين پيش شرط حل بنيادی مسايل و رفع مشكالت 
فراگير جامعه را افزايش س��طح آگاهی ها و فرهنگ جامعه 
برش��مرد و تاكيد كرد: روابط عمومی ها با داش��تن ارتباط 
 موثر با رس��انه ها ،مردم و مديران دس��تگاه اجرايی هميشه 
م��ی توانندبه عنوان  پل ارتباطی،  مش��كالت را س��ريعتر 
شناس��ايی كنند. مديرروابط عمومی معاونت اس��تانداری 
وفرمانداری ويژه شهرس��تان شاهرودبا اشاره به نقش روابط 
عمومی ها در ايجاد ش��ور و نش��اط سياس��ی و بسترسازی 
فرهنگی، اجتماعی و سياسی، خواستار تالش اعضای كميته 
اطالع رسانی برای رقابت سالم و تحقق مشاركت حداكثری 
م��ردم در انتخابات ش��د.اعتماد در ادامه افزود: فضاس��ازی 
مناس��ب انتخاباتی درسطح شهرستان ش��اهرود در ايجاد 

انگيزه برای شركت گسترده مردم در انتخابات موثر است. 

مهندس حسينی در نشست مديران آبفای گيالن:
در راستای اقتصاد مقاومتی طی 4 سال آتی 

فاضالب 5 شهر ساماندهی خواهد شد
رش�ت- مهن�از نوب�ری- اولي��ن 
نشست هم انديشی مديران اين شركت 
درخصوص سياست های راهبردی آبفای 
گيالن با محوريت اقتص��اد مقاومتی با 
حضور معاوني��ن، مديران امور ، مديران 
س��تادی و روسای ادارات برگزار شد. سيد محسن حسينی 
رئيس هيأت مديره و مديرعامل آبفای گيالن ضمن تقدير از 
تالش و كوشش مجموعه كاركنان شركت در سپری نمودن 
مشكالت سال 95، هدف از برگزاری اين نشست را تصميم 
گيری برای سال 1396 با مقتضيات جديد و امكانات پيش 
رو عن��وان كرد. وی وجود نيروهای متخصص و كارآمد را از 
افتخارات شركت برشمرد و افزود: با تكيه بر علم و دانش و 
ه��وش كاركنان و برنامه ري��زی با مقتضيات زمانی و آناليز 
شرايط موجود و همچنين ترسيم نقشه راه به هدف خواهيم 
رسيد. مديرعامل آبفای گيالن با تأكيد بر تدوين برنامه های 
واقع گرايانه و قابل اج��را در حوزه معاونت ها تصريح كرد: 
توانمندسازی شركت در تمامی ابعاد مهمترين هدف است و 
مهمتر از آن حوزه منابع انسانی است كه با تالش كاركنان 
ش��ركت به رشد و اعتال خواهد رس��يد. وی در ادامه افزود: 
توانمندسازی همكاران موجب توانمندسازی شركت خواهد 
شد و آبفای گيالن نيازمند كاركنان فداكاری است كه با در 
نظر گرفتن منافع جمعی به بالندگی و پويايی شركت توجه 
داشته و در ارائه بهتر خدمات كوشا باشند. مهندس حسينی 
با بيان اينكه يكی از مش��كالت شركت عدم دقت در لوازم 
اندازه گيری است خاطرنشان كرد: با افزايش دقت در اندازه 
گيری خواهيم توانست محصول ارائه شده را بهتر محاسبه 

نمائيم تا بر درآمد شركت افزوده گردد. 

هفتمين جشنواره بين المللی فرهنگی 
– هنری خليج فارس ميزبان وزير 

فرهنگ وارشاد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز 
- سيد رضا صالحی اميری وزير فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی ، مهمان ويژه اختتاميه 
جشنواره بين المللی فرهنگی – هنری 
خلي��ج فارس در بندر الفت می باش��د . 
عليرضا درويش نژاد ، مدير كل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
هرمزگان در نشس��ت خبری جش��نواره فرهنگی – هنری 
خلي��ج فارس گف��ت : اين جش��نواره از 6 ارديبهش��ت در 
بندرعباس آغاز می شود و مراسم اختتاميه 9 ارديبهشت با 
حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و  مقام های عالی رتبه 
و اس��اتيد و دانشمندان مطرح بين المللی در بندر تاريخی 

الفت برگزار می شود .
 وی به ثمرات برگزاری اين رويداد در س��طح ملی و بين 
المللی اشاره كرد و افزود : جشنواره فرهنگی – هنری خليج 
ف��ارس به مركزی برای توليد آثار ب��ا موضوع خليج فارس 
صيانت از هويت آن تبديل ش��ده اس��ت و روز به روز شاهد 
استقبال پژوهشگران ، هنرمندان و اساتيد از اين جشنواره 
هستيم .  مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان اضافه 
كرد : حضور مورخان و انديشمندان خارجی در اولين رويداد 
باعث اثبات بدون ش��ک حقانيت نام خليج فارس می شود 
زيرا اين افراد با اس��تناد به اسناد و مدارك مستدل و بدون 

حب و بغض اعالم نظر می كنند .
 دبير هفتمين جش��نواره بي��ن المللی فرهنگی – هنری 
خليج فارس اين رويداد را يک برنامه مردم محور دانس��ت و 
بيان داش��ت : جشنواره متعلق به همه مردم ، اقوام ، نژادها 
و قوميت هاس��ت و برهمين اساس امسال در بندر تاريخی 
الفت و با مش��اركت قابل توجهی از مردم كه اهل سنت نيز 
هس��تند برگزار می ش��ود . درويش نژاد به ايجاد دبيرخانه 
دائمی جش��نواره و عملكرد آن اش��اره كرد و اظهار داشت: 
در س��ال گذش��ته با تاكيد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
همياری و مش��اركت اس��تاندار ، دبيرخانه دائمی جشنواره 
افتتاح و اقدامات الزم جهت تخصيص اعتبار خاص از طريق 
مجلس پيگي��ری و در مراحل آخر قرار دارد. وی به معرفی 
بخش های مختلف جش��نواره پرداخت و گفت : از ش��ش 
ارديبهشت جشنواره با افتتاح دومين جشنواره منطقه ای مد 
و لباس ايرانی و اسالمی خليج فارس در مجتمع فرهنگيان 
آغاز می شود و13 گروه از استان های سيستان و بلوچستان،  

هرمزگان بوشهر و خوزستان به رقابت خواهند پرداخت .

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - طی مراس��می تورج فتاحی به 
عنوان سرپرس��ت دفتر روابط عمومی شركت برق منطقه ای معرفی 
شد. مديرعامل شركت در اين مراسم گفت: روابط عمومی در شركت 
يک نقش مهم و راهبردی دارد و بايد تالش ش��ود نظرها نس��بت به 
روابط عمومی تغيير و از حالت س��نتی به يک  روابط عمومی مدرن  
برای پيشبرد اهداف سازمانی تبديل گردد. محمود دشت بزرگ افزود: 
روابط عمومی بايد به دنبال اين باشد  از ابزارهای مختلف  برای ايجاد 
پل ارتباطی بين مخاطبان درون  و برون سازمانی در جهت انعكاس 
فعاليت های شركت استفاده كند. وی تصريح كرد : از مديريت جديد 
انتظار دارم اس��تفاده از علم ، فناوری  و هنر به عنوان س��ه اصل مهم 
رواب��ط عمومی همواره مورد توجه قرار گيرن��د و روابط عمومی بايد 
همانند يک اتاق شيشه ای  باشد به صورتی همه چيز در آن شفاف 
و  زيبا ديده ش��ود. رئيس هيات مديره و مديرعامل ش��ركت سهامی 
برق منطقه ای خوزس��تان، با تقدير و تش��كر از همه كس��انی كه در 
سال های گذش��ته در روابط عمومی خدمت كرده اند، اظهار داشت:  
فعاليت های خوبی در س��ال های پيش صورت گرفته ولی انتظار از 

روابط عمومی خيلی باالس��ت  و بايد تحرك بيش��تری در اين حوزه 
ش��اهد باشيم كه اميدواريم  اين اتفاق با حضور مدير جديد رخ دهد. 
وی اضافه كرد: مديريت و هدايت افكار عمومی يكی از رس��الت های  
بزرگ روابط عمومی  است و مدير اين مجموعه بايد بتواند با  همراهی 
و همدلی همه كاركنان در اين مس��ير گام بردارد و ارتباط مستقيم 
و تنگاتنگی با ديگر بخش های ش��ركت و گروههای برون س��ازمانی 
برقرار كند. دش��ت ب��زرگ همچنين برای بهب��ود برنامه های آينده 
روابط عمومی پيش��نهادهايی ارايه كرد ك��ه از آن جمله می توان به 
پرهيز  از  روزمرگی، تقويت بدنه كارشناس��ی روابط عمومی، انعكاس 
به موقع موفقيت ها، برنامه ريزی، سياس��تگذاری و تدوين راهكارها، 
تخصص گرايی و استفاده از فناوری های نوين در روابط عمومی اشاره 
ك��رد. وی همچنين گفت: اميدواريم با حضور آقای تورج فتاحی  كه 
يكی از فرهيختگان استان هستند در سال جديد شاهد حركت های 
ارزشمندی در روابط عمومی باشيم و از همه معاونان و مديران انتظار 
دارم با ايشان همكاری كنند. رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت 
برق منطقه ای خوزستان  در ادامه  خاطرنشان كرد: در دو ماه پايانی 

سال 95  فراز و نشيب هايی در صنعت برق خوزستان  بواسطه گرد و 
غبار در بخش های توليد، انتقال و توزيع  بوجود آمد كه همه كشور 
بسيج شدند و به كمک صنعت برق خوزستان آمدند كه خدا را شكر 
توانستيم  اين بحران را با موفقيت پشت سر بگذاريم كه در اين بحران 
97 پست  برق  انتقال و فوق توزيع  در يک حركت جهادی شستشو 
داده شدند. دشت بزرگ گفت: درسال 95 پروژه های بزرگی در بخش 
انتقال و فوق توزيع انجام ش��ده كه در نوع خودش بی س��ابقه  و در 

كشور بی نظير بوده است.

بندرعب�اس- خبرن�گار فرص�ت ام�روز - 
مهن��دس هوش��نگ ماليی ب��ا تاكيد ب��ر اهميت 
و جايگ��اه رس��انه ه��ا در اطالع رس��انی و آگاهی 
بخش��ی و در نتيجه كمک به رش��د و توسعه همه 
جانب��ه جامعه به ارائ��ه گزارش عملكرد ش��ركت 
آب منطق��ه ای هرمزگ��ان پرداخ��ت و گف��ت : در 
اس��تان ش��اهد بارندگی های بس��يار خوبی بوديم 
ك��ه هم ب��رای طبيع��ت و هم رفع مش��كالت كم 
آب��ی كش��اورزان بس��يار مثمرثمر واقع ش��د. وی 
افزود : متوس��ط بارندگی ساالنه اس��تان در دوره 
50 س��اله 183 ميليمت��ر و از ابت��دای س��ال آبی 

تاكنون242ميليمتر كه نسبت به 50 سال گذشته 
52 درصد افزايش داشته است. مهندس ماليی در 
ادامه با اش��اره به شعار سال اظهار داشت : توليد و 
اش��تغال متكی به آب اس��ت زيرا هم در اقتصاد و 
هم در بحث توليد محصوالت كش��اورزی آب نقش 

بس��زايی دارد. مديرعامل آب منطقه ای هرمزگان 
تصريح نمود: كمتر از 3 درصد از آبهای كره زمين 
ش��يرين و برای بقا ، توليد و اقتصاد می توان از آن 
اس��تفاده كرد. مهندس ماليی ب��ا تاكيد بر محدود 
 بودن منابع آبی افزود : كل منابع آبی كه در استان 
می توانيم روی آن برنامه ريزی نماييم حدود 2/3 
ميلي��ارد متر مكعب اس��ت . وی تصريح نمود : ما 
در اس��تان 1000 كيلومتر س��احل  با 14 جزيره  
داري��م كه امكان توس��عه مناب��ع آب غير متعارف 
از طريق ش��يرين س��ازی در آنها هست . هوشنگ 
مالي��ی در بخ��ش ديگری از س��خنان خود عنوان 

ك��رد : از مجم��وع 17 رودخانه در اس��تان ، روی 
4 رودخان��ه س��د اح��داث كردي��م و از اين طريق 
در توس��عه كش��اورزی و صنعت استفاده می شود. 
وی در م��ورد پ��روژه های ش��ركت آب منطقه ای 
هرمزگان  اظهار داشت : شركت ما سدسرنی را در 
دست احداث دارد كه سال 97 آبگيری می شود و 
س��د گابريک كه در حال حاضر مناقصه آن برگزار 
ش��ده اس��ت . مديرعامل آب منطقه ای هرمزگان 
افزود : همچنين پروژه بزرگ س��اماندهی11 هزار 
هكت��ار اراضی دش��ت ميناب در برنام��ه های اين 

شركت قرار دارد.

تبري�ز - فالح- رييس ش��ورای اس��المی 
كالنشهر تبريز گفت: عدم شفافيت محل تامين 
اعتبار خودكفايی ش��هرداری ها پاش��نه آش��يل 
قوانين شهری در كشور است. به گزارش خبرنگار 
ما در تبريز، دكتر ش��هرام دبيری در نشس��ت با 
روسای ش��ورای شهر و ش��هرداران كالنشهرها 
گفت: شهرداران كالنش��هرها از پتانسيل بسيار 
بااليی برخوردارن��د و می توانند امضای حداقل 
200 نماينده مجلس را برای بررس��ی بيش��تر 
و تصحي��ح اليح��ه ف��وق جم��ع آوری كنند تا 
نظ��رات اصالح��ی كالنش��هرها روی آن اعمال 
ش��ود و بدين گونه درآمد پايدار ش��هرداری ها با 
مشكل مواجه نش��ود. وی افزود: مطابق قانونی 

كه مجلس ش��ورای اسالمی به تصويب رسيده، 
شهرداری های كالنشهرهای كشور بايد خودكفا 
و مس��تقل باشند، ولی محلی برای تامين منابع 
مالی آنها مش��خص نش��ده اس��ت كه به عنوان 
بزرگتري��ن نقطه ضعف، پاش��نه آش��يل قوانين 
ش��هری اس��ت و هر از چندگاهی دس��تخوش 

تغيير و تحول از س��وی دولت ها می شود.  دكتر 
دبيری در نشست هم انديشی روسای شوراهای 
اسالمی و شهرداران كالن شهرهای كشور كه در 
تاالر ش��هر مشهد برگزار شد، با بيان اين مطلب 
اف��زود: با توجه ب��ه مصوب��ه غيرقانونی دريافت 
مالي��ات بر ارزش افزوده ش��هرداری ها توس��ط 
دولت، اگر بخواهيم ن��وع ديگر عوارض دريافت 
كنيم متاس��فانه ديوان عدال��ت اداری آن را لغو 
خواهد كرد و می توان گفت كه در واقع دس��ت 
شهرداری  ها در اين ماجرا كامال بسته شده است. 
وی تصريح كرد: مقرر ش��ده كه رئيس جمهور 
اليح��ه درآمد پاي��دار ش��هرداری ها و مديريت 
يكپارچه را به مجلس ارسال نمايد تا به تصويب 

و در نهايت اجرا برسد ولی درحال حاضر خالف 
اين موضوع شكل گرفته و اختيارات شهرداری ها 
توس��ط دولت كاس��ته ش��ده اس��ت و به نوعی 
مالياتی كه شهرداری ها از آن برای آبادانی شهر 
اس��تفاده می كردند، در خزانه دولت قرار خواهد 
گرفت. رييس شورای اس��المی كالنشهر تبريز 
يادآور ش��د: شهرداران كالنش��هرها از پتانسيل 
بس��يار بااليی برخوردارن��د و می توانند امضای 
حداق��ل 200 نماينده مجلس را برای بررس��ی 
بيشتر و تصحيح اليحه فوق جمع آوری كنند تا 
نظرات اصالحی كالنشهرها روی آن اعمال شود 
و بدين گونه درآمد پايدار شهرداری ها با مشكل 

مواجه نشود.

بررسی پروژه تبريز 2۰1۸ در نشست مجمع نمايندگان استان آذربايجان شرقی با رئيس سازمان ميراث فرهنگی

آقاپور: در ایام نوروز هیچ نشانی از تبریز 2018  در اماکن فرهنگی و گردشگری وجود نداشت 
پزشکیان: دولت باید بپذیرد که می خواهد پروژه تبریز 2018 را  عملیاتی کند 

سرپرست دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان معرفی شد 

نشست خبری مديرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با اصحاب رسانه 

رييس شورای اسالمی کالنشهر تبريز:

عدم شفافيت محل تامين اعتبار خودکفايی شهرداری ها پاشنه آشيل قوانين شهری است

تبريز -فالح- مجمع نمايندگان 
اس��تان آذربايج��ان ش��رقی جه��ت 
بررس��ی برنامه های س��ازمان ميراث 
صناي��ع  و  گردش��گری  فرهنگ��ی، 
دس��تی برای پ��روژه تبري��ز 2018 
ب��ا زه��را احمدی پور، مع��اون رئيس 
جمهور نشس��تی برگ��زار كردند. به 
گزارش خبرنگ��ار ما در تبريز به نقل 
از تارنمای اطالع رس��انی ش��هرداری 
تبريز، صادق نجفی در نشست مجمع 
نمايندگان اس��تان آذربايجان شرقی 
انتخ��اب تبريز ب��ه عن��وان پايتخت 
گردش��گری كش��ورهای اس��المی را 
يک فرص��ت ارزش��مند مل��ی برای 
تقويت شاخص های گردشگری كشور 
دانست.ش��هردار تبريز افزود: تأثيرات 
»تبري��ز 2018« فرات��ر از مح��دوده 
جغرافيايی تبريز بوده و دس��تاوردی 
اقتص��ادی،  اه��داف  خدم��ت  در 
گردشگری و فرهنگی كشور است لذا 
اين امر ايج��اب می كند كه اهداف و 
برنامه ه��ای آن در يک نگرش ملی و 
با مشاركت عموم دستگاه های اجرايی 
م��ورد توجه ق��رار بگي��رد.وی اظهار 
كرد: تبري��ز 2018 يک موضوع ملی 
است كه دستاوردهای آن در خدمت 
گردشگری كش��ور خواهد بود از اين 
 رو نگ��رش ملی ب��ه اي��ن موضوع و 
نق��ش آفرين��ی دول��ت و نمايندگان 
م��ردم در مجل��س و ش��ورا در اي��ن 
دكت��ر  اس��ت.  ض��روری  خص��وص 
معصوم��ه آقاپ��ور، نماين��ده م��ردم 
شبستر در مجلس ش��ورای اسالمی 
نيز با گاليه از ش��رايط گردشگری در 
تبريز عنوان كرد: با وجود اينكه پروژه 

تبريز 2018 در دس��تور كار اس��ت، 
اما ش��اهد بودي��م كه در اي��ام نوروز 
هيچ نش��انی از اين پ��روژه در اماكن 
فرهنگی به خصوص��ی بر روی بليط 
های گردش��گری وجود نداشت. وی 
ادام��ه داد: اين در حالی اس��ت كه بر 
روی بليط های گردشگری تصاويری 
از اصفهان و شيراز به چشم می خورد 
اما تصويری از تبريز بر روی بليط ها 
خالی بود.دكتر محمدحسين فرهنگی 
نيز گفت: با توجه به شرايط اكوزيست 
استان آذربايجان شرقی و جاذبه های 
گردشگری تمام شهرستان های اين 
استان بسته سياستی از سوی سازمان 
ميراث فرهنگی و وزارت ارشاد تقديم 
شده اس��ت كه در اين بسته امكانات 
موجود را بررس��ی می كند. نماينده 
مردم تبريز، اس��كو و آذرشهر عنوان 
كرد: يكی از پيش��نهاداتی كه بايد در 
اين زمين��ه مدنظر گرفت رخدادهای 
فرهنگ��ی، هن��ری اس��ت ب��ه طور 
 مثال باي��د برنامه ای ب��رای برگزاری 
جش��نواره  های س��ينمايی در نظ��ر 
گرفت كه نيازمند برآورد هزينه است. 
دكتر مس��عود پزشكيان، نايب رئيس 

مجلس شورای اس��المی تاكيد كرد: 
اگر دولت پذيرفته كه تبريز به عنوان 
اس��الم  پايتخت گردش��گری جهان 
معرفی ش��ود بايد اولويت های كاری 
خ��ود را بر روی پ��روژه تبريز 2018 
تعريف كند. نماين��ده مردم تبريز در 
مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: 
اما اگ��ر دولت قصدی ب��رای تبديل 
تبريز به پايتخت گردش��گری جهان 
 اسالم ندارد برگزاری چنين جلساتی 
بی نتيجه خواهد بود بنابراين در گام 
اول دول��ت بايد متعهد ب��ه مديريت 
پ��روژه باش��د.وی گف��ت: اول دولت 
باي��د بپذي��رد كه می خواه��د پروژه 
تبريز 2018 را عملياتی كند س��پس 
مش��خص ش��ود ما به عنوان مجلس 
چگونه م��ی توانيم ب��ه آن ها كمک 
كنيم. دكتر پزش��كيان اظهار داشت: 
اگر دولت چنين پ��روژه ای را بپذيرد 
بايد مانند برگزاری مسابقات جهانی 
فوتب��ال همه هم��ت خ��ود را برای 
فراه��م كردن امكانات ب��ه كار گيرد. 
سلمان خدادادی با اشاره به نشستی 
كه با جهانگيری معاون اول رياس��ت 
جمهوری داش��ته است، گفت: برآورد 

بنده از آن جلس��ه اين بود كه دولت 
آمادگ��ی الزم برای برگ��زاری پروژه 
تبري��ز 2018 را ن��دارد و هيچ برنامه 
ري��زی در اين زمينه در دس��توركار 
نيس��ت كه اين موضوع باعث ريختن 
آبروی تبريز است.  وی با بيان اينكه 
زم��ان زي��ادی را از دس��ت داده ايم، 
اظه��ار داش��ت: انتظار داري��م دولت 
هم��ه همت خ��ود را در اين مس��ير 
ب��ه كار گيرد و بدان��د نمايندگان نيز 
از تم��ام ت��وان خود ب��رای هماهنگ 
كردن س��ازمان ها اس��تفاده خواهند 
كرد.  زهرا س��اعی با اشاره به ظرفيت 
انجم��ن ه��ای مردمی عن��وان كرد: 
 در مس��ير برگ��زاری تبري��ز 2018 
می ت��وان از م��ردم و انجم��ن های 
كاره��ای  انج��ام  ب��رای  فرهنگ��ی 
فرهنگ��ی، هن��ری اس��تفاده ك��رد.
اس��ت الزم  بنابراي��ن  گف��ت:   وی 

كميته ای در مس��ير برگ��زاری تبريز 
2018 طراحی ش��ود تا بتوان از تمام 
ايده های مردم استفاده و همه آن ها 
را در يک فضا جمع آوری كرد.يوسف 
داوودی، نماينده مردم س��راب تاكيد 
كرد: الزم است به پتانسيل شهرهای 
مختل��ف آذربايج��ان ش��رقی توجه 
ويژه ای داش��ت و در طراحی برنامه 
عنوان كرد كه هر ش��هری با شرايط 
آب و هوايی و پتانس��يل گردشگری 
چه نقش��ی می تواند در پروژه تبريز 
2018 داشته باشد. يعقوب شيوياری، 
نماينده مردم ميانه عنوان كرد: زمانی 
كه معاون اول رياس��ت جمهوری در 
پروژه تبريز 2018 نيست چطور می 
توانيم انتظار داش��ته باش��يم دولت 

بتواند از عهده اي��ن پروژه برآيد. وی 
تاكي��د ك��رد: تبري��ز 2018 نيازمند 
اعتبار ويژه اس��ت ك��ه در اين زمينه 
ضعف هايی به چشم می خورد. زهرا 
احمدی پور، رئيس س��ازمان ميراث 
فرهنگ��ی نيز گفت: زمان��ی كه بنده 
به سازمان آمدم پايتخت گردشگری 
جهان اس��الم در كميسيون فرهنگی 
دول��ت به تصويب رس��يده ب��ود و از 
طري��ق وزارت ارش��اد مراحل آن در 
حال پيگي��ری اس��ت. وی گفت: اما 
برای بررس��ی پتانسيل های فرهنگی 
تبريز كميته هايی در سازمان ميراث 
فرهنگی تشكيل شده است تا مباحث 
تاريخ��ی و ميراث��ی ني��ز مدنظر قرار 
گي��رد. احمدی پور تاكيد كرد: اما در 
اين مسير الزم است برش های زمانی 
و مكان��ی متع��ددی در برنامه ريزی 
برای تبريز 2018 انجام گيرد تا همه 
ظرفيت های استان ديده شوند.معاون 
رئيس جمهور عنوان كرد: در مس��ير 
برگزاری تبريز 2018 از تجربه مشهد 
2017 استفاده خواهيم كرد البته در 
آن پروژه زمان ما بسيار كم بود و تنها 
توانس��تيم كارهای زيرساختی انجام 
دهي��م و البته با تف��اوت برنامه های 
ارش��اد و س��ازمان نيز مواجه بوديم. 
احمدی پ��ور همچني��ن در ادامه به 
تبديل شدن سازمان ميراث فرهنگی 
به وزارتخانه، گفت: هرچند كه مصوبه 
مجل��س را قانون می دانيم اما اعتقاد 
داريم از آنجايی كه مطالعات پژوهشی 
ب��ر روی اين موض��وع صورت نگرفته 
است تبديل س��ازمان به وزارتخانه با 

روح برنامه ششم مغايرت دارد.

اصفهان- خبرن�گار فرصت امروز - امروز 
باحض��ور وزير ني��رو در اصفهان به��ره برداری 
از پ��روژه تصفي��ه خانه و ش��بكه جم��ع آوری 
فاضالب شهرهای ورنامخواس��ت و سده لنجان 
و ني��ز آغ��از اجرای ش��بكه فاضالب ش��هرهای 
ديزيچه و زيباش��هر با مشاركت بخش خصوصی 

 صورت م��ی گيرد. پروژه تصفيه خانه و ش��بكه 
جمع آوری فاضالب ش��هرهای ورنامخواس��ت و 
س��ده لنجان با تحت پوشش قراردادن 35 هزار 
نف��ر جمعيت و با ظرفي��ت 4680 مترمكعب در 
روز ب��ه بهره ب��رداری می رس��د. هزينه اجرای 
تصفي��ه خانه 110 ميليارد ريال و هزينه اجرای 

ش��بكه فاضالب اين ش��هرها 250 ميليارد ريال 
برآورد گرديد كه در مجموعه اين پروژه با هزينه 
360 ميلي��ارد ريال به بهره برداری می رس��د. 
اجرای ش��بكه فاضالب و تصفي��ه خانه فاضالب 
ش��هرهای ورنامخواست و سده لنجان با سرمايه 
گذاری شركت فوالدمباركه به روش بيع متقابل 

انجام ش��د. همچنين مقررش��د عمليات اجرای 
ش��بكه فاضالب شهرهای ديزيچه و زيباشهر كه 
در مجموع 167 كيلومتر اس��ت ب��ا پيش بينی 
هزينه ای در حدود 960 ميليارد ريال با مشاركت 
 ش��ركت ف��والد مباركه ب��ه روش بي��ع متقابل 

می باشد كه باحضور وزير نيرو آغاز شود. 

باحضور وزير نيرو صورت می گيرد

بهره برداری و آغاز 3پروژه در بخش فاضالب با مشارکت بخش خصوصی در اصفهان

ام�روز-  فرص�ت  خبرن�گار  بوش�هر- 
گردهمائی روس��ای مالی س��ازمان بنادر س��ال 
96، با حضور ذيحس��اب و مدي��ركل امور مالی 
س��ازمان و روسای مالی بنادر كشور با محوريت 
هماهنگی در بستن حسابهای مالی سال 1395 
و تبيي��ن رئوس اهداف س��ال 96 ب��ا تاكيد بر 
نظم و انضباط و ش��فافيت مالی در بندر بوشهر 
برگ��زار ش��د. به گ��زارش روابط عموم��ی،   در 

اين نشس��ت مديركل بن��ادر از افزايش فعاليت 
های صادراتی  بنادری چون عس��لويه و خارك 

پ��س از برج��ام خبر داد. ذيحس��اب و مديركل 
ام��ور مالی س��ازمان  نيز در اين نشس��ت اعالم 
داش��ت: ارتق��ای س��طح كنترل ه��ای داخلی، 
بازطراحی فرايند وصول درآمدهای س��ازمان و 
ارائ��ه خدمات الكترونيكی مالی به مش��تريان از 
مهمترين رئوس برنامه های اداره كل امور مالی 
س��ازمان در سال 1396 می باشد. حيدر فرزانه 
اظهار داش��ت: بندر بوشهر يكی از بنادری است 

كه س��ازمان بنادر و دريان��وردی به طور جدی 
روی آن س��رمايه گذاری نموده است و با تحقق 
طرح توسعه بندر بوشهر در جزيره نگين، آينده 
روش��ن و درخش��انی را پيش رو خواهد داشت. 
فرزانه اظهار داش��ت: در بح��ث وصول مطالبات 
بنادر اس��تان بوشهر كارنامه موفقی داشته است 
و درواقع بنادر استان بوشهر يكی از بنادر پيشرو 

در وصول مطالبات می باشد.

تاکيد بر انضباط و شفافيت مالی در نشست رِوسای مالی سازمان بنادر
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 ح��ذف کارت س��وخت در برخی 
بنزی��ن،  توزی��ع  جایگاه ه��ای  از 
گمانه زنی ه��ا ب��رای خداحافظ��ی با 
کارت مذکور را تقویت کرده اس��ت؛ 
موضوع��ی که به اعتقاد بس��یاری از 
کارشناسان، حفظ کارت اشاره شده 
به دلیل نقش موثر آن در جلوگیری 
از قاچاق س��وخت، ض��روری به نظر 

می رسد. 
طرح یک فوریتی مجلس ش��ورای 
اسالمی برای حفظ کارت سوخت، از 
دس��تورکارهای هفته جاری مجلس 

به شمار می رود. 
آغ��از عرض��ه بنزین ب��دون کارت 
س��وخت در برخ��ی از جایگاه ه��ای 
توزی��ع ای��ن محص��ول، ب��ار دیگر 
زمزمه های حذف کارت اش��اره شده 

را بر سر زبان ها انداخته است. 
مصطف��ی آل حبیب، کارش��ناس 
حوزه انرژی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتص��اد و ان��رژی، با اش��اره به نظر 
برخی مس��ئوالن دولت��ی، مبنی بر 
ع��دم توجیه اس��تمرار اس��تفاده از 
کارت سوخت در شرایطی که بنزین 
تک نرخی ش��ده، عنوان کرد: اگرچه 
از زاویه مذکور، حذف کارت اش��اره 
ش��ده منطق��ی به نظر می رس��د اما 
نباید از نقش س��ازنده آن در کاهش 

قاچاق سوخت به سادگی گذشت. 
وی اف��زود: به رغ��م نظ��ر برخ��ی 
مس��ئوالن دولت��ی و تاکید بر حذف 
کارت سوخت، تعدادی از نمایندگان 
مجلس شورای اس��المی با این نظر 
مواف��ق نیس��تند و معتقدن��د بای��د 

همچنان حفظ شود. 
آل حبی��ب عن��وان ک��رد: مصوبه 
کمیس��یون ان��رژی مجل��س مبنی 
بر اصالح م��اده یک قانون توس��عه 
حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف 

سوخت، نش��ان از عزم مجلس برای 
حفظ کارت مذکور دارد. 

کارش��ناس ح��وزه ان��رژی گفت: 
قطعی ش��دن طرح مذکور، مستلزم 
تصویب نهایی و رأی مثبت اکثریت 
نمایندگان مجل��س در صحن علنی 
خواه��د بود که ب��ا عنای��ت به نظر 
پژوهش ه��ای  مرک��ز  کارشناس��ی 
مجلس ش��ورای اسالمی و نظر ستاد 
مرک��زی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
مبن��ی بر احتم��ال افزای��ش قاچاق 
س��وخت در ص��ورت ح��ذف کارت 
مربوط��ه، احتمال تایی��د و تصویب 

طرح، باال به نظر می رسد. 
 پایش دقیق مصرف س�وخت، 
کارت  از  اس�تفاده  واس�طه  ب�ه 

سوخت حاصل می شود

و  محق��ق  بزرگ��واری،  امی��ن 
انرژی، در گفت وگو  پژوهشگر حوزه 
با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اش��اره 
ب��ه امکان پای��ش دقیق و مس��تمر 
میزان مصرف س��وخت در شهرها و 
استان های کشور به واسطه استفاده 
از کارت مربوط��ه گف��ت: ف��ارغ از 
هرگون��ه جهت گیری سیاس��ی باید 
به این واقعی��ت اذعان کرد که یکی 
از اقدامات مثبت دولت گذش��ته به 
تعری��ف و طراح��ی کارت س��وخت 

معطوف می شود. 
وی اف��زود: ب��رای راه ان��دازی این 
طرح و سامانه، هزینه های سنگینی 
مصرف ش��ده، اما متاسفانه برخی با 
توجی��ه ت��ک نرخی ش��دن بنزین و 
سوخت گیری  فرآیند  ش��دن  زمانبر 

رانن��دگان در جایگاه ه��ای توزی��ع 
بنزین، در صدد حذف کارت سوخت 
هس��تند.  بزرگواری عنوان کرد: در 
ش��رایطی که قاچاق س��وخت یکی 
از چالش های کش��ور ایران در طول 
سال های گذشته بوده، هیچ ضرورتی 
ب��رای ح��ذف کارتی ک��ه وجود آن 
موانع��ی ج��دی در جهت س��هولت 
قاچ��اق ایج��اد می کن��د، احس��اس 
نمی ش��ود.  محقق و پژوهشگر حوزه 
انرژی گف��ت: به اعتق��اد بنده برای 
آغاز هر طرحی ابت��دا باید معایب و 
محاس��ن آن مورد بررسی قرار گیرد 
و در ص��ورت چرب��ش محاس��ن آن 
ب��ر معایب احتمالی، باید نس��بت به 
اجرایی شدن یا حفظ و استمرار آن 

اقدامات الزم عملیاتی شود. 

 حفظ کارت سوخت منافع 
عده ای را به خطر می اندازد؟! 

چن��دی پیش حس��ینعلی حاجی 
دلیگان��ی، نماینده مجلس ش��ورای 
اس��المی در گفت وگویی با رسانه ها 
ادامه و اس��تمرار اس��تفاده از کارت 
سوخت را حافظ منافع کشور عنوان 

کرد. 
وی معتقد است: عده ای در اطراف 
وزارت نفت یا مدیران بازنشسته این 
با بودن کارت  وزارتخانه، منافع شان 

سوخت از بین می رود. 
حاجی دلیگانی می گوید: این افراد 
به دنبال شرکت های برندینگ برای 
توزی��ع بنزین بین ش��رکت پخش و 
جای��گاه داران هس��تند و منافعی در 

جهت حذف کارت سوخت دارند. 
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس عنوان می کند: 
در برخ��ی شهرس��تان های م��رزی، 
از س��اعت 2 ب��ه بعد بنزی��ن عرضه 
نمی کنند و بقیه آن قاچاق می ش��ود 
و با عنایت ب��ه اختالف قیمت 600 
تومانی بنزین در ایران در مقایسه با 
کشورهای همسایه، همچنان قاچاق 
سوخت )برای عده ای( سودآور است. 
با چنی��ن اوصاف��ی، می طلبد نه 
تنها کارت سوخت حفظ شود بلکه 
به دلی��ل نقش موثر آن در مقابله و 
مبارزه ب��ا قاچاق، ضرورت تقویت و 
توسعه هرچه بیشتر آن نیز احساس 
می ش��ود؛ ام��ری که ط��ی روزهای 
آین��ده و در ص��ورت جل��ب نظ��ر 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
در صح��ن علنی، حفظ آن به عنوان 
ی��ک قان��ون الزم االج��را تصویب و 
احتماال با تایی��د نهایی و ابالغ آن، 
اجرای طرح حذف کارت س��وخت 

ملغی خواهد شد. 

کارت سوخت می ماند یا می رود؟ 
خبر

مزایای فعالیت تاکسی های آنالین 
شهرداری )کارپینو(

عضو هیأت رئیس��ه شورای اسالمی ش��هر تهران در رابطه با 
راه اندازی تاکس��ی آنالین ش��هرداری )کارپینو( گفت: سازمان 
تاکسیرانی در طول چهار سال گذشته در تالش بوده تا در قالب 
طرح کال سنتر اقدام به راه اندازی تاکسی آنالین کارپینو کند.  
ابوالفضل قناعتی افزود: طی این مدت زمان، شرکت های اسنپ 
و تپسی که به دنبال راه اندازی این سامانه آنالین بوده اند موفق 
شدند ظرف مدت زمانی کوتاه تر به فعالیت در حوزه تاکسی های 
آنالین در سطح ش��هر تهران اقدام کنند و پیشگام این عرصه 
ش��وند.  وی در ادامه تصریح کرد: تاکسی های آنالین از مزایای 
بس��یاری برخوردارند و شهروندان رضایت بیش��تری از وجود 
این گونه تاکس��ی ها در پایتخت دارند.  وی خاطرنش��ان کرد: 
سازمان تاکسیرانی کلیه رانندگان تاکسی های آنالین را در 
چارچوب قوانین آموزش داده و آنها را همچون تاکسیرانان 
دیگر از نظر س��وابق کاری، عدم اعتیاد، عدم س��وء سابقه، 
وضعیت تاهل و س��المت جس��می و روحی مورد گزینش 
قرار داده تا ش��هروندان و مس��افران با اطمین��ان و اعتماد 
کامل از این خدمات اس��تفاده کنند.  قناعتی اظهار داشت: 
متاسفانه ش��رکت های آنالین اسنپ و تپسی همچون سازمان 
تاکسیرانی فعالیت نمی کنند و رانندگان خود را مورد گزینش 
قرار نداده اند و از این نظر مورد اطمینان نیس��تند، در حالی که 
سازمان تاکس��یرانی س��امانه 1888 را برای دریافت انتقادات، 
پیش��نهادات و شکایات مس��افران در نظر گرفته است و از این 
طریق ب��ه تخلفات رانندگان رس��یدگی می کند.  عضو هیأت 
رئیس��ه شورای اسالمی ش��هر تهران در پایان اذعان داشت: 
تنها مزیت تاکسی های آنالین اسنپ و تپسی در نرخ دریافت 
کرایه آن اس��ت که نسبت به س��ازمان تاکسیرانی پایین تر 
اس��ت و این قابل تقدیر است، ولی بهتر است این شرکت ها 
ساماندهی شوند و مجوزهای الزم را از معاونت حمل و نقل و 
ترافیک ش��هرداری تهران اخذ کنند تا بتوانند در چارچوب 

قوانین به ادامه فعالیت خود بپردازند. 
 

 
افزایش درآمد رنو فرانسه با فروش 

خودرو به ایران
ش��رکت فرانس��وی رنو اعالم کرد در حال��ی که مدل های 
جدی��د موجب افزایش فروش و باال رفتن قیمت خودروهای 
این ش��رکت شده و در عین حال تولید خودرو برای شرکای 
صنعت��ی رن��و از جمل��ه ایران افزای��ش یافته اس��ت، میزان 
درآمد این ش��رکت در سه ماهه نخس��ت سال 2017 رشد 
 داشته اس��ت. میزان درآمد سه ماهه ش��رکت رنو نسبت به 
10.49 میلیارد یوروی مدت مش��ابه س��ال گذشته افزایش 
یافته و به 13.13 میلیارد یورو )14.27 میلیارد دالر( رسیده 
اس��ت. این در حالی است که براساس برآورد 10 تحلیلگری 
ک��ه در نظرس��نجی رویترز ش��رکت ک��رده بودن��د، انتظار 
 می رفت میزان درآمد ش��رکت رنو در این بازه س��ه ماهه به 
12.49 میلیارد یورو برسد که درآمد محقق شده فعلی بیش 
از ای��ن رقم اس��ت.  افزایش تقریبا 16 درص��دی در تحویل 
خودروهای جدید مهم ترین عامل در رش��د درآمد ش��رکت 
رنو بوده و درآمد این ش��رکت را به میزان 9.2 درصد افزایش 
داده اس��ت.  میزان فروش خودروهای شرکت رنو به شرکای 
صنعت��ی از جمله خودروی میکراس تولیدی در فرانس��ه به 
شرکت نیس��ان و همچنین خودروهای نیمه مونتاژ شده رنو 
به ایران، میزان درآمد این ش��رکت فرانس��وی را 3.5 درصد 
افزایش داده است.  همچنین نوسانات رخ داده در بازار ارز از 
جمله تقویت روبل روسیه و رئال برزیل، 1.3 درصد به درآمد 

این شرکت اضافه کرده است. 

در حالی در سال گذشته تنها 6443 دستگاه 
خودرو صادر شد که طبق هدف گذاری صورت 
گرفته این میزان باید به یک میلیون دس��تگاه 

در سال افزایش یابد. 
خودروس��ازان داخلی در کنار داش��تن نقاط 
ضع��ف در کیفیت برخ��ی خودروهای تولیدی 

دچار مشکل دیگری به نام صادرات هستند. 
هم اکنون تیراژ خودروهای صادراتی از سوی 
خودروسازان داخلی بس��یار پایین بوده و بازار 
خارجی ای��ن محصوالت نیز مح��دود به چند 
کشور در حال توسعه با محوریت عراق است. 

در این زمینه با وجود تمام هدف گذاری های 
صورت گرفته در س��ال گذش��ته )1395( تنها 

6443 دستگاه خودرو از س��وی خودروسازان 
داخلی صادر شد. 

ای��ن وضعی��ت در حال��ی اس��ت ک��ه طبق 
پیش بینی صورت گرفته تا سال 1404 )حدود 
هشت سال آینده( صادرات خودروهای سواری 
باید به یک میلیون دس��تگاه در س��ال افزایش 

یابد. 
در این زمینه در سند »اهداف و سیاست های 
 »1404 اف��ق  در  خ��ودرو  صنع��ت  توس��عه 
آمده اس��ت که در این س��ال تیراژ تولید انواع 
خودروی س��بک )س��واری و وان��ت( باید به 3 
میلیون دس��تگاه برس��د که 2 میلیون دستگاه 
آن در بازار داخلی عرضه ش��ده و یک میلیون 

دستگاه نیز صادر شود. 
هدف گ��ذاری ص��ادرات یک دس��تگاه از هر 
سه دس��تگاه خودروی تولیدی در سال 1404 
در حالی اس��ت که هم اکنون می��زان صادرات 
خودرو ب��ا هدف گذاری ص��ورت گرفته فاصله 

بسیار زیادی دارد. 
معتقدن��د  کارشناس��ان  ش��رایط  ای��ن  در 
خودروهای فعلی تولیدی از سوی خودروسازان 
داخلی به دلیل قدیمی بودن پلتفرم ها و پایین 
بودن کیفیت، قابلیت صادرات نداشته و با ادامه 
تولی��د این خودروها نمی توان امیدی به رش��د 

صادرات داشت. 
با این ح��ال با توجه ب��ه قراردادهای جدید 

منعق��د ش��ده بی��ن خودروس��ازان داخلی با 
خودروس��ازان مط��رح جهان��ی از جمل��ه پژو، 
س��یتروئن و رنو می ت��وان امید داش��ت که با 
جایگزین��ی خودروه��ای جدی��د و با کیفیت با 
خودروه��ای فعلی بت��وان به تدری��ج صادرات 
خودرو را افزایش داده و به اهداف تعیین شده 
نزدی��ک ش��د.  در این زمین��ه وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت نیز در سیاس��ت گذاری های 
خود در زمینه ورود خودروس��ازان خارجی به 
ایران در پس��ابرجام ش��رط صادرات 30 درصد 
خودروهای تولیدی در ایران را به عنوان یکی از 
شروط اصلی همکاری با خودروسازان خارجی 

تعیین کرده است. 

فاصله بین اهداف و واقعیت های صنعت خودرو! 

خبر

بازبینی خطوط تاکسی در پایتخت
قائم مقام معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از 

بازبینی خطوط تاکسی در تهران خبر داد. 
ش��هریار افندی زاده در مورد بازبینی ایستگاه ها و خطوط 
تاکس��ی در تهران با بیان اینکه تاکسی های خطی براساس 
مسافت به دو دس��ته مسافت کوتاه و بلند تقسیم می شوند، 
گف��ت: از نظ��ر علمی و کارشناس��ی، تاکس��ی های خطی با 
مسافت بلند کارایی پایینی دارند، چرا که تا تاکسی مسافت 
طوالن��ی را برود و بر گردد، عم��ال با ترافیکی که وجود دارد، 

نمی تواند زمانبندی مناسبی برای مسافر داشته باشد.
وی ب��ا بیان اینکه 40 هزار تاکس��ی خط��ی در تهران فعال 
هس��تند، ادامه داد: در تاکس��ی های خطی با مس��افت کوتاه 
مش��کلی نداریم و در زمان پیک ترافیک این خطوط مش��کل 
کمبود و نبود مس��افر وجود ندارد، ام��ا در زمان پیک ترافیک 
ب��رای تاکس��ی های خطی ب��ا مس��افت بلند مش��کل داریم، 
به گونه ای که معموال این تاکس��ی ها در مسیرهای طوالنی در 
ترافیک س��نگین می مانند و نمی توانند به مسافران منتظر در 
پایانه ه��ا خدمات ارائ��ه کنند و بر همین اس��اس، بازنگری در 
خطوط بلن��د و تبدیل آنها ب��ه خطوط کوتاه در دس��تور کار 
 قرار دارد و کارشناس��ان در حال بررس��ی این موضوع هستند. 
وی با بیان اینکه یکی دیگر از مش��کالت تاکس��ی های خطی، 
نبود مس��افر در س��اعات غیر پیک اس��ت و به همی��ن دلیل، 
تاکسی ها از خط خارج ش��ده و در سطح شهر به ارائه خدمت 
می پردازند، گفت: باید این موضوع نیز س��اماندهی ش��ود و به 
دنبال آن هس��تیم تا با کمک نرم افزار، تاکس��ی های خطی در 
ساعات غیر پیک را به خطوطی که درخواست مسافر بیشتری 
دارند هدایت کنیم.  افندی زاده افزود: بر این اساس، تاکسی های 
خطوطی که مسافر ندارند، به دیگر خطوطی که تقاضای مسافر 
 بیشتر است سوق داده می شوند تا عرضه متناسب با تقاضا باشد. 
به گفته سرپرست سازمان تاکسیرانی تهران تا شش ماه آتی این 

مهم به صورت پایلوت اجرایی خواهد شد. 

گسترش محصوالت بازوی پرفورمنس 
نیسان نیسمو

می��ان  در  زی��ادی  از محبوبی��ت  به ط��ور س��نتی  نیس��ان 
طرف��داران پرفورمن��س برخوردار ب��وده و حاال ه��م می خواهد 
 ه��ر م��دل تولی��دی خ��ود را به نس��خه نیس��مو مجه��ز کند. 
این خودروساز ژاپنی در حال برنامه ریزی برای گسترش سبد محصوالت 
 پرفورمنس خود با محصوالت جدید در بازارهای بیش��تری است. 
به منظور دس��تیابی به این هدف، نیس��ان اع��الم کرده که واحد 
تج��اری خودروهای نیس��مو را راه ان��دازی می کن��د و این واحد 
ب��ه دنب��ال گس��ترش تولیدات نیس��مو ب��ه بیش��تر از 15 هزار 
 خودروی��ی اس��ت که هم اکن��ون در هر س��ال تولید می ش��وند. 
اس��ت:  گفت��ه  کاتاگی��ری  تاکائ��و  آق��ای  نیس��مو   مدی��ر 
به عنوان زیربرند نیس��ان، نیس��مو محصوالت بیش��تر و بیشتری 
خواهد س��اخت و ارزش های ذاتی خودروهای نیس��ان را نش��ان 
خواه��د داد. ب��ا ترکیب تج��ارب و تخصص کمپانی ه��ای گروه 
نیس��ان، خودروه��ای نیس��مو باع��ث خواهند ش��د مش��تریان 
 نیس��ان از خودروهای این برند بیش��تر از همیش��ه ل��ذت ببرند. 
 GT-R،  در ح��ال حاض��ر تیونینگ نیس��مو روی خودروه��ای
370Z، ج��وک و س��نترا عرضه ش��ده و مدل های نوت )ورس��ا( 
و پات��رول نی��ز در بازارهای دیگ��ر از این بس��ته تخصصی بهره 
می برند. هنوز حرفی درباره دیگر خودروهای نیس��مو زده نش��ده 
اما از دیدن اینکه مدل های نیس��موی آلتیما، ماکس��یما، روگ و 
مورانو عرضه ش��وند، شگفت زده نخواهیم شد. همچنین احتمال 
 تولید نس��خه نیسموی پولسار و حتی پیکاپ تراک ها وجود دارد. 
در پای��ان باید گفت هر مدل نیس��مویی که تولید ش��ود، باعث 

خوشحالی ما و طرفداران و البته خریداران خواهد شد. 
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وزی��ر راه و شهرس��ازی در واکنش ب��ه وعد ه های 
انتخاباتی برخی نامزدها مبنی بر پرداخت 250 هزار 
توم��ان ماهانه به افراد بیکار باالی 18 س��ال و ایجاد 
1.5 میلیون شغل در سال یا 5 میلیون شغل در چهار 
سال، گفت: برخی آگاهانه می خواهند مردم را گمراه 
کنن��د. عباس آخوندی در گفت وگ��و با خبرآنالین با 
گمراه کننده خواندن این قبی��ل اظهارات، ادامه داد: 
در واق��ع نامزدهایی که چنین صحبت هایی می کنند 
می دانن��د که دارند وعده ه��ای غیرواقعی می دهند و 
آگاهانه می خواهند م��ردم را گمراه کنند. وزیر راه و 

شهرسازی درباره بهترین ظرفیت ساالنه ایجاد شغل 
در ح��وزه راه و شهرس��ازی، اظهار ک��رد: آمار دقیق 
اش��تغال در این ح��وزه را وزارت کار، تع��اون و رفاه 
اجتماع��ی دارد، اما به عنوان یک معیاری که می توان 
مدنظر ق��رار داد، بی��ش از 7درصد تولی��د ناخالص 
داخل��ی در ح��وزه حمل و نق��ل و ح��دود 6-5درصد 
تولید ناخالص داخلی در حوزه مسکن است. بنابراین 
چیزی حدود 13 تا 14 درصد تولید ناخالص داخلی 
در حوزه راه و شهرس��ازی وجود دارد و متناس��ب با 

همین ظرفیت می توان ایجاد اشتغال کرد. 

برخی نامزدها آگاهانه وعده های غیرواقعی می دهند تا جامعه گمراه شود

منتق�دان  زیب�اکالم:  ص�ادق   
معتقدن�د برج�ام دس�تاوردی برای 
کشور نداش�ته اما مخالفت ترامپ با 
آن نشانه موفقیت ما در این قرارداد 

بین المللی است. 
  نماین�ده مردم ته�ران در مجلس 
شورای اس�المی گفت: مردم نوبرانه 
ثمره برجام در اقتصاد کش�ور را در 

سال 96 می چشند. 
 یک قانونگذار آمریکایی: با برجام موقعیت آمریکا امن تر است

تیتر اخبار

مدیر پیش بینی و هشدار س��ریع سازمان هواشناسی 
گفت: روز ش��نبه  )۹ اردیبهشت ماه(س��امانه بارشی از 
سمت ش��مال غرب به کشور وارد می ش��ود. به گزارش 
ایس��نا، اح��د وظیف��ه افزود: براس��اس تحلی��ل آخرین 
داده های هواشناسی و نقشه های پیش یابی، طی روزهای 
شنبه و یکشنبه )۹ و 10 اردیبهشت ماه( برای استان های 
واقع درش��مال غرب، غرب، جنوب غرب، سواحل دریای 
خزر، دامنه های جنوبی البرز، دامنه های زاگرس مرکزی 
و جنوبی، برخی استان های واقع در مرکزو جنوب شرق 
کش��ور رگبار ب��اران و رعد وب��رق و وزش باد پیش بینی 
می شود. روز دوشنبه )11 اردیبهشت ماه( از شدت بارش 
باران کاس��ته می ش��ود. وی در ادامه گفت: طی سه روز 
آینده برای اس��تان های واقع در نوار شرقی کشور به ویژه 

سیستان وبلوچس��تان وزش باد و گردوخاک پیش بینی 
می ش��ود. دمای اکثر نقاط کش��ور به ویژه نوار شمالی از 
امروز بعدازظهر تا اواس��ط هفته جاری افزایش می یابد. 
وظیف��ه در پایان درباره هوای اس��تان تهران در روزهای 
آینده اظهار کرد: هوای اس��تان تهران شنبه، کمی ابری 
تا نیمه ابری در بعدازظه��ر همراه با افزایش ابر و گاهی 
اوقات رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می ش��ود. 
بیش��ترین و کمتری��ن دمای هوای ب��ه ترتیب 26 و 16 
درجه س��انتیگراد خواهد بود. هوای این استان یکشنبه 
کمی ابری تا نیمه ابری، گاهی اوقات همراه با افزایش ابر 
و احتمال بارش پراکنده پیش بینی می ش��ود و بیشترین 
دمای این روز 28 درجه و کمترین آن 17 درجه خواهد 

بود. 

ورود سامانه بارشی به کشور

  معاون رئی�س جمهوری در امور زنان 

و خانواده در دیدار ریم�ا القادری، وزیر 
کار و امور اجتماعی سوریه تصریح کرد: 
امی�دوارم نشس�ت هایی نظیر نشس�ت 
تخصص�ی وزرای امور زنان کش�ورهای 
اس�المی، ب�ه همبس�تگی و همگرایی و 
وحدت جوامع اس�المی در حوزه زنان و 
خانواده منتج شده و پیشرفت و توسعه 

پایدار جوامع اسالمی را رقم بزند. 
   مدیرعامل س�ازمان تامین اجتماعی: 

امس�ال افزایش حق�وق بازنشس�تگان 
ن�رخ ت�ورم  از  باالت�ر  تامین اجتماع�ی 

خواهد بود.
 6۵درصد تهرانی ها مخالف حضور ورزشکاران و هنرمندان در شورای 

شهر هستند.

تیتر اخبار

عالقه مندان و هنرمندان تا پایان تیرماه سال 13۹6 فرصت 
دارند نس��خه نهایی فیلم خود را هم��راه با عکس کارگردان 
برای دبیرخانه دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد 
ارسال کنند. به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، خسرو 
رفیعی دبیر اجرایی و عضو هیأت داوران جش��نواره، با اعالم 
این خبر گفت: این جش��نواره که به ابتکار بانک پاسارگاد در 
حال برگزاری اس��ت، طی فراخوانی در سال 13۹5 کار خود 
را آغاز کرد. وی ادامه داد: ثبت نام و ارس��ال آثار به دبیرخانه 
دومین جش��نواره فیلم 180ثانیه ای پاس��ارگاد، از س��وی 
عالقه مندان و هنرمندان کشور همچنان ادامه دارد و استقبال 
بس��یار خوبی از این جشنواره به عمل آمده  است. وی با بیان 
این مطلب که زمان آثار ارائه ش��ده نباید بیش از 180 ثانیه 
باش��د، تصریح کرد: این جشنواره عالوه بر محورهای اصلی، 
ی��ک بخش جنبی نیز دارد که در آن ایده های هر بخش که 

امکان ساخت پیدا نکرده اند، مورد ارزیابی داوران قرار خواهند 
گرفت. وی در پایان در خصوص جوایز این جش��نواره تأکید 
ک��رد: به نفرات اول تا چهارم در هر بخش این جش��نواره به 
ترتیب تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 80 
میلیون ریال، تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 
60 میلیون ریال، تندیس جش��نواره به همراه دیپلم افتخار 
و مبلغ 40 میلیون ریال و تندیس جشنواره به همراه دیپلم 
افتخار و مبلغ 20 میلیون ریال اهدا می ش��ود. همچنین در 
بخش جنبی، به چهار ایده برتر در هر بخش که امکان ساخت 
پیدا نکرده اند، تندیس جش��نواره ب��ه همراه دیپلم افتخار و 
مبلغ 10 میلیون ریال پرداخت خواهد ش��د. گفتنی اس��ت 
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، تماس با 
 دبیرخانه و همچنین ثبت نام، به س��ایت جشنواره به نشانی

 www. pasargadfilmfest. ir مراجعه کنند. 

پایان تیرماه، مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد

  نیکالس کیج هنگام بازی در یک صحنه 
از فیلم  »#211« در بلغارستان دچار حادثه 

شد و به بیمارستان انتقال یافت. 
یک پیشکس�وت میراث فرهنگی و استاد 
دانش�گاه گفت:  »بنیاد مستضعفان نشان 
داده ک�ه امان�ت دار درجه یک ب�رای آثار 
فرهنگی تاریخی نبوده، بلکه این سازمان 
میراث فرهنگی اس�ت که همواره امانت دار 

درجه یک این آثار است.«
 نمایش »روزن« به کارگردانی جواد عاطفه با بازی بازیگران سوئدی 

و ایرانی در تئاتر شهر استکهلم به روی صحنه رفت. 

تیتر اخبار

لیونل مسی فاش کرد زین الدین زیدان تنها بازیکنی بوده 
که او تقاضا کرده اس��ت پیراهنش را داشته باشد. به گزارش 
ایس��نا و به نقل از دیلی میرور، لیونل مس��ی بازیکنی است 
که اغلب فوتبال دوس��تان معاصر دوس��ت دارند در کنار یا 
مقابل او بازی کنند و در پایان بازی این ش��انس را داش��ته 
باش��ند تا پیراهن خ��ود را با اعجوبه فوتب��ال جهان عوض 
کنند. تعویض پیراهن بین بازیکنان نشانه ای از احترام بین 
فوتبالیست هاس��ت. برای لیونل مسی بعد از بازی های خود 
همراه بارسلونا و تیم ملی فوتبال آرژانتین بارها اتفاق افتاده 
است که پیراهن خود را با بقیه نفرات تعویض کند که در اکثر 
موارد بنا به درخواس��ت بازیکنان روبه روی مسی بوده است. 

مسی اعالم کرد تنها یک بازیکن بوده که او درخواست کرده 
اس��ت پیراهنش را با او عوض کند و آن بازیکن، زین الدین 
زیدان بوده اس��ت. او درباره این موضوع گفته است: معموالً 
درخواست نمی کنم پیراهنم را با بازیکن دیگری عوض کنم. 
اگر بازیکن روبه روی من یک آرژانتینی باشد، دوست دارد این 
اتفاق رخ بدهد. اگر این طور نباشد هر بازیکنی که درخواست 
کند، پیراهنم را به او می دهم. تنها یک بار در فوتبال تقاضا 
کردم که پیراهن بازیکن دیگری را داشته باشم و آن زیدان 
بوده است. وقتی لیونل مسی فوتبال خود را در بارسلونا شروع 
کرد و در ترکیب اصل��ی این تیم به میدان رفت، زین الدین 

زیدان سال های آخر فوتبال خود را سپری می کرد. 

تنها بازیکنی که مسی درخواست تعویض پیراهن با او را کرد

  علی دایی، س�رمربی تی�م نفت تهران 
در نشس�ت خبری روز گذش�ته گفت:  من 
و بازیکنان می خواهی�م با تمام توان در دو 
بازی باقی مانده فصل جاری شرکت کنیم 
و خوش�حالیم که کابوس این فصل طی دو 

هفته آینده پایان می یابد. 
  تحقیقات نشان داده که پیاده روی عالوه 

بر اینکه بر سالمت قلب تأثیر مثبت دارد به 
سالمت مغز نیز کمک می کند. 

  دروازه ب�ان تی�م فوتب�ال پرس�پولیس با وج�ود تمدید ق�رارداد 
چهار ساله به فکر جدایی از جمع سرخپوشان است. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

یک��ی از مس��ائلی ک��ه همیش��ه در انتخاب��ات 
گوناگون چالش برانگیز بوده اس��ت و حساسیت ها 
و تبع��ات زیادی را به همراه داش��ته کیفیت عمل 
صداوسیما در رعایت اصل عدالت انتخاباتی است.  
از اقدامات پس��ندیده و مثبت صدا و سیما در دو 
س��ه دوره اخیر برگزاری برنامه مناظره مس��تقیم 
کاندیداها با یکدیگر اس��ت که بازتاب بسیار خوبی 
در ارتقای آگاهی م��ردم و افزایش قدرت انتخاب 
آنها و البته تش��ویق مردم به شرکت در انتخابات 
داش��ته که شایسته تقدیر اس��ت.  اما نکته مهمی 
که رنج آور و مورد انتقاد اس��ت و صداوس��یما را از 

مسیر بی طرفی خارج می کند برنامه های جهت دار 
آن در تهی��ه گزارش ها وگفت وگو با مردم اس��ت. 
وجه اش��تراک نوع این برنامه ها که در بخش های 
پربینن��ده ای مثل20:30هم پخش می ش��ود نقد 
عملکرد دولت اس��ت که تا تخریب و س��یاه نمایی 
هم جلو می رود.  بدیهی است وقتی با مردم درباره 
انتظارات شان صحبت می شود مطالب مختلفی از 
جمله مشکالت ش��ان در حوزه ه��ای مختلف مثل 
بیکاری، بدهی به بانک ها، گرانی یا طرح مشکالت 
منطقه و محل ش��ان هم مطرح می شود. جمالتی 
از ای��ن قبیل که کار نداریم دستفروش��م، زیر بار 

مش��کالت اقتصادی کمرمان خم ش��ده، کسی به 
فکر جوان ها نیس��ت، مگه با این حقوق کم می شه 
زندگ��ی کرد، از هوای اهواز و ریزگردها و غبار چه 
خبر؟ ب��را چی درس بخونیم؟ و امثال این مطالب 
که طبیعتا مس��تقیما مقصر وجود این مش��کالت 
دول��ت و رئیس جمه��ور فعلی یا مع��اون اول که 

کاندیدا هستند می شوند.  
حجم این گونه مطالب گاهی آنقدر زیاد است 
که اس��تنباط می شود صداوس��یما خود دارای 
مواضع خ��اص خودش هس��ت و می خواهد در 
مقاب��ل کاندیدای حاکم به رقاب��ت بپردازد و با 

دیگ��ر کاندیداه��ای رقیب هم آوا ش��ود.  قطعا 
نظر بر این نیس��ت که صداوس��یما دیدگاه های 
مردم را مطرح نکند و انتظارات شان را منعکس 
نکند، بلک��ه بی طرفی خود را حفظ کند و طرح 
جه��ت دار و ب��ا گرایش خاص زیر س��وال بردن 
عملک��رد دول��ت آن  ه��م با خاکس��تری کردن 

شرایط عجین نشود.  
صدا وس��یما متعلق به همه مردم با گرایش ها و 
سالیق مختلف اس��ت، خود را به کاندیدای هفتم 

تبدیل نکند. 
               سیدحمید کالنتری،معاون وزیر کار

رئیس فراکس��یون امی��د با بیان اینکه عقالنی��ت مبتنی بر خرد 
جمع��ی و حف��ظ انس��جام، رویک��رد اصالح��ات در انتخابات 2۹ 
اردیبهشت اس��ت، تأکید کرد: نباید اجازه دهیم هیچ گونه اختالف 
ناشی از انتخاب افراد در لیس��ت های انتخاباتی اصالح طلبان برای 
ش��وراهای شهر به انس��جام جریان اصالح طلب آس��یب وارد کند. 
به گزارش ایس��نا، محمدرضا عارف در نشس��ت رئیسان ستادهای 
استانی حزب ندای ایرانیان با بیان اینکه جریان اصالحات از ابتدای 
ده��ه ۹0 با توجه ب��ه جمع بندی های حاصل از دهه 80 به رویکرد 
عقالنیت و خرد جمعی دس��ت یافته اس��ت، حرکت ارزشمند این 
جریان در انتخابات س��ال ۹2 را نمودی از رویکرد عقالنیت مبتنی 

بر خرد جمعی معرفی کرد. 
وی ب��ر اهمیت ت��داوم این حرکت تأکید ک��رد و گفت: گام دوم 
حرکت جریان اصالحات در این مس��یر با انتخابات مجلس در سال 
۹4 برداش��ته ش��د و امروز پیروزی در انتخاب��ات ۹6 و پس از آن 
آمادگی برای انتخابات مجلس در سال ۹8 ادامه حرکت آغاز شده 

است. 
عارف همچنین انتخابات ش��وراهای ش��هر و ریاست جمهوری را 
مه��م توصیف کرد و افزود: هر یک از ای��ن دو انتخابات بر دیگری 
تأثیرگ��ذار خواهند بود. س��ال گذش��ته با وج��ود بعضی ضعف ها 
و کاس��تی ها با اتف��اق آراء روحانی را گزینه مناس��ب کاندیداتوری 

ریاس��ت جمهوری اعالم کردی��م. این انتخاب نش��ان دهنده دوری 
ش��ورای عالی اصالح طلبان از س��هم خواهی اس��ت. رئیس شورای 
عالی سیاس��ت گذاری اصالح طلبان با اش��اره به آرای اصالح طلبان 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری گفت: شورای عالی اصالح طلبان با 
بررس��ی همه ش��رایط و عملکرد دولت آقای روحانی در چهار سال 
گذشته معتقد است دولت توفیقات بسیاری داشته و بسترهایی نیز 

برای ادامه این مسیر آماده کرده است. 
وی همچنی��ن عملکرد سیاس��ی دول��ت در مدیریت اس��تان ها 
و انتخ��اب بعض��ی مدیران را یکی از انتق��ادات اصلی اصالح طلبان 
به حس��ن  روحانی دانس��ت.  ع��ارف درباره رویکرد ش��ورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان در انتخابات شوراهای شهر نیز گفت: 
هدف اصلی ما حفظ وحدت، انسجام و پیروی از خرد جمعی است. 
بی ش��ک زمانی که مس��ئله رقابت مطرح می ش��ود اختالف نظرها و 
ش��کاف هایی ایجاد می شود که با توس��ل به رویکرد تبعیت از خرد 

جمعی این اختالف نظرها در نهایت برطرف خواهد شد.  
رئیس فراکس��یون امید با بیان اینکه جری��ان رقیب در مقطعی 
ب��ه دنبال آن بود که آخرین می��خ را به تابوت اصالحات بزند، ولی 
موفق نشد، تصریح کرد: وقتی جریان رقیب با انسجام اصالح طلبان 
روبه رو ش��ود طبیعی اس��ت که اگر بتوان��د آن را بر هم می زند، به 
همین دلیل نباید اجازه دهیم هیچ گونه اختالف ناش��ی از انتخاب 

افراد در لیس��ت های انتخاباتی اصالح طلبان برای شوراهای شهر به 
انسجام به دست آمده موجود آسیب وارد کند. 

ع��ارف ادام��ه داد: در ته��ران نزدیک به 200 نفر واجد ش��رایط 
حضور در لیس��ت انتخاباتی اصالح طلبان در شورای شهر هستند. 
انتخاب 21 نفر از میان آنها بس��یار دش��وار اس��ت. ش��ورای عالی 
سیاس��ت گذاری به این نتیجه رسیده اس��ت که در تهران و مراکز 
اس��تان ها به ارائه لیست های واحد بپردازد اما در سایر شهرستان ها 
و بخش ها به این موضوع ورود نکند.  وی تأکید کرد: سابقه جریان 
اصالحات به عنوان جریانی ریش��ه دار در انقالب نش��ان داده است 
که اگر مدیریت صحیح انجام ش��ود این جریان می تواند 70درصد 
از مردم را بس��یج کند.  عارف همچنین با اش��اره به اینکه عملکرد 
دولت به خوبی بررس��ی ش��ده و مطالبات ش��ورای سیاست گذاری 
اصالحات و فراکس��یون امید از دولت مطرح ش��ده است، از تعامل 
مثبت با س��تادهای انتخاباتی روحانی در سراس��ر کشور خبر داد.  
رئیس شورای عالی سیاس��ت گذاری اصالح طلبان همچنین حزب 
ن��دای ایرانیان را برآمده از رویکرد عقالنیت مبتنی بر خرد جمعی 
در جریان اصالحات دانس��ت و از روس��ای ستادهای انتخاباتی این 
حزب در استان ها خواست با حفظ این رویکرد به تقویت مشارکت 
مردمی در انتخابات و به دس��ت آم��دن پیروزی قطعی در دور اول 

انتخابات ریاست جمهوری بپردازند. 

صدا وسیما کاندیدای هفتم؟ 

محمدرضا عارف:

نباید اختالف بر سر لیست ها انسجام اصالح طلبان را بر هم زند

انتخابات با برگزاری اولین مناظره داغ شد

نخس��تین دور مناظ��ره نامزده��ای دوازدهمی��ن دوره انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری عصر روز گذش��ته آغاز ش��د. ای��ن مناظره  با 
محوریت موضوعاتی نظیر کنترل حاشیه نش��ینی، راهکارهای رشد 
عدالت اجتماعی، حل مش��کل مسکن و ازدواج، کاهش بوروکراسی 
و اش��تغال به کار خ��ود پایان داد. در ادامه گزی��ده ای از مهم ترین 

صحبت ها را می خوانید:
 رئیسی؛ آنچه نگران کننده است این است که ضریب جینی در 
س��ال های هدفمندی یارانه بیشتر شده و ما شاهد افزایش طبقات 
اجتماعی هس��تیم و از 36 واحد به 43 واحد رسیده؛ یعنی افزایش 
هفت واحد. ما باید نس��بت به دهک های پایین حتما افزایش یارانه 
داشته باشیم. ما باید نسبت به اخذ مالیات از کسانی که حقوق زیر 
3میلیون دارند تجدیدنظر کنیم. قطعا می توان با اقداماتی نسبت به 
قش��ر فقیر جامعه و ایجاد شغل برای بیکاران این فاصله ها را کمتر 
ک��رد. اگر اقدام فوری در کم ک��ردن فاصله طبقاتی صورت نگیرد، 
ش��اهد بحران هایی خواهیم بود. به عنوان کس��ی که 10 س��ال در 
دستگاه قضا بودم، آسیب های زیادی در نظام اداری وجود دارد. ما 
نظام اداری را جز با شفافیت و نقدپذیری نمی توانیم درست کنیم. 
باید مناقصه ها شفاف س��ازی شود. ش��رکت های دولتی نباید خانه 
خلوت ادارات ش��وند. باید ادارات دولتی و سفرهای دولتی منضبط 
ش��وند. در حوزه محیط زیس��ت می توان اشتغال زایی کرد. مدیریت 

آب حتما مسئله ماست. 
روحان�ی: امروز باید تالش کنیم یک تعادلی بین ش��رق و غرب 
کشور به وجود بیاوریم. باید حمایت از اقشاری که مستضعف و در 
فشار زندگی هستند بیشتر بش��ود. حقوق افرادی که حقوق کمی 
دارند افزایش داده ش��ده. اینکه گفته ش��د یارانه را باال ببریم االن 
مس��تمری بگیر افراد عضو بهزیس��تی یا کمیته امداد نسبت به اول 
دولت به بیش از سه برابر افزایش یافته. اگر آقای قالیباف گفتند ما 
هوا را نباید از مردم بگیریم. خب در تهران چه کسی هوا را از مردم 
گرفته. ما اینجا نیامدیم ب��رای رأی جمع کردن. مردم می خواهند 
بین نامزدها یکی را انتخاب کنند و ما باید کمک شان کنیم تا بهتر 
انتخاب کنند. اگر من میان کالم آقای قالیباف پریدم برای این بود 

که ایش��ان به گناه شان ادامه ندهد چون آن حرف دروغ بود وگرنه 
بیایند من تمام وقتم را به ایش��ان بده��م. مردم باید بدانند درآمد 
عمده دولت نفت و مالیات اس��ت و مابقی درآمدها خیلی کم است. 
مالیات را می ش��ود وسعت داد با پیدا کردن کسانی که قبال مالیات 
نمی دادند و این کار را دولت ما انجام داده اس��ت. این دولت اتکای 
به نفت را کاهش داده و باز هم باید کاهش بدهیم. مالیات هم یک 
حدی دارد. اینکه می گوییم به یک میلیون نفر شغل می دهیم خب 
بیایی��د به 10 میلی��ون نفر بدهید اما از کج��ا می خواهید بیاورید. 
مردم باید کامال به دولت اعتماد کنند. آن س��اختمان 33 طبقه را 
به همان کسی دادید که 3.7 میلیارد دالر از پول های مملکت را به 

غارت برد. تمام درختان صد ساله دارد قطع می شود.  
قالیب�اف: عدالت اجتماعی از موضوعات مه��م و از اهداف نظام 
اس��المی اس��ت. تحقق عدالت اجتماعی با مش��کالت و تبعیض ها 
بس��یار سخت اس��ت. زمانی که در ش��هرداری کار را شروع کردیم 
گفتی��م باید فاصله و ناعدالتی اقتصادی ش��مال و جنوب ش��هر از 
بی��ن برود. صدور پروانه س��اختمان در جنوب ش��هر تهران مجانی 
اس��ت و م��ا نگاه اقتصادی به این قضیه نداری��م، جز زمینی که در 
منطقه 12 متعلق به س��ازمان مس��کن و شهرس��ازی بود. شما در 
منطقه 12 چه س��اختید؟ این درس��ت نیست که دستاویز دیگران 
ش��وید. ش��ما گفتید اخالق، ام��ا  ای کاش خودت��ان آن را رعایت 
می کردید! شما که معاون اول هستید نامزد شدید و دارید گزارش 
کار می دهید درحالی که حق شهروندی تان است اما مردم در آینده 
نزدیک متوجه صداقت تان خواهند ش��د که برای گزارش آمدید یا 
واقعا نامزد ش��دید! من متاسفم که شما دستاویز دیگران شده اید و 
حرف های واقعی باطن خودتان را نمی گویید. ما با دو مش��کل مهم 
مواجهیم که یکی ریزگردهاست. این مسئله در 3،4 استان بود که 
االن در 20 اس��تان با آن مواجهیم. ه��وا را از مردم گرفته ایم، بعد 
میگویند از م��ردم عذرخواهی می کنیم واقعا خارج از مرزها چقدر 
س��هم دارد در پدیده ریزگ��رد. بخش قابل توج��ه آن در مدیریت 
است. امروز افتخار شهرداری تهران این است که از زباله برق تولید 
می کند. بحث صداقت شد، همه دیدند که شما صداقت نداریدشما 

خودت��ان گفتید کس��ی که وعده 100روزه بده��د عقل ندارد. من 
می گوی��م صداقت ندارید به اضافه آن که خودتان گفتیدجهانگیری 

آمده کمک کار آقای روحانی و این از پدیده هاست. 
 جهانگی�ری: مح��دود کردن عدالت ظلم به آن اس��ت؛ عدالت 

تحصیلی، عدالت سیاسی، عدالت قضایی از عدالت است.
احس��اس عدم عدالت در کش��ور باال رفته است. باید کاری کنیم 
مردم باور کنند که مسئوالنشان در وجوه مختلف بر مبنای عدالت 
عمل می کنند. عده ای به رده های باال رسیدند و عده ای به حداقل ها 
احتیاج دارند. محیط زیس��ت مهم ترین اقدام دولت یازدهم بود هم 
در زمین��ه دریاچه ارومیه و هم در زمینه بنزین پتروش��یمی که به 
ط��ور کامل آنرا حذف کردیم. در بیش از 40 ش��هر بنزین یورو 4 

استفاده می شود.
 ریزگرده��ا طبق مطالعات دقیق 70 درصد منبع خارجی دارد و 
در گفت وگوه��ای بین المللی پیگیر آن هس��تیم. آقای قالیباف 12 
س��ال شهردار تهران اس��ت چطور نتوانس��تید تفکیک زباله کنید. 
ایشان فقط ش��هردار سازه و پروانه ساخت دادن است. شما طوری 
صحبت می کنید انگار مس��ئول کل عالم هس��تید. شما ما را متهم 
می کنی��د به مدیریت 60 س��ال قبل. با برخورده��ای آمرانه و تند 
نظامی نمی ش��ود مش��کالت را حل کرد. با پول اتوبان صدر می شد 
کل مش��کالت اتوبوس��رانی تهران را حل کرد. در مسائل اجتماعی 
بای��د دوباره مطرح کنم که با برخورده��ای گازانبری و امنیتی و با 
کتک زدن دس��تفروش ها مش��کلی حل نمی شود و مشکل کشیده 
ش��ود به شهرس��تان ها که مادر یک بچ��ه از ماموران ش��هرداری 
س��یلی بخورد که من وقتی دیدم انگار خودم سیلی خوردم. آقایان 
ریش��ه کن کردن بیکاری همینجوری نیست و راهکار دارد و باید با 

روش خودش پیش رفت.
 پیش نیاز توس��عه افزایش س��رمایه اجتماعی اس��ت. بیشترین 
نارضایت��ی م��ردم از ادارات به ترتی��ب از ش��هرداری ها، بانک ها و 
دس��تگاه قضایی اس��ت باطل الس��حر دروغ و فریب، آگاهی مردم 
اس��ت. کش��ور باید به روش الکترونیک اداره ش��ود. مردم باید در 
خانه خود با تلفن همراه، بخش زیادی از خدمات را دریافت کنند. 
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 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...
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مدیریتتبلیغاتبازاریابیوفروشمدیریتکسبوکار

 اهداف شغلی خود را
واقع   بینانه تعیین کنید 
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 چرا داستان سرایی برای یک برند
مهم است 
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 مهارتی به نام
تبلیغ نویسی! 
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 صندوق های سرمایه گذاری جسورانه
 ابزار تامین منابع مالی نوآوری
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چرا  امپاتی  )empathy(قدرتمندترین 
ابزار یک شرکت خالق است؟ 

چگونه با كارمندان خود رفتار كنید

یک ایده جالب دیگر برای تیتر

 در چه شرایطی زمان عقب نشینی برند
و خروج آن از دور رقابت فرا  می رسد؟ 

تحقیقات کاربر محور برای بیش از ۲۵س��ال بخش مهمی از روند طراحی ش��رکت زیبا دیزاین بوده است، البته در این 
راه ما تنها نیستیم، زمان زیادی قبل از آنکه اصطالح طراحی کاربر محور  )UCD( در دهه ۸۰ ابداع شود، خالق ترین 
شرکت های دنیا از بینش به دست آمده از خالقیت مشتری های شان بهره می برده اند. اخیرا این روش اثبات شده، تحت 

حمالتی قرار گرفته است. در سخنان مطرح در کنفرانس های مرتبط با خالقیت و مقاالت ارائه شده در مجالت 
11بیزینس و تجارت گفته می شود که طراحی کاربر محور مرده است. آنها می گویند کلید یک نوآوری...
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تبلیغ نویس��ی مهارتی است که طی س��ال ها رشد کرده و در 
ساخت تبلیغات بسیار ضروری است و هم اکنون به عنوان شغلی 
به ش��مار می رود که ش��رکت های تبلیغاتی ب��ه آن نیاز دارند و 
اگر شما کس��ب و کاری برای خود دارید امتیاز ارزشمندی است. 
بهتر اس��ت کمی با این مهارت آشنا شوید تا بتوانید در ساخت 
تبلیغات تان  از آن اس��تفاده کنی��د. اصول کلی آن تقریبا در هر 
تبلیغی از جمله تبلیغات اینترنتی، چاپی، پیامکی و… یکس��ان 
و کاربردی اس��ت و باعث می شود فروش شما نسبت به تبلیغات 
ع��ادی افزایش چش��مگیری پیدا کن��د که در فیل��م رمز و راز 
تبلیغات پولس��از توضیحات کامل و کارب��ردی در این خصوص 
ارائه ش��ده اس��ت. در ادامه به چند روش تبلیغ نویس��ی اشاره 

می کنیم. 
 

۱- در تبلیغات متن کوتاه بنویسید
نویسندگان حرفه ای تبلیغ به خوبی می دانند که متن تبلیغات 
بهتر است کوتاه باش��د. البته متن بلند نیز می تواند موفق باشد 
ولی در مقایس��ه، متن کوتاه بهتر اس��ت. اف��راد معموالً وقت و 
حوصله کافی برای خواندن پیام تبلیغاتی ش��ما ندارند. پس باید 
کاری کنی��م که ب��ا دیدن عنوان پیام ما توجه ش��ان به ما جلب 
شود تا حاضر ش��وند زمانی را به ما اختصاص بدهند. اینجاست 

که متن کوتاه بیشتر مؤثر است. 
اگ��ر در حال وبگ��ردی در اینترنت باش��ید، مطمئنا به دنبال 
مطل��ب خاصی هس��تید و توجه زیادی به تبلیغ��ات نمی کنید. 
اگ��ر به مطالعه مجل��ه یا روزنامه می پردازید س��ریعا از تبلیغات 
عبور می کنید. مگر اینکه همان لحظه به آن محصول یا خدمت 
احتیاج داش��ته باش��ید و مطمئنا اگ��ر با خ��ودرو از بزرگراه یا 
خیابانی عب��ور می کنید، فقط چند لحظ��ه فرصت توجه کردن 
به بیلبورد تبلیغاتی را دارید، چون اگر کمی بیش��تر توجه کنید 
ممکن است تصادف کنید. همانطور که متوجه شدید یک تبلیغ 
نویس فرصت کم��ی برای جلب توجه مخاطب و رس��اندن پیام 

بازاریابی خود دارد. 

یک��ی از تکنیک هایی که باعث می ش��ود نوش��ته کوتاه ش��ما 
مؤثرتر باشد، تکنیکی اس��ت که نامش را »آینه رفتار مشتری« 
گذاشته ام. مشتری فقط به این دلیل که تبلیغ شما خیلی باحال 
است یا جمله ها و تصویر جذاب دارد از شما خرید نمی کند! باید 
تصور کنید که مشتری چه چیزی را می خواهد انجام دهد و آن 

را مستقیما از زبان او بنویسید. 
ب��رای مثال چه در اینترنت و چه در مجالت و روزنامه ها بارها 
تبلیغی با این عنوان دیده ام: تور هفت روزه کش��تی کروز. جمله 
کوتاهی اس��ت ولی مؤثر نیس��ت! بهتر بود که می نوشتند: سفر 
رویایی من با کشتی کروز! )هفت روز شگفت انگیز(. در متن دوم 
احساسات را بیش��تر درگیر کردیم و متن از زبان خود مخاطب 
بیان  ش��ده است که تأثیر آن را برای ضمیر ناخودآگاهش بیشتر 
می کند و درنهایت به مدت زمان اشاره  کرده ایم. متن بلند زمانی 
مناسب است که شما بتوانید توجه مخاطب را در مدت خواندن 

به آن جلب کنید. 
 

2- در تبلیغات داستان گویی کنید
چند سال از ازدواج من و امیر گذشته، امیر معموال تا دیروقت 
به مریض هایش رس��یدگی می کند. کم کم احساس تنهایی من 
بیشتر می شود و امیر هم خسته تر شده و خانه مان محل تنش و 
دعواهای بی دلیل مان شده است. با مشورت هم تصمیم گرفتیم 
ک��ه از آژانس نزدی��ک محل کار امیر تور کش��تی کروز را برای 
تعطیالت تهیه کنیم تا هم  سفری رفته باشیم و هم بیشتر باهم 

خاطرات خوب و خوش بسازیم. 
سفر با کشتی همیشه از کودکی جزو رویاهای من بود. کشتی 
از بندر ش��هر آتن فاصله می گیرد و مرغ های دریایی کش��تی ما 
را همراهی می کنند. به محض اینکه کش��تی لنگر را می کش��د و 
از بندر دور می ش��ود حس رها ش��دن در پهن��ه بی کران دریا و 
بی انتها بودن به آدم دست می دهد. بزرگ مردانی مانند ماژالن، 
کریس��توف کلمب و… را برایم تداع��ی می کند و با خودم فکر 

می کنم ما هم باید به سوی کشف همدیگر حرکت کنم. 

ش��ب در کش��تی مراس��م ش��ادی برگزار می کنند که باعث 
آش��نایی مان با یک زوج مس��ن شد؛ جان و س��ارا. دو عاشق که 
س��ال ها در کنار هم روزهای زیبایی را خلق کردند. جان با نگاه 
ناف��ذش به من و امیر نگاه می ک��رد و گویی متوجه گفت وگوی 
س��رد ما می شد. پس از صرف ش��ام جان با امیر به روی عرشه 

کشتی رفتند و بعد از بازگشت شان امیر …
مطمئنا ش��ما ه��م عالقه مند ب��ه توضیحات بیش��تر و ادامه 
داستان هستید! نه؟ همه ما دوست داریم درباره دیگران بشنویم 
و بفهمیم که آنها با چه چالش هایی روبه رو بودند که توانس��تند 
به آنها چیره ش��وند. نکته جالب اینجاست که چه خوب می شود 
که محصول یا خدمت ما کاتالیزور این ماجرا باشد. مثل داستان 
باال که مثاًل در داستان اشاره می کردم که تور آن کشتی کروز را 
از فالن آژانس مسافرتی تهیه کردم و این سفر خوب را برای من 
رقم زد. ممکن اس��ت شما از تکنیک داستان گویی در ایمیل ها، 
مجالت و به صورت ویدئو اس��تفاده کنید اما به هرحال داستان از 

این چهار عنصر تشکیل می شود. 
- شروع داس��تان: بهتر است از خود مشکل، داستان را شروع 
کنید. کاراکتر اصلی داس��تان چطور دچار مش��کل می ش��ود و 

زندگی اش چگونه تغییر می کند. 
- کشمکش: ش��رایط سخت و چالش را ش��رح بدهید. اگر او 

مشکل را حل نکند دچار چه اتفاقات ناخوشایندی می شود؟ 
- گفت وگ��و: افراد مجذوب گفت وگو هس��تند و ذهن انس��ان 
راحت تر آنها را درک می کند. این تکنیکی است که در داستان ها 

و شعرها نیز زیاد استفاده می شود. 
- راه ح��ل: محص��ول یا خدمت خ��ود را به عن��وان راه حل در 
داس��تان بگنجانید. طبق تحقیقات انجام ش��ده معرفی محصول 
خود به عنوان راه حل در داستان باعث می شود در ذهن مشتری 

چهار برابر اعتبار بیشتری به دست بیاورد. 
 

۳- ایجاد حس کمبود در تبلیغات
ح��س کمبود انواع مختلفی دارد؛ یکی از آنها کمبود در تعداد 

اس��ت. مردم عاش��ق خریدن چیزهایی هس��تند که تعداد افراد 
کم��ی آنها را در اختیار دارند. چرا تابلوی س��هراب س��پهری در 
حراج خرداد امسال در تهران ۳ میلیارد تومان به فروش رسید؟ 
فک��ر می کنید اگر ۵۰۰ هزار عدد از این تابلو وجود داش��ت که 
خیلی ها می توانس��تند آن را داش��ته باش��ند با چنین قیمتی به 
فروش می رفت؟ نکته در همین تعداد کم است. داشتن یک چیز 
ن��ادر م��ا را در ذهن دیگران خ��اص می کن��د. بنابراین طبیعی 
اس��ت که کفش های دست دوز به دلیل کمیابی بسیار گران تر از 

کفش های صنعتی باشد. 
نوع دیگر کمبود، محدودیت در زمان اس��ت. مردم از حس از 
دس��ت دادن و ضرر کردن می ترس��ند، بنابراین اگر شما متوجه 
ش��وید که کشتی کروز امسال فقط تا شهریور ماه می تواند سفر 
کند و تا س��ال دیگر س��فری ندارد و االن فقط ۱۱ نفر ظرفیت 
خالی دارد احتمال بیش��تری دارد که اقدام کنید تا اینکه حس 
کنید همیش��ه این کش��تی س��فر دارد و هر وق��ت اراده کنید 
می توانی��د بلیت آن را تهیه کنید. بنابراین می توانید برای تبلیغ 
محصول یا خدمت خود به محدودیت ها اشاره کنید تا این حس 

کمبود باعث تحریک و اقدام مشتریان شود. 
گاهی اوقات می توانید این حس کمبود را به صورت ساختگی 
ایجاد کنید. ش��اید ش��ما محصول یا خدمتی دارید که می شود 
از آن همیش��ه تولید کرد ولی با ایجاد ش��رایطی خرید آن را در 
ذهن مش��تری با کمبود روبه رو می کنید. این کار باعث می شود 
مش��تری به جای امروز و فردا ک��ردن زودتر اقدام به خرید کند. 
مثاًل مشاوران کسب و کارها در هر زمان بیشتر از چند کسب و کار 
را نمی پذیرن��د، بنابراین اگر ش��رکتی نیاز به مش��اوره آنها دارد 
نمی توان��د زمان را از دس��ت بدهد و س��ریع ق��رارداد همکاری 
می بندد. همچنین س��ایت هایی مثل دیج��ی کاال موجودی انبار 
خود را نش��ان می دهند و معم��وال در حد باال نمایش نمی دهند 
تا مش��تری خری��دش را به عقب نیندازد و از ترس تمام ش��دن 

سریع تر خرید کند. 
masirezehni. com :منبع

مهارتی به نام تبلیغ نویسی!
ایده های طالیی

یک ایده جالب دیگر برای تیتر

اگرچ��ه در ابتدای ایده های این مجموعه اش��اره ای به 
موض��وع تیتر کردم، ب��ا این حال به دلی��ل اهمیت این 
موضوع نتوانس��تم از تکرارش جلوگی��ری کنم. در واقع 
همه طراحان آگهی وقت و انرژی زیادی را صرف انتخاب 
تیتر آگهی می کنن��د. یکی از دالیل این موضوع اهمیت 
این بخ��ش از آگهی در ذهن مخاطب اس��ت. به عبارت 
س��اده، نخستین عبارتی که مخاطب با آن مواجه خواهد 

شد، تیتر یک آگهی خواهد بود. 
در ایده قبلی به این نکته اشاره شد که هدف قرار دادن 
عالیق مخاطبان مهم ترین و در عین حال کاربردی ترین 
شیوه برای تأثیرگذاری روی مخاطب است. اگرچه هنوز 
ه��م روی همان حرفم تأکید می کنم، با این حال ش��اید 
بتوان عناص��ر دیگری را نیز به ای��ن متغیر اصلی اضافه 
کرده و احتمال کس��ب موفقی��ت را افزایش داد. منظور 
من از عناصر دیگر برانگیختن حس کنجکاوی خواننده و 
مقوله ای موسوم به »ایجاد اضطرار« است. به این ترتیب 
شما تا حدود زیادی می توانید این احساس را در مخاطب 

ایجاد کنید که با یک محصول جدید روبه رو است.
مطالعات نش��ان داده اس��ت که مردم ب��ه محصوالت، 
دوس��تان، خدمات، تفریح��ات و برنامه ه��ای تلویزیونی 
جدید عالقه مند هستند. در واقع این به معنای نارضایتی 
از تکرار است. باتوجه به این اطالعات چرا نباید در دنیای 

تبلیغات از چنین ایده  ای استفاده کرد؟ 

ایده
ایده این شماره براساس طرح یک مرکز مشاوره سالمت 

و امنیت نوشته شده است. 
هر زمان که به من پیشنهاد طراحی یک آگهی می شود، 
به دنبال ویژگی ه��ای متفاوت محصوالت خواهد بود تا در 
آگهی ام از آنها به بهترین ش��کل اس��تفاده کن��م. این کار 
به هیچ وجه آس��ان نیس��ت. با این حال اگ��ر اندکی عالقه 
و زمان به خرج دهید، نکات جالبی به دست خواهید آورد. 
همچنی��ن هنگامی که آن ویژگ��ی را پیدا کنید، کارتان از 
هر زمان دیگری آسان تر می شود. بر همین اساس هنگامی 
که از من خواسته شد تا متن یک ایمیل با محوریت ترویج 
خدمات یک مرکز س��المت را س��ازماندهی کنم، در وهله 
نخست به س��راغ مشتریان آن ش��رکت رفتم. پرسش من 
س��اده و در عین حال راهگش��ا بود:»آیا این مرکز خدمات 
متفاوت تری در مقابسه با سایر مراکز مشابه ارائه می دهد؟« 
اغلب پاسخ ها به سوال من مثبت بود. در واقع محور اصلی 
پاسخ ها روی موفقیت مرکز در جلب نظر شرکت های بزرگ 
و همچنین نوآوری های گس��ترده در این کس��ب وکار بود. 
براین اساس متن اصلی آگهی تا حد زیادی به رشته تحریر 

درآمد، بدون اینکه من ایده ای خلق کرده باشم. 
» هم اکنون بهترین مرکز مشاوره دنیا برای شما پیشنهاد 
ویژه ای در نظر گرفته اس��ت. مرکزی که صد ش��رکت برتر 

دنیا با آن همکاری دارند.«
اگرچ��ه در ای��ده ام از مزیت همکاری مرک��ز موردنظر با 
برخی از برترین شرکت های دنیا استفاده کردم، با این حال 
برای شما هیچ محدودیتی وجود ندارد. در واقع بهتر است 
از خالقیت خود اس��تفاده کرده و برترین ویژگی هر برندی 
را پی��دا کنید. در ادامه ب��ه منظور معرفی بهتر محصول به 

مخاطب چند راهکار مناسب را گردآوری کرده ام: 
۱-تأکید بر جدید بودن محصول و فناوری نوآورانه ای که 

در آن استفاده شده است. 
2- جلب توجه مخاطب به زوایای پنهان محصول

۳-اش��اره به برتری یا مزیت اصلی محصول موردنظر در 
مقایسه با نمونه های مشابه. 

4- بیان جزئی امکانات حصول و ارجاع مش��تری به متن 
آگهی برای مطالعه ویژگی های محصول موردنظر. 

۵-تأکی��د روی مدت زمان مح��دود تخفیف )در صورت 
ارائه تخفیف مناسبتی(. 

عالوه بر استفاده از نکات یادشده در نمونه های باال، استفاده 
از تجربیات مشتریان هدف یک محصول نیز می تواند کمک 
مؤثری به ش��ما کند. در همین راستا بهتر است گفت وگویی 
کوتاه با مصرف کنندگان داشته و دغدغه های آنان را بیابید. 
ای��ن امر به ش��ما کمک خواهد کرد ت��ا در انتخاب تیترتان 

بهترین عملکرد را ارائه دهید. 
دهی��د  ان����ج��ام  ب���ای��د  ع���م��ل  در  چ��ه   آن 
-حت��ی هنگامی که محصول تان ویژگ��ی خاص یا جدیدی 
را ه��م ن��دارد، تنه��ا اندکی خالقی��ت الزم اس��ت. به این 
ترتیب ق��ادر خواهید بود محصولی را که در وهله نخس��ت 
 بس��یار معمولی جلوه می کند، به راحتی به فروش رس��انید. 
 -اگر تیتر آگهی تان به هر دلیل مورد توجه شرکت موردنظر 
قرار نگرفت، ناامید نشوید. بهترین راهکار در چنین شرایطی 

تمرکز روی طراحی یک تیتر جدید است. 
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تبلیغات خالق

 Colgate آگهی: نخ دندان

ایستگاه تبلیغات

 »KFC تبلیغات جدید »ساندویچ دوبل
در فرانسه

KFC  طرفداران فرانس��وی خود را دعوت کرد که تجربه 
فوق العاده ای خود ازDoubling  با دیگران تقسیم کنند. 

این کمپین به وس��یله Sid Lee برای تبلیغات ساندویچ 
حجیم مرغ دوبل انجام ش��ده اس��ت.  به گ��زارش  ام بی ای 
نیوز، ب��رای تبلیغ س��اندویچ دوبل بزرگ مرغ در فرانس��ه، 
KFC و آژانس س��یدلی در کمپین رویا از طرفداران دعوت 
کرد تصور کنند اگر ش��انس این را داشتند که چیزی را در 
زندگی خودش��ان دو برابر کنن��د آن چه چیزی خواهد بود.  
س��عی بر این بود که نخستین نمایش این تبلیغات در طول 
مس��ابقه فوتبال فرانسه و اس��پانیا در هفته گذشته باشد و 
 ای��ده از این قرار بود که بینندگان تنها با نگاه کردن به این 
دو فیله ساندویچ مرغ در رویا غرق شوند و به این بیندیشند 
که اگر ش��انس این را داشته باشند، چه چیزهای دیگری را 
می خواهند که در زندگی شان دوبرابر شود. در طول مسابقه 
KFC ای��ن تبلی��غ را پخش کرد ک��ه به وس��یله مانوپایت  

)Manu Payet( ساخته شد. 

ترجمه: علی آل  علی
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تحقیقات کاربر محور برای بیش از 
۲۵سال بخش مهمی از روند طراحی 
شرکت زیبا دیزاین بوده است، البته 
در ای��ن راه ما تنها نیس��تیم، زمان 
زیادی قبل از آنکه اصطالح طراحی 
کاربر مح��ور  )UCD( در دهه ۸۰ 
ابداع ش��ود، خالق ترین شرکت های 
دنی��ا از بین��ش به دس��ت آم��ده از 
به��ره  خالقی��ت مشتری های ش��ان 

می برده اند. 
اخی��را ای��ن روش اثب��ات ش��ده، 
تح��ت حمالت��ی قرار گرفته اس��ت. 
در س��خنان مطرح در کنفرانس های 
مرتبط ب��ا خالقیت و مق��االت ارائه 
ش��ده در مجالت بیزینس و تجارت 
گفته می شود که طراحی کاربر محور 
مرده است. آنها می گویند کلید یک 
نوآوری خ��وب چیزی را که کاربران 
می خواهن��د رد می کن��د و به جای 
آن راهی جس��ورانه را به آنان نشان 
می ده��د. ای��ن ن��وع پیام ه��ا کمی 
فریبنده ان��د. این موض��وع یعنی به 
خودم��ان بگوییم: ما ن��وآور و خالق 
هس��تیم، هم��ه چی��ز را می دانی��م 
و هن��ری ف��ورد ح��ق داش��ت ک��ه 
مشتری هایش را از دادن نظر معاف 
کن��د، چرا ک��ه آنها م��ردم معمولی 
هس��تند که فقط به دنبال اسبی که 

سریع تر بدود می گردند. 
حقیقتی در این انتقاد وجود دارد. 
تجربه و عقل س��لیم به ما می گوید 
که این دیدگاه بیش از حد س��اده و 
گمراه کننده است. حتی یک بررسی 
کوتاه و مختصر این موضوع را روشن 
می کند که ش��رکتی که بدون توجه 
ب��ه نیازهای مش��تری هایش به جلو 
حرک��ت می کند، احتم��ال اینکه به 
بی راهه ب��رود خیلی بیش��تر از این 
اس��ت که بتواند یک تغییر اساس��ی 
در س��اختار یک صنعت ایجاد کند. 
ش��رکت هایی ک��ه به راس��تی نوآور 
هس��تند توج��ه دائ��م و عمی��ق به 

مشتری ها ی شان دارند. 
دنیا سرش��ار از نوآوری هایی است 
که از کاربران به دس��ت آید، اما نه با 
پرس��یدن از آنها که چه می خواهند! 
بلک��ه با تبدیل ش��دن ب��ه جزیی از 
آنه��ا. بهترین ش��رکت های طراحی 

پیش��رو در دنی��ا نی��ازی ندارند که 
از مشتری های ش��ان بپرس��ند چ��ه 
می خواهند، زیرا آنها خود می دانند. 

 
بازار هدف باشید 

بگیری��د،  نظ��ر  در  را  کار  زی��پ 
ی��ک ش��رکت پیش��رو در جه��ان، 
اش��تراک گذاری  ب��ه  خدم��ات  در 
خ��ودرو ک��ه کار خود را ۱۱ س��ال 
پیش در یک کافه در ماساچوس��ت 
دانیلس��ون آنج��ی  زمانی ک��ه   و 

ای��ده ای   )Antje Danielson(
و  ب��ود  دی��ده  برلی��ن  در  ک��ه  را 
چی��س رابی��ن  هم��کارش   ب��رای 
)Rabin Chase( مطرح س��اخت، 
آغ��از کرد. چیس فرصت را بالفاصله 
شناس��ایی کرد، زی��را او خود، کاربر 
ه��دف ب��ود. در س��ال ۲۰۰۳ او در 
مصاحبه با نیوی��ورک تایمز توضیح 
داد ک��ه اگر این خدم��ات به صورت 
تقاض��ای  می ش��د،  اج��را  درس��ت 
عظیمی برای آن وجود داش��ت، من 
این موضوع را باور داش��تم چون من 

خودم جزیی از بازار هدف بودم. 
این باعث تعج��ب نبود که زیپ 
کار رش��د قابل توجه��ی را در دهه 
بع��دی مش��اهده کن��د و ح��اال از 
حمایت پرش��ور بیش از ۴۰۰هزار 
کارب��ر ل��ذت ببرد. وقتی موس��س 
زی��پ کار نیازهای گ��روه هدف را 
درمی یابد، حتی متوجه پتانس��یل 
خالقیت و نوآوری می ش��ود که در 
بین دیگر گروه های احتمالی کاربر 
نیز پنهان اس��ت.  حتی امروز تحت 
نظارت مدیرعام��ل جدید زیپ کار، 
نگه داش��تن کارکنان��ی که به نوعی 
کاربران نیز هستند، به عنوان یکی از 

ویژگی های شرکت است. 
بیش��تر ش��رکت های خالق جهان 
از امپاتی در مراحل کار خود س��ود 
 Steve( جاب��ز   اس��تیو  می برن��د. 
Jobs( فقط یک تاجر موفق نیست، 
بلکه او یک کاربر نمونه اپل اس��ت و 
یک تیم باه��وش و همفکر از مردم 
ع��ادی را گرده��م آورده اس��ت ت��ا 
تفک��رات و خی��االت او را به واقعیت 
تبدیل کنند. این باعث تعجب نیست 
که اپل از کاربرانش س��وال نمی کند 

چ��ه می خواهن��د، زی��را آنه��ا خود 
کاربران اپل هستند. 

 
اگر امپاتی ندارید، آن را به وجود 

آورید
غول اس��نوبردینگ، شرکت برتون  
)Burton( قادر اس��ت بدون گروه 
هدف نوآور باش��د، چراک��ه احتماال 
هنگام��ی  نمی توان��د.  ای��ن  غی��ر از 
ک��ه همه اف��راد تیم ش��ما با ورزش  
کردن در فضای باز در ارتباط باشند، 
حل کردن مش��کالت طراحی آن به 
امری بسیار شخصی تبدیل می شود.  
)چنانچه خود گروه هدف باش��ید و 
نیازی به پیدا کردن آن برای مطالعه 
در پروژه های تان نداش��ته باش��ید-

مترجم(
یکی از مدیران خالق زیبا دیزاین 
چند س��ال به عنوان طراح در برتون 
کار ک��رده اس��ت. او روزی را به یاد 
م��ی آورد که یکی از طراحان ارش��د 
با عکس��ی از س��اق پای یک بازیکن 
اس��نوبرد، که با کبودی های ناش��ی 
زمی��ن  در  طوالن��ی  روز  ی��ک  از 
اسکی پوشیده ش��ده بود، وارد شد.  
»درس��تش کن!« او درخواست کرد 
و ه��ردوی آنها فورا متوجه ش��دند 
که این مش��کلی اس��ت ک��ه ارزش 
رفع شدن را دارد. آنها دنبال راه حل 
گش��تند. امپاتی داشتن با کاربر ابزار 
قدرتمن��دی ب��رای نوآوری اس��ت و 
بین��ش الزم در مورد مس��ائل را به 
ش��ما می دهد، ام��ا مهم ت��ر از همه 
باعث می ش��ود که نتیج��ه کار برای 

شما مهم باشد. 
مطمئنا همه شرکت ها این شانس 
را ندارند  )که خود بخش��ی از گروه 
ه��دف باش��ند-مترجم(. از آنجا که 
بازار ها رش��د می کنند، بس��یاری از 
بیزنس ه��ا باید اه��داف خود را روی 
درس��ت ترین و بهتری��ن بخش بازار 
متمرکز کنند که ممکن است نقطه 
اشتراک کمی با مسئوالن آن بیزنس 
داش��ته باش��ند. در حالت های دیگر 
کاربران در گروه هدف باعث تغییر و 
تحول در شرکت می شوند. در هر دو 
این حالت ها تحقیقات در مورد کاربر 

حیاتی است. 

یک تحقیق کاربر محور خوب یک 
نظر سنجی و پرسشنامه نیست که از 
مشتری ها بپرس��ند چه می خواهند، 
بلکه ابزاری اس��ت ب��رای درک بهتر 
و بیشتر احساسات دیگران. هنگامی 
ک��ه ش��رکت زیبا ی��ک کاربر خاص 
را به عن��وان قس��متی از ی��ک پروژه 
طراحی مورد بررس��ی قرار می دهد، 
نتیجه آن در نهایت تولید یک سری 
محصوالت جدید نیس��ت، بلکه یک 
درک درونی اس��ت از آنچه کاربران 
هس��تند؛ چالش هایی ک��ه کاربر هر 
روز با آنها مواجه می شود، چیزهایی 
که  او را هیجان زده  می کند و فکرش 
و  انگیزه ه��ا  و  می کن��د  درگی��ر  را 
ارزش هایی که برایش مهم هس��تند. 
اگر ش��ما بعد از تمام ش��دن مراحل 
تحقی��ق مث��ل ی��ک ش��خص دیگر 
حس نکنید، مس��یر را اشتباهی طی 

کرده اید. 
 

یک تحقیق خوب شما را به جای 
کاربر قرار می دهد 

نوآورترین ش��رکت ها امپاتی را در 
بیزینس روزمره خود ق��رار داده اند. 
آنها دقیقا می دانند که مشتری های 
آن��ان چ��ه کس��انی هس��تند. آنها 
زمان��ی را ب��رای صحبت ک��ردن با 
کاربران ش��ان صرف و عمیقا به آنچه 
آنه��ا گفته اند فک��ر می کنن��د. آنها 
در راه��رو فروش��گاه های خود قدم 
 می زنند، همانطور که جیم سینگال  
مدیرعام��ل   )Jim Sinegal(
را  ای��ن کار   )Costco(  کاس��تکو
هر هفته انجام می دهد تا احس��اس 
مش��تریانش را درک کند و آنچه را 
آنها احساس می کنند احساس کند. 
بدون این سطح از یکدلی و درک 
احساس��ات مش��تریان، نوآوری های 
محبوب کاس��تکو به وجود نمی آمد.  
»قانون ۱۴درص��د« معروف آنها که 
افزایش نرخ اجناس را در هر قسمت 
فروش محدود می کند، ممکن است 
از دیدگاه صاحبان سهام قابل درک 
نباش��د، ام��ا از دید خری��داران این 
نش��انه ارزش و ش��فافیت و عدالت 
اس��ت ک��ه باعث ش��ده خری��داران 
کاس��تکو از وفادارتری��ن مش��تریان 

آمری��کای ش��مالی باش��ند.  درونی 
ک��ردن ارزش های کارب��ران باعث 
می ش��ود که خالقی��ت و نوآوری 
راحت تر ش��ود، اما رسیدن به این 
درجه از درک کار دش��واری است. 
ای��ن نتیج��ه یک تحقیق س��نتی 
مرب��وط به یک بازار ب��ا گروه های 
درگی��ر آن و مطالع��ات کمی در 
مورد آنان نیس��ت. امپاتی نیازمند 
آن اس��ت که طوری زندگی کنید 
که کاربران ت��ان می کنند، آنچه را 
ک��ه آنها می گویند بش��نوید حتی 
اگ��ر عالی��ق و ارزش ه��ای آنها با 
شما متفاوت باش��د. تحقیقات در 
زیبا دیزاین حتی شامل بسکتبال 
بازی کردن با دانشجویان کالج در 
چین، درخواس��ت از دی جی ها در 
برلین برای نشان دادن کلکسیون 
موسیقی ش��ان و لباس شس��تن با 
زنان خانه دار در بمبئی هند است. 
در هر مورد هدف این نیس��ت که 
از آنها بپرس��یم چه چیز برای شان 
طراح��ی کنی��م، بلکه به دس��ت 
آوردن بین��ش، تحلیل کردن آن و 
ترجمه کردن آن به زبانی است که 
مشتری هایمان آن را درک کنند. 
بدون این بینش هرگونه تالش��ی 
برای نوآوری چیزی بیشتر از یک 

حدس و گمان نیست. 

 درک و شهود کافی نیست
احتماال این بسیار وسوسه انگیز 
اس��ت که به ی��ک مبتک��ر موفق 
بنگری��د و او را مانند گرگ تنهایی 
ببینید که متکی بر درک و غریزه 
غیر منتظره  پیش��رفت های  خ��ود 
داش��ته باشد، اما در دنیای واقعی، 
شرکت هایی که به درستی و بارها 
و باره��ا ب��ه ایج��اد خالقیت های 
درس��ت و بج��ا دس��ت یافته ان��د 
تنها کس��انی هس��تند ک��ه مانند 
احس��اس می کنند.  مشتریان شان 
کاربر محور  خالقی��ت  روش  ای��ن 
درس��ت اس��ت و ب��رای کس��انی 
امکان پذیر است که امپاتی و درک 
احساس��ات دیگران را در سرلوحه 

پروژه های خود قرار دهند. 
mortezaelahi. com :منبع

در چه شرایطی زمان عقب نشینی برند چرا  امپاتی  )empathy(قدرتمندترین ابزار یک شرکت خالق است؟ 
و خروج آن از دور رقابت فرا  می رسد؟ 

از نظر روانشناختی اعتراف به اشتباه تأثیر روانی منفی 
روی ف��رد دارد و جنبه های مختل��ف زندگی او را تحت 
تأثیر قرار می دهد. از این رو پذیرش اش��تباه بودن مسیر 
یک کس��ب و کار برای مدیران کار دشواری است. هر چند 
هدف از ایجاد هر کسب و کاری رشد و توسعه و برندسازی 
قوی برای آن اس��ت، اما گاهی نیز عقب نش��ینی برند یا 
خ��روج از دور رقابت برای پیش��گیری از متضرر ش��دن 
و مواجه��ه با مش��کالت غیر قابل جبران ضروری اس��ت. 
مس��ئله مهمی که بیش��تر صاحبان کس��ب و کار را دچار 
مشکل می کند، نداش��تن قدرت تشخیص بهترین زمان 
برای عقب نش��ینی برند و کسب و کار آنها است. زیرا ادامه 
فعالیت یک کس��ب و کار در زمان بح��ران گاهی می تواند 
مشکالت اساسی برای صاحبان کسب و کار ایجاد کند. در 
ادامه این مطلب بهترین زمان برای عقب نش��ینی برند و 

خروج آن از دور رقابت مورد بررسی قرار می گیرد. 

در چه ش�رایطی زمان عقب نشینی برند و خروج آن از 
دور رقابت فرا  می رسد؟ 

1- فعالیت چند جانبه غیر تخصصی
توسعه برند و داشتن پیشینه مثبت، اعتبار بزرگی برای 
یک کس��ب و کار اس��ت، اما هر از گاهی ممکن است برند 
معتبری نی��ز در معرض خطر نابودی قرار گرفته و وجهه 
آن دچار آس��یب ش��ود. در این مواقع الزم است رشد آن 
متوقف ش��ده و با دقت و تمرکز مشکالت علت یابی شوند 
زیرا هر چن��د فعالیت چند جانبه برنده��ا می تواند جریان 
درآمدی مختلفی را به س��مت آنها هدایت کند، اما حفظ 
نظم و انس��جام در فرآیند رش��د و برندس��ازی از اهمیت 
باالت��ری برخوردار اس��ت. رمز موفقیت یک کس��ب و کار 
تش��خیص زمان مناسب برای عقب نشینی برند مربوط به 
آن در برخی از حوزه های غیر تخصصی اس��ت. تش��خیص 
ای��ن موقعیت می توان��د نقطه عطفی برای رش��د برندها 

محسوب شود. 

۲- دور شدن از هدف اصلی
معموالً هدف هر کس��ب و کاری در زم��ان آغاز فعالیت 
آن تعیین می ش��ود. البته ممکن است طی مسیر توسعه 
و پیش��رفت اهداف جدیدی نیز تعیین ش��ده و جایگزین 
اهداف قبلی ش��وند اما مس��یر فعالیت کسب و کار باید به 
درستی و طبق برنامه اصلی و از پیش تعیین شده آن طی 
شود. زیرا دور شدن از هدف اصلی فرآیند اعتمادسازی در 
مشتریان را دچار مش��کل می کند. از دست دادن اعتماد 
مش��تری در اثر دور ش��دن از اهداف اصل��ی مانند زنگ 
خطری برای کسب و کارها است و باید به آن توجه شود. 

۳- گی�ر کردن در بازاری که امکان رش�د در آن وجود 
ندارد

در ه��ر زمین��ه ای که فعالی��ت کنید، بازار ج��زر و مد 
فراوانی خواهد داشت. در واقع می توان گفت که موفقیت 
ی��ک برند در ی��ک برهه زمانی به معن��ی موفقیت دائمی 
آن نخواه��د بود و هر لحظه ممکن اس��ت که زیر فش��ار 
رقابتی قرار گرفته و از دور رقابت خارج ش��ود. تکنولوژی، 
نگرش، سیاس��ت، اقتصاد و اعتماد مصرف کننده از جمله 
عوامل حیاتی برای بقای کس��ب و کارها هستند. از این رو 
بازاریاب��ان موفق همواره این م��وارد را زیر نظر دارند و با 
دقت بررس��ی می کنند تا در صورت ل��زوم بهترین زمان 
ب��رای عقب نش��ینی برند خ��ود را اعالم ک��رده و از بروز 

مشکالت جلوگیری کنند. 

۴- فراموش کردن مشتری
هر چن��د فض��ای فعالیت کس��ب و کارها فضای��ی کاماًل 
رقابتی است، اما فعالیت در این فضا نباید سبب فراموشی 
مشتری و عدم توجه به رضایت او شود. متأسفانه بسیاری 
از برندها بدون توجه به سایر عوامل تنها درصدد افزایش 
کیفی��ت محصوالت خود برای از دور خ��ارج کردن رقبا 
هس��تند. همین امر نیز باعث از دس��ت دادن مش��تریان 
و کاه��ش فروش محص��والت آنها می ش��ود زیرا افزایش 
کیفیت محصوالت در کنار توجه به نیاز مشتری و تعدیل 
اس��تراتژی قیمت گذاری معنا پیدا می کند، بنابراین اگر 
به عنوان صاحب یک کس��ب و کار مش��تری خود را از یاد 
ب��رده و تنها در ص��دد از دور خارج ک��ردن رقبای خود 
هستید، بهتر است بدانید که زمان عقب نشینی برند شما 
فرا  رس��یده اس��ت، در غیر  این صورت طی زمان اندکی 

نابود خواهید شد. 

۵- سرمایه گذاری برای ایده های نامناسب
در حال��ت کلی می توان گفت این ایده ها هس��تند که 
کسب و کارها را به س��مت جلو هدایت می کنند. بنابراین 
ارزیابی ایده ها نقش مؤثری در پیش��رفت یا شکست یک 
برند دارد. زیرا س��رمایه گذاری روی ایده های نامناس��ب 
می توان��د س��بب شکس��ت و از دور خ��ارج ش��دن یک 
کس��ب و کار و برند مربوط به آن ش��ود، بنابراین توجه به 
ایده های عملی و تأثیرگذار می تواند نقش تعیین کننده ای 

در بقا یا عقب نشینی برند داشته باشد. 

نتیجه گیری
رمز موفقی��ت کس��ب و کارها در عصر رقابت��ی حاضر، 
داش��تن اطالعات دقیق و توجه به تغیی��رات تکنولوژی 
و اقتصادی اس��ت. از س��وی دیگر باید توجه داش��ت که 
هر چند هدف مدیران رش��د و توسعه کسب و کارها است، 
اما گاهی برای بقای یک کس��ب و کار به عقب نشینی نیاز 
است. تشخیص زمان و موقعیت مناسب برای عقب نشینی 

برند یکی از وظایف یک مدیر موفق است. 

 چرا داستان سرایی برای یک برند
مهم است 

ی��ک تصویر خوب می تواند به جای هزاران کلمه، پیام 
را به راحتی و س��هولت قابل درک ک��رده و انتقال  دهد. 
مزایای زیادی برای استفاده از تکنیک های داستان سرایی 
وج��ود دارد، به همین دلیل داس��تان ها نقش مهمی در 

بازاریابی محتوا ایفا می کنند. 
داس��تان به مخاطبان ما کمک می کند در متن و مرکز 
احساس��ات قرار بگیرند. آنها با داس��تان هم ذات پنداری 
می کنن��د. خ��ود را در قالب قهرمانان و ش��خصیت های 
داس��تان قرار داده و با آنها زندگ��ی می کنند. با ارزش ها 
و ترجیحات داس��تان همراه شده و همواره در ذهن خود 

آن را پرورش می دهند. 
م��ردم نمی خواهن��د توس��ط برندها تح��ت تأثیر قرار 
بگیرن��د. آنه��ا تبلیغات تهاجم��ی را نمی خواهن��د، آنها 
می خواهند سرگرم بش��وند. داستان ها مخاطبان خود را 
در برنامه های وفاداری همراه می کنند. یک داستان، یک 

کمپین تبلیغاتی نیست که در جایی تمام شود. 
کمپین می تواند قس��متی از داس��تان برند باشد که بر 
پایه حقایق و دیدگاه ما نسبت به جامعه و مسئولیت های 
برند طراحی شده و در زمان های متفاوت مخاطبان را با 

خود همراه سازد. 
چرا دوس��ت داریم بیش��تر وقت مان را صرف دیدن و 
تماش��ای ویدئوها، فیلم ها و سریال ها کنیم؟ علتش این 
است که دوست داریم داستان بشنویم. داستان ها کمک 
می کنند قدرت تخیل مان بیش��تر شود و آرزوهای مان را 
به تصویر بکش��یم. رویاهای م��ان را ببینیم و خودمان را 
در داخل آن بگذاریم؛ تصویر یک زندگی بهتر، س��اده تر، 

مطلوب تر. 
 گفتن داس��تان می تواند دالیل متعددی داشته باشد 
ولی به ذکر س��ه دلیل خوب برای گفتن داس��تان اکتفا 

می کنم: 
1- مردم داستان ها را لمس می کنند 

داس��تان ها کم��ک می کنند اف��راد خودش��ان را با آن 
ش��ناخته و ب��ه آن مرتب��ط کنن��د. حداق��ل کاری که 

داستان ها می کنند تولید احساسات است. 
حقایق، آمار و ارقام و ویژگی ها کمتر از احساس��ات به 
خاطر آورده می ش��وند. یکی از ویژگی های اصلی تجربه 
»دائمی و ماندنی بودن« آن اس��ت، وقت��ی با آن تجربه 

زندگی می کنید پس در حافظه تان ذخیره کرده اید. 
داس��تان ها اف��راد را تح��ت تأثیر ق��رار می دهند، و به 
احتمال زیاد به اش��تراک گذاش��ته خواهند ش��د. وقتی 
داس��تان احساس��ات را برمی انگیزد، تأثیر کالمی که از 

دهان خارج می شود می تواند خیلی مؤثر باشد. 
با اش��تراک گذاری، کمپین و داس��تان شما به سرعت 
منتش��ر و دیده می شود. همچنین داستان کمتر احتمال 
مقاوم��ت دارد. م��ردم نمی خواهند ص��دای بازاریابان را 
بش��نوند، ولی آماده هس��تند داس��تان ها را گوش کنند. 
داس��تان ها مغ��ز ما را فعال می کنند، اوکس��ی توس��ین 
تولید ش��ده در مغز، ما را خیلی حس��اس تر می کند. به 
همین دلیل برندها هر روز بیشتر و بیشتر از تکنیک های 
بازاریاب��ی به عنوان ی��ک اس��تراتژی در بازاریابی محتوا 

استفاده می کنند. 
۲-داستان ها به ایجاد تفاوت کمک می کنند

پلی استیش��ن و ایکس باکس دو ش��رکتی هستند که 
محصوالت��ی کاماًل یا تقریباً مش��ابه می فروش��ند. تصور 
کنی��د هر دو ش��رکت تصمی��م بگیرند صرف��اً محصول 
و ویژگی ه��ای آن را توضی��ح داده و مورد بررس��ی قرار 
دهن��د و روی عناص��ری ک��ه منجر به تس��هیل خرید و 
قیمت می ش��وند، تکیه کنند. به عنوان یک کاربر چگونه 
تصمیم می گیرید؟ داستان سرایی کمک می کند موقعیت 
و جای��گاه خ��ود را تقویت کنیم. مردم محصول ش��ما را 
نمی خرند، آنها تجربه ش��ما را خریداری می کنند. گفتن 

داستان کمک می کند تا شما آن را امکان پذیر کنید. 
یک��ی از ویژگی های داس��تان ها این اس��ت که ممکن 
اس��ت مصرف کنن��ده بگوی��د محصول��ی که ش��ما ارائه 
می کنید )خواه خدمت یا کاال( مس��ئله من نیست. ولی 
یک داستان خوب کمک می کند در ذهن مخاطب برای 

تصمیمات آتی قرار بگیریم و روی آن تأثیر بگذاریم. 
۳-داستان ها اطالعات می دهند

 داده های��ی مثل حقایق، آمار و ارق��ام، ویژگی ها و. . . 
احس��اس خاصی را ایجاد نمی کنن��د. در عوض می توان 
داس��تانی با معنا برای مخاطبان تعریف کرد. باید به آنها 
نشان داد وقتی در آن موقعیت قرار بگیرند، به آنها توجه 
کرده و پایان خوبی برای شان در نظر دارید. داستان، یک 
مصالحه مناسب برای س��اخت پیام منحصر به فرد شما 
و نگه داش��تن عالقه در مردم اس��ت. تکنیک های ارائه و 
روایت ه��ای تصویری، کیفیت و اثر بخش��ی پیام را بهبود 
می بخش��د. داس��تان، پیام را قاب��ل درک تر و لذت بخش 
می کند. داس��تان به ش��کل دادن و هدایت مخاطبان به 
مسیر درست کمک می کند آن همچنین کمک می کند 

به اهداف کسب وکارتان برسید. 

کلیدباشگاه مشتریان

احمدرضا معماریان
کارشناس ارشد بازاریابی



بابک بهی
DBA با گرایش بازاردانی )مارکتینگ(
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شماره 770

برای مطالعه 676 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: معموال هنگام��ی که افراد به ط��ور غیرعادی و 
ی��ا بیش از حد معم��ول به کار و ت��اش می پردازند دچار 

استرس و برانگیختگی می شوند.
 ش��رایط محیط کار تاثیر زیادی در ایجاد اس��ترس افراد 

دارد. 
ممکن است اس��ترس کارکنان از حجم زیاد کار باشد یا 

آنها در روابط شان با مافوق یا زیردستان دچار مشکل شده 
باشند. باید آگاه باش��ید که رفتار و احساسات شما مسری 
اس��ت و می تواند بر اطرافیان تان تاثیر بگذارد، بنابراین باید 
از میزان اس��ترس خ��ود نیز بکاهید و روحی��ه همکاری و 

مشارکت درون سازمانی را افزایش دهید.
 برای مثال ش��ما می توانید از ابزارهایی که باعث آرامش 

شما می شوند، مانند یک توپ ضداسترس استفاده کنید.
 هر فردی نیاز به اس��تراحت دارد و به طور پیوس��ته و با 

فشار زیاد نمی توان کاری را با موفقیت پیش برد، زیرا افراد 
انرژی محدودی دارند. 

ق��دم زدن و تغدیه مناس��ب نیز تاثیر زی��ادی بر آرامش 
ش��ما وکارکنان تان دارد. سعی کنید بیش��تر لبخند بزنید 
تا اطرافیان و کارمندان ش��ما نیز احساس راحتی بیشتری 
داشته باشند. حمایت های روحی شما می تواند تاثیر زیادی 
بر عملکرد و انگیزه کارکنان تان داشته باشد، پس برای آن 

وقتی اختصاص دهید.  

استرس در محل کار

سوال: مدیریت یک شرکت بزرگ را بر عهده دارم و حجم کار باالست. مدتی است احساس می کنم برخی از کارکنانم در کار دچار استرس 
شدید می شوند و این بر عملکرد آنها تاثیر گذاشته است. لطفا مرا راهنمایی کنید چگونه می توانم این مشکل را حل کنم؟ کلینیک کسب و کار

مهدی کنعانی
 )مشاور مالی و سرمایه گذاری(

یکی از نقاط عطف تاریخ تأمین 
مالی کارآفرینی در ایران، تصویب 
آیین نامه ه��ای مربوط ب��ه اعطای 
مج��وز رس��می ب��ه صندوق های 
جس��ورانه از طریق سازمان بورس 
اوراق به��ادار و ش��رکت فرابورس 
می ش��ود  پیش بین��ی  و  اس��ت 
تغییرات��ی کارا و اثربخش در بازار 
س��رمایه گذاری جس��ورانه ای��ران 
ایجاد کند. چ��را این صندوق ها با 
اینکه زیرمجموعه بورس محسوب 
می شوند، اما برخاف مابقی نهادها 
و ابزارهای مالی در پرتفوی بورسی 
س��رمایه گذاری  س��هام  س��بد  و 
نمی کنن��د، بلکه ه��دف اصلی از 
در  آنها س��رمایه گذاری  راه اندازی 
شرکت های تازه تأسیسی است که 
از پتانسیل رش��د برخوردارند. در 
این مقاله به تش��ریح ابعاد مختلف 
تأس��یس و اداره این صندوق های 
تخصص��ی تأمی��ن مالی ن��وآوری 
پرداخته شده و مراحل و مستندات 
موردنیاز برای اخذ مجوز تأسیس 
و فعالی��ت این صندوق ها تش��ریح 

شده است. 

نحوه اخذ مجوز صندوق 
جسورانه در ایران

در ای��ن قس��مت ب��ا توج��ه به 
تصویب مق��ررات مربوط به صدور 
برای صندوق های جسورانه  مجوز 
توسط هیأت مدیره سازمان بورس 
و اوراق بهادار در اسفندماه 1394 
و عملیاتی ش��دن ص��دور مجوزها 
در بهار 1395، به تش��ریح کلیات 
فرآیند تأس��یس و تأمین سرمایه 
ص�ندوق ه��ای س��رم���ایه گذاری 
جس��ورانه در ایران پرداخته ش��ده 

است. 

مرجع رسیدگی به تقاضای 
عضویت

راه ان��دازی  مت��ق���اض���ی��ان 
صندوق ه��ای س��رم���ایه گ�ذاری 
دستورالعمل  براس��اس  جسورانه، 
مربوط��ه، بای��د درخواس��ت خود 
را برای ش��رکت فراب��ورس ایران 
ارس��ال کنند. درخواست ها توسط 
کمیته تخصصی مربوطه بررسی و 
نس��بت به اعطای مجوز الزم اقدام 

می شود. 

موضوع فعالیت
اصل��ی  فعالی��ت  موض��وع 
ای��ن  ب��رای  پیش بینی ش��ده 
مالی  منابع  صندوق ها، جمع آوری 
و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت 
اش��خاص حقوق��ی ب��ا موضوعات 
متنوع فعالیت است. به عنوان مثال 

زمینه های��ی ازجمل��ه پروژه ه��ای 
اختراع��ات،  نوآوران��ه،  و  فک��ری 
عائم تج��اری، طرح های صنعتی، 
ارق��ام گیاهی، آث��ار ادبی و هنری 
به منظور به بهره برداری رس��اندن 
و تجاری سازی دارایی های یادشده 

از طریق تملک خرد یا مدیریتی.

تأمین سرمایه صندوق ها
قابل قب��ول  س��رمایه  کمتری��ن 
تومان   برای صندوق ها 10میلیارد 
)معادل یکصدمیلیارد ریال( است. 
صندوق می تواند برای تأمین سهام 
خود پذیره نویسی عمومی کند، اما 
تومان)معادل  میلیارد  حداقل یک 
10 میلی��ارد ری��ال( باید توس��ط 
مؤسسین تأمین شود. حداقل سه 
ش��خص حقیقی ی��ا حقوقی واجد 
ش��رایط طب��ق مق��ررات به عنوان 
مؤس��س باید در زمان تأس��یس، 
سرمایه  هرکدام 10درصد  حداقل 
صندوق را پرداخ��ت کنند. صدور 
واحدهای سرمایه گذاری با دریافت 
س��هم قابل تأدیه از قیمت اسمی 
واحدها ص��ورت می پذیرد، قیمت 
اس��می هر واحد س��رمایه گذاری 
تومان)معادل  یک میلی��ون  براب��ر 
10 میلی��ون ریال( اس��ت که در 
و  س��رمایه گذاری  دوره  ط��ول 
پیرو فراخوان ه��ای مدیر صندوق 
تعیین ش��ده  مهل��ت  ظ��رف  باید 
امیدنامه پرداخت شود.  براس��اس 
ای��ن صندوق ه��ا فاق��د واحدهای 
س��رمایه گذاری ممتاز بوده و همه 
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 

حق حضور در مجمع را دارند. 

دوره عمر صندوق ها
مق��ررات  در  آنچ��ه  براس��اس 
صن��دوق  عم��ر  پیش بینی ش��ده، 
هفت س��اله بوده و پ��س از اتمام 
دوره سرمایه گذاری خروج صورت 
می گی��رد و در ای��ن مدت، مجمع 
صن��دوق در هر زم��ان از اجتماع 
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 
تشکیل می شود که برای رسمیت 
دارندگان  مجم��ع حض��ور  یافتن 
حداق��ل بیش از نص��ف واحدهای 

سرمایه گذاری ضروری است. 

محدودیت ه�ای  و  الزام�ات 
تملک واحدهای سرمایه گذاری 

صندوق ها
در  س��رمایه گذاری  متقاض��ی 
صن��دوق بای��د ب��ه اظه��ار خود 
دارای اهلی��ت مال��ی الزم ب��رای 
س��رمایه گذاری در صندوق باشد. 
ه��ر ی��ک از مؤسس��ان صن��دوق 
باید در تم��ام طول مدت صندوق 
حداق��ل 10 درصد واحدها و مدیر 
صن��دوق در طول زم��ان مدیریت 

خ��ود بای��د حداق��ل یک درص��د 
واحدهای س��رمایه گذاری صندوق 

را در مالکیت خود داشته باشد. 

دوره بازگشت سرمایه 
بلندمدت و محدودیت های 

نقل وانتقال سهام
صندوق ه��ای  ماهی��ت   
به شکلی  سرمایه گذاری جسورانه 
اس��ت ک��ه س��رمایه گذاران نباید 
و  کوتاه م��دت  بازگش��ت  انتظ��ار 
نقدش��وندگی باال داش��ته باشند، 
مس��تمر  معامات  امکان  بنابراین 
واحده��ای س��رمایه گذاری وجود 
ندارد، ول��ی نقل وانتقال واحدهای 
س��رمایه گذاری در ط��ول فعالیت 
صندوق صرف��ا از روش مذاکره در 
بورس یا خارج از بورس امکان پذیر 

است. 

اساسنامه صندوق ها
ی  ق ها و صند « مه س��نا سا ا
توسط  جس��ورانه«  سرمایه گذاری 
اداره امور نهادهای مالی س��ازمان 
ش��رکت  هم��کاری  ب��ا  ب��ورس 
فراب��ورس ایران و برخ��ی فعاالن 
ای��ن ح��وزه تدوین و در اس��فند 
1394 نهای��ی ش��د. هرچن��د در 
الگوی  از  س��اختار طراحی ش��ده، 
در  س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای 
ش��ده،  بهره برداری  به��ادار  اوراق 
ام��ا در جزیی��ات ام��ر به تناس��ب 
تفاوت های��ی نیز وجود دارد. هدف 
اصل��ی از این اقدام س��اماندهی و 
تأمین  ایجاد س��اختار هماهن��گ 
مال��ی در ح��وزه س��رمایه گذاری 
جس��ورانه در ای��ران عنوان ش��ده 
اس��ت. اساس��نامه، کلیات ساختار 
مدیریتی و نظارت��ی صندوق ها را 
مشخص کرده است، همچنین هر 
صندوقی امیدنامه مختص خود را 
داراست که در چارچوب اساسنامه 
و متناسب با ش��رایط آن صندوق 

تدوین می شود. 

ساختار مدیریتی و نظارتی 
صندوق ها

در آیین نام��ه اج��رای مربوط��ه 
چنی��ن  صندوق ه��ا  س��اختار 

پیش بینی شده است: 
1- هیأت مدیره  )رکن مدیریتی(
)رک��ن  صن��دوق   مدی��ر   -2

اداره کننده(
3- کمیته سرمایه گذاری

4- متولی
5- حسابرس  )رکن نظارتی(

ارکان  و  مدی��ران  صاحی��ت 
صندوق باید توس��ط نهاد مربوطه 
در ب��ورس ای��ران تأیید ش��ود. در 
ادامه هر یک از این ارکان تش��ریح 

شده اند: 

متش��کل  هیأت مدی��ره:  ال��ف( 
از  )س��ه، پن��ج یا هفت( ش��خص 
حقیقی یا حقوقی اس��ت که یکی 
از اعضای آن مدیر صندوق اس��ت 
و س��ایر اعض��ا به انتخ��اب مجمع 
صن��دوق ب��رای م��دت دو س��ال 
تعیین می شوند. سیاست گذاری و 
تعیین خط مش��ی فعالیت صندوق 
و تصمیم گی��ری در م��ورد خرید، 
فروش یا حف��ظ مالکیت دارایی ها 
در ح��دودی ک��ه در اختیار مدیر 
اختیارات  ازجمله  نیست،  صندوق 

هیأت مدیره صندوق است. 
ب( مدیری��ت صن��دوق: برعهده 
ی��ک ش��خص حقوقی اس��ت که 
تخص��ص و تجرب��ه الزم به منظور 
راه ان��دازی و مدیریت صندوق های 
س��رمایه گذاری جس��ورانه را دارد 
و توس��ط مجمع صندوق انتخاب 
می ش��ود، ح��ق تصمیم گیری در 
در  دارایی ه��ای صن��دوق  م��ورد 
چارچوب این اساسنامه و امیدنامه 
و سیاس��ت های تعیین شده توسط 
هیأت مدی��ره منحصرا از اختیارات 
مدی��ر صن��دوق اس��ت، همچنین 
اختی��ارات مدیر  اینکه  به منظ��ور 
صندوق در س��اختار حفظ ش��ود، 
هیأت مدیره  تصمیم��ات  اج��رای 
صندوق با موافقت بیش از نیمی از 
اعضا یا موافقت مدیر صندوق برای 
اجرا منوط شده است. شایان ذکر 
اس��ت با توجه به ح��وزه فعالیت، 
الزامی  مدیران این نوع صندوق ها 
مبن��ی ب��ر دارا بودن مجوز س��بد 

گردانی ندارند. 
س��رمایه گذاری:  کمیت��ه  پ( 
مطاب��ق امیدنامه صن��دوق، مدیر 
مکلف است به منظور انجام فعالیت 
سرمایه گذاری خود برای صندوق، 
عنوان»کمیته  تح��ت  کمیت��ه ای 
از  متش��کل  س��رمایه گذاری« 
خبره)مطابق  حقیق��ی  اش��خاص 
مش��خصات من��درج در امیدنامه( 

تشکیل دهد. 
راهب��ری  رک��ن  متول��ی:  ت( 
صندوق اس��ت و مجوز برداشت از 
صندوق را مشترکا با مدیر صندوق 
دارد. متولی و اش��خاص وابسته به 
آن  در زم��ان تصدی خ��ود به این 
س��مت نمی توانن��د در صن��دوق 

سرمایه گذاری کنند. 
بای��د  حتم��ا  حس��ابرس:  ث( 
باشد.  حسابرسی  معتبر  مؤسس��ه 
بازرس��ی و حسابرسی صورت های 
عهده دارن��د.  را  صن��دوق  مال��ی 
حس��ابرس و اش��خاص وابسته به 
آن در زم��ان تصدی خ��ود به این 
س��مت نمی توانن��د در صن��دوق 

سرمایه گذاری کنند. 

امیدنامه هر صندوق

با توج��ه ب��ه ماهیت ای��ن نوع 
صندوق ها که بعضا استانداردسازی 
در آن دش��وار اس��ت هر صندوق 
دارای امید  نامه ای اس��ت که رویه 
تج��اری و نح��وه فعالی��ت ب��رای 
رس��یدن به اهداف تعیین شده آن 
را با رعایت اساس��نامه مش��خص 
می کن��د، در امیدنام��ه صن��دوق 

موارد زیر مشخص می شود: 
1-حوزه فعالیت صندوق

2- نحوه ورود سرمایه گذاران
3-مواع��د تأدیه س��رمایه تعهد 

شده
کمیت��ه  اف��راد  4-ویژگی ه��ای 
س��رمایه گذاری و شرایط اشخاص 

کلیدی
5-تبیی��ن مصادیق تخلف مدیر 

صندوق
6-نحوه توزیع منافع کسب شده 

توسط صندوق
7-ریسک های موردقبول توسط 

صندوق
8-اع��داد و ارقام��ی که صندوق 

متناسب با آن کار خواهد کرد
9- س��ایر سازوکارهای مرتبط با 

فعالیت صندوق

نحوه تغییر مدیر صندوق
 در پن��ج حال��ت، تغیی��ر مدی��ر 

صندوق امکان پذیر است: 
1-استعفا، ورشکستگی یا انحال 

شخصیت حقوقی مدیر صندوق 
2- تقلب ی��ا تقصیر عمدی مدیر 
در اجرای وظایف و تعهدات و احراز 

آن در مرجع ذی صاح قانونی
3-تغییر بیش از نیمی از اشخاص 
کلی��دی صن��دوق توس��ط مدی��ر 

صندوق
4-امکان پذیر نبودن ادامه تصدی 
به واس��طه  صن��دوق  مدیر  س��مت 
تأثیرات ناشی از لغو مجوز یا احکام 

قانونی
5-رأی مواف��ق بیش از دوس��وم 
دارن��دگان واحدهای صندوق مبنی 

بر تغییر مدیریت صندوق

جمع بندی
در این مقال��ه مراحل اخذ مجوز 
تأس��یس و فعالی��ت صندوق ه��ای 
سرمایه گذاری جسورانه تشریح شد. 
امید می رود رس��میت بخشیدن به 
فعالیت های صندوق های جس��ورانه 
در فرابورس، باعث هم افزایی میان 
ابزارهای مالی معم��ول و ابزارهای 
مالی تأمین نوآوری در کشور شود.

 به خصوص با توجه به اس��تقرار 
همزمان ب��ازار دارایی ه��ای فکری 
توس��عه  باع��ث  فراب��ورس،  در 
تجاری س��ازی اختراع��ات و بهبود 
ساختار تأمین مالی کارآفرینی های 

نوپا در کشور شود. 

 صندوق های سرمایه گذاری جسورانه
 ابزار تامین منابع مالی نوآوری

بازاردان ایرانی

وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دوران ها

دنیارو ببین مارو ببین. 
واقعا برخی خبرها دود از سر آدم بلند می کند

باور نمی کنید
چن��د روز پیش در س��وییس به مناس��بت یکصد و بیس��ت و 
هشتمین سال تولد چارلی چاپلین در موزه چارلی چاپلین بیش 
از 600 نفر خود را به شکل چاپلین در می آورند و با پوشیدن کت 
و شلوار گشاد و گذاشتن سبیل معروف او و گرفتن عصا در دست 
مراسمی را خلق می کنند که بسیاری از رسانه های دنیا درباره اش 
می نویسند و حرف می زنند و به زبان بازاردانی )مارکتینگ( برای 

آن کشور و شهر و آن موزه مخصوص تبلیغ مجانی می کنند. 
 آن وق��ت م��ا روی تپه باس��تانی پی��ش از تاریخ کش��ورمان 
گوجه فرنگی عمل می آوریم! در خبرها  )امرداد- 96/1/26( آمده 
بود که مردم روی )تل ساوز( تپه سبز که یکی از تپه های تاریخی 
پیش از تاریخ خوزستان است، گوجه فرنگی و خیار کاشتند و در 
راستای این کش��ت وکار یکی از محوطه های پیش از تاریخ ایران 
را آبیاری کردند! این محوطه پیش از تاریخ که در آن نش��انه های 
رازی گری)معماری( پیدا ش��ده گویای پیوند ناگسستنی فرهنگ 
انسانی در ایران است. جالب است که تپه سبز به شماره ملی 907 
ثبت ملی ش��ده و در زیر آن آثار پیش از تاریخ جای گرفته است. 
به گفته هفته نامه امرداد،تنها یافته های ما درباره این تپه به سال ها 
پیش برمی گردد که گروه مش��ترک ایرانی- آمریکایی در س��ال 
1349 خورشیدی به کاوش پرداختند و بیشتر تپه ها – تل ها- و 
پشته های پیش از تاریخ آن ناحیه را شناسایی کردند.  )تل ساوز( 
نزدی��ک به 9 متر از رویه دش��ت بلن��دا دارد. در این گمانه زنی ها 
تکه س��فالینه هایی با خطوط هندس��ی - نقش ه��ای تجریدی و 
نقش های جانورانی چون مار، الک پش��ت و چهارپایان پیدا شده 
اس��ت. . . خاصه دیگران با خوشفکری برای خود آوازه جویی یا 
publicity می کنند و مطرح شدن رایگان خود را در رسانه های 
عمومی جهان جزو نیکبختی های خود می دانند، آن وقت ما روی 
تپه های باس��تانی خود گوجه کاری می کنیم و این طور برای خود 

آوازه جویی می کنیم. 
به یاد شعری از افشین یداللهی می افتم. 

وطنم  ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دوران ها
کشور روزهای دشوار

زخمی سر بلند بحران ها
ایستادی به جنگ رودررو

خنجر از پشت می زند دشمن 
گویی از ما و در نهان بر ما
وطنم پشت حیله را بشکن

وطنم  ای شکوه پا بر جا
در دل التهاب دوران ها

رگت امروز تشنه  عشق است
دل رنجیده خون نمی خواهد

دل تو تا ابد برای تپش
غیر عشق و جنون نمی خواهد

شرم بر من اگر حریم تو
پیش چشمان من شکسته شود

وای بر من اگر ببینم چشم
روبه رویای عشق بسته شود

وطنم  ای شکوه پا برجا
 در دل التهاب دوران ها

کشور روزهای دشوار
زخمی سر بلند بحران ها

از تب سرد موج های خزر
تا خلیجی که فارس بوده و هست

می شود با تو دل به دریا زد
می شود با تو دل به دنیا بست

 )واژه  آوازه جوی��ی یا آوازه گری را نخس��تین بار اس��تاد گرامی 
دکتر حسن اسماعیل پور برای واژه publicity پیشنهاد کردند. 
آوازه جویی بخشی از آمیخته تبلیغات promotion mix است.(

اندیشمندانه بیندیشیم. 

چگونه با کارمندان خود رفتار کنید
 داشتن کارمندانی با صفات و شخصیت مثبت برای رشد و توسعه 
هر س��ازمانی بس��یار مهم اس��ت، اما اینکه مدیران و صاحب کاران 
چگونه با پرسنل خود رفتار می کنند هم به همان اندازه مهم است. 
ش��ما نمی توانید اخاق و رفتار کارمندان خ��ود را عوض کنید اما 
می توانید با رفتار خ��ود در وجدان کاری و روحیه آنها تاثیر مثبت 
بگذارید. واضح است که در این صورت سازمانی موفق و رو به رشد 
خواهید داش��ت. در این مقاله به کارهایی اشاره می کنیم که انجام 
آنها از طرف مدیر یک س��ازمان می تواند نقشی مثبت در پیشبرد 

اهداف آن سازمان داشته باشد. 
- کاری کنید که هر روز با روزهای دیگر متفاوت باشد. به عنوان 
مث��ال اجازه دهید کارمندان روزهای اول هفته یک س��اعت دیرتر 
سرکار حاضر شوند. اگر شروع کار هفت صبح است، روز اول هفته 
ساعت شروع کار را هشت صبح قرار دهید. در این صورت کارمندان 
شما فرصت بیشتری برای اس��تفاده از تعطیات خواهند داشت و 
صبح بیشتر استراحت می کنند و با انرژی بیشتری سرکار خواهند 

بود. 
- اجازه دهید کارمندان آخر هفته یک ساعت زودتر محل کار را 
ترک کنند. در این صورت آخر هفته ش��ادتری خواهند داشت و به 

شما در پیشبرد اهداف بیشتر کمک خواهند کرد. 
- برای کارمندان خود به مناسبت های مختلف میهمانی بگیرید 
مثا می توانید به مناس��بت تولد یکی از کارمندان در آن روز یک 
کادو به او بدهید الزم نیس��ت هدیه ای گران قیمت باشد مهم این 

است که به او اهمیت می دهید. 
- کاری کنید که پرس��نل ش��ما احس��اس کنند عضوی از تیم 
هستند. وقتی به موفقیتی دست می یابید به آنها هم پاداش بدهید. 
فراموش نکنید آنها به ش��ما کمک کرده اند تا به اینجا برسید. اگر 
روی عاقه کارمندان  تان به موفقیت سرمایه گذاری کنید در آینده با 
جدیت بیشتری برای شما کار خواهند کرد؛ هم برای شما، هم برای 
حرفه خود و هم برای آنچه در آینده نصیب شان خواهد شد بیش از 

آنچه فکرش را بکنید برای شما کار می کنند. 
- اگر کارمندان شما از کار خود لذت ببرند و از سازمانی که در آن 

مشغولند راضی باشند با پول کمتر بهتر کار خواهند کرد. 
- با امتیازاتی که به پرسنل خود می دهید هر چند مدتی از زمان 
کاری آنها صرف می شود، اما در بقیه زمان کاری بهتر کار خواهند 

کرد و در نهایت سود اصلی را شما می برید. 
ترجمه: علی یزدی مقدم
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 اهداف شغلی خود را واقع   بینانه
 تعیین کنید

همه ما در کودکی آرزوهای عجیب، دس��ت  نیافتنی یا 
خنده  داری داش��ته  ایم. بدون شک یکی از این آرزوها در 
مورد شغل آینده  مان بوده است. هنوز هم اگر از کودکان 
سوال کنید، خلبانی و معلمی در صدر آرزوهای  شان برای 
آینده ش��غلی قرار دارد. با این حال در پیچ  وخم حوادث 
همه ما به سمت  وس��وی متفاوتی رهس��پار شدیم. البته 
این به معنای منفی و ضعیف نش��ان دادن افراد نیس��ت. 
در واقع بس��یاری از افراد با گذر زمان به مش��اغل دیگر 
عاقه  مند ش��ده و آینده حرفه  ای خ��ود را در آن زمینه 
جس��ت  وجو می کنند. در هر کس��ب  وکاری ک��ه فعالیت 
داشته باشید، یک حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد و آن 
اهمیت برنامه  ریزی برای آینده ش��غلی است. اغلب افراد 
نسبت به همکاران  شان حساسیت باالیی داشته و نسبت 
به وضعیت کاری   آنها واکنش  هایی از سر دلسوزی نشان 
می  دهند. با این حس��اب ش��اید عجیب به نظر برسد که 
طیف وس��یعی از این افراد در مواجهه با برنامه   بلندمدت 
برای فعالیت حرفه  ای  شان کاما منفعانه عمل می کنند. 

در ای��ن ایده قصد ندارم از ض��رورت برنامه  ریزی برای 
آینده ش��غلی صحبت کنم. بدون تردی��د با اندکی تأمل 
می  توان به ضرورت چنین فعالیتی پی   برد. آنچه در ادامه 
ایده حاضر ب��ه آن خواهیم پرداخت، چگونگی تهیه یک 
برنامه و نقشه راه واقع  گرایانه است. در همین راستا توجه 

به نکات زیر مناسب به نظر می  رسد. 
- گام نخس��ت توجه به مس��یری اس��ت که تا به حال 
پیموده  ای��د. در واق��ع مهاجرت از یک ش��اخه تخصصی 
به ش��اخه  های دیگر امری اس��ت ک��ه در دنیای صنعتی 
و تخصصی ش��ده امروز چندان آس��ان به نظر نمی  رسد. 
بر همین اس��اس بهتر اس��ت قایق خود را در این دریای 
توفانی در مسیر مشخصی که پیش از این طی کرده  اید، 
ثابت نگ��ه دارید. همچنین ب��رای درک بهتر آنچه واقعا 
از آین��ده ش��غلی  تان می  خواهی��د )در تقابل ب��ا آنچه بر 
اثر احساس��ات کوتاه  مدت بر ش��ما غالب می شود(، تأمل 
درباره چند پرس��ش، مناس��ب به نظر می  رس��د. ابتدا به 
این پرس��ش پاس��خ دهید که در دو س��ال آینده در چه 
موقعیتی می  خواهید باش��ید؟ من به این پرس��ش بسیار 
عاقه  مند هس��تم. در واقع این پرسش��ی است که اغلب 
افراد در پاس��خ به آن نیاز به چندین ساعت تفکر دارند. 
با این حال مطمئن باش��ید هنگامی که پاسخ  تان را پیدا 
کردید، می  توانید برنامه کوتاه  مدت خود را براساس پاسخ 
ارائه ش��ده طراحی کنید. پرسش بعدی با همین ساختار 
اما برای پنج سال آینده طراحی شده است. چنین امری 
ذات��ا برای طراح��ی برنامه نیمه بلندمدت طراحی ش��ده 
اس��ت. در بخش پایانی نیز باید به سوالی درمورد برنامه 
بلندمدت که ش��امل موقعیت ش��ما در 10س��ال آینده 

خواهد بود، پاسخ دهید. 
- گام دوم آنالی��ز ش��رایط موجود در مقایس��ه با آنچه 
می  خواهی��د به آن برس��ید اس��ت. در ای��ن مرحله باید 
تفاوت  ها و ش��کاف میان وضع موجود و وضع مطلوب  تان 
را یافته و به دنبال راهکارهای مناس��ب به منظور کاهش 
این اختاف باشید. توجه داش��ته باشید که مهارت  های 
الزم برای مش��اغل به ظاهر یکس��ان لزوما به یک شکل 
نیس��ت. در واقع تغییر جایگاه از مدیر عملیاتی به سطح 
مدی��ر میانی بدون ش��ک نیازمند دس��تیابی به دانش و 
مهارت  های خاص خود اس��ت. در همین راس��تا توصیه 
من آش��نایی با پیش  نیازهای مش��اغل مختلف در حوزه 
کس��ب  وکارتان اس��ت. به ای��ن ترتیب قادر به اس��تفاده 
بهین��ه از موقعیت  های پیش آم��ده خواهید بود. معموال 
برای ارزیاب��ی توانایی  های افراد در زمینه  های مختلف از 
سیستم ارزش  گذاری یک تا 10 استفاده می کنند. به این 
ترتیب که باتوجه به عملکرد ارائه شده در چارچوب  های 
موج��ود یکی از نم��رات انتخاب می ش��ود. نکته مهم در 
مورد اس��تفاده از این ش��یوه عدم اج��رای آن به صورت 
ش��خصی اس��ت. در واقع نمراتی که خودتان به صورت 
شخصی ثبت می کنید، فاقد ارزش الزم است. استفاده از 
یک مش��اور یا همکار در چنی��ن مواردی مطلوب به نظر 
می  رس��د.  - گام پایانی مرحله  ای اس��ت که باید به تمام 
دس��تاورها جامه عمل بپوش��انید. تا اینجا اهداف خود را 
شناس��ایی کرده و پیش نیازهای دس��تیابی به آن را که 
ش��امل مهارت  های الزم است شناسایی کرده  اید. پس از 
این، نوبت اقدام برای عمل اس��ت. در همین راس��تا تنها 
کاری که باید انجام دهید، پیروی از برنامه   طراحی شده 
اس��ت. با این حال توصی��ه پایانی من این اس��ت که به 
برنامه  های  تان به چش��م فرمولی جادویی نگاه نکنید. هر 
برنامه  ای ممکن است با شکس��ت مواجه شود. همانطور 
که در ایده  های قبلی بیان ش��د، پس از تحمل شکس��ت 

باید به دنبال ریشه  یابی و رفع علل آن باشید. 

ترجمه: علی آل  علی
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رقابت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری با پخش برنامه های تبلیغاتی و آغاز مناظره ها در صدا و سیما وارد مرحله جدیدی شد

اقتصاد، میدان نبرد رئیس جمهور خوب چه ویژگی هایی دارد؟ 
 

1-  بداند كه توسعه یك پدیده خودجوش و پدیدارشدنى 
emerging اس��ت، نه یك پدیده طراحى شدنى. در نتیجه 
الزم اس��ت كار اصلى سیاست برداش��تن موانع باشد. چون 

توسعه موتور داخلى و روش خودش را دارد. 
2-  بداند كه توس��عه و رشد در یك كشور پدیده اى یكتا 
است و لذا قابل الگو بردارى نیست، بنابراین توسعه در ایران 

مسیر خاص و یكتاى خود را دارد. 
3-  بدان��د كه اس��تراتژى هاى اقتص��ادى در ایران از دل 
چالش هاى اقتص��ادى و اجتماعى داخل��ى و رویارویى هاى 
بین المللى بیرون مى آید نه از دِل برنامه هاى از قبل طراحى 

شده پنج ساله.
4-  بداند كه بقاى سیاسى كشور وابسته به رشد و توسعه 
كشور است و لذا رشد و توسعه را فداى بقاى سیاسى نكند. 
5- بدان��د ك��ه روابط علّ��ى اقتص��ادى از دل مطالعات و 
تئورى ه��اى اقتصادى بیرون مى آید، نه از طریق مش��اهده؛ 
بنابراین بهتر اس��ت كه به علم اقتصاد و یافته هاى آن تكیه 
كند. علیت اساسا قابل مشاهده نیست، به همین دلیل است 

كه همه به راحتى همزمانى را با علیت اشتباه مى گیرند. 
6-  بدان��د ك��ه اقتصاد ی��ك پدیده خودج��وش و پدیدار 
ش��دنى اس��ت و این پدیده ها با كنترل تخریب مى ش��وند، 
بنابراین آزادى كلمه كلیدى انسان، سازمان و كشور است. 

7-  در نتیج��ه ب��راى ی��ك سیس��تم پویا و زن��ده نباید 
برنامه، آن هم بلند مدت نوش��ت. كافى اس��ت هوش��مندى 
سیاس��تمداران و سیاس��ت گذاران ب��ا اتكا به سیس��تم هاى 

قدرتمند هوشمند باال برود. 
8-  بداند كه نگاه خودش یك مدل از واقعیت اس��ت و نه 
خود واقعیت. در نتیجه بداند كه هر چه به صداهاى مختلف، 
چه موافق و چه مخالف گوش دهد، واقعیت بیش��تر برایش 

نمود پیدا مى كند و در سیاست ها موفق تر عمل مى كند. 
9-  بدان��د كه اقتصاد ابزار نیس��ت و لذا نباید در خدمت 
سیاس��ت قرار گیرد. این سیاست اس��ت كه باید در خدمت 
اقتصاد قرار گیرد. اقتصاد با تار و پود زندگى مردم درآمیخته 
اس��ت و نقش مهمى در تحوالت سیاسى و اجتماعى كشور 
دارد. بدون قدرت گیرى اقتصاد، سیاست نمى تواند قدرتمند 

باشد. 
10-  بدان��د كه در حوزه ه��اى اجتماعى و اقتصادى اصل 
»ع��دم قطعیت« جارى اس��ت و لذا از تحكم ب��ر اقتصاد و 
عاملین اقتصادى پرهیز كند. نگاه خودش را با واقعیت یكى 
نداند و آن قدر تجسس و تحقیق كند تا واقعیت نمایان شود. 
بنابراین مش��خص اس��ت كه اقتصاد ماشین نیست و لذا هر 
سیاس��تى ممكن است بنا بر مسائل مختلف تبدیل به خالف 
خود ش��ود. لذا رئیس جمهور خوب همیش��ه به دنبال تایید 
سیاس��ت هاى خود نیست، بلكه دنبال این است كه سیاست 

به نتیجه خود رسیده است یا نه. 
11-  بدان��د ك��ه اقتص��اد خود ج��وش اس��ت و بنابراین 
تنه��ا توانایى هاى داخلى عنصر اساس��ى تحول اس��ت. ولى 
ای��ن پدیده ب��دون تعامل با نظ��ام جهانى ناتوان مى ش��ود. 
سیس��تم هاى زنده و پویا با تعامل بزرگ مى شوند، بلوغ پیدا 

مى كنند و قدرتمند مى شوند. 
12-  فرم��ول اصلى ی��ك اقتصاد به��ره ورى، كارآمدى و 
اثر بخش��ى و در نهایت دس��ت یافتن به قدرت رقابت پذیرى 
بین المللى اس��ت. با این فرمول رئیس جمه��ور خوب نباید 
اقتصاد را به یك سیس��تم حمایت��ى تبدیل كند، مگر اینكه 
گذرا و همراه با نظریه اقتصادى باشد. اقتصاد عرصه اى براى 

رقابت است نه حمایت. 
منبع: خبرآنالین

 

یک اقتصاددان مطرح کرد
خطر این  است که عده ای حرف های 

قالیباف را باور کنند

یك��ى از ش��اخص ترین 
حاض��ر  اقتصاددان ه��اى 
محمدباق��ر  از  ای��ران 
ن���امزد  ق��ال�ی��ب��اف، 
دوازدهمین دور انتخابات 
پرسید  ریاس��ت جمهورى 
كه  »در غی��اب نهادهاى 
مدن��ى قدرتمن��د چگونه 
مى خواهی��د ب��ازار كار را 
س��امان دهید؟ « در حالى قالیب��اف وعده پرداخت 250 
هزار تومان به هر بیكار را داده است كه مكانیزم پرداخت 
این رقم به بیكاران هنوز مش��خص نشده است. به گزارش 
خبرآنالین، مهدى تقوى، استاد دانشگاه عالمه طباطبایى 
در این خصوص گفت:  »اگر كشور توان پرداخت اعتبارى 
بین 750 تا 1500 میلیارد تومان به بیكاران را دارد، چرا 
همین اعتبار را صرف ایجاد ش��غل در كش��ور نمى كند؟« 
این استاد دانشگاه عالمه طباطبایى گفت:  »ایران بین 3 
تا 6 میلیون بیكار مطلق و نس��بى دارد، از این رو طبیعتا 
باید 750 تا 1500 میلیارد تومان اعتبار در كش��ور وجود 
داش��ته باشد كه هر ماه بین این تعداد بیكار توزیع شود.« 
او اف��زود:  »من ش��خصاً امیدوارم كه این ط��رح اجرایى 
نش��ود، چراك��ه در این صورت با پرداخ��ت یارانه نقدى و 
اعتبار به بیكاران و... الزم اس��ت هم��ه طرح هاى عمرانى 
كش��ور را تعطیل كنی��م و فقط به توزیع پول در كش��ور 

بپردازیم.«
وى ب��ا تأكید بر اینكه اقتصاددانان ای��ن گونه طرح ها را 
جدى نمى گیرند، ادامه داد: اینها ش��عارهاى سیاسى است 
اما خطر اینجاس��ت كه ممكن است عده اى این حرف ها را 
ب��اور كنند، همانطور كه پیش از این نیز مردم این حرف ها 
را ب��اور كردند و از این باورپذی��رى احمدى نژاد بیرون آمد 
كه مى خواس��ت دنیا را تغییر دهد اما كش��ور را در خطرى 

جدى قرار داد. 
وى گفت:  »س��وال اساس��ى من این اس��ت كه مكانیزم 
پرداخت این مبلغ چیست؟ در كشورهاى توسعه یافته این 
اتحادیه ها و س��ندیكاهاى قوى كارگرى هس��تند كه بیمه 
بیك��ارى را در میان بیكاران توزیع مى كنند، حاال ش��ما در 
غیاب چنین نهادهاى مدن��ى قدرتمند مى خواهید چگونه 
این كار را س��امان بدهی��د؟ « وى اضافه كرد:  »اگر دولت 
بخواهد راس��ا خودش از بیكاران ثبت نام كند و پرداخت را 
انجام دهد، با سیل عظیمى از بیكارانى روبه رو مى شود كه 
با اس��تناد به مكفى نبودن حقوق ش��ان براى دریافت پول 

ثبت نام مى كنند.« 

نقش نهادهای مدنی در پرهیز از 
کلی گویی نامزدان ریاست جمهوری

در پى قطعى ش��دن سیاهه نامزدان تایید صالحیت شده 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهورى دوره دوازدهم و در خأل وجود 
احزاب اس��توار و پر تجرب��ه، جا دارد ت��ا نمایندگان اصناف 
جامع��ه ایرانى نظی��ر اتاق اصن��اف، ات��اق صنعت و معدن، 
انجمن ه��اى كارگرى، خانه موس��یقى، انجمن نقاش��ان و 
مجسمه س��ازان، انجمن هاى حافظ محیط زیس��ت، سازمان 
نظ��ام مهندس��ى و پزش��كى و انجمن مطبوع��ات و. . . هم 
چ��ون اقدام س��تایش آمیز و هوش��مندانه خانه س��ینما در 
انتخاب��ات دوره دهم ریاس��ت جمهورى با طرح مس��ائل و 
مشكالت ش��ان از شش نامزد تایید صالحیت شده انتخابات 
ریاست جمهورى راه حل ها و برنامه هاى شان را جویا شوند. 
این اقدام موجب مى ش��ود تا نامزدان ریاس��ت جمهورى از 
كلى گوی��ى پرهیز و به تنظی��م برنامه و معرفى وزیر مربوط 
براى تحقق آن اهداف و برنامه ها مس��ئول و متعهد ش��ود. 
براى نمونه بد نیست هفت پرسش جامعه اصناف سینماى 
ایران )خانه سینما( را كه همچنان تازه و روزآمدند را مرور 

كنیم: 
1. برنامه مش��خص ش��ما براى رونق اقتصاد هنر به ویژه 
قلم��رو س��ینما چیس��ت؟ جس��ت وجوى س��هم تولیدات 

سینمایى ایران در جهان را چگونه دنبال مى كنید؟ 
2. اشتغال به تولید و عرضه در فعالیت هاى هنرى به ویژه 
سینما را حق مى دانید یا امتیاز؟ ساختار حقوقى و عملكرد 
دس��تگاه هاى اجرایى موج��ود و متكفل ای��ن عرصه، كدام 

گزینه را برگزیده است؟ 
3. ظ��رف چه م��دت بیمه بیكارى هنرمن��دان مصرح در 
قان��ون برنامه چهارم را كه تاكن��ون مغفول مانده، عملیاتى 

مى كنید؟ 
4. ممی��زى در تولید و نمایش آثار هنرى به ویژه س��ینما 
را چگون��ه مى بینی��د و چه س��ازوكارى را ب��راى اصالح و 

روزآمد سازى آن برمى گزینید؟ 
5. برنامه ش��ما ب��راى حمایت از حقوق م��ادى و معنوى 
هنرمندان و آثار س��ینمایى چیس��ت و ظرف چه مدت آن 

را اجرایى مى كنید؟ 
6. آیا س��اختار، اهداف و برنامه ه��اى نظام موجود ادارى 
ح��وزه فرهنگ و هن��ر را براى مدیریت توس��عه این عرصه 
مناسب مى دانید؟ در غیر این صورت چه ساختار و برنامه اى 
را براى روزآمد سازى آن طراحى و به مورد اجرا مى گذارید؟ 
7. نامزدهاى مورد نظر ش��ما براى تصدى پس��ت وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمى چه كسانى هستند؟ 
منبع: خبرآنالین

 

سعید لیالز مطرح کرد
یکی از درخشان ترین عملکردها در 

تمام سال های بعد از انقالب متعلق به 
دولت یازدهم است

اقتصادى  كارش��ناس  این 
با عملى ندانستن شعارهایى 
مانند ایجاد 5 میلیون ش��غل 
یا دوبرابر كردن درآمد مردم، 
مى گوی��د: بحث ما س��ر این 
اس��ت كه چرا این ش��عارها 
مطرح مى ش��ود؟ درواقع این 
شعارها از سوى كسانى مطرح 
مى ش��ود كه مطلقا امیدى به اینكه بتوانند آراى ملت ایران را در 
قالب كمپین شرافتمندانه و كارشناسى به دست آورند، ندارند. خود 
آقاى احمدى نژاد در مسقط الراس خود، یعنى در استان اردبیل بین 
هفت كاندیدا نفر شش��م شد. پس این افراد كارنامه هایى دارند كه 
چون جواب نداده و محصول منفى داده، مجبور مى ش��وند رویایى 
حرف بزنند. من بر س��ر این حرف هستم كه آقاى احمدى نژاد در 
دو انتخابات قبل هم بابت شعارهایى كه داد نتیجه نگرفت. معتقدم 
ملت ایران آنقدر مطلع هس��تند كه بدانند این میزان شغل فقط 
شعار است. 5میلیون شغل حداقل هزار تریلیون تومان منابع نیاز 
دارد ك��ه چنین منابعى اصاًل وجود خارجى ندارد. وى در رابطه با 
وع��ده پرداخت یارانه 250هزار تومانى از س��وى برخى كاندیداها 
ادامه مى دهد: اوالً پرداخت یارانه به اقش��ار خاص روح هدفمندى 
را تش��كیل مى دهد. اگر به اصل هدفمن��دى یارانه ها كه مصوب 
برنامه چهارم توس��عه بود، مراجعه كنی��د در ماده 3 قانون برنامه 
چهارم كه در جریان تصویب حذف ش��د، پیش بینى شده بود كه 
به مستمرى بگیران تحت پوشش كمیته امداد و سازمان بهزیستى 
منابعى اختصاص یابد. اصاًل بنا نبود كه به همه یارانه پرداخت شود. 
این قلب ماهیتى بود كه آقاى احمدى نژاد انجام داد و كشور را به 
یك ورطه كش��اند. ثانیاً دولت آقاى روحانى اساساً پولى ندارد كه 
بخواهد آن را سیاسى كند و بخواهد با اغراض انتخاباتى و سیاسى 
هدفمندى كند. این پولى كه اخیراً اضافه ش��ده، براساس تكلیف 
قانون برنامه شش��م و بودجه س��ال 96 است. كس��انى كه به این 
موضوع اعتراض دارند، چرا زمانى كه قانون تصویب مى شد، اعتراض 
نكردند؟ تصویب این قانون در اختیار آقاى روحانى نبود. براساس 
قانون دول��ت حق جابه جا كردن یك ری��ال را ندارد و جابه جایى 
مناب��ع خارج از كنترل مجلس حكم تص��رف غیرقانونى در اموال 
عمومى اس��ت كه منج��ر به صدور حكم قضایى براى كس��ى كه 
این كار را مى كند، مى ش��ود. بنابراین اص��ل ماجراى این افزایش 
یارانه، اجراى روح قانون هدفمندى است. وى با رد این مطالب كه 
گفته مى ش��ود یكى از ناكامى هاى دولت یازدهم در حوزه اقتصاد 
افزایش نقدینگى، افزایش بدهى هاى دولت و بحران بانكى اس��ت، 
 مى افزاید: یكى از درخشان ترین عملكردها در تمام سال هاى بعد 
از انقالب متعلق به دولت یازدهم است. به این دلیل نخستین بار 
بعد از انقالب اس��ت كه بانك مركزى مسلط بر شبكه بانكى شده 
اس��ت. زمانى كه دولت آقاى روحانى تشكیل شده بود، حتى یكى 
از بخش��نامه هاى بانك مرك��زى از در بانك ها به مدیریت بانك ها 
نمى رس��ید. آقاى بهمنى درواقع رئیس كل بانك مركزى ش��عبه 
میرداماد بود و كارى دیگرى از دست ایشان برنمى آمد. اصاًل بانك 

مركزى اقتدارى نداشت. نظارتى نبود. 
در چهار س��ال گذش��ته بانك مركزى موفق ش��ده چند بمب 
س��اعتى بس��یار بزرگ را در لحظه انفجار خنثى كند. یكى از آنها 
مؤسس��ه ثامن الحجج است كه در آن حدود 6 هزار میلیارد تومان 
پول گم ش��ده و تحت كنترل بعضى از افراد با نفوذ بوده است. به 
سختى بانك مركزى توانست اقتدار خود را بنا كرد. تكلیف حدود 
1.5 میلیون سپرده گذار كه 97درصد سپرده گذاران این مؤسسه را 
تشكل مى دهند، امروز مشخص شده است. اگر همین تعداد وارد 
بازار مى شدند، مى دانید چه اتفاقى مى افتاد؟ یا مسئله كاسپین كه 

بانك مركزى با اقتدار در حال حل آن است. 

یـادداشــتیـادداشـت

كاندیداه��اى  گفتاره��اى  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
ریاس��ت جمهورى مى توان به تفاوت هاى جدى 
در پارادایم  )چارچوب، الگو یا سرمش��ق( چهار 
نام��زد اصلى پى برد. خصوصا هنگامى كه درباره 
اش��تغال و ایجاد شغل و بهبود اقتصادى صحبت 
مى كنند كامال روش��ن اس��ت ك��ه پارادایم هاى 
متفاوت��ى دارند و ش��گفتى بیش��تر هنگامى رخ 
مى دهد ك��ه بدانیم س��ه نامزد متعل��ق به یك 
اردوگاهند، اما س��ه پارادایم اقتصادى متفاوت را 

نمایندگى یا تبلیغ یا ادعا مى كنند. 
به گزارش عصر ایران، اتفاقا به اس��تناد همین 
تف��اوت در پارادایم ها ی��ا چارچوب هاى نظرى و 
عمل��ى تا اینج��ا در عرصه اقتص��اد و طبعا بعدا 
سیاس��ت و فرهنگ و اجتماع و دیپلماسى است 
ك��ه اهمیت حضور در انتخابات بیش��تر روش��ن 
مى شود، زیرا صحبت از انتخاب یك فرد از میان 
چند نفر نیس��ت، بلكه انتخاب ی��ك گفتمان و 

پارادایم در میان چند الگو مطرح است. 
یك��ى از دالیل كاهش مش��اركت در انتخابات 
اروپ��ا و آمریكا تا چند س��ال قبل ای��ن بود كه 
تفكرات احزاب بس��یار به هم نزدیك ش��ده بود 
و تفاوت ه��ا تنها در جزییاتى مانند تعرفه ها خود 
را نش��ان مى داد، اما دوباره فاصله ها زیاد ش��ده 
و با ظهور پوپولیس��م و ناسیونالیس��م افراطى و 
مهاجرستیزى و اتحادیه گریزى گفتمان ها دیگر 
نزدیك نیس��ت و در انتخابات اخیر فرانس��ه هم 
دیدی��م كه مش��اركت باال رفت و ب��ه 80درصد 
رسید، زیرا تفاوت ها دوباره رخ نموده اند و جزیى 
نیس��تند و كامال روشن اس��ت كه  »ماكرون« و 
»لوپن« مى توانند فرانسه را به دو مسیر متفاوت 

و شاید متضاد هدایت كنند. 

صنعت و گفتمان کالسیک
نامزد اول: س��یدمصطفى میرسلیم، مهندسى 
پرس��ابقه اس��ت و عضو هیأت علمى دانش��گاه 
صنعت��ى امیركبیر ی��ا پلى تكنی��ك. او با لباس 
كار و كاله ایمنى مهندس��ان وارد وزارت كشور 
ش��د. نگاه او مهندس��ى اس��ت و 24 سال پیش 
كه وزیر ارش��اد ش��د نیز گمان مى كرد مى تواند 
حوزه فرهنگ و هن��ر را مطابق برنامه هاى مورد 
نظر پیش ببرد. ه��ر قدر در زمینه هاى فرهنگى 
و هن��رى نات��وان ب��ود، اما در حیط��ه تخصصى 
خود صاحب نظر اس��ت و پ��روژه موتور ملى ایده 
اوس��ت. نگاه صنعتى از یك نظ��ر مفید و خوب 
اس��ت و از یك منظر كافى نیست. جنبه مثبت 
نگاه صنعتى، دورى از عوام زدگى اس��ت و اینكه 
درفرآیند صنعت ارزش افزوده ایجاد مى ش��ود و 
بی��ش از ه��ر مقوله دیگر ب��ه »فرآیند« ها توجه 

مى شود. 
 راز موفقی��ت صفایى فراهانى در فدراس��یون 
فوتبال همین نگاه صنعتى بود. نكته ش��گفت آور 
اما این اس��ت ك��ه آقاى مهندس میرس��لیم در 
مناص��ب قبلى و فعلى به جز پ��روژه موتور ملى 
یا نیاز ندی��ده یا مجال نیافته جنبه هاى صنعتى 
را به اجرا گذارد یا با تخصص او ارتباطى نداشته 
اس��ت. مانند ریاست ش��هربانى، معاونت وزارت 
كش��ور، ریاست س��تاد جنگ زدگان، فدراسیون 
نجات غریق و وزارت ارشاد. با این همه میرسلیم 
رفت��ار و گفتار متناقض ن��دارد، هرچند در ذهن 

مخاطبانى این پرس��ش ش��كل گرفته كه چرا و 
چگونه حزبى كه 50س��ال است به عنوان حافظ 
منافع بازار و تجارت س��نتى شناخته مى شود با 
ای��ن چهره كه هیچ نس��بتى با ب��ازار ندارد وارد 

صحنه شده است؟ 

معیشت و گفتمان حمایت
نامزد دوم سیدابراهیم رئیسى است با اشارات 
متعدد به »مس��كن ارزان قیمت« یا دو یا س��ه 
برابر ش��دن یارانه نقدى محروم��ان  )كه از آغاز 
امس��ال در واق��ع در همین دولت ه��م اجرایى 
شده( و نشان داده تلقى او از اقتصاد بیشتر جنبه 
معیشتى آن اس��ت. بیشتر عمر آقاى رئیسى در 
جمهورى اسالمى البته در مناصب عالى قضایى 
س��پرى ش��ده و ضرورتى براى مواجهه مستقیم 
مدیریتى ب��ا مقوله اقتصاد احس��اس نمى كرده، 
اما در یك س��ال اخیر به خاطر تولیت آس��تان 
قدس رض��وى برخ��ورد نزدیك ت��رى را تجربه 
كرده اس��ت. منتها از یك طرف با پیمانكاران و 
مدیران پروژه ها و موسس��ات وابسته به این نهاد 
عظیم س��ر و كار دارد و از جانب دیگر با مردمان 
نیازمندى كه مش��مول حمایت هاى پیوس��ته یا 

مقطعى بارگاه امام هشتم هستند. 
ش��اید به همین خاطر جمعی��ت بیرون از این 
دو طیف خود را مخاط��ب برنامه هاى اقتصادى 
آقاى رئیس��ى احس��اس نكردند و شاید ترجیح 
داده برنامه هاى خود را پیش��اپیش افشا نكند و 
در مناظره ها بیش��تر توضیح ده��د. با این حال 
باید در نظر داش��ت كه نزدیك ترین چهره به او 
دكتر فرهاد رهبر است كه در دولت احمدى نژاد 
و قب��ل از انح��الل، رئیس س��ازمان مدیریت و 
برنامه ری��زى بود و گوی��ا در دولت اصالحات نیز 
یك چند معاونت اقتصادى وزارت اطالعات را بر 
عهده داشته و بعید است او  كه ریاست دانشگاه 
ته��ران در دولت احمدى نژاد را نی��ز در كارنامه 
دارد برنامه مدون اقتصادى تهیه نكرده باش��د و 
از موضوع مسكن ارزان قیمت فراتر نروند. آن هم 
در زمانه اى كه مس��كن در ركود است و از شدت 
بحران آن كاس��ته شده و با بحران تقاضا روبه رو 

است. 

گفتمان کارگاهی / عمرانی
نامزد س��وم: محمد باقر قالیباف؛ این بار سوار 
بر اس��ب اقتصاد آمده و رودربایس��تى هم ندارد. 
پارادایم او اما نه صنعتى اس��ت نه س��نتى. او به 
خاطر س��ابقه قرارگاه خاتم و 12سال شهردارى 
ته��ران نگاه كارگاه��ى دارد. ه��م از نفت و گاز 
مى گوی��د و ه��م از 4درصدى ك��ه ثروتمندند، 
ول��ى مالیات نمى پردازند. مهم ترین ایده او اما به 

سرعت به چالش كشیده شده است. 
درب��اره این گفته ك��ه »هر ی��ك میلیون تُن 
ظرفی��ت تولی��د پتروش��یمى 200 هزار ش��غل 
مس��تقیم و 400 هزار ش��غل غیر مستقیم و در 
مجموع 600 هزار ش��غل مى توان��د ایجاد كند« 

دو نكته مطرح شده است: 
اول اینكه اگر این آمار درس��ت باشد به منزله 
تأیید ش��تاب دولت فعل��ى در راه اندازى فازهاى 
مختل��ف در پ��ارس جنوبى با جذب س��رمایه و 
مش��اركت خارجى اس��ت و اینكه مسیر اشتغال 

از رف��ع تحریم ها و جلب س��رمایه و مش��اركت 
خارجى در پروژه هاى نفت و گاز و افزایش تولید 
و ص��ادرات محص��والت خصوص��ا فرآورده هاى 

پتروشیمى مى گذرد. 
دوم اینكه ظرفیت تولید پتروش��یمى در ایران 
60میلیون تن است و اگر گزاره آقاى قالیباف را 
بپذیریم به این معنى است كه تنها با پتروشیمى 
مى توان ش��مار ش��اغالن را ب��ه 36 میلیون نفر 
رس��اند. به عبارت دیگر، در ح��ال حاضر تعداد 
ش��اغالن م��ا در بخش هاى مختل��ف تولیدى و 
خدماتى و صنعتى در كل 22 میلیون نفر است، 
ولى پتروش��یمى به تنهایى مى تواند 36 میلیون 

شغل ایجاد كند! 
در تحلی��ل جدى البته نبای��د عالمت تعجب 
گذاش��ت اما این عالمت تعجب را كارشناس��ان 
مختل��ف اقتصادى گذاش��ته اند و بی��ش از همه 
ص��داى احمد توكل��ى درآمده كه ه��م حمایت 
از آق��اى قالیب��اف را در كارنام��ه دارد و ه��م 
كاندیدات��ورى در انتخابات ریاس��ت جمهورى با 

شعارهاى اقتصادى را. 

گفتمان عصر فناوری اطالعات
 نامزد چهارم حسن روحانى، رئیس جمهورى 
كنونى ایران اس��ت كه نی��ازى نمى بیند به آنچه 
فع��ال در ح��ال اجراس��ت به عن��وان برنامه هاى 
آینده اش��اره كند، اما درباره ایجاد ش��غل به دو 
نكت��ه اش��اره كرده كه تف��اوت پارادای��م او را با 
پارادایم ه��اى میرس��لیم، رئیس��ى و قالیباف به 
وضوح نش��ان مى دهد. او در نطق رادیویى عصر 
پنجشنبه 7 اردیبهشت به 100هزار شغل ایجاد 
شده در فضاى مجازى اشاره كرد و نیز به افزایش 
12درصدى گردش��گران خارجى و قابلیت باالى 

صنعت گردشگرى در ایجاد اشتغال. 
روحانى نگفت اما كافى اس��ت بدانیم به ازاى 
ورود هر گردش��گر به یك منطق��ه پنج فرصت 
ش��غلى ایجاد مى ش��ود و به موجب آمار رسمى 
سازمان جهانى گردشگرى در سال 2010 تعداد 
مش��اغل بخش س��فر و جهانگردى در جهان به 
251.6 میلی��ون رس��ید،یعنى 9.1 درص��دكل 

مشاغل دنیا. 
صنعت گردشگرى عالوه بر كسب درآمدهاى 
مس��تقیم مانند حمل و نقل، هت��ل دارى و رونق 
كس��ب و كار و تجارت ایرانیان صاحب س��رمایه 
مقیم خارج از كشور و دیگران را به سرمایه گذارى 
تشویق مى كند و از هزینه هاى ناشى از مهاجرت 
م��ردم مناطق گردش��گرپذیر نی��ز مى كاهد. به 
عبارت دیگر و تا همین جا میرسلیم راهكارهاى 
كالسیك ارائه كرده، رئیسى به موضوع »كمك« 
توجه نش��ان داده و قالیباف با هوشمندى باالتر 
ذهنی��ت ایرانى را دوب��اره تحریك كرده كه پول 
هس��ت، اما به دس��ت ما نمى رسد و آن 4درصد 
بیش��تر منابع و منافع را از آن خود مى كنند. در 
این مورد خاص البته پیش بینى مى شود روحانى 
به نق��ش »بورژوازى مس��تغالت« در این مقوله 
اش��اره كند و اینكه ساخت و ساز ها در شهردارى 
تا چه حد به فربه شدن این بخش یارى رسانده، 
ف��ارغ از اینكه منفعت طلبانه و »خواس��ته« بوده 
باشد یا توسعه گرایانه و  »ناخواسته« - به خاطر 
برخ��وردار نبودن از بودجه ه��اى دولت و نیاز به 

تأمین منابع از جاهاى دیگر. 
تأكی��د روحانى بر دو موضوع فضاى مجازى و 
گردشگرى هم تفاوت پارادایم ها را نشان مى دهد 
و هم پیوس��تگى اقتصاد و معیشت با حوزه هاى 
دیگ��ر را و هم مزیت نس��بى و حت��ى مطلق او 
در قی��اس با رقباس��ت، چرا كه ه��ر دو مقوله با 
فرهن��گ و ارتباطات ربط وثی��ق دارند، زیرا اگر 
آقاى رئیسى بخواهد بر این دو عرصه تأكید كند 
باید درباره فضاى مجازى و برنامه هاى هنرى در 
مشهد موضع صریح ترى بگیرد، درحالى كه انگار 

مخاطب او طبقه متوسط نیست. 
اگر ه��م آقاى میرس��لیم بخواهد ب��ه این دو 
بپردازد آن گاه س��ابقه چهار سال وزارت ارشاد و 
عتاب ش��دید او خطاب به هنرمندان در 20سال 
قبل در همین روزها قابل یادآورى اس��ت. آقاى 
قالیب��اف اگر بخواه��د البته مى توان��د از درآمد 
فضاى مجازى و گردش��گرى بگوید، اما بخش��ى 
از پایگ��اه رأى اصولگ��را را از دس��ت مى دهد و 
جداى این در پیوست هاى سیاسى و فرهنگى و 

دیپلماتیك احتماال تعارض پدید مى آید. 
ضم��ن اینك��ه روحان��ى اگ��ر بخواه��د بین 
گردش��گرى و فضاى مجازى پیوند بزند مى تواند 
به گردش��گرى مجازى اشاره كند كه از مفهومى 
فرات��ر از آنچه در ابت��دا در نظر مى آید برخوردار 
اس��ت و به معنى كاربرد كسب و كار الكترونیكى 
در گردش��گرى اس��ت و س��ه مجموع��ه متمایز 
مدیری��ت كس��ب و كار و نظام ه��اى اطالعات��ى 
مدیریت و گردش��گرى را شامل مى شود. یادمان 
باش��د كه بخش قابل توجهى از جوانان جویاى 
ش��غل تحصیلكرده هس��تند و با گردش��گرى و 
فض��اى مجازى بیش��تر ارتباط برق��رار مى كنند 
تا پارادایم هاى س��نتى و صنعت��ى و كارگاهى و 
مى دانند كه امكانات این عرصه با میزان آزادى ها 

و نوع نگاه دولت ارتباط مستقیم دارد. 
كوت��اه اینكه پارادایم اقتصادى آقاى رئیس��ى 
تا اینجا توس��عه گرا نبوده و بیشتر بر جنبه هاى 
حمایتى و در س��نتى ترین ش��كل شناخته شده 
تأكید داشته اس��ت. آقاى میرسلیم هم در حال 
و هواى انقالب صنعتى سیر مى كند و انگار وارد 

دنیاى »انقالب هوش« نشده است. 
قالیب��اف و روحان��ى، اما ه��ر دو اقتضائات 
دنیاى م��درن را درک مى كنند با این تفاوت 
كه اول��ى مالحظ��ات و اقتضائات��ى دارد و از 
تناقضاتى رنج مى برد كه وقتى سراغ سیاست 
و دیپلماس��ى و برجام و فرهن��گ و هنر برود 
خود را نشان مى دهند.  یكى از تعاریف تكامل 
در علم، تحول از یك پارادایم به پارادایم دیگر 
اس��ت و با این نگاه مى توان گفت میرسلیم و 
رئیس��ى در چارچوب هاى خود قرار دارند و از 
پارادایم هاى تعریف ش��ده خارج نمى شوند یا 
با وف��ادارى به آنها اصولگرایى خود را نش��ان 
مى دهند. روحانى از ضرورت تغییر پارادایم ها 
مى گوید و مشخصا به دو قابلیت تازه كه متاثر 
از تغییر فضا پس از س��ال 92 و خصوصا بعد 
از برجام اند اشاره مى كند، درحالى كه مى توان 
گف��ت قالیباف نه توق��ف پارادایمى دارد و نه 
تحول پارادایمى و به نظر مى رس��د در نوسان 
اس��ت و از یك پارادایم ب��ه پارادایم دیگر در 

رفت و برگشت. 

همانطور که پیش بینی می شد محور اصلی برنامه های تبلیغاتی کاندیداهای دوازدهمین 
دوره ریاس�ت جمهوری، سیاست ها و برنامه های اقتصادی اس�ت. عباراتی چون بیکاری، 
اش�تغال، درآمد، رونق، سرمایه گذاری و. . . بیش�ترین تکرار را در صحبت های کاندیداها 
دارن�د. حتی زمان مناظره با محورهای اجتماعی و سیاس�ی نیز ه�ر لحظه انتظار می رود 
کاندیداها به مباحث اقتصادی ورود کنند.)همانطور که دیروز اتفاق افتاد(. اهمیت مباحث 
اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، اما آنچه این مهم را در این دوره از انتخابات پررنگ تر 
می کند، رکود حاکم بر کشور طی چند سال اخیر و به طول انجامیدن اثرات مثبت برجام 
بر اقتصاد کش�ور بوده اس�ت. آنچه دولت یازدهم وعده آن را می داد و اکنون اثرات آن بر 

س�ر سفره مردم احس�اس نمی ش�ود. همین امر رقبای رئیس دولت فعلی را بر آن داشته 
اس�ت تا باوجود رش�د باالی اقتصادی کش�ور در س�ال 95 که می توان گف�ت مهم ترین 
دستاورد اقتصادی دولت یازدهم و ناشی از برجام )به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت( 
بوده است را نادیده بگیرند و شرایط را برای تاختن به سیاست های اقتصادی دولت آقای 
روحانی مناسب بدانند. به همین دلیل طرف مقابل هم ناگزیر از ورود به مباحث اقتصادی 
به شکل جدی و دفاع از عملکرد خود طی چهار سال گذشته است. این رویارویی موجب 
ش�ده است تا اقتصاد به محور اصلی کارزار انتخاباتی این دوره تبدیل شود. گویی اقتصاد 

میدان نبردی است که پیروز آن رئیس بعدی قوه مجریه کشور را تعیین خواهد کرد. 
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ارتباط��ات  ش��رکت  مس��ئوالن 
زیرساخت می گویند با کاهش قیمت 
اینترنت از یک س��وم درآمدمان که 
مبلغ��ی حدود ۶۴۰ میلی��ارد تومان 
بود چشم پوش��ی کردیم، اما از سوی 
دیگ��ر ترانزی��ت ارتباط��ات از ۱۰۰ 
گیگابیت در ابتدای س��ال ۱۳۹۵ به 
۵۶۰ گیگابی��ت در پایان آن س��ال 
رسید و این مس��ئله افزایش درآمد 
این بخش را به دنبال داشته است. 

ام��روز هم��ه ارکان زندگ��ی ما با 
فناوری ه��ای اطالعات گ��ره خورده 
و بهب��ود زندگی مردم تح��ت تاثیر 
رش��د فن��اوری در کش��ور نمای��ان 
است. در این راستا ش��اهد استفاده 
م��ردم از خدمات مبتنی بر ش��بکه 
ملی اطالعات هس��تیم، به طوری که 

برای  می بینی��م صف های طوالن��ی 
پرداخ��ت قب��وض، خری��د دفترچه 
کنکور و انتخاب رشته به مدد دولت 
الکترونی��ک حذف ش��ده و به گفته 
مس��ئوالن، ۵۱درصد مردم در سالی 
که گذش��ت در سرش��ماری نفوس 
و مس��کن ب��ا اس��تفاده از اینترنت، 

اطالعات شان را ثبت کردند. 
در این راس��تا، به گفته مسئوالن 
ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت، طی 
س��ه س��ال اخیر برای ایجاد ش��بکه 
ارتباط��ی پای��دار و ب��ا کیفی��ت در 
کش��ور تالش های زیادی انجام شده 
و کاربرده��ای فن��اوری اطالعات در 
جامعه در حال ش��فاف شدن است. 
ظرفیت های ایجاد ش��ده ب��ا اجرای 
پروژه توسعه الیه انتقال )تالش۳( از 

جمله اقداماتی اس��ت که در همین 
راستا انجام ش��ده و مسئوالن به آن 
اشاره و اظهار می کنند با اجرای این 
پروژه ظرفیت ش��بکه زیرساخت در 
الیه انتقال از ۴ترابیت به ۱۰ ترابیت 
افزایش یافته و با ایجاد مراکز تبادل 
داده )NIX(در هفت ش��هر ش��اهد 
افزایش دسترسی به شبکه ارتباطی 
ام��ن، پای��دار و با کیفی��ت به عنوان 
زیرساخت دولت الکترونیک هستیم. 
همچنی��ن معاون وزی��ر ارتباطات 
در این زمینه می گوید بهینه س��ازی 
ظرفیت ه��ای موج��ود در ش��رکت 
مدیری��ت  زیرس��اخت،  ارتباط��ات 
مناب��ع و هزینه ها و توقف پروژه های 
غیرضروری از جمله اقدامات صورت 
گرفته در س��ال ۱۳۹۵ بوده و شبکه 

ملی اطالعات یکی از تکالیف مهمی 
بود ک��ه به عنوان مدل توس��عه این 
بخ��ش مدنظر ق��رار گرف��ت، زیرا با 
حرکت زندگی نوین بش��ر به سمت 
ملی  مج��ازی، ش��بکه  ش��بکه های 
اطالعات، فرهنگ، اقتصاد، اشتغال و 
امنیت ما را تحت تاثیر قرار می دهد. 
آذری جهرم��ی کاه��ش قیم��ت 
پهنای باند توس��ط شرکت ارتباطات 
زیرس��اخت را با هدف کاهش قیمت 
س��رویس های بومی مبتنی بر بستر 
شبکه ملی اطالعات و ایجاد اشتغال 
برای جوان��ان عنوان ک��رده و گفته 
اس��ت: ما فقط نمی توانستیم به فکر 
درآمدزایی باش��یم و به همین دلیل 
ب��ا ای��ن کاهش قیمت از یک س��وم 
درآمدم��ان که مبلغی ح��دود ۶۴۰ 

بود چشم پوش��ی  توم��ان  میلی��ارد 
کردیم.  اجرای قانون برنامه شش��م 
توسعه در راستای افزایش ۶۰ برابری 
ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین الملل 
و ایج��اد ش��رکت جدی��د ترانزی��ت 
ارتباطات به عنوان برنامه های س��ال 
۹۶ در دس��تور کار شرکت ارتباطات 

زیرساخت کشور قرار گرفته است. 
در هر حال مطابق با قانون برنامه 
ششم توس��عه باید ظرفیت ترانزیت 
ارتباط��ات بین الملل ب��ا افزایش ۶۰ 
برابری به ۳۰ترابیت برس��د و در این 
راس��تا، در سال جاری ایجاد شرکت 
جدی��د در زمین��ه س��رمایه گذاری 
و فعالی��ت بخ��ش خصوص��ی، جزو 
ارتباط��ات  ش��رکت  برنامه ه��ای 

زیرساخت قرار گرفته است. 

با نزدیک ش��دن به زمان رونمایی 
از آیفون ۸، گزارشات متفاوتی از این 
گوشی منتشر می شود. در حالی که 
گفته می ش��ود امسال فقط دو مدل 
آیف��ون روانه ب��ازار می ش��ود، دیگر 
خبر ه��ا از وج��ود مش��کل در برد و 
شارژ وایرلس آیفون ۸ حکایت دارند. 
ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که 
امسال اپل یک آیفون خاص را روانه 
بازار می کند. این گوش��ی که آیفون 
۸ ن��ام دارد، نس��بت ب��ه مدل های 
قبلی سری آیفون قابلیت های جدید 
زیادی را ب��ه همراه خ��ود می آورد. 
س��ال ۲۰۱۷ دروازه ورود به دوره ای 
جدید در دنیای گوشی های هوشمند 
است و آیفون ۸ هم می خواهد پا به 
پ��ای رقب��ای خ��ود به پی��ش برود. 
مدت زیادی اس��ت که ش��رکت اپل 
از گوش��ی های سری آیفون به عنوان 
ب��رگ برنده خ��ود در مقابل س��ایر 

ش��رکت ها بهره می ب��رد. امروز ما به 
اطالعات بیشتری از مدل بعدی این 
س��ری گوشی دس��ت یافته ایم. با ما 

همراه باشید. 
برد PCB و ش��ارژ وایرلس آیفون 
۸ با مشکل مواجه است؛ اپل از تولید 
  7S 7  و آیفونS و عرض��ه آیف��ون

پالس صرف نظر کرده است.
اگ��ر بخواهیم حرف��ی از امکانات 
از  مجموع��ه ای   ۸ آیف��ون  بزنی��م، 
امکانات و قابلیت های مختلف است. 
اپ��ل تقریبا برای ه��ر قابلیتی که در 
گوش��ی های اندرویدی وج��ود داد، 
جایگزین��ی را در این نس��خه آیفون 
گنجانده است. شارژ وایرلس، صفحه 
نمایش اولد، صفحه بدون حاش��یه و 
حس��گر تشخیص عنبیه و سه بعدی 
از جمله قابلیت هایی است که گفته 
می ش��ود آیفون ۸ با خود به ارمغان 
خواهد آورد. عالوه بر این ش��ایعات 

منتش��ر ش��ده پیرامون این گوشی، 
گفته می شود این دستگاه در مراحل 
تولید نیز با مشکل مواجه است. ابتدا 
منابع گزارش کردند که آیفون ۸ به 
دلی��ل کمبود صفحه نمایش اولد در 
ماه نوامبر عرضه می ش��ود. در واقع، 
در سراس��ر جهان آنقدر تولید کننده 
نمایش��گر وجود ندارند ک��ه بتوانند 
به طور کامل به نیاز های اپل پاس��خ 
دهند، بنابراین راهی به جز به تاخیر 
انداختن عرضه گوش��ی برای تولید 

مقدار کافی قطعات وجود ندارد. 
اما مدتی بع��د تحلیلگران صنعتی 
ادع��ا کردن��د ک��ه ش��رکت اصل��ی 
تامین کنن��ده صفح��ه نمایش ه��ای 
محصوالت آیفون، یعنی سامس��ونگ، 
هیچ مش��کلی با تامین مواد مورد نیاز 
اپل ن��دارد. تولید نمایش��گر های اولد 
سامس��ونگ طبق برنامه پیش می رود 
و این شرکت نخستین محموله را در 

ماه ژوئن تحویل اپل می دهد. اخیرا ما 
گزارش تازه ای از یکی از ش��رکت های 
تامین کننده قطع��ات محصوالت اپل 
به دس��ت آورده ایم. طبق این گزارش، 
صفحه نمایش تنها قطعه ای نیس��ت 
ک��ه اپ��ل را با مش��کل مواج��ه کرده 
است. منابع مرتبط به تامین کنندگان 
اپ��ل ادع��ا می کنند که ماژول ش��ارژ 
وایرلس آیفون ۸ دچار مش��کل داغی 
بی��ش از حد ب��وده و تامین کنندگان 
در حال تالش برای حل این مش��کل 
 هس��تند. یک��ی از کارکنان ش��رکت

 Fubon Securities، ب��ه نام آرتور 
لیائو معتقد است که ماژول های شارژ 
بی سیم آیفون ۸ تا رسیدن به عملکرد 
درس��ت و بدون نق��ص فاصله زیادی 

دارند. 
 IDC یکی از کارشناس��ان س��ایت
به نام ش��ان کائو می گوید: »طراحی 
برد مدار چاپی )PCB(  این دستگاه 

تغییر یافته و بس��یار کوچک تر ش��ده 
اس��ت ک��ه اج��ازه به کارگی��ری یک 
بات��ری قدرتمند تر را در آیفون جدید 
می دهد…ول��ی تا رس��یدن به تولید 
انبوه بدون اش��کال این ب��رد، باید بر 
یک س��ری مس��ائل کیفی غلبه پیدا 
کرد. « این مش��کالت عرضه آیفون۸  
را ت��ا م��اه اکتب��ر و نوامبر ب��ه تاخیر 
ماژول های  خوش��بختانه  می ان��دازد. 
حافظه این گوشی هوشمند سر موقع 
آم��اده خواهند ب��ود و پی��ش از این 
تع��دادی از آنها در مقیاس کوچک به 
دست اپل رسیده است. از سوی دیگر، 
برخی گزارشات حاکی از آن است که 
اپل امس��ال تنها دو مدل آیفون روانه 
باز می کند، نه سه مدل. بنا به ادعای 
سایت Micgadget، منابع حاضر در 
کارخان��ه Foxconn اعالم کرده اند 
ک��ه س��فارش تولید دو م��دل آیفون 

جدید را دریافت کرده اند. 

اپلامسالفقطدومدلآیفونعرضهمیکند

ترانزیتارتباطات،کاهشقیمتاینترنتراجبرانکرد

چشم پوشی از درآمد ۶۴۰ میلیارد تومانی

تلفن  دس��تگاه های  فضای  امروزه 
همراه از نظر س��ازندگان آن اهمیت 
زی��ادی یافته اس��ت و طراحان این 
دستگاه ها می کوشند با کوچک سازی 
قطع��ات مربوطه از آن فضا به صورت 
بهینه استفاده کنند. عمده سازندگان 
دس��تگاه های تلفن هم��راه برتر دنیا 
اپل، سامس��ونگ، س��ونی،  همچون 
اچ تی س��ی و ال ج��ی، در نس��ل های 
جدی��د دس��تگاه های تولید ش��ده از 
سیم کارت   ها ی با قطع های کوچک تر 

استفاده می کنند. 
در حال حاضر برخی مش��ترکین 
اپراتوره��ای تلفن همراه در کش��ور، 
خ��ود به پان��چ س��یم کارت   عادی و 
تبدی��ل آن ب��ه س��یم کارت   با قطع 
ک��ه  می کنن��د  اق��دام  کوچک ت��ر 
در بس��یاری مواق��ع باع��ث خرابی 
س��یم کارت   می ش��ود! در این راستا 
رایتل با توجه به روند سریع پیشرفت 
فناوری تلفن های همراه هوش��مند و 
نیاز کاربران، سیم کارت   ها ی خود را 
در اندازه های مختلف، ش��امل قطع 
عادی، نانو و س��یم کارت های دوپانچ 

و سه پانچ ارائه می کند. 
خرید س��یم کارت   ها ی ویژه رایتل 
در اندازه ه��ای کوچک تر هیچ هزینه 
اضاف��ه ای ب��رای مش��ترکین درب��ر 
نخواه��د داش��ت و با هم��ان قیمت 
خری��د ع��ادی در اختیار آنه��ا قرار 

خواهد گرفت. 
سیمکارتهایعادیرایتل

رایت��ل  ع��ادی  س��یم کارت   ها ی 

مت��داول  و  مرس��وم  ان��دازه  در 
کش��ور  در  موجود  س��یم کارت   ها ی 
ارائه می ش��وند و مبتنی بر خدمات 
نسل های نوین ارتباطی شبکه تلفن 

همراه )G4/G3( هستند. 
سیمکارتهایدوپانچرایتل

استفاده از نسل جدید گوشی های 
تلف��ن هم��راه مس��تلزم دارا ب��ودن 
ای��ن  مناس��ب  س��یم کارت   ها ی 
دس��تگاه ها در ابعاد کوچک تر است. 
در همی��ن راس��تا، س��یم کارت   ها ی 
دوپانج )میکرو/ عادی( رایتل امکان 

تبدی��ل س��یم کارت   از حالت عادی 
به میکرو و بالعک��س را فراهم کرده 

است. 
مش��ترکین می توانند با جداسازی 
بخ��ش مرک��زی س��یم کارت   از قاب 
)آداپت��ور(، آن  را ب��ه  حال��ت میکرو 
کلی��ه  در  آن  از  و  ک��رده  تبدی��ل 
دس��تگاه های نس��ل جدید ارتباطی 
که از س��یم کارت میکرو پش��تیبانی 
می کنند، اس��تفاده کنند. همچنین 
در ص��ورت نی��از ب��ه اس��تفاده این 
ع��ادی،  ان��دازه  در  س��یم کارت   ها  

میکرو  دوباره س��یم کارت    می توانند 
جداسازی شده خود را در قاب اصلی 
)آداپتور( آن ق��رار دهند و از آن در 
دستگاه های معمولی استفاده کنند. 

سیم کارت های سه پانچ رایتل
س��یم کارت های س��ه پان��چ )نانو/

میکرو/عادی( رایتل امکان اس��تفاده 
در تمام��ی دس��تگاه های مخابراتی 
ب��ا هر ان��دازه س��یم کارتی را فراهم 
می کن��د. ب��ا جداس��ازی بخش های 
مرکزی از قاب )آداپتور( سیم کارت، 
می ت��وان آن را در حال��ت میکرو یا 

نان��و اس��تفاده ک��رد و همچنین با 
قرارگیری بخش های جدا ش��ده در 
قاب، می توان سیم کارت را در حالت 

میکرو یا عادی استفاده کرد. 
میکروسیمکارترایتل

رایت��ل  س��یم کارت   ها ی  میک��رو 
ب��ا ان��دازه ای در ح��دود ۵۰ درص��د 
کوچک ت��ر از س��یم کارت   ها ی عادی 
ارائه می شوند و مناسب با دستگاه های 
مانن��د:  جدی��د  نس��ل   هوش��مند 
 Samsung Galaxy Note 4,
 LG G4, Sony Xperia Z2,
Samsung Galaxy S5  هس��تند 
و نسل های نوین ارتباطی شبکه تلفن 
هم��راه )G4/G3( را در دس��ترس 

عالقمندان و کاربران قرار می دهد. 

نانوسیمکارترایتل
رایت��ل، همگام ب��ا آخری��ن فناوری 
روز دنیا برای نخس��تین بار در کش��ور 
نان��و س��یم کارت   )G4/G3( را ارائ��ه 
می ده��د. نان��و س��یم کارت   ها ب��از هم 
تغییر ابعاد داش��تند ع��الوه بر کاهش 
تقریب��ا ۴۰درصدی در ط��ول و عرض، 
ضخامت شان نیز حدودأ ۱۵درصد نسبت 
به میکروسیم کارت ها نازکتر شده است و 
 جهت استفاده در دستگاه هایی همچون: 
HTC One )M9(, Nokia 
Lumia 830, Samsung Gal�  
axy S6/S6 edge,Apple iP�

 hone 6/6 Plus, Sony Xperia
 Z3, iPad Air 2, Motorola

Nexus 6  طراحی شده است. 

سیمکارتهایرایتلدراندازههایمختلفدردسترساست

خبر

اوضاعمالیسامسونگحسابیروبهراه
است

ش��رکت سامس��ونگ الکترونیکس گزارش  فصل اول مالی 
سال ۲۰۱۷ خود را منتشر کرده و بررسی این گزارش نشان 

می دهد وضعیت مالی سامسونگ کامال مطلوب است. 
درآمدی که سامس��ونگ موفق ش��ده ظرف یک فصل به 
دس��ت آورد حدود ۴۵ میلیارد دالر است، سود عملیاتی این 
شرکت هم حدود ۸/۸ میلیارد دالر رشد داشته و باعث شده 
ای��ن فصل مالی یکی از بهترین فصل های مالی سامس��ونگ 
در طول تاریخ این ش��رکت باشد. این سه ماهه، پرسودترین 
س��ه ماهه اول تاریخ شرکت سامسونگ هم محسوب می شود 
و همین موضوع باعث ایجاد امید و خوش بینی فراوان در این 

شرکت کره ای شده است. 
البته نتایج بخش موبایل سامس��ونگ نسبت به فصل مالی 
اول س��ال ۲۰۱۶ کاهش��ی ۴۷درصدی را نشان می دهد. از 
چرخ��ه خارج کردن ن��وت ۷ و پایین  آوردن نس��بی قیمت 
گلکس��ی اس ۷ و اس ۷ اج از عوام��ل مه��م این کاهش در 
نظ��ر گرفته می ش��وند و اصل س��ود بخش موبای��ل در این 
مدت از طریق فروش گوش��ی های س��ری A و گوش��ی های 
نس��بتا ارزان قیمت در بازارهای نوظهور تامین ش��ده است.  
پیش بینی می ش��ود که نتایج فصل مالی دوم سامس��ونگ از 
این هم بهتر باشد چون عرضه گلکسی اس ۸ و اس ۸ پالس 
آغاز شده است. این مدل در کره جنوبی بیش از یک میلیون 
دستگاه پیش خرید شد و توانست در این زمینه رکوردشکن 

ظاهر شود. 

 
اپلدرحالآزمایشروییکلکسوس

خودراناست
اوایل ماه میالدی جاری خبردار شدیم که شرکت اپل اجازه 
آزمایش ماشین های خودران را در کالیفرنیا دریافت کرده و 
حال نخس��تین تصاویر از این آزمایش ها به بیرون درز کرده 

است.   
تصاویر این خودرو توس��ط خبرگزاری بلومبرگ منتش��ر 
ش��ده اس��ت. به گفته بلومبرگ، در این خ��ودرو از تعدادی 

حسگر، دو رادار و تعدادی دوربین استفاده شده است. 
البته مش��خص نیست که این ماش��ین خودران دقیقا چه 
داده های��ی را جمع آوری می کرده اما طبق آخرین گزارش ها 
می دانیم احتماال شرکت اپل به جای ساخت ماشین خودران 
ب��ه دنبال توس��عه نرم افزاری در حوزه این خودروهاس��ت و 
می توان احتمال داد داده هایی که این خودرو جمع می کرده 
ه��م مربوط ب��ه همی��ن موضوع باش��د. به هر ح��ال پروژه 
ماشین های خودران ش��رکت اپل مدت هاست که آغاز شده 
اما مجوز ها، اظهارنظره��ا و خبرهایی که اخیرا از این پروژه 
منتشر می شوند نش��ان می دهند که فعالیت شرکت اپل در 
این حوزه وارد فاز کامال جدی تری ش��ده است. با این وجود، 
س��ازنده آیفون همیش��ه در این زمین��ه رازدار عمل کرده و 
اجازه نداده رسانه ها به جزییات دقیق فعالیت این شرکت در 
حوزه ماش��ین های خودران پی ببرند بنابراین برای فهمیدن 

جزییات بیشتر باید منتظر بمانیم.

هوآویبارشدعرضهطیزمستان
۲۰1۷درحالنزدیکشدنبهاپلدر

بازارجهانیاست
آخرین گزارش IDC نش��ان از ای��ن دارد که هوآوی با 
افزای��ش ۲۱.۷  درصدی عرضه، در حال ک��م کردن فاصله 

با اپل در بازار جهانی است. 
آمارهای IDC نشان از این دارند که هوآوی مصرانه در 
تالش اس��ت تا بتواند به نخس��تین هدف خود برای پشت 
سر گذاشتن اپل از نظر سهم بازار جهانی گوشی  هوشمند 
دست پیدا کند. هوآوی در حال حاضر سومین تولیدکننده 
بزرگ گوش��ی  هوش��مند در دنیا است. براس��اس گزارش 
IDC این کمپانی چینی در س��ه  ماهه اول سال ۲۰۱۷ با 

رشد ۲۱.۷ درصدی عرضه همراه بوده است. 
اطالعات ارائه شده توس��ط IDC نشان از این دارند که 
هوآوی در زمستان ۲۰۱۷ قریب به ۳۴.۲ میلیون دستگاه 
گوشی هوشمند راهی بازار جهانی کرده که همین موضوع 
س��همی ۹.۸ درصدی برای هوآوی به ارمغان آورده اس��ت. 
این شرکت سه  ماهه اول سال ۲۰۱۶ را با عرضه نزدیک به 
۲۸.۱ میلیون دستگاه گوشی هوشمند به پایان برده بود. 

اپل به عنوان نخس��تین رقیب هوآوی برای تبدیل شدن 
به بزرگ ترین عرضه کننده گوش��ی  هوش��مند در س��طح 
جهان، طی زمستان ۲۰۱۷، ۵۱.۶ میلیون دستگاه گوشی 
هوشمند راهی بازار کرده و ۱۴.۹ درصد از سهم بازار جهانی 
را به خود اختصاص داده اس��ت. اپل در س��ه  ماهه منتهی 
به فصل بهار موفق نش��د از نظر میزان عرضه در مقایس��ه 
با مدت مش��ابه سال پیش از آن، رشد آنچنانی کسب کند 
که دلیل اصلی آن را باید اش��باع ب��ازار و همچنین انتظار 
کاربران برای عرض��ه آیفون های جدید این کمپانی عنوان 

کرد که احتماال با تغییرات گسترده همراه می شوند. 
همانطور که اش��اره کردیم، ه��وآوی برنامه  مدونی برای 
تبدیل ش��دن به بزرگ ترین عرضه کننده گوشی  هوشمند 
دنبال می کند، به  طوری  که براس��اس اطالعات ارائه ش��ده 
توس��ط چینی ها، هوآوی در نظر دارد در طول چهار سال 

سامسونگ را به زیر بکشد. 
عمده ترین چالش هوآوی را باید ناشناخته بودن برند آن 
در بازار کش��ور های توس��عه یافته خواند. در ایاالت متحده 
آمریکا که مهم ترین بازار گوش��ی  هوش��مند است، هوآوی 
در بی��ن ۱۰ برن��د برت��ر و محبوب جایی ن��دارد که دلیل 
اصل��ی آن، نبود قرارداد همکاری ب��ا اپراتورهای مخابراتی 
آمریکای��ی نظی��ر ورایزن، اس��پرینت یا AT&T اس��ت. 
خری��داران آمریکایی برای در اختیار گرفتن یک گوش��ی 
هوش��مند هوآوی یا باید سراغ فروش��گاه هایی نظیر بست 
بای و والمارت بروند یا از طریق خود هوآوی اقدام کنند. 

هوآوی در قدم اول سعی دارد وارد بازار کانادا شود. این 
کمپان��ی دو پرچمدار جدید پ��ی ۱۰ و پی ۱۰ پالس را از 
اول م��اه ژوئن در کانادا راهی ب��ازار خواهد کرد. باید دید 
در صورت موفقیت این دو گوشی هوشمند، آمریکا مقصد 

بعدی چشم بادامی های جاه طلب خواهد بود یا خیر؟ 
در ابتدای لیس��ت IDC همچون همیشه نام سامسونگ 
ق��رار دارد که با عرضه گلکس��ی اس ۸ و گلکس��ی اس ۸ 
پالس، همچنان جای پای خود را در باال محکم تر می کند. 
پ��س از هوآوی، رتبه ه��ای چهارم و پنج��م در اختیار دو 
کمپان��ی چینی اوپو و ویو اس��ت. ای��ن دو کمپانی حضور 
کمرنگ��ی در بازار جهانی دارن��د و تمرکز اصلی خود را در 
ب��ازار داخلی ق��رار داده اند، اما پیش��رفت خوبی به نمایش 

گذاشته اند. 

خبر

سامسونگ:منتظرپرچمدارجدیدمادر
اواخرسالجاریمیالدیباشید

کمپانی سامس��ونگ همه ساله و در ماه های پایانی سال، 
از اس��مارت فونی قدرتمن��د و در کالس یک پرچمدار خود 
رونمای��ی می کند؛ محصول��ی که در خانواده گوش��ی های 
گلکس��ی ن��وت ج��ای می گی��رد و ب��ه لط��ف قابلیت ها و 
مش��خصات فنی کاربرپس��ند خود، همواره با استقبال قابل 

توجهی از سوی خریداران همراه می شود. 
امسال نیز ش��نیده ها از تصمیم این شرکت برای معرفی 
گوش��ی جدید متعلق به این س��ری، یعنی گلکسی نوت ۸ 
حکایت داش��ت، تا اینکه دیروز این ش��رکت کره ای به طور 
رسمی و در جریان انتشار گزارش عملکرد خود در سه ماهه 

نخست امسال، خبر معرفی این گوشی را تایید کرد.  
 در بیانیه این ش��رکت آمده اس��ت: در نیمه دوم س��ال 
جاری میالدی، ش��اهد رقابتی ش��دید میان تولیدکنندگان 
گوش��ی های هوش��مند خواهیم بود و ش��رکت سامسونگ 
نیز ب��ه منظور افزایش ف��روش محصوالت خ��ود، در کنار 
عرضه بیش��تر گوشی های گلکس��ی اس ۸ و اس ۸ پالس، 
از اسمارت فون پرچمدارجدیدی رونمایی و آن را روانه بازار 

خواهد کرد. 
 البته سامس��ونگ در این بیانیه اسمی از گلکسی نوت ۸ 
نب��رد اما از آنجایی که این ش��رکت پیش تر اعالم کرده بود 
که خط تولید گوش��ی های سری گلکس��ی نوت را در سال 
جاری ادامه خواهد داد، می ت��وان اینچنین پیش بینی کرد 
که پرچمدار مورد نظر متعلق به این خانواده باش��د. در این 
بین، مدیر نمایش��گاه IFA نیز اخیرا اظهار امیدواری کرد 
که سامس��ونگ در این رویداد بزرگ فن��اوری، با برگزاری 

کنفرانسی اختصاصی از این گوشی پرده بردارد. 
متاس��فانه هنوز اطالعات دقیقی در خصوص ویژگی ها و 
مش��خصات این گوشی اعالم نش��ده اما قطعا قلم هوشمند 
S Pen به عن��وان یک��ی از بارزتری��ن ویژگی این گوش��ی، 
م��ورد توجه مهندس��ان سامس��ونگ قرار خواه��د گرفت. 
گفته می ش��ود در این گوش��ی، از زبان طراحی مشابهی با 
گوشی های گلکس��ی اس ۸ و اس ۸ پالس استفاده خواهد 

شد. 
 

سرقت۲۴هزاردالریازفروشگاهاپل

دوشنبه ش��ب گذشته گروهی از س��ارقان محصوالت اپل 
را ک��ه ارزش��ی بالغ بر ۲۴ ه��زار دالر داش��ته اند، از یکی از 
فروشگاه های اپل در کرت مادرا کالیفرنیا به سرقت بردند. 

گروهی از نوجوانان آمریکایی س��اعت ۸ ش��ب دوش��نبه 
گذش��ته وارد فروشگاه اپل شده و حدود ۱۷ دستگاه گوشی 
آیفون، ۳ دس��تگاه  آی پد و دو دستگاه مک را سرقت کردند. 
به گفته کارشناسان، ارزش مادی تمامی محصوالت دزدیده 
ش��ده ۲۴هزار دالر ارزیابی شده است. متاسفانه این گروه از 
نوجوانان هنوز دس��تگیر نش��ده اند و پلیس در جست وجوی 
این افراد اس��ت. هرچند پلیس به سرعت وارد محل حادثه 
ش��ده اس��ت اما این نوجوانان توانس��تند به راحتی از دست 
پلی��س فرار کنند. به گزارش پلیس، ای��ن گروه از نوجوانان 
آخرین بار روبه روی یکی از فروشگاه های مکی دیده شده اند. 

پلیس از ارائه جزییات بیشتر خودداری کرده است. 
این نخس��تین بار نیست که فروش��گاه مارین کانتی مورد 
دستبرد س��ارقان قرار می گیرد. آخرین سرقت گزارش شده 
از این فروشگاه مربوط به ماه گذشته است. در سرقت انجام 
ش��ده ماه گذش��ته، در مجموع کاالهایی با ارزش ۳۵ هزار 
دالر تا ۴۰ هزار دالر توس��ط س��ارقان دزدیده شده بود. در 
حال حاضر، مقامات محلی به دنبال ردیابی و یافتن سارقان 

دزدی دوشنبه شب گذشته هستند. 
در حالی ک��ه کیفیت، طراحی و کارای��ی محصوالت اپل 
بس��یار باال و خارق العاده اس��ت، اما قیم��ت این محصوالت 
بس��یار ب��اال بوده و تمامی اف��راد جامعه قادر ب��ه خرید این 
محصوالت نیس��تند. به همین دلیل به عقیده کارشناس��ان 
این محصوالت از جمله محصوالتی هس��تند که بیش��ترین 

احتمال دزدیده شدن را دارا هستند. 
هر چند اس��تفاده از قابلیت های Find My iPhone و 
Active Lock قابلیت های مهم گوش��ی های اپل هس��تند 
که باعث ش��ده اند میزان س��رقت این گوشی ها کمتر شود، 
اما هنوز س��ارقان زیادی هس��تند که ب��رای محصوالت اپل 

دندان تیز کرده اند. 
 

بلکبریKeyOneازماهآیندهدربازار
خواهدبود

گوشی هوش��مند جدید بلک بری یعنی KeyOne از ماه 
آینده ب��رای فروش در بازار در دس��ترس خواهد بود. طبق 
  TCL ،اطالعاتی که از شرکت سازنده گوشی های بلک بری
منتش��ر شده اس��ت ش��روع فروش ابتدا در کانادا و آمریکا 
خواهد بود. KeyOne  نخستین گوشی بلک بری با کیبورد 
فیزیکی اس��ت که ساخت شرکت  TCL بوده و این کیبورد 
فیزیکی یک امضای مخصوص برای گوش��ی های هوش��مند 

بلک بری از سال های پیش است. 
KeyOne  برای نخستین بار در کانادا در دسترس خواهد 
بود و پیش فروش این گوش��ی از تاریخ ۱۸ مه  آغاز می شود. 
قیمت این گوش��ی ب��ا یک قرارداد دو س��اله در کانادا ۱۹۹ 
دالر خواهد بود. نس��خه آنالک ش��ده این گوشی در آمریکا 
از ۳۱ مه  ب��ا قیم��ت ۵۴۹ دالر ب��ه فروش خواهد رس��ید. 
 GSM نس��خه آنالک ش��ده این گوش��ی با هر دو سرویس
و CDMA ک��ار خواهد کرد. عالوه بر صفحه کلید فیزیکی، 
KeyOne  دارای صفحه نمایش لمسی ۴.۵ اینچی، دوربین 
۱۲ مگاپیکسلی و پردازنده اسنپدراگون ۶۲۵ کوالکام است. 
ظرفیت بات��ری بزرگ این گوش��ی نی��ز ۳,۵۰۵ میلی آمپر 
ساعت اس��ت. KeyOne  با سیس��تم عامل اندروید ۷.۱۱ 
نوقا، به همراه مجموعه ای از برنامه های مخصوص بهره وری 

بلک بری به بازار خواهد آمد. 



۳ فرزند بیل گیتس تا ۱۴سالگی حق 
داشتن موبایل نداشتند

جنیف��ر کاترین، روری جان و فیبی ادل؛ س��ه فرزند 
بیل گیتس حق داش��تن موبایل تا س��ن 14 سالگی را 

نداشتند. 
بیل گیتس 61 س��اله در مصاحبه اخیر خود با میرور 
در لندن اعتراف کرد تا قبل از 14 سالگی اجازه داشتن 

موبایل به فرزندانش را نداده بود.
 ثروتمندترین انسان روی کره زمین همچنین اذعان 
کرد که هنگام غذا خوردن کسی حق استفاده از موبایل 

را سر میز ندارد. 
بنیانگذار مایکروس��افت ب��ا 67میلی��ارد دالر ثروت، 
درحالی که یک س��اعت کاس��یوی 8 پوندی  )40 هزار 
تومان( به دس��ت داش��ت گفت حتی فرزن��دان من در 
تماش��ای تلویزیون در پایان شب محدودیت داشتند تا 

زودتر به رختخواب بروند و این کاماًل به نفع شان بود.
 جنیفر کاترین متولد 1996 )20س��اله(، روری جان 
متول��د 1999  )17س��اله( و فیب��ی ادل متولد 2002  
)14ساله( هستند و بالطبع باید آیفون یا گلکسی داشته 

باشند.
Business insider :منبع

گوگل ۳ گوشی جدید می سازد

اینکه گوگل امس��ال هم گوش��ی جدی��د راهی بازار 
می کن��د جای تعجب ن��دارد، اما به نظر می رس��د این 
ش��رکت امس��ال قصد دارد نس��ل جدید گوش��ی های 

پیکسل را در سه مدل راهی بازار کند. 
ش��ایعات به این موضوع اشاره می کنند که گوگل در 
 Walleye، حال کار روی سه گوشی جدید با اسم رمز

Muskie و Taimen است.
 Pixel به جای Walleye به احتمال زیاد گوش��ی 
XL و گوشی Muskie هم به جای Pixel راهی بازار 

می شود. 
هنوز مش��خص نش��ده که Taimen مربوط به چه 
محصولی می ش��ود و قطعاً این گوشی سومین پیکسلی 

خواهد بود که گوگل امسال راهی بازار می کند. 
البته بعید نیس��ت که این محصول یک تبلت یا حتی 
یک گوش��ی بزرگ ت��ر از Pixel XL باش��د. در ادامه 
اطالع��ات لو رفته گفته ش��ده که تمام این س��ه تلفن 
همراه هوشمند جدیدی که گوگل در حال ساخت آنها 
اس��ت، با تراشه  اسنپدراگون 8۳۵ راهی بازار می شوند؛ 
تراش��ه ای که هم اکنون روی گلکسی اس 8 و گلکسی 

اس 8 پالس قرار گرفته است.
 ش��رکت گوگل در س��ال 2016 میالدی نخس��تین 
گوش��ی های اختصاصی خود را با برند »پیکسل« روانه 
بازار ک��رد. اکنون ای��ن تولیدکننده ب��زرگ قصد دارد 

هرساله گوشی پرچمدار جدیدی را عرضه کند.
 گفته می ش��ود در س��ال جاری میالدی سه پیکسل 
جدید با ابعاد مختلف به دس��ت کاربران خواهد رسید. 
ش��ایعات قبلی اعالم کرد گوگل در سال 2017 همانند 
سال گذشته، دو گوشی پیکسل عرضه خواهد کرد، اما 
اکنون جدیدترین گزارش ها حاکی از آن اس��ت که باید 

منتظر گوشی سومی هم باشیم.
 به تازگی اطالعات جدیدی درباره س��ه گوشی جدید 

پیکسل منتشر شده است. 
در بین این اطالعات نام رمز گوشی های 2017 گوگل 
 Walleye،  به چش��م می خورد و شاهد س��ه اسم رمز
Muskie و Taimen هس��تیم. گوگل طبق س��نتی 
که از چند س��ال پیش بنا نهاده، همه ساله گوشی های 
اندرویدی جدیدی را روانه بازار می کند که البته تعداد 
این مدل ها در هر س��ال، متغیر اس��ت به طوری که اگر 
خاطرتان باش��د سال 2016، ش��اهد عرضه دو گوشی 
به نام های پیکس��ل و پیکس��ل ایکس ال از س��وی این 
ش��رکت بودیم و حال آخرین خبرها حاکی از این است 
که امسال یعنی در سال 2017، ساکنان مانتین ویو از 

سه اسمارت فون رونمایی خواهند کرد.
 از دیگر اطالعات مرتبط فاش شده، می توان به مجهز 
بودن سه اسمارت فون سال 2017 گوگل به جدیدترین 
پردازنده شرکت کوالکوم یعنی اسنپدراگون 8۳۵ اشاره 

کرد.
 تراشه ای قدرتمند که هم اکنون در برخی پرچمداران 
موجود در بازار همانند گلکس��ی اس 8 و اس 8 پالس 
نی��ز به کار رفته و می تواند به خوبی از پس پردازش بار 

سنگین اطالعات گوشی برآید. 
 Business insider :منبع

بشریت در 100 س��ال گذشته پیشرفت 
فناوری بیش��تری را نس��بت به چند هزار 
س��ال قب��ل از آن دیده اس��ت. ب��ه همین 
دلی��ل انواع مهارت های کاری که مش��اغل 
ام��روز نی��از دارند دائماً در ح��ال تکامل و 
تغییر اس��ت. آدم ها امروز در مش��اغلی کار 
می کنند که 20 س��ال پی��ش از این اصاًل 
وجود نداشته اند، دانشگاه ها در حال  حاضر 
دانشجویان را برای مشاغلی در آینده آماده 
می کنند که امروز وجود ندارند. ما حاال نیاز 
داری��م یکی، دو جین وظیفه را با مهارت و 
چیرگ��ی انجام دهیم و آنها را اولویت بندی 
کنی��م، در حالی  که باید به قواعدی پایبند 
باش��یم که بعد از س��اعات کاری قانونی ما 
هس��تند. فناوری ک��ار از من��زل را نه تنها 
ممکن ساخته اس��ت بلکه در بعضی موارد 
آن را ب��ه یک ضرورت تبدیل کرده اس��ت. 
در دنیای امروز، شما می توانید از هر جای 
دیگری ک��ار کنید. در حالی  ک��ه روزانه با 
همکاران تان در سراس��ر دنیا ارتباط دارید. 
چون این روند ادامه خواهد یافت، ما باید از 
طریق مهارت آموزی حرفه ای و تحصیالت 
مس��تمر مهارت های مان را به روز و مربوط 
نگ��ه داری��م. خوش��بختانه، اینترنت منابع 
گوناگون��ی را عرضه می کند ک��ه می تواند 
به م��ا در طلب دانش جدی��د کمک کند. 
 coursera، udemy، وب گاه هایی مانند
و  پول��ی  khan academy، دوره ه��ای 
رایگان در بیش��تر رش��ته ها که تصورش را 
می کنید برگزار می کنند. این به شما اجازه 
می دهد مستقال و بدون تداخل با تعهدات 
زندگی ت��ان درس بخوانید و ی��اد بگیرید. 
با اس��تفاده از هر لحظه بی��داری به عنوان 
شانسی برای بهتر بودن، ما نقش خودمان 
را ایف��ا می کنیم تا اطمینان یابیم دنیای ما 
نیز به صورت روزانه تغییر و تکامل می یابد. 
در ای��ن مطلب به 10 مهارت کاری مهم 
که در این دنیای جدید تا سال 2020 نیاز 
خواهید داش��ت پرداخته می ش��ود. پیش 
از آنکه 10 مهارت الزم برش��مرده ش��وند، 
ابتدا به ش��ش محرک یا رانش��گر تغییرات 
پرشتاب دنیای امروز پرداخته می شود. در 
واقع این ش��ش محرک هس��تند که باعث 

نیاز به این مهارت ها خواهند بود.

۱. افزایش شدید طول عمر
بی تردید آدم ها با اس��تفاده از بهداش��ت 
و فن��اوری دائماً به طول عمرش��ان افزوده 
می شود. پیش بینی می شود در سال 20۵0 
ش��مار آمریکایی ه��ای باالی 60 س��ال تا 

70 درصد افزایش یابد. 

۲. خیزش ماش�ین ها و س�امانه های 
هوشمند

فن��اوری می توان��د توانایی ه��ای م��ا را 
زیاد کن��د، تقویت کند و گس��ترش دهد. 
خودکارسازی محل های کار به خودی خود 

مشاغل تکرارشونده را از بین می برد. 

۳. دنیای رایانشی
افزایش در حسگرها و پردازنده ها، دنیای 
ما را به یک سامانه قابل برنامه ریزی تبدیل 
خواهد کرد. داده ها ب��ه ما توانایی خواهند 
داد چیزهایی را در مقیاسی ببینیم که قبال 

امکان پذیر نبوده است. 

۴. بوم شناسی )اکولوژی( رسانه های 
جدید

افزاره ه��ای ارتباط گری جدی��د نیازمند 
سواد رسانه ای عالوه بر سواد متن هستند. 
رس��انه های ارتباط گری بص��ری به یکی از 

زبان های جدید تبدیل خواهند شد. 

۵. سازمان های ابرساختاریافته
فناوری ه��ای اجتماع��ی اش��کال جدید 
تولید و خلق ارزش را به حرکت درخواهند 
آورد. افزاره ه��ای اجتماعی به س��ازمان ها 
امکان می دهن��د در مقیاس های بی نهایت 

و منتهای درجه کار کنند. 

۶. دنیای متصل جهانی
تن��وع و س��ازگاری در قل��ب و کان��ون 
عملیات تمام سازمان های دنیا قرار خواهد 
داش��ت. ایاالت متحده و اروپا دیگر انحصار 
تولید ش��غل، نوآوری و قدرت سیاس��ی را 

نخواهند داشت. 
با توجه به ش��ش عل��ت و محرک تغییر 
دنیای امروز ما به دنیای آینده، شامل طول 
عمر، ماشین های هوشمند، دنیای رایانشی، 
بوم شناسی، رسانه های جدید، سازمان های 
ابرس��اختاریافته و اتص��ال جهان��ی، همه 
ما نی��از داریم به 10 مه��ارت که در ادامه 
خواهند آمد مسلط شویم، این مهارت ها ما 
را آماده زندگ��ی و کار در دنیایی می کنند 
که تا پیش از این تخیلی به نظر می رسید. 
در ادام��ه ب��ه ای��ن 10 مه��ارت ک��اری و 

محرک های هر کدام خواهیم پرداخت. 

۱. معنی یابی
در اث��ر محرک ماش��ین های هوش��مند 
ما نی��از به این مهارت داری��م. این مهارت 
کاری عبارت است از تعیین معنی و مفهوم 

عمیق تر آنچه بیان می شود. 

۲. هوش اجتماعی
در اثر دو محرک ماش��ین های هوشمند 
و اتص��ال جهانی م��ا به این مه��ارت نیاز 
داریم. این مهارت عبارت اس��ت از توانایی 
اتصال و ارتباط با دیگران به روش��ی عمیق 
و مس��تقیم برای واکنش های احساس��ی و 
هیجانی و بر هم کنش ها یا تعامالت مطلوب. 

۳. تفکر بدیع و انطباقی
در اثر دو محرک ماشین های هوشمند و 
اتصال جهانی به ای��ن مهارت نیاز خواهیم 
داش��ت. این مهارت کاری عبارت اس��ت از 

خبرگ��ی در تفکر و حل مس��ائل و واکنش 
فراتر به هر آنچه تکرارش��ونده و مبتنی بر 

قواعد است. 

۴. صالحیت چند فرهنگی
دو محرک س��ازمان های ابرساختاریافته 
و اتص��ال جهانی ایج��اب خواهند کرد این 
مه��ارت را بیاموزی��م. این مه��ارت عبارت 
اس��ت از توانای��ی فعالی��ت در مکان ه��ای 

فرهنگی متفاوت. 

۵. تفکر رایانشی
دو مح��رک اصلی این مه��ارت عبارتند 
از بوم شناس��ی رس��انه های جدید و جهان 
رایانش��ی. ای��ن مه��ارت عبارت اس��ت از 
ترجمه و تفس��یر حجم زیادی از داده ها به 
مفاهیم انتزاعی و نیز فهم داده ها بر مبنای 

استدالل. 

۶. سواد رسانه های جدید
سه محرک شامل طول عمر، بوم شناسی 
س��ازمان های  و  جدی��د  رس��انه های 
ابرس��اختاریافته دلی��ل اصلی نی��از به این 
مهارت هستند. این مهارت عبارت است از 
توانایی دسترس��ی منتقدانه و ایجاد محتوا 
که از اش��کال رس��انه ای جدید اس��تفاده 
می کنند و نیز اهرم قراردادن این رس��انه ها 

برای ارتباطات قانع کننده. 

۷. فرارشته ای
دو مح��رک طول عمر و اتصال جهانی ما 
را وا خواهند داشت این مهارت را بیاموزیم. 
این مهارت عبارت اس��ت از سواد و توانایی 
درک مفاهی��م چند رش��ته دانش��گاهی و 

حرفه ای. 

۸. ذهنیت طراحی
دو محرک س��ازمان های ابرساختاریافته 
و اتص��االت جهان��ی ایج��اب می کنند این 
مه��ارت را فرا بگیریم. ای��ن مهارت عبارت 
اس��ت از توانایی بازنمایی و توسعه وظایف 
و فرآیندهای کاری برای رس��یدن به نتایج 

مطلوب. 

۹. مدیریت بار شناختی
سه محرک سازمان های ابرساختاریافته، 
اتصاالت جهانی و بوم شناس��ی رس��انه های 
جدید باع��ث نیاز به این مهارت هس��تند. 
ای��ن مهارت عبارت اس��ت از توانایی تمایز 
گذاردن و پاالیش کردن اطالعات از حیث 
اهمیت و نیز درک چگونگی بیشینه سازی 

کارکردهای شناختی. 

۱۰. همکاری مجازی
دو محرک س��ازمان های ابرساختاریافته 
و اتص��ال جهان��ی به این مه��ارت خواهند 
انجامید. این مهارت عبارت است از توانایی 
بهره وری ک��ار، مدیریت درایوه��ا و اثبات 

حضور به عنوان عضوی از تیم مجازی. 

۱۰ مهارت کاری مهم که باید قبل از ۲۰۲۰ فرابگیرید
افسردگی یک اختالل روانی شایع است که کیفیت زندگی بیمار و اطرافیانش را تحت تأثیر قرار می دهد. 
به رغم ش��یوع فزاینده این بیماری، در طیف گس��ترده ای از مطالعات پژوهش��ی ثابت شده که افسردگی از 
طریق اصالح عادات روزمره و تغییر س��بک زندگی تا حد زیادی قابل پیش��گیری است. در ادامه با ما همراه 
باش��ید تا با پنج مورد از برترین راهکارهای طبیعی که به طور قابل مالحظه ای در جلوگیری از افس��ردگی 

مؤثر شناخته شده اند، آشنا شوید. 

۱. خواب کافی
کم خوابی از جمله علل ش��ایع افسردگی است. به گزارش بنیاد ملی خواب آمریکا، بین خواب و افسردگی 
ارتب��اط پیچیده ای وجود دارد؛ اختالل خواب در ایجاد یا تش��دید افس��ردگی مؤثر اس��ت، درحالی که خود 
افس��ردگی نیز می تواند منجر به اختالل خواب ش��ود. به عبارت دیگر، کم خوابی و افس��ردگی هر دو روی 

یکدیگر تأثیر منفی می گذارند و وضع بیمار را به تدریج طی هفته ها و ماه ها به وخامت می کشانند. 
میزان کافی خواب ش��بانه روزی برای هر فرد به عوامل مختلفی نظیر س��بک زندگی و سن بستگی دارد، 
اما طبق یک قاعده کلی اغلب افراد به طور متوس��ط به 7 تا 8 س��اعت خواب شبانه نیاز دارند. همیشه سعی 
کنید کم خوابی های خود را جبران کنید و اگر یک ش��ب به می��زان کافی و همان اندازه ای که بدن تان نیاز 

دارد نخوابیدید، روز بعد طوالنی تر بخوابید. 

۲. ورزش منظم
حجم گس��ترده ای از مطالعات پژوهشی چند دهه اخیر به بررسی تأثیرات ورزش روی تندرستی معطوف 
شده است. امروزه روان شناسان بیش از پیش معتقدند که سالمت جسمی در جلوگیری از افسردگی اهمیت 
به سزایی دارد. در نمونه ای از این قبیل مطالعات، دکتر مایکل بَبیاک  )Michael Babyak( و همکارانش 
در دانش��کده پزشکی دانشگاه دوک به بررس��ی تأثیر ورزش در جلوگیری از پیشرفت افسردگی پرداختند. 

1۵6 بیمار مبتال به افسردگی حاد در این پژوهش شرکت کردند.
 اغل��ب این بیم��اران از بی خوابی، اختالل در خوردن و افکار خودکش��ی گرایانه رن��ج می بردند. جمعیت 
ش��رکت کننده به طور تصادفی به س��ه گروه تقسیم شدند و روی هر گروه یک راهکار درمانی متفاوت اعمال 
شد: نتایج این پژوهش از دو جهت تکان دهنده بود: 60 درصد بیماران پس از چهار ماه رو به بهبود رفتند، 
اما تفاوت چندانی در میزان بهبود گروه های مختلف مش��اهده نش��د، به این معنی که گویا ورزش به اندازه 
دارو مؤثر بوده اس��ت. میزان برگش��ت افسردگی در 60 درصد بهبودیافته، ش��ش ماه پس از پایان پژوهش 

پیگیری شد و نتایج جالب توجهی به دست آمد. 

۳. تمرینات مراقبه )تمرکز ذهن(
مراقبه قدمتی چندین هزار س��اله دارد. تمرینات مراقبه تا همین گذش��ته های نه چندان دور اغلب فقط 
توسط راهبان و معموال در اماکن مقدس انجام می شده است، اما به ویژه در چند دهه اخیر شاهد مطالعات 
گس��ترده ای هستیم که نش��ان می دهند مراقبه از جمله تأثیرگذارترین راهکارهای طبیعی در جلوگیری از 
تشویش و افسردگی است. پژوهشگران به لطف فناوری های مدرن توانسته اند تغییراتی را که در اثر مداومت 
در مراقبه در مغز ایجاد می ش��وند، را از طریق موج نگاری مغزی و تصاویر MRI با دقتی مثال زدنی بررسی 
کنند. در نمونه ای از این قبیل مطالعات، عده ای از دستیاران داالیی الما، رهبر بوداییان تبت، تحت آزمایش 
قرار گرفتند و میزان فعالیت قشر پیش پیشانی مغز این افراد بررسی شد. نتایج این پژوهش حاکی از نسبت 
بس��یار باالی میزان فعالیت سمت چپ قشر پیش پیشانی به سمت دیگر آن است. گفته می شود افرادی که 
س��مت چپ قشر پیش پیشانی مغزشان فعال تر است انسان های ش��ادتری هستند، درحالی که فعال تر بودن 
س��مت راس��ت همین ناحیه مغزی، با احساس غم و افسردگی در ارتباط است. اگر یک منحنی زنگوله ای را 
در نظر بگیرید، اغلب افراد در جایی وس��ط منحنی قرار می گیرند، البته به اس��تثنای طرفداران پروپاقرص 
مراقبه که پژوهش��گران مش��اهده کردند تا حد خیلی زیادی مستعد احساس��ات مثبت هستند و تاب آوری 
عجیبی در مواجهه با تمایالت منفی دارند. برای اینکه از فواید مراقبه بهره مند ش��وید، الزم نیس��ت مانند 
راهبان س��اعت های طوالنی به مراقبه بنش��ینید. مطالعات ثابت کرده فقط 1۵دقیقه مراقبه در روز به مدت 

هشت هفته پیاپی کافی است تا پیامدهای شگفت انگیز آن را لمس کنید. 

۴. پیگیری عالقه مندی ها
انس��ان ها خیلی زود به خوش��ی ها و رنج های زندگی عادت می کنند. مثال اگ��ر ناگهان پول هنگفتی وارد 
زندگی تان ش��ود، بدون ش��ک خیلی ذوق خواهید کرد اما بعد از چندی به پول دار بودن عادت می کنید. یا 
اگ��ر روزی از کار بیکار ش��وید، تعجبی ندارد روحیه خ��ود را خواهید باخت، اما مدتی بعد همه چیز برایتان 
مث��ل قبل عادی می ش��ود. ب��ا این حال بعضی چیزها در زندگی هس��تند که همیش��ه تازگی خود را حفظ 
می کنند. فعالیتی که عاش��ق انجام دادنش باش��ید از آن دس��ت چیزهایی اس��ت که آلوده عادت نمی شود. 
مثال حرفه ای ترین بازیگران دنیا به قدری به بازیگری عالقه مند هس��تند که حتی بعد از رس��یدن به شهرت 
و ث��روت همچنان به این حرف��ه ادامه می دهند. قبل از هر چیزی باید فعالیتی را که عاش��ق انجام دادنش 
هس��تید پیدا کنید. ش��ادی حاصل از انجام این چنی��ن فعالیتی هرگز رنگ نمی بازد. نویس��ندگی، نوآوری، 
کاره��ای خیر، خودبه س��ازی، ورزش یا هر چیز دیگری که عمیقا مورد عالقه تان باش��د، دوز الزم چالش و 
هیجان را به زندگی تان تزریق خواهد کرد. پس برای اینکه با اش��تیاق زندگی کنید، اول از همه باید عالقه 

واقعی زندگی تان را بشناسید. 

۵. کنترل قند خون 
مطالعات نشان داده است بیماری دیابت احتمال ابتال به افسردگی را دو برابر افزایش می دهد. گفته شده 
اس��ت که این احتمال در صورت بروز مش��کالت س��المتی مرتبط با دیابت حتی به میزان باالتری افزایش 
خواهد یافت. پژوهش��گران معتقدند تغییرات ش��یمیایی مغز که به علت دیابت ایجاد می ش��وند با افزایش 
احتمال ابتال به افس��ردگی مرتبط هستند. برای مثال، آس��یب های مغزی در اثر نوروپاتی دیابتی یا انسداد 
رگ های خونی، موجب افزایش احتمال ابتال به افسردگی در بیماران دیابتی می شوند. براساس یک پژوهش، 
تغییرات ایجاد ش��ده در مغز به موجب افس��ردگی نیز در افزایش احتمال ابتال به عوارض ناش��ی از دیابت 
بی تأثیر نیس��تند، اما هنوز دقیقا مشخص نیس��ت که کدام  یک )افسردگی یا دیابت( موجب بروز یا افزایش 
وخامت دیگری می شود. عالئم افسردگی مدیریت صحیح بیماری دیابت و پیشگیری از عوارض این بیماری 
را دش��وارتر می کند. در پژوهش��ی که در سال 2011 انجام شد، شرکت کنندگانی که عالوه بر دیابت نوع 2 

به عالئم افسردگی نیز دچار بودند، اغلب قند خون باالتری داشتند.
 ابتالی هم زمان به دیابت و افس��ردگی در بس��یاری موارد موجب می شود که فرد بیمار نسبت به مصرف 
دارو و رعای��ت رژی��م غذایی کوتاهی کند. همچنین مطالعات حاکی از بهبود کنترل قند خون در پی درمان 
زودهنگام افس��ردگی اس��ت. با به کار بس��تن راهکارهایی که اش��اره ش��دند نه تنها تا حد زیادی از ابتال به 
افس��ردگی در امان خواهید ماند، بلکه حتی می توانید زندگی ش��ادتری را در مقایس��ه با افرادی که افسرده 

نیستند تجربه کنید. 
lifehack :منبع

جلوگیری از افسردگی با ۵ راهکار طبیعی و بدون استفاده از دارو

قــاب

کیوسـک
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کــسب و کــار سبک زندگی

در پی برگزاری انتخابات ریاست  جمهوری در فرانسه، امانوئل ماکرون، نامزد میانه روی این رقابت و مارین لوپن، 
نامزد راس�ت های افراطی به دور دوم راه یافتند. با این حال جوانان فرانس�وی با بس�تن ورودی های مدارس به 
س�بک خود به انتخاب ماکرون و لوپن ب�رای دور دوم اعتراض کردند. معترضان در حالی به خیابان های پاریس 

آمده اند که روی پالکاردهای شان نوشته شده است: نه ماکرون، نه لوپن! 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 770 www.forsatnet.ir

سایت کسب و کار بازده- ترجمه امیر پوریانسب
نویسنده: مت دوچمینسکی

انجمن جوانان کره شمالی تهدید کرد درصورتی که واشنگتن، پیونگ یانگ را تهدید کند این انجمن با ۵میلیون 
بمب هسته ای آمریکا را از روی زمین محو می کند. به گزارش ایندیپندنت، سخنگوی کمیته مرکزی انجمن جوانان 
»کیم ایل سونگ« با اعالم این مطلب گفت که در صورت هرگونه حمله ای از سوی آمریکا و همپیمانانش، پیونگ 
یانگ، سیاره زمین را نابود می کند. این انجمن همچنین تهدید کرد در صورت کوچک ترین اقدام تحریک آمیزی، 
س��ئول و واش��نگتن، پایتخت های کره جنوبی و آمریکا را نابود می کند. سخنگوی این انجمن که یک نهاد دولتی 
اس��ت اعالم کرد»ما باید برای جنگ و اس��تفاده از ۵میلیون بمب هسته ای در نابودی بی رحمانه »شیاطینی« که 
هدف ش��ان کش��اندن ما به »فاجعه هسته ای« است آماده باش��یم.« این تهدید در پی آن صورت گرفت که دولت 
آمریکا به امکان اقدام نظامی علیه کره ش��مالی اش��اره کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز در مصاحبه با 
رویترز اعالم کرد مناقشه بزرگ با کره شمالی را بعید نمی داند. پیشتر یک مسئول کره شمالی در مصاحبه ای فاش 
کرد پیونگ یانگ در گزارش های خود اغراق می کند و زرادخانه های این کشور خیلی کمتر از چیزی است که اعالم 
می ش��ود. این خبر در حالی اعالم ش��ده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده در مصاحبه با رویترز گفت 
امکان بروز یک مناقش��ه »بزرگ« با کره ش��مالی بر سر برنامه های اتمی و موشکی این کشور وجود دارد اما او در 
تالش است راه حلی دیپلماتیک پیدا کند. او در این مصاحبه که در کاخ سفید انجام شد، گفت: این احتمال هست 
که کار ما به یک مناقش��ه عمده و واقعاً بزرگ با کره ش��مالی بکش��د؛ صددرصد. با این حال او افزود که می خواهد 
ای��ن بحران را به طور مس��المت آمیز حل کند و دولت او مجموعه ت��ازه ای از تحریم های اقتصادی را در این ارتباط 

آماده می کند، درحالی که گزینه نظامی را نیز رد نمی کند. 
 

 کره شمالی: آمریکا را با ۵ میلیون
 بمب هسته ای نابود می کنیم

منطقه آزاد

۳۶۰
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