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مدیرعام��ل ش��رکت بورس گفت: معام��ات بورس در کوتاه م��دت تحت تأثیر 
وعده ه��ا و قول های انتخاباتی نامزدهاس��ت که این اثرپذیری زودگذر بوده و بازار 
س��هام در درازمدت تحت تأثیر برنامه ها و س��مت و س��وی دیدگاه های اقتصادی 
دولت خواهد بود. حس��ن قالیباف اصل در گفت وگو با تسنیم با اشاره به اینکه در 

سال گذش��ته مطالعه تطبیقی توسط شرکت بورس در زمینه توقف و 
بازگشایی نمادهای معاماتی انجام شد، گفت: این مطالعه در راستای...
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سرمقـاله
کمپین انتخاباتی و 
برندسازی سیاسی 

در انواع کمپین های انتخاباتی 
آرای  جل��ب  و  مش��ارکت 
کانون  در  آن��ان  رأی دهندگ��ان 
توجه قرار دارد ولی با پیش��رفت 
تغیی��رات  فن��اوری،  ش��تابزده 
س��ریع در اب��زار ارتباط��ات در 
سال های اخیر کمپین تعاملی ها 
ک��ه براس��اس تعامل دو س��ویه 
ب��ا مخاطبان ش��کل می گیرد با 
استقبال زیادی روبه رو شده و در 
طراحی مراح��ل اجرایی آن فاز 
جذب مش��ارکت حامیان در نظر 
گرفته می ش��ود.  این امر موجب 
می شود تا از تمام ظرفیت  نیروی 
انس��انی برای کمپین اس��تفاده 
ش��ود. بر ای��ن اس��اس و قبل از 
آغ��از به کار کمپی��ن و از طریق 
ش��بکه های اجتماعی و سیاسی 

می توان به کسب حمایت و...
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سعید احمدیان
عضو هیأت مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران

 نگاهی تحلیلی به مناظره اول ریاست جمهوری ایران
از نگاه بازاریابی سیاسی 

 مناظره اول: فروش وعده ها
به جای بازاریابی



وزیر ام��ور خارج��ه با بی��ان اینکه 
زنجیرهای��ی که به دلی��ل تحریم های 
هسته ای بر دست و پای سیستم بانکی 
بسته بود باز ش��ده اند، گفت: در حوزه 
عملیاتی به شرایط قبل تحریم نزدیک 
شده ایم.  محمدجواد ظریف روز شنبه 
و در چهارمین همایش تجاری و بانکی 
ای��ران- اروپ��ا در مرک��ز همایش های 
بین المللی صدا و س��یما ب��ا بیان این 
مطلب اف��زود: در ماه های پایانی دولت 
تدبیر و امید و درحالی که قریب به یک 
سال و چهار ماه از اجرایی شدن برجام 
می گ��ذرد زمان مناس��بی اس��ت تا به 
گشایش های اقتصادی ناشی از برجام 
و ظرفیت ه��ای مغف��ول آن با عنایت 
بیش��تری پرداخته ش��ود. ب��ه گزارش 
اقتص��اد آنالین به نق��ل از ایبنا، وی با 
بیان اینکه بازار های مالی ایران ش��امل 
بازار پول، سرمایه و بیمه به عنوان یکی 
از زیرساخت های رشد اقتصادی کشور 
در طول بحران هس��ته ای هدف اصلی 
تحریم های ظالمان��ه بود، تصریح کرد: 
از آنج��ا که اقتصاد ای��ران یک اقتصاد 
بانک محور است طراحان تحریم برنامه 
وی��ژه ای را برای قفل کردن این بخش 

طراحی کرده بودند. 
وزیر امور خارجه ادامه داد: طراحان 
تحریم به خوبی واقف بودند تا با محدود 
کردن بانک ها دوآسیب جدی به اقتصاد 
ای��ران وارد می کنن��د؛ اول اختالل در 
تجارت بین المللی کش��ور و دوم قطع 
دسترس��ی به منابع مالی کوتاه مدت و 
بلندمدت که متأسفانه در هر دو زمینه 

توفیقاتی داشتند. 
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی نتیجه 
آس��یب های تحریم��ی وارد ش��ده به 
اقتصاد ایران را تعطیل ش��دن تمامی 
فاینانس ه��ا و پرداخ��ت کمک ه��ای 
نهاده��ای  توس��عه ای  و  بالع��وض 
بین المللی و همچنین رش��د بی سابقه 
فساد، رانت های ناشی از عدم شفافیت 
و منجم��د ش��دن منابع ارزی کش��ور 
دانست.  ظریف تصریح کرد: آسیب های 
تحریم باعث برهم خ��وردن تعادل در 
بازارهای داخلی و نوس��انات نرخ ارز و 

تورم چند ۱۰درصدی شد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه با کمال تاس��ف 
مدیریت وقت کشور در دوره تحریم ها 
ب��ا اتخاذ روش های خ��اص خود عمال 
باعث تش��دید تبعات تحریم ها ش��د، 
گفت: ذخایر ارزی کش��ور درحالی که 
ظالمان��ه  گس��ترده  تع��رض  م��ورد 
تحریم کنندگان قرار داشت متأسفانه از 
دست درازی سودجویان و منفعت طلبان 
در امان نب��ود.  وزیر امور خارجه برای 
نمونه به یک مورد خاص در این زمینه 
اشاره کرد و افزود: براساس اعالم منابع 
بانکی در یک مورد ۳۵ میلیارد دالر از 
منابع ارزی این کش��ور و مردم، در یک 
فرآیند خاص سر از جاهایی در آورد که 
بخشی از آن در پرونده فساد بیان شد؛ 
نمونه دیگر آن مصادره حدود ۲میلیارد 
دالر و ضب��ط ۱.۵ میلیارد دالر دیگر از 
منابع بانک مرکزی توس��ط آمریکا بود 

که یک رایزنی بین المللی است. 
ظریف تأکید کرد: شاید اگر مدیران 
وقت کش��ور مفهوم کاغذ پاره را بهتر 
درک می کردن��د و به موقع و با درایت 
رفت��ار می کردن��د هرگز ح��دود ۳.۵ 
میلی��ارد دالر از مناب��ع بانک مرکزی 
در دس��ترس آمریکا ق��رار نمی گرفت، 
امیدوارم بانک مرکزی در موقع مناسب 
جزییات این موضوع را در اختیار مردم 

قرار دهد. 
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی با بیان 
اینکه کلیدی تری��ن تحریم های اعمال 
شده علیه ایران، بانک ها و سیستم مالی 
کشور را هدف گرفته بود، افزود: به طور 

کل��ی بحث های مال��ی و بانکی بخش 
مهمی از مذاکرات هسته ای را تشکیل 
داد و خوش��حالیم که با الطاف خداوند 
و در س��ایه رهنموده��ای رهبر معظم 
انقالب و مدیریت ش��جاعانه ریاس��ت 
جمهوری مذاکرات س��خت و پیچیده 
هس��ته ای منتج به رف��ع موانع قانونی 
هس��ته ای از پیش پای سیستم مالی و 

پولی کشور شد. 
ظری��ف ادامه داد: اگرچ��ه به دالیل 
غیربرجام��ی و بدعهدی ه��ای ایاالت 
متح��ده هنوز ب��ا عادی ش��دن روابط 
بانک��ی فاصله داریم، هرچن��د امیدوار 
هستیم ش��رکای اروپایی ایران با توجه 
ب��ه منافع راهبردی و بلندمدت خود از 

این بدعهدی های آمریکا عبور کنند. 
وزیر امور خارجه خاطرنش��ان کرد: 
در حال حاض��ر بانک های ایران تا حد 
زیادی از بعد قانونی به ش��رایط قبل از 
تحریم بازگشته اند و در حوزه عملیاتی 
هم به ش��رایط قب��ل از تحریم نزدیک 
ش��ده ایم.  وی با بیان اینکه بس��یاری 
از زنجیرهای��ی ک��ه در دوره تحریم بر 
دست و پای بانک ها بسته شده بود، باز 
شده اند، افزود: تنها کمتر از ۱۰۰روز از 
شروع به کار دولت و با توافق موقت ژنو 
ماهانه ۷۰۰ میلیون دالر از منابع مالی 
این کشور که متأسفانه در دوره گذشته 
اجازه داده ش��ده بود م��ورد مصادره و 
توق��ف معامله قرار گی��رد و این منابع 
به ش��دت در آن زمان مورد نیاز حیاتی 
کش��ور بود، آزاد شد و در اختیار کشور 
قرار گرفت و پس از نهایی شدن برجام 
نیز ده ها میلیارد دالر پول های مسدود 

شده کشور آزاد شد. 
ظریف گفت: ایران برای امنیت، ثبات 
و پیش��رفت اقتصادی، علمی و فناوری 
ب��ه مردم خود متکی اس��ت و با وجود 
همه فش��ارها، جنگ ه��ا و تحمیل ها، 
امنی��ت، ثب��ات و پیش��رفت و آرامش 
ایران تضمین ش��ده است. این بهترین 
س��رمایه برای ایران و شرکای آن است 
که در ایران حضور یابند و تعامل داشته 

باشند. 
این عض��و کابین��ه دول��ت یازدهم 
تصریح کرد: روابط ریش��ه دار اقتصادی 
میان ایران و اروپا از قدمت و استحکام 
م��راودات  بای��د  و  اس��ت  برخ��وردار 
بین الملل��ی به حالت ع��ادی بازگردد. 
این روابط گستره وسیعی از بخش های 
مختل��ف از نف��ت و گاز و ... را ش��امل 
می ش��ود و الزمه آن برق��راری روابط 

کارگزاری بانک ها است. 
وی گف��ت: دور ب��ودن رواب��ط ب��ه 
دلی��ل تحریم ه��ای ناعادالن��ه بود که 
باع��ث جاماندگی بانک ه��ای ایرانی از 
اس��تانداردهای روز بین المللی به ویژه 
در بخش شفافیت ش��ده و امید است 
که زمینه های همکاری به افزایش این 

شفافیت کمک کند. 

ایران بهترین بستر برای 
سرمایه گذاری است

ن��ادر مالکی نیز در ای��ن همایش با 
مثبت ارزیاب��ی کردن رواب��ط تجاری 
ایران و اروپا گفت: ما به همه اهداف مان 
رسیدیم و دالیل خوبی برای امیدواری 
به آینده داریم. این چهارمین کنفرانس 
است و امیدوارم بتوانیم با تبادل نظرات 
آینده روش��نی را ب��رای روابط تجاری 

ایران و اروپا رقم بزنیم. 
ب��ه گ��زارش ایبن��ا، رئی��س ف��روم 
بین الملل��ی بانک��داری فرانکف��ورت و 
مدیرعام��ل گ��روه مالکی با اش��اره به 
عالقه مندی ط��رف اروپایی برای انجام 
رواب��ط تجاری با ایران افزود: اروپایی ها 
وارد کسب وکار ایران شده و توانسته اند 
با حمایت های خود ایران را به ش��بکه 

بین المللی منتقل کنند. 
وی با یادآوری برگزاری سمیناری در 
فرانکفورت گفت: سمینارهای مختلفی 
ب��رای بهبود روابط تجاری ایران و اروپا 
برگزار ش��ده اس��ت؛ از این رو هدف از 
برگزاری چنی��ن همایش هایی کمک 
ب��ه بهب��ود روابط اس��ت.  رئیس فروم 
بین المللی بانکداری فرانکفورت با بیان 
اینکه ما به همه اهدافمان نایل شده ایم، 
افزود: دالی��ل خوبی ب��رای امیدواری 
به آین��ده وجود دارد از ای��ن رو آینده 
درخشانی پیش روی ایران و کشورهای 
اروپایی وجود دارد.  مالکی با تأکید بر 
اینکه طبق گفته ه��ای وزارت خارجه 
آمریکا، ای��ران به همه تعهداتش عمل 
کرده اس��ت، تصریح کرد: وزیر خارجه 
آمریکا اعالم کرده ک��ه دولت به دنبال 
رف��ع هم��ه تحریم ها اس��ت ک��ه این 
نشانه ای برای خوشبینی به آینده است. 
وی با بیان اینکه ثبات سیاسی برای 
سرمایه گذاری اهمیت بس��یاری دارد، 
گفت: در دوران ریاست جمهوری آقای 
روحانی روابطی مبتنی بر اعتماد شکل 
گرفته و طرف اروپای��ی ایران را مکان 
خوبی برای س��رمایه گذاری ش��ناخته 

است. 

رئیس ف��روم بین الملل��ی بانکداری 
فرانکفورت و مدیرعام��ل گروه مالکی 
با تأکید بر اینکه ایران بهترین بس��تر 
برای شرکت های ایرانی و حتی اروپایی 
جهت سرمایه گذاری است، گفت: ایران 
می تواند بهترین ش��ریک برای اروپا و 
کش��ورهای دیگر باش��د.  وی با اشاره 
به تشکیل آکادمی مالکی تصریح کرد: 
امیدواریم خیلی زود بتوانیم زمینه های 
سرمایه گذاری بیشتر در کشور را فراهم 
کنی��م.  مالکی ب��ا ی��ادآوری برگزاری 
کنفرانس��ی در فرانکفورت از مدعوین 
دع��وت کرد ک��ه در ۲۴ و ۲۵ آبان ماه 
س��ال جاری در این کنفرانس شرکت 

کرده تا تبادل نظرات صورت بگیرد. 

افزایش 79 درصدی تجارت 
اتحادیه اروپا با ایران

کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا گفت: 
ای��ران و اروپا در زمین��ه امنیت انرژی 
و توس��عه انرژی های پ��اک می توانند 
ش��رکای خوبی برای یکدیگر باشند و 
ما حاضریم در بخ��ش انتقال تجربه و 
س��رمایه گذاری در توس��عه انرژی های 
نو ب��ا ای��ران همک��اری تنگاتنگ تری 
داشته باشیم.   به گزارش تابش کوثر، 
»میگل آریاس کانیته« در  »نخستین 
گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه اروپا 
در حوزه انرژی پایدار« اظهار داش��ت: 
توافق هسته ای در ژانویه ۲۰۱6 زمینه 
همکاری های تنگاتنگ می��ان ایران و 
اتحادی��ه اروپا را در مس��ائل گوناگون 

فراهم کرده است. 
وی اف��زود: اتحادیه اروپ��ا از برجام 
حمای��ت می کند و خوش��بختانه بین 
ایران و اروپا در این زمینه همکاری های 

خوبی تاکنون وجود داشته است. 
وی تصریح کرد: براس��اس آمارهای 
اع��الم ش��ده برج��ام باع��ث افزایش 
۷9درص��دی تجارت ای��ران با اتحادیه 
اروپا ش��ده و به طور کل��ی نیز صادرات 
ایران حدود ۳۰۰درص��د افزایش پیدا 

کرده است. 
وی تأکی��د ک��رد: ای��ران و اروپا در 
زمینه امنیت انرژی و توسعه انرژی های 
پ��اک می توانند ش��رکای خوبی برای 
یکدیگر باشند و ما حاضریم در بخش 
انتق��ال تجرب��ه و س��رمایه گذاری در 
توس��عه انرژی های نو با ایران همکاری 

تنگاتنگ تری داشته باشیم. 
کمیس��یونر ان��رژی اتحادی��ه اروپا 
خاطرنش��ان ک��رد: اس��تراتژی آینده 

اتحادیه اروپا توسعه اقتصاد بدون نفت 
اس��ت و ما بن��ا داریم تا س��ال ۲۰۳۰ 
متوس��ط تولید انرژی های پ��اک را در 
اتحادیه اروپا ب��ه ۳۰ درصد کل انرژی 

تولیدی این اتحادیه برسانیم. 

اتصال ۳۰ بانک ایرانی به سوئیفت
دیوید گیز نیز در چهارمین همایش 
تج��اری و بانک��ی ای��ران و اروپا گفت: 
برجام برای اروپا حائز اهمیت اس��ت و 
در مرحله اجرایی شدن برجام نیز این 
اتحادیه نقش دارد، چراکه مس��ئولیت 
کمیت��ه برگ��زاری برج��ام را به عهده 
داش��ته اس��ت، در عین حال می دانیم 
که اهمیت توافق هسته ای را نیز مردم 
ای��ران به صورت مس��تقیم احس��اس 
کرده ان��د و این مس��ئله برای موفقیت 

توافق نیز مهم است. 
وی تصری��ح ک��رد: در نتیجه توافق 
هس��ته ای و اج��رای آن، فصل نوینی 
در روابط اتحادیه اروپا با ایران باز شده 
اس��ت و در عمل، آژان��س بین المللی 
 ۲۰۱6 س��پتامبر  در  اتم��ی  ان��رژی 
راس��تی آزمایی کرد که ایران اقدامات 
تحریم ه��ای  و  داده  انج��ام  را  خ��ود 
هس��ته ای مرتبط بانکی و مالی ایران، 
برداشته ش��ده و افتتاح شعبات جدید 
در کش��ورهای عضو اتحادی��ه اروپا در 
دس��تور کار قرار گرفته اس��ت، ضمن 
اینک��ه خدمات مالی و افتت��اح ویژه از 
طریق سوئیف به بانک های ایرانی داده 
می ش��ود، به طوری ک��ه هم اکنون ۳۰ 
بانک ایرانی به سوئیفت وصل شده اند. 

گیز گفت: بیمه ه��ای اتکایی و انواع 
و اقسام وام ها نیز اکنون قابل پرداخت 
هس��تند و مهم تر از آن امکان صادرات 
محص��والت نفت��ی و پتروش��یمی از 
ای��ران نیز فراهم اس��ت که ای��ن امر، 
فرص��ت س��رمایه گذاری در این بخش 
را ارائه می ده��د و فعالیت های مرتبط 
با کش��تیرانی و حمل و نق��ل نیز اجازه 
یافته ان��د و تج��ارت س��نگ، ط��ال و 
س��نگ های ارزش��مند نیز فراهم شده 
است.  وی اظهار داشت: بانک مرکزی 
ایران امکان دسترسی به اسکناس های 
جدید را به دس��ت آورده و افراد زیادی 
هم از فهرست تحریم ها خارج شده اند 
که همه اینها پیام های مثبتی است که 
ناشی از برداشته شدن تحریم ها است 
و روز اجرایی ش��دن توافق هسته ای به 
معنای این بود که درهای بازارهای دنیا 
به روی ایران باز ش��ده است. در سطح 
سیاسی نیز شاهد سفر موفق موگرینی 
به ایران بودیم و در عین حال نیز این به 
وضوح نشان می دهد که در سطح باالی 
سیاسی خواستار ایجاد تعامل جامع در 

حوزه های مختلف هستیم. 
گیز گفت: بس��یاری از کش��ورهای 
اروپای��ی هیأت ه��ای تج��اری و مالی 
بس��یاری را به ایران اع��زام کردند که 
حضور آنها نشانگر تعامل از سوی اروپا 
است و حاال می توان به داده هایی نگاه 
کرد که نشانگر تغییر عظیمی است که 
در آینده رخ می دهد و ش��اهد هستیم 
که در س��ال ۲۰۱6 روابط ایران و اروپا 
۷6 درصد رش��د داشته و اقتصاد ایران 
نیز رشد داشته است که مورد ستایش 
صن��دوق بین المللی پول ق��رار گرفته 
اس��ت.  رئی��س بخش سیاس��ت های 
تحریمی، س��رویس اقدام��ات خارجی 
اروپ��ا- بلژیک اف��زود: ش��اهد احیای 
پروژه های زیرساختی در ایران هستیم 
و ناوگ��ان هوایی ایران بع��د از توافق با 
بویینگ و ایرباس احیا می شود و توان 
ایران نیز به ص��ورت قابل مالحظه ای 
افزای��ش یافت��ه اس��ت، ضم��ن اینکه 
عملیات بانک س��رمایه گذاری اروپا نیز 

در دستور کار قرار گرفته است

در سایه اثرات مثبت برجام به دوران قبل از تحریم ها نزدیک می شویم 

فصل نوین روابط بانکی و تجاری ایران و اروپا

وزیر نیرو گفت که براساس تعهدات 
کنفران��س پاری��س بنا داری��م تا چند 
س��ال آینده میزان ظرفیت انرژی های 
نو کش��ور را به ح��دود ۷۵۰۰ مگاوات 

برسانیم. 
به  گزارش ایسنا، حمید چیت چیان 
در نخس��تین گردهمایی تجاری ایران 
و اتحادی��ه اروپا در ح��وزه انرژی های 
پایدار ضمن بی��ان اینکه برگزاری این 
نشست نش��ان از اهتمام ویژه نهادها و 
سیاس��ت گذاران اتحادی��ه اروپا و ایران 
برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
است، گفت: متأس��فانه ایران از جمله 
کش��ورهای قربانی تغییر اقلیم بوده و 
از نش��انه های آن در ای��ران می توان به 
خشکی تاالب ها، کاهش سطح ایستابی 
منابع آب زیرزمینی، ش��یوع ریزگردها 

و... اشاره کرد. 
وی افزود: از زم��ان انعقاد توافق نامه 
پاریس تقریباً همه کش��ورهای جهان 
از جمل��ه ای��ران متعهد ش��دند برای 

جلوگی��ری از به خطر افت��ادن حیات 
انس��انی همگام و هم راس��تا باهم، سه 
ام��ر انطباق با ش��رایط جدید، کاهش 
انتش��ار گازهای گلخانه ای، مشارکت و 
همکاری های بین المللی را پیش برده و 

به مدیریت مصرف انرژی بپردازد. 
وی تصری��ح ک��رد: مدیریت مصرف 
و  ان��رژی  ش��دت  کاه��ش  ان��رژی، 
بهینه سازی مصرف آن از مسائل مهمی 
اس��ت که در سال های اخیر در دستور 

کار وزارت نیرو بوده است. 
وزی��ر نی��رو تأکی��د ک��رد: از جمله 
اقدامات وزارت نیرو در راستای کاهش 
انتش��ار گازهای گلخانه ای و مدیریت 
مص��رف ان��رژی تبدی��ل نیروگاه های 
گازی به س��یکل ترکیبی و استفاده از 
توربین های کالس F و H برای افزایش 
 راندم��ان نیروگاه��ی از ۳۸ ب��ه حدود 

6۰ درصد بوده است. 
جمل��ه  از  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
اقدامات دیگر وزارت نیرو در این عرصه 

هوشمندسازی شبکه توزیع برق کشور 
است که باعث شده تا کنترل بیشتری 
بر نحوه و اندازه مصرف برق در کش��ور 

در بخش های مختلف اعمال شود. 
چیت چیان گفت: س��ه س��ال پیش 
ح��دود ۴۳درصد از مصرف س��وخت 
نیروگاه ه��ای حرارتی کش��ور گازوییل 
و م��ازوت بود، اما ام��روز این میزان به 

حدود ۱۴درصد رسیده است. 
وی تأکید کرد: چنین سیاستی باعث 
کاهش ۱۵میلیون تنی انتشار گازهای 
گلخانه ای در س��ال ۱۳9۵ نس��بت به 

سال ۱۳9۲شده است. 
وی ادام��ه داد: در حال حاضر حدود 
۱۱ هزار و 6۰۰ مگاوات ظرفیت نصب 
تجدیدپذیر  نیروگاه های کش��ور  شده 
اس��ت و ب��ه تنهایی ح��دود ۱۵درصد 
از ظرفیت کل نصب ش��ده کش��ور را 

دربرمی گیرد. 
وزیر نیرو اظهار داشت: نیروگاه های 
ب��ادی و خورش��یدی در س��ال ۱۳9۵ 

در مقایس��ه با سال ۱۳9۴حدود هفت 
برابر رشد داش��ته و نصب نیروگاه های 
خورش��یدی و بادی از ۱۴۰ مگاوات در 
سه سال پیش به ۳۰۰ مگاوات افزایش 

پیدا کرده است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش تعداد 
واحده��ای فع��ال تولی��دی در حوزه 
انرژی های تجدیدپذیر گفت: سه سال 
قبل سه واحد تولیدی انرژی های نو در 
کشور وجود داشت اما امروز تعداد این 

واحدها به ۴9۰ عدد رسیده است. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: وزارت نیرو 
حمایت های خوبی در س��ال های اخیر 
برای توس��عه انرژی های نو در کش��ور 
انج��ام داده که از جمل��ه این اقدامات 
خری��د تضمین��ی ۲۰ س��اله ب��رق از 
تولیدکنندگان انرژی های نو به قیمت 
متوسط ۱۱ س��نت برای هر کیلووات 
ساعت اس��ت و این در حالی است که 
قیمت فروش ما حدود دو سنت است. 
وی تأکی��د کرد: همچنی��ن وزارت 

نی��رو به ش��رطی که س��رمایه گذاران 
قطع��ات و تکنولوژی نیروگ��اه خود را 
از ش��رکت های داخلی تأمین کنند، تا 
۳۰درصد برق انرژی های نو را گران تر 
می خرد. چیت چیان گف��ت: ایران در 
کنفرانس پاریس تعهد کرده تا حدود 
۴درصد از انتش��ار گازهای گلخانه ای 
را کاه��ش دهد و م��ا بنا داریم تا چند 
س��ال آینده میزان ظرفیت انرژی های 
نو کشور را در راستای انجام این تعهد 
به حدود ۷۵۰۰ مگاوات برسانیم. وی 
افزود: در حال حاضر بیش از ۳میلیارد 
برای  دالر درخواست س��رمایه گذاری 
تولید برق تجدیدپذیر در کش��ور ثبت 
شده اس��ت. وزیر نیرو تصریح کرد: به 
صورت تاریخی ایران برای تأمین انرژی 
پایدار جهان نقش پراهمیتی داش��ته 
اس��ت و در ح��ال حاضر نی��ز آمادگی 
کاملی برای همک��اری با اتحادیه اروپا 
در زمینه امنیت انرژی انرژی و تأمین 

آن داریم. 

وزیر نیرو از کاهش ۲9 درصدی مصرف مازوت در نیروگاه های کشور خبر داد

افزایش ظرفیت انرژی های نو کشور به 7۵۰۰ مگاوات

گزارش 2

نفت

ناگفته های پسابرجام در صنعت نفت
کاهش هزینه سرمایه گذاری تولید

افزایش ش��ش برابری تولید نفت از میادین مشترک غرب 
کارون، کاهش هزینه س��رمایه گذاری تولید نفت خام و رشد 
قابل توجه پیش��رفت پروژه های صنع��ت نفت از ناگفته های 
فعالیت وزارت نفت دولت یازدهم در شرایط پسابرجام است. 
عبدالرضا حاجی حس��ین نژاد که همزمان با روی کار آمدن 
دولت تدبیر و امید مس��ئولیت مدیرعاملی شرکت مهندسی 
و توس��عه نفت  )متن( را عهده دار شده بود، در گفت وگویی 
با ایرنا درباره ش��رایطی می گوید که این شرکت و پروژه های 

صنعت نفت را تحویل گرفته بود. 
وی ب��ا بیان اینکه یک��ی از مهم ترین اهداف کش��ورهای 
غرب��ی از تحریم ه��ای ایران، فلج کردن صنع��ت نفت ایران 
بود، گفت: متأسفانه قطعنامه های تحریمی، باعث فلج شدن 
تقریب��اً کامل این صنعت در دولت های نهم و دهم ش��د. در 
دولت یازدهم و قبل از امضای برجام س��عی ش��د براس��اس 
امکانات موجود و با یک برنامه ریزی عملی نسبت به جبران 
عقب ماندگ��ی اقدام ش��ود، که این سیاس��ت کاماًل موفق و 
نتایج آن قابل تحس��ین بود. پس از برجام و برداش��ته شدن 
محدودیت ه��ا و زنجیر تحریم ها از صنعت نفت کش��ور، این 

کوشش ها سریع تر و با بازدهی بیشتر ادامه یافت. 
ب��رای جب��ران  زیربنای��ی  اقدام ه��ای  ب��ه  حس��ین نژاد 
عقب ماندگی ه��ا ک��ه با اس��تفاده از فرصت های پس��ابرجام 
صورت گرفت، اش��اره می کند و ایجاد چارچوب قراردادهای 

نفتی را مهم ترین آنها نام می برد. 

پیشرفت رکوردگونه طرح های توسعه ای 
مدیرعامل پیش��ین شرکت متن سرعت در انجام و اجرای 
طرح ها و پروژه ها با کیفیت بهتر و قیمت های بس��یار کمتر 
را از نتای��ج برج��ام عن��وان می کند و می گوی��د: طرح های 
بزرگ توس��عه میادین غرب کارون تا پیش از دولت یازدهم 
پیشرفت مناس��بی نداش��تند، به عنوان مثال طرح آزادگان 
شمالی از س��ال ۱۳۸۸ تا ۱۳9۲ حدود ۴۰درصد پیشرفت 
داش��ت که با اس��تقرار دولت تدبیر و امید در یک بازه یک 
س��اله این پیش��رفت به ۸۲درصد رس��ید و رکورد پیشرفت 
۴۲درصد را در یک س��ال به ثبت رس��انید و در نهایت سال 

گذشته بهره برداری شد. 
حس��ین نژاد گفت: طرح توس��عه میدان یاران شمالی که 
در ابتدای ش��روع به کار دولت یازدهم ۱۰درصد پیش��رفت 
داش��ت، با یک رشد بسیار سریع و قابل توجه در پایان سال 

۱۳9۴ به 99درصد رسید و بهره برداری شد. 
همچنی��ن طرح توس��عه میدان یادآوران از س��ال ۱۳۸۷ 
ت��ا ابتدای دولت یازدهم، پیش��رفت چندانی نداش��ت و در 

بهمن ماه ۱۳9۴ به 99 درصد رسید و راه اندازی شد. 
وی می گوی��د، پ��س از اج��رای برجام و رف��ع محدودیت 
صادرات نفت خام، ایران سعی در بازپس گیری جایگاه خود 
در بازار نفت خام جهان را داشت که با یک دیپلماسی موفق 

نفتی توانست به این مهم دست یابد. 
حس��ین نژاد افزود: در این ش��رایط افزایش س��ریع سطح 
تولید نفت الزم بود و این امر با تالش ش��بانه روزی کارکنان 
ش��رکت ملی نفت ایران محقق ش��د. آنچه اهمیت فراوانی 
داشت تولید حدود ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام از حوزه غرب 
کارون بود که توانست کمبودهای تولید را جبران کند. این 
تولید افزایشی به علت شروع تولید میادین آزادگان شمالی، 

یاران شمالی و یادآوران بود. 
به گفته وی، پیش از اس��تقرار دولت یازدهم میزان تولید 
نفت خام در میادین غرب کارون کمتر از ۵۰هزار بش��که در 
روز بود که تا پایان س��ال 9۵ به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در 

روز رسید. 
وی تأکی��د کرد: ب��ا راه اندازی طرح های توس��عه میادین 
در غرب کارون بخش��ی از عقب ماندگی برداش��ت از میادین 
مشترک جبران شد، به عنوان مثال در میدان نفتی یادآوران 

برداشت فعلی ایران بیش از کشور عراق است. 
حس��ین نژاد درباره فازهای توس��عه میدان گازی مشترک 
پارس جنوبی می گوید: با اس��تقرار دولت یازدهم، سیاس��ت 
توسعه تمام فازهای پارس جنوبی به راه اندازی فازهای قابل 
بهره برداری تغییر یافت که با این تدبیر ۱۰ فاز پارس جنوبی 
ب��ه مرحله بهره برداری و افتتاح رس��ید. با افتتاح این فازها، 
ظرفی��ت تولید گاز از میدان مش��ترک گازی پارس جنوبی، 
به س��طح تولید فعلی کش��ور قطر رس��یده و عقب ماندگی 
س��ال های گذش��ته جبران ش��د. مدیرعامل پیشین شرکت 
مت��ن درباره هزینه های س��نگین س��رمایه گذاری تولید هر 
بشکه نفت در دوران تحریم می گوید: پیش از تحریم ها علیه 
ایران، هزینه سرمایه گذاری تولید هر بشکه نفت خام حدود 
۷ ه��زار دالر ب��ود. با اعمال تحریم ها و انتخ��اب پیمانکاران 
چینی این هزینه تا ۳۵ هزار دالر در هر بش��که نیز رسید. با 
اجرای برجام و تکیه بر توان داخلی، هزینه س��رمایه گذاری 
تولید هر بش��که نفت خام غرب کارون ب��ه حدود ۱۵ هزار 
دالر کاه��ش یافت. این کاهش هزینه، ناش��ی از رفع تحریم 
و مدیریت صحیح ب��ود، به نحوی که هزینه حفاری هر چاه 
 نف��ت از ۲۰ میلی��ون دالر در زم��ان تحریم ب��ه ۷میلیون و 

۵۰۰ هزار دالر در پسابرجام کاهش یافت. 

اصالح و بهبود قراردادهای نفتی 
وزارت نفت دولت یازدهم از زمان آغاز به کار در اندیش��ه 
اص��الح قرارداده��ای نفتی ب��ود و در این راس��تا کمیته ای 
متشکل از متخصصان و پیشکسوتان صنعت نفت که سابقه 
طوالن��ی در ام��ر تولید و عق��د قراردادهای نفتی داش��تند، 
تش��کیل داد. ماحص��ل فعالیت این کمیته اص��الح و بهبود 

قراردادهای نفتی بود. 
حس��ین نژاد می گوید در پیش نویس جدی��د قراردادهای 
نفتی اس��تفاده از حداکثر توان داخلی، جذب س��رمایه گذار 
خارج��ی، ج��ذب تکنولوژی ه��ای جدید، افزای��ش ضریب 
بازیافت و برداشت صیانتی از منابع هیدروکربنی پیش بینی 

شده است. 
وی افزود: براساس سیاست های باالدستی کشور، حداکثر 
استفاده از توان داخلی در دستور کار شرکت ملی نفت ایران 
بوده و هست. بر این اساس در طرح های توسعه صنعت نفت 
مانند فازهای پارس جنوبی و میادین نفتی غرب کارون، در 
تمام فعالیت های مهندس��ی، اجرایی، خرید کاال و خدمات، 
اولویت اول ش��رکت های داخلی بوده اند. مدیرعامل پیشین 
ش��رکت متن تأکید می کند تکیه بر توان داخلی زمینه ساز 
رشد و ش��کوفایی نیروهای داخلی اعم از مهندسان مشاور، 
پیمانکاران و سازندگان تجهیزات شده است، به عنوان مثال 
در طرح آزادگان جنوبی بعد از خلع ید پیمانکار چینی کلیه 
مطالعات مهندسی، حفاری، خرید کاال و تجهیزات و اجرای 
طرح بر عهده مشاوران، پیمانکاران و سازندگان ایرانی بوده 
است. قرار است نخستین مدل جدید قراردادهای نفتی برای 
توسعه فاز دوم میدان آزادگان به زودی با حضور شرکت های 

بین المللی به صورت مناقصه محدود برگزار شود. 

بین الملل

کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا از افزایش 
۳۰۰درصدی صادرات ایران به اروپا به واسطه برجام 

خبر داد
اعالم آمادگی همکاری هسته ای با 

ایران
کمیس��یونر انرژی اتحادیه اروپ��ا ضمن اعالم عالقه مندی 
ب��ه همکاری با ای��ران در حوزه انرژی هس��ته ای، از رش��د 
۳۰۰درص��دی صادرات ایران به اتحادیه اروپا پس از اجرایی 

شدن برنامه جامع اقدام مشترک  )برجام( خبر داد. 
به گ��زارش ایرنا، میگوئ��ل آریاس کانِِته روز گذش��ته در 
نخس��تین گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه اروپا در حوزه 
انرژی پایدار، در محل وزارت نیرو گفت: قرارداد هس��ته ای، 
زمینه را برای همکاری و از س��رگیری همکاری های ایران و 

اتحادیه اروپا هموار کرده است. 
وی با تأکید بر حمای��ت اتحادیه اروپا از برجام، گفت: در 
س��ال ۲۰۱6 اتحادیه اروپا و ای��ران همکاری های زیادی را 
در بخش ه��ای مختلف آغاز کردن��د و قراردادهای زیادی را 

به امضا رساندند. 
کمیس��یونر انرژی اتحادیه اروپا اضافه کرد: بعد از اجرایی 
شدن برجام، تجارت ایران و اتحادیه اروپا ۷9درصد افزایش 
یافت و صادرات ایران به اروپا افزایش ۳۰۰درصدی را تجربه 

کرد. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه این روند باید ادامه داش��ته باش��د، 
اظهار امیدواری کرد که نخس��تین گردهمایی تجاری ایران 
و اتحادی��ه اروپا در حوزه ان��رژی پایدار بتواند زمینه را برای 

ارتباط ایران و اروپا در زمینه انرژی های پاک فراهم کند. 
کانِِت��ه اف��زود: اروپ��ا آمادگ��ی دارد تجارب خ��ود را در 
زمین��ه انرژی ه��ای پاک در اختیار ایران ق��رار دهد تا ایران 
بتوان��د تا س��ال ۲۰۳۰، ۳۰درصد از انرژی م��ورد نیاز خود 
را از مح��ل انرژی ه��ای تجدیدپذیر تأمی��ن کند و حتی در 
زمینه س��رمایه گذاری نیز آمادگ��ی دارد کمک کند حضور 

شرکت های اروپایی در ایران بیشتر شود. 
گفتنی است نخستین گردهمایی تجاری ایران و اتحادیه 
اروپا در حوزه انرژی پایدار به دنبال توافق ایران در نشس��ت 
پاری��س ب��رای کاهش ۴ ت��ا ۱۴درصدی انتش��ار آالینده ها 
برگزار ش��ده اس��ت. نشس��ت تغییرات آب و هوایی و تغییر 
اقلیم  )COP 21( در آذرماه س��ال گذش��ته به مدت ۱۱ 
روز در پاریس برگزار ش��د تا ش��رکت کنندگان در نشست، 
راهکارهایی ب��رای ممانعت از گرمای بی روی��ه زمین اتخاذ 

کنند. 
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت در این باره به ایرنا گفت: ایران اعالم 
آمادگی کرده است تا سال ۲۰۳۰ انتشار گازهای گلخانه ای 
خود را ۴درصد غیرمش��روط و ۸درصد مشروط کاهش دهد 
و یک��ی از راه های کاه��ش گازهای گلخانه ای، اس��تفاده از 

انرژی های تجدید پذیر به جای انرژی های فسیلی است. 
همچنین سیدمحمد صادق زاده، رئیس سازمان انرژی های 
تجدید پذی��ر و بهره وری انرژی ب��رق در گردهمایی تجاری 
ای��ران و اتحادیه اروپا در حوزه ان��رژی پایدار در این ارتباط 
گفت: س��ال گذشته  )۱۳9۵( در مقایسه با سال قبل از آن  
)۱۳9۴(، ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر رشدی هفت برابری 
داش��ت. ایران تصمیم جدی دارد که تا سال ۲۰۳۰، ۷هزار 
و ۵۰۰ مگ��اوات ظرفیت به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر 

کشور اضافه کند. 
وی اظهار امی��دواری کرد که تا پایان امس��ال نزدیک به 
یک هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور ایجاد شود. 

 استارت همکاری ایران و کره
 در حوزه برق زده شد

ب��ا حضور مدیرعام��ل توانی��ر و معاون ش��رکت کپکو، دو 
تفاهم نامه می��ان ایران و کره در ح��وزه صنعت برق به امضا 
رس��ید.به گزارش ایس��نا، در این مراس��م که با حضور آرش 
کردی، مدیرعامل توانیر  و هیونگ ریول لوو، معاون ش��رکت 
کپکو  برگزار شد، طرفین تبادل این تفاهم نامه ها را نشانه ای 
از ب��ه ثم��ر رس��یدن تالش های چندی��ن ماه��ه هیات های 

کارشناسی عنوان کردند.
همچنین در این مراس��م مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه 
ای��ن تفاهم نام��ه در دو مح��ور cdm و ess می��ان دو طرف 
مبادله شد، افزود: تفاهم نامه نخست در حوزه cdm به کمک 
فنی طرف کره ای پروژه جمع آوری ، تصفیه و اس��تفاده مجدد 

گاز SF6 در ایران اجرایی خواهد شد.
کردی ب��ا بیان این که گاز SF6 در صنعت برق، به عنوان 
یک ماده عایقی در تجهیزات فش��ار قوی و در س��طوح ولتاژ 
باال بسیار کاربرد دارد، افزود: بهره گیری از این گاز در صنعت 
برق دنیا تحت پروتکل های بین المللی انجام می شود و اکنون 
طرف کره ای فناوری تصفیه و استفاده مجدد از این گاز را در 

اختیار ایران نیز قرار خواهد داد.
مدیرعامل توانیر خاطرنش��ان کرد: براساس این تفاهم نامه 
دستگاه های مربوط به تصفیه گاز SF6 از کره وارد و در نقاط 

مختلف ایران نصب خواهد شد.
وی یادآور ش��د: با انعقاد این تفاهم نامه، صنعت برق بدون 
هزینه نس��بت به اس��تفاده از این فناوری در داخل کش��ور و 
زمینه س��ازی ب��رای انتقال فن��اوری آن ق��دم بزرگی خواهد 

برداشت.
به گفت��ه مدیرعامل توانی��ر، در قال��ب تفاهم نامه دوم نیز 
ش��رکت کپکو در خصوص راه اندازی سیستم های ذخیره ساز 
انرژی در ایران، پروژه پایلوتی را اجرا خواهد کرد که در صورت 
موفقیت آمیز بودن، می توان این سیستم ها در ساختمان های 

بلند مرتبه، بیمارستان ها و . . . اجرا و راه اندازی کرد.
کردی اف��زود: با راه اندازی این سیس��تم ها، عالوه بر اینکه 
می توان در مواقع حس��اس، برق ساختمان های بزرگ را برای 
چند س��اعت تامین کرد، در س��اعت های پیک نیز می توان از 

این سیستم برای کاهش پیک بار بهره گرفت.
در این مراسم همچنین معاون کپکو، اظهار امیدواری کرد 
که روابط با ش��رکت توانیر از مرحله همکاری، به دوس��تی و 

برادری ارتقا یابد. 
براساس این گزارش در خصوص CDM می توان گفت که 
چون پدیده گرمایش زمین، یک مسأله جهانی است، پروتکل 
کیوتو به نحو انعطاف پذیری تنظیم شده است که این مسأله 
را به ص��ورت جهانی حل کند و لذا کش��ورهای توس��عه یافته 
متعه��د می توانند تعهد خود را برای کاهش انتش��ار در یک 
کش��ور ثالث هم انج��ام دهند؛ به این معنی که یک کش��ور 
متعهد می تواند فعالیتی را در کش��وری که تعهدی به کاهش 
انتش��ار ندارد انجام دهد و گواهی کاهش انتشار دریافت و آن 
را به ج��ای تعهد خود به دبیرخانه کنوانس��یون تغییر آب و 
هوا ارائه کند، چرا که انتش��ار و عدم انتشار گاز گلخانه ای در 
اروپا یا آس��یا یا هر نقطه ای از زمی��ن از دیدگاه جهانی فرق 

چندانی ندارد.
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هورالعظیم تاالبی است که در ماه های اخیر اخبار 
ضد و نقیضی درباره آن منتش��ر شد. برخی معتقد 
به آبگی��ری ۷۰ تا ۷۵درص��دی آن بودند و برخی 
ای��ن ادعا را دروغی بیش تص��ور نمی کردند. کار تا 
جایی پیش رفت که معاون رئیس جمهور از تشکیل 

کمیته حقیقت یاب در این زمینه سخن گفت. 
به گزارش ایس��نا، بر کس��ی پوشیده نیست که 
خش��ک ش��دن تاالب مرزی هورالعظی��م در چند 
سال گذش��ته باعث شد بیشتر خانواده های ساکن 
در روس��تاهای اط��راف این تاالب من��ازل خود را 
ت��رک کنند و به کوچ اجباری دس��ت بزنند، چون 
خش��کی تاالب معیش��ت مردم را که شغل اصلی 
آنه��ا ماهیگی��ری و در درج��ه دوم گاومیش داری 
بود تحت الش��عاع قرار داد و این مشاغل را از رونق 

انداخت. 
تاالب هورالعظیم در اواخر دهه ۸۰ برای عملیات 
اس��تخراج نفت خشک و تکه تکه شد و دریچه های 
آب روی آن بس��ته ش��د. معصومه ابتک��ار، رئیس 
س��ازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت:  
»پس از تصمیمی که در سال های ۸۸ و ۸۹ گرفته 
شد، آب را روی تاالب هورالعظیم بستند و با فعالیت 
برخی از شرکت های نفتی، تاالب را خشک کردند.« 
حسن امیری بختیار، مشاور مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب نیز با اش��اره به وجود ۴۲ 
چاه و ۱۰ دکل جهت استخراج نفت در میدان نفتی 
آزادگان، تأکید کرد:  »استخراج نفت در هورالعظیم 
با خش��ک کردن ه��ور انجام می ش��ود درحالی که 
می توان با ایجاد سکوهای فلزی بدون خشک کردن 
تاالب از زیر آب، نفت اس��تخراج ک��رد اما با ادامه 
این روند، نفت به زودی سراسر هورالعظیم را خشک 

می کند.«
اما حدود ی��ک ماه بعد از ای��ن اظهارنظر، بیژن 
عالیپور، مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفت خیز 
جن��وب با بی��ان اینکه در حال حاض��ر ۸۳ درصد 
نفت و ۱۶درصد گاز کش��ور توس��ط این ش��رکت 
تولید می ش��ود، درباره تأثیرات عملیات اکتشاف و 
بهره برداری نف��ت در تاالب هورالعظیم بر وضعیت 
خش��کی این تاالب، گفت:  »این ت��االب از طریق 
ش��رکت نفت خش��ک نش��ده و بخش زی��ادی از 
خش��کی این تاالب مربوط به عراق است و شرکت 
در حال حاضر هیچ گونه ممانعتی برای ورود آب به 

هورالعظیم نداشته است.«
اما جاسم مرمضی، مشاور استاندار خوزستان در 
امور حفاظت محیط زیس��ت و شیالت با اشاره به 
اینکه براساس مطالعات صورت گرفته هر تاالب می 

تواند برای ۳۰ هزار نفر شغل در عرصه های مختلف 
ایجاد کند، گفت: »اس��تخراج نف��ت از تهدیدهای 
نابودی تاالب هاست. تاالب هورالعظیم و شادگان به 
علت احداث میادین متعدد نفتی، آلوده و خش��ک 
ش��ده اند. آیا ارزش افزوده حاص��ل از نفت بیش از 
تاالب اس��ت که یک��ی از مهم ترین و کم نظیرترین 
تاالب های خاورمیانه یعنی هورالعظیم فدای تولید 
چیزه��ای دیگر ش��ود؟ چرا برای اس��تخراج نفت 

هورالعظیم را خشک کردند؟«
ب��ا وجود ای��ن اختالف نظرها، دی ماه س��ال ۹۳ 
بود که خش��ک ک��ردن تاالب هورالعظیم توس��ط 
شرکت های نفتی که به منظور استخراج نفت انجام 
می شد؛ با حکم قضایی، متوقف و آب به تدریج وارد 
تاالب ش��د و به دنبال آن احمدرضا الهیجان زاده، 
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان خوزستان 
با تأکید بر اینکه الزم است طرحی برای ساماندهی 
داخلی تاالب هورالعظیم تعریف شود، نوید داد که 

تاالب می تواند دوباره به شرایط مطلوب برسد. 
غالمرضا ش��ریعتی، استاندار خوزس��تان نیز در 
مردادم��اه ۹۵ با اش��اره به مالقات ب��ا وزیر نفت و 

مطرح کردن اعت��راض اهالی بومی منطقه به روند 
استخراج نفت در تاالب هورالعظیم، تأکید کرد که 
تبعات زیست محیطی فعالیت های شرکت های نفتی 
در ت��االب هورالعظیم باید به حداقل برس��د و این 
ش��رکت ها حق ندارند برای انجام عملیات حفاری، 
تاالب هورالعظیم را خشک کنند؛ ادعایی که مورد 
تأیی��د وزارت نفت نیز قرار گرفت و ش��رکت های 
نفتی ملزم ش��دند که حفاری ه��ای خود در تاالب 

هورالعظیم را تنها در آب انجام دهند. 
باالخ��ره در بهم��ن ۹۵ ب��ود که خب��ر آبگیری 
۷۰درص��دی تاالب هورالعظیم از س��وی س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت منتش��ر ش��د. اگرچه این 
س��ازمان تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای میدانی را 
به عنوان س��ند اثبات ادعای خود مطرح می کرد، اما 
مخالف��ان دولت یازدهم این خب��ر را واهی و دروغ 
عنوان کردند. معصومه ابتکار نیز در پاس��خ به این 
شبهه افکنی ها با تأکید بر اینکه آبگیری هورالعظیم 
دروغ نیست، این ادعاها را جوسازی ها برای تخریب 
دس��تاوردهای دولت دانس��ت و گفت:  »از روزهای 
ابتدای��ی دولت یازدهم متوجه مش��کل هورالعظیم 
ش��دیم. وزیر نفت نیز از هم��ان ابتدا با ما همکاری 
کرد و ام��روز ۴میلیارد متر مکعب آب ش��یرین از 
کرخه وارد هورالعظیم ش��ده و این تاالب ۷۰درصد 

آبگیری شده است.«
اما کار به همین جا ختم نشد و از آنجا که برخی 
همچنان بر خشک بودن تاالب هورالعظیم و دروغ 
بودن ادعای محیط زیست تأکید داشتند، ابتکار در 
پاس��خ به این ادعاها با بیان اینکه هورالعظیم احیا 
شده و نمی دانم این سروصداها برای چیست و چرا 
این حقیقت، این خورشید تابانی که در آسمان است 
را عده ای می خواهند انکار کنند، گفت: »از گروه های 
حقیقت یاب، انجمن های متخصص محیط زیست، 
تش��کل ها و مردم برای بازدید از تاالب هورالعظیم 
دع��وت می کنم. ضمن اینکه در حال حاضر تصاویر 

ماهواره ای نیز گویا احیای این تاالب است.«

شبهه آلوده بودن آب هورالعظیم
اما حواشی پیرامون آبگیری هورالعظیم در همین 
حد باقی نماند و برخی نس��بت به س��الم بودن آب 
ورودی به پیکره این تاالب نیز اظهار نگرانی کردند 
ک��ه احمدرضا الهیج��ان زاده، مدی��رکل حفاظت 
محیط زیست خوزستان ادعای این افراد را مبنی بر 

اینکه تاالب با پس��اب در حال آبگیری اس��ت، رد و 
اظهار کرد:  »هورالعظیم از حوضچه های شماره ۱، 
۲، ۳، ۴ و ۵ تش��کیل ش��ده است که حوضچه های 
ش��ماره ۱و ۲ ب��ه واس��طه ۱۳  نه��ر منش��عب از 
رودخان��ه کرخه تغذیه می ش��وند و هیچ ورودی به 
جز آب کرخه ندارند. ای��ن تاالب به طور طبیعی از 
رودخانه های کرخه و دجله و فرات آبگیری می شود 
اما به دلیل دایک مرزی ایجاد ش��ده، اکنون تنها از 
آب کرخه تغذیه می شود. عالوه بر رودخانه کرخه، 
دو کانال زهکشی کشاورزی دشت آزادگان و زهاب 
مزارع نیشکر به حوضچه شماره ۴ تاالب می ریزد.«

مصوبات سال ۹۶ برای احیای کامل 
هورالعظیم

بنا به تأکیدات س��ازمان محیط زیست، آبگیری 
تاالب هورالعظیم همچنان ادامه دارد، به طوری که 
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان به ایسنا 
گفت: »براس��اس آخرین تصاویر ماهواره ای که ۱۳ 
فروردین ماه امس��ال دریافت کردی��م، ۷۵درصد از 
مس��احت ۱۲۷ هزار هکتاری بخ��ش ایرانی تاالب 
هورالعظیم آبگیری ش��ده است.« او از موانعی برای 
احیای بخش مانده تاالب نیز خبر داد و نشست در 
نقاطی از دایک مرزی را یکی از موانع احیا دانست. 

افزون بر این از آنجا که به دلیل فعالیت شرکت های 
نفتی مستقر در تاالب هورالعظیم و عدم اتمام پروژه 
نفتی آزادگان، امکان هدایت آب به اراضی خش��ک 
ش��ده پیرامون تاالب در خاک ایران وجود نداشت، 
هدایت آب به بخش عراقی تاالب هورالعظیم صورت 
گرفت و به شرکت های نفتی فعال در هورالعظیم تا 
پایان خردادماه سال جاری مهلت داده شد با اتمام 
پروژه نفت��ی آزادگان، موانع آبگیری ۱۵درصد باقی 

مانده مساحت تاالب هورالعظیم را رفع کنند. 
الهیج��ان زاده ب��ا بیان اینکه ب��ه هیچ دلیل و 
بهانه ای نباید آبگیری بخش هایی از تاالب متوقف 
شود، به مصوبات سه جلسه فروردین ماه سال ۹۶ 
در خصوص هورالعظیم اش��اره کرد و گفت: »در 
این مصوب��ات، آبگیری تمام تاالب هورالعظیم تا 
پایان خردادماه امسال مورد تأکید موکد استاندار 
خوزس��تان است، بنابراین ش��رکت های نفتی تا 
پایان خرداد موظف هس��تند فعالیت های خود را 
به گونه ای انج��ام دهند تا هفت دریچه دیگر زیر 
جاده اکتش��اف بازگشایی شود. همچنین ترمیم 
دایک مرزی هورالعظیم در دستور کار قرار گرفته 
اس��ت. تکمیل استحکامات پاسگاه های نظامی و 
انتظام��ی منطقه با همکاری ش��رکت نفت خیز، 
تس��ریع در اجرای پروژه  نفت��ی آزادگان تا پایان 
خردادماه و انتقال زهاب های زهکش های  »ای ام 
دی« و  »س��ی ام دی« از حوضچه ش��ماره ۴ به 
حوضچه ش��ماره ۵ از اه��م مصوبات هورالعظیم 

است.«
به گزارش ایس��نا، ش��واهد حاکی از آن است که 
هورالعظیم به مرحله احیا رسیده، بنابراین ضروری 
است با تمرکز بر توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه 
منابع آب در اس��تان خوزس��تان و اولویت دادن به 
تأمی��ن دائمی حق آبه هورالعظیم، ش��رایط حیاتی 
ای��ن تاالب را به ش��رایط احیای پایدار برس��انیم و 
محیط زیس��ت را از حوزه رقابت های سیاسی خارج 
کنی��م چ��ون احیای تاالب ه��ای کش��ور از جمله 
هورالعظی��م منافع ملی را درب��ر دارد و تاالب بدون 
توج��ه به گرایش های سیاس��ی و اعتق��ادی افراد، 
خدمات ارائه می دهد. اجازه دهیم هورالعظیم و سایر 
اکوسیس��تم های آبی کشور روی حیات را ببینند تا 
مردم منطقه مجبور نباش��ند برای کسب درآمد و 
گذران زندگی جالی وطن را به جای س��کونت در 
زادگاه ش��ان برگزینند. تاالب هورالعظیم ۱۱۸ هزار 
هکتار مساحت دارد که بین ایران و عراق مشترک 
است و یک سوم آن در ایران قرار گرفته است. از سال 
۲۰۰۰ بیش��تر تاالب های عراق خشک شده و تنها 

تاالبی که باقی مانده هورالعظیم است. 

پایان عطش ١٠ ساله هورالعظیم
تجارت

مدیرکل وزارت صنعت خبر داد:
ایران در راه تولید مشترک لوازم خانگی 

با اروپا
مدی��رکل دفت��ر صنایع فل��زی و لوازم خانگ��ی وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت با اش��اره به حفظ همکاری های 
اقتصادی با کره ای ها در تولید مش��ترک لوازم خانگی، بر 
تمایل و حرکت ایران در تولید مشترک این محصوالت به 

سمت اروپا خبر داد. 
عباس هاش��می در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه 
در صنع��ت ل��وازم خانگی توج��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به س��مت توس��عه همکاری های مش��ترک مابین 
تولیدکنندگان داخل��ی به هم��راه تولیدکنندگان معتبر 
جهانی اس��ت، اظه��ار کرد: هدف از ای��ن همکاری ها این 
اس��ت که با س��رمایه گذاری  خارجی ها در داخل کش��ور 
تکنولوژی و س��اخت های روز دنیا به داخل بیاید و از این 
طریق به همراه انتقال دانش و فناوری به تولید مش��ترک 

دست یابیم. 
وی ادام��ه داد: در س��ال ۱۳۹۵ در تولید لوازم خانگی 
از جمله یخچال فریزر و ماش��ین لباس شویی، فعالیت های 
مختلفی با کره  جنوبی در دستور کار قرار گرفت و در شش 
ماهه پایان س��ال گذش��ته تالش ها به س��مت کشورهای 
اروپای��ی معتبر در تولید لوازم خانگی برند معطوف ش��د 
ک��ه قراردادهایی در این زمینه با ایتالی��ا و آلمان منعقد 

شده است. 
مدی��رکل دفت��ر صنایع فل��زی و لوازم خانگ��ی وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت با بیان اینکه قراردادهای منعقد 
ش��ده با کره جنوبی در زمینه تولید مشترک لوازم خانگی 
در حال انجام است، خاطرنشان کرد: در مورد همکاری با 
ایتالیا بخشی از کار انجام شده و آلمانی ها نیز بازدیدهای 
خود را از س��ه واحد داخلی در ایران انجام دادند تا تولید 

براساس استانداردهای جهانی مدنظر قرار گیرد. 
هاش��می افزود: تولیدکنندگان معتبر برند لوازم خانگی 
در کشورهای آلمان و ایتالیا پذیرفته اند که با برند آنها در 
برخی محصوالت تولید مش��ترک و صادرات انجام شود و 
حتی قرار است بخشی از این تولیدات به اروپا صادر شود 

که این مسئله بسیار قابل توجه است. 

توافق ایران و اوراسیا برای ایجاد منطقه آزاد تجاری 
تا پاییز

مع��اون وزیر خارجه روس��یه به خبرگ��زاری تاس گفت: 
مذاک��رات درباره تواف��ق منطقه آزاد تج��اری موقت میان 
اتحادی��ه اقتص��ادی اوراس��یا و ایران تا نشس��ت بعدی این 

اتحادیه در پاییز جاری کامل خواهد شد. 
واس��یلی نبنزیا، معاون وزیر خارجه روسیه در گفت وگو با 
خبرگزاری تاس اظهار کرد: هیچ مانع سیاسی در این راستا 
وجود ندارد، زیرا ایران و روسیه می خواهند چنین منطقه ای 

را ایجاد کنند. 
وی در ادام��ه افزود: تنها موضوع تح��ت مذاکره میان دو 
طرف کاالهایی هس��تند که دسترسی به آنها در این منطقه 

آزاد خواهد بود. 

صادرات

مرکز آمار ایران: 
نرخ تورم فروردین ماه ۶.۹ درصد شد

مرک��ز آمار ای��ران نرخ تورم فروردین م��اه را ۶.۹ درصد و 
ن��رخ تورم نقطه ب��ه نقطه را ۹.۴ درصد اع��الم کرد. این در 
حالی اس��ت که بانک مرکزی هفته قبل تورم فروردین ماه را 

۹.۵ درصد اعالم کرده بود. 
ب��ه گزارش مرک��ز آمار ایران، ش��اخص قیم��ت کاالها و 
خدمات مصرفی خانوارهای ش��هری کش��ور در فروردین ماه 

سال ۱۳۹۶ به این شرح است: 
۱- ش��اخص کل )بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰( در فروردین ماه 
س��ال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۴.۹ را نش��ان می دهد که نس��بت به 
ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش داش��ته اس��ت. افزایش شاخص 
 کل نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
۹.۴۴ درصد اس��ت که نس��بت به همین اطالع در ماه قبل 
)۸.۰ درص��د(، ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته اس��ت. درصد 
تغییرات ش��اخص کل )نرخ ت��ورم کاالها و خدمات مصرفی 
خانوارهای ش��هری( در دوازده ماه منته��ی به فروردین ماه 
س��ال ۹۶ نسبت به دوره مش��ابه سال قبل ۶.۹ درصد است 
که نسبت به همین اطالع در اسفند ماه ۱۳۹۵ )۶.۸ درصد(، 

۰.۱ واحد درصد افزایش یافته است. 
۲- ش��اخص گ��روه عم��ده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و 
دخانی��ات« در این ماه به رقم ۳۰۳.۱ رس��یدکه نس��بت به 
م��اه قبل ۳.۹ درصد افزایش نش��ان می دهد. ش��اخص گروه 
عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه 
مشابه سال قبل ۱۶.۱ درصد افزایش نشان می دهد و درصد 
تغیی��رات این گ��روه در دوازده ماه منتهی ب��ه فروردین ماه 
۱۳۹۶ نس��بت به دوره مشابه سال قبل ۸.۵ درصد است که 
نس��بت به ت��ورم دوازده ماهه منتهی به اس��فند ماه ۱۳۹۵ 
)۷.۶ درصد(،  ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته اس��ت. شاخص 
گ��روه اصل��ی »خوراکی ها« در م��اه مورد بررس��ی به عدد 
۳۰۱.۹ رسیدکه نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش نشان 
می دهد.  ش��اخص گروه اصلی »خوراکی ها« نس��بت به ماه 
مش��ابه س��ال قبل ۱۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ 

تورم دوازده ماهه این گروه ۸.۴ درصد است.  
۳- شاخص گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« 
در فروردین ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۴.۹ رسیدکه نسبت به ماه 
قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص 
گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« نسبت به ماه 
مشابه س��ال قبل ۶.۶۶ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده 
ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال 
قبل این گروه ۶.۲ درصد اس��ت که نس��بت به تورم دوازده 
ماه��ه منتهی به اس��فند ماه ۱۳۹۵ )۶.۴ درصد(، ۰.۲ واحد 

درصد کاهش یافته است. 

 امسال باید ۵3.۵ میلیارد دالر کاال
صادر شود

طبق برنامه ششم توسعه در سال جاری باید ۲۱.۷ درصد 
به رش��د صادرات غیرنفتی اضافه ش��ود که بر این اس��اس 
هدف گذاری افزایش صادرات کاال معادل ۵۳.۵ میلیارد دالر 

خواهد بود. 
به گ��زارش ایس��نا، به  رغ��م هدف گ��ذاری ۶۸.۷ میلیارد 
دالری ص��ادرات کااله��ای غیر نفت��ی با احتس��اب خدمات 
فنی و مهندس��ی در س��ال ۱۳۹۵ )۵۰ میلی��ارد دالری در 
بخ��ش صادرات کاالهای غیرنفتی( ب��ا افزایش ۱.۵ میلیارد 
دالری ص��ادرات در بخش ک��اال و ۲.۵ میلی��ارد دالری در 
بخش خدمات، صادرات کشور در پایان سال گذشته به رقم 
۴۶.۵میلیارد دالر کاالهای غیر نفتی با احتساب خدمات فنی 
و مهندس��ی )۴۴ میلیارد دالری در بخش صادرات کاالهای 

غیرنفتی( رسید. 
در ابتدای س��ال گذشته براساس برنامه رشد ۲۰ درصدی 
صادرات کاال و خدمات تدوین ش��د تا صادرات غیرنفتی در 
سال گذشته مجموعا برای ۱۶ بخش حدود ۵۰میلیارد دالر 
و با احتس��اب خدمات فنی و مهندس��ی ۶۸.۷ میلیارد دالر 
هدف گذاری ش��ود که ب��ا توجه به افت ش��دید قیمت های 
جهانی محصوالت، به  رغم رشد ۳۸ درصدی وزنی تنها رشد 

ارزشی ۳.۵ درصدی در بخش کاال به دست آمد. 
این درحالی اس��ت که میزان صادرات کاال در سال ۱۳۹۴ 
مع��ادل ۴۲.۵ میلیارد دالر بود که براس��اس برنامه  تدوینی 
س��ال گذش��ته این رقم باید به ۵۰ میلیارد دالر می رس��ید 
ام��ا در نهایت ب��ا افزایش ۱.۵میلی��ارد دالری صادرات کاال 
در س��ال گذشته نسبت به س��ال ۱۳۹۴ صادرات در بخش 
کااله��ای غیرنفتی به میزان ۴۴میلیارد دالر برس��د. عالوه 
بر این با احتس��اب خدمات فنی- مهندس��ی که میزان آن 
در سال گذش��ته ۲.۵ میلیارد دالر بود، در مجموع صادرات 

۴۶.۵میلیارد دالری در بخش کاال و خدمات محقق شد. 
طبق برنامه شش��م توس��عه در س��ال جاری باید ساالنه 
۲۱.۷ درصد رش��د در صادرات کاالهای غیرنفتی در دستور 
کار قرار گیرد که البته این موضوع مس��تلزم فراهم ش��دن 
زیرس��اخت ها از جمله روابط بانکی با دنیا  و در نظر گرفته 
شدن مشوق های صادراتی، منطقی شدن نرخ ارز و تسهیل 
حمل و نقل بین المللی اس��ت؛ بنابراین با در نظر گرفتن رشد 
۲۱.۷ درصدی رش��د ص��ادرات کاالهای غیر نفتی در س��ال 
جاری، هدف گذاری میزان صادرات در این بخش برای سال 

جاری معادل ۵۳.۵ میلیارد دالر است. 
در سال گذشته رشد ۲۰ درصدی صادرات کاال و خدمات 
مدنظر قرار گرفت اما طبق برنامه ششم توسعه که مربوط به 
س��ال جاری است، نرخ رشد در این دو بخش باید به میزان 
۲۱.۷ درصد افزایش یابد. هرچند در س��ال گذش��ته رش��د 
۳۸درص��دی وزنی در بخش صادرات کاال محقق ش��د اما با 
توجه به کاهش ش��دید قیمت های جهانی به  رغم تالش های 
مختلف صورت گرفته شاهد افزایش چندان چشمگیری در 

رشد ارزشی صادرات کاال و خدمات نبودیم. 

میانگین قیمت تمام شده مسکن  مهر 420 تا 4۵0 هزار تومان است

پایان کار مسکن  مهر
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی گفت: ما در 
برخی از ش��هرها از جمله زنج��ان می خواهیم 
جش��ن پایان پروژه های مسکن مهر را بگیریم، 
اما نگرانی این اس��ت که به آن جنبه تبلیغاتی 

و انتخاباتی دهند. 
به گزارش خبرآنالین، احمد اصغری مهرآبادی 
در نشست خبری اظهار داشت: مسکن مهر یک 
ط��رح خیرخواهانه بود و ب��رای افراد کم درآمد 

طراحی شد. 
 وی اف��زود: در دول��ت نه��م ی��ک میلیون و 
۵۰۰ هزار واحد توزیع اس��تانی شد که بعد این 
عدد ب��ه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رس��ید. 
از ای��ن تع��داد، ۲۶۹ هزار واح��د در بافت های 
فرس��وده هستند که از تس��هیالت مسکن مهر 
استفاده نکردند. حدود ۸۵۰ هزار واحد توسط 
مالکان ساخته و بقیه هم در اراضی دولت است 

که به صورت تعاونی و سه جانبه ساخته شد. 
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: 
از ای��ن تعداد، ۸۴ هزار واح��د را بانک مرکزی 
تس��هیالت نداد. خیلی هم آق��ای وزیر )دکتر 
آخون��دی( پیگی��ری ک��رد. آقای��ان طیب نیا و 
جهانگیری نیز تاکیداتی داشتند، اما تسهیالت 
ش��د: متذک��ر  اصغری مهرآب��ادی   ندادن��د.  

 ۲ میلیون و ۶۲ هزار واحد متقاضی دارد. بقیه 
پروژه ها نیز فاقد متقاضی است.  وی ادامه داد: 
دول��ت با مصوبه ای اعالم ک��رد که این واحدها 
را به هر کس��ی می خواهید، بدهید، چون پولی 
که دولت و بانک گذاشته بود، باید برمی گشت. 
قائم مق��ام وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان 
اینکه در آخرین جلس��ه ش��ورای عالی مسکن 
تصمیماتی گرفته و تاکید ش��د که این پروژه ها 
جم��ع ش��ود، اف��زود: االن ۱۲۶ ه��زار واح��د 
نیمه تمام مانده که ۳۶ هزار واحد پرونده هایش 

در دادگاه ها مطرح است. 
مهرآب��ادی ب��ا بی��ان اینکه ۷۰ درص��د این 
پروژه ه��ای نیمه تم��ام در مرحل��ه نازک کاری 

اس��ت، اظهار داشت: امس��ال مصوبات پارسال 
نتیجه داده اس��ت. دول��ت ۸۰۰ میلیارد تومان 
در اختی��ار وزارت نی��رو و ۲۰۰ میلیارد تومان 
جهت تکمیل مسکن مهر در اختیار وزارت راه 
و شهرس��ازی قرار داد. ما ۱۳۰ میلیارد تومان 
را در اختیار ش��هر پردیس قرار دادیم. عالوه بر 
آن ۷۰۰ میلیارد تومان از دولت مجوز گرفتیم. 
مهرآبادی با بیان اینکه ۶۵ درصد افتتاح های 
مس��کن مهر را خودم انج��ام دادم، عنوان کرد: 
کار مسکن مهر تمام است. از پردیس هم دیروز 
بازدید داشتم و خود متقاضیان هم بودند. این 
پروژه فعال ش��ده که با سال های قبل متفاوت 
اس��ت. در هر ص��ورت ما ت��الش می کنیم این 
پروژه به س��رعت جمع ش��ود، البته متقاضیان 

تحت فشار هستند. 
وی ادامه داد: از ۸۰ هزار واحد مس��کن مهر 
پردیس، بیش از ۵۰ هزار واحد کار اتمام آن به 

پایان رسیده است. 
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه 
خواهش ما این اس��ت که بانک ها در پرداخت 
تسهیالت سرعت دهند، گفت: در دولت یازدهم 
۸۲۰ هزار واحد تا امروز افتتاح ش��ده؛ یعنی ما 
ساالنه بیش از ۲۵۰ هزار واحد افتتاح کرده ایم. 

۱۱۰ هزار واحد هم آماده افتتاح است. 
مهرآبادی متذکر شد: ما در برخی از شهرها 
از جمل��ه زنج��ان می خواهی��م جش��ن پایان 
پروژه های مس��کن مهر را بگیری��م، اما نگرانی 
این است که به آن جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی 
دهند. در هر صورت ما تحویل پروژه ها را شروع 

می کنیم و افتتاح ها برای بعد باشد. 
وی تصریح ک��رد: تحویل واحده��ا از تعداد 
واحدهای افتتاح شده کمتر است. دلیل آن این 
اس��ت که بعضی از واحدها آب و برق ندارند و 
بعضی هم با مشکل زیرساخت همچون فقدان 
مدرس��ه مواجه هس��تند که ایجاد آنها هزینه 

زیادی می خواهد. 



رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خبرداد: 
راه اندازی شعب بانک های ایران در اروپا

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، راه اندازی شعب بانک های 
ایران��ی در اروپ��ا را یک��ی از محورهای برگ��زاری چهارمین 

همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا اعالم کرد. 
علی دیواندری در آیین گش��ایش ای��ن همایش در مرکز 
همایش های صدا و سیما، بررسی روند پیشرفت اصالحات در 
نظام بانکی ایران برای تس��ریع در اتصال به نظام بین الملل 
را از محوره��ای اصل��ی ای��ن همایش عنوان ک��رد و گفت: 
موضوعاتی مانند آینده صنعت پرداخت، راه اندازی بانک های 
ایرانی در اروپا و رعایت اس��تانداردهای بین المللی در دو روز 

برگزاری همایش مورد بررسی کارشناسان قرار می گیرد. 
رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی، از اروپا به عنوان دومین 
شریک تجاری ایران پس از آسیا نام برد و با بیان اینکه بانک 
مرکزی اقدام��ات مهمی را برای اتصال مج��دد نظام بانکی 
ای��ران به نظام بین المللی در دس��تور کار دارد، افزود: انتظار 
داریم همزمان با انجام این اقدام ها، مسیر برای توسعه روابط 

تجاری و بانکی هموارتر شود. 
به گفته دیواندری، برگزاری سه دوره پیشین این همایش 
با اس��تقبال طرف های اروپایی مواجه ش��ده و زمینه را برای 

تداوم برگزاری آن فراهم کرده است. 
وی رعای��ت الزامات و مقررات بین المللی و مقررات مبارزه 
با پولشویی را یکی از پیش نیازهای اتصال مجدد نظام بانکی 
ایران به نظام بین الملل دانست و ابراز امیدواری کرد که این 
موضوع در همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا مورد بررسی 

کارشناسی قرار گیرد. 

رئیس همایش بانکداران فرانکفورت تاکید کرد: 
ضرورت تقویت بانک های ایرانی مستقر 

در اروپا

همچنین نادر مالکی، رئیس همایش بین المللی بانکداران 
فرانکف��ورت و مدیرعامل گ��روه مالکی در این آیین با تأکید 
بر ض��رورت تقویت بانک های ایرانی مس��تقر در اروپا گفت:  
»نشست بانکی و تجاری ایران – اروپا« مهم ترین سکو برای 

بانک ها و شرکت های اروپایی و ایرانی است. 
وی افزود: در تالش هس��تیم تا شرایط را برای بانک هایی 
که می خواهند در اروپا ش��عبه داشته باش��ند، فراهم کنیم. 
سیاس��ت ای��ران این اس��ت که دره��ای اقتصاد را ب��از و از 
س��رمایه گذاری خارجی برای توسعه زیرساخت ها و استفاده 

از شرکت های بین المللی استقبال کند. 
 ب��ه گفت��ه مالکی، در دومی��ن همایش بانک��ی و تجاری 
ایران-اروپ��ا در م��ارس 2016، مهم تری��ن موض��وع اتصال 
دوباره سیس��تم بانکی ایران به سیستم بانکی بین الملل بود. 
اما متأس��فانه این موضوع از آن زمان تاکنون همچنان حل 
نش��ده باقی مانده است، به طوری که ش��رکت های اروپایی و 
ایرانی با وجود تمایلی که برای آغاز روابط تجاری خود دارند 
اما نمی دانند چگون��ه وام دریافت کرده و پروژه های خود را 
تأمین مالی کنند. بانک ه��ای اروپا همچنین نگران مجازات 
س��نگین از س��وی آمریکا در صورت همکاری با شرکت ها و 

بانک های ایرانی هستند. 
 وی ادام��ه داد: دویچه بانک و بان��ک بی ان پی پاریباس به 
همین دلیل مجبور به پرداخت جرایم س��نگین ش��ده اند و 
از آن زم��ان تاکن��ون دیگر بانک های اروپا نس��بت به رابطه 
ب��ا ایران تردید دارند. ای��ن وضعیت اکنون با روی کار آمدن 

رئیس جمهوری جدید آمریکا دشوارتر هم شده است. 
 وی اظهار داشت: دونالد ترامپ به طور واضح سیاست های 
خود را نسبت به ایران اعالم نکرده اما بعد از اظهار نظر وی 
که توافق هسته ای با ایران را  »بدترین توافق تاریخ« دانسته 

بود، نباید زیاد خوشبین بود. 
 رئی��س همایش بین المللی بانکداران فرانکفورت گفت: به 
نظر من این مس��ئله در مقیاس بزرگ ت��ری، مهم ترین مانع 
بانک ه��ا و ش��رکت های اروپایی برای رابطه با ایران اس��ت. 
عالق��ه به حضور در ایران و برق��راری روابط تجاری با ایران 
همچن��ان وجود دارد اما در ح��ال حاضر باید صبر کرد. من 
مطمئن هس��تم که ما دلیل خوبی برای خوش��بینی داریم 
چراک��ه در روز 19 آوریل یک��ی از روزنامه های اصلی آلمان 
خبری را منتش��ر کرد مبنی بر اینکه رکس تیلرس��ون، وزیر 
امور خارجه آمریکا در نامه ای به پل رایان، س��خنگوی کنگره 
این کش��ور یادآور ش��ده اس��ت که ایران تاکنون به تمامی 
تعهدات هس��ته ای خود عمل کرده و آمریکا در حال بررسی 
لغو کامل تحریم ها علیه ایران اس��ت. من مطمئن هستم که 
این نش��انه و دلیل خوبی برای خوش بینی نس��بت به آینده 

است. 
 مالک��ی در پای��ان گفت: ب��ه اعتقاد من، نشس��ت بانکی 
و تج��اری ای��ران - اروپ��ا مهم ترین س��کو ب��رای بانک ها و 
ش��رکت های اروپایی و ایرانی است. مطمئن هستم با توجه 
به ارتباطات بسیاری که داریم، ایران شریکی منحصر به فرد 
و مناس��ب برای آلمان و اروپا هست و خواهد بود. همان طور 
که گفتم هر دو طرف باید صبور باشند و به تالش های خود 
ادامه بدهند. عالوه بر این، نقش ایران و همچنین آمریکا در 
منطقه را هم نباید نادیده گرفت. حتی اگر هیچ پیش��رفتی 
هم صورت نگیرد، همه ما باید صبور باشیم و سعی کنیم به 

نیازهای شرکای خود پاسخ بدهیم. 

رئی��س کل بانک مرک��زی اقتصاد 
ایران را بهشتی برای سرمایه گذاری 
خارج��ی دانس��ت و گف��ت ک��ه در 
آین��ده ای نزدیک ش��اهد گس��ترش 
روابط بلندمدت بانک های اروپایی و 
ایرانی به وی��ژه در زمینه تأمین مالی 
پروژه های عمرانی و تولیدی خواهیم 

بود. 
ب��ه گ��زارش  »فرص��ت ام��روز«،  
در   گذش��ته  روز  س��یف  ول��ی اهلل 
»چهارمی��ن همایش تجاری و بانکی 
ایران-اروپ��ا« در مرکز همایش های 
صدا و س��یما ب��ا اش��اره ب��ه فض��ای 
اروپایی  بانک های  پس��ابرجام گفت: 
متعددی اقدام ب��ه برقراری روابط با 
بانک ه��ای ایرانی کرده ان��د و روابط 
مال��ی و بانکی ای��ران و اروپا به نحو 
فزاین��ده ای توس��عه یافته و جدی تر 

می شود. 
رئیس کل بان��ک مرکزی با تأکید 
بر اهمیت ارائ��ه تصویری واقع بینانه 
از تحوالت چهار س��ال گذشته و نیز 
ش��رایط و اف��ق پیش رو ادام��ه داد: 
دولت یازدهم در ش��رایطی مدیریت 
امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت 
که روابط بانکی بین المللی کش��ور، 
در محدودتری��ن س��طح ممک��ن در 
سال های پس از انقالب قرار داشت. 
بانک ه��ای ای��ران از س��وی آمریکا 
تحری��م ش��ده بودند و ای��ن تحریم  
نه تنه��ا بانک ه��ای آمریکای��ی را از 
برق��راری هر گونه رابطه با بانک های 
ایرانی منع می ک��رد، بلکه بانک های 
غیر آمریکای��ی نیز در ص��ورت ارائه 
مستقیم یا غیرمس��تقیم خدمات به 
بانک ه��ای ایران��ی، ب��ا مجازات های 

بین المللی روبه رو می شدند. 
به گفته سیف، به غیر از چند بانک 
مع��دود و کوچک که ب��ا هزینه های 
بس��یار باال و غیر متع��ارف، خدمات 
مح��دودی را ب��ه بانک ه��ای ایرانی 
ارائ��ه می دادن��د، هیچ بان��ک مهم و 
معتبر بین الملل��ی، روابط کارگزاری 
قاب��ل اتکایی ب��ا بانک ه��ای ایرانی 
نداش��ت و در چنی��ن ش��رایطی، به 

ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانال های 
غیر متع��ارف بانکی و ب��ا هزینه ها و 
مخاط��رات باال انجام می ش��د که به 
دلی��ل عدم امک��ان نظ��ارت مؤثر و 
کارآم��د، زمینه بروز فس��اد را از هر 
زم��ان دیگری بیش��تر ک��رده بود و 
البته مفاس��د رخ داده در این ارتباط 
صرفاً بخش��ی از هزینه های ناشی از 
تحریم ه��ای بین المللی وضع ش��ده 

علیه کشور بوده اند. 

تحریم ها منجر به رکود اقتصادی 
شد

مرک��زی،  بان��ک  کل  رئی��س 
از  غل��ط  ارزیاب��ی  و  بی توجه��ی 
ناچی��ز  و  بین الملل��ی  تحریم ه��ای 
انگاش��تن اث��ر آنها را دلی��ل تعلل و 
کاس��تی  در انجام واکنش مناس��ب 
و ب��ه موق��ع دانس��ت و گف��ت: در 
س��ال های پایانی دولت دهم، حجم 
ظالمان��ه،  تحریم ه��ای   گس��تره  و 
به ط��ور بی س��ابقه ای علی��ه کش��ور 
تشدید ش��د و ایاالت متحده آمریکا 
در س��ایه همکاری اتحادی��ه اروپا و 
س��ایر بازیگران بین المللی، توانست 
نظام  پیچیده ترین  و  گس��ترده ترین 
تحریم های مالی را علیه نظام بانکی 
ایران وض��ع و اجرا کند ک��ه نه تنها 
منجر به قطع روابط کارگزاری بانکی 
ایران ش��د، بلکه موجب بلوکه شدن 

بخش اعظم ذخایر کشور شد. 
وی افزود: همراه شدن تحریم های 
مال��ی، سیاس��ت های پول��ی و مالی 
انبس��اطی و ناس��ازگار و ناهماهنگ 
در کشور و س��رکوب مالی گسترده، 
منجر ب��ه خروج کنترل ن��رخ ارز از 
دست بانک مرکزی و سیستم بانکی 
خارج و افزایش کم س��ابقه بهای آن 
شد، آن هم در شرایطی که دولت با 
وجود قیمت باالی نفت، علی االصول 
بای��د منابع کافی برای مدیریت بازار 

را در اختیار می داشت. 
وی افزود: اما منابع بلوکه شده ای 
ک��ه امکان نقل و انتق��ال آنها وجود 
نداش��ت، نمی توانس��تند سهمی در 

مدیری��ت ذخای��ر ارزی کش��ور ایفا 
کنن��د. در کنار همه این مش��کالت، 
تحریم صنایع کلیدی اقتصاد کشور 
همچ��ون نفت، گ��از، پتروش��یمی، 
کش��تیرانی، بیم��ه و برخ��ی صنایع 
رک��ود  زمینه ه��ای  دیگ��ر،  اصل��ی 

اقتصادی را فراهم ساخت. 

عقالنیت و واقع گرایی به جای 
ماجراجویی

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره 
ب��ه اینکه ب��ا روی کار آم��دن دولت 
یازدهم، بازگش��ت ثب��ات به اقتصاد 
کشور از طریق حاکم کردن عقالنیت 
و واقع گرای��ی به جای ماجراجویی و 
تصمیمات غیرکارشناسی در دستور 
ک��ار قرار گرف��ت، افزود: نخس��تین 
کاری که باید انجام می ش��د، متوقف 
کردن روندهای مخرب بین المللی و 
اقتصادی بود که منتهی به وضعیت 

نامطلوب آن دوران شده بود. 
وی اف��زود: ب��رای توقف ماش��ین 
تحریم  سازی آمریکا، الزم بود اجماع 
بین المللی علیه ایران شکسته شود. 
رفتارهای عقالنی، سخنان سنجیده، 
آش��نایی با عرف و زبان دیپلماتیک 
از یک س��و و اجماع سازی داخلی و 
حمایت ه��ای رهبر انقالب اس��المی 
و پش��تیبانی مل��ت ایران از س��ویی 
دیگ��ر، قدم به قدم موجب آن ش��د 
که تحریم های بین المللی هس��ته ای 
وضع شده علیه ایران، ابتدا از طریق 
توافق ژنو به طور موقت و س��پس در 
نتیجه برجام، به طور کامل برداش��ته 
شوند و بدین ترتیب، بندهایی که در 
سال های پیش بر دست و پای نظام 
بانکی ایران بس��ته ش��ده بود، یکی 

پس از دیگری باز شد. 
سیف از خروج بانک های ایرانی از 
فهرس��ت تحریم ها خبر داد و گفت: 
در نتیج��ه اج��رای برج��ام، ارتباط 
ایران��ی برقرار  س��وئیفتی بانک های 
ش��د. روابط کارگ��زاری ب��ه تدریج 
گس��ترش یافتند. دی��ون و تعهدات 
گذشته سیس��تم بانکی ایران که در 

نتیجه تحریم ها معوق ش��ده و قابل 
پرداخت نبودند، تسویه شدند. رتبه 
اعتباری کش��ور بهبود یافت. ذخایر 
ارزی بلوکه شده به علت تحریم های 
امک��ان  و  ش��دند  آزاد  هس��ته ای 
جابه جای��ی آنه��ا ب��ه محل هایی که 
بانک مرک��زی تعیین می کند فراهم 
ش��د و نظام بانکی ایران، گام به گام 
بازگش��ت به فضای عادی و متعارف 
در بانکداری بین المللی را آغاز کرد. 

رئی��س کل بان��ک مرکزی ب��ا بیان 
اینکه ساختن، دشوارتر از ویران کردن 
اس��ت و اقتصاد و بانک��داری ایران نیز 
از این قاعده مس��تثنی نیست، گفت: 
س��ال ها تصمیمات غیرکارشناس��ی و 
تحمیل نظرات سیاسی بر دستگاه های 
تخصصی اقتصادی، موجب آن ش��ده 
بود که برخی از س��اختارها و نهادهای 
اصلی ک��ه وظیف��ه سیاس��ت گذاری 
اقتصادی کش��ور را بر عهده داش��تند، 

منحل یا بسیار تضعیف شوند. 
وی ادام��ه داد: بازگردان��دن قطار 
اقتصاد کشور به مسیر توسعه، بدون 
احی��ا و تقوی��ت مجدد ای��ن نهادها 
ممک��ن نب��ود. انح��الل و تضعی��ف 
نهادهای سیاست گذار  و  دس��تگاه ها 
و مداخ��الت سیاس��ی در ام��ور آنها 
باع��ث عدم درک و ارزیابی درس��ت 
از مش��کالت و مس��ائل اقتص��ادی و 
عدم پیش بینی مناس��ب چالش های 
پیش رو می ش��ود. از این رو کش��ور 
گ��اه  و  عجوالن��ه  راه حل ه��ای  ب��ا 
خلق الساعه روبه رو می شود که نه تنها 
مش��کل را ح��ل نمی کنن��د، بلکه بر 

مشکالت موجود می افزایند. 
س��یف یکی از دستاوردهای دولت 
یازدهم را اختص��اص توان تخصصی 
دس��تگاه ها و نهاده��ای اقتصادی به 
وظای��ف و ماموریت های اصلی ش��ان 
خواند و تصریح ک��رد: بی ثباتی های 
اقتص��ادی آن زم��ان، موجب ش��د 
که بان��ک مرکزی و سیس��تم بانکی 
ب��ه ج��ای آنکه ب��ر مس��ائل کالن و 
بلند م��دت اقتص��ادی کش��ور نظیر 
رش��د اقتصادی، ت��ورم، تأمین مالی 

بین الملل��ی، ثبات مال��ی، اصالحات 
بلند مدت نهادی و ساختاری و نظایر 
آن متمرکز ش��وند، دغدغه مس��ائل 
روزم��ره همچ��ون نقل و انتقال منابع 
از کانال های جایگزین و غیر متعارف 
و پرداخت تعهدات معوق را داش��ته 

باشند. 
وی افزود: اما یکی از دستاوردهای 
برج��ام و دولت یازده��م این بود که 
بان��ک مرک��زی و سیس��تم بانک��ی، 
اکنون به وظای��ف اصلی خود، یعنی 
برنامه ری��زی و اق��دام برای رش��د و 
توس��عه اقتصادی و ثبات و استحکام 
بخش مالی، تعامل سازنده با بازارهای 
پیاده س��ازی  و  بین الملل��ی  مال��ی 
اس��تانداردهای روز و ایجاد شفافیت 
در عملیات نظ��ام بانکی، جهت دهی 
تس��هیالت و اعتب��ارات بانک��ی ب��ه 
بخش های مولد اقتص��اد و کمک به 

ایجاد اشتغال می پردازد. 

رد ادعای یکی از نامزدها درباره 
انحصار در پرداخت تسهیالت بانکی

همچنین رئیس کل بانک مرکزی 
در حاش��یه  »چهارمی��ن همای��ش 
تجاری و بانکی ایران-اروپا« در جمع 
خبرنگاران، ادعای یکی از نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر 
اینکه تس��هیالت بانک��ی در انحصار 
4 درصد جامع��ه قرار دارد را رد کرد 
و آن را نادرست و سیاسی دانست. 

ولی اهلل س��یف بدون ارائه توضیح 
بیش��تر درباره این پرسش رسانه ها، 
تأکید کرد که اینها ادعاهای سیاسی 
و نادرست است که باید به طور دقیق 

به آن پاسخ داده شود. 
ام��روز«  گ��زارش  »فرص��ت  ب��ه 
در جری��ان تبلیغ��ات کاندیداه��ای 
قالیباف  محمدباقر  ریاست جمهوری 
در یک��ی از اظهارات خ��ود در مورد 
ش��رایط بانک ها عنوان کرده بود که 
س��رمایه بانک ها متعلق به 96 درصد 
مردم است، اما وام ها را فقط 4 درصد 
دریافت می کنند و مردم عادی برای 
دریافت وام با مشکل روبه رو هستند. 

رئیس کل بانک مرکزی از مذاکره بانک های اروپایی برای تأمین مالی پروژه های ایرانی خبر داد

بازگشت قطار اقتصاد به مسیر تدبیر و توسعه

 تأثیر انتخابات ریاست جمهوری
 بر بازار طال و ارز

رئی��س اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن ارزیابی قیمت ها در بازار 
طال و سکه در هفته گذشته عنوان کرد که انتخابات ریاست جمهوری 
تأثیر مستقیمی بر بازار داخلی طال و سکه ندارد. محمد کشتی آرای به 
ایسنا گفت: در هفته ای که گذشت برخالف سه هفته قبل از آن، قیمت 
جهانی طال رو  به کاهش رفت و می توان گفت به طور متوسط هر اونس 
طال حدود 2۵ دالر کاهش قیمت پیدا کرد. وی ادامه داد: این کاهش 
قیمت ناش��ی از این بود که عواملی از جمله تش��نج های سیاس��ی و 
نگرانی هایی که از سه هفته قبل به وجود آمده بود تا حدودی به سمت 
آرامش رفت و تنش های سیاسی از بین رفت که در نتیجه باعث شد 
قیمت جهانی طال حدود 22 تا 2۵ دالر کاهش یابد.  رئیس اتحادیه 
طال و جواهر با تشریح وضعیت بازار داخلی طال و سکه تصریح کرد: در 
بازار داخلی درحالی که روند قیمت ها در سه هفته قبل به همین دالیل 
رو به افزایش بود و قیمت سکه تا یک میلیون و 2۳0 هزار تومان هم 
افزایش یافته بود، اما به تدریج قیمت ها رو به کاهش رفت و به کمتر 
از ی��ک میلیون و 220 هزار تومان هم رس��ید ولی در چند روز اخیر 
قیمت ارز تا حدودی افزایش پیدا کرده و این افزایش قیمت باعث شد 
روند نزولی قیمت طال و سکه متوقف شود. کشتی آرای اضافه کرد: با 
این وجود قیمت های هفته گذشته نسبت به قیمت های سه هفته قبل 
افزایش نیافته است و می توان گفت قیمت ها در هفته ای که گذشت 
در شرایط ثبات قرار داشت و نوسان زیادی پیدا نکرد. وی با اشاره به 
دیگر عوامل تأثیرگذار در بازار طال و س��که در هفته گذشته گفت: از 
سوی دیگر به دلیل مصادف شدن با ایام رجب و شعبان مقداری تقاضا 
در بازار افزایش یافته اس��ت و مناسبت های مذهبی در 1۵ روز آینده 
می تواند تقاضای بیشتری را در بازار ایجاد کند و بعد از آنکه ماه رمضان 
فرا  می رسد قیمت ها به س��مت کاهش خواهد رفت.  رئیس اتحادیه 
طال و جواهر همچنین درباره تأثیر ایام انتخابات ریاست جمهوری بر 
بازار طال و سکه تصریح کرد: به هیچ عنوان انتخابات به طور مستقیم 
در بازار تأثیری ندارد، اما به طورغیرمس��تقیم می تواند روی قیمت ارز 
تأثیر گذاشته باش��د و وقتی قیمت ارز تحت تأثیر قرار بگیرد به طور 

غیر مستقیم بر قیمت طال و سکه اثر خواهد گذاشت. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک یکشنبه4
10 اردیبهشت 1396

شماره 771

خبرنــامه

افزایش قیمت دالر
صرافان بازار ارز و طال ن��رخ هر دالر آمریکا را ۳.769 تومان 
و ه��ر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.217.000 تومان 
تعیین کردند که نش��ان دهنده افزایش قیمت دالر و نرخ طال 
است. هر یورو در بازار آزاد 4.161 تومان و هر پوند نیز 4.89۳ 
تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 678.000 تومان و 
هر ربع سکه ۳78.000 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 
2۵6.000  تومان خرید و فروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 

117.1۳0 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.769دالر آمریکا

4.161یورو اروپا

4.89۳پوند انگلیس

1.0۳6درهم امارات

1.081لیر ترکیه

۵71یوان چین

۳۵ین ژاپن

2.898دالر کانادا

۳.8۳0فرانک سوییس

12.۳۵0دینار کویت

1.00۵ریال عربستان

۳20دینار عراق

70روپیه هند

881رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵07.400مثقال طال

117.1۳0هر گرم طالی 18 عیار

1.186.000سکه بهار آزادی

1.217.000سکه طرح جدید

678.000نیم سکه

۳78.000ربع سکه

2۵6.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریـــچـه

مدیرعامل بانک توس��عه صادرات 
ایران گفت خواهان آن هس��تیم که 
بانک های بزرگ که پیش از تحریم با 
ما کار می کردند نظیر دویچه بانک، 
ب��ار دیگر با ایران همک��اری کنند و 

روابط کارگزاری داشته باشند. 
نشس��ت  در  صالح آب��ادی  عل��ی 
تخصصی »بررس��ی وضعیت صنعت 
بانکی ایران« در  »چهارمین همایش 
تجاری و بانک��ی ایران-اروپا« با ذکر 
شرایط امروز نظام بانکی ایران گفت: 
با توج��ه به تک رقمی ش��دن تورم 
و ن��رخ 1۵ درصدی س��پرده ها، نرخ 
بازدهی س��پرده ها به میزان حقیقی 

مثبت شده است. 
صالح آب��ادی به نس��بت مطالبات 
غیرج��اری بانک ه��ا اش��اره ک��رد و 
گفت: این نسبت روند کاهشی را در 

سال های اخیر طی می کند. 
وی با اش��اره به مهم ترین اتفاقات 
در نظام بانک��ی پس از برجام گفت: 
بان��ک مرکزی بانک ه��ا را ملزم کرد 
 IFRS صورت های مالی را براساس
امروز س��امانه های  تنظیم کنن��د و 
مب��ارزه با پولش��ویی در نظام بانکی 

پیاده ش��ده اس��ت.  صالح آب��ادی از 
اج��رای واح��د مدیریت ریس��ک و 
تطبیق ب��ا مقررات بانک��ی در نظام 
بانک��ی خبر داد و گفت: ش��یوه های 
ب��رای  مش��تریان  اعتبارس��نجی 
مدیریت ریس��ک مطاب��ق با مقررات 

بانکی در حال اجراس��ت.  وی افزود: 
ام��روز بانک های ای��ران با بانک های 
مختلف��ی روابط کارگ��زاری دارند و 
برخی نیز در تالش  هستند از طریق 
ایج��اد ش��عب خارج��ی روابط خود 
را توس��عه دهن��د.  مدیرعامل بانک 

توس��عه صادرات، بر توس��عه روابط 
تج��اری ایران با اروپ��ا تأکید کرد و 
افزود: این تجارت در دوره تحریم ها 
رو به کاهش بود که از سال گذشته 
می��الدی این میزان مراودات تجاری 
رو به افزایش نهاده است.  وی وجود 

فرصت های س��رمایه گذاری در حوزه 
زیرس��اخت و انرژی کشور را زمینه 
مناس��بی برای توس��عه همکاری با 
اروپایی ها برشمرد و افزود: اروپا قبل 
از تحریم ها از شرکای اصلی تجاری 

ایران بوده است. 

مدیرعامل بانک توسعه صادرات: 

بانک های بزرگ اروپایی بار دیگر با ایران همکاری کنند



سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان 
نخستین روز معامالتی هفته 1۵۸واحد رشد کرد 
و در ارتفاع 79 هزار و 7۵۵ واحدی قرار گرفت. روز 
شنبه بورس تهران در حالی اصالح قیمت سهام در 
برخی نمادها از جمله گروه خودرو را شاهد بود که 
گروه بنیادی پاالیشی  همزمان با انتشار خبرهای 
مثبت در تاالر شیشه ای پیرامون این گروه، با اقبال 
خریداران حقیقی مواجه شدند. با این حال عرضه 
سهام توسط شرکت های حقوقی در این گروه مانع 
از باقی ماندن صف ه��ای خرید تا پایان معامالت 
شد. در گروه خودرو نیز هرچند دو نماد بزرگ آن 
روزی متعادل و منفی را پش��ت سر گذاشتند، اما 
نمادهای فنرسازی خاور، سایپا دیزل، ایران خودرو 
دیزل، موتورس��ازان تراکتورس��ازی ایران و تولید 
محور خودرو روز پرتقاضایی داشتند. در این میان 
دو نماد موتورسازان تراکتورس��ازی ایران و ایران 
خودرو دیزل در قیمت های 330 و 94 تومان صف 
خرید تش��کیل دادند. در عین ح��ال صف خرید 
نماد ایران خ��ودرو دیزل در میانه بازار 9 میلیون 
بود که در نهایت ب��ه زیر یک میلیون تنزل کرد. 
روز گذش��ته در گروه پتروشیمی با اینکه روندی 
کم نوسان حاکم بود اما دلیل اصلی آن شرکت های 
هلدینگ��ی بودند که در ای��ن گروه همچنان مانع 
از ریزش قیمتی نمادهای پتروش��یمی ش��ده اند. 
از س��وی دیگر گروه دارویی همچنان با استقبال 

خری��داران مواجه اس��ت و همچن��ان گروه های 
کوچک بازار پایه فرابورس مورد اقبال سهامداران 

هستند. 

اقبال خریداران به گروه های بنیادی در 
آینده ای نزدیک

روز گذشته بازار سهام بازاری کم حجم بود که 
در کنار اصالح قیمت سهام در گروه های مختلف، 
شاهد پیشرو شدن گروه پاالیشی  بود. بدین ترتیب 
پیش بینی می شود روند مثبت آهسته و پیوسته 
بازار س��هام تا زم��ان برگزاری انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ادامه داش��ته باش��د. از دیگر س��و طی 
ماه های گذشته قیمت سهام شرکت های بنیادی 
در پایین تری��ن حد خود قرار داش��ته و همچنان 
از جذابیت برای س��رمایه گذاران برخوردار است. 
همین مس��ئله می تواند به حضور هرچه بیش��تر 
س��رمایه گذاران جدید و تازه نفس به بازار س��هام 
یاری رساند. اما انتخابات ریاست جمهوری هرچند 
وضعیت مثبتی برای بسیاری از سهامداران قدیمی 
بازار سهام ایجاد کرده است، برای سرمایه گذاران 
تازه نفس به عنوان ریس��ک قلمداد شده و همین 
عام��ل در ک��م حجمی بازار س��هام موثر اس��ت. 
پیش بینی می ش��ود اعالم و انتش��ار گزارش های 
مالی شرکت ها که حکایت از شرایطی مثبت دارد 
هم در به وجود آمدن روند رو به رش��د بازار سهام 
در آینده ای نزدیک موثر باشد و در فصل برگزاری 

مجامع بیشتر انعکاس پیدا کند. 

پاالیشی ها شاخص کل را مثبت نگه داشتند
در نخس��تین روز معامالت��ی تاالر شیش��ه ای، 
نمادهای متعلق به پاالیش��ی ها بیش��ترین تاثیر 
مثبت را در رش��د شاخص کل داش��تند. چنان 
ک��ه نماد پاالیش نفت اصفهان با ۵9 واحد، نماد 
پاالی��ش نفت تهران با 46 واح��د، نماد خدمات 
 انفورماتی��ک  ب��ا 40 واحد، نماد گس��ترش نفت 
و گاز پارس��یان با 36 واحد، نم��اد پاالیش نفت 
بندرعب��اس با 32 واح��د و نماد ف��والد مبارکه 
اصفه��ان ب��ا 30 واح��د، ب��ه ترتیب بیش��ترین 
تاثی��ر مثبت را در ش��اخص کل ب��ورس تهران 
داش��تند. در مقابل نماد گ��روه مپنا با 40 واحد 
بیشترین تاثیر منفی را در محاسبه شاخص کل 
بورس داش��ت. همچنین روز گذش��ته نمادهای 
ش��رکت های س��یمان هگمتان پس از برگزاری 
مجمع عمومی عادی س��االنه بدون تقسیم سود 
نقدی، سرمایه گذاری توکا فوالد پس از برگزاری 
مجم��ع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر س��ال 
مالی ش��رکت و ارائه اطالعات پیش بینی درآمد 
هر سهم س��ال مالی منتهی به 29اسفندماه  96 
و شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر 
پ��س از برگ��زاری مجمع عمومی ع��ادی به طور 
فوق العاده صاحبان س��هام و تقس��یم سود نقدی 
هر س��هم به تاالر شیش��ه ای بازگشتند. در عین 
حال نماد معامالتی حق تقدم ش��رکت آهنگری 
تراکتورس��ازی ای��ران ب��ا توجه به پای��ان مهلت 
پذیره نویس��ی، بیمه کوثر جهت برگزاری مجمع 

عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام، 
شیر پاستوریزه پگاه فارس جهت برگزاری مجمع 
عمومی عادی س��االنه صاحبان س��هام و شرکت 
سیمان سفید نی ریز با توجه به تعدیل پیش بینی 
درآمد هر سهم نیز در روز گذشته متوقف شدند. 

رشد 121 درصدی ارزش معامالت فرابورس
نخس��تین روز معامالتی بازار فرابورس ایران 
در هفته جدید با رشد حجم و ارزش معامالت 
به پایان رسید. بر این اساس نسبت به آخرین 
روز معامالت��ی هفته گذش��ته حج��م و ارزش 
معامالت افزایش 100 و 121 درصدی را ثبت 
کردن��د. باالترین حج��م و ارزش معامالت در 
ب��ازار فرابورس ایران نیز به نمادهای ذوب آهن 
اصفه��ان و آتیه داده پ��رداز تعلق گرفت. بدین 
ترتی��ب آیفکس با افت یک واحدی به س��طح 
921 واحدی رسید و نماد پتروشیمی مارون با 
دو  واحد، بیشترین تاثیر منفی را بر این نماگر 
ب��ه جا گذاش��ت. دو نماد از گروه پاالیش��ی ها 
نیز بیش��ترین تاثی��ر مثبت را ب��ر نماگر بازار 
رق��م زدند. در تابل��و »پایه ب« ب��ازار پایه نیز 
س��هامداران جابه جایی 62۵ میلیون س��هم به 
ارزش اف��زون بر 77۵ میلیارد ریال را ش��اهد 
بودند.  نم��اد کارخانجات مخاب��رات ایران در 
حالی باالترین حج��م معامالت را در این بازار 
به خود اختصاص داد که نماد شرکت کیسون 
بیشترین ارزش دادوستدها را از آن خود کرد. 

قیمت شرکت های بورسی جذاب است

بازار سهام در انتظارحضور سرمایه گذاران تازه نفس 

مدیرعامل ش��رکت بورس گف��ت: معامالت 
ب��ورس در کوتاه م��دت تح��ت تأثی��ر وعده ها 
و قول ه��ای انتخابات��ی نامزدهاس��ت ک��ه این 
اثرپذی��ری زودگ��ذر ب��وده و ب��ازار س��هام در 
درازمدت تحت تأثیر برنامه ها و سمت و سوی 
دیدگاه های اقتصادی دولت خواهد بود. حسن 
قالیباف اصل در گفت وگو با تس��نیم با اشاره به 
اینکه در س��ال گذشته مطالعه تطبیقی توسط 
ش��رکت ب��ورس در زمینه توقف و بازگش��ایی 
نمادهای معامالتی انجام شد، گفت: این مطالعه 
در راس��تای افزایش نقدشوندگی بازار سهام و 
کاه��ش مدت زمان توقف نماده��ای معامالتی 
صورت گرفته اس��ت. مدیرعامل شرکت بورس 

اوراق بهادار تهران افزود: یکی از سیاست هایی 
ک��ه به دنبال آن هس��تیم، کاهش زمان توقف 
نمادها در راس��تای افزایش نقدش��ندگی بازار 
اس��ت که بر این اس��اس باید دس��تورالعمل ها 
به گونه ای تغییر کند که هم شرکت ها اطالعات 
بیشتری به بازار بدهند و عدم تقارن اطالعاتی 
کاهش پی��دا کند و از طرفی دیگ��ر نیز زمان 
توقف نمادها کاهش یافته و نقدش��وندگی بازار 
افزای��ش پیدا کن��د. وی همچنین در خصوص 
حذف دامنه نوس��ان از معامالت بورس اذعان 
داش��ت: زمانی  که مجموع��ه اقداماتی را انجام 
دهیم که نقدش��وندگی بازار افزایش پیدا کرده 
و اطالع��ات بیش��تری در بازار گ��ردش کند و 

نیز ش��رکت ها مس��ئولیت بیش��تری در قبال 
سهامداران برای انتشار اطالعات داشته باشند، 
این عوامل باعث می ش��ود اعمال دامنه نوسان 
در ب��ازار از اثرگذاری الزم برخوردار نباش��د و 
رفته رفته ش��اهد حذف دامنه نوسان در بورس 
خواهیم بود. قالیباف اصل در ادامه در خصوص 
تأثیر انتخابات بر بورس نیز گفت: بازار سرمایه 
رون��د بلندم��دت خ��ود را دارد و در چند دهه 
گذش��ته انتخاب��ات مختلفی در کش��ور برگزار 
ش��ده اس��ت که بر این اس��اس، در درازمدت 
ب��ورس و معامله گرانش به برنامه و بودجه های 
دولت ه��ا واکن��ش بیش��تری از خ��ود نش��ان 
می دهند. مدیرعامل شرکت بورس افزود: البته 

معامالت بورس تحت تأثی��ر برنامه ها، وعده ها 
و قول های انتخابات��ی نامزدها و در بازه زمانی 
کوتاه م��دت از این مقوله اثرپذیر خواهد بود. با 
وجود ای��ن اما این اثرپذیری زودگذر اس��ت و 
آن چی��زی ک��ه کلیت ب��ورس را در درازمدت 
تحت تأثی��ر قرار می دهد برنامه ها و س��مت و 
س��وی دیدگاه های اقتصادی دولت اس��ت. وی 
همچنین در مقایس��ه ب��ورس 9۵ و 96 اظهار 
داشت: عملکرد سال 9۵ شرکت ها در مجموع 
حکای��ت از گزارش های مثب��ت دارد، به عالوه 
اینکه در بودجه های امسال شرکت ها سال 96 
بهتر از سال 9۵ پیش بینی شده است و بر این 
اساس امیدواریم بورس 96 بهتر از 9۵ باشد. 

در قسمت قبلی به تعریف صکوک و وضعیت 
انتش��ار آن در جهان و ایران پرداخته ش��د. در 
ادامه این مقاله به توضیح ارکان انتشار صکوک 
می پ��ردازد. ارکان انتش��ار صکوک ش��امل 9 
رکن مش��تمل بر بانی، شرکت مدیریت دارایی 
مرکزی بازار سرمایه، واسط، فروشنده، ضامن، 
عام��ل فروش، عام��ل پرداخ��ت، بازارگردان و 

متعهدپذیره نویس است. 
ارکان انتشار صکوک

بان�ی: بانی ش��خص حقوقی اس��ت که نهاد 
واس��ط ب��رای تأمی��ن مال��ی او در قالب عقود 

اسالمی اقدام به انتشار صکوک می کند. 
ش�رکت مدیریت دارایی مرک�زی بازار 
س�رمایه: این ش��رکت نهاد مالی است که به 
موجب دس��تورالعمل فعالیت نهادهای واس��ط 
مص��وب 11/0۵/13۸9 ش��ورای عال��ی بورس 
و اوراق بهادار، تأس��یس ش��ده است و وظیفه 
تأس��یس و راهبری نهادهای واسط را در بازار 
س��رمایه ایران بر عه��ده دارد. ای��ن نهاد نقش 

امین را عهده دار اس��ت که ب��رای حفظ منافع 
دارندگ��ان اوراق بهادار و حص��ول اطمینان از 
صحت عملیات ناش��ر، نسبت به مصرف وجوه، 
نحوه نگهداری حس��اب ها و صورت های مالی و 
عملکرد اجرایی به صورت مس��تمر، رسیدگی و 
اظهار نظر می کند. از دیگر وظایف این ش��رکت 
انجام کلیه امور اداری، مالی، مدیریتی، حقوقی 
و قانون��ی نهاد واس��ط و همچنی��ن نگهداری 

حساب ها و دفاتر مالی نهاد واسط است. 
واسط: این نهاد یک شرکت حقوقی است با 
مس��ئولیت محدود که توسط شرکت مدیریت 
دارای��ی مرکزی ب��ازار س��رمایه به عنوان عامل 
انتش��ار ان��واع صکوک تش��کیل می ش��ود. هر 
نهاد واس��ط در هر زمان نمی تواند برای تأمین 
مالی بیش��تر از یک طرح، اوراق بهادار منتشر 
کن��د. این نهاد به منظ��ور نقل و انتقال دارایی 
به وکالت از دارندگان صکوک اجاره و انتش��ار 

صکوک اجاره تشکیل می شود. 
فروش�نده: بانی یا شخص حقوقی دیگر که 
اقدام به فروش دارایی به نهاد واسط می کند. 

ضامن: ضامن توس��ط بانی و با تأیید سازمان 
بورس صرفاً از بین بانک ها، موسس��ات مالی و 
اعتب��اری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ای��ران، بیمه ه��ای تح��ت نظ��ارت 

بیم��ه مرکزی، ش��رکت های تأمین س��رمایه، 
شرکت های س��رمایه گذاری، نهادهای عمومی 
و موسس��ات دولتی انتخاب می ش��ود. در واقع 
ضامن شخص حقوقی است که پرداخت جریان 
درآم��دی و حس��ب مورد بهای خری��د دارایی 
مبنای اوراق بهادار اسالمی توسط بانی به نهاد 

واسط را تضمین می کند. 
عامل فروش: شخص حقوقی که نسبت به 
عرضه صکوک از طرف ناشر برای فروش اقدام 
می کند. این شخص حقوقی از بین شرکت های 
کارگ��زاری عضو بورس اوراق به��ادار تهران یا 

فرابورس ایران توسط بانی انتخاب می شود. 
عام�ل پرداخت: ش��رکت س��پرده گذاری 
مرک��زی اوراق به��ادار و تس��ویه وجوه اس��ت 
که نس��بت ب��ه پرداخت های مرتبط ب��ا اوراق 
به��ادار اس��المی در سررس��یدهای معی��ن به 

سرمایه گذاران اقدام می کند. 
بازارگ�ردان: کارگزار معامله گر یا ش��رکت 
تأمین س��رمایه ای اس��ت که با اخذ مجوز الزم 
با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه 
و تقاضای اوراق و تحدید دامنه نوس��ان قیمت 
آن، به دادوستد آن اوراق می پردازد. بازارگردان 
نهادی است که در روان کردن بازار ثانویه اوراق 
بهادار نق��ش دارد و زمانی که بازار اوراق بهادار 

با کسادی روبه رو شود این نهاد با خریدوفروش 
اوراق به روان��ی بازار کمک می کند. بازارگردان 
موظ��ف اس��ت در مواقعی که دارن��ده اوراق به 
نقدینگ��ی نی��از دارد و خواهان ف��روش اوراق 
خویش در بازار ثانویه اس��ت اما به دلیل رکود 
بازار خریدار مناسبی برای اوراق نمی یابد، اوراق 
را از دارنده، خریداری کند. بازارگردان به تبادل 
اوراق اشتغال دارد. از یک سو اوراق را خریداری 
می کند و از س��وی دیگر به فروش آنها مبادرت 
می ورزد. از این رو به لحاظ حقوقی بازارگردان 
مانن��د هر خریدار دیگ��ر اوراق عمل می کند و 
تفاوت این نهاد ب��ا خریدار عادی اوراق در این 
اس��ت که بازارگردان موظف به خرید اوراق در 

وضع کسادی بازار اوراق بهادار نیز است. 
متعهد پذیره نویس: ش��خص حقوقی ثالث 
متعهد به خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت 
پذیره نویس��ی به فروش نرس��یده باشد. متعهد 
پذیره نویس ش��خصی ج��دا از خریداران اوراق 
است که اگر اوراق مطابق پیش بینی های انجام 
ش��ده به فروش نرس��د، نهاد واسط موظف به 
انعق��اد قرارداد ب��ا متعه��د پذیره نویس جهت 
فروش مابقی اوراق اس��ت تا با اس��تفاده از این 
روش منابع الزم جهت خرید دارایی مورد نظر 

فراهم شود. 

بورس۹۶ بهتر از ۹5 خواهد بود

اوراق صکوک اسالمی )فرابورس( و کاربرد آنها در طرح های نوآورانه  )قسمت دوم(

نماگر بازار سهام خبر

پیشنهاد بورسی شورای گفت وگو در 
انتظار جمع بندی

 ی��ک مقام مس��ئول در س��ازمان ب��ورس با بی��ان اینکه 
دو پیش��نهاد بورسی ش��ورای گفت وگوی بخش خصوصی و 
دول��ت هنوز به جمع بن��دی نهایی نرس��یده، گفت: موضوع 
تمدی��د معافیت مالیات��ی افزایش س��رمایه از محل تجدید 
ارزیابی دارایی ها از جمله این پیش��نهادها است. به گزارش 
فارس، رئیس اداره نظارت بر ناش��ران سازمان بورس در این 
خصوص گفت: ش��ورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت 
دو پیش��نهاد در زمین��ه اصالح م��اده 141 قانون تجارت و 
تمدی��د معافیت مالیاتی افزایش س��رمایه ناش��ی از تجدید 
ارزیابی دارایی ها در س��ال جاری ارائ��ه داده اند که هنوز به 
جمع بندی نهایی نرس��یده اس��ت. حس��ن امیری هنزکی با 
اش��اره به جزییات این دو پیش��نهاد افزود: شورای گفت وگو 
در زمینه اصالح و بازبین��ی دوباره ماده 141 قانون تجارت 
اش��اره ای داش��ته مبنی بر اینک��ه به جای مبنا ق��رار دادن 
س��رمایه در موضوع ورشکس��تگی ش��رکت ها، جمع حقوق 
صاحبان س��هام مبنای عمل قانون قرار گیرد. وی افزود: در 
عین حال پیشنهاد شده به منظور کمک به برخی شرکت ها 
معافی��ت مالیات��ی افزایش س��رمایه از محل م��ازاد تجدید 
ارزیابی دارایی ها و منظور ش��دن آن در حس��اب سرمایه به 
م��دت یک س��ال دیگر تمدید ش��ود. وی با بی��ان اینکه در 
صورت جمع بندی باید این دو پیش��نهاد در مجلس به رأی 
گذاشته ش��ود، عنوان کرد: اینکه این پیشنهادها به صورت 
متمم یا اصالحیه بودجه به مجلس ش��ورای اسالمی ارسال 
ش��ود، تدبیر دیگری اس��ت که پس از جمع بندی ش��ورای 

گفت وگو به آنها پرداخته خواهد شد.
 

زمان بازگشایی نماد »وبصادر« اعالم شد
نم��اد معامالت��ی بانک صادرات پس از پاس��خ این ناش��ر 
به نامه س��ازمان بورس بازگش��ایی می ش��ود. مدیر نظارت 
بر ناش��ران اوراق بهادار س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 
خصوص زمان بازگش��ایی نماد معامالت��ی »وبصادر« گفت: 
نم��اد معامالتی بانک صادرات پس از پاس��خ این ناش��ر به 
نامه درخواستی س��ازمان بورس در مورد تکمیل مستندات 
ارسالی آماده بازگشایی می شود. سیدمحمد علیزاده با بیان 
اینک��ه در این نام��ه از هیأت مدیره بانک ص��ادرات در مورد 
س��رفصل مطالبات، ذخای��ر و وجوه التزام درخواس��ت ارائه 
توضیحات تکمیلی ش��ده اس��ت، گفت: پس از آنکه ناش��ر 
بانک صادرات در نامه ای به س��ازمان بورس مستندات خود 
را ارائه کرد، به منظور تکمیل این اطالعات س��ازمان بورس 
در نامه نگاری مجدد با این بانک، خواس��تار ارائه توضیحات 
در مورد س��رفصل های مذکور شده که هنوز پاسخی در این 
زمینه به س��ازمان بورس ارسال نش��ده است. وی افزود: در 
صورت پاسخ بانک صادرات به نامه سازمان بورس و تکمیل 
مس��تندات درخواس��تی، نماد معامالتی این بانک به منظور 
بازگش��ایی در دستور کار ناظر بازار قرار خواهد گرفت. نماد 
معامالت��ی بانک صادرات ایران از ح��دود بیش از 2۵0 روز 
قبل تاکنون به دلیل آنچه که برگزاری مجمع عادی ساالنه 
به منظ��ور تصویب صورت های مالی منته��ی به پایان دوره 
مالی 94 عنوان شده از سوی ناظر بازار با توقف مواجه است. 

هشدار درباره انتشار اوراق در بازار 
غیررسمی

مدیرعامل فرابورس درباره گسترش انتشار اوراق مالی در 
بازار غیررسمی هشدار داد و گفت: افزایش انتشار این اوراق 
به ایجاد یک بازار در س��ایه و فاقد نظارت منجر می شود. به 
گزارش ایرنا، امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران، درباره 
انتش��ار انواع اوراق مالی بیان داشت: پارس��ال در بازارهای 
اب��زار نوین فرابورس ش��امل بازار بدهی، ب��ازار صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله ETF و اوراق تسهیالت مسکن، 
در مجم��وع 2۸0 هزار میلیارد ریال انواع اوراق تأمین مالی 
منتش��ر ش��د. به گفته وی، این اوراق در مجموع 60 درصد 
از ارزش کل معام��الت فراب��ورس را تش��کیل داد. هامونی 
توضیح داد: نگران کننده اس��ت اوراقی داریم که نه در بانک 
معامله می ش��ود نه در بورس، بلکه در کوچه دست به دست 
می چرخ��د. در واقع ای��ن اوراق، بازار غیررس��می دارد. این 
مس��ئول یادآوری کرد: بیشتر این اوراق، در گذشته منتشر 
شده است که به نکول )ناتوانی در اجرای تعهدات( و مشکل 
برخورد ک��رده و در نتیجه در بورس معامله نش��ده اند. وی 
ادام��ه داد: این اوراق مالی در تارنماها و مکان هایی که هیچ 
نظارتی بر آنها نیس��ت در حال معامله است. هامونی تأکید 
ک��رد حجم این اوراق غیررس��می در حال افزایش اس��ت و 
اف��زود: سیاس��ت گذاران مالی وظیفه دارند انتش��ار اوراق را 
نظام من��د کنند. مدیرعامل فرابورس اضافه کرد: باید مراقب 
بود بازار غیررس��می، بزرگ نشود؛ زیرا نرخ اوراق، غیرشفاف 
می ش��ود. در ماه های گذشته انتقادهایی نس��بت به انتشار 
گس��ترده اوراق بدهی در بازار س��رمایه مطرح شده و برخی 
معتقدند بخشی از علت کاهش ارزش سهام و معامالت بازار 

سرمایه، ناشی از عرضه این اوراق و سود باالی آنهاست.
 

کسب 55 میلیارد ریال سود 
واگذاری های »وتوسم«

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی صورت وضعیت پرتفوی 
س��رمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین 
ماه 96 را با س��رمایه 4هزار و ۵00 میلی��ارد ریال به صورت 
حسابرسی نشده منتشر کرد. ش��رکت سرمایه گذاری توسعه 
ملی در ماه گذش��ته تعدادی از س��هام چند ش��رکت بورسی 
را با بهای تمام ش��ده 301 میلی��ارد و ۵91 میلیون ریال به 
مبل��غ 3۵7 میلیارد و 224 میلیون ریال واگذار کرد و از این 
بابت معادل ۵۵ میلیارد و 633 میلیون ریال س��ود شناسایی 
کرد. این ش��رکت در دوره یک ماهه گذشته تعدادی از سهام 
چند ش��رکت بورس��ی را با بهای تمام ش��ده 442 میلیارد و 
93۸ میلیون ریال خریداری کرد. »وتوس��م« در ابتدای دوره 
یک ماهه منتهی به پایان فروردین ماه س��ال جاری تعدادی 
از س��هام چند شرکت بورس��ی را با بهای تمام شده 7 هزار و 
617 میلیارد و 744 میلیون ریال و ارزش بازار ۸ هزار و 24۵ 
میلیارد و 177 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای 
تمام شده سهام این شرکت در ابتدای دوره یک ماهه معادل 
247 میلیارد و 644 میلیون ریال افزایش یافت و به 7 هزار و 
۸6۵ میلیارد و 3۸۸ میلیون ریال رسید. همچنین ارزش بازار 
آن نیز با افزایش ۵22 میلیارد و 109 میلیون ریال معادل ۸ 

هزار و 767 میلیارد و 2۸6 میلیون ریال محاسبه شد. 

نگاه

دریچه

فرابورس

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
فنرس��ازی خاور در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درص��د افزایش را از آن خود کرد که بیس��کویت گرجی در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

3,۸۸639.03خفنر

4,2264.99غگرجي

4,1244,99پکویر

6,۵774,96قشهد

1,2724,9۵فنوال

3,6334,94پسهند

3,94۵4,92دیران

 بیشترین درصد کاهش
حمل و نقل پتروش��یمی صدر نش��ین جدول بیش��ترین 
درصد کاهش شد. داده پردازی ایران در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. فرآورده های غذایی و قند پیرانش��هر هم در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.99(6,36۵حپترو
)4.9۸(4,142مداران
)4,97(7,477قپیرا

)4,91(4,0۸6قمرو

)4,۸۸(7,۵4۵فلوله

)4,۸7(4,023رتاپ

)4,۸(2,279وایران

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته شد. 
پاالیش نفت بندرعباس در رده دوم این گروه ایستاد. سایپا 

دیزل هم در رده های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

۵7.112 1339خساپا

43,203 ۵2۸0شبندر
33,۵99 119۸خکاوه
32,۸۸7 93۵خاور

32,624 909خزامیا
31,127 27۸6شتران
30,۸20 672شپلي

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را پاالیش نفت 
بندرعب��اس به خود اختصاص داد. پاالیش نفت تهران رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. سایپا هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

22۸.120 ۵2۸0شبندر
۸6,72۸ 27۸6شتران
76,4۵1 1339خساپا
63,090 3294شپنا
43,123 3۸1۵ثاژن

40,2۵2 119۸خکاوه
37,129 443۸مبین

بیشترین سهام معامله شده
پاالیش نف��ت بندرعباس در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که سایپا در 

این گروه دوم شد و زامیاد در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۵2۸03639شبندر
1339334۸خساپا
9092002خزامیا
27۸61771شتران
11۸7170۵سدور
119۸1700خکاوه
19421621فاراک

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

6۸161363ددام
1729۸64کساپا

311077۸خمحور
۸462604غدشت
13704۵7خریخت
41۸7299فمراد
272324۸تگنو

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

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

11702.17واعتبار
۸1۵2.17وخارزم
49132.37کگاز

10۵93.17پردیس
11403.۸0ورنا

1۸7۵4.01پارسیان
12274.06وصنا

دکتر مرسده میرسلطانی
mercedemirsoltani@yahoo. com

دکتر مهدی کنعانی
Kanani. mehdi@gmail. com
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اخبار

فرماندار: شهرشاهرود با 
127 شعبه اخذ رأی انتخابات 

الکترونیکی را برگزار خواهد کرد
شاهرود- حسین بابامحمدی-  
معاون اس��تاندار و فرماندار ش��اهرود 
درجلس��ه کمیت��ه اط��اع رس��انی 
س��تادانتخابات گفت: پنجمین دوره 
انتخابات ش��وراهای اسامی شهر و 

روس��تا و نیز دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری 
در همه 127 ش��عبه اخذ رای شهر شاهرود به صورت تمام 
الکترونیکی برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی معاونت 
استانداری و فرمانداری ویژه شاهرود، سید محمدرضا هاشمی 
گفت: تمامی زیرساخت های مورد نیاز و سخت افزارها تهیه 
گردیده و مجریان در حال س��پری کردن آموزش های الزم 
هستند. فرماندار ش��اهرود در باره وضعیت احراز صاحیت 
نامزد های انتخابات ش��ورای اسامی شهر و روستا گفت: از 
مجموع 748 نامزد ثبت نام ش��ده شوراهای اسامی،تعداد 
هفت تن از ش��رکت در این رقابت انصراف دادند و س��ه تن 
نیز رد صاحیت ش��ده اند که یکی توسط هیات اجرایی در 
حوزه ش��هری و 2نفر دیگر توس��ط هیات نظارت در بخش 
بس��طام بوده اس��ت. وی ادامه داد: افراد رد صاحیت شده 
در مدت قانونی چه��ار روزه به مراجع ذی صاح اعتراض و 
م��دارک خود را ارائه دهن��د. وی تاکید کرد:از مجموع افراد 
انصرافی از عضویت در ش��وراهای اسامی شهر و روستا سه 
نفر در بخش بسطام،سه نفر در بخش مرکزی و یک نفر هم 
در ش��هر مجن هستند. معاون استاندار سمنان در باره سن 
داوطلبان نیز گفت: مس��ن ترین داوطلب با 87 سال سن از 
روستای گرماب بیارجمند و جوان ترین آنها 25ساله است 
و از روستای حس��ین آباد ساغری بخش مرکزی می باشد 
.هاشمی همچنین به مدارک تحصیلی نامزدهای این دوره 
نیز اشاره کرد و گفت:از مجموع ثبت نام شدگان 7 تن دارای 
مدرک تحصیلی دکترا،88 تن فوق لیسانس،175 داوطلب 
کارشناسی،46 نفر کاردانی ،86 نفر دیپلم  و مابقی زیر دیپلم 
هستند. رییس هیات اجرایی انتخابات شهرستان شاهرود ، 
بیش��ترین داوطلب شوراها را متعلق به روستای قلعه باالی 
بیارجمن��د اعام کرد و افزود:12 نفر برای ورود به ش��ورای 
روستای قلعه باال با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. معاون 
اس��تاندار سمنان با بیان اینکه از مجموع 748 نفر داوطلب 
شوراهای اسامی شهر و روستا 541 نفر در روستا ها و 207 
نفر در شهرهای این شهرستان ثبت نام کرده اند،ادامه داد:از 
این تعداد 686 نفر مرد و بقیه زن هستند. هاشمی افزود: از 
تع��داد 62 نفر داوطلب زن ثبت نام ش��ده 26 نفر در حوزه 
شهری و بقیه در روستاها به رقابت خواهند پرداخت. وی با 
اشاره به اینکه در حوزه شهر شاهرود هم 107 نفر مرد و 21 
نفر زن ثبت نام شدند ، تاکید کرد: در بخش بسطام 222 نفر 
بخش بیارجمند 149 نفر و بخش مرکزی 170 نفر داوطلب 
عضویت در شوراهای اسامی شهر و روستا هستند. فرماندار 
ش��اهرودگفت: داوطلبان شوراهای اسامی  در شهر بسطام 
20 نفر،شهربیارجمند 11 نفر و شهرهای رودیان ،کاته خیج 
و مجن هر کدام 16 نفرهستند. هاشمی افزود:از تعداد 225 
ش��عبه اخذ رای ،127 شعبه در شهر شاهرود،25 شعبه در 
بخش مرکزی ،بخش بسطام 51 شعبه و در بخش بیارجمند 
22 ش��عبه برای اخذ رای از مردم پیش بینی ش��ده است. 
رییس هیات اجرایی انتخابات شهرس��تان شاهرودگفت: از 
225 شعبه اخذ رای شهرستان شاهرود211 شعبه مشترک 
بین بانوان و مردان و تعداد14 شعبه ویژه بانوان در نظر گرفته 
ش��ده است. فرماندار شاهرودگفت: تعداد47 شعبه سیار در 
شهرستان شاهرودپیش بینی شده اس��ت که از این تعداد 
هفت شعبه در شهر شاهرود،هشت شعبه در بخش مرکزی، 
19 ش��عبه در بخش بسطام و 13 شعبه سیار هم در بخش 
بیارجمند مستقر خواهند شد. معاون استاندار سمنان تاکید 
ک��رد: کمیته های پنجگانه فناوری و اطاعات ،پش��تیبانی 
حراست و استعامات ،امنیتی و اطاع رسانی و تبلیغات از 
آغازین روزهای امر انتخابات در این شهرستان فعالیت خود 
را آغاز کرده اند. هاش��می از نامزدهای انتخابات و هواداران 
آنها خواس��ت با رعایت قانون، در برگزاری انتخاباتی باشکوه 
و اخاق مدارانه تاش کنند. فرماندار شهرستان شاهرود با 
بیان این که چهار هزار تن در س��طح شهرستان دربرگزاری 
انتخابات همکاری می کنند، گفت: همه پیش بینی های الزم 
برای برگزاری انتخاباتی باشکوه ،سالم و با مشارکت حداکثری 
انجام شده است. با برگزاری پنجمین دوره انتخابات شوراهای 
اس��امی شهر و روس��تا در ش��اهرود ،275 نفر به عضویت 
ش��وراهای اسامی این شهرستان در می آیند. از این تعداد 

، 32 نفر عضو شورای اسامی پنج شهر تابعه می شوند.

کیان تاکید کرد:
هویت شهری در طرح های جامع 

و تفصیلی لحاظ شود
کرج- خبرنگار فرصت امروز-  
عضو شورای اسامی شهر کرج اظهار 
داشت: یکی از مس��ائلی که امروزه 
مطرح اس��ت، بی توجه��ی به ابعاد 
هویتی شهرها در طرح های توسعه 

شهری هم چون طرح های جامع و تفصیلی می باشد.  به 
گزارش فرصت امروز، روح اهلل کیان با بیان اینکه مس��أله 
هویت ش��هری یکی از مباحث مهم در شهرسازی است، 
گفت: »هویت« مجموعه ای از صفات و مشخصاتي است که 
 باعث »تشخص« یک فرد یا اجتماع از افراد و جوامع دیگر 
می شود و شهر نیز به تبعیت از این معیار، شخصیت یافته و 
مستقل می گردد.  عضو شورای اسامی شهر کرج بیان کرد: 
یکی از مسائلی که امروزه مطرح است، بی توجهی به ابعاد 
هویتی شهرها در طرح های توسعه شهری هم چون طرح 
 های جامع و تفصیلی، طرح های کالبدی، آمایش سرزمین 
و ... می باش��د.  وی افزود: مدیران و طراحان ش��هری به 
جدیت با تدوین قوانین سعی بر اعمال نظر خود را بر کالبد 
مصنوع شهر داشته و از سوی دیگر شهروندان نیز که تابع 
فرهنگ و عناصر فرهنگی جامعه خویشند، اصرار بر هدایت 
کالبد ش��هر بر اساس فهم خویش از هویت شهری دارند.  
عضو شورای شهر کرج اظهارداشت: مسأله هویت شهری 
یکی از مهمترین دغدغه های حوزه شهرس��ازی اس��ت؛ 
وقتی از هویت ش��هری سخن به میان می آوریم یعنی از 
زمان، مکان، قومیت، اعتقادات،آداب ورسوم،زبان مشترک 
وگویش ها و پوش��ش های محلی سخن گفته ایم .  وی 
تشریح کرد: از نظر اجتماعی شهرها مکان های مناسبی 
برای ش��کل گیری نهادهای اجتماعی اعتای ارزش های 
فرهنگی،گس��ترش و تحکیم روابط و مناسبات اجتماعی 
و پاس��داری ارزش های انسانی وهویت های ملی و محلی 
هستند؛ لذا هویت در محیط های شهری به یکی از بحث 

انگیزترین موضوعات عصر حاضر تبدیل شده است.

اخبار

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
مازندران عنوان نمود 

ارتقای ایمنی حمل و نقل اولویت 
کاری ماست

س�اری - دهق�ان - مدی��رکل 
راه��داری و حم��ل و نقل ج��اده ای 
مازندران گفت : این اداره کل با تمام 
ت��وان اجرایی خ��ود در جهت ارتقاء 
ایمنی حمل و نق��ل گام بر می دارد. 
به گزارش خبرنگار مازندران مهندس احمد آفرین محمدزاده 
ضمن اعام این مطلب افزود : راه هاي ارتباطي مازندران به 
دلیل حضور انبوه گردشگران و نزدیکي به پایتخت از اهمیت 
خاصي برخوردار و از راه هاي بسیار پرترافیک محسوب شده 
همچنین فاصله کم مراکز جمعیت��ي در مازندران و تراکم 
ش��هرها در این اس��تان نیز ، اهمیت راه هاي  درون استاني 
را افزای��ش داده و موقعیت خاصي را از وضعیت حمل ونقل 
جاده اي پدید آورده است. وی ادامه داد : مازندران ، به دلیل 
قرار گرفتن دشتها ، شالیزارها و باغ هاي کشاورزي در حاشیه 
راه ها و تردد کش��اورزان با موتور سیکلت ، ادوات کشاورزي 
و یا پیاده در حاش��یه راه ها ، همواره آمار تصادفات و سوانح 
رانندگی علي الخصوص عابرین پیاده و راکبین موتور سیکلت 
باالمي باش��د. مهندس محمدزاده در ادامه ارتقاء و اعتاي 
 فرهن��گ ایمني و رعایت قوانین و مقررات توس��ط کاربران 
ج��اده اي را عاملي موثر در جهت کاهش س��وانح رانندگي 
برشمرد و تصریح نمود : این اداره کل در سال گذشته توزیع 
رایگ��ان بی��ش از 1500 عدد کاه ایمنی در 30 روس��تای 
حاشیه راه ها و 2000 قطعه شبرنگ آشکارساز بر بدنه موتور 
سیکلت و همچنین ساخت فیلم داس��تانی واجرای برنامه 
های آموزش��ی در مدارس حاشیه راه های استان را با هدف 
ارتقاء آگاهی نسبت به ایمنی وسیله نقلیه و ارتقای فرهنگ 

رانندگی در دستور کار خود قرار داد. 

اداره کل استاندارد آذربایجان غربی
 پیشرو در اجرای تست سالمت و 

                                                       CNG عملکردی مخازن جایگاه های
ارومیه- پریا ج�وان- مهندس 
منص��ور جایر مدیر کل اس��تاندارد 
اس��تان گفت: با توجه به فرسودگی 
برخ��ی جایگ��اه ه��ای CNG در 
اس��تان و عدم وجود زیرساخت های 
الزم که تاکنون هیچ گونه آزمونی بر 
روی مخازن این جایگاه ها انجام نگرفته بود لذا در راستای 
سیاس��ت های اصل 44 قانون اساس��ی، ای��ن اداره کل در 
نظر دارد با کمک بخش خصوصی بعنوان اس��تان پیش��تاز 
نس��بت به آزمون تمامی مخازن جایگاهی در سال جاری و 
س��ال های آتی اقدام نماید. وی اف��زود: با عنایت به قدمت 
مخازن موجود در این جایگاه ها، ما بعنوان اس��تان پیشرو 
ش��اهد اجرای تست سامت و عملکردی مخازن جایگاهی 
خواهیم بود. مدیر کل اس��تاندارد اس��تان با اشاره به نحوه 
بازرس��ی ها تصریح کرد: بازرس��ی از جایگ��اه های عرضه 
س��وخت  بر اساس اس��تانداردهای 12054 و 7829 انجام 
می گیرد ، بر اس��اس این اس��تانداردها الزامات عمومی گاز 
طبیعی فشرده، اجزاء سیستم از قبیل؛ خشک کن، تجهیزات 
فشرده سازی و ذخیره سازی، تجهیزات توزیع، وسایل تخلیه 
فش��ار، رگوالتورها، شیرها، کمپرسور و ... موجود در جایگاه 
مورد بازرسی قرار می گیرد. وی ادامه داد: در حال حاضر با 
اولویت بندی این 16 آیتم، نواقص بحرانی خاص شناسایی و 
درصورت مشاهده حتی 1 مورد نقص، براساس روش اجرائی 
و نظارت بر فرآیند جایگاه CNG تا زمان رفع عیوب نسبت 

به قطع انشعاب جایگاه خاطی اقدام خواهد شد. 

جلسه فوق العاده کمیته مدیریت بحران 
و پدافند غیر عامل در شرکت آب 

منطقه ای گلستان برگزار شد
گ�رگان- خبرنگار فرصت ام�روز - به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن 
حسینی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت در این جلسه 
با اش��اره به وقوع س��یاب های متعدد در ماه های گذشته 
در کش��ور   گفت: با توجه به وقوع چنین سیاب هایی که 
تلفات جانی و خسارات مالی فراوان به دنبال داشت و با توجه 
به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارش های 
 قابل توجه در امش��ب و فردا در استان  گلستان این جلسه 
فوق العاده برای پیش��گیری از خس��ارات احتمالی تشکیل 
گردید.در ادامه مهندس حسن فرازجو مدیر دفتر مطالعات 
پایه منابع آب ش��رکت با بیان این که پیش بینی س��ازمان 
هواشناس��ی نشان از ش��دت بحران نداشته است، گفت: بر 
اس��اس پیش بینی های موجود میزان بارش ظرف امروز و 
فردا به طور میانگین در اس��تان حدود 50 میلی متر است 
که در صورت انجام تمهیدات الزم واطاع رس��انی به موقع 
احتم��ال وقوع خطر زیاد، برآورد نمی ش��ود. معاون طرح و 
توسعه ش��رکت نیز در این جلس��ه بر لزوم اطاع رسانی و 
آگاهی بخشی به مردم در چنین مواقعی تاکید کرد و گفت: 
ش��رکت آب  منطقه ای به عنوان متول��ی رودخانه ها می 
بایس��ت اطاع رسانی فوری و به موقع را در چنین مواقعی 
برای حفظ و حراست از جان مردم در دستور کار خود قرار 

دهد.

آماده سازی تجهیزات در 
پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند

اراک - خبرن�گار فرص�ت ام�روز - مهن��دس علی 
جمشیدی گفت تعمیرات اساسی واحد فوق با همکاری کلیه 
واحدهای عملیاتی و تعمیراتی و حمل و نقل و بازرسی فنی و 
براساس نرم افزار کنترل پروژه CMMS صورت میگیرد که 
طی آن کلیه وسایل و تجهیزات مکانیکی، برقی و ابزار دقیق 
مورد بازدید و بازرس��ی قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز  
تعمیر یا تعویض می گردند. وی گفت: تعمیرات اساسی این 
واحد با توجه به حساسیتهای موجود و جدید بودن راکتورها 
ب��ا حداکثر اس��تفاده از فرصت و زم��ان و در جهت افزایش 
ایمنی و صرفه جویی در هزینه های مربوطه و کاهش زمان 
تعمیرات اساسی صورت خواهد گرفت. مدیر عامل پاالیشگاه 
شازند افزود: واحد RCD از جمله واحدهای جدیدالتاسیس 
فاز دوم ش��رکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند است 
ک��ه وظیفه تصفیه ته مانده برجهای اتمس��فری و خا که 
 ب��ه عنوان خ��وراک در واحد RFCC مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد را به عهده دارد که در این واحد فرآیند جذب فلزات 
و گوگ��رد از باقیمانده نفت خ��ام انجام می گیرد و به دلیل 
ماهیت سنگین بودن خوراک واحد و جذب فلزات و گوگرد، 
فعالیت کاتالیس��ت راکتورهای این واحد به مرور زمان افت 
نموده و اختاف فش��ار در راکتورها  افزایش می یابد که به 
جهت حفظ کیفیت محصول خروجی و افت فشار عملیاتی 
بایستی کاتالیست این واحد تعویض و کاتالیست نو جایگزین 
گردد و بسته به نوع خوراک و کاتالیست استفاده شده عمر 

این کاتالیستها بین 11 تا 24 ماه می تواند متغیر باشد. 

تبریز - ماهان فالح- مدیرعامل شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی از بروز 
خس��ارت بیش از 100 میلیارد ریال به تاسیسات و شبکه  های آب و فاضاب استان 
آذربایجان شرقی بر اثر سیل اخیر خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از 
روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی، مهندس علیرضا ایمانلو با 
اعام این خبر، افزود: جمعیت تحت پوشش فاضاب استان یک میلیون و 726 هزار نفر 
است که در واقع 58.64 درصد جمعیت تحت پوشش شبکه فاضاب قرار دارد و تعداد 
انشعابات فاضاب بیش از 666 هزار فقره است. وی اظهار کرد: در سطح استان با تاش 
ش��بانه روزی همکاران از بابت تامین آب ش��رب مورد نیاز و ارائه خدمات جمع آوری 
فاضاب مشکلی وجود ندارد. مهندس ایمانلو در خصوص خسارت وارده به تاسیسات 
آب و فاضاب تبریز گفت: در بارندگی اخیر و در اثر جاری شدن سیل در تبریز خط 
آبرسانی چاههای هروی دچار شکستگی شد، همچنین مشکاتی برای شهرهای تبریز، 
مراغه، لیان، ملکان، بستان آباد، عجب شیر، چاراویماق و ورزقان وارد شد که  تاسیسات 
آبرسانی و خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضاب در سیل اخیر آسیب دیدند. وی 
افزود: در این سیل ایستگاه پمپاژ آب مهرانه رود و شهرک امام نیز دچار آسیب شد و 

به تاسیسات و شبکه آب و فاضاب تبریز خسارت وارد آمد. وی ادامه داد: در شهرستان 
مراغه س��یاب  وارد شبکه فاضاب شده و باعث گرفتگی و پس زدگی آن به منازل 
مسکونی مشترکین شده و همچنین به تاسیسات تصفیه خانه آب شهر مراغه و شبکه 
فاضاب خط اصلی و منازل مشترکین خسارت وارد کرده است. همچنین در آذرشهر 
و عجب شیر نیز به شبکه فاضاب و تاسیسات تصفیه خانه فاضاب خسارت وارد کرده 
است. وی با بیان اینکه شبکه فاضاب برای دفع پساب طراحی شده و همیشه تذکر 
در این زمینه بوده که متاسفانه آب باران،  مستقیم به این شبکه وارد می شود و این 
باعث خسارات زیادی به شبکه می شود، تصریح کرد: باید اطاع رسانی شود که شبکه 
فاضاب فقط برای دفع پساب است و نبایستی آب باران به شبکه های فاضاب وصل 
شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان با تاکید بر اهمیت  شبکه فاضاب از نظر 
بهداشتی و اولویت قرار دهی آن در بخش آب و فاضاب، افزود: با تعامل و همکاری با 
استانداری، جهشی برای توسعه شبکه فاضاب در تبریز داشتیم که در سال گذشته 
باالی 150 کیلومتر شبکه فاضاب اجرا شد و می توان گفت که  متوسط درصد تحت 
پوشش شبکه فاضاب در شرایط مطلوب است. مهندس ایمانلو در پایان با اشاره به 

اینکه مدول دوم تصفیه خانه فاضاب تبریز جزو بزرگ ترین تصفیه خانه ها است که 
بعد از پایان پروژه  یک میلیون نفر تحت پوشش قرار خواهند گرفت، افزود: مدول دوم 
تصفیه خانه فاضاب تبریز در صورت تامین منابع مالی در بازه زمانی سه ساله به پایان 
خواهد رس��ید. الزم به ذکر است وقوع س��یل در روز جمعه مورخ 96/1/25 خسارت 

جانی و مالی زیادی را در استان آذربایجان شرقی داشته است. / عکس از: سحر فاح

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل ش��رکت 
ملی حفاری ایران گفت: در راستای تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومتی تاش های بی نظیری در جهت توس��عه صنعت 
حفاری کشور با فکر، مهندسی و تجهیزات ایرانی صورت 
گرفته اس��ت. مهندس حیدر بهمنی ب��ا بیان این مطلب، 
در تش��ریح عملکرد س��ال 95 ش��رکت افزود: در نتیجه 
تاش های مس��تمر مجموعه کارکنان در این سال حفر و 
تکمی��ل 193 حلقه چاه های نفت و گاز با متراژ افزون بر 
293 هزار متر محقق ش��د.  وی در پیوند با این مطلب به 
انج��ام حدود 9 هزار خدمات فنی و تخصصی به ش��رکت 
ه��ای متقاضی با توجه به توانمندی ه��ا و تجارب ارزنده 
متخصصان و کارشناسان ملی حفاری اشاره کرد.  بهمنی 
شرکت ملی حفاری را نماد خودباوری عنوان و تصریح کرد: 

تا پیش از تاسیس این شرکت در سال 58 ، صنعت حفاری 
 در ایران توس��ط 46 ش��رکت خارجی مدیریت  و صورت 
می گرفت که با شکل گیری شرکت ملی حفاری اداره این 
صنعت در بخش های س��تادی و عملیاتی از صفر تا 100 
به دست نیروهای متعهد و متخصص ایران انجام می شود.  
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: توسعه و روند 
بالندگی صنعت حفاری کش��ور حاصل هم افزایی نزدیک 
میان ش��رکت های فعال بخش خصوصی در این عرصه، 
سازندگان و صنعتگران، شرکت های دانش بنیان و مراکز 
علمی و پژوهشی داخلی است.  وی بومی سازی افزون بر 
20 ه��زار قطعه و تجهیز کارب��ردی در صنعت حفاری در 
یک دهه گذش��ته از جمله یک هزار قطعه در س��ال 95، 
س��اخت شش دکل حفاری خش��کی و  ایجاد بالغ بر 30 

هزار فرصت ش��غلی را حاصل این تعامل و همکاری های 
بخش های پیش گفته دانست.  بهمنی افزود: این شرکت 

در چند س��ال اخیر اج��رای پروژه های کلید در دس��ت 
)EPD ( را در دس��تور ک��ار دارد و در این ارتباط پروژه 
های موفقی در بخش های خش��کی و دری��ا از جمله در 
فازهای طرح توس��عه میدان گازی پارس جنوبی و میدان 
نفتی آزادگان اجرا کرده اس��ت.  مدیرعامل ش��رکت ملی 
حفاری ایران اظهار کرد: با توجه به ارتقای روز افزون سطح 
دانش فنی کارکنان، اس��تفاده از نیروهای مجرب و دارای 
تجرب��ه تخصصی، امکانات و تجهیزات و فضای مناس��ب، 
برنامه ریزی برای استفاده از سرمایه گذاری های داخلی و 
خارجی، ورود به اجرای کامل پروژه ها از شناسایی مخزن تا 
 عملیات حفاری چاه های های نفت و گاز، ایجاد تاسیسات
 س��طح االرض��ی و تحت االرضی تا مرحل��ه تولید و بهره 

برداری مدنظر قرار دارد.  

تبریز – ماهان فالح- با توجه به نیاز روزافزون 
ش��هر تبریز، تامین منابع جدید آبی برای این شهر 
ضروری است و در صورتی که طرح انتقال آب ارس 
در مدت 3 سال بهره برداری نشود با مشکل مواجه 
خواهیم ش��د. به گ��زارش خبرنگار م��ا در تبریز به 
نقل از روابط عمومی ش��رکت آب و فاضاب استان، 
مهندس علیرضا ایمانل��و، مدیرعامل آبفا آذربایجان 
ش��رقی با اعام ای��ن مطلب، اظهار ک��رد: جمعیت 
تحت پوش��ش آب ش��هری 2 میلیون و 943 هزار 
نفر، تعداد ش��هرهای تحت پوشش 60 شهر، تعداد 
انشعابات آب یک میلیون و 155 هزار  فقره، تعداد 
چاه های آب، قنات و چش��مه 383 حلقه است. وی 
با بی��ان اینکه 100 درصد جمعیت ش��هری تحت 
پوشش آب شهری قرار دارد، افزود: حجم مخازن در 
مدار 922 مترمکعب، تعداد آزمایشگاه های آب 34 
واح��د، تعداد تصفیه   خانه های آب در مدار 9 واحد و 

طول شبکه اصلی توزیع آب بیش از9 هزار کیلومتر 
اس��ت. مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان 
آذربایجان شرقی با تاکید به اینکه مدیریت مصرف 
و تامین آب هدف دیگر ما اس��ت، گفت: برای انجام 
مدیریت مصرف آب منتظر اعتبارات دولتی نیستیم 
در حالی ک��ه به پیمانکاران بدهی داریم ولی با این 
وجود اجازه ندادیم مش��کل کمبود آب پیش بیاید. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان خاطرنشان 
کرد: در سال 95 به هیچ وجه مشکل کمبود آب در 
استان نداش��تیم و این به معنای عدم وجود بحران 
در آب نیست ولی باید بیشتر روی مدیریت مصرف 
توجه داش��ته باش��یم. وی با تذکر به کمبود آب در 
کشور و اس��تان و توجه ویژه به این موضوع، گفت: 
حوزه ای ب��رای آوردن آب در اس��تان وجود ندارد 
و محدودی��ت بس��یاری در منابع آب��ی وجود داریم 
و در ابت��دا باید به فکر تامین آب باش��یم و س��پس 

آن را توس��عه دهیم. مهن��دس ایمانلو با بیان اینکه 
اولویت مهم شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی 
حفاظ��ت از مناب��ع آبی و ترویج مص��رف بهینه آب 
اس��ت، بر لزوم مدیریت مصرف آب تاکید کرد. وی 
با بیان اینکه تامین آب ش��رب کانشهرتبریز از سه 
منطق��ه زرینه رود با تامی��ن  60 درصد و مابقی از 
س��د نهند و چاه ها اس��ت، گف��ت:  در حال حاضر 
 4/5 مترمکعب آب در ثانیه از این سه بخش تامین 
می شود اما در حوزه تامین آب با محدودیت جدی 
روب��ه رو اس��ت. مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب 
آذربایج��ان ش��رقی پیک مصرف آب در اس��تان را 
بی��ش از 9 مترمکع��ب در ثانی��ه عن��وان و تصریح 
کرد: در س��اعات پیک مصرف و روزهای پر مصرف 
 س��ال از حداکثر ظرفیت هر سه منبع آبی استفاده 
م��ی گردد با کاهش آب یکی از س��ه منبع از جمله 
تصفیه خانه آب نهند، کمبود آب در شهر بوجود می 

آی��د که الزمه حل مش��کل، افزایش ظرفیت تامین 
غیر از سه منبع مذکور است. مهندس ایمانلو اضافه 
کرد: یک��ی از منابع پیش بینی ش��ده انتقال آب از 
طرح آبرس��انی ارس به تبریز است که ضرورت دارد 
در اجرای آن تس��ریع شود. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضاب آذربایجان ش��رقی از شهروندان و مشترکان 
خواس��ت تا در مصرف آب نهایت صرفه جویی را به 

عمل آورند.
/عکس از: سحر فاح

گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز - اس��تاندار 
گلستان به همراه مدیرعامل شرکت آبفار گلستان 
،معاون اس��تاندارو فرماندار ویژه شهرس��تان گنبد 
کاووس از مجتمع آبرس��انی  فج��ر نوار مرزی این 
شهرس��تان  بازدی��د نمودند.مدیرعام��ل ش��رکت 
آب و فاضاب روس��تایی گلس��تان گفت: تا پایان 
امس��ال فاز اول و دوم مجتمع آبرس��انی فجر این 

 شهرس��تان برای اس��تفاده م��ردم 22 روس��تا به 
بهره برداری می رسد .مهدی شکیبافر اظهارداشت:  
در حوزه آبرسانی فجر یک 16 روستا و فجر 2 نیز 
6 روستا از خدمات این مجتمع بهره مند می شوند. 
وی افزود: مجتمع آبرس��انی فجر گنبدکاووس که 
عملیات اجرایی آن از س��ال 81 شروع شد تا سال 
94 فقط 24 درصد پیش��رفت فیزیکی داش��ت اما 

درس��ال گذش��ته اعتبارات خوبی از محل صندوق 
توس��عه مل��ی به آن اختص��اص یافت .ش��کیبا فر 
اضافه ک��رد: با تکمیل کل مجتمع آبرس��انی فجر 
گنبدکاووس 85 روس��تای این شهرس��تان بویژه 
 روس��تاهای بخ��ش م��رزی از آب ش��رب س��الم 
بهره مند خواهند ش��د .وی اظهار داشت : اقدامات 
خوبی برای تامی��ن آب به صورت محلی در ناحیه 

 ش��مالی شهرس��تان گنبد و با اس��تفاده از فرآیند 
س��رمایه گ��ذاری و خرید تضمینی آب در دس��ت 
اقدام است که امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم.
 استاندار گلستان نیز در این بازدید ضمن آشنایی با 
فعالیت ه��ای صورت گرفت��ه از مجتمع مذکور از 
نزدیک فرایند کار را مش��اهده و نسبت به پیگیری 

و تکمیل پروژه مذکور تاکید نمودند .

با حضور رییس مجلس شورای اسالمی  صورت پذیرفت 

افتتاح و بهره برداری از بزرگترین مجموعه فرهنگی هنری غرب تهران در شهر قدس

مدیرعامل این شرکت خبر داد
خسارت بیش از 100 میلیارد ریالی سیل بر تاسیسات و شبکه  های آب و فاضالب آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران عنوان کرد
تالش های بی نظیر در صنعت حفاری با فکر، مهندسی و تجهیزات ایرانی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی عنوان کرد

ضرورت تسریع در انتقال آب ارس به تبریز

بازدید استاندار گلستان از مجتمع آبرسانی فجر نوار مرزی

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز - 
به گزارش روابط عمومی شورای اسامی و 
شهرداری قدس،بزرگترین سالن آمفی تئاتر 
کش��ور پس از ت��االر وح��دت و فاخرترین 
مجموعه فرهنگی هنری غرب استان تهران 
با حضور علی الریجانی و خانواده های معظم 
ش��هدا و ایثارگر،اس��تاندار تهران، نماینده 
مردم در مجلس شورای اسامی، فرمانداران 
و شهرداران اس��تان تهران، ائمه جماعات، 
مدیران ادارات و ش��هروندان ش��هر قدسی 
افتتاح و به بهره برداری رسید. محمدصادق 
کولیوند شهردار شهرستان قدس در ابتدای 
این مراس��م  ضمن خیرمقدم به میهمانان 
و ش��ادباش عید مبعث اظهار داشت: شهر 
ق��دس یکی از ش��هرهای قدیمی اس��تان 
ته��ران می باش��د که ب��ه دلی��ل موقعیت 
اس��تراتژیکی و قرار گرفتن در بزرگراه فتح 
و مس��یر مواصاتی دو استان تهران و البرز 
و موقعی��ت خوب جغرافیای��ی و دارا بودن 
مع��ادن، مجتمع های صنعت��ی و قهرمانان 
ورزشی متعدد و هنرمندان یکی از شهرهای 
مّهم استان تهران به شمار می رود. شهردار 
قدس با اش��اره به مجموعه بزرگ فرهنگی 
هن��ری آمفی تئاتر باغ ملی به عنوان پروژه  
فاخر فرهنگی در س��طح اس��تان تهران و 
حتی کش��ور تصری��ح کرد: در چند س��ال 
اخیر یکی از مش��کات اساسی شهرستان 

قدس فقدان وجود یک س��الن مناس��ب و 
تخصص��ی و چندمنظوره ب��رای برگزاری 
برنامه های فرهنگی بود که در همین راستا 
شهرداری قدس وارد عمل شده و در زمینی 
به مساحت 5 هزار و 400 متر مربع عملیات 
اجرایی ساخت بزرگ ترین سالن آمفی تئاتر 
غرب اس��تان تهران را آغاز کرد. وی اظهار 
داش��ت: کلنگ این مجموعه عظیم س��ال 
1382 زده شد؛ اما در مقطعی به دلیل عدم 
تأمین و تخصیص اعتب��ارات الزم عملیات 
ساخت آن متوقف شد؛ اما به هّمت شورای 

اس��امی دوره چهارم ساخت این مجموعه 
در ط��ول  3 س��ال اخی��ر ق��وت گرفته و 
هم اکنون آماده بهره برداری است.  شهردار 
قدس با اش��اره به اینکه ای��ن مجموعه در 

3 بخش ش��مالی، مرکزی و جنوبی تقسیم 
می ش��ود، عنوان کرد:  در بخش شمالی آن 
شامل رواق ورودی، البی، رستوران، گالری، 
فروشگاه کتاب، سرویس های بهداشتی در 
3 طبقه و دارای 2 دستگاه آسانسور هرکدام 
با ظرفیت 13 نفر است. کولیوند سپس  به 
س��ایر بخش های این مجموعه اشاره کرد و 
گفت: در بخش مرکزی نیز س��الن همایش 
به ارتفاع 12 مت��ر با ظرفیت بیش از 850 
صندلی، پ��رده نمایش فرانس��وی به طول 
112 متر و مس��احت جلوی س��ن به طول 

200 مترمربع اس��ت؛ اما در بخش جنوبی 
مدیریت مجموعه و اتاق VIP مرکز ستاد 
بح��ران در 2 طبق��ه، اتاق گری��م بانوان و 
آقایان، اتاق دوات، ات��اق کارگردانی و اتاق 
پیانو اس��ت.  وی افزود: محوطه س��ازی این 
مجموعه به مساحت هزار و 500 مترمربع 
دارای آب نما، آمفی تئاتر روباز، باغ مشاهیر، 
محوطه نشیمن، فضای سبز نمایشگاه روباز 
باغ پرندگان، فضای سبز، آب نما و پارکینگ 
با ظرفی��ت بیش از 100 دس��تگاه خودرو 
تعبیه ش��ده است.  ش��هردار قدس تصریح 
کرد: ظرفیت سالن س��اختمان آمفی تئاتر 
در باغ ملی ش��هر قدس با گنجایش بیش 
از 850 صندلی برآورد شده است که اعتبار 
هزینه ش��ده برای س��اخت این پروژه 185 
میلیارد ریال بدون احتس��اب زمین است، 
که به نظر بس��یاری از کارشناس��ان پس از 
تاالر وحدت تهران، بزرگ ترین و مجهزترین 

سالن آمفی تئاتر کشور است.  
در پایان مراس��م افتتاح و بهره برداری 
از بزرگتری��ن مجموع��ه فرهنگی هنری 
غرب اس��تان ته��ران. عل��ی الریجانی با 
اهداء لوح س��پاس از تاشهای صادقانه و 
دلس��وزانه محمدصادق کولیوند ش��هردار 
ق��دس در به ثمر رس��اندن پ��روژه های 
عمرانی،خدماتی،فرهنگی و ورزشی در این 

شهرستان تقدیر و تشکر کرد.

اصفه�ان - قاس�م اس�د- روز پنجش��نبه 
باحض��ور وزیر نی��رو در اصفهان به��ره برداری 
از پ��روژه تصفی��ه خانه و ش��بکه جم��ع آوری 
فاضاب ش��هرهای ورنامخواست و سده لنجان 
و نی��ز آغاز اجرای ش��بکه فاضاب ش��هرهای 
دیزیچه و زیباشهر با مشارکت بخش خصوصی 
 صورت پذیرف��ت. پروژه تصفیه خانه و ش��بکه 
جمع آوری فاضاب ش��هرهای ورنامخواست و 

سده لنجان با تحت پوشش قرار دادن 35 هزار 
نفر جمعیت و ب��ا ظرفیت 4680 مترمکعب در 
روز به بهره برداری رسید. هزینه اجرای تصفیه 
خانه 110 میلیارد ریال و هزینه اجرای ش��بکه 
فاضاب این ش��هرها 250 میلیارد ریال برآورد 
گردید که در مجموعه این پروژه با هزینه 360 
میلی��ارد ریال ب��ه بهره برداری رس��ید. اجرای 
شبکه فاضاب و تصفیه خانه فاضاب شهرهای 

ورنامخواست و س��ده لنجان با سرمایه گذاری 
شرکت فوالدمبارکه به روش بیع متقابل انجام 
شد. همچنین مقررش��د عملیات اجرای شبکه 
فاضاب ش��هرهای دیزیچه و زیباش��هر که در 
 مجم��وع 167 کیلومت��ر اس��ت با پی��ش بینی 
هزین��ه ای در ح��دود 960 میلی��ارد ری��ال با 
مش��ارکت ش��رکت فوالد مبارکه به روش بیع 

متقابل می باشد ، باحضور وزیر نیرو آغاز شود.

باحضور وزیر نیرو صورت گرفت 

بهره برداری و آغاز 3پروژه در بخش فاضالب با مشارکت بخش خصوصی در اصفهان 
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وج��ود  ب��ا  خ��ودرو  پرش��ین  گ��زارش  ب��ه 
آنک��ه درآم��د دولت از مح��ل حق��وق ورودی 
گذش��ته  س��ال  ب��رای  کش��ور  ب��ه   خ��ودرو 
۳ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان مصوب ش��ده بود، 
اما دولت تنها توانس��ت ۷۵درصد از درآمد خود 
را از ای��ن محل محقق کند. براس��اس آمار ارائه 
ش��ده از س��وی انجمن واردکنندگ��ان خودرو، 
ط��ی س��ال گذش��ته ۷6 ه��زار و ۵9 دس��تگاه 
 خ��ودروی س��واری ب��ه ارزش ی��ک میلی��ارد و

 990 میلی��ون و 10۷ هزار دالر به کش��ور وارد 
شد. 

ب��ر این اس��اس درآمد دول��ت از محل حقوق 
ورودی گم��رک ۲ ه��زار و ۵00 میلیارد تومان 
بوده اس��ت که نش��ان از عدم تحقق درآمدهای 
مدنظ��ر دولت از ای��ن مح��ل دارد. این موضوع 
 در حال��ی اس��ت ک��ه دول��ت در بودجه س��ال 
9۵، درآمد ۲ هزار و 9۲ میلیارد تومانی از محل 
واردات خودرو را پیش بینی کرد، اما مجلس این 
رق��م را به ۳ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان افزایش 

داد. 
از  واردات خ�ودرو  می�زان  اینک�ه  دلی�ل 

اسفندماه افزایش داشت، چیست؟ 
واردات خودرو که در اس��فندماه سال 1۳9۴ 
اعالم شده، برابر با 10هزار و ۲۲9 دستگاه بوده 
و در اس��فندماه 9۵ حدود 1۴هزار ۴۲1 دستگاه 

اس��ت. یک��ی از دالیلی که باعث رش��د بیش از 
۴0درصدی واردات خودرو در اس��فندماه ش��د، 
سیاس��ت های وزارتخانه بود؛ سیاست های جدید 
برمبن��ای این بود که اگر خودروهای اش��خاص 
غیرنمایندگی به گمرکات نرس��یده باش��د، ثبت 
سفارشات ش��ان ابطال می شود، لذا تمام کسانی 
که ثبت سفارش داشتند و خودروهایی داشتند 
که در ماه های آخر ثبت سفارش کردند، سریع تر 
ای��ن خودروها را حمل کردند ک��ه مطابق ماده 
ش��ش برای حمل مرکب بای��د حداکثر طی ۴۵ 

روز به گمرکات برسند. 
مطاب��ق همی��ن م��اده هم��ه واردکنندگ��ان 
غیرنمایندگ��ی خودروهای ش��ان را ب��ه گمرک 
رس��اندند. با توجه به اینکه ب��ه تعطیالت نوروز 
نزدی��ک بودی��م و مش��مول هزینه انب��ارداری 
گمرکی می ش��د بالطبع تمام خودروهایی که به 

گمرکات آمد، از گمرک هم ترخیص شد. 
یک��ی از دالیل رش��د ای��ن تعداد خ��ودروی 
وارداتی که در اس��فند ش��اهد بودیم، سیاس��ت 
حذف شرکت های واردکننده غیرنمایندگی بود 
که س��بب واردات پیش از موعد مقرر ناش��ی از 
انتظار حذف ثبت س��فارش بوده اس��ت. در کل 
امسال ۷6هزار و ۵9 دستگاه خودرو وارد شد که 
نسبت به سال گذشته از نظر تعدادی ۴9درصد 
رش��د داش��ته اس��ت و از نظر ارزش دالری یک 

میلیارد و 990 میلیون دالر بوده که رشد داللی 
نسبت به س��ال گذش��ته 6۲درصد رشد داشته 

است. 
این موضوع به واس��طه آن اس��ت که متوسط 
قیمت خودروهای وارداتی طی سال 9۵ نسبت 
به متوس��ط قیمت دالری خودروهای واردشده 
در س��ال 9۴، 10درصد رش��د داش��ته است. با 
توجه به آمار یک میلیون و ۲۵6هزار دستگاهی 
خودروی سواری که تولید کننده های داخلی در 
س��ال 9۵ آن را تولید کردند، به تفکیک ۴۷.۷ 
درص��د آن مربوط به ایران خ��ودرو بوده، ۳8.9 
درصد مربوط به گروه سایپا و ۷.8 درصد مربوط 
به بقیه خودروسازان بوده است، همچنین سهم 

واردکنندگان ۵.6 درصد از بازار بوده است. 
در م��ورد تفکی��ک برنده��ا نی��ز بای��د گفت 
هیوندای با رتبه اول ۲8درصد سهم بازار ، کیا با 
1۷درصد س��هم بازار رتبه دوم، رنو با 1۵درصد 
رتبه س��وم، تویوتا ب��ا 11درصد رتب��ه چهارم، 
س��انگ یانگ با ۷ درصد رتبه پنج��م را در بازار 

وارداتی دارد. 
پرفروش ترین ه��ای ه��ر برن��د که وارد ش��ده، 
هم ش��امل برند هیوندای می ش��ود که ۴1درصد 
محصوالتش را واردات س��انتافه داش��ته است. از 
س��وی دیگر ۳1درص��د محصوالت کی��ا واردات 
اوپتیما بوده، ۲8درصد واردات در رنو، رنو داستر 

بوده است و ۳1 درصد تویوتا واردات پریوس بوده، 
در این میان 100درصد خودروهای س��انگ یانگ 

نیز متعلق به واردات تیوولی بوده است. 

تحلیل تان در مورد مقایسه سهم بازارها در 
سال های 94 و 95 در مورد برندهای وارداتی 

چیست؟ 
تحلیلی که روی س��هم بازارها در مقایسه سال 
9۴ با 9۵ می توانیم داش��ته باش��یم، این اس��ت 
که مجموع س��هم ب��ازار هیوندای، کی��ا و تویوتا 
ک��ه کاهش پی��دا ک��رده و دقیقا برابر ب��ا میزان 
رش��د س��هم بازار برنده��ای رنو، س��انگ یانگ و 
میتسوبیش��ی است، یعنی این سه برند به میزانی 
که کاهش داش��ته اند، همان قدر رشد را سه برند 
بعدی داشته اند که بیش��ترین رشد سهم بازار را 

هم رنو داشته است. 

آم�ار گمرک ه�ا و مبداه�ا به چ�ه صورت 
است؟

در مورد آمار گمرک ها و مبداها نیز باید گفت 
۲۵درصد واردات از بندر شهید باهنر بوده است. 
همچنین 18درصد از س��لفچگان، 16درصد از 
بن��در لنگه و 1۴درص��د از بوش��هر و ۷ درصد 
از پیام انجام ش��ده اس��ت . در مجم��وع حدود 
 80درصد واردات از این گمرکات انجام می شود. 

 دالیل افزایش واردات خودرو
از زبان رئیس کنفدراسیون واردات

هون��دا موتور با کاه��ش هزینه های فراخوان 
گسترده ایربگ های معیوب، 9۵.۵ میلیارد ین  
)86۴ میلیون دالر( سود برای سه ماهه ژانویه 
تا م��ارس گزارش کرد که در مقایس��ه با ضرر 
9۳.۴ میلیارد ین در مدت مشابه سال گذشته 

چرخش 180 درجه ای داشت. 
فروش سه ماهه هوندا موتور نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذشته، ۲.9درصد رشد کرد و به 
۳.۷6 میلیارد ین  )۳۳.9 میلیارد دالر( رس��ید 

که باالتر از پیش بینی تحلیلگران بود. 
این خودروس��از ژاپنی که سازنده مدل هایی 
مانند س��دان آکورد، مینی ون اودیسه و روبات 
آس��یمو اس��ت، اعالم کرد کاه��ش هزینه ها و 
کمتر ش��دن هزینه های فراخ��وان ایمنی، نرخ 
مبادل��ه ارزی نامطلوب و هزین��ه تحقیقات را 

جبران کرد. 
هوندا بزرگ ترین مشتری ایربگ های ساخت 
شرکت تاکاتا اس��ت که برای میلیون ها ایربگ 

معیوب در خطر ترکیدن فراخوان داده است. 
برای س��ال مال��ی منتهی به م��ارس، هوندا 

دالر(  میلی��ارد   ۵.6( ی��ن   میلی��ارد   616.۵
س��ود گزارش ک��رد که در مقایس��ه با ۳۴۴.۵ 

میلیارد ین در س��ال مالی پیش از آن افزایش 
چش��مگیری داش��ت و بهتر از پیش بینی های 

خود این شرکت و تحلیلگران بود. 
هون��دا در س��ال مال��ی منته��ی ب��ه مارس 
۵میلیون خودرو در سراس��ر جهان فروخت که 
در مقایسه با ۴.۷ میلیون دستگاه در سال مالی 
پیش از آن افزایش داش��ت. این شرکت انتظار 
دارد در س��ال مالی منتهی ب��ه مارس ۲018، 

حدود ۵.1 میلیون خودرو به فروش رساند. 
این خودروس��از انتظار دارد فروش خودرو در 
همه مناطق جهان شامل آمریکای شمالی، اروپا 
و آسیا به جز ژاپن بهبود پیدا کند. بازار فروش 
خ��ودرو در ژاپ��ن راکد بوده اس��ت.  براس��اس 
گ��زارش آسوش��یتدپرس، ایربگ ه��ای معیوب 
تاکاتا عامل 16 کش��ته و بیش از 180 مجروح 
در سراسر جهان بوده اند. بیش از 100 میلیون 
قطعه بادکنن��ده معیوب ایربگ ه��ای تاکاتا در 

سراسر جهان تحت فراخوان قرار گرفته اند. 

درحالی که این روزها بحث بر س��ر کارخانه 
زاگرس خ��ودرو و موضوع تعطیلی آن به میان 
آمده اس��ت، وزیر صنعت دوشنبه گذشته به 
هم��راه جمع��ی از معاونان خود ب��ه بروجرد 
رفتند و اخبار رس��یده از مباحث مطرح شده 
طی بازدی��د، از احتمال ب��االی تولید دوباره 

پروتون در این کارخانه حکایت دارد. 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت طی این 
بازدید درب��اره ازس��رگیری تولید محصوالت 
پروتون در زاگرس خودرو و همچنین اعتراض 

مدیران ش��رکت زاگرس خ��ودرو درباره ورود 
برخی ش��رکت ها ب��ه مذاکرات ش��رکت های 
رقیب و سوءاس��تفاده طرف ه��ای خارجی از 
ناهماهنگی ها گف��ت: اختالفاتی در این میان 
وجود دارد که درص��دد رفع این اختالفات و 

ادامه همکاری ها هستیم. 
 نعم��ت زاده همچنین با اش��اره به امکانات 
زاگ��رس خ��ودرو  ب��االی  مهندس��ی  فن��ی 
مانن��د خط رنگ این ش��رکت ک��ه کمتر در 
کارخانه های خصوصی کش��ور وجود دارد نیز 

تصریح کرد: مدیری��ت جدید زاگرس خودرو 
همزمان با شرکت های دیگر اروپایی و چینی 
در حال مذاکره است که به نتایج قابل قبولی 

نیز رسیده اند. 
 گفتن��ی اس��ت اخب��اری ای��ن روزه��ا در 
خصوص تعطیلی کارخانه های خودروس��ازی 
کش��ور در برخی رس��انه ها انعکاس پیداکرده 
اس��ت، درحالی که تعطیلی این کارخانه ها از 
هش��ت سال پیش بوده و رس��انه های مذکور 
تنها به دلیل نزدیک بودن انتخابات ریاس��ت 

جمه��وری و ب��رای تضعیف دول��ت اقدام به 
انتشار اخبار درباره تعطیلی کارخانه کرده اند 
و اطالعات��ی درباره احیا ش��دن دوب��اره این 

کارخانه نداشتند. 
 ش��ایان ذکر اس��ت زاگرس خودرو یکی از 
ش��رکت ها و کارخانه ه��ای خودروس��ازی در 
ای��ران بود ک��ه در زمینه مونت��اژ خودروهای 
پروتون فعالیت داشت. کارخانه زاگرس خودرو 
در شهرس��تان بروجرد قرارگرفته و از س��ال 

1۳۷۵ شروع به فعالیت کرده است. 

زاگرس خودرو زنده می شود

افزایش سود هوندا در پی کاهش هزینه های فراخوان

گزارش2
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وضعیت خودروسازان زیر ذره بین مجلس نشینان 
ارائه گزارشی جامع از وضعیت 

خودروسازی در کشور
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اسالمی معتقد اس��ت چنانچه صنعت خودروی ایران به طور 
کامل و با حمایت دولت به بخش خصوصی واگذار شود، قطعاً 

نتایج بهتری را در این صنعت شاهد خواهیم بود. 
س��عید باستانی اظهار داشت: به منظور بررسی این جریان 
کمیسیون صنایع و معادن در حال تدوین گزارشی جامع از 
وضعیت صنعت خودروس��ازی کشور و برخی قوانین برجای 
مانده اس��ت که پیش بینی می ش��ود طی یکی دو ماه آینده 

نهایی شود. 
وی تأکید کرد: متأس��فانه در سال های اخیر وجود انحصار 
و عدم اجرای برخی قوانین و خصوصی س��ازی واقعی مانع از 
توسعه کمی و کیفی در شرکت های خودروسازی شده است. 
وی اظهار داشت: در شرایط فراهم شده در صنعت خودرو، 
الزم است نگاه شرکت ها تغییر کرده و در جریان قراردادها و 
همکاری های خودرویی با تغییر دیدگاه مونتاژکاری، نگاه به 
تولید صادراتی گردیده و براساس توسعه سهم داخلی سازی 
و استفاده از توانمندی قطعه سازان داخلی، به تولید مشترک 

در کشور پرداخته شود. 
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که خودروسازان به تولید 
و بازار نگاه صادراتی داش��ته باش��ند بی ش��ک شاهد توسعه 
کمی و کیفی و دس��تیابی به بازار رقابتی در صنعت خودرو 

خواهیم بود. 
نماین��ده ترب��ت حیدری��ه، زاوه و م��ه والت در مجل��س 
ش��ورای اسالمی یادآور شد: چنانچه خودروسازان در جریان 
قراردادهای همکاری با شرکت های خارجی صرفاً تأمین نیاز 
بازار داخل را هدف گذاری کنند مطمئناً به اهداف و ش��روط 
صادراتی و همچنین ارتقای کیفی در تولید دس��ت نخواهیم 

یافت. 
باس��تانی افزود: بی شک هر گونه تالش برای رشد کیفی و 
تنوع پذیری در تولید در توس��عه بازار های داخلی و صادراتی 

خودروسازان مؤثر خواهد یود. 
وی همچنی��ن با اش��اره به لزوم برنامه ای مش��خص برای 
خودروس��ازی در کشور خاطرنش��ان کرد: برای دستیابی به 
اهداف، الزم است ساختار و سیاست های کلی صنعت خودرو 
در قالب برنامه ای اس��تراتژیک و هدفمند مش��خص و اعالم 

شود. 
وی گفت: هر چند امروز تغییر نگاه خودروسازان مهم ترین 

عامل در بهبود و توسعه صنعت خودروی ایران است. 

مقصر اصلی ورود قطعات بی کیفیت به 
جریان تولید خودروسازان کیست؟! 

نایب رئی��س انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه س��ازی 
کش��ور می گوید که انتظار می رود امس��ال با توجه به برنامه 
تولید خودرو، س��ال خوبی برای صنعت قطعه س��ازی کشور 

باشد. 
احمدرضا رعنایی با اش��اره به موض��وع خروج خودروهای 
قدیمی و دغدغه تأثیر آن بر جریان تولید قطعه سازان داخلی 
اظهار داشت: البته تولید هر محصولی دوره زمانی مشخصی 
دارد اما براس��اس برنامه ریزی ص��ورت گرفته تولید برخی از 
خودروه��ای پرتیراژ و قدیمی تا حدود نیمه دوم س��ال 9۷ 
ادامه خواهد داش��ت، بنابراین ظرف این مدت جریان تولید 

قطعه سازان با مشکل چندانی مواجه نخواهد شد. 
وی تصری��ح کرد: ه��ر چند براس��اس تغییر نی��از بازار و 
رون��د تکنولوژی تولید در دنیا، جریان تولید در هر بخش��ی 
مستلزم تحول و به روزرس��انی است اما طبعا در این شرایط 
قطعه سازان نیز با عرضه محصوالت جدید، خود را منطبق با 

تولیدات جدید خواهند کرد. 
وی تأکید کرد: مسلما در فرصتی که برای تولید محصوالت 
قدیمی در نظر گرفته ش��ده، بهترین زمان برای قطعه سازان 
و خودروس��ازان است تا خطوط تولید را به روزرسانی کرده و 

منطبق با جریان تولید در دنیا حرکت کنند. 
وی در ادام��ه با توجه به جریان ورود قطعات بی کیفیت به 
کشور خاطرنشان کرد: البته در سال های 9۳ تا 9۴ این روند 
ورود قطعات بی کیفیت به جریان تولید موضوع پررنگی بود 
اما از س��ال گذشته تاکنون این روند به مرور کمرنگ شده و 
حضور مؤثر قطعه سازان اصلی و تالش برای تولید قطعات در 

داخل، مانع واردات قطعات به کشور شده است. 
این فعال در صنعت قطعه س��ازی کش��ور اظهار داش��ت: 
البت��ه نمی توان به طور قطع اعالم کرد ک��ه ورود قطعات به 
خصوص قطعات بی کیفیت به کشور به صفر رسیده، چراکه 
سوء اس��تفاده و رانت خواری همواره خطری بوده که صنعت 

قطعه سازی را تهدید کرده است. 
رعنایی تصریح کرد: براس��اس آم��ار، روند واردات قطعات 
از دو، سه سال گذش��ته به تدریج کاهش یافته و این ناشی 
از توجه بیشتر دس��تگاه های نظارتی بر جریان واردات بوده 

است. 
وی همچنی��ن با اش��اره ب��ه عامل مؤث��ر در ورود قطعات 
بی کیفی��ت به جری��ان تولید گف��ت: در این رون��د معتقدم 
خودروس��از و قطعه س��ازان ه��ر دو مقصرن��د و این قطعات 
می تواند توسط هر دو آنها وارد شود اما موضوع مهم در این 
جریان بکارگیری قطعات بی کیفیت اس��ت که قطعاً بر عهده 

خودروساز است. 
وی گفت: خودروس��از برای ورود قطعات به خطوط تولید 
ابزاره��ای کنترلی زیادی را در اختیار دارد و موظف اس��ت 
برای حف��ظ بقا و آینده بازار و احترام به حقوق مش��تریان، 

دقت کند که چه قطعه ای را در خودروها به کار می گیرد. 
ب��ه گفت��ه وی، ورود قطع��ات بی کیفیت معموالً توس��ط 
قطعه س��ازانی صورت می گیرد که از نفوذ بیشتر و ارتباطات 

بهتری با خودروسازان برخوردارند. 
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خودروی سئات اسپانیا به ایران آمد
معین موتور به  طور کاماًل رس��می نمایندگی س��ئات را در 
ایران أخذ کرده است و با مراجعه به سایت بین المللی سئات 
می ت��وان در بخ��ش نماینده ها نام معین موت��ور را به عنوان 

نماینده رسمی سئات در ایران مشاهده کرد. 
فولکس واگن آلمان به عنوان بزرگ ترین خودروساز جهان 
دارای چندین برند است که از جمله آن می توان به فولکس، 
سئات، اشکودا، آئودی، پورشه، بنتلی، المبورگینی و بوگاتی 
در بخ��ش خودروه��ای س��واری لوکس و سوپر اس��پورت و 
فولکس، مان و اسکانیا در بخش خودروهای تجاری نام برد. 
در چن��د س��ال گذش��ته هم��واره عن��وان پرفروش ترین 
خودروس��از جهان بین فولکس و تویوتا دست به دست شده 
اس��ت، اما سرانجام در سال ۲016 فولکس با اقتدار تویوتا را 
پش��ت سر گذاشت و لقب پرفروش ترین خودروساز جهان را 

از آن خود کرد. 
حال فولکس با برند  هایش قصد ورود به بازار ایران را دارد. 
در خانواده فولکس واگن نخس��تین برندی که به طور رسمی 

وارد ایران شده است، سئات اسپانیا است. 
س��ئات از قدیمی ترین شرکت های خودروس��ازی اروپا و 
قدیمی ترین خودروس��از اسپانیا اس��ت. این شرکت با حدود 
۷0 س��ال قدم��ت از میان��ه ده��ه 90 می��الدی در کنترل 

فولکس واگن قرار دارد. 
از س��ال های میان��ی آخری��ن دهه قرن بیس��تم آلمانی ها 
کنت��رل و مالکیت س��ئات را در اختیار دارن��د به طوری که 
اکن��ون 100 درصد س��هام این خودروس��از اس��پانیایی در 

مالکیت فولکس آلمان قرار دارد. 
خودروه��ای س��ئات از موتور، گیربکس، ق��وای محرکه و 
پلتفرم یکس��انی با خودروهای فولکس واگن بهره می برند و 
در واقع همه مدل های س��ئات ی��ک برادر یا خواهر در میان 

محصوالت فولکس واگن دارند. 
تفاوت سئات با فولکس را می توان مشابه تفاوت هیوندای 
و کی��ا دانس��ت! همانطور که خودروهای هیون��دای و کیا از 
قوای محرکه یکس��ان و پلتفرم مشترکی بهره می برند و تنها 
در ظاه��ر و بدنه تفاوت دارند، خودروهای س��ئات و فولکس 
نیز از نظر فنی، قوای محرکه و پلتفرم کاماًل یکسان هستند 

و تنها بدنه و ظاهری متفاوت دارند. 
معین موتور به طور کاماًل رس��می نمایندگی س��ئات را در 
ایران أخذ کرده است و با مراجعه به سایت بین المللی سئات 
می ت��وان در بخ��ش نماینده ها نام معین موت��ور را به عنوان 

نماینده رسمی سئات در ایران مشاهده کرد. 
معین موتور از س��ال 1۳88 تا به ام��روز به عنوان نماینده 
رسمی پورشه برند لوکس و اسپورتی فولکس واگن در ایران 

به فعالیت پرداخته است. 
حال بعد از هشت سال از این پس به عنوان نماینده رسمی 
س��ئات هم ارائ��ه خدمات خواهد کرد به ط��وری که نام این 
ش��رکت نیز هفته گذش��ته در مرکز اصناف ای��ران به عنوان 

نماینده رسمی سئات ثبت شده است. 
کار واردات خودروهای برند س��ئات به زودی آغاز خواهد 
ش��د و به همین جهت ساخت ش��وروم مرکزی این برند در 

حال انجام است. 
خودروه��ای س��ئات در ب��ازار اروپ��ا و جه��ان به عن��وان 
خودروهای اس��پورت با عملک��رد خیره کننده و هندلینگ و 
شتاب باال ش��ناخته می ش��وند. رویکرد این برند از خانواده 
فولکس واگ��ن جذب خریداران جوان و عالقه مند به عملکرد 
اسپورتی بوده است که در این زمینه بسیار موفق عمل کرده 

است. 

بعد از انتشار تصاویر جاسوسی از هیوندای کونا؛ 
هیوندای نخستین تصاویر تبلیغاتی از 

»کونا« را منتشر کرد
پرش��ین خودرو: شرکت هیوندا قصد داش��ته در تابستان 
۲01۷ کراس اوور جدید خ��ود را به عنوان کونا معرفی کند؛ 
محصولی ک��ه به تازگی تصویر تیزری رس��می آن توس��ط 
شرکت هیوندا منتشر شده است و خبر از محصولی تهاجمی 

و جذاب می دهد. 
البته از تصوی��ر تیزری نمی توان اطالعات زیادی کس��ب 
 LED ک��رد، اما از ویژگی ه��ای طراحی باید ب��ه چراغ های
جل��و باری��ک، مه ش��کن ب��زرگ، جلوپنجره مش��بک، درز 
مستطیل ش��کلی در امتداد کاپوت و طراحی تهاجمی اشاره 

داشت. 
پیش��تر تصاوی��ر جاسوس��ی از کونا منتش��ر ش��ده بود و 
حال ش��اهد انتشار تصویر تیزری هس��تیم. کونا در حقیقت 
کراس اوور کوچک سایز هیوندا محسوب شده که می تواند با 

استقبال خرید قابل توجهی روبه رو شود. 
در بخش جلو ش��اهد طراحی اس��پورت هستیم و به نظر 
می رس��د کونا را بای��د یک کراس اوور جوان پس��ند همچون 
اس��پورتیج به حس��اب آورد. البته ابعاد این مدل کوچک تر 

بوده و ساختاری اسپورت و جذاب تری را شامل می شود. 
 CX-3 انتظ��ار داریم کون��ا رقیبی برای نیس��ان جوک و
مزدا به شمار رود. هیچ اطالعاتی درباره مشخصات فنی کونا 
ب��ه بیرون درز پیدا نکرده، اما پیش بینی می ش��ود این مدل 
از پیش��رانه های مختلف دیزلی و بنزینی چهار سیلندری با 
خروج��ی بین 100 تا 1۷0 اس��ب بخار بهره ببرد. همچنین 
مش��خص نیس��ت سیس��تم حرکتی آن چهارچرخ محرک، 
دو چ��رخ عقب محرک یا دو چرخ جلو محرک اس��ت. البته 
احتم��ال داش��ته هیوندا به عنوان مدل سفارش��ی سیس��تم 
حرکت��ی چهار چرخ محرکی را برای مش��تریان خود در نظر 
گیرد. جزییات بیش��تری از این محصول در دست نیست تا 
به آن اشاره کرد، اما با معرفی در تابستان باید انتظار عرضه 
در اواخر س��ال جاری یا اوایل سال ۲018 را داشت. بنابراین 
تنه��ا باید به انتظار ادامه داد تا ش��رکت کره ای به زودی از 

محصول وعده داده تهاجمی خود رونمایی به عمل آورد. 
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ایلنا نوش��ت که مجی��د انتظام��ی، فرزند عزت اهلل 
انتظامی با انتقاد از مصاحبه های جهت دار سیاسی و 
سوءاس��تفاده برخی رسانه ها از آقای بازیگر، با انتشار 

یادداشتی نسبت به این روند انتقاد کرد. 
مجی��د انتظامی در یادداش��تی در ای��ن باره آورده 
اس��ت:  »پدر من ۹۳ سال سن دارد و آدم ها در این 
س��ن و س��ال تمرکز کافی روی موضوع��ات ندارند. 
منظ��ور ایش��ان از بی��ان این مس��ائل طرف��داری یا 
س��رکوب سیاستمدار خاصی نبوده است. انتظار ما از 
رس��انه ها این اس��ت که در روزهای نزدیک انتخابات 

از هنرمندانی که کهولت س��ن دارن��د جهت اهداف 
سیاس��ی خود بهره برداری نکنند. انتشار این حرف ها 
در ش��أن هنرمن��دان صاحب نام نیس��ت و به آرامش 
این افراد خدش��ه وارد می کند. هنرمندان سالخورده 
ب��ه آرامش نی��از دارند و خلق این حواش��ی به بهای 

سیاست رسم خوبی نیست.«
اخیراً یکی از رس��انه ها با انتشار مطلبی از عزت اهلل 
انتظام��ی، از صحبت ه��ای وی علیه دول��ت یازدهم 
استفاده کرده بود و انتشار این مطلب، واکنش مجید 

انتظامی را به همراه داشت. 

سوءاستفاده از عزت اهلل انتظامی برای انتخابات

  هیات مرک�زی نظارت بر انتخابات 
شوراهای اس�امی شهر و روستا طی 
اطاعیه ای با اس�تناد به مواد قانونی، 
داوطلب�ان را از تبلیغات زودهنگام و 
استفاده از نام شخصیت های سیاسی 
و مذهبی بدون اجازه کتبی منع کرد. 
  مصطف�ی میرس�لیم، در نام�ه ای 
انتقادی به س�ایر نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری تأکید کرد که رشد 
رسانه ها و نظارت عمومی به مرحله ای 
رس�یده است که امکان انکار وعده ها 
و عملکردها دیگر از نظریاتی همچون  
»دروغ بزرگ« پیروی نمی کند و درجا 

رسوایی پدید خواهد آورد. 
برنامه »چشم ش�ب روشن« مجله شبانگاهی شبکه چهار تا پایان 

ضبط برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری روی آنتن نمی رود

تیتر اخبار

مقامات ترکیه ای س��ایت ویکی پدیا را بدون اعالم 
دلیل فیلتر کردند.  به گزارش خبرآنالین، از س��اعت 
8 روز گذشته به وقت محلی دایره المعارف معروف در 
تمامی زبان ها در این کش��ور مسدود شده و کاربران 

برای دیدن آن باید از فیلترشکن استفاده کنند. 
 Turkcell و   Uydunet مانن��د  اپراتورهای��ی 
به طور کامل س��ایت را فیلتر ک��رده ولی اپراتورهایی 
مانند TTNet  هنوز بخش هایی از سایت را باز نگه 

 داشته اند. پروتکل  »اچ تی تی پی اس« خطای 404 
داده و به طورکلی ورودی س��ایت از دسترس کاربران 

دارای اینترنت خانگی و موبایل قطع شده است. 
این در حالی اس��ت که مقامات تاکنون دلیل فیلتر 
کردن آن را اعالم نکرده اند و دس��تور قضایی نیز در 
این باره صادر نش��ده است اما رس��انه های محلی از 
وج��ود محت��وای تروریس��تی به عنوان دلی��ل فیلتر 

ویکی پدیا نام برده اند. 

فیلتر ویکی پدیا توسط دولت ترکیه بدون ذکر دلیل

)عض�و  حبی�ب زاده   افش�ین    

علی البدل ش�ورای ش�هر ته�ران(: 
پس�ماند  میلی�ون   90 روزان�ه 
بیمارستانی تولید می شود که 20 تن 
آن بس�یار خطرناک است، اما هنوز 
یک زباله س�وز بیمارس�تانی در این 

شهر نداریم. 
ابراهی�م اصغ�رزاده، فعال سیاس�ی 
اصاح طلب: دولت احمدی نژاد چون 
بی هدف جلو رف�ت، مطالبات مادی 

مردم را باال برد
محمود دولت آبادی با کتاب »از این گفت و س�خن ها...« به نمایشگاه 

کتاب  می آید

تیتر اخبار

نشس��ت خبری زیدان، س��رمربی رئال مادرید در 
انتها به مباحث سیاسی کشیده شد. 

نشس��ت خبری بازی رئال-والنس��یا روز گذش��ته 
برگزار شد و زیدان به همین منظور در این کنفرانس 
خبری شرکت کرد، اما در انتهای نشست بود که یک 
خبرنگار از زیدان در مورد انتخابات ریاست جمهوری 

فرانسه سوال کرد. 
در حالی که با پایان رسمی شمارش آرای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری فرانس��ه، ماکرون و لوپن با 24 و 
21.۳درص��د آرا ب��ه دور بعد راه یافته ان��د، زیدان در 
مورد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه گفت: »پیام 

من مثل همیشه اس��ت. همان است که سال 2002 
گفتم. اعتقادات من بس��یار با جریان راس��ت افراطی 
فاصل��ه دارد.«  زیدان در س��ال 2002 گفته بود که 
بای��د از افراطی گ��ری جلوگیری کرد و ب��ه این افراد 
رأی نداد. مارین لوپن، نامزد راستگرا نیز سال 2002 
و در جواب زیدان گفته بود که ش��هرت زیدان باعث 
شده اس��ت افراد زیادی روی نظر وی تأثیر بگذارند. 
اما لوپن این بار در واکنش به حرف های دیروز زیدان 
گف��ت: »زیدان ثروت زی��ادی دارد و به خاطر همین 
دوس��ت دارد ماک��رون انتخاب ش��ود و ثروتی که از 

استعدادش ساخته را حفاظت کند.«

پاسخ نامزد ریاست جمهوری فرانسه به زیدان

مع�اون  صالح�ی،  س�یدعباس    
فرهنگ�ی وزی�ر فرهن�گ و ارش�اد 
اسامی و رئیس سی امین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران از ممنوعیت 
تبلیغات انتخاباتی در ایام نمایشگاه 
کت�اب تهران خب�ر داد و تأکید کرد 
که نمایش�گاه کتاب پروژه ای ملی و 
فرهنگی است و نباید آن را سیاسی 

کرد. 

اورهان پاموک به س�ی امین نمایش�گاه بین الملل�ی کتاب تهران 
نمی آید

تیتر اخبار

مربی و بازیکن س��ابق رئال مادرید بسیار خوشبین 
اس��ت که رئال در فصل جاری ب��ه قهرمانی اللیگا و 
لیگ قهرمانان دس��ت یابد. والدانو در دهه 80 ستاره 
خط میانی رئال بود و سال 1۹۹5 نیز به عنوان مربی 
توانس��ت رئ��ال را قهرمان اللیگا کن��د. این در حالی 
است که رئال در حال حاضر با یک بازی عقب افتاده 
و امتیاز برابر با بارس��لونا، شانس اول قهرمانی اللیگا 
محسوب می شود و در نیمه نهایی لیگ قهرمانان نیز 

سه شنبه همین هفته باید به مصاف اتلتیکو برود. 
والدان��و در تمجی��د از تیم فعلی رئ��ال گفت: »به 
اعتقاد من، ش��رایط رئال غیر قابل بهتر ش��دن است. 
رئال 2۳ بازیکن در اختیار دارد که همگی می توانند 

در ترکی��ب ثابت قرار گرفته و مؤث��ر نیز بازی کنند. 
در تمام س��ال های گذش��ته، رئ��ال در مقطع پایانی 
فصل، تیمی خس��ته و ب��ا مصدومان زی��اد بود ولی 
امسال شرایط کاماًل متفاوت است. برای مثال، مقابل 
والنس��یا گرت بیل مصدوم اس��ت ولی س��ه بازیکن 
)خامس، ایس��کو، آسنسیو( می توانند به راحتی جای 
او را پر کنند. برای نخس��تین بار اس��ت که می بینم 
یک مربی رئ��ال برای انتخاب 11 بازیکن اصلی خود 
در مقطع پایانی فصل دچار س��ردرگمی ش��ده است. 
این ش��اید کامل ترین تیم رئال در عصر معاصر است. 
بسیار خوشبینم که با این مجموعه کامل و باکیفیت، 

رئال بتواند به تمام اهداف خود برسد.«

خورخه والدانو: این کامل ترین تیم رئال در عصر معاصر است

  ش�هرزاد مظفر، بازیک�ن فوتبال 
بانوان: پ�ول بازیکن نیمکت نش�ین 
م�رد به اندازه هزینه ی�ک تیم زنان 

است! 
  ابراهی�م میرزاپ�ور، مرب�ی تی�م 
فوتب�ال گل گه�ر س�یرجان گف�ت 
تیم ش�ان ابتدا برای حضور در جمع 
ش�ش تیم برتر بس�ته ش�ده بود اما 
اکن�ون تا لی�گ برتری ش�دن یک 
گام فاصله دارند و اگر خوش ش�انس 

باشند، لیگ برتری می شوند.
نمای�ش »رئ�ال مادری�د 11 – بارس�لونا 1« ب�ه نویس�ندگی و کارگردانی 

سید مهدی شجاعی از 2۴ اردیبهشت در تاالر حافظ روی صحنه می رود

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

رئیس جمهوری با بی��ان اینکه هر روز برای فیلتر 
ش��بکه های اجتماعی تحت فشار بودیم اما مقاومت 
کردی��م، تصریح ک��رد: نخواهیم گذاش��ت بار دیگر 

فضای امنیتی در دانشگاه های ما حکمفرما شود. 
به گزارش ایس��نا، حجت االس��الم و المس��لمین 
حسن روحانی روز گذشته در جریان سفر انتخاباتی 
ب��ه کرم��ان در ت��االر ت��الش این ش��هر و در جمع 
چندهزار نفری کرمانی ها گفت: در طول ۳.5 س��ال 
گذشته بارها عده ای در جلسات خصوصی و عمومی 
تصمیم گیری، رو در  روی ما ایستادند تا مردم نتوانند 
از شبکه های مجازی اس��تفاده کنند و هر روز فشار 
می آوردند که باید شبکه های اجتماعی فیلتر شوند، 
اما امروز که موقع انتخاب ش��ده، خود آنها پیش��تاز 
در اس��تفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
هس��تند. اگر چیز بدی بود خب برای شما هم باید 
بد باش��د و اگر ابزار خوبی برای شماس��ت چرا برای 

مردم ما نباشد. 
رئیس جمه��ور ادامه داد: در این ایام جای مرحوم 
آیت اهلل هاشمی فس��نجانی خالی است. کاش می شد 
از حض��ور آن سیاس��تمدار بزرگ و مجاهد نس��توه 
به عنوان یار دیرین امام و رهبری استفاده برد. امروز 
باید راه هاش��می را ادامه دهیم. ما مس��یر عدالت و 

اعتدال و اصالحات را رها نخواهیم کرد. 
روحانی با یادآوری انتخابات ۹2 خاطر نشان کرد: 
م��ا از روز اول با هم تصمیم گرفتیم با راس��تگویی 
و شفافیت مسیر اعتالی کش��ور را ادامه دهیم. اگر 
روزی در ای��ن کش��ور دروغگوی��ی رواج پیدا کند، 
پیشرفت از کشور رخت بر می بندد. ما سال ها آمار و 
حرف های دروغ را ش��نیدیم و رسیدن به لبه پرتگاه 
را دیدیدم. امروز دیگر ملت ما آماده ش��نیدن دروغ 

جدید در کشورمان نیستند. 
وی اضافه کرد: امروز نه ش��عار و وعده های بی پایه 
دادن و نه آمار و ارقام برای آینده ساختن نمی تواند 
گوش ش��نوایی میان م��ردم بزرگ��وار و فهیم ایران 
داش��ته باش��د. ما باید راه مان را ادامه دهیم. راه ما 
راه آزادی اس��ت. نخواهیم گذاش��ت بار دیگر فضای 

امنیتی در دانشگاه های ما حکمفرما شود. 
روحانی ب��ا بیان اینک��ه اگر حمایت ش��ما مردم 
نبود به هیچ عنوان در این مدت توفیقی به دس��ت 
نمی آوردیم، افزود: ما راه مان را با مردم با هم شروع 
کردیم، با هم ادامه می دهیم و با هم به مقصد نهایی 
خواهیم رس��اند. امروز روز سرنوش��ت ماس��ت و در 
مس��یر مهمی حرکت می کنیم. عده ای می خواهند 
 در وس��ط راه برگردی��م. م��ا ب��ه آنه��ا می گویی��م 
ب��ر نمی گردی��م. ع��ده ای می خواهند در وس��ط راه 
متوقف ش��ویم ام��ا ما متوقف نمی ش��ویم. ما چرا از 
راه مان برگردیم. به ما بگویید، چرا می گویید که این 

راه را رها کنید و ادامه ندهید. 
روحانی همچنین یادآور ش��د: راه ما این بوده که 
شرق کشور را آباد کنیم. استان کرمان و استان های 
شرقی مسیر ارتباط با غرب باشند. مسیر ما این بوده 
از چابهار به همه ش��رق کش��ور راه آهن و جاده را تا 
اروپا متصل کنیم. راه ما این بوده که برای نخستین 
اس��تان در ایران آب دریای عمان به صورت شیرین 

شده وارد این استان شود. 
وی ادام��ه داد: ما تصمیم گرفتیم در این اس��تان 
س��رمایه گذاری ها افزایش پیدا کند. در این سه سال 
و نی��م ه��زار تفاهم نامه در بخش ه��ای خصوصی و 
عمران��ی در این دولت امضا ش��د و تاکنون 16 هزار 
میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است. می گویند 

چ��را در ماه های آخر طرح ها را افتتاح می کنید. قرار 
ما ب��ا مردم در س��فرها این بود که قول��ی به مردم 
بدهیم که قابل عمل باش��د و حتی االمکان تا پایان 
دولت یازدهم به افتتاح برس��د، حاال که می خواهیم 
افتت��اح کنیم، می گویند نکنی��د. اینها فکر می کنند 
طرح چند صد میلیاردی که افتتاح می ش��ود دیروز 
کلنگ خورده است، درحالی که این مردم سه سال و 

نیم تالش کرده اند. 
روحانی با بیان اینکه ما می خواهیم غیر  از سرمایه 
داخلی، سرمایه خارجی هم به داخل کشور بیاوریم 
تا برای مردم و جوانان شغل ایجاد شود، اظهار کرد: 
راه م��ا این اس��ت که در این اس��تان در طول مدت 
این س��ه س��ال و نیم پولی درحدود ۳ میلیارد دالر 
سرمایه خارجی به صورت مستقیم و فاینانس جذب 
ش��ده و مبل��غ 1۳87 میلیون یورو س��رمایه گذاری 
انجام شده است،  آن وقت شما می گویید که سرمایه 
نیاید. در طول این چند س��ال مردم عزیز کرمان در 
س��ایه وحدت و تالش و زحمت بخش های عمومی، 
خصوصی و مسئوالن و همکاری امام جمعه محترم 
کرم��ان آی��ت اهلل جعفری ص��ادرات از این اس��تان 

5میلیارد دالر بوده است. 
وی با اش��اره به منش��ور حقوق شهروندی تصریح 
ک��رد: ما راه��ی را انتخاب کرده ایم و ب��رای اجرای 
حقوق ش��هروندی آن را رها نخواهیم کرد. بعضی ها 
فکر می کنند حقوق ش��هروندی روی کاغذ نوش��ته 
ش��ده و اج��را نمی ش��ود. بدانید که دول��ت یازدهم 
در همی��ن ماه ه��ای آخر با تمام ت��وان خود حقوق 

شهروندی را اجرا می کند. 
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 
افزود: من به آنها که از حقوق ش��هروندی خوشحال 

نیس��تند و آنها که می گویند به م��ردم نباید آزادی 
بدهی��م و زن ه��ا نبای��د در فعالیت ه��ای اجتماعی 
باش��ند می گویم اگر این مردم بار مس��ئولیت دولت 
یازدهم را بر دوش این خادم خود گذاش��تند بدانند 
حقوق ش��هروندی مو به مو اجرا خواهد شد. ما اجازه 
نمی دهیم حقوق خصوصی مردم را تضعیف و نقض 
کنند و بی قانونی ها در این کشور ادامه پیدا کند. ما 
با حمایت مجلس که امروز هماهنگی بسیار بهتری 
بین دول��ت و مجلس دهم برقرار اس��ت، راه حقوق 
ملت را ادامه می دهیم. ما باید راه مان را برای حقوق 

ملت مان ادامه دهیم. 
وی با تش��کر از مردم کرمان بیان کرد: ما از همه 
عزیزان م��ان، رزمندگان لش��گر 41 ثاراهلل، س��ردار 
سلیمانی، ش��هید باهنر، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
عزیز، برادر عزیزم آقای جهانگیری و همه آنها که در 
دولت یازدهم خادم مردم بودند و امروز راه پیروزی 
ملت عزیزمان را دنبال می کنند، تشکر می کنیم. به 
ش��ما قول می دهم در همین جا که سخن می گویم 
و شما مطالبات تان را بیان می کنید، این مطالبات را 
می ش��نوم، پیام شما را درک می کنم و با همه توان 

تالشم را برای تحقق آن به کار خواهم گرفت. 
روحان��ی در پایان گفت: م��ا باید آنچه را در فصل 
سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت آمده تا اجرای 
آخری��ن خط و کلم��ه و کالمش محق��ق کنیم و از 
پای ننش��ینیم و برای اجرای قانون اساسی و حقوق 
ملت همه توان م��ان را باید به کار گیریم. امروز روز 
س��اختن سرنوش��ت چهار س��ال آینده و آینده های 
دورتر به دس��ت ش��ما مردم اس��ت و باز هم تکرار 
می کنم دوباره ایران، دوباره اس��الم، دوباره اعتدال، 

دوباره امید و دوباره پیشرفت ایران عزیز. 

دکتر حسن روحانی: 

امروز شعار و وعده های بی پایه در میان مردم گوش شنوایی ندارد

نعمت زاده: وعده ۵میلیون  شغل، مصداق حراج  کردن کشور است

وزیر دولت یازدهم گفت: در طول سال های بعد از 
انقالب بیشترین شغلی که ظرف یک سال در کشور 
ایجاد ش��د، حدود 700 هزار شغل است که آن هم 
مربوط می ش��ود به زمانی که رشد اقتصادی کشور 

6 تا 7 درصد بود. 
محمدرضا نعم��ت زاده در گفت وگو با 
خبرآنالین درب��اره وعده های انتخاباتی 
برخی نامزدها برای ایجاد 5 تا 6 میلیون 
ش��غل در مدت چهار سال آینده گفت: 
این حرف ها را اگر جدی می گویند مثل 
حراج کردن کشور است! کسی که بدون 
مجوز مجلس، اختیار دخل و تصرف در 

بودجه را ندارد. 
وی افزود: مگر می ش��ود کسی بدون 
قانون مص��وب مجلس قول��ی به مردم 
ده��د؟! مثل این می مان��د که من بدون 
توجه ب��ه نظر مجل��س بگویم هر کس 
کارگ��اه صنعت��ی ایج��اد کن��د، وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت این ارفاق ها و 
مشوق های خارج از قانون را برای او قائل 
می شود. اعمال ارفاق ها و مشوق ها را باید 
مجلس مصوب کند تا من مجری بتوانم 
عمل کنم، از خودم که نمی توانم مستقل 

وعده ای بدهم. 
عضو کابینه دولت یازدهم در پاس��خ 
به این سوال که در بهترین وضعیت چه 
میزان شغل می توان س��االنه در عرصه 
صنع��ت، مع��دن و تجارت ایج��اد کرد، 
گف��ت: فکر می کنم بی��ن 400 تا 500 
هزار ش��غل در سال می توان ایجاد کرد، 

البته تقریبا مقداری کمت��ر از این اعداد را ما انجام 
دادیم. 

وی ادامه داد: در مجموع س��ال ۹5 بیش از 650 
هزار شغل در کش��ور ایجاد شد که حوزه تجارت و 
اصناف سهم عمده ای در آن دارد. ما در طول دولت 

یازده��م بیش از 1۹ هزار طرح نیمه تمام را تکمیل 
و راه اندازی کردیم که خود همین مس��ئله بیش از 

۳00 هزار شغل ایجاد کرد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در طول 
س��ال های بعد از انقالب بیشترین شغلی که ظرف 

یک سال در کشور ایجاد شد، حدود 700 هزار شغل 
بود که آن هم مربوط می ش��ود به زمانی که رش��د 

اقتصادی کشور 6 تا 7 درصد بود.
 البته امسال با توجه به تاکید رهبر معظم انقالب 
دولت در حال برنامه ریزی است تا این رقم را افزایش 

دهیم.
 

محسن هاشمی : شرکت در انتخابات از 
توصیه های آیت اهلل هاشمی بود

فرزن��د آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی ش��رکت در 

انتخابات را از توصیه های آن مرحوم عنوان کرد. 
محسن هاشمی رفس��نجانی روز گذشته پیش از 
س��خنرانی روحانی در کرمان گفت: باید به توصیه 
مرحوم هاشمی که ش��رکت در انتخابات را وظیفه 

آحاد ملت می دانست توجه ویژه داشت. 

وی ادامه داد: خوشبختانه نظام جمهوری اسالمی 
با قانون اساسی و عملکرد این چند دهه خود نشان 
داده ک��ه آیه تغییر امت ها در اس��الم را به وس��یله 
انتخاباتی که اکنون هر دو سال یکبار برگزار می شود 
محقق می کن��د و راه را برای مردم باز گذاش��ته و 
مردم با ش��رکت خ��ود در انتخابات 
می توانند سرنوشت خود را به راحتی 

رقم بزنند. 
هاشمی با بیان اینکه باید به توصیه 
مرحوم آیت اهلل هاش��می که شرکت 
در انتخاب��ات را وظیف��ه آحاد مردم 
می دانست، توجه ویژه داشت، افزود: 
علی الخصوص در انتخابات پیش رو 
وظیفه ما خطیرتر است، چرا که آقای 
دکت��ر روحانی ب��ا برنامه ریزی های 
چهار ساله توانست زیربنای فعالیت 
را آم��اده کند و در دور دوم برنامه ها 

کامل می شود. 
وی اضاف��ه کرد: در کش��ور ما به 
راحت��ی امکان پذیر نیس��ت در یک 
دوره چهار س��اله از تالش ها نتیجه 
گرفت، چرا که بای��د ابتدا زیربناها را 

ادامه داد و پیش برد. 
در نظ��ام م��ا تا ب��ه ح��ال هیچ 
رئیس جمه��وری نتوانس��ته در یک 
دوره چیزهای��ی را که ق��ول داده به 

نتیجه برساند. 
هاش��می در پایان گفت: از ش��ما 
مردم کرمان تقاضا دارم با رأی خود 
به آقای روحانی در به نتیجه رسیدن 

برنامه ها کمک کنید.
  در خاطرات مرحوم آیت اهلل هاشمی که منتشر 
شده، در جای جای آن نام دکتر روحانی را می بینیم 
که مش��ورت های مهمی داده و مسئولیت های ویژه 

داشته اند. 
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معرفی کتابمدیریت تبلیغاتایستگاه تبلیغات

قابلیت آفالین اینستاگرام برای گسترش 
در کشورهای درحال توسعه 
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 نگاهی به تبلیغات محیطی شهر تهران
در اسفند95

10

 کتاب جامع آداب معاشرت
در محیط کار

12 

چطور یک کار پردرآمد با سرمایه کم داشته باشیم

 ۴ راه که یک کار پردرآمد
 با سرمایه کم داشته باشیم

12

نگاهی تحلیلی به مناظره اول ریاست جمهوری ایران از نگاه بازاریابی سیاسی 

 مناظره اول: فروش وعده ها
به جای بازاریابی

آرزوی مخاطب را هدف قرار دهید

۵شغلی که هر کارآفرین باید قبل از 
راه اندازی کسب و کار آنها را تجربه کند

مناظرات انتخاباتی در کارزار های انتخاباتی یکی از اصلی ترین اجزای مبارزات در تمامی دنیا به ش��مار می آید. 
مناظرات در حقیقت تنها فرصتی اس��ت که کاندیداها می توانند در یک زمان مش��خص با میلیون ها مخاطب که 
موافق یا مخالف دیدگاه های آنها هستند به گفت وگو و اظهار نظر در مورد سواالت مشترک بپردازند و فرصت این 
را داشته باشند رأی دهندگان بالقوه را به سمت خود و تفکر مورد ارائه خود سوق دهند. مهم ترین مبحثی که در 
مناظره بسیار چشمگیر است، قرارگرفتن کاندیداها در مقابل یکدیگر و طرح برنامه ها و ایدئولوژی ها و نقد طرح ها 

و برنامه یکدیگر اس��ت که این موضوع سبب می ش��ود مخاطبان بدون واسطه با دیدگاه ها و برنامه های 
11کاندیداها آشنا شوند و همچنین رویکرد نقد و تحلیل کاندیداها در برابر یکدیگر را به طور...

10
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اس��فند ماه سال گذشته  )1395( بیش از 1200 سازه تبلیغات 
محیطی اکران شده در شهر تهران مانیتور شد که در متن پیش رو 
نتایج اولیه و کلی آن ارائه می ش��ود. کلیه گزارشات و مقایسه های 
ارائه ش��ده در این مقاله براس��اس تعداد آگهی ها و تعداد سازه های 
انجام پذیرفته است. بررسی های دقیق تر و جزیی تر براساس ارزش 
ریالی، متراژ، ضریب اثر بخشی و. . . در صورت نیاز قابل ارائه است. 
سازه های بررسی شده شامل بیلبوردها  )تک وجهی و چند وجهی(، 
پل های عابر پیاده، پل های س��واره رو، استرابوردها و سی ال بی ها 

هستند.

شرکت هایی که روی سازه های محیطی حضور داشتند
در اسفند ماه تعداد شرکت هایی که تبلیغات محیطی داشتند از 
ماه های گذشته بیشتر بود و تعداد آنها به 235 شرکت رسیده بود. 
پنج شرکت اولی که بیشترین تعداد تابلوهای محیطی را داشتند 

به ترتیب زیر بودند: 
1- شهرداری تهران 

2- پاکرو
3- گاج

4- عظیم خودرو
5- پرداخت الکترونیک سداد

خدمات آنالین
در ماه های اخیر تعداد حضور ش��رکت هایی که به ارائه خدمات 
آنالین می پردازند یا فروش��گاه های آنالین دارند، روی س��ازه های 
محیط��ی رو به افزایش اس��ت و این ش��رکت ها بخش��ی از بودجه 
تبلیغاتی خود را به تبلیغات محیطی اختصاص می دهند. ش��رکت 
5040 از جمله آنهاست که به فروش محصوالت خود روی تابلوهای 

محیطی می پردازد. 

تبلیغات فرهنگی شهرداری تهران 
در اس��فند ماه گذش��ته ش��هرداری تهران به اج��رای دو کمپین 
تبلیغاتی روی س��ازه های محیطی پرداخته ب��ود؛ یکی از کمپین ها 
افراد را به برگزاری چهارش��نبه س��وری بی خطر دعوت می کرد و با 
استفاده از کاراکترهای محبوب برنامه کودک، سعی در تشویق مردم 

به شادی بی خطر در شب چهارشنبه سوری داشت. 
کمپین دیگر ش��هرداری که کار بس��یار جالبی ب��ود و مرتبط به 
تعطیالت نوروزی به، معرفی مکان های گردشگری شهر تهران روی 
سازه های محیطی اختصاص داشت. این کمپین تحت عنوان تهران 
زیب��ا، افراد را به تهرانگردی و بازدید از جاهای دیدنی ش��هر تهران 
دعوت می کرد. البته ش��هرداری قزوین هم به کار مشابهی پرداخته 
بود و با معرفی شهر قزوین به عنوان یک مقصد گردشگری سعی در 

معرفی آثار تاریخی و گردشگری این شهر داشت. 

موسسه های خیریه
در اس��فند ماه موسس��ه های خیریه زیادی ب��ه معرفی خود روی 
سازه های محیطی پرداخته بودند و با اکران طرح های متنوعی افراد 
را به انجام امور خیر دعوت می کردند. مؤسس��ه محک، بنیاد خیریه 

روشنای امید ایرانیان و مؤسسه خیریه وحدت از جمله آنها بودند. 
طرح ه��ای »من جهادی ام« و »هبه« نی��ز از طرح های نیکوکاری 
بودن��د که از هدیه دادن وقت، تخص��ص و لوازم اضافه به نیازمندان 

صحبت می کردند. 

کمپین مثل خودت
شرکت سامسونگ برای معرفی گوشی های گلکسی سری A خود 
کمپینی تحت عنوان #مثل _خودت راه انداخته و تبلیغات محیطی 
تحت این عنوان به اکران درآورده اس��ت. داس��تان این چالش قرار 
دادن ی��ک ویدئو در صفح��ات مجازی هر فرد اس��ت که در آن هر 

ف��رد به معرفی ویژگی های خاص و منحصر به فرد ش��خصیت خود 
می پردازد و افراد یکدیگ��ر را به چالش دعوت می کنند. هنرمندانی 
چون امید نعمتی و سینا حجازی نیز با اشتراک گذاری ویدئوهایی از 
خود در صفحات مجازی شان در این چالش شرکت کرده اند. از نکات 
جالب این کمپین تبلیغاتی بعد روانشناختی آن است که سامسونگ 
افراد را به تفکر در مورد هویت فردی و ویژگی های ش��خصیتی خود 

دعوت کرده است. 

نمایشگاه های این ماه 
در اسفند ماه نمایشگاه های تخصصی بسیار کمی در تهران برگزار 
ش��د و نمایش��گاه هایی که از طریق تبلیغات محیطی اطالع رسانی 

شدند به این شرح هستند: 
- شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

- نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک
- نمایشگاه امالک و مستغالت
- نمایشگاه زنان و تولید ملی

اپلیکیشن ها و نرم افزارهای این ماه 
اپلیکیشن و وب سایت شیپور که در دوره های گذشته سال 95 نیز 
تبلیغات مختلف و متفاوتی در فضای محیطی داشته، در اسفند ماه 
نیز به تبلیغات گسترده ای در زمینه خریدوفروش خودروهای دست 
دوم پرداخت��ه بود و کمپینی تحت عنوان یک معامله ش��یرین روی 
س��ازه های محیطی و در دو فاز تیزینگ و ب��از به اجرا در آورده بود. 
البته شیپور تنها تیزینگ خریدوفروش آنالین خودرو در اسفند ماه 
نبود  و ش��رکت رکاب که وب سایتی مرتبط با خریدوفروش خودرو 
است نیز همزمان با شیپور و در دوفاز به اجرا درآمده بود. فاز تیزینگ 
این کمپین تحت عنوان رکاب میده، سعی در جلب توجه مخاطبان 

در سطح شهر داشت. 

کمپین هایی چند مرحله ای این ماه
برخ��الف بهم��ن ماه که تع��داد زیادی از ش��رکت ها ب��ه اجرای 
کمپین ه��ای چند مرحله ای پرداخته بودند در اس��فند ماه تنها یک 
ش��رکت ب��ه تبلیغات در فاز تیزین��گ پرداخته بود و روی س��ازه ها 
تنها جمله »ما بلیت ش��انس شماییم« به نمایش درآمده بود. هنوز 
مشخص نیست که این طرح مربوط به کدام شرکت و زمینه فعالیتی 

است. 

چهره های سرشناس
بهرام رادان )نوین چرم(، زانیاز خس��روی )س��ان اس��تار( و رضا 
کیانیان )نیوش��ا( چهره های سرشناس��ی بودند که اسفند ماه روی 

تابلوهای تبلیغاتی حضور داشتند. 

فیلم های سینمایی
فیلم های سینمایی که اکران های نوروزی داشتند و در اسفند ماه 

تبلیغات محیطی آنها به نمایش درآمده بود، به این شرح هستند: 
- خانه ای در خیابان چهل و یکم

- گشت دو 
- خوب، بد، جلف

کنسرت ها 
کنس��رت های پایان سال که در س��ازه های محیطی تبلیغ شده 

بودند: 
- کنسرت ناصرچشم آذر

- کنسرت سیروان خسروی 
- کنسرت محمدرضا گلزار 

- کنسرت مهدی یراحی 

نگاهی به تبلیغات محیطی شهر تهران-اسفند95

تعداد تابلوها و مسیرهای بررسی شده
ایده های طالیی

آرزوی مخاطب را هدف قرار دهید

من یکی از مدافعان سرس��خت آگهی های تبلیغاتی طوالنی 
هس��تم. با این حال باید قبول کنیم که در برخی از کسب وکار 
و بازاره��ای خاص جایی برای ارائه اطالعات و عریض س��اختن 

آگهی وجود ندارد.
 اغلب این کس��ب وکارها ش��امل محصوالت لوکس��ی مانند 
ساعت، اتومبیل های س��وپر اسپورت، جواهرات و لوازم آرایشی 

هستند. 
در تبلیغ��ات این نوع محصوالت جایی برای داستان س��رایی 
وجود ندارد. به عبارت دقیق تر، چنین محصوالتی به اندازه کافی 
جذاب هس��تند و دیگر نیازی به دس��تکاری آنها وجود ندارد. 
تالش عمده باید در راستای نشان دادن صرف محصول متمرکز 

شود. 
اگ��ر به ش��ما پیش��نهاد طراحی ی��ک آگهی ب��رای یکی از 
محصوالت باال داده ش��ود، چگونه عمل خواهید کرد؟ بگذارید 
یک توصیه دوستانه به شما کنم، در این مواقع نیازی به صرف 
س��اعات متمادی ب��رای نگارش یک متن محکم و اس��تثنایی 

نیست. 
ش��اید استفاده از سه کلمه نیز زیاد به نظر برسد. علت اصلی 
چنین امری آمادگی قبل��ی ذهن مخاطب برای رویاپردازی در 
مورد محصول مورد نظر  است. در واقع چنین جمله ای از پیش 
در ذهن مخاطب حک ش��ده اس��ت: »اگر من چنین محصولی 
را خریداری کنم، جزو دس��ته محدودی از افراد خواهم بود که 

زندگی راحت تری را تجربه خواهد کرد.«

ایده
ایده این ش��ماره براس��اس طرح یک ش��رکت ساعت سازی 

سوئیسی نوشته شده است. 
در آگهی این برند دو مرد به س��مت مخاطب خیره شده اند. 
یکی از افراد میانس��ال و دیگری جوان اس��ت. مرد میانسال که 
یک کت وش��لوار مرتب به همراه س��اعت ش��رکت را در دست 
دارد )بدون اس��تفاده از ک��راوات(، بدون نیاز ب��ه اضافه کردن 
کوچک ترین عبارتی در حال بیان ضمنی این جمله به مخاطب 
است: »استفاده از این محصول بهترین حسی است که می توان 

تجربه کرد.«
همچنین مرد جوانی که در آگهی حضور داش��ت نیز با نگاه 
نافذ خ��ود پیام قابل پیش بینی را منتق��ل می کرد: »من دیگر 
نگران گذر زمان نیستم. با چنین ساعتی همیشه زمان در دست 

من خواهد بود.«
اندکی به المان های اس��تفاده شده در آگهی فوق دقت کنید. 
آیا این آگهی بدون اس��تفاده از حتی یک جمله نتوانسته است 
مفهوم مناسب را منتقل کرده و انتظارات را برآورده سازد؟ من 
فک��ر می کنم که همه توقعات از یک آگه��ی نوآورانه در تبلیغ 

موردنظر پاسخ داده شده است. 
یادآوری یک نکته در این میان ضروری اس��ت؛ در واقع آنچه 
در آگهی این ش��رکت سوئیس��ی جلب  نظر می کند، اس��تفاده 
بهینه از ویژگی های روانشناختی انسان هاست. به عبارت ساده، 

همه ما خواهان جایگاه اجتماعی بهتر و باالتر هستیم.
 ح��ال اگر در ای��ن میان ب��اور کنیم اس��تفاده از محصولی 
مشخص )در این مورد س��اعت برند سوئیسی( باعث دستیابی 
به این هدف خواهد ش��د، بدون شک وسوسه غیرقابل کنترلی 

ما را فرا خواهد گرفت. 
م��ردم آرزوی ه��ای متفاوتی دارند. مدی��ران خواهان ارتقای 
جایگاه، موسیقیدانان در تالش برای کسب موفقیت های هنری، 
والدین مش��تاق به تربیت فرزندان نیکو و بازیکنان رش��ته های 

ورزشی در تالش برای کسب موفقیت های حرفه ای هستند.
 آیا محصول ش��ما به آنها در راس��تای دس��تیابی به چنین 
اهداف��ی کمک خواهد کرد؟ اگر پاس��خ مثبت اس��ت، تبریک 
می گوی��م، ش��ما فرصت��ی طالیی ب��رای کس��ب موفقیت در 
کس��ب وکارتان را دارید. تنها کاری که الزم اس��ت انجام دهید 
توجه به همان مزیت کمک کننده به افراد است. بر همین اساس 
سعی کنید در آگهی خود این حس را به مخاطب منتقل کنید 
که استفاده از محصول تان موجب تسهیل فرآیند دستیابی آنان 
به آرزوهای ش��ان خواهد ش��د. اگر این کار را به درستی انجام 

دهید، گام بلندی در جهت کسب موفقیت برداشته اید. 

آنچه در عمل باید انجام دهیم
-  یک��ی از راهکارهایی که می ت��وان برای جلب  نظر مخاطب 
از آن اس��تفاده کرد، شخصی س��ازی آگهی هاست. در واقع باید 
مخاط��ب هدف خود را مش��خص کنید و آگه��ی را به منظور 

تأثیرگذاری بر همان مخاطبان خاص توسعه دهید. 
-  اگر عالقه مند آگهی های طوالنی هستید، راه حلی جالب اما 
دش��وار برای تان دارم. در این راستا باید به ارائه داستان کسب 

موفقیت یکی از مشتریانتان بپردازید. 
اگر این مشتری یک هنرمند یا شخصیت مشهور باشد، بهتر 
است. با این حال توجه داشته باشید که داستان شما باید کاماًل 
واقع گرایانه طراحی ش��ده و فرد موردنظر نیز به طور متناوب از 

محصول تان استفاده کرده باشد. 
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آگهی: چاقو Tramontina _ شعار: برش آسان و دقیق…!

ایستگاه تبلیغات

قابلیت آفالین اینستاگرام برای گسترش 
در کشورهای درحال توسعه

از میان 600 میلیون کاربر اینس��تاگرام 80درصد آنها خارج از 
ایاالت متحده هس��تند که بسیاری از آنها دسترسی همیشگی به 
اینترنت ندارند، ازاین رو نیاز به راهی بود تا اینس��تاگرام تجربه ای 
بهتر برای کاربرانی که دسترس��ی مح��دود به اینترنت دارند یا از 
 F8 اینترنت همراه بی بهره اند فراهم کند. اینستاگرام در کنفرانس
اعالم کرد که از این  پس بیش��تر امکانات این اپلیکیش��ن بدون 
دسترسی به اینترنت قابل استفاده هستند. هم اکنون این قابلیت  
تنها برای دس��تگاه های اندروید در دس��ترس هستند، چراکه در 
کشورهای درحال توسعه این نوع از دستگاه ها رواج بیشتری دارند. 
قرار بر این است تا امکانات آفالین دیگری در چند ماه آینده نیز 
اضافه شوند، همچنین اینستاگرام بیان کرده که در حال بررسی 
این امکان برای iOs است. هندری، مهندس اینستاگرام، می گوید 
کاربران اینستاگرام می توانند محتوایی را که قبال در فیدهای شان 
بارگذاری ش��ده ببینند. بر این اساس پروفایل هایی که قبال دیده 
 Explore ش��ده اند نیز نمایش داده می شوند، همین طور صفحه 
و پروفایل های خودشان. کاربران همچنین می توانند نظر بگذارند، 
الیک کنن��د، ذخیره کنند یا آن فالو کنن��د. همه این فعالیت ها 
بعد از اینکه به اینترنت وصل ش��دند اعمال می شود. این ایده به 
اینس��تاگرام کمک می کند تا در کش��ورهای در حال  توسعه که 
اینترنت در آنها گران اس��ت، محدودیت ه��ای مکانی وجود دارد، 
ی��ا اتصال پایدار ندارند گس��ترش باید. فیس بوک با همین هدف 
کاربران اپ فیس بوک الیت خود را در یک سال به 200 میلیون 
نفر رس��اند. این موضوع نش��ان دهنده فرصت بزرگی است که در 
دس��ترس اینستاگرام است تا کاربران در هر مکانی از آن استفاده 
کنند. در همین حال که اس��نپ چت کشورهای درحال توسعه را 
فراموش کرده اس��ت اینس��تاگرام می داند که همه در همه نقاط 

جهان نیاز به ارتباط تصویری دارند. 
منبع:  ام بی ای نیوز

ترجمه: علی آل  علی
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مناظرات انتخاباتی در کارزار های انتخاباتی 
یکی از اصلی ترین اجزای مبارزات در تمامی 
دنیا به ش��مار می آید. مناظرات در حقیقت 
تنها فرصتی اس��ت که کاندیداها می توانند 
در یک زمان مش��خص با میلیون ها مخاطب 
که موافق یا مخالف دیدگاه های آنها هستند 
ب��ه گفت وگو و اظهار نظر در مورد س��واالت 
مش��ترک بپردازند و فرصت این را داش��ته 
باشند رأی دهندگان بالقوه را به سمت خود 
و تفکر مورد ارائه خود سوق دهند. مهم ترین 
مبحثی که در مناظره بسیار چشمگیر است، 
قرارگرفت��ن کاندیداه��ا در مقابل یکدیگر و 
طرح برنامه ه��ا و ایدئولوژی ها و نقد طرح ها 
و برنام��ه یکدیگ��ر اس��ت که ای��ن موضوع 
س��بب می ش��ود مخاطبان بدون واس��طه با 
دیدگاه ها و برنامه های کاندیداها آشنا شوند 
و همچنی��ن رویکرد نقد و تحلیل کاندیداها 
در برابر یکدیگر را به طور کارشناس��ی لمس 

کنند. 
مبح��ث مهم دیگری ک��ه در مناظرات به 
آن توجه می ش��ود زبان ب��دن کاندیداها در 
زمان پاسخگویی اس��ت چرا که واکنش هر 
یک از آنها در برابر سواالت، انتقادات و حتی 
حم��ات دیگر کاندیداها نیز م��ورد ارزیابی 
و بررس��ی توس��ط مردم ق��رار می گیرد. به 
م��وازات برگزاری مناظرات، رس��انه ها نیز از 
جریان انتقال اخبار بهره می برند و می توانند 
براس��اس توانمندی های خ��ود و صداقت و 
صراح��ت در کام به ج��ذب مخاطبان خود 
اقدام کنند. اینک��ه یک کانال خبری یا یک 
خبرگزاری بتواند همزمان، با حضور چندین 
کارشناس مباحث مطرح شده در مناظره را 
آنالیز و تحلیل کن��د و در اختیار مخاطبان 
خود قرار دهد، به عن��وان یک مزیت رقابتی 
نسبت به سایر رقبای خود می تواند محسوب 
شود و مقبولیت و محبوبیت آن خبرگزاری 
را باالتر برد. در خصوص مناظرات انتخاباتی، 
ویلیام بنویت معتقد اس��ت که به سه دلیل 
دارد  فراوان��ی  بس��یار  اهمی��ت  مناظ��رات 
چرا ک��ه اوالً مناظره این امک��ان و فرصت را 
به مخاطب��ان و رأی دهندگان می دهد تا در 
باالترین س��طح، مدعیان اصلی احراز مقام و 
قدرت را ببینند و این مدعیان در مقام سوال 

مشترک به اعام نظر بپردازند.
 ب��ه این صورت اس��ت ک��ه فرصتی برای 
مقایس��ه ایج��اد می ش��ود. دوم��ا مخاطبان 
می توانن��د لحظاتی را ببینند ک��ه برای آن 
برنامه ریزی رخ نداده و هر کدام از کاندیداها 
به ط��ور آنی و لحظ��ه ای عقاید خ��ود را در 
مورد موضوعی مش��ترک بی��ان می کند و از 
آنجایی که این س��واالت به صورت محرمانه 
ط��رح و غیر قابل پیش بین��ی و برنامه ریزی 
در برنام��ه مط��رح می ش��ود و کاندیداها در 
لحظه باید به آن پاس��خ دهند، این غیر قابل 
پیش بینی بودن می تواند بس��یار مؤثر باشد 
در تصمیم گیری مخاطبان. س��وما مناظرات 
سیاس��ی به خاطر حساس��یت باالیی که در 
ذات خ��ود دارد مخاطبان بی ش��ماری را به 
خ��ود جلب می کند و کاندیداها می توانند از 
بهترین فرصت برای تأثیر گذاری مس��تقیم 

بهره ببرند. 
دوره  دوازدهمی��ن  مناظ��ره  نخس��تین 

انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران، هش��تم 
اردیبهش��ت م��اه س��ال 96 برگزار ش��د و 
رخداد ه��ای بس��یاری به وقوع پیوس��ت؛ از 
معرف��ی کاندیداه��ا و ارائه طرح ه��ا و بیان 
دیدگاه ه��ا گرفته تا واکنش های مختلفی در 
مقابل سواالت مش��ترک یا نقد های طرفین 

دیده شد.
 همانطور که اعام شد مناظره اول محوریت 
مس��ائل اجتماعی را داشت و کاندیداها باید 
طرح ها و برنامه ها و دیدگاه های خودشان را 
در این حوزه ارائه می دادند. بگذریم از اینکه 
به مس��یر ها و موضوعات دیگری نیز کشیده 
ش��د، ولی در کل محوری��ت بحث در حوزه 
مس��ائل اجتماعی ب��ود. در خصوص ماهیت 
مناظ��ره س��وال مهمی که مطرح می ش��ود 
این اس��ت که منبع و مأخذ سواالت مطرح 
ش��ده چه بود؟ آیا بر پایه تحقیقات میدانی 
ص��ورت گرفته یا گروه خبرگ��ان؟ بهتر بود 
برای روش��ن ش��دن این موضوع توضیحاتی 
نیز توس��ط مجری برنامه ارائه می شد. نکته 
مهمی که می توانست به اعتبار این سواالت 
کم��ک کن��د ارائه آم��ار تحلیل��ی از حجم 
سواالت تدوین شده بود، چرا که این سواالت 
فقط بخش��ی از انبوه س��واالتی است که در 
ح��وزه اجتماعی می توان به بحث نشس��ت. 
در این خصوص تش��ریح ن��وع اولویت بندی 
سواالت نیز می توانست کمک بسیار شایانی 
ب��ه ب��اال ب��ردن ارزش و اعتب��ار و کلی��دی 
بودن هر کدام از س��واالت مطرح شده کند، 

جامعه  دیگ��ر  چرا که 
به بلوغی رس��یده که 
نباشد  ش��نونده  فقط 
و اگر هم قرار اس��ت 
شنونده باشد باید ادله 
موارد  برای  صحیحی 
مط��رح ش��ده بی��ان 
شود تا به خوبی تنویر 
رخ  عموم��ی  افک��ار 
گفت  باید  البته  دهد. 
توانست  ملی  رس��انه 
معیار ه��ای  از  یک��ی 
را  کاس��یک  مناظره 
و  رعای��ت کند  کامًا 

آن تقسیم مس��اوی زمان برای حاضرین در 
مناظره اس��ت که این امر با وجود اینکه در 
کل، زمان کمی ب��رای پرداختن به موضوع 
مهمی با محوریت اجتماعی بود ولی تقسیم 
زمان به درس��تی انجام گرفت و اعتراضی از 
جان��ب کاندیداها در خص��وص عدم عدالت 

زمانی مطرح نشد. 
طبق مدل بازاریابی سیاس��ی که توس��ط 
نظریه پ��رداز این حوزه ب��روس نیومن ارائه 
ش��ده، مناظره ه��ا نمایانگ��ر و بیان کنن��ده 
اثرات محیط��ی بر کارزاره��ای انتخاباتی و 
مبارزات سیاس��ی هستند و مربوط به حوزه 
مبارزاتی بازاریابی اس��ت که در تاش است 
استراتژی های خاصی را برای تأثیرگذاری بر 
رأی دهندگان به اجرا در آورد. اگر هدف اصلی 
مبارزات، معرفی کاندیدا به عنوان کاندیدای 
برت��ر و بهتر در ذهن رأی دهندگان اس��ت، 
باید این س��وال مطرح شود که آیا مناظره ها 
بر ایجاد و توس��عه چنی��ن اعتقادی اثرگذار 
است؟ محققان اغلب بر اهمیت مناظره ها در 
شکل دهی ترجیحات رأی دهندگان در طول 

کارزار انتخاباتی تمرکز می کنند. 
براساس مواردی که مطرح شد باید اشاره 
کرد که مناظ��رات بر رفت��ار رأی دهندگان 
تأثی��رات مختلفی می گذارن��د که مهم ترین 
آنه��ا این اس��ت ک��ه در مناظ��رات مردم و 
مخاطبان ب��ه دنبال برترین و بهترین خیلی 
نمی گردند و اکثرا براساس رخداد های حین 
مناظره و مواردی که مطرح می شود و تفکر 
و اتمس��فری که ایجاد می شود، تصمیم شان 
و  رتبه بن��دی  دنب��ال  ب��ه  و  را می گیرن��د 
درجه بندی و اثبات منطقی و ادله مبتنی بر 
منطق نیستند و بیشتر بر مبنای احساسات 
و هیجانات ایجاد ش��ده در لحظ��ه مناظره 
تصمیمات مختلفی می گیرند؛ به عنوان مثال 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 2005 
کش��ور کرواس��ی 18 درص��د از مخاطبان و 
رأی دهندگان به ی��ک نامزد پس از مناظره 
رأی شان را تغییر دادند و کاندیدای دیگری 

را انتخاب کردند.
 در حقیقت اگ��ر بخواهیم به طور خاصه 
جمع بن��دی در این خص��وص کنیم مردم و 
مخاطب��ان اکثرا نظرش��ان به س��مت فاتح 
مناظره تثبیت و س��وق داده می شود و این 
فتح و برد می تواند حتی هیچ دلیل منطقی 
و علمی نداش��ته باش��د و ممکن است تنها 
برگرفت��ه از صحنه گردان��ی، انتخ��اب دقیق 
کلم��ات، جمات و واکنش های مناس��ب و 

متفاوت در مواجهه با سواالت باشد. 
اگ��ر بخواهیم نگ��اه تحلیلی ف��ارغ از هر 
و  س��و  و  س��مت 
جناح��ی ب��ه مناظره 
دوازدهمین دوره  اول 
ریاس��ت  انتخاب��ات 
جمهوری ایران داشته 
باشیم که با محوریت 
اجتماع��ی  مس��ائل 
برگزار شد، باید گفت 
م��واردی قاب��ل توجه 
داشت که در ادامه به 

آن می پردازیم. 

به  بازاریاب�ی   -1
یکی  ف�روش:  جای 
از مس��ائلی که دانش بازاریابی سیاس��ی به 
آن می پ��ردازد بازاریابی کاندیداها به جای 
فروش وعده هاس��ت ک��ه در اکثر موارد در 
مناظ��ره اول تأکی��د بر یک ف��روش وعده 
بود و دقیق��ا این موضوع براس��اس ضعف 
اقتص��ادی م��ردم طرح ریزی و ارائه ش��ده 
بود چرا ک��ه در اکثر موارد ج��ز چند برابر 
شدن یارانه ها و یکسری اعدادی که بیشتر 
جنبه هدف گذاری ایده آل بود، برنامه ای در 
خصوص مسائل ارائه نشد و به قول معروف، 
کاندیداها ماهی خوردن یاد مردم می دادند 
ت��ا ماهی گرفتن و این یعن��ی پرداختن به 
معل��ول قب��ل از پرداختن ب��ه علت و حل 
ریش��ه ای موضوعات مطرح شده. واقعاً باید 
پاس��خی دقیق به این موضوعات از جانب 
کاندیداها ارائه ش��ود که چطور این حجم 
از اش��تغال یا این حج��م از یارانه را از کجا 
و چ��ه منبعی باید پرداخت ک��رد؟ و واقعاً 
چه می��زان تحقیق در خصوص تبعات این 
افزایش یارانه ها و وعده های مسکن س��ازی 

میلیونی انجام شده است؟ 

2- برنامه م�دون: اکثر کاندیداها تقریباً 
در اغلب س��واالت ب��ا پاس��خ های هم طیف 
جوابگ��و بودن��د ی��ا بعض��اً یک س��وال را با 
سوال باران پاس��خ می دادند که این نشان از 
بی برنامه ب��ودن خیلی از حاضرین داش��ت 
و اگ��ر ه��م دارای برنامه بودن��د، ضعف در 
پاس��خگویی و ارائه آن وجود داشت چرا که 
دور  پاس��خ های  س��واالت  ازای  در  اکث��را 
می دادند و این ابه��ام را در مخاطبان ایجاد 
می کرد که آیا واقعاً س��وال، درست از جانب 

کاندیدا درک شده است یا خیر؟ 
3- مبتن�ی بر دالی�ل و منط�ق: علم 
بازاریاب��ی سیاس��ی ب��ه جزء ای��ن موضوع 
می پ��ردازد ک��ه وعده ها براس��اس نیازهای 
مخاطبان و آن هم براس��اس تحقیقات دقیق 
و کارشناس��ی طرح ریزی شود و هر وعده ای 
متناسب با رفع یک یا چند نیاز از مخاطبان 
باش��د، متأس��فانه اکث��ر کاندیداهای حاضر 
در مناظره اول دوازدهمی��ن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری توجهی به بیان ایدئولوژی 
حاکم بر وعده های تدوین شده خود نداشتند 
و می ت��وان گفت که بس��یاری از وعده های 
ارائه شده براس��اس بدعت های گذشته بوده 
و تکرار دغدغه ه��ای دیرین که فقط مجددا 
ارائه شده بود. حال ممکن است این موضوع 
مطرح ش��ود که در طول دوره های مختلف 
مش��کلی حل نش��ده و وعده ارائه شده آنها 
برای رفع مش��کل چند دوره ای بوده اس��ت. 
در این خصوص باید اش��اره کرد که با فرض 
این احتمال نیز باید کار کارشناسی وعده ها 
و نیاز ها به دقت انجام پذیرد و حداقل اعداد 
و تارگت ه��ای اعامی منطب��ق با امکانات و 
توان کش��ور باشد نه اینکه مبتنی بر ایده آل 
که دستیابی به آن نه تنها دور باشد بلکه در 

مواردی، محال هم می تواند باشد.
 به طور مثال در خصوص اشتغال زایی باید 
گفت حداقل یک کارخانه باید به ارزش 20 
میلیارد س��رمایه، ملک، تجهیزات، س��رمایه 
در گ��ردش، موارد اولیه و س��ایر هزینه ها و 
امکانات هزینه و س��اخته شود تا بتوان 20 
ال��ی 30 نفر را مش��غول به ک��ار کرد، حال 
اینکه وعده ای میلیونی داده می ش��ود برای 
اش��تغال زایی. باید پرس��ید ب��ر مبنای چه 
بودج��ه ای و از کج��ا باید ای��ن رقم نجومی 
تأمین ش��ود تا بتوان چن��د میلیون بیکار را 

مشغول به کار کرد؟ 
در پای��ان باید گفت که طب��ق مفهوم اثر 
محدود سیاسی، هرچه رأی دهندگان بیشتر 
مناظره تماش��ا کنند، رفت��ار آنها با ثبات تر و 
پیش بینی تصمیم گیری آنها آسان تر خواهد 
ب��ود و این مفهوم به افزایش بلوغ سیاس��ی 
جامع��ه و همچنی��ن تبدی��ل رأی دهندگان 
بالق��وه به بالفعل کمک بس��یاری می کند و 
می تواند نقش پر اهمیتی در س��هیم کردن و 
افزایش مشارکت در انتخابات داشته باشد. 

ه��ر کاندی��دا بای��د تاش کند که س��هم 
بیش��تری در تأثیر گذاری ب��ر مخاطبان در 
حین برگزاری مناظرات داش��ته باشد حتی 
این س��هم می تواند درصد ناچیزی به عنوان 
مثال 4 درص��د در هر مناظره باش��د که در 
مجم��وع 12درصد برتری را رقم می زند و با 
این فرآیند، پی��روزی در کارزار انتخاباتی به 

کاندیدای فاتح مناظره نزدیک تر می شود. 

نگاهی تحلیلی به مناظره اول ریاست جمهوری ایران از نگاه بازاریابی سیاسی 

افکار یک تبلیغاتچی ) بخش پنجم( مناظره اول: فروش وعده ها به جای بازاریابی

پنجمین بخش از سلسله مباحث افکار یک تبلیغاتچی 
را ب��ا پرداخت��ن ب��ه چند مفهوم��ی ک��ه در جایگاه یابی 
می توان��د نق��ش بس��یار پراهمیتی داش��ته باش��د، آغاز 
می کنی��م، با علم ب��ه اینکه در بخش قبلی با نخس��تین 
المان که اصالت و ماهیت محصول بودآش��نا ش��دیم. هر 
ک��دام از مواردی که بیان می ش��ود می تواند راهگش��ای 
یک کس��ب و کار در حوزه های مختلف ش��ود. باید گفت 
در بازارهایی که رقابت بر س��ر قیمت اس��ت جایگاه یابی 
قیمتی صورت پذیرفته و اقیانوس قرمز تش��کیل ش��ده 
که با گذش��ت روز ب��ه روز از روند رقابتی بودن آن، فقط 
فروشندگان آسیب خواهند دید و جز قیمت دلیلی برای 
انتخاب کاال از جانب مشتری، وجود نخواهد داشت و این 
یعنی بدترین رخدادی که می تواند برای یک محصول در 
طول عمرش رخ دهد. ب��ا وجود اینکه قیمت نیز یکی از 
فاکتور های جایگاه یابی به ش��مار می آید، ولی تنها المان 

موجود نیست.

1-استحکام 
استحکام و نمایش قدرت یکی از المان های اصلی برای 
یک محصول می تواند باشد و تولیدکنندگان با تمرکز بر 
ای��ن ویژگی می توانند به محتوای درخوری برای ارائه در 
پیام ه��ای تبلیغاتی خود برس��ند. به عنوان مثال تبلیغات 
کیف های سامسونت بر مبنای این ویژگی شکل گرفته و 
واقعا پس از گذش��ت چندین دهه در اذهان مشتریان با 

ماهیت استحکام عجین شده است.
 از ای��ن الم��ان می توان در حوزه پوش��اک و مخصوصا 
کیف و کفش اس��تفاده کرد، چراک��ه بزرگ ترین دغدغه 
مش��تریان در این خصوص بحث استحکام و دوام آن در 
ش��رایط مختلف اس��ت. باید تأکید کرد برای نمایش هر 
کدام از ای��ن المان ها در خصوص ه��ر محصولی باید به 
عملکرد و نتیجه تمرکز کرد تا اش��اره مس��تقیم به کلمه 
استحکام، چراکه باید به نحوی محتوا و کمپین تبلیغاتی 
طرح ریزی ش��ود که این کلمه ناخودآگاه و غیر مس��تقیم 
در ذهن مش��تری خلق شود و ش��کل گیرد نه با تکرار و 

تأکید بر کلمه.

2-امنیت
بی خط��ر ب��ودن و ام��ن بودن محص��ول تأثیر بس��یار 
خارق العاده ای در تصمیم گیری برای انتخاب محصول از 
نگاه مشتریان دارد و این حس جز با شناخت دقیق ارزش 
پیشنهادی محصول و طراحی کمپین یکپارچه بازاریابی 
و به تب��ع آن طرح ریزی کمپی��ن تبلیغاتی امکان پذیر و 
میس��ر نیست. به عنوان مثال ولوو نمونه ای از محصوالتی 
است که با این المان شناخته شده و با وجود اینکه خیلی 
از ش��رکت های خودرو سازی توانس��تند به پیشرفت های 
چشمگیری در حوزه امنیت در خودروسازی برسند ولی 
باز هم نخستین برند امنی که به ذهن مخاطبان می رسد 
ولوو است. ولوو توانسته در تمامی پیام های خود در طی 
چندین دهه این جایگاه را در ذهن مخاطبان حفظ کند.

3-کیفیت 
از آنجایی که کیفیت نس��بی اس��ت و وابس��ته به فرد 
تعریف می ش��ود، یعنی اینکه هر کسی از کیفیت تعریف 
خودش را دارد به این معنی که یک لیوان چای می تواند 
از دید نفر اول بس��یار خوش طعم و تازه و دلنشین باشد 
و همان چای برای نفر دوم پر رنگ و کمی از دهن افتاده 
محس��وب ش��ود، ولی با این حال میانگین بازخورد های 
اس��تفاده کنندگان می تواند به عنوان یک الگو و ش��اخص 
برای کیفیت یک محصول تلقی شود. به عنوان مثال وقتی 
ژاپنی ها که اغلب محصوالت شان مترادف بی کیفیت بود 
وارد آمریکا ش��دند در راستای تعریف مجدد این جایگاه 
ذهن��ی در ذهن مخاطبان آمریکایی برآمدند و مصمم به 
این بودند ک��ه بتوانند این کلمه منف��ور بی کیفیت را از 
ذهن مخاطبان آمریکایی حذف کنند و به سمت جایگاه 

جدید و محصول با کیفیت گام بردارند.
 در این راس��تا با ورود در حوزه خودرو سازی توانستند 
در نخس��تین گام به ازای هر یک میلی��ون خودرو فقط 
200 عدد مرجوعی داش��ته باشند، در صورتی که در آن 
مقطع س��هم مرجوعی واردکنندگ��ان دیگر کمپانی های 
خودرو سازی به آمریکا به ازای هر یک میلیون خودرو 50 
هزار بود که این جهش توانس��ت تأثیر بسیار چشمگیری 
در نزدیک ش��دن محصوالت ژاپنی ب��ه کیفیت و دوری 
آنها از بی کیفیتی بگذارد. گفتنی است که این الگو برای 
حف��ظ کیفیت، تاکنون نیز برای تمامی محصوالت ژاپنی 
در حال اجراس��ت و توانس��ته اند یکی از باالترین عناوین 

کیفیت برای محصوالت را در جهان تصاحب کنند. 

کمپین انتخاباتی و برندسازی سیاسی 

در ان��واع کمپین ه��ای انتخاباتی مش��ارکت و جل��ب آرای رأی 
دهندگان آنان در کانون توجه قرار دارد ولی با پیش��رفت ش��تابزده 
فناوری، تغییرات سریع در ابزار ارتباطات در سال های اخیر کمپین 
تعاملی ها که براساس تعامل دو سویه با مخاطبان شکل می گیرد با 
استقبال زیادی روبه رو شده و در طراحی مراحل اجرایی آن فاز جذب 
مش��ارکت حامیان در نظر گرفته می شود.  این امر موجب می شود 
تا از تمام ظرفیت  نیروی انسانی برای کمپین استفاده شود. بر این 
اساس و قبل از آغاز به کار کمپین و از طریق شبکه های اجتماعی 
و سیاسی می توان به کسب حمایت و جلب توجه پرداخت و امکان 
بهره مندی کمپی��ن از حمایت حامیان مال��ی، داوطلبان همکاری 
فراهم می ش��ود. بنابراین یک کمپین تعامل��ی می تواند به خوبی از 
طریق رسانه های گروهی جدید و تکنولوژی نسبت به سرمایه گذاری 
در حوزه منابع انس��انی و جذب حامیان مالی عاقه مند اقدام کند. 
این کار باید در کلیه بخش های کمپین انجام پذیرد.  فارغ از سطحی 
که رقابت در آن جریان دارد مدیر یک کمپین انتخاباتی از باالترین 
میزان مسئولیت در سازماندهی و رهبری یک تیم برخوردار بوده و 
باید در روز انتخابات تعداد رأی برنده مورد نیاز برای نامزد انتخاباتی 
خود را کسب کنید، بنابراین براساس منابع و کتب موجود وظایف 

زیر را برای مدیر یک کمپین انتخاباتی می توان برشمرد. 
• سازماندهی و مدیریت یک تیم متشکل از پرسنل و مشاوران 
و همچنین تعیین اهداف ش��فاف، فایل ارزیابی و متناسب با یک 
کمپین انتخاباتی برنده و ایجاد یک فرهنگ متعالی و تعهد مورد 

نیاز برای دستیابی به آن اهداف 
• تعیین یک استراتژی در راستای سازماندهی افراد و امور مالی 
تا دس��تیابی به پیروزی در انتخابات. برای انجام این کار همزمان 
با تغییرات محیطی ایجاد ش��ده در کمپین انتخاباتی باید به طور 

مستمر به بازبینی این استراتژی پرداخت. 
• همکاری با نامزد انتخاباتی و تیم انتخاباتی و ایجاد یک تفسیر 
آرمانی از کمپین. این تفسیر آرمانی باید ارزش های موجود را چنان 
تشریح کند که براس��اس آن نامزد انتخاباتی به همکاری ترغیب 
ش��ده و س��ایرین نیز برای حمایت از وی و حض��ور و فعالیت در 

کمپین عاقه مند شوند. 
• تعیین اس��تراتژی ارتباطی به منظور ادغام انواع رس��انه های 
گروه��ی و فراهم س��اختن امکان برقراری تم��اس رأی دهندگان 

داوطلب با کمپین انتخاباتی 
• ایجاد یک اس��تراتژی پویا و یک س��اختار داوطلبانه با هدف 
جذب رأی دهندگان بیشتر در مقایسه با رقیب انتخاباتی مورد نظر 
• مدیریت نامزد انتخاباتی در راس��تای ایجاد انگیزه و تمرکز در 

نزدیکان وی برای انجام اموری که برای پیروزی مورد نیاز است. 
• حفظ حس تعه��د و کاردانی در قبال وظایف موجود و توجه 
دائمی ب��ه ارزش ها و اص��ول نامزد و کمپی��ن انتخاباتی با هدف 

پیروزی در انتخابات. 
نکته کلیدی که یک نامزد انتخاباتی باید در نظر داش��ته باشد 
این اس��ت که آغ��از فعالیت کمپین ه��ای انتخاباتی خصوصا یک 
کمپین تعاملی ماه ها قبل از روز انتخابات است. باید توجه داشت 
که مدی��ران یک کمپین انتخاباتی س��ه منبع اصل��ی در اختیار 
دارند»زمان، پول و نیروی انسانی« بنابراین هرچه فعالیت ها زودتر 
ش��روع شود منابع بیشتری در اختیار کمپین قرار می گیرد. البته 
این به آن معنی نیس��ت که فعالیت ها آنقدر زود ش��روع شود که 
نتوان تخمین و برآورد مناسبی از فضای انتخابات داشت، بنابراین 
باید اس��تراتژی تدوین ش��ود که براساس آن با زمانبندی مناسب 

امکان ایجاد و استفاده از منابع مالی و انسانی، فراهم شود. 

تصمیم گیری با ذهن نیمه هوشیار
راهکارهای افزایش فروش

9  درصد از تصمیم گیری های خرید با ذهن نیمه هوشیار صورت 
می گی��رد.  آیا ما واقعاً به آخرین مدل گوش��ی موبایل هوش��مند 
 نی��از داریم یا کارم��ان با یک موبای��ل ارزان تر که هم��ان نیاز را 

برطرف می کند راه می افتد؟ 
چرا ما یک کفش ورزشی Nike می خواهیم، درصورتی که ظاهراً 
با مدل ه��ای دیگر رقبایش تقریب��اً تفاوتی ندارد!؟ اکث��ر افراد برای 
این س��واالت جواب های منطقی ندارن��د، ما نمی دانیم که دقیقا چرا 
ای��ن محصول را انتخاب می کنیم.  مغز م��ا در اغلب اوقات در حالت 
خودک��ار این تصمیمات را می گیرد.  ما روزانه حدود 10هزار تصمیم 
می گیریم. خیلی از آنها حول خرید هستند. درون ما چه رخ می دهد؟ 
چه نیرویی دکمه »سفارش محصول« را فشار می دهد؟ در تحقیقات 
بازاریابی که برای تهیه یک برنامه مناسب تبلیغات و بازاریابی صورت 
می گیرد، تأثیر ذهن نیمه هوشیار بر رفتار مصرف کننده بسیار مهم 
می شود. در تحقیقات برای بررسی رفتار مصرف کننده ها و اتفاقاتی که 
در مغز صورت می گیرد از دس��تگاهی به نام fMRI که یک دستگاه 
اسکن مغر برای تشخیص پزشکی است، استفاده می شود.  زمانی که 
ش��ما از یک مش��تری بالقوه س��واالتی برای پی بردن به طرز فکر یا 
اولویت های مش��تری در ویژگی های محصول می کنید، ممکن است 

حرف های آنها با عملی که خودشان انجام می دهند متفاوت باشد. 
به عن��وان مث��ال: فروش��گاهی که ان��واع مربا را می فروش��د از 
مشتریانش می پرسد که شما دوس��ت دارید تعداد زیادی از انواع 
مختلف مربا روی قفس��ه ها ق��رار بگیرد و هر کدام را خواس��تید 
س��فارش بدهید، یا اینکه تعداد محدودت��ری از انواع مرباها روی 
قفس��ه قرار بگیرد و در صورت تمایل س��فارش بدهید. جوابی که 
مشتریان دادند این بود: تعداد زیادی از انواع مرباها را قرار بدهید. 
این طوری بهتر می توانیم انتخاب و خرید کنیم. فروشگاه 24 مدل 
مختلف مربا قرار داد، مش��اهده شد که 60درصد از مشتریان جلوی 
نمونه های مربا ایس��تادند، اما فقط 3درصد از افراد خرید کردند.  این 
بار فروش��گاه تعداد انواع مرباها را کم کرد و فقط شش نوع مربا قرار 
داد، مش��اهده شد که 40درصد از مشتریان ایستادند ولی 30درصد 
از آنها خرید کردند. این آزمایش نش��ان می ده��د که لزوما افراد به 
چیزی که می گویند عمل نخواهند کرد.  بنابراین ش��رکت ها باید به 
جای تمرکز روی رأی و نظر مشتریان شان، بیشتر باید به روانشناسی 
رفتار مصرف کننده و بازاریابی عصبی توجه کنند تا بهترین ش��انس 
را در بازار به دس��ت آورند.  در بازارهای پر رقابت معموالً محصوالت 
س��ه ماه پس از معرفی شان در بازار، سقوط می کنند که اسکن مغز 
دالیل تأثیر مثبت یا منفی روی مش��تریان را نش��ان می دهد.  این 
جمله طایی است: کاالیی برنده است که احساسات ما را برانگیزد! 

جرج لوینستین که یک رفتار شناس اقتصاددان است، می گوید: 
بخش اصلی مغز ما مش��غول فرآیندهای خودکار اس��ت، تفکرات 
آگاهان��ه. اتفاق��ات ناخودآگاه زیاد و آگاهانه کم��ی در ذهن ما در 
جریان اس��ت.  مغز ما در اغل��ب اوقات به صورت خودکار در حال 
فعالیت است، مثل رانندگی خودرو، شاید اوایل با آگاهی و تمرکز 
دنده عوض و تمرکز زیادی را آگاهانه به آن معطوف می کردید ولی 
بعد از مدت ها دیگر ش��ما به صورت خودکار بدون تفکر و آگاهی 
مث��ل قبل دنده عوض می کنید.  بنابراین ذهن نیمه هوش��یار ما 
رفت��ار مصرف کنندگان را بهتر از رفتار آگاهانه ما توضیح می دهد. 
90درصد از تصمیمات خرید به صورت خود آگاه انجام نمی شوند 
Apple, Coca- و این به دلیل آن است که برند ها و محصوالت
masirezehni. com برنده هستند.    منبع Nivea و Cola

با هم رشد کنیم یادداشت

مهرداد انوری 
دکترای مدیریت کسب و کار 

سعید احمدیان
عضو هیات مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران
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پاس�خ:  یکی از مس��ائلی که برخی از س��ازمان ها با آن 
مواجه می شوند روزمرگی شغلی است. این امر ممکن است 
به دالیل مختلفی همچون فش��ار کاری، مس��ائل شخصی، 
بی انگی��زه بودن، یکنواخت��ی محیط ک��ار، عوامل فیزیکی 
و... ب��ه وجود آمده باش��د. ام��ا نکته قابل توجه این اس��ت 
که ش��ما کارمندانی خالق دارید ک��ه می توانند با ایده های 

خود س��ازمان ش��ما را ارتقا دهند اما به دالیلی این کار را 
نمی کنند. اقدامی که شما می توانید برای رفع این مسئله و 
بروز خالقیت های کارکنانتان انجام دهید این اس��ت که در 
محیط کارتان امنیت ایجاد کنید، زیرا اگر کارمندان ش��ما 
به شما اعتماد نداشته باشند ایده های خود را به شما منتقل 
نمی کنند. همچنین ممکن است هنگام بیان ایده های خود 
با برخورد مناس��بی روبه رو نش��ده باش��ند، این موضوع نیز 
می تواند در عدم بروز خالقیت آنها مؤثر باش��د. سعی کنید 

در محیط کار شرایطی ایجاد کنید تا ارتباطات میان شما و 
کارکنانتان بهبود یابد و آنها را در بیان ایده ها و نظرات شان 
تش��ویق کنید. اگر آنها ایده های خوب��ی ارائه می دهند آنها 
را تش��ویق کنید و هرگز به خاطر ایده های نامناس��ب تنبیه 
یا تحقیرش��ان نکنید. این نکته را به یاد داش��ته باشید که 
کارکنان خالق س��رمایه های ش��ما هس��تند پس برای آن 
وقت بگذارید تا ایده ها به جریان بیفتند و ش��اهد نتایج این 

سرمایه گذاری باشید. 

کارمندانخالق

س�وال:سالهایزیادیاستکهکس�بوکاریرامدیریتمیکنم.مدتیاستکاراییکارکنانمکاهشپیداکردهودیگردرانجامکارهایشان
خالقیتینشاننمیدهندودچاریکنواختیشدهاند.لطفامراراهنماییکنیدکهعلتاینامرچیستوچگونهمیتوانماینمشکلرارفعکنم،

طوریکهکارمندانمباتمامقابلیتهایشانکارکنندوخالقباشند؟
کلینیک کسب و کار

ک��ار پردرآم��د ب��ا س��رمایه کم 
رویای همه انسان های زمین است. 
به عن��وان فردی بالغ در جامعه چه 
از جان��ب والدین تان ارثیه و ثروت 
زیادی کس��ب ک��رده باش��ید چه 
نه، ب��از باید برای خودتان ش��غلی 
پیدا کنید ک��ه در طول زندگی به 
آن اش��تغال داش��ته باش��ید. حال 
اگ��ر جزو آن عده مع��دودی که از 
والدین شان ارثی گرفته اند نباشید، 
یافتن ی��ک کار پردرآم��د دغدغه 
همیشگی شما می شود. اگر مهارت 
خاصی داش��ته باش��ید ک��ه با آن 
بتوانید به درآمد خوبی برس��ید که 
عموما جای نگرانی نیست، اما عده 
بسیاری از افراد دل شان می خواهد 
در کن��ار مهارتی که دارند و کاری 
ک��ه انج��ام می دهند یک ش��غل 
پردرآمد با سرمایه کم پیدا کنند و 
به شغل های زودبازده که برایشان 
درآمد خوبی به هم��راه دارد روی 

بیاورند. 
1- به س��راغ ش��غل هایی بروید 
که نیاز روز جامعه اس��ت و میزان 

تقاضا برای آن خیلی زیاد اس��ت. 
مؤسس��ه کریر بیلدر سال گذشته 
فهرستی از مشاغلی را معرفی کرد 
ک��ه به دلیل میزان باالی تقاضا در 
جامعه در زم��ره کارهای پردرآمد 
بودند. این مش��اغل ک��ه عموما در 
حوزه فناوری اطالعات، پزش��کی و 
فروش و بازاریابی هستند عبارتند 
از: مسئول بازاریابی، توسعه دهنده 
پرس��تار  اپلیکیش��ن،  و  نرم اف��زار 
مدیر  صنعتی،  مهندس��ی  رسمی، 
شبکه و سیس��تم های کامپیوتری، 
توس��عه دهنده وب، مدیر خدمات 
درمان��ی و پزش��کی، فیزیوت��راپ، 

مدیر فروش. 
 ش��اید بتوان گفت این فهرست 
تا حدی به نی��از روز جامعه ایرانی 
نیز نزدیک است. می توان به عنوان 
یک ک��ار پردرآمد با س��رمایه کم 
در ای��ران به مش��اغل ب��ا تخصص 
کامپیوت��ر اش��اره ک��رد. در حال 
حاض��ر هم��ه کس��ب و کارها حتی 
ه��م  کوچ��ک  س��وپرمارکت های 
نیاز ب��ه کامپیوت��ر و نرم افزارهای 
مربوط به شغل ش��ان دارند. در این 
رابطه هر نوع تخصصی که داش��ته 

باش��ید می تواند شما را به یک کار 
پردرآمد با س��رمایه کم سوق دهد. 
از ش��غل های پردرآم��د دیگ��ر در 
ایران می ت��وان به ج��راح زیبایی، 
مرب��ی و بازیکن فوتب��ال، وکیل و 
مش��اور خانواده و بازیگر س��ینما و 

تلویزیون اشاره کرد. 
2- به س��راغ چند ک��ار پردرآمد 
ب��ا س��رمایه ک��م بروی��د ک��ه هم 
به زودی بتوانید کسب و کار خود را 
راه بیندازی��د و هم نی��از به تأمین 
سرمایه اولیه نداشته باشید. اگر از 
دنیای کارمندی خس��ته شده اید و 
دل ت��ان می خواهد ب��رای خودتان 
ک��ار کنی��د و از طرفی ی��ک کار 
پردرآمد هم داش��ته باشید، خوب 
است به یک کارآفرینی جمع و جور 
و یک ش��غل ب��ا س��رمایه کم فکر 
کنید. ای��ن روزها اجاره کردن یک 
مغ��ازه ی��ا کارگاه کوچ��ک ممکن 
اس��ت کمی س��خت باش��د، اما به 
امتحانش می ارزد و می توانید یک 
توزی��ع و فروش محص��ول خاصی 
را راه بیندازی��د. ی��ا برای یک برند 
بازاریاب��ی  پرف��روش  و  محب��وب 
کنید و درصد س��ود خود را وصول 

کنید. حت��ی اگر قوم و خویش��ی 
در حاشیه ش��هر محل زندگی تان 
دارید می توانید ب��ه پرورش ماهی 
و بوقلم��ون ه��م فک��ر کنی��د و با 
مش��ارکت مالی و ک��اری چند نفر 
حوضچ��ه  ی��ک  دوس��تان تان  از 
پ��رورش ماه��ی راه بیندازید. اگر 
ه��م تخص��ص و فن م��ورد نیاز را 
داش��تید می توانی��د در حوزه انواع 
مشاغل تعمیرکاری و خدماتی و... 
مثل تعمیرکار، برقکار، بنا و گچکار 
خوش بدرخش��ید. جامعه در حال 
پیشرفت اس��ت و هر نوع خدماتی 

را پذیراست. 
3- به یک ش��غل پردرآمد خانگی 
بیاوری��د.  روی  من��زل  در  ک��ار  و 
همیش��ه این طور نیس��ت که فقط 
خانم ها ب��ه دنبال مش��اغل خانگی 
باش��ند. ام��روزه مش��اغل خانگ��ی 
پردرآمد برای آقای��ان از محبوبیت 
بیش��تری برخوردارند. اگ��ر نگاهی 
به فهرست شغل های خانگی داشته 
باشید می بینید که بسیاری از آنان 
را می توانید ب��ه راحتی و با آموزش 
خیل��ی کوتاه��ی و نیز ب��ا کمترین 
س��رمایه و درآم��د در من��زل خود 

انجام دهی��د و یک کار پردرآمد در 
منزل داش��ته باشید. کارهایی نظیر 
تلفنی،  بازاریاب��ی  نویس��ی،  وبالگ 
ف��روش ک��اال به ص��ورت مزایده و 
حراج، ترجم��ه، تدریس خصوصی، 
پرورش گیاه��ان خانگی، طراحی و 
دوخت لباس، ساخت جعبه کادویی 
و عروسک سازی، فعالیت در صنعت 
خوراکی و غ��ذای خانگی می توانند 
گزینه های خوبی برای ش��روع یک 

کار پردرآمد در منزل باشند. 
4-در فک��ر پیدا کردن یک ش��غل 
دوم یا یک شغل آزاد باشید. اگر شما 
هم ش��غلی دارید که هر ماه حقوقی 
می گیری��د، اما کف��اف زندگی تان را 
نمی ده��د و در فک��ر ک��ار پردرآمد 
دیگری هس��تید نیاز نیست حتما از 
ش��غل خود خارج ش��وید و به دنبال 
کار جدی��د باش��ید. می توانید برخی 
کاره��ا را به عن��وان ش��غل دوم خود 
انتخاب کنید. در فهرس��ت شغل های 
آزاد پردرآم��د در ای��ران می توان به 
عکاس��ی،  مترجم��ی،  نویس��ندگی، 
فعالی��ت بازاریاب��ی در فضای مجازی 
و مش��اغل مربوط به توسعه و بهبود 

موتورهای جست وجو اشاره کرد. 

در  معاش��رت  آداب  جام��ع  »کت��اب   
محیط کار« نوش��ته پیتر پس��ت و همکاران 
با ترجمه مریم تقدیس��ی توس��ط انتشارات 
پندار تابان روانه بازار کتاب ش��د. این کتاب 
اثر دیگری از موسس��ه امیلی پست است که 
بیش از پنج نس��ل در زمینه آداب اجتماعی 
و ارتقای مهارت های فردی فعالیت می کند. 
نویسندگان این اثر، مهم ترین دغدغه ای را 
که به آن پاس��خ داده ان��د بی ادبی در محیط 
ک��ار می دانن��د. در دنیای امروز که بیش��تر 
س��اعات روزانه ما در محیط ک��ار می گذرد، 
آگاهی و عمل مبتنی بر آداب اجتماعی تاثیر 
به س��زایی در جایگاه و منزل��ت اجتماعی ما 
خواهد داشت. چنانچه به دنبال بهبود روابط 
اجتماعی مان باش��یم ی��ا بخواهیم در محیط 
کار ارتقا یابیم، بی تردید بدون رعایت نزاکت 
و اصول روابط اجتماعی موفق نخواهیم بود. 
ای��ن کتاب به م��ا می گوید ک��ه چگونه از 
مهارت ه��ای فردی ب��رای موفقیت حرفه ای 
اس��تفاده کنیم. در مصاحبه ک��اری چگونه 
ظاهر ش��ویم، همچنین می توانیم با مطالعه 

آن روابط م��ان با همک��اران و مدیران مان را 
س��امان دهیم، به ما نشان می دهد که برای 
موفقیت در جلسات کاری باید چگونه عمل 
کنیم، در ش��بکه های اجتماعی چگونه ظاهر 
ش��ویم، چه مالحظاتی را باید برای ش��رکت 
در نمایش��گاه ها و س��مینارها رعایت کنیم و 
بسیاری پرس��ش ها و باید و نباید های دیگر 
ک��ه عمل ک��ردن به آنه��ا منجر ب��ه حضور 

موفقیت آمیز ما در محیط کار خواهد شد. 
کتاب جامع »آداب معاشرت« کتابی است 
که با هدف پاسخ دادن به این سواالت نوشته 
شده اس��ت، با هدف ایجاد و افزایش اعتماد 
به نفس در مخاطبانش. نویس��ندگان س��عی 
دارند نه تنها ما را ب��ه فردی بهتر، با اعتماد 
به نفس تر و دلنش��ین تر تبدی��ل کنند، بلکه 
باعث ایجاد روابط��ی پایدارتر و ثمربخش تر 
با همکاران مان ش��وند. یک��ی دیگر از نکات 
حائز اهمیت کتاب ب��ه روز بودن موضوعات 

آن است. 
این کتاب در ش��ش بخش و 423 صفحه 

منتشر شده است. 

چطوریککارپردرآمدباسرمایهکمداشتهباشیم

 ۴ راه که یک کار پردرآمد
 با سرمایه کم داشته باشیم

کلید

۵شغلیکههرکارآفرینبایدقبلاز
راهاندازیکسبوکارآنهاراتجربهکند

افراد کمی پیدا می ش��وند ک��ه کار خود را ب��ا کارآفرینی، 
به عنوان نخس��تین تجربه ک��اری آغاز کنن��د. کارآفرینی در 
مقایس��ه با مش��اغل حرفه ای سنتی، ریس��ک پذیرتر است و 
نسبت به آنها نیاز به سرمایه بیشتری برای را  ه اندازی دارد. اگر 
قبل از اینکه کارآفرین ش��وید یک ش��غل ثابت داشته باشید، 
مجموعه ای از مهارت ها، تج��ارب، بینش ها و همین طور پول 
الزم ب��رای موفق ش��دن در این ک��ار را در اختیارتان خواهد 

گذاشت. 
احتم��اال همان گونه ک��ه می دانی��د، برخی ش��غل ها بهتر 

می توانند روند آمادگی برای کارآفرینی را تسهیل کنند. 
هر ش��غل دفتری احتماال می تواند برای شما سرمایه الزم و 
ارتباط��ات جدیدی را به ارمغان بیاورد. با این وجود مش��اغل 
س��اده تر نیز می توانند به شما کمک کنند و مهارت های الزم 

برای اداره مؤثر یک کسب وکار را بیاموزند. 

1-خردهفروشیکردن
مشاغل خرده فروشی به شما فرصت رشد مهارت های زیادی 
را می دهد که البته ربطی به متصدی صندوق فروشگاه بودن 
یا دسته بندی اجناس ندارد! شما با مشتریانی مواجه خواهید 
شد که ممکن است خودشان هم ندانند چه می خواهند! پس 
از صحبت کردن با مش��تریان شما می توانید بفهمید که آنها 
به دنبال چه چیزی هستند و قادر خواهید بود محصول مورد 

نیازشان را به آنها پیشنهاد دهید. 
پ��س از چند ماه ق��ادر خواهید بود با نگ��اه کردن به رفتار 
مشتری، نیازهایش را حدس بزنید. این یکی از آن شیوه هایی 
اس��ت ک��ه در آن می آموزید چگونه ذهن اف��راد را بخوانید و 
نیازها و خواسته های ش��ان را پیش بین��ی کنید. عالوه بر این، 
فرص��ت کنار  آم��دن با مش��تریان بداخالق و ناراض��ی را نیز 
خواهید داش��ت. هم��ه چیز در این حالت به توانایی ش��ما بر 
می گردد تا شکایات آنها را شنیده و همه چیز را درست کنید. 
این تجربه برخورد با مشتریان ناراضی در آینده بسیار به شما 

کمک خواهد کرد. 

2-صنعتغذا
غذا به ویژه غذاهای آماده، صنعت جذابی نیس��ت. برخی از 
آش��پزها و سرآش��پزها به مهارتی دس��ت می یابند که احترام 
و تحس��ین قابل مالحظه ای برای ش��ان به همراه دارد اما این 
موضوعی نیس��ت که ما به دنبال آن هس��تیم. حرف ما اینجا 
درب��اره آماده کردن م��واد  غذایی در یک آش��پزخانه گرم در 

سریع ترین زمان ممکن برای مشتریان منتظر است. 
شما با کار کردن در چنین وضعیتی چیزی از پیش بینی های 
مالی یا الگوهای س��ودآوری ی��اد نمی گیرید اما در عوض، کار 
کردن در محیطی با فشار کاری باال را تجربه خواهید کرد. در 
این ش��غل مجبور هستید س��ریع کار کنید، چند کار را با هم 
انجام دهید و در س��خت ترین شرایط سفارش ها را به بهترین 
ش��کل ممکن آماده کنی��د. )و اغلب با اف��رادی کار کنید که 

مهارت زیادی در کارشان ندارند( 
این همان محیط طاقت فرس��ایی است که به خوبی شما را 
برای آش��پزی در شرایط س��خت، که همان کارآفرینی است، 

آماده می کند. 
 

۳-فروشندگی
فروش��ندگی می تواند حرک��ت مهمی برای ه��ر کارآفرین 
مش��تاق باش��د، حتی اگر در ابتدا در ش��غلی مانند بازاریاب 
تلفنی مش��غول به کار ش��وید. به هنگام فروش��ندگی ش��ما 
مهارت ه��ای ارتباط��ی مه��م را در حین صحبت ب��ا افراد در 
مورد همه جنبه های زندگی یاد می گیرید. شما در این شغل، 
مهارت ه��ای ترغیب اف��راد به خرید را همزم��ان با باال رفتن 
مهارت تان در معامله فرا  می گیرید. ش��ما با نیازهای مشتری 
آش��نا ش��ده و نحوه ارضای آنها را ی��اد می گیرید که این کار 
در آینده برای تولید محصوالت با کیفیت باال به ش��ما کمک 

خواهد کرد. 
عالوه بر این موارد، در محیطی کار خواهید کرد که بخشی 
از پرداخت ها در آن براس��اس حق کمیس��یون اس��ت. به این 
صورت امرار معاش ش��ما در این شغل به توانایی تان در موفق 
ش��دن بستگی دارد که دقیقا مشابه کارآفرینی است. در واقع 
در مش��اغل مبتنی بر حق کمیس��یون می توانید صاحب یک 

کسب وکار بودن را تجربه کنید. 

۴-خدماتبهمشتری
می توان این طور ادعا کرد که تقریباً می توان در هر شغلی )از 
جمله س��ه شغل ذکر شده قبلی( خدمات مشتری را مشاهده 
ک��رد، اما ب��ا این حال فکر می کنم تجرب��ه نقش »خدمات به 

مشتری« به صورت انحصاری می تواند بسیار مهم باشد. 
اف��رادی که در ش��غل خدم��ات مش��تری فعالی��ت دارند 
مجبور هستند در تمام س��اعات شبانه روز به سرعت به امور 
مش��تریان رس��یدگی کنند. این افراد بدترین، پرتوقع ترین و 
خشمگین ترین جنبه های انسان ها را می بینند و همین تجربه 
می تواند به ش��ما برت��ری الزم در یک محیط رقابتی ش��دید 
را هدیه دهد. حفظ خونس��ردی چهره هنگامی که مش��تری 
ناراضی بر س��ر شما فریاد می کش��د، اصاًل موضوع خنده داری 
نیس��ت اما در عم��ل می تواند برای مواجه ش��دن با هر گونه 

چالش با مشتریان، که پیش روی شماست، آماده تان کند. 

۵-مدیریت
آخری��ن پیش��نهاد ای��ن اس��ت ک��ه پی��ش از آنک��ه وارد 
س��رمایه گذاری در یک فرآیند کارآفرینانه شوید، سعی کنید 
تجربه ای ک��اری در زمینه مدیریت به دس��ت آورید. ش��غل 
مدیری��ت مورد نظ��ر حتماً نبای��د مدیریت اداری باش��د که 
کارکنان ش��ما همگ��ی تحصیلکرده و حرفه ای باش��ند، بلکه 
مدیر یک رستوران یا فروشگاه بزرگ بودن هم می تواند بسیار 

آموزنده باشد. 
در هرگونه ش��غل مدیریتی با مفاهیم کار گروهی، تفویض 
اختیار، مدیریت زمان و تخصیص منابع آشنا خواهید شد که 
همه آنها هنگام اداره یک کسب وکار برای شما مفید خواهند 

بود. 
به ش��خصه معتقدم که یک پس��ت مدیریتی می تواند برای 

شما بسیار مفیدتر از هر کالس یا جزوه آموزشی باشد. 
چنانچ��ه در هرکدام از مش��اغل باال فعالیت داش��ته اید به 
تجربه های��ی ک��ه در آن دوران کس��ب کرده ای��د مجددا فکر 
کنید. در مورد کار گروهی چه چیزهایی آموخته اید؟ در مورد 
رهبری چطور؟ مدیریت زمان هم در آنجا اهمیت داشت؟ این 
درس ها همگی نکاتی ظریف هس��تند که هیچ کس به آسانی 
آنها را در اختیار ش��ما قرار نمی دهد اما اگر شما پذیرای آنها 
باشید، به سادگی می توانید آنها را با سبک کاری خود تلفیق 
کنید. هر اندازه چشم اندازها و تجارب بیشتری را کسب کنید 
به همان مقدار نیز می توانید کسب وکار خود را بهبود بخشید. 
cetka.ir:منبع

کارتابل

تجربههایگرانبها

شکس��ت در کس��ب وکار از نقطه نظر اقتصادی یک امر کاماًل 
طبیع��ی و در بس��یاری از م��وارد مطلوب اس��ت. در واقع آنچه 
ش��ومپیتر تحت عنوان تخریب خالق مورد تأکی��د قرار داد، بر 
جایگزینی مداوم س��اختارهای جدید به جای س��اختار قدیمی 
اشاره می کند. اگر بخواهیم از نقطه  نظر تحلیلی و خارج از گود 
به ماجرا نگاه کنیم، همه چیز بس��یار طبیعی به نظر می رس��د؛ 
برند و مؤسسه ای در بازار موفق خواهد بود که قواعد بازی را به 
خوبی رعایت کرده و خود را با تغییرات سازگار کند. با این حال 
همه چیز به اینجا ختم نمی شود. هنگامی می توان به مشکالت 
شکست به صورت دقیق پی برد که اندکی از جایگاه تحلیلی مان 
پایین ت��ر آمده و خ��ود را به جای یک صاحب کس��ب وکار قرار 
دهیم. بدون شک در این شرایط دیگر شکست برای ما مطلوب 

یا مولد اقتصادی نخواهد بود. 
در ای��ن ای��ده قصد داریم به یک حقیقت تلخ اش��اره کنیم و 
راهکار بهره برداری حداکثری از این حقیقت نامطلوب را نش��ان 
دهیم. در گام نخس��ت باید میان انواع شکس��ت در کسب وکار 
تفکیک قائل ش��د. به عبارت س��اده، همه افراد در این نکته که 
شکست باعث ناکامی شان می شود، مشترک هستند. با این حال 
تفاوت قابل مالحظه ای میان شکس��ت و اخراج اس��تیو جابز از 
ش��رکتش با شکست یک فرد معمولی وجود دارد. افرادی مانند 
جابز، ادیسون و دیسنی در حالی متحمل شکست هایی در طول 
دوران حرفه ای خود ش��دند که تمام تالش خود را در راس��تای 
کسب بهترین نتیجه انجام داده بودند. این نوع شکست را بیشتر 
می توان با درصد غیرقابل پیش بینی تحوالت کسب وکار مرتبط 

دانست. 
گ��ام بع��دی در تحلیل چنین شکس��ت هایی نح��وه برخورد 
و واکنش ش��ما نس��بت به آن اس��ت. این حقیقت که در انجام 
کاری شکس��ت خورده اید به صورت یک واقعیت خود را نمایان 
می کند که افراد به آن معناهای متفاوتی می بخش��ند. بر همین 
اس��اس می توان میان دو دیدگاه مثبت و منف��ی در مواجهه با 
آن تفاوت قائل ش��د. باید یادآوری کرد که در بسیاری از موارد 
آکادمیک تفاوت میان ذهنیت کارآفرینانه با اشکال متضادش را 
به وس��یله تشریح تفاوت میان دیدگاه مثبت و منفی به حوادث 
بیان می کنند. همانطور که در سطر باال بیان شد، مدیران موفقی 
در س��طح دنیا شکست های هولناکی را متحمل شده اند. در این 
میان قصد دارم داس��تان کوتاهی درمورد استیو جابز بیان کنم. 
اغل��ب افراد فعال در زمینه تج��ارت الکترونیک به خوبی اخراج 
جابز از ش��رکتی را که خود بنیانگذاری ک��رده بود به یاد دارند. 
آن ط��ور که خود ای��ن مدیر ب��زرگ در مصاحبه های بعدی اش 
عنوان کرده است، آن مقطع یکی از دردناک ترین دوران زندگی 
وی را ش��امل می شود. با این حال موس��س برند اپل یک روی 
دیگر از این حادثه بزرگ را هم تشریح کرده است: »اگر بخواهم 
منصفانه بگویم، آن شکست بهترین حادثه ای بود که در آن زمان 
می توانس��ت برای من رخ دهد. در واق��ع پس از اخراج بندهای 
زیادی از زندگی من پاره شد که فرصت کسب تجربه های جدید 
را به م��ن داد. اگر هنوز بدون وقفه در حال کار برای اپل بودم، 

شاید اکنون چنین موفقیت هایی را کسب نمی کردم.«
گام س��وم و نهایی نحوه تبدیل شکس��ت به پیروزی است. به 
خوب��ی به یاد دارم که در اوای��ل دوران حرفه ای خود خبر ضرر 
چند میلیون دالری یکی از ش��رکت های مش��هور، در رسانه ها 
دست به دست می شد، اما شاید جالب تر از این ضرر مالی بزرگ، 
ش��یوه برخورد و واکنش مدیرکل آن شرکت در قبال این ماجرا 
بود. اگرچه مدیر عملیاتی آن ش��رکت آم��اده اخراج بود، با این 
ح��ال تجربه گرانبهای وی چند میلیون دالر خرج روی دس��ت 
شرکت گذاشته بود. بر همین اساس مدیرعامل شرکت مذکور از 

اخراج فرد موردنظر خودداری کرد. 
اینکه چگونه باید جلوی شکس��ت را گرفت، بحثی اس��ت که 
بارها در رس��انه ها تکرار ش��ده و خواهد ش��د. با این حال نکته 
مهم در نحوه مدیریت شکس��ت نهفته اس��ت. این تصور رایج و 
غلط که می توان بدون شکست به موفقیت رسید نه تنها خیالی 
بیش نیست، بلکه هیچ موید عینی ندارد. براساس پژوهش های 
صورت گرفته، اغلب کارآفرینان و فعاالن حوزه کسب وکار بیش 
از پنج بار در طول هفت سال ابتدایی فعالیت حرفه ای خود دچار 

شکست می شوند. 

توصیههایحرفهایازمدیرانموفق
توصیه های��ی را ک��ه در ای��ن بخش طرح می کنم، ش��اید در 
نگاه نخس��ت جنبه بسیار آرمانی داشته باشد. با این حال اغلب 

کارآفرینان بزرگ از این قواعد پیروی می کنند. 
-خود را ببخشید: اینکه شکست خورده اید، می تواند به دلیل 
کم کاری ش��خص شما یا سایر عوامل باش��د. نکته مهم در این 
میان بخشیدن خودتان است. قرار نیست از خود انتقام بگیرید، 

بلکه باید راه را برای کسب موفقیت هموار سازید. 
-از شکس��ت درس بگیرید: این نکته بارها توس��ط اساتید و 
مشاوران توصیه شده است. در واقع شکست یک فرآیند معموال 
طوالنی مدت اس��ت که می توان آن را به صورت سیس��تماتیک 

مورد بررسی و تحلیل قرار داد. 
-ب��ه دیگران آم��وزش دهید: حداقل کاری ک��ه می توانید در 
آینده انجام دهید، جلوگیری از ارتکاب اشتباهی تکراری توسط 

کارمندان تان است. 

ترجمه:گلنوشمحبعلی
lesechos:منبع
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صنع��ت دباغ��ی و تولید چ��رم و فرآورده های وابس��ته به آن 
اگرچه تاکنون آنچنان که باید و ش��اید جدی گرفته نشده است 
و به عن��وان یک مزیت نس��بی هیچ گاه مورد توج��ه نبوده ولی 
می تواند جایگاه ویژه در اقتصاد ایران بازی کند. دیدن منظره ای 
از زمین های خاکی که با پش��م های رنگی و س��فید گوسفندان 
پوشانده ش��ده است، شاید تصویری سوررئال و فراواقعی به نظر 
برس��د و توصیف های داس��تانی از یک نویسنده آمریکای التین 
همچون مارکز، س��اراماگو، یوس��ا و … یا پس زمینه نقاش��ی از 
سالواور دالی نقاش اس��پانیایی را در ذهن تداعی کند، ولی این 
نه یک نقاشی یا توصیف بخشی از نوشته یک نویسنده سوررئال 
که تصویری کامال واقعی اس��ت که کمی آن سو تر از جنوبی ترین 
نقطه پایتخت در بیابان های فش��افویه می توان آن را تماشا کرد، 
درس��ت در زمین های خاکی جا گرفته بین سوله های آجری در 
ش��هرک صنعتی چرم ش��هر تهران؛ دیدن این تصاویر همزمان 
اس��ت با استشمام بوی تند و تیز مواد شیمیایی ای درست شبیه 
جرم گیرها و ش��وینده های قوی که بوی شان تا مغز سرتان نفوذ 
می کند، اما هس��تند کسانی که با چکمه های باال کشیده تا زانو 
در این ش��رایط س��خت کار می کنند و آخرین ش��عله های باقی 
مان��ده از یک صنع��ت قدیمی و با س��ابقه چند هزار س��اله در 
کش��ور را روشن نگه داشته اند؛ صنعتی که ریشه عمیق حتی در 
فرهنگ عامیانه دارد تا جایی که برای نش��ان دادن عاقبت کارها 
و س��رانجام حس��اب پس دادن به کار گرفته می شود: »عاقبت، 

گذر پوست به دباغ خانه می افتد.«
ب��ه گزارش اقتص��اد آنالین، صنع��ت دباغ��ی و تولید چرم و 
فرآورده های وابسته به آن اگرچه تاکنون آنچنان که باید و شاید 
جدی گرفته نش��ده اس��ت و به عنوان یک مزیت نسبی هیچ گاه 
م��ورد توجه نبوده ول��ی می تواند جایگاه وی��ژه در اقتصاد ایران 
بازی کند، برای درک واقعی این موضوع تنها کافی است به این 
آمار توجه کرد که ایران دارای ۵/۵ درصد تولید س��االنه پوس��ت 
خام گوسفندی و بزی )ماده خام تولید چرم سبک( و 0/۵ درصد 
پوس��ت خام گاوی و گوساله )ماده خام چرم سنگین( در جهان 
اس��ت؛ اعدادی که به خصوص از نظر تولید چرم سبک می تواند 
فرصتی اقتصادی برای کش��ور محسوب ش��ود و میلیون ها دالر 
ارزش افزوده به همراه داشته باشد ولی نادیده گرفتنش در طول 
س��ال ها و دهه ها و تصمیمات غیرکارشناسانه برای آن از سوی 
دولتمردان کار را به جایی کش��انده که به نظر می رس��د دیری 

نمی گذرد که گذر خود این صنعت را هم به دباغی بکشاند. 
حاج آقا صادقی که با بیش از ۷0 سال سن با روپوش آبی رنگ 
کار پش��ت میز کوچک��ش در دفتر یک��ی از کارخانه های تولید 
چ��رم و فرآورده های آن در ش��هرک صنعتی چرم ش��هر تهران 
نشس��ته از سنگ اندازی ها در کار گالیه دارد و آنجایی که حرف 
حمایت به میان می آید به شوخی و خنده می گوید: »گوش ما را 
 نبرند و پوس��ت مان را نکنند، حمایت پیش کش شان؛ من در این 
۵0 س��ال که کار چرم و دباغی انجام می دهم هیچ وقت ندیده ام 
که به جز س��نگ اندازی کاری کنند؛ نشده یک شب سر آسوده 

زمین بگذاریم.«

حکایت تولید ساالمبور، وتبلو و چرم
با ورود به کارگاه صنعتی تولید چرم س��بک )چرم گوسفندی 
و بزی( در کنار بوی بس��یار تند مواد ش��یمیایی که البته کم کم 
ب��ه آن عادت می کنید؛ نخس��تین چیزی ک��ه نگاه تان را جلب 
می کند دس��ته های بزرگ پوست های گوسفندانی است که روی 
هم چیده ش��ده اند و سطح ش��ان برای جلوگیری از فاسدش��دن 

نمک زده شده است. برای تبدیل شدن پوست گوسفند، بز و… 
ب��ه انواع چرم باید مراحل مختلفی طی ش��ود و معموال این کار 
ش��ش تا هفت روز زمان نیازمند دارد ت��ا محصول نهایی یعنی 
چرم فینیش تولید ش��ود. در نخس��تین مرحله کار در کارخانه 
پوس��ت های خریداری شده بررسی و از نظر کیفیت دسته بندی 
می شود تا برای گردن بری و دوربری آماده شوند. عبداهلل کارگر 
جوانی که با چاقویی تیز در کنار پوس��ت های نمک زده ایستاده 
مس��ئول این کار اس��ت؛ او روزانه ۲000 پوست را گردن بری و 
دوربری می کند. وی می گوید: برای اینکه خون ها و آلودگی های 
احتمالی باقی مانده در پوس��ت ها بتوانند خارج ش��وند، پیش از 
اینکه پوس��ت برای دباغی برود، گوشه های خاص آن به خصوص 
بخشی که گردن است باید بریده شود تا مویرگ ها باز شده و در 
مراحل شست و شوی پوست پاک شوند. همچنین وظیفه من این 
است که بخش های زائد را ببرم تا پوست برای کار شکیل باشد.

پس از گردن بری پوس��ت ها در حوضچه های مخصوصی جای 
می گیرند تا خیس و شس��ته ش��وند و نمک  زده ش��ده از سطح 
آنها پاک ش��ود؛ مرحل��ه ای که در اصطالح صنع��ت چرم به آن 
»لش بری« گفته می ش��ود. پوس��ت گوس��فندان بای��د چندین 
س��اعت در این حوضچه ها ک��ه غلتک هایی هم در آنها قرار دارد 
باق��ی بماند تا خوب خیس بخورن��د، در این مرحله به آب انواع 
صابون های خاص، مواد ش��یمیایی و مواد آنتی باکتری و…هم 
اضافه می شود تا چربی های پوست گرفته و پوست تمیزتر شود. 
با گذش��ت حدود شش تا هش��ت ساعت حاال نوبت آن است که 
کارگران پوست ها را از حوضچه خارج کنند و کار ادامه یابد. آنها 
پوست ها )از پش��ت( را روی سطحی قرار می دهند و محلولی از 
ترکیب س��ولفور، آهک، آب و… را به آنها می زنند تا ریشه پشم 

روی پوست سست شود و امکان کندن پیدا کند. 
در میانه س��الن کارگاه چرم س��ازی در یک ردیف س��ه کارگر 
با دس��تانی که با دستکش پوشانده ش��ده رو به روی میز کاری 
ایستاده اند؛ آنها در یک حرکت چرم هایی را که سطح پشت شان 
با مواد ش��یمیایی آغشته ش��ده روی میز قرار می دهند و بعد با 
کش��یدن یک تیغه روی آنها، پشم هایی را که حاال دیگر سست 
ش��ده اند از پوست جدا می کنند. پس از این نوبت به قرار گرفتن 
پوس��ت ها در باالبان )یا درام( می رس��د؛ ماش��ین گردی که در 
واقع بشکه بسیار بزرگی است که در آن غلتک هایی قرار دارد و 
پوست در آن جای می گیرد و در چندین مرحله )در ساعت های 
طوالنی( با ترکیب ش��دن با آب و مواد شیمیایی گوناگون کامال 
شس��ته و یک دست می شوند؛ اقداماتی که معموال دو تا سه روز 
زم��ان می برد. پس از طی این مراحل پوس��ت که حاال س��طح 
آن ش��فاف اس��ت )البته چربی دارد( دوباره وارد حوضچه هایی 
می ش��ود که پر از اس��ید و نمک هس��ت؛ ترکیبی ک��ه در واقع 
نقش��ش نگهدارندگی است. پوست بعد از چند ساعت حضور در 
این محلول خارج می ش��ود تا خوب خش��ک شود. پوست نسبتا 
س��فیدرنگی که حاال با آن رو به رو هس��تید در اصطالح صنعت 
چرم »ساالمبور« نامیده می شود؛ محصولی که به تنهایی امکان 
صادرات و ارزش افزوده باالیی دارد، اما اگر بخواهند س��االمبور 
را به چرم تبدیل کنند باید بعد از مرحله خیس��اندن در محلول 
اس��ید و نمک ابتدا چربی روی سطحش را بگیرند و بعد دوباره 
آن را در داخ��ل باالب��ان قرار دهند و به آن ماده ش��یمیایی که 
»کروم« نامیده می ش��ود، اضافه کنند و حدود ۲۴ ساعت دوباره 
آن را در باالبان نگه دارند. محصولی که بعد از این مرحله تولید 
می ش��ود، »وتبلو« نام دارد که آن هم همچون س��االمبور ارزش 
اف��زوده باالیی ب��رای صادرات دارد. پوس��ت در مرحله ای که به 

وتبلو تبدیل می ش��ود به رن��گ آبی در می آی��د و اگر بخواهند 
آن را ب��ه چرم تبدی��ل کنند، باید ابتدا کمی از س��طح آن را با 
دستگاه های خاص بتراش��ند و بعد بازهم آن را به داخل باالبان 
برگردانن��د، در این مرحله از کار پوس��ت با روغن هایی خاص و 
البته بس��ته به رنگ س��فارش ش��ده چرم با رنگ هایی مخلوط 
می ش��ود و پس از چندین ساعت از باالبان بیرون آورده می شود 

و روی میله هایی جای می گیرد تا خشک شود. 
در کارگاه تولید چرم و در فضایی نس��بتا باز ردیف های فلزی 
با میخ هایی در دو گوش��ه وجود دارند که پوست های رنگ شده 
روی ش��ان آویزان می شوند تا خشک ش��وند؛ محصولی که حاال 
تولید ش��ده و بعد از اینکه نرم می شود کراست نامیده می شود؛ 
محصول��ی که برای تبدیل ش��دن به چرم فینیش فقط باید یک 
مرحله دیگر را پشت سر بگذارد. در بخشی از کارگاه تولید چرم 
کارگران مشغول بستن کراست های تولید شده روی صفحه هایی 
هس��تند تا آنها را داخل کوره قرار دهند و با اس��تفاده از حرارت 
در اصط��الح صاف و اتو کنند؛ پوس��ت های اتوش��ده برای اینکه 
تبدیل به چرم فینیش شوند، در مرحله پایانی کار وارد دستگاه 
دیگری می ش��وند تا رنگ نهایی روی آنها افش��ان و اتوی نهایی 
شوند؛ چرم های رنگارنگی که دسته دسته روی هم چیده شده اند 
و س��طح انبار کارگاه تولید چرم را فرش کرده اند؛ چرم هایی که 
اگ��ر برای دقایق��ی فراموش کنید چه مراحلی ب��رای تولید آنها 
طی ش��ده اصال تصور هم نمی کنید از پوس��ت های گوسفندان 

شکل گرفته اند.
 

چرم بودن یا نبودن مسئله کدام است؟ 
نکت��ه مه��م در تولید چ��رم و فرآورده ه��ای وابس��ته به آن 
)س��االمبور و وتبل��و( در کش��ور ای��ن اس��ت ک��ه ما ب��ه دلیل 
مشکالت فنی، نداش��تن امکانات، ماشین آالت نوین و البته باال 
بودن هزینه ه��ای تولید چرم به خصوص در چرم س��بک )چرم 
گوس��فندی و بزی که برای تولید لباس بیشتر استفاده می شود 
و مزیت باالیی در کش��ور دارد( نتوانسته ایم به موفقیت چندانی 
برس��یم و اتفاقی که حاال در صنعت چرم س��ازی و فرآورده های 
وابس��ته به آن شاهدش هستیم، بیشتر تمرکز بر تولید ساالمبور 
و وتبل��و و صادرات آنهاس��ت؛ محصوالتی که قطعا ارزش افزوده 
پایین تری نس��بت به چرم فینیش برای کشور دارند، ولی تولید 
و صادرات شان واقعیت امروز صنعت چرم و فرآورده های وابسته 
به آن اس��ت؛ واقعی��ت تلخی که به دلیل دهه ه��ا بی توجهی به 
این صنعت ش��کل گرفته اس��ت و حاال با توجه به سوء مدیریت 
کنونی مس��ئوالن و گذاشتن عوارض صادراتی باال روی صادرات 
آنها در حال از دس��ت دادن این مزیت هم هس��تیم تا جایی که 
صادرات آنها نیز طی چند س��ال گذشته به شدت کاهش داشته 
اس��ت؛ اتفاقی ک��ه مدیر یکی از کارخانه ه��ای تولید چرم آن را 
به دلیل س��وء مدیریت مسئوالن در وضع عوارض صادراتی روی 
س��االمبور و وتبلو می دان��د و می گوید: »به بهان��ه جلو گیری از 
خام فروش��ی و رس��یدن به تولید چرم و بدون توجه به اینکه ما 
اصال امکانات و زیرس��اخت های الزم را داریم یا خیر؛ به یک باره 
ش��اهد وضع عوارض س��نگین روی س��االمبور و وتبلو بودیم تا 
جایی که شانس رقابت و صادرات این دو محصول را هم به شدت 
از دس��ت دادیم و بازار را به رقبای خودمان همچون پاکستان و 
هند واگذار کردیم و بیش از گذش��ته از کشورهایی مانند ترکیه 
عقب افتادیم. ش��ما توجه کنید کار به جایی کشیده شده است 
که انبارها و کارگاه های ما پر از س��االمبور و وتبلو اس��ت ولی به 
دلیل قیمت برای آنها مش��تری نداریم؛ یعنی تولید کننده چرم 

که نشدیم هیچ همین مزیت نسبی را هم از دست دادیم.«

شهرک صنعتی چرم  شهر و مشکالتی که شروع شد
البته ریشه مشکالت صنعت چرم در کشور ما حتما عمیق تر از 
وضع عوارض صادراتی روی ساالمبور و وتبلو است؛ چالش هایی 
که با نادیده گرفتن این صنعت در طول دهه های گذشته شکل 
گرفته و با گذش��ت زمان و اتخاذ تصمیمات غیر کارشناسی دائم 
بدتر و بدتر ش��ده اس��ت که برای نمونه می توان ب��ه راه اندازی 
ش��هرک صنعتی چرم ش��هر اش��اره کرد. اگرچه به دلیل ایجاد 
برخی از آلودگی های زیس��ت محیطی و توس��عه شهرها و قرار 
گرفت��ن کارخانه ه��ای چرم در محیط ش��هری، خ��ارج کردن 
کارگاه های چرم سازی از داخل شهرهایی همچون تهران واجب 
بود و با پذیرش مدیران این واحدها مواجه ش��د ولی انتظار آنها 
مکان یابی درس��ت و برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری مناسب 
ب��رای راه اندازی ش��هرک صنعتی مختص به ای��ن موضوع بود؛ 
اتفاق��ی ک��ه در نهایت نیفت��اد و حاال بعد از دو ده��ه به خوبی 
خود را نش��ان داده و بس��یاری از واحدها را با مش��کالت جدی 
مواجه کرده است. مدیر یکی از واحدهای تولید چرم در شهرک 
صنعتی چرم ش��هر در این باره می گوید: »در دولت س��ازندگی 
و بعد از جنگ تصمیم گرفته ش��د که صنای��ع آالینده از جمله 
چرم از مناطق مسکونی خارج و به حاشیه شهرها منتقل شوند، 
این بود که ش��هرک صنعتی چرم شهر س��اخته شد و کارگاه ها 
و کارخانه ه��ا به این منطقه منتقل ش��دند و حتی تعداد زیادی 
هم پروانه جدید بهره برداری بدون ضابطه صادر ش��د، اما مدتی 
نگذشت که مشکالت خود را نشان دادند. توجه داشته باشید که 
از نظر علم چرم س��ازی مناطق خشک کویری اصال مناسب این 
صنعت نیس��ت زیرا هم آب کافی نیاز دارد و هم رطوبت هوا به 
تولید چرم، ساالمبور و وتبلو خوب کمک می کند؛ چیزهایی که 
در منطقه فش��افویه که شهرک صنعتی چرم شهر در آن ساخته 

شده، وجود ندارد.«
او که بیش از ۲۵ س��ال اس��ت در این ح��وزه فعالیت می کند 
به مشکل فرس��ودگی ماشین آالت هم اش��اره کرده و می گوید: 
»یکی دیگر از مشکالت مهم که همچنان هم باقی مانده انتقال 
کارگاه ه��ا و کارخانه ه��ای تولی��د چرم به این منطق��ه با همان 
ماشین آالت و ابزارهای قدیمی بود؛ یعنی فرصت جابه جایی که 
می توانس��ت با نوس��ازی این صنعت همراه باشد از دست رفت و 
پس از آن هم تاکنون اتفاق نیفتاد و دلیل اصلی آن عدم حمایت 
دولت بود؛ به این معنی که وقتی شهرک کلید خورد دولت اعالم 
ک��رد به هیچ عنوان ارز ارزان قیمت در اختیار واحدهای تولیدی 
نمی گذارد تا ماش��ین آالت را نوس��ازی کنند و بای��د با ارز آزاد 
حدود ۳00 تا ۴00 تومان )در آن زمان( خریدهای شان را انجام 
دهند و این گونه بود که اکثر واحدها تنها به انتقال ماشین  آالت 
قدیمی و فرسوده مبادرت ورزیدند و کار را با آنها ادامه دادند که 
این خود به مرور زمان روی تولید مناس��ب و میزان آن تاثیرات 
س��وء گذاش��ت. ولی در کنار این مشکالت ریش��ه ای مهم ترین 
چالش��ی که هم اکنون صنعت چرم کشور با آن دست به گریبان 
است، به عوارضی باز می گردد که روی صادرات ساالمبور و وتبلو 
وضع ش��ده اس��ت و به نظر می رس��د اگر هرچه زودتر برداشته 
نش��ود این صنعت را به نابودی خواهد کشاند؛ اتفاقی که همین 
حاال نیز باعث شده در شهرک صنعتی چرم شهر تهران بسیاری 
از واحدهای تولید چرم تعطیل ش��وند یا با ظرفیت بسیار پایین 
کار کنند و تعداد زیادی س��االمبور و وتبلو را به دلیل نداش��تن 

مشتری و هزینه های باالی تولید انبار کنند. 

صنعت چرم و ساالمبور؛  سرمایه گذاری با بازدهی فراوان
خبر

صادق الحسینی بیان کرد 
بهبود شاخص های فضای کسب وکار 

زمینه ساز رشد اقتصادی
ی��ک کارش��ناس اقتص��ادی گف��ت: بهبود ش��اخص های 
فضای کس��ب وکار زمینه س��از رش��د و پویایی اقتصادی در 
هر کشوری اس��ت، از این رو می طلبد مسئوالن به این مهم 
توجهی جدی داشته باشند. به گزارش رادیو اقتصاد »محمد 
صادق الحسینی« افزود: شاخص فضای کسب وکار مهم ترین 
شاخص اقتصادی در توسعه بخش خصوصی و افزایش رشد 

اقتصادی جامعه است. 
وی همچنین در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه برای بهبود 
فضای کار و استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارآمد در 
واحدهای تولیدی چه باید کرد، اظهارداشت: در این سال ها 
خیلی بیشتر از نیاز بخش تولید نیروی انسانی متخصص در 
کشور تربیت شده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به 
این جمله که در حال حاضر ایران با اضافه عرضه نیروی کار 
متخصص مواجه اس��ت بر ضرورت توج��ه جدی به موضوع 

تناسب نیروی انسانی و بازار کار در جامعه تاکید کرد. 
وی در ادام��ه بیک��اری فارغ التحصیالن دانش��گاهی را از 
جمله مهم ترین چالش های مملکت دانس��ت و افزود: ضعف 
مهارت آموزی یکی از مش��کالت نظام آموزش کشور است و 
دانش آموختگ��ان پس از پایان تحصیالت برای ورود به بازار 

کار فاقد مهارت کافی هستند. 

الحس��ینی مهارت آموزی را کلید اشتغال پایدار در کشور 
دانس��ت و افزود: ایجاد اش��تغال ام��روز از دغدغه های مهم 

دولت و ملت است. 
وی همچنی��ن ب��ر تقویت فرهنگ کار درکش��ور به عنوان 
یک��ی از مهم ترین نیازهای کنونی جامعه تاکید کرد و گفت: 
در کنار آموزش های دانش��گاهی باید مهارت آموزی با هدف 
کارآمدی نیروی کار و ایجاد اش��تغال مولد در سطح کشور 
دنبال ش��ود. این کارش��ناس اقتصادی، افزود: تربیت نیروی 
انس��انی توانمن��د در تمامی تخصص های م��ورد نیاز جامعه 
عالوه بر مهارت آموزی و ایجاد اشتغال، توان تولید داخلی را 

افزایش و شکوفایی استعدادها را به همراه دارد. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود با بی��ان اینکه 
بنگاه ه��ای اقتصادی در کش��ور امروز ب��ا چالش های جدی 
مواجه هس��تند، اظهارداش��ت: موجودی ک��االی واحدهای 
تولی��دی به دلی��ل رکود و کاهش مصرف به ش��دت افزایش 

یافته است. 
صادق الحسینی ادامه حیات بنگاه های اقتصادی در فضای 
رکودی را مستلزم کاهش هزینه ها و نوآوری دانست و اظهار 

داشت: نوآوری شرط اساسی رقابت صنعتی است. 
وی با اش��اره به این جمله که توجه ب��ه نوآوری به عنوان 
یک��ی از راهکاره��ای افزای��ش مزی��ت رقابت��ی در محیط 
کسب و کار امری اجتناب ناپذیر اس��ت، یادآور شد: این مهم 

یک موضوع اساسی در رشد اقتصادی است. 
 

دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای 
کسب و کار برگزار می شود

دوره آموزش��ی مدیریت فرآیندهای کس��ب و کار توس��ط 
نماینده ABPMP در ایران در دانشگاه خواجه نصیر الدین 
طوسی برگزار می شود. به گزارش خبرنگار مهر، یک شرکت 
دانش بنیان در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت که نماینده 
انحصاری انجمن بین المللی مدیریت فرآیندهای کسب و کار 
)ABPMP(  در ایران اس��ت، اقدام به برگزاری یک کارگاه 
آموزش��ی در زمینه مدیریت فرآیند های کس��ب و کار کرده 
است. محتوای این دوره آموزشی معرفی BPM، مدل سازی، 
کشف، شناسایی، تحلیل و بازطراحی فرآیند های کسب و کار 
 Bizagi هس��تند. همچنین در این کارگاه آموزشی نرم افزار

Modeler آموزش داده می شود. 
مخاطب��ان این دوره دانش��جویان رش��ته های مهندس��ی 
صنایع، مهندس��ی فناوری اطالع��ات و گرایش های مختلف 
مدیریت هس��تند. همچنی��ن از دیگر مخاطب��ان این دوره 
آموزش��ی مس��ئوالن و کارشناس��ان واحدهای سیس��تم ها 
و روش ه��ا، واحدهای نوس��ازی و تح��ول اداری ، واحدهای 
تش��کیالت و بهب��ود روش ها و دیگ��ر واحده��ای اداری با 
ماموریت های مش��ابه در س��ازمان های دولت��ی و غیردولتی 
می توانند باش��ند. ای��ن دوره با هدف ارتقای س��طح دانش 
و مه��ارت ش��رکت کنندگان در حوزه مدیری��ت فرآیندهای 

کسب و کار برگزار خواهد شد. 
دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در دانشکده 
مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
برپا می ش��ود. این دوره آموزش��ی در تاری��خ ١۴، ١۵ و ۲١ 
اردیبهشت ماه خواهد بود. به شرکت کنندگان در این کارگاه 
مدرک بین المللی از ABPMP آمریکا اعطا می ش��ود. این 
دوره آموزش��ی توس��ط دکتر مه��رداد کرمان��ی، مدیرعامل 

نمایندگی ABPMP  در ایران تدریس می شود. 
عالقه مندان به ش��رکت در این دوره آموزش��ی می توانند 
به https: //evand. com/events/bpm مراجعه کنند. 
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اصال مهم نیست ش��ما یک کاربر 
س��اده در اینترن��ت هس��تید یا یک 
کمپان��ی ب��زرگ یا حت��ی یک غول 
اینترنت��ی، موض��وع  جس��ت وجوی 
مهم این است که هیچ گاه در دنیای 
گس��ترده اینترن��ت از امنیت کامل 
برخ��وردار نیس��تید! مطمئن��اً برای 
ش��ما هم جالب اس��ت اگر بدانید از 
بزرگ ترین  ش��رکت های دنیا مانند: 
گ��وگل و فیس بوک نیز کالهبرداری 

می شود. 
ش��اید بگویید گوگل ی��ک موتور 
قوی  بسیار  اینترنتی  جس��ت وجوی 
اس��ت و بس��یاری از درآمد های این 
کس��ب و کار  همچنی��ن  و  ش��رکت 
آن ب��ر پای��ه دنیای اینترنت اس��ت، 
مگ��ر می ش��ود از چنی��ن ش��رکتی 
ه��م کال هب��رداری اینترنت��ی کرد؟ 
گوگل که یک کاربر س��اده نیس��ت، 
ولی متأس��فانه پاسخ س��وال مطرح 
ش��ده، مثبت اس��ت و بای��د بدانید 
حتی کمپان��ی بزرگ نیز از چش��م 
هکر ه��ا و کالهبرداران اینترنتی دور 
نمانده و هر از چن��د گاهی تلنگری 
به آنها زده می ش��ود. از طرف دیگر 
فیس ب��وک هم یک��ی از مهم ترین و 

اجتماعی  شبکه های  تأثیر گذارترین 
اس��ت که تاکنون دفعات بسیاری را 
مورد هجوم مجرم��ان اینترنتی قرار 

گرفته. 
گوگل و فیس بوک عالوه بر اینکه 
می خواهن��د کالهب��رداری اینترنتی 
را از مش��کالت خود کم کنند حتی 
تمای��ل دارن��د این مش��کل از پیش 
پای دیگر کاربران اینترنتی هم کنار 
گذاشته شود. حتماً می پرسید، چرا؟ 
خب سوال بسیار خوبی است. وقتی 
تمام درآمد این شرکت ها از بستری 
به نام اینترنت باش��د مجبور هستید 
برای امنی��ت و س��المت آن هزینه 
کنی��د. چرا که اگر اش��خاصی که از 
این بس��تر اس��تفاده می کنند مدام 
م��ورد حمله هکر ه��ا و کال هبرداری 
مجرم��ان ق��رار بگیرند، نس��بت به 
اینترن��ت بی اعتم��اد ش��ده و تمایل 
کمتری برای بهره بردن از آن دارند 
و این دقیقا برابر است با کاهش سود 

و درآمد این کمپانی ها. 
ام��روزه اخبار زی��ادی درب��اره این 
موضوعات ش��نیده می شود ولی یکی 
از جالب تری��ن آنها بی��ان می کند که 
گوگل و فیس بوک به عنوان بزرگ ترین  

میلی��ون دالری  قربانی  ه��ای چن��د 
کالهبرداری های اخیر شناخته شده اند. 
براساس اطالعات اعالم شده از سوی 
مؤسسه تحقیقاتی Fortune، این دو 
غول دنیای تکنولوژی فقط در دو سال 
گذش��ته رقمی بالغ ب��ر 100 میلیون 
دالر به خاطر حمالت از پیش طراحی 
ش��ده، فیش��ینگ  )phishing( از 
دس��ت داده ان��د. داس��تان از این قرار 
اس��ت که حدود یک ماه فردی به نام 
اه��ل   ،Evaldas Rimasauskas
کشور لیتوانی، به اتهام جعل ایمیل دو  
شرکت  بزرگ اینترنتی آمریکا توسط 
وزارت دادگستری ایاالت متحده تحت 
تعقیب قرار گرفت. طبق ادعای این دو 
کمپانی، این شخص توانسته بود بیش 
از 100میلی��ون دالر از حس��اب های 
بانک��ی قربانی��ان این کالهب��رداری 
اینترنت��ی خ��ارج کند و ح��اال پایگاه 
تحقیقات��ی Fortune اعالم می کند 
که دو قربانی مذک��ور همان گوگل و 

فیس بوک هستند! 
نکته جالب در اینجا این است که 
هردو غول دنی��ای تکنولوژی با یک 
نوع روش کاماًل ساده و شناخته شده 
از تقلب دیجیتال به نام فیش��ینگ 

گرفتار شده بودند. در این نوع تقلب 
ش��خص کال هبردار خود را به عنوان 
یک نه��اد ارتباطی الکترونیکی قابل 
اعتم��اد معرفی ک��رده و میلیون ها 
دالر س��رمایه را از قربان��ی اخ��اذی 
می کند. ای��ن دقیقا هم��ان چیزی 
 Rimasauskas ک��ه    اس��ت 
انج��ام داده، وی در س��ال 2013 با 
جع��ل فاکتورها، ایمیل ه��ا و حتی 
تمبر ها، خ��ود را به عنوان ش��رکت 
کوانتوم کامپیوت��ر  معرفی کرد. این 
سازنده تایوانی مشهور در کار تولید 
موبایل  ارتباطی  وس��ایل  نوت بوک، 
و… بوده و مش��تریان بس��یاری از 
 ،BlackBerry ،جمله: آمازون، اپل
و  ورای��زون  اپرات��ور   ،LG لن��وو، 
دیگران دارد. بنابراین این ش��خص 
ب��ه آس��انی و با جعل چن��د مدرک 
از کوانتوم کامپیوتر توانس��ته در دو 
س��ال اخیر از هردو شرکت گوگل و 
فیس بوک بیش از 100 میلیون دالر 
کالهبرداری کن��د و آنها را وادار به 
انجام پرداخ��ت  هزینه های گزاف و 

نامتعارف کند. 
بر طب��ق گزارش��ات فاش ش��ده، 
Rimasauskas همه اتهامات وارد 

ش��ده را انکار و رد کرده اس��ت، ولی 
هردو کمپانی مذک��ور به نقش مهم 
وی در این کالهبرداری عظیم تأکید 
کرده اند. با اینک��ه در حقیقت هردو 
ش��رکت گوگل و فیس ب��وک حق و 
حقوق و تم��ام مبال��غ کالهبرداری 
شده را بازگردانده اند ولی از این واقعه 
باز هم به این موضوع برمی گردیم که 
ب��ه معنای واقعی کلمه هر کس��ی یا 
هر ش��رکتی در هر جای��ی حتی اگر 
از بهترین کارشناس��ان تکنولوژی و 
راه حل ه��ای امنیتی فوق پیش��رفته 
نیز بهره بب��رد بازهم امکان دارد که 
قربانی این کالهبرداری های اینترنتی 
ش��ود. شاید وجود این مشکل به این 
دلیل اس��ت که هر روز با تکنولوژی 
جدید و پیچیده تری روبه رو می شویم 
و بش��ر دیگر قادر نیس��ت تمام این 
پیچیدگی ه��ا و مس��ائل مختل��ف را 
به صورت همزم��ان تجزیه و تحلیل 
کند. به همی��ن خاطر می توان گفت 
که انسان به عنوان ضعیف ترین بخش 
این اکوسیستم برای دفاع از فناوری 
اطالعات در برابر هکرها، جاسوس��ان 
و… بوده و ناکامی او در بس��یاری از 

موارد مشهود بوده است. 

گوگلوفیسبوک
بزرگترینقربانیهایکالهبرداریاینترنتیاخیر!

ب��ازار  توس��عه  ب��رای  ایرانس��ل 
افزای��ش  و  دائم��ی  س��یم کارت  
قیم��ت  دائم��ی اش،  مش��ترکان 
۵0درص��د  را  دائم��ی  س��یم کارت  
کاهش داد. قیمت سیم کارت دائمی 
ایرانس��ل که پیش از این 120 هزار 
تومان بود، اکن��ون به نصف کاهش 

یافت��ه و به ۶0 هزار تومان رس��یده 
اس��ت. در ط��رح جدید ایرانس��ل، 
قیم��ت س��یم کارت نصف  نه تنه��ا 
شده است، بلکه براساس اعالم این 
اپرات��ور در صورت خری��د یا ترابرد 
کردن سیم کارت دائمی، در ماه اول 
20 گیگابای��ت و در ش��ش ماه بعد، 

ماهی یک گیگابای��ت حجم رایگان 
اینترن��ت برای اس��تفاده از اینترنت 
همراه ایرانس��ل در انواع نس��ل های 
 2G اینترن��ت ش��بکه ایرانس��ل از
ت��ا 4.5G در اختی��ار کاربران قرار 
اعتباری  خواهد گرفت. مش��ترکان 
ایرانس��ل می توانند با شارژ حساب 

خ��ود ب��ه مبل��غ حداق��ل ۶0 هزار 
توم��ان و تماس ب��ا # ۷0*، ماهیت 
س��یم کارت خود را به دائمی تغییر 
دهند و از مزایای این س��یم کارت ها 
طری��ق  از  تم��اس  ببرن��د.  به��ره 
ایرانسل با تمام  س��یم کارت  دائمی 
شبکه های تلفن همراه داخل کشور  

)مخاب��رات، هم��راه اول، ایرانس��ل، 
رایت��ل و س��یم کارت های مجازی( 
دقیق��ه ای ۴۹۹ریال اس��ت. هزینه 
ارسال پیامک فارسی از این خطوط 
۹۹ ری��ال، پیامک ه��ای انگلیس��ی 
و التی��ن، 1۷0ری��ال و پیام��ک به 
خطوط تلفن ثابت 1200ریال است. 

ایرانسل قیمت سیم کارت  دائمی را نصف کرد

خبر

روابط عمومی وزارت ارتباطات فیلتر شدن 
سرویس الیو اینستاگرام را رد کرد

رئیس مرکز اطالع رس��انی و روابط عموم��ی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات هرگونه شایعه فیلتر شدن سرویس الیو اینستاگرام 
را تکذیب کرد.  محمدرضا فرنقی زاد ضمن شایعه خواندن مسدود 
شدن قابلیت سرویس الیو اینستاگرام، گفت:  »هیچ مرجع قانونی 
از جمل��ه کارگروه تعیی��ن مصادیق محتوای مجرمان��ه یا وزارت 
ارتباطات دستوری برای فیلتر شدن سرویس الیو اینستاگرام نداده 
است.« به گفته وی، اگر اختاللی در اجرای پخش زنده اینستاگرام 
رخ داده اس��ت، مربوط به س��رورهای این شبکه اجتماعی بوده و 
از داخل کش��ور تصمیمی برای فیلتر آن گرفته نش��ده است.  روز 
پنجش��نبه برخی از منابع خبری رسمی و غیر رسمی و همچنین 
اکانت های شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، از فیلتر شدن قابلیت 
الیو اینستاگرام به دستور قضایی اطالع داده بودند. بر این اساس، 
زومیت اقدام ب��ه آزمایش این مورد در س��رویس های اپراتورهای 
ثابت و همراه کرد و مشخص شد این قابلیت در سرویس برخی از 
اپراتورهای فعال و در برخی از اپراتورهای اینترنت با اختالل مواجه 
اس��ت. البته این اختالل پس از ساعتی رفع شد.  هنوز تصمیم یا 
دستوری مبنی بر حذف این قابلیت به صورت رسمی یا غیر رسمی 
صادر نشده است و شنیده ها خبر از شایعه بودن مسدود کردن الیو 

اینستاگرام در روز گذشته می دهند. 

 FaceApp چگونه از اپلیکیشن محبوب
استفاده کنیم؟ 

اپلیکیشن فیس  اپ، یکی از اپلیکیشن های پرطرفدار این روز ها 
است، در این اپلیکیشن کاربر می تواند با گرفتن یک عکس سلفی یا 
انتخاب یک عکس، افکت ها و حالت های متفاوت و جذابی به عکس 
بدهد.  اپلیکیشن های عکاسی سلفی بسیار متفاوتی در پلی استور 
و اپ استور در دسترس کاربران گوشی های هوشمند است. در اکثر 
اپلیکیشن های عکاسی سلفی، بیشتر افکت هایی شبیه به حیوانات 
روی چهره افراد قرار می گیرد و در واقع می توان گفت در این میان 
تنوع زیادی در میان اپلیکیش��ن های عکاسی سلفی وجود نداشته 
اس��ت.  بعد از مدتی اپلیکیشنی به بازار عرضه شده است که این 
برنامه عملکردی متفاوت از سایر اپلیکیشن های عکاسی سلفی دارد 
و در آن ش��ما می توانید جنسیت و حتی سن خود را تغییر دهید. 
این اپلیکیشن محبوب فیس اپ، FaceApp نام دارد و این روز ها 
در فضاهای مجازی بسیار محبوب شده است.  عملکرد اپلیکیشن 
فیس اپ، در واقع بر پایه تغییر جنسیت و سن و سال است. در این 
اپلیکیشن شما می توانید یک عکس از خود بگیرید یا عکس خود 
را از گالری خود انتخاب کنید و س��پس از میان افکت های پیری، 
جوانی، کودکی، زن، مرد و سایر افکت های دیگر، افکت مورد نظر 
را انتخاب کنید. در این اپلیکیش��ن شما می توانید چهار عکس یا 
دو عکس را در کنار هم قرار دهید و عکس خود را در صفحه های 
 Flash مجازی به اشتراک بگذارید.  در این اپلیکیشن حالتی با نام
نیز وجود دارد که پوست صورت را صاف تر می کند و چهره را زیباتر 
نشان می دهد. در روزهای اخیر اپلیکیشن فیس اپ مورد استفاده 
بس��یاری از کاربران قرار گرفته است و با استفاده از این اپلیکیشن 
نیز با بسیاری از افراد مشهور شوخی هایی شده که شاید دیدن این 

عکس ها خالی از لطف نباشد. 

 هاله قرمز رنگ طبیعت
نمایشگرهای امولد است

سامس��ونگ طی کنفرانس��ی که برای ارائه  گزارش نتایج مالی 
س��ه ماهه  اول سال 201۷ برگزار ش��ده بود، رسماً اعالم کرد که 
مش��کل هاله  قرمز رنگ نمایش��گر Galaxy S8 یک مش��کل 
سخت افزاری نیست، بلکه یک قابلیت گزینشی به شمار می رود 
که کاربر آزادانه می تواند آن را تغییر دهد. این شرکت یک ارزیابی 
دقیق از این گوش��ی با هدف ایجاد اطمینان از کیفیت محصول 
انجام داد و هیچ مش��کلی پیدا نشد.  با این اظهارات، سامسونگ 
قص��د دارد ش��ایعات مربوط به اس��تفاده از چیپ ه��ای معیوب 
یا درایو نمایش��گر خراب را رد کند. هم چنین این ش��رکت نوید 
عرضه  به روزرس��انی را داده است که یک رنگ خنثی تر به صورت 
پیش فرض را فعال خواهد کرد. در حال حاضر، کاربران می توانند 
با رفتن به بخش تنظیمات نمایشگر دمای رنگ نمایشگر را طبق 
سلیقه  خود تغییر دهد. برای این منظور باید مسیر زیر طی شود: 
 Settings > Display > Screen Mode > Color

balance meny
انتظ��ار م��ی رود یک آپدی��ت در پیش رو همچنی��ن برخی از 

مشکالت مربوط به دریافت امواج وای فای را برطرف کند. 

خبر

تالش گوگل برای مبارزه با اخبار جعلی 
با استفاده از بازخورد جست وجو و کاربر

گوگل، غول جس��ت وجوی جهان، به س��ایر ش��رکت های 
مبارزه با محتوای توهین آمیز یا جعلی و گمراه کننده ملحق 
می ش��ود و قصد دارد که با استفاده از بازخورد جست وجو و 

کاربر به مبارزه با اخبار جعلی بپردازد. 
ابزار جس��ت وجوی گ��وگل اخی��راً دچ��ار بهبودهایی در 
الگوریت��م خود بوده که این تغییرات با هدف مبارزه با اخبار 
جعلی صورت گرفته اس��ت. همچنین گ��وگل از دو قابلیت 
جدی��د رونمایی کرده اس��ت ک��ه به کاربران ای��ن امکان را 
می دهد که بازخوردهای مربوط به نتایج نمایش داده ش��ده 

را ثبت کنند. 
گفتنی اس��ت طبق آمار و ارقام ارائه ش��ده، روزانه حدود 
0.2۵ درصد از نتایج جس��ت وجوها به مطالب زننده، غلط یا 
نامرب��وط ختم می ش��ود و گوگل در نظ��ر دارد برای مبارزه 
با مش��اهده این نتایج، از کاربران و سیس��تم رتبه دهی آنها 

بهره ببرد. 
ب��ه گزارش ایتنا از رایورز به نقل از پی. س��ی ورلد، ش��اید 
گوگل به عنوان یک رسانه اجتماعی، مسئول گسترش و نشر 
مطالب نامناس��ب و جعلی نباش��د، اما می تواند با شناسایی 
مناب��ع این اخبار و معرف��ی آنها به مردم، با انتش��ار چنین 

مطالبی مبارزه کند.
 همچنین گوگل لینک های بازخورد را در اختیار کاربران 
می گذارد تا ب��ا گزارش افراد، از می��زان دقت الگوریتم های 

خود اطمینان کامل حاصل کند. 
گفتنی اس��ت که خط مش��ی سیس��تم جدی��د رتبه دهی 
گوگل، بر پایه مبارزه با مطالب زننده و جعلی اس��ت. گوگل 
اعالم کرده که بازخوردهای ثبت ش��ده به صورت مس��تقیم 
روی رتبه بندی نتایج جس��ت وجو تأثیر نمی گذارد، بلکه به 
آنها کمک می کند الگوریتم خود را بر پایه نظرات ثبت شده 

تغییر و با آنها وفق دهد. 
همچنین سیس��تم جدید ثبت بازخورد کاربران به آنها 
کمک می کند به س��ادگی هرچه تمام، نظرات خود را در 
م��ورد مطالبی با محت��وای غیر اخالقی یا نادرس��ت ثبت 

کنند. 
انتش��ار اخب��ار جعلی می توانن��د آثار زیانب��اری بر اعتبار 
شرکت ها و اشخاص بگذارد و به همین جهت، مبارزه با این 

اخبار، بسیار مهم و ضروری است. 
کارشناسان معتقدند انتش��ار انبوه اخبار جعلی صرفاً یک 
پدیده شخصی نیس��ت، بلکه در تحوالت مختلف اجتماعی، 

می توانند تأثیرات نامطلوب و گاه زیانباری به جا بگذارند. 

 کاهش 50 درصدی تعرفه
ترافیک داخلی اینترنت

طب��ق اع��الم مدیرعامل رایت��ل، تعرفه ترافی��ک داخلی 
اینترنت این اپراتور به نصف کاهش پیدا کرده و این کاهش 
هم برای بس��ته های اینترنتی و هم برای اس��تفاده خارج از 

بسته مشترکین اعمال خواهد شد. 
س��یدمجید ص��دری، مدیرعام��ل رایتل  گفت: در س��ال 
اقتصاد مقاومتی، تولید و اش��تغال، حمای��ت از کارآفرینان، 
سرویس  دهندگان و رسانه  های داخلی بخشی از رسالت  های 
رایت��ل ب��وده و به همین جهت تقویت و گس��ترش فرهنگ 
اس��تفاده از خدمات و محصوالت داخل��ی را یکی از وظایف 

خود می دانیم. 
وی کاه��ش ۵0 درص��دی تعرف��ه اینترنت ای��ن اپراتور 
را هم در همین راس��تا دانس��ته و ابراز امی��دواری کرد: این 
اقدام رایتل سبب افزایش اس��تفاده مشترکین از خدمات و 
محتواهای داخلی شده و موجب رشد و توسعه این خدمات 

خواهد شد. 
طب��ق گفت��ه مدیرعام��ل رایتل، ب��ا ارائه ای��ن خدمت، 
مشترکین رایتل در هنگام استفاده از وب سایت های ایرانی، 
که میزبانی آنها در داخل کش��ور انجام می ش��ود، از تخفیف 
۵0 درصدی بهره  مند می ش��وند و ای��ن تخفیف هم در قالب 
بس��ته  های اینترنتی و هم در قالب استفاده عادی و خارج از 

بسته برای کاربران لحاظ خواهد شد. 
مدیرعام��ل رایت��ل خاطرنش��ان ک��رد: در ح��ال حاضر 
لیس��ت  در  ایران��ی  پرمخاط��ب  س��ایت   200 از  بی��ش 
خدم��ات نیم  بها ق��رار دارن��د و مش��ترکین می توانند برای 
 اط��الع از اس��امی آنه��ا ب��ه وب س��ایت رایت��ل به نش��انی 

 www. rightel. ir/local-data  مراجعه کنند. 



معنی »هیچهایک« در دیکشنری مریام وبستر سفر به روش سواری مجانی گرفتن از ماشین های در حال 
گذر است. هیچهایک با همان رایگان سواری، برای افراد ماجراجو و اهل خطر مناسب است. روند کلی ماجرا 
در این گونه س��فر کردن به این صورت اس��ت که فردی که می خواهد رایگان سفر کند با ژستی مخصوص هر 
کشور و هر فرهنگی کنار خیابان بایستد تا راننده متوجه شود شخص قصد پرداخت هزینه ندارد و می خواهد 
هیچهایک کند. هیچهایک آوازه بدی دارد که متأس��فانه اصاًل الیق این س��بک از سفر کردن نیست. در این 
اقتصاد بحران زده چه راهی بهتر از به جاده زدن و گشتن نقاط مختلف بدون خرج کردن حتی یک اسکناس 

است؟ 

سفر کردن به تنهایی یا با همراه
 اگر قصدتان تجربه هیچهایک به صورت تنهاست این سواالت را از خودتان بپرسید. آیا تنها به هیچهایک 
رفتن برایتان خوش��ایند اس��ت؟ می توانید به تنهایی در مکان های تازه و مالقات با افراد جدید را پش��ت سر 
بگذارید؟ تنها هیچهایک رفتن کار آس��انی نیس��ت اما مطمئناً تجربه لذت بخش��ی اس��ت. برای بانوان تنها 
بودن در طول این نوع از س��فر ترس��ناک تر از مردان اس��ت، اما من زنانی را می شناس��م که هیچهایک های 
موفقیت آمیزی را به تنهایی انجام داده اند. اگر نمی خواهید این تجربه را به تنهایی انجام دهید این سواالت را 
از بقیه همس��فرانتان بپرسید: آیا با سفر رفتن به عنوان یک گروه راحتید؟ در چه زمان هایی از روز برای طی 
مس��یر راحت تر هستید؟ شب ها کجا می خواهید بخوابید؟ آیا نقشه دقیقی دارید یا اگر ندارید آماده تغییرات 

احتمالی هستید؟ 

نقشه، نقشه، نقشه 
برای یک هیچهایکر نقش��ه ها ارزش��ی غیر قاب��ل توصیف دارند. نقش��ه ای تهیه کنید که ش��ماره جاده ها، 
مکان های استراحت و پمپ بنزین ها را در خود داشته باشد. به همراه داشتن یک نقشه دقیق باعث می شود 

که آماده و آگاه به نظر بیایید و این در پیدا کردن ماشین برای طی مسیر کمک تان می کند. 

پیدا کردن غذا 
می توانید به رستوران ها بروید و در ازای شستن ظرف ها یا تمیز کردن رستوران غذا دریافت کنید. مطمئن 
باش��ید پیش��نهاد شما رد نمی شود و حتی بدون کار کردن به ش��ما غذا می دهند. گاهی اوقات راننده ای که 
ش��ما را س��وار کرده به شما پیش��نهاد غذا می دهد که قبولش مانعی ندارد. پیدا کردن غذا از سطل آشغال ها 
هم گزینه ای همیش��ه در دس��ترس اس��ت به ویژه اگر پول کمی به همراه دارید. پشت هر رستورانی معموالً 
س��طل زباله ای پر از غذاهای قابل مصرف هس��ت. به یاد داشته باشید که بدن انسان تا یک ماه بدون غذا هم 

دوام می آورد. 

با خانواده و دوستانتان در ارتباط باشید
پیش از عزیمت به خانواده و دوس��تانتان بگویید به کجا می روید، برای چه مدت در س��فر هس��تید و چه 
زمانی برمی گردید. در این صورت اگر مشکلی پیش بیاید و سفر شما بیش از حد طول بکشد آنها پلیس را در 
جریان می گذارند. پیش از سوار شدن بهتر است از پالک آن ماشین عکسی گرفته و برای دوست یا عضوی از 
خانواده بفرستید که این کار در صورت رخ دادن هر اتفاق بدی به آنها کمک می کند تا شما را راحت تر پیدا 
کنند. زمانی که سوار ماشین می شوید با کسی تماس بگیرید و بگویید در کدام نقطه هستید. در این صورت 

اگر راننده نقشه شومی داشته باشد به احتمال زیاد از اجرایش منصرف می شود. 

به مردم لبخند بزنید و لباس مناسب بپوشید 
این مورد تأثیر زیادی دارد. مردم تنها چند ثانیه فرصت دارند تا تصمیم بگیرند که ش��ما را سوار خودروی 
خود بکنند یا نه، برای همین لباس های معمولی تأثیر بیش��تری دارد. اس��تفاده از عینک دودی ایده خوبی 
نیس��ت چ��ون به نظر می آید چیزی برای پنه��ان کردن دارید. برای مردان ریش و موی بلند کار را س��خت 
می کند چون راننده فکر می کند وقتی برای نظافت ش��خصی تان نداش��ته اید. در روزهای بارانی س��عی کنید 
خیس نشوید. ناخوشایند بودن سوار کردن یک آدم سراپا خیس حس قدرتمند تری نسبت به همدردی با آن 
ش��خص است. موی خیلی کوتاه هم باعث ترسیدن افراد می شود. سعی کنید مناسب با سلیقه هر منطقه ای 
که در آن حضور دارید لباس بپوش��ید چون افراد کس��انی را که پوشش شان به سالیق خودشان نزدیک است 

بیشتر سوار می کنند. هر چند دست آخر لبخند و ارتباط چشمی تأثیرش بیشتر از ظاهر شماست. 

عالمت درست کنید 
اغلب من فقط با انگشت شستم هیچهایک می کنم. استفاده از این انگشت مجانی است و بسیاری نیز برای 
من توقف می کنند. هر چند در دست داشتن یک عالمت نشان می دهد در سفر جدی هستید و هدف دارید. 
عالمت را واضح و خوانا درس��ت کنید. تنها کافی اس��ت اسم یک شهر بزرگ یا حتی مسیر جغرافیایی آن را 
روی تکه ای مقوا بنویس��ید. س��عی کنید جمله بامزه ای به عالمت تان اضافه کنید چون عالمت های متفاوت 

بیشتر جلب توجه می کنند. 
با کمترین بار ممکن سفر کنید 

هر چقدر بار کمتری به همراه داش��ته باش��ید سفر کردن برایتان آس��ان تر خواهد بود. چمدان را فراموش 
کنید. بهترین کار اس��تفاده از کوله پش��تی اس��ت. حداقل دو قمقمه آب، کرم ضدآفتاب و حشره کش، شارژر 
تلفن همراه، یک دس��ت لباس اضافه به همراه جوراب، کاله و چکمه، کیس��ه خواب و چادر با خود ببرید. اگر 
خانم هستید اسپری فلفل به همراه داشته باشید. برای من لوازم باارزش محدود به دفتر خاطرات و دوربینم 
می شود. وقتی به یک پمپ بنزین می رسم کیفم را داخل ماشین رها می کنم اما معموالً تمام چیزهایی را که 
برایم ارزشمند است داخل کوله کوچک گذاشته و هنگام توقف در استراحتگاه یا پمپ بنزین تنها همان کوله 

کوچک را همراه خودم می برم. مواظب باشید با رفتارتان در قبال کیف به راننده ها توهین نکنید. 

پیدا کردن جایی برای خوابیدن 
پمپ بنزین های ش��بانه روزی به ویژه اگر بیرون هوا س��رد باشد گزینه خوبی است. در صورت داشتن چادر 
می توانید در پارک ها اتراق کنید. همچنین می توانید با افراد مختلف دوست شوید و اگر خوش شانس باشید 
آنها شما را به خانه های شان دعوت می کنند و عالوه بر جایی برای خوابیدن، غذا نیز در اختیارتان می گذارند. 

نا امید نشوید
بعضی اوقات هیچ کس ش��ما را س��وار نمی کند، گاهی به شما می خندند و حتی توهین می کنند اما وقتی 
کسی سوارتان می کند و سرانجام به مقصدی که می خواهید می رسید همه سختی های سفر از بین می رود و 
شما احساس قدرت می کنید. هیچهایک را امتحان کنید؛ همه ترس ها و پیشفرض هایتان را دور بریزید و به 
جاده بزنید. بسیاری از نکاتی را که گفته شد، وقتی خودتان هیچهایک را امتحان کنید تجربه خواهید کرد. 

  آغاز فعالیت چالش برانگیز 
آلدی در چین 

فروش��گاه آلمانی آل��دی که نامش در می��ان برترین 
فروش��گاه های زنجیره ای تخفیف دار اروپایی به چش��م 
می خورد، از ماه مارس گذشته به عنوان یک برند لوکس 
تج��اری در چین فعالیت خود را آغاز کرده  اس��ت. این 
فروش��گاه به تازگی در چین به صورت آنالین، منتخبی 
از محص��والت غذایی خ��ود را در مقیاس��ی باال عرضه 
کرده اس��ت اما ظاهراً چندان موف��ق نبوده، چراکه یک 
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کیفیت پایین 

شکالت هایش را به چالش کشیده است. 
برآورد می شود صاحبان فروشگاه های زنجیره ای آلدی 

جزو ثروتمندترین آلمانی ها باشند. 
خان��واده آلبرش��ت ب��ا ث��روت تخمین��ی بی��ش از 
 ۱۷ میلی��ارد ی��ورو، دوب��اره در ص��در فهرس��ت جدید

 »500 نف��ر از ثروتمندتری��ن  آلمانی ه��ا« در مجل��ه 
Manager Magazine  قرار گرفته است.

 اکنون، فروش��گاه آلدی به دلی��ل عالقه مردم چین 
ب��ه محص��والت آلمان��ی، ف��روش خ��ود را در پلتفرم 
خرده فروش��ی چینی آنالین TMall آغاز کرده اس��ت. 
این برند شناخته ش��ده اروپای��ی محصوالتی متفاوت با 
آنچه در اروپا عرضه می کند، برای مشتریان چینی ارائه 
می کند که به وضوح نشان می دهد هدفش قشر مرفه و 

شهرنشین جمعیت چین است. 
کریستوف ش��وایگر، مدیر این فروشگاه زنجیره ای در 
چین در گفت وگو با مجل��ه آلمانی هفته اقتصاد درباره 
فعالی��ت این فروش��گاه در چین می گوی��د:» بازار چین 
 و مش��تریان چین��ی، ظرفیت زیادی ب��رای محصوالت

 با کیفیت آلدی دارد.«

لوکس اما بی کیفیت 
در حال��ی ک��ه ایده  آل��دی ب��رای یافتن ب��ازار چین 
ایده بلندپروازانه ای اس��ت و هنوز م��دت زیادی از آغاز 
فعالیتش در چین نمی گذرد، اما این شرکت با نخستین 
چالش خود روبه رو ش��ده اس��ت. ش��رکت چینی تست 
کیفی��ت مواد غذای��ی OKOer، کیفیت ش��کالت های 
آلدی فروخته ش��ده در ب��ازار چین را زیر س��وال برده 
اس��ت. این انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با 
آزمای��ش ۱۱ ش��کالت آلدی به این نتیجه رس��یده  که 
در تهی��ه آنها از روغن های معدنی اس��تفاده ش��ده که 

می توانند سرطان زا باشند.
 از ۱۱ بسته شکالت آزمایش شده، شش بسته حاوی 
روغن های معدنی اس��ت و با اینکه استفاده آنها ممنوع 
نیس��ت، ام��ا در کیفیت محص��ول تأثیر قاب��ل توجهی 
می گ��ذارد که با ادعای آلدی مبن��ی بر ارائه محصوالت 

لوکس و باکیفیت همخوانی ندارد. 

 روباتی که در کمتر از 14 ساعت
 خانه می سازد 

محققان و دانش��مندان مؤسس��ه ماساچوست موفق به 
ساخت و توس��عه روباتی به نام DCP شدند که می تواند 
در عرض کمتر از ۱4 س��اعت یک خانه کامل را بسازد. تا 
همین چند وقت گذشته، تکنولوژی پرینت سه بعدی فقط 
در خدمت ساخت اشیای کوچک بود و امروز می بینیم که 

به ساخت خانه و سازه های بزرگ تر توسعه  یافته است. 
به گفته س��ایت فیگ��ارو، روبات DCP قادر اس��ت در 
کمتر از یک روز ساختار کامل یک ساختمان را بنا سازد. 
این روبات با محتوای یک بازوی روباتیک س��اخته ش��ده 
است که می تواند با دقت بسیار باالیی عمل کند و نیروی 
جنبش��ی خود را از پنل های خورش��یدی تأمین می کند. 
بازوهای روباتیک این دستگاه فوم های عایق را روی زمین 

پاشیده و آن را با سیمان پر می کند.
 این روبات توانایی تکمیل یک س��اختمان با فضایی به 
قط��ر ۱5 مت��ر و ارتفاعی در حدود 4 مت��ر را دارد که در 

کمتر از ۱4 ساعت ساخته می شود.
 ای��ن سیس��تم همچنی��ن توانایی س��اخت اش��کال و 

نقشه های پیچیده را داراست. 
س��اختمان هایی ک��ه ب��ا این روش س��اخته می ش��وند 
بس��یار از نظر هزینه مق��رون به صرفه تر بوده و س��ریع تر 
از س��اختمان هایی که به روش س��نتی هس��تند ساخته 

می شوند. 
محققان در تالش��ند قابلیت هایی را به این روبات اضافه 
کنند که بتواند کلیه امور ساخت و س��از، از انتخاب زمین و 
پاکسازی آن گرفته تا طراحی و تأمین مواد اولیه و ساخت 

خانه را بدون نیاز به دخالت انسان به انجام برساند.
 اکنون محققان مؤسسه ماساچوست قصد دارند روبات 
خانه س��از خود را که در حال حاضر توس��ط یک کامیون 
حمل می ش��ود، به یک وس��یله خودکفا و مستقل تبدیل 
کنند که توان موردنیاز را از نور خورش��ید تأمین می کند 
و قادر اس��ت در مناطق دوردس��ت بدون کمک انس��ان، 
براساس ویژگی های محیطی و شرایط منطقه، نقشه خانه 

را طراحی کند و بسازد. 
ایده اصلی محققان ساخت یک ابزار کاماًل خودکار است 
که می توان آن را به قطب، کره ماه یا س��یاره مریخ ارسال 
کرد تا تمام س��اختمان های مورد نیاز مس��افران آنجا را از 

قبل بسازد.
 پیش از این شرکت Apis Cor که در حوزه پرینت های 
سه بعدی فعالیت دارد، با همکاری شرکت روسی PIK، از 
پرینتر سه بعدی کوچک و پرتابل ساخته شده توسط خود 
ش��رکت برای س��اخت یک بنای معمول��ی 38 متر مربعی 
اس��تفاده کرد که بهای کلی آن ۱0 هزار دالر تمام شده و 

در کمتر از 24 ساعت هم آماده شده است. 

تولید ناخالص داخلی ای��االت متحده با 
ن��رخ س��االنه 0.۷درصد در س��ه ماهه اول 
س��ال 20۱۷ ب��ه خوبی نش��ان دهنده این 
رشد ناامید کننده است. اگر رشد در کشور 
فرانس��ه در آغاز س��ال 20۱۷ بس��یار کند 
اس��ت ام��ا در ایاالت متحده این رش��د در 
آغاز سال بسیار ناامید کننده است. با توجه 
به برآوردهای اولیه اداره تحلیل اقتصادی، 
تولی��د ناخال��ص داخل��ی س��االنه ایاالت 
متحده متوس��ط 0.۷درصد در س��ه ماهه 
 اول س��ال 20۱۷ را نشان می دهد که برای 
نخس��تین ب��ار اس��ت در دول��ت دونال��د 
ترامپ اتفاق افتاده اس��ت. این ارقام رش��د 
ناامید کنن��ده ای را ب��ا توج��ه ب��ه تحلیل 
کارشناسان اقتصادی در نظر سنجی رویترز 
نش��ان می دهد. اقتصاد ای��االت متحده با 
ای��ن رش��د ناامید کنن��ده در معرض خطر 
اس��ت. در س��ه ماه��ه قبلی رش��د ایاالت 
متح��ده 2.۱درصد ب��وده اس��ت. در واقع 
ای��ن پایین تری��ن رش��د را در س��ه س��اله 
اخی��ر و حتی به نس��بت س��ه ماه��ه اول 
س��ال 20۱4 نش��ان می دهد. پل آشورث، 
اقتصاددان اقتصاد س��رمایه داری گفت که 
این رش��د تداعی کنن��ده ناامیدی اس��ت، 
ب��ا این حال ی��ادآوری می کن��د که به طور 
س��نتی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه 
اول به نسبت سه ماهه اول سال های اخیر 

بسیار ناامید کننده اس��ت. در واقع از سال 
20۱0 رش��د س��ه ماهه اول برای سه سال 
متوال��ی 0.9 درصد بوده اما در س��ه ماهه 
اول س��ال های بعد این رش��د همیشه 2.4 

درصد مانده است.
کاهش مصرف 

در ط��ول یک ماهه اول ریاس��ت دونالد 
ترام��پ ش��کافی می��ان نظرس��نجی های 
کس��ب و کار و روحی��ه خانواده های بس��یار 
خوش بین از یک س��و و شاخص های دیگر 
از سوی دیگر ایجاد شد. دو شاخص عمده 
کاهش مص��رف و کاهش س��رمایه گذاری 
بوده ان��د ک��ه عامل های اصلی کند ش��دن 
رش��د و توس��عه ای��االت متحده در س��ه 
ماهه اول محس��وب می ش��وند. فروپاش��ی 
رش��د هزینه های مصرف کننده ها در س��ه 
ماه��ه آخ��ر س��ال 20۱6، 0.3درص��د در 
مقاب��ل 3.5درص��د ب��وده اس��ت که یک 
ش��گفتی ناخوشایند به حساب می آید. این 
پیش��رفت ضعیف از س��ه ماهه آخر س��ال 
2009 نش��ان دهنده رکود اقتصادی ایاالت 
متحده اس��ت. آمریکایی ه��ا به طور خاص 
خرید اتومبی��ل و کاالهای بادوام را به طور 
داده ان��د. هزینه های  چش��مگیری کاهش 
مصرف کننده ها که به طور س��نتی محرک 
اقتصاد ایاالت متحده و دوس��وم وزن تولید 
ناخال��ص داخلی را تش��کیل می دهد فقط 
روی 0.23 امتیاز در این اقتصاد اس��ت که 
مقدار بس��یار پایینی را در هفت ساله اخیر 

داشته است. 
هزینه های دولت در وضعیت هشدار

یک��ی دیگ��ر از عوامل��ی که باع��ث کاهش 
سرعت گسترش و توسعه ایاالت متحده شده 
این است که تولیدکنندگان به جای بازسازی 
خود استفاده از سهام را جایگزین کرده اند. این 
عدم سرمایه گذاری تقریباً توانسته است روی 
رشد کلی کش��ور نیز تأثیر گذار باشد. از دیگر 
نقاط سیاه، می توان به هزینه های دولت اشاره 
کرد که در وضعیت اضطراری قرار گرفته اند و 
در یک س��اله اخیر بیشترین هزینه ها را نشان 
می دهد. این عملکرد ضعیف توس��ط تجارت 
خارج��ی دولت آمریکا که صادرات آن  )+5.۷ 
درصد ( افزایش یافته اس��ت جبران ش��د. اما 
همچنان رشد واردات در ایاالت متحده ضعیف 
است. درحالی که بازار مسکن تجربه یک رشد 
پایدار در ماه های اخیر را داش��ته است و رشد 
آن ن��رخ دورقمی را نش��ان داد  )۱3.۷درصد 
برای سرمایه گذاری مس��کن(. سرمایه گذاری 
در کس��ب و کار نیز بهترین رش��د خ��ود را در 
س��ه ساله اخیر نش��ان می دهد  )9.4 درصد(. 
این پیشرفت همچنین توسط معدن و صنایع 
نفت پشتیبانی شده و سرمایه گذاری ها در این 
بخش چه��ار برابر افزایش پیدا ک��رده که در 
زمان هدایت دونالد ترامپ بوده اس��ت. دونالد 
ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده در مبارزات 
انتخاباتی خ��ود اعالم کرده بود کاری می کند 
که ایاالت متحده به رشد 4 درصدی برسد که 
این رقم در ۱۷ سال گذشته اتفاق نیفتاده بود. 

پ��ول و خان��واده دو موض��وع جدانش��دنی 
هس��تند. درحالی که تا پی��ش از این صحبت 
کردن درباره مسائل مالی در میان خانواده های 
فرانسوی یک تابو بود، اما در وضعیت اقتصادی 
شکننده کنونی نه تنها صحبت درباره آن، بلکه 
کمک کردن نسبت به گذشته بیشتر مشاهده 
می ش��ود. نتایج تحقیقاتی در فرانس��ه نشان 
می دهد انگیزه 86درصد از فرانس��وی ها از کار 
کردن، کمک به امور مالی خانواده  است. از هر 
۱0 فرانس��وی، ۷ نفر از نظر مالی کمک خرج 
خانواده هس��تند. براس��اس مطالعه مؤسس��ه 
OpinionWay   ۷5درصد از فرانس��وی ها 
از آینده می ترس��ند و 6۱درصد از کسانی که 
در این نظر سنجی ش��رکت کرده اند از بحران 
اقتصادی موجود در کش��ور متاثر هستند. در 
شرایط بد اقتصادی مانند جدایی زن و شوهر، 
از دست دادن شغل، بیکاری و بحران های مالی 

خانواده ها بیشتر از گذشته از نظر اقتصادی به 
کمک اقوام ش��ان نیاز دارند. در واقع در چنین 
شرایطی افراد از خانواده خود در برابر مشکالت 
مال��ی محافظ��ت می کنند. به طور متوس��ط 
۷8درصد از کسانی که در نظر سنجی شرکت 
کرده اند، س��االنه ۱500 یورو به خانواده خود 

کمک می کنند.
در ای��ن مطالعه ۱000 فرانس��وی بین ۱8 
تا ۷5 س��ال که حداقل ی��ک فرزند، خواهر یا 
برادر یا پدر و مادری دارند، مورد بررس��ی قرار 
گرفته اند و معیار هایی از جمله سن، جنسیت 
و س��طح تحصیالت و حرفه هم در نظر گرفته 
شده است. ارقام و آمار منتشر شده از تحقیقات 
و نظرسنجی هایی که به تازگی توسط مؤسسه 
OpinionWay انجام ش��ده، نشان می دهد 
بیش��تر فرانس��وی ها معتقدن��د خانواده ها را 
باید از نظر مال��ی حمایت کرد. به این ترتیب 
ک��ه ۷6درص��د از افرادی که ک��ار می کنند و 
 صاحب درآمد هستند، به خواهر و برادر خود، 

53 درص��د ب��ه والدین ش��ان و 50درص��د به 
فرزندان خ��ود کمک مال��ی می کنند. به طور 
متوس��ط، فرانس��وی ها ماهانه ۱54 ی��ورو از 
درآمد خود را برای کمک ب��ه اقوام و خانواده 
خود اختصاص می دهند. آمار و داده ها نش��ان 
می ده��د ک��ه در طول یک س��ال گذش��ته، 
۱9۷2 ی��ورو از س��وی صاحب��ان درآم��د به 
کودکان و والدین شان کمک شده است. عمده 
کمک هزینه این افراد برای تحصیل که شامل 
هزینه مدرسه و دانشگاه می شود و همچنین به 

خرید روزانه منزل اختصاص دارد.
بحران اقتصادی و عدم ثبات وضعیت، مردم 
فرانس��ه را وادار ک��رده ت��ا از لح��اظ اخالقی و 
اجتماعی و به خصوص مالی از اقوام و نزدیکان 
خود حمایت کند. 68درصد از پاسخ دهندگان و 
شرکت کننده ها در نظر سنجی اعتراف کرده اند 
ک��ه در مورد امور مالی با خانواده خود صحبت 
می کنند و حتی برخی هم اعتراف کرده اند که 
از نظر مالی به کمک اقوام شان وابسته هستند. 

نخستین ارقامی که رشد ناامید کننده ترامپ را نشان می دهد 

از هر 10 فرانسوی، 7 نفر به خانواده خود کمک مالی می دهند 

شرایط بد اقتصادی و وابستگی خانواده ها در فرانسه 

قــاب

کیوسـک

منطقهآزاد

صفحه 16

360

سبکزندگــی

ی�ک ش�لوار جین رنگ آمیزی ش�ده با ط�رح ِگل و الی، که به قیمت 425 دالر از س�وی فروش�گاه زنجیره ای 
نورداس�تورم عرضه ش�ده، باعث ناراحتی مشتریان از برند لوکس PRPS ش�د. به عقیده مشتریان این شلوار 
ان�گار از بی�ن ِگل و الی بیرون کش�یده ش�ده و بی دلیل قیمت آن ت�ا این حد گران اس�ت، درحالی که به گفته 

مسئوالن این شرکت، شلوار ِگلی نشان می دهد که فرد از کار کردن و کثیف شدن ابایی ندارد. 
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