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وزارت نفت اعالم کرد
افزایش 140 درصدی صادرات نفت و 
میعانات گازی ایران در دولت یازدهم

ص��ادرات نف��ت و میعانات گازی ای��ران در دولت یازدهم 
بیش از ١٤٠ درصد افزایش یافت و به حدود 3 میلیون بشکه 

در روز رسیده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نفت، صادرات نفت 
خام ایران که در اواخر دولت دهم در پی تشدید تحریم ها با 
کاهش همراه ش��ده بود، در دولت یازدهم بیش از دو برابر و 
به حدود 3 میلیون بش��که در روز رسیده است. این افزایش 
ص��ادرات در حالی رقم خورد که بس��یاری از کارشناس��ان 
داخلی و ناظران خارجی افزایش روزانه یک میلیون بشکه ای 
نفت ایران را بالفاصله پس از لغو تحریم ها در دی ماه ٩٤، و 

در فاصله کوتاه شش ماهه، غیر ممکن می دانستند. 
ص��ادرات نفت خ��ام و میعانات گازی کش��ور در پنج ماه 
نخس��ت س��ال ٩2، ح��دود ١.2 میلیون بش��که در روز بود 
ک��ه اگر برجام اجرایی نمی ش��د این رقم ب��ه تدریج کاهش 
می یاف��ت و به صفر می رس��ید. با افزای��ش تولید و صادرات 
 نف��ت، درآمده��ای نفتی ایران نی��ز در س��ال ٩٥، کمی از

 ٤٠ میلیارد دالر باالتر رفت. 
همچنی��ن مش��تریان نفت ایران در آس��یا ک��ه در دوران 
تحریم به چهار ضلعی چی��ن، هند، کره جنوبی و ژاپن ختم 
می ش��د، پس از اجرای برجام و در دولت یازدهم از مرزهای 
آس��یایی فراتر رفت و حدود ٧٠٠هزار بشکه از بازار اروپا را 
در اختیار گرفت، شرکت های انگلیسی- هلندی شل، توتال 
 ،)MOL(  فرانس��ه، رپسول اس��پانیا، نفت و گاز مجارستان
هلنیک پترولیوم یونان، س��اراس ایتالیا از مش��تریان نفتی 
ایران پس از تحریم ها هستند. تنوع مشتریان نفتی ایران در 
حال��ی رقم خورد که در ابتدای دولت، راه  های نفتی ایران به 

اروپا به جز کشور ترکیه بسته شده بود. 
بازگشت پول نفت نیز از جمله مصیبت های دوران تحریم 
بود که به س��ختی و با فاصله زمانی وارد کش��ور می شد، اما 
این مش��کل در دولت یازدهم حل ش��د و پ��ول نفت ایران 
در کمتری��ن زمان ممکن به حس��اب خزانه واریز می ش��ود. 
براس��اس برآوردها و با احتساب هر بش��که نفت ٥٥ دالری، 
امس��ال ارزش صادرات نفت خ��ام و میعانات گازی ایران به 

٤٥ تا ٥٠ میلیارد دالر خواهد رسید. 

معاون وزیر صنعت ادعای قالیباف را رد کرد
حداکثر اشتغال زایی زنجیره پتروشیمی 

14400نفر است نه 600 هزار نفر

مع��اون برنامه ری��زی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در 
واکنش ب��ه برخی اظهار نظره��ای انتخاباتی گفت: حداکثر 
اشتغال زایی حوزه پتروشیمی و صنایع پایین دست ١٤ هزار 

و ٤٠٠ نفر است. 
ب��ه گزارش پایگ��اه اطالع رس��انی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، حس��ین ایوبی مهری��زی طرح ادعای اش��تغال زایی 
6٠٠ هزار نفری  )2٠٠ هزار نفر به صورت مس��تقیم و ٤٠٠ 
هزار نف��ر به صورت غیرمس��تقیم( در ازای هر یک میلیون 
ت��ن محص��والت پتروش��یمی از س��وی یک��ی از نامزدهای 
دوازدهمی��ن دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری را غیرواقعی 

و غیرکارشناسی برشمرد. 
ب��ه گفته ای��ن مقام مس��ئول، آمار مس��تند در س��امانه 
وزارتخانه موجود اس��ت و ع��الوه بر آن بیش از 2٠انجمن و 
تش��کل صنعتی فعال در حوزه صنایع پتروشیمی شیمیایی 

و دیگر حوزه های مربوطه به ارائه آمار واقعی می پردازند. 
وی ظرفی��ت اس��می کل زنجی��ره پایین دس��تی در همه 
 رش��ته های ش��یمیایی و پلیم��ری و صنای��ع مربوط��ه را 
3٠ میلی��ون تن اعالم کرد و اف��زود: این رقم مربوط به کل 
واحدهای شیمیایی و پلیمری و همه حوزه های مصرف کننده 

مواد پتروشیمی است. 
ادام��ه داد: مجم��وع اش��تغالی ک��ه در  ایوبی مهری��زی 
 پروان��ه بهره برداری متناس��ب ب��ا این ظرفیت ذکر ش��ده، 
٤٠٠ هزار نفر است که با احتساب ظرفیت 3٠میلیون تنی، 
حوزه پایین دس��تی پتروش��یمی برای ١3ه��زار و 333 نفر 

اشتغال زایی مستقیم دارد. 
وی همچنین ظرفیت اسمی کل مجتمع های پتروشیمی 
باالدس��تی را 6٧.٥ میلی��ون ت��ن ذکر و خاطرنش��ان کرد: 
براساس مس��تندات، اش��تغال زایی مجتمع های پتروشیمی 
ب��ه ازای هر یک میلیون تن، حداکثر به طور متوس��ط هزار 

نفر است. 
 مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت تصری��ح کرد: اگر 
٥٠ میلیون تن محصوالت پتروشیمی در کشور تولید شود، 
باید اشتغال زایی این حوزه به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
3٠ میلیون نفر ش��ود، این در حالی اس��ت که کل اش��تغال 

کشور در همه حوزه ها 22 میلیون نفر است. 
وی یادآوری کرد: سهم صنعت و معدن در همه حوزه های 
مربوط��ه ١6.٩ درصد یعنی معادل 3میلیون و ٧٠٠ هزار نفر 

می شود. 
گفتن��ی اس��ت عب��اس ش��عری مقدم، مدیرعامل س��ابق 
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی دو روز قب��ل در گفت وگو 
با رس��انه ها اظهار کرده بود که میزان اشتغال زایی تولید هر 
یک میلیون تن محصول پتروش��یمی در بخش باالدس��تی 
 پتروش��یمی نزدیک به 2 هزار نفر و در بخش پایین دستی

 2٠ تا 3٠ هزار نفر است. 

وزیر نفت گفت اگر اکثریت اعضای 
اوپ��ک از تمدید توافق کش��ورهای 
عضو و غیر عض��و اوپک برای کاهش 
عرضه نفت حمایت کنند، ایران هم 
مانند گذش��ته با دیگ��ر اعضای این 

سازمان همراه می شود. 
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی 
وزارت نف��ت، بی��ژن زنگن��ه پس از 
دی��دار ب��ا میگوئ��ل آری��اس کانته، 
کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا درباره 
اینک��ه آیا ای��ران مانند عربس��تان و 
دیگ��ر اعضای س��ازمان کش��ورهای 
صادرکنن��ده نف��ت  )اوپ��ک( برای 
تمدی��د تواف��ق ش��ش ماهه کاهش 
عرضه نفت خام از س��وی کشورهای 
عض��و و غیرعض��و اوپ��ک حمای��ت 
می کند و اینکه ش��انس تمدید این 
توافق چه اندازه اس��ت، گفت: ما در 
مثبتی  اخیر س��یگنال های  روزهای 
از سوی کش��ورهای عضو و غیرعضو 
اوپ��ک به منظور تمدی��د این توافق 
ش��ش ماهه ب��رای نیمه دوم س��ال 

2٠١٧ میالدی دریافت کرده ایم. 
زنگنه افزود: س��طح کنونی تولید 
نفت خام ایران براساس منابع ثانویه 
اوپک  )غیررسمی( روزانه نزدیک به 
3میلیون و ٨٠٠هزار بش��که است و 
ما در زمان تعیین ش��ده برای توافق 
اوپک به تعه��د خود پایبند بوده ایم، 
اگرچه تصمیم داریم تولید نفت خود 

را افزایش دهیم. 
وزیر نف��ت درباره اینکه آیا ش��ما 
آت��ی  فک��ر می کنی��د در نشس��ت 
وزیران نفت و ان��رژی اوپک در وین 
بر س��ر تمدید تواف��ق کاهش عرضه 
به توافق می رس��ند، اضاف��ه کرد: ما 

س��یگنال های مثبتی ب��رای حصول 
این توافق دریافت کرده ایم. 

زنگن��ه درب��اره اینکه چ��ه زمانی 
نخس��تین مناقص��ه ب��رای امض��ای 
ب��ا  نفت��ی  جدی��د  قرارداده��ای 
برگ��زار  بین الملل��ی  ش��رکت های 
می شود و اینکه هدف شما همکاری 
روس  و  آس��یایی  ش��رکت های  ب��ا 
خواه��د بود یا با ش��رکت توتال هم 
قراردادی امض��ا خواهید کرد، گفت: 
م��ا به طور ج��دی در ح��ال مذاکره 
ب��ا توت��ال و دیگر ش��رکت ها مانند 
مرسک دانمارک، لوک اویل روسیه، 
پرتامین��ای اندون��زی، وینترس��هال 

آلمان و او ام وی اتریش هستیم. 
اف��زود: در مرحل��ه نخس��ت  وی 
م��ا برای ارائ��ه طرح جامع توس��عه  
)MDP( میدان ه��ای نفت و گاز با 
ش��رکت های بین الملل��ی تفاهم نامه 
امضا کردیم، سپس به مذاکره درباره 
مس��ائل مالی و ق��راردادی خواهیم 
پرداخ��ت و این روند ب��ه زمان نیاز 
دارد، ام��ا ما در ح��ال گذراندن این 
مراحل هس��تیم و پیشرفت آن قابل 

قبول است. 
وزیر نفت در پاس��خ به پرسش��ی 
درباره اینکه به نظر ش��ما نخستین 
پ��روژه درچ��ه میدانی خواه��د بود، 
عن��وان کرد: ش��اید ف��از ١١ میدان 

گازی پارس جنوبی باشد. 
زنگن��ه درب��اره اینکه آی��ا به نظر 
ش��ما مانعی ب��رای س��رمایه گذاری 
ش��رکت های اروپایی در ایران وجود 
دارد، گفت: این موضوع به خود آنها 
و خواست اتحادیه اروپا بستگی دارد، 
در گذش��ته زمانی که از سوی آمریکا 

محدودیت های��ی برای ش��رکت های 
اروپایی وجود داش��ت، این شرکت ها 
می توانستند با حمایت اتحادیه اروپا 
وارد صنعت نفت و گاز ایران شوند. 

امیدواری��م  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
اتحادیه اروپا از شرکت های اروپایی 
ب��رای همک��اری در صنع��ت نفت 
و گ��از و مش��ارکت در پروژه های 
ایران حمایت کند و بس��یار روشن 
است که ١٥ س��ال پیش زمانی که 
ما توس��عه شش تا هفت فاز پارس 
جنوبی را آغاز کردیم سیگنال های 
مهم��ی ب��ه بازاره��ای بین المللی 

فرستادیم. 
وزیر نف��ت ادامه داد: م��ا فازهای 
پ��ارس جنوب��ی را در دوران تحریم 
توس��عه دادیم و این ب��ه معنای این 
اس��ت که هیچ کس نمی تواند توسعه 
صنع��ت نفت و گاز ای��ران را متوقف 
کند، شاید تنها بتوانند روند سرعت 
فعالیت ه��ای توس��عه ای م��ا را کند 

کنند. 
زنگنه تأکید کرد: من فکر می کنم 
مش��کل، مس��ائل اعتب��اری و مالی 
نیس��ت بلکه سیاسی اس��ت، زیرا با 
توجه به فعالیت هایی که شرکت های 
بین الملل��ی در ایاالت متحده آمریکا 
دارند، از س��وی دولت این کش��ور با 
محدودیت ه��ا و فش��ارهایی روبه رو 

می شوند. 
وی گف��ت: من امی��دوارم اتحادیه 
اروپ��ا از ش��رکت های اروپایی برای 
حضور و مش��ارکت در کش��وری که 
بزرگ تری��ن دارن��ده ذخای��ر نفت و 
گاز جهان اس��ت، به منظور تضمین 
عرضه امنیت ان��رژی نه تنها در اروپا 

بلکه همه جهان حمایت کند. 
وزیر نفت در پاسخ به این پرسش 
که ش��رکت ش��لمبرژه آمریکا گفته 
است تصمیمی برای همکاری با ایران 
ندارد آیا ای��ن موضوع به تحریم ها و 
محدودیت ها مربوط می شود، گفت: 
ای��ن موض��وع به خ��ود ش��رکت ها 
بس��تگی دارد؛ اگ��ر بیایند می توانند 
از فرصت خ��وب همکاری با صنعت 
نفت و گاز ایران استفاده کنند و اگر 
امتناع کنند ما با شرکت های دیگری 

همکاری خواهیم کرد. 
زنگنه درب��اره مذاکرات با اتحادیه 
اروپ��ا در ح��وزه انرژی ه��م گفت: 
اتحادی��ه اروپ��ا ب��ا وزارتخانه  ه��ای 
 نی��رو، نف��ت و س��ازمان حفاظ��ت 
محیط زیس��ت مذاکرات��ی دارد، ما 
از گس��ترش همکاری   ها و مذاکرات 
محوره��ای  و  می کنی��م  اس��تقبال 
مانن��د  مس��ائلی  درب��اره  مذاک��ره 
در  ان��رژی  مص��رف  بهینه س��ازی 
تجدیدپذی��ر،  انرژی ه��ای  صنای��ع، 
مسائل زیست محیطی و جلوگیری از 

سوزاندن گازهای مشعل است. 
وی افزود: ما درباره ادامه مذاکرات 
در این حوزه ه��ا و پیدا کردن راهی 
برای توس��عه همکاری ها با مقام  های 
اتحادی��ه اروپ��ا گفت و گ��و کردیم و 
اتحادی��ه اروپ��ا خواهان مش��ارکت 
در صنع��ت نفت و گاز ایران اس��ت 
و م��ا نه تنها از حضور ش��رکت های 
 ب��زرگ اروپایی بلک��ه از همکاری با 
ش��رک  های متوس��ط این ق��اره نیز 

استقبال می کنیم. 
وزیر نف��ت درباره آمادگ��ی ایران 
ب��رای ص��ادرات گ��از به ق��اره اروپا 

گفت: ما حجم باالیی گاز داریم و در 
دول��ت یازدهم بیش از 3٠٠ میلیون 
 مترمکع��ب گاز با وارد م��دار کردن 
١١ فاز جدید پارس جنوبی به تولید 

گاز شیرین خود اضافه کردیم. 
اولوی��ت  ک��رد:  تصری��ح  زنگن��ه 
 م��ا ب��رای آین��ده ص��ادرات گ��از با 
خ��ط لوله به کش��ورهای همس��ایه 
ایران اس��ت و فکر می کنیم بهترین 
راه ب��رای عرضه گاز به اروپا صادرات 
 به صورت گ��از طبیعی مایع ش��ده 
 )ال.ان.ج��ی( اس��ت، زیرا م��ا برای 
ص��ادرات گ��از از طریق خ��ط لوله 
به این قاره با دش��واری های روبه رو 
هس��تیم، اما مش��کل اصلی موضوع 
اخت��الف قیمت ال.ان.جی در اروپا و 

آسیای شرقی است. 
وی همچنین در پاسخ به پرسشی 
درب��اره اینک��ه آیا مذاکره ب��ا توتال 
ب��رای اج��رای پ��روژه ال.ان.جی در 
ایران ادام��ه خواهد داش��ت، گفت: 
م��ا این موض��وع را رد نمی کنیم اما 
در عین ح��ال نمی توانیم برای یک 
بازه نامحدود منتظر س��رمایه گذاران 

باشیم. 
گفتنی اس��ت ایران ب��رای اجرای 
ط��رح ال.ان.جی، مذاکرات متعددی 
را با ش��رکت های اروپایی، کره ای و 
ژاپن��ی انجام داده اس��ت. ب��ا توجه 
 ب��ه محدودیت انتقال گ��از از طریق 
خط لوله، بخش��ی از ص��ادرات گاز 
ای��ران ب��ه مناط��ق دوردس��ت باید 
به صورت گ��از طبیعی مایع ش��ده  
)LNG( انجام ش��ود که تحقق آن 
نیاز به ایجاد زیرس��اخت ها و تأمین 

تجهیزات مورد نیاز دارد. 

وزیر نفت از ادامه مذاکره با توتال برای اجرای پروژه ال.ان.جی در ایران خبر داد

ایران آماده همراهی برای تمدید توافق اوپک است
خبر انرژی

افزایش همکاری های ایران و اروپا در 
زمینه انرژی

خبرگ��زاری ش��ینهوای چین گ��زارش داد ک��ه با کاهش 
تحریم های غ��رب علیه ایران، حجم مب��ادالت تجاری بین 
ایران و اروپا رو به افزایش اس��ت. میگوئل کانته، کمیسیونر 
اق��دام آب و هوایی و انرژی اتحادیه اروپ��ا برای آغاز به کار 
مجم��ع دوجانبه تجاری ایران و اروپ��ا در زمینه انرژی های 
پایدار به تهران س��فر کرده اس��ت. این کمیس��یون هدف از 
 برگزاری نشس��ت را آش��نایی بیش از ٥٠ شرکت اروپایی با 
٤٠ همت��ای ایران��ی ذکر کرد تا زمینه ب��رای همکاری های 
مش��ترک در بخش انرژی فراهم ش��ود. به گفته کانته،  »ما 
می خواهیم همکاری موفق اروپ��ا با ایران را یک گام جلوتر 
ببریم و حوزه انرژی جایگاه مهمی در روابط آینده ما خواهد 

داشت.«

ایران برای نخستین بار ال. پی .جی به 
هند صادر می کند

 به گزارش پایگاه خبری  »آرگوس مدیا« ایران قرار اس��ت 
برای نخستین بار به هند  »ال.پی.جی« صادر کند و یکی از 
ش��رکت های تابع شرکت دولتی گاز ایران قراردادی را برای 
ص��دور ماهان��ه ٤٤ هزار تن ال.پی.جی ب��ه هند برای مدت 

شش ماه با یک طرف ثالث به امضا رسانده است. 
 قب��ل از تحریم ه��ا تقاضایی برای ص��ادرات ال.پی.جی به 
هند وجود نداشت اما اکنون تقاضای هند به باالتر از میزان 
 تولید این کشور رس��یده است و دهلی نو در اندیشه واردات

 ال.پی.ج��ی اس��ت. واردات ال.پی.جی هن��د اکنون به طور 
منظ��م به بیش از ی��ک میلیون تن در ماه می رس��د و این 
کشور را به دومین وارد کننده ال.پی.جی جهان پس از چین 

تبدیل کرده است. 

گرجستان خرید گاز از ایران را بررسی 
می کند

 به گ��زارش پایگاه خبری ترند، مریم والیش��ویلی، معاون 
وزیر ان��رژی و منابع طبیعی گرجس��تان گفت که صادرات 
گاز از ایران به گرجس��تان امکان پذیر است و زیرساخت های 
الزم ب��رای این امر وجود دارد، ام��ا چنین قراردادهایی بین 
دو کش��ور هنوز منعقد نشده اس��ت.   والیشویلی خاطرنشان 
ک��رد: طرف ایرانی آمادگی خود را ب��رای عرضه گاز به بازار 
گرجس��تان اعالم کرده است اما ما گاز آذربایجان را ترجیح 
می دهی��م، زیرا این کش��ور بهترین تأمین کنن��ده گاز برای 
ب��ازار ما اس��ت.   وی افزود: طب��ق قوانین گرجس��تان، اگر 
بخش خصوصی تشخیص دهد که خرید گاز از ایران از نقطه 
نظر اقتصادی قابل قبول است، چنین قراردادهایی می تواند 
توسط شرکت های خصوصی منعقد شود و هیچ محدودیتی 

برای چنین قراردادهایی وجود ندارد. 

مدیرعامل آرامکوی عربستان: 
 فرضیه کاهش تقاضای نفت

گمراه کننده است
 به گ��زارش بلومبرگ، امی��ن ناصر، مدیرعامل س��عودی 
آرامکوی عربستان، با تشبیه صنعت نفت به تکیه گاه اقتصاد 
جهان��ی، نظریه رس��یدن تقاضای نفت به بیش��ترین میزان 

ممکن در چند سال آینده را گمراه کننده خواند. 
وی افزود: پیش بینی می ش��ود که تا سال 2٠٥٠ میالدی 
رشد اقتصاد جهانی دوبرابر شود و رشد تقاضا برای انرژی نیز 
س��رعت گیرد، اما فرضیه رکودشکنی تقاضای نفت همانند 

فرضیه رکوردشکنی عرضه این کاال گمراه کننده است. 

عربستان سهم خود از بازار نفت را به 
ایران و عراق می دهد

عربس��تان سعودی که بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان 
اس��ت، در نتیجه تواف��ق نفتی اوپک ب��رای کاهش تولید و 
حمایت از قیمت ها، در حال از دس��ت دادن س��هم بازارش 
ب��ه ایران و عراق اس��ت.  پایگاه خب��ری بلومبرگ به نقل از 
کریس��توف روهل، مدیر تحقیقات س��ازمان سرمایه گذاری 
ابوظبی نوش��ت: اگر بخواهید درباره برنده ها صحبت کنید، 
می توانید ایران و عراق را به حساب بیاورید. اوپک در نشستی 
طی نوامبر س��ال گذشته با کاهش تولید بیشتر اعضای خود 
موافق��ت ک��رد و ١١ تولیدکننده خارج از این س��ازمان هم 
در دس��امبر به توافق مذکور پیوستند. عربستان سعودی که 
 بزرگ ترین تولیدکننده اوپک است، موافقت کرد تولیدش را 
٤٨6 هزار بش��که در روز کاهش دهد درحالی که عراق اعالم 
ک��رد تولیدش را 2١٠ هزار بش��که در روز کاهش می دهد. 
طب��ق توافق اوپک، ایران اجازه یاف��ت تولیدش را به میزان 
٩٠ هزار بش��که در روز افزایش ده��د. به گفته روهل، ایران 
تولیدش را ب��ه دلیل اینکه تحریم هایی ک��ه فروش نفت را 
مح��دود کرده بودن��د، در ژانویه س��ال 2٠١6 پایان یافتند، 
افزای��ش داد درحالی که عربس��تان س��عودی کاهش تولید 
را بیش از س��همش انجام داده اس��ت. به گفته رابین میلز، 
بنیانگذار ش��رکت مشاوره  »قمر انرژی« در دوبی، عربستان 
س��عودی به خوب��ی واقف بود ک��ه به دلی��ل افزایش تولید 
ایران، س��هم بازارش را از دس��ت خواهد داد اما سعودی ها 
در زمانی ک��ه تولید ایران در س��طح باالیی ب��ود، با کاهش 
تولید موافقت کردند. طبق آمار بلومبرگ، عربستان سعودی 
 تولیدش را از حدود ١٠.٥ میلیون بشکه در روز در دسامبر به
 ٩.٨٧ میلیون بش��که در روز در ژانویه و ١٠ میلیون بشکه 
در روز در ماه گذشته کاهش داد. تولید ایران به 3.٨ میلیون 
بش��که در روز در ژانویه افزایش یافت که باالترین رکورد از 
آوریل س��ال 2٠١٠ بود. عراق ٤.٤3 میلیون بش��که در روز 
در مارس تولید کرد که 2٠٠ هزار بشکه کاهش نشان داد. 
ب��ه گفته میل��ز و ادوارد بل، تحلیلگر ک��اال در بانک امارات 
NBD، کشمکش بر سر سهم بازار در آسیا بیشتر قابل توجه 

بوده است.

کاهش اکتشاف های جهانی نفت در سال 
٢016 میالدی 

 به گ��زارش ش��بکه سی ان بی س��ی، گزارش��ی جدی��د از آژانس 
بین الملل��ی ان��رژی نش��ان می ده��د ک��ه می��زان اکتش��اف های 
و  میلی��ارد   2 ب��ه  می��الدی   2٠١6 س��ال  در  نف��ت   جهان��ی 
٤٠٠ میلیون بشکه رسیده، درحالی که میانگین این رقم در ١٥ سال 
گذش��ته ٩ میلیارد بشکه بوده اس��ت.  این آمار نشان داده که میزان 
س��رمایه گذاری شرکت های نفت در این مقطع به پایین ترین میزان 
خود از سال ١٩٤٠ رسیده است، اگرچه اکنون میزان حفاری های نفت 
شیل آمریکا به علت کاهش هزینه ها به شدت در حال افزایش است. 
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وزیر نیرو گفت راه ح��ل درازمدت و بنیادی 
رف��ع بحران آب در کش��ور در گروِ مصرف آب 
با توجه به ظرفیت ه��ای اکولوژیک هر منطقه 
بوده و اعمال سیاست آب مجازی نمی تواند یک 
راه حل درازمدت مناسبی برای حل بحران آب 
کشور باشد.  به گزارش ایلنا، حمید چیت چیان، 
وزیر نی��رو در نخس��تین کنفرانس بین المللی 
آب مج��ازی در ات��اق بازرگانی ایران با اش��اره 
به عوامل مؤثر بر کاهش منابع آب در کش��ور، 
گفت: در س��ال های اخیر کشور به دلیل رشد 
جمعیت، توسعه صنایع، افزایش سطح اراضی 
آبی زیرکشت و تشدید دخالت بشر در محیط 
زیس��ت و... دچار افت فش��ار منابع آبی ش��ده 
 است.  وی افزود: ایران با سرانه آب تجدیدپذیر 
١٤٥٠ مترمکعبی در س��ال در مرحله  »تنش 
آبی« قرار دارد و متأسفانه این امر بیانگر مصرف 
زیاد و ناپایدار منابع آبی کش��ور در س��ال های 
 گذش��ته بوده اس��ت.  وی تصریح کرد: بارش
  2٤٩ میلیمت��ر در س��ال، ام��روز ب��ه ح��دود

 2١٤ میلیمتر به طور متوس��ط رسیده که این 
میزان بارش یک سوم متوسط جهانی است. 

وزیر نیرو تأکید کرد: آمارها نش��ان می دهد 
ایران با دارا بودن یک درصد از جمعیت جهان 
تنه��ا ٠.36درصد از منابع آب تجدیدپذیر دنیا 
را در اختی��ار دارد، بنابراین آب موجود تکافوی 
نیازه��ای ما را در بخش های مختلف نمی دهد.  
وی ادام��ه داد: نب��ود آب کافی و مصرف باالی 
آن در بخش کش��اورزی بیانگر این اس��ت که 
ما  باید به سیاس��ت آب مجازی و راه های دیگر 
روی بیاوریم.  چیت چیان تأکید کرد: البته این 
گرایش به س��مت آب مجازی نه به عنوان یک 
راه حل بنی��ادی و درازمدت، بلکه به عنوان یک 

راه حل کوتاه مدت پاسخگو خواهد بود، چراکه 
سیاس��ت روی آوردن به آب مجازی به ویژه در 
حوزه صنایع غذایی می تواند در بلندمدت روی 
امنیت غذایی کش��ور و توس��عه روستاهای ما 
تأثیر منفی بگ��ذارد.  وی تصریح کرد: واردات 
آب مجازی به صادرکنندگان محصوالت غذایی 
این اج��ازه را می دهد که هر زمان خواس��تند 
بتوانند با این اهرم به کش��ور واردکننده فشار 
آورده و سیاست های خود را به کشور واردکننده 
القا کنن��د.  وزیر نیرو گفت: راه حل درازمدت و 
بنیادی رفع بحران آب در کشور در گروِ مصرف 
آب با توجه به ظرفیت های اکولوژیک هر منطقه 
بوده، و اعمال سیاست آب مجازی نمی تواند یک 
راه حل درازمدت مناسبی برای حل بحران آب 
کش��ور باشد.  وی خاطرنشان کرد: آب مجازی 
یک مفهوم مفید برای حفاظت از محیط زیست 
و تاب آوری منابع آبی کش��ور اس��ت اما باید به 

تمام پیچیدگی های آن نیز توجه داشت. 
وی تأکید کرد: وزارت نیرو به دنبال استفاده 
بهینه از آب مجازی است و همواره به عنوان یک 
منبع نامتعارف از آن سود خواهد برد.  وزیر نیرو 
همچنین با اشاره به منشا ریزگردها در مناطق 
غربی و جنوب غرب کش��ور، گفت: براس��اس 
بررسی های انجام ش��ده از مجموع توفان های 
وارده به کش��ور از س��ال 2٠٠١ نشان می دهد 
عم��ده این توفان های همراه با ریزگرد، منش��ا 
خارجی داش��ته و از صّحاری عربستان، اردن، 
سوریه و عراق نش��أت می گیرد.  وی ادامه داد: 
در س��ه س��ال  اخیر اقدامات بسیار خوبی برای 
از بین بردن کانون ه��ای داخلی ریزگرد انجام 
داده ای��م، اما حصول نتیجه کامل در این زمینه 

نیازمند یک بازه زمانی طوالنی تر است. 

وزیر نیرو در نخستین کنفرانس بین المللی آب مجازی: 

 سیاست  »آب مجازی«
یک راه حل بنیادی و درازمدت نیست

با افتتاح فاز اول پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس توسط رئیس جمهور

تولید مستمر بنزین از پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس آغاز شد

رئیس جمهوری روز گذش��ته فاز نخس��ت 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس در اس��تان 
هرمزگان را با ظرفیت تولید روزانه ١2٠هزار 

بشکه میعانات گازی، افتتاح کرد. 
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین 
حس��ن روحان��ی در بازدی��د از بخش ه��ای 
مختل��ف پاالیش��گاه میعانات گازی س��تاره 
خلیج فارس و اتاق کنترل و نیز در جلسه ای 
با حضور مهن��دس زنگنه وزیر نفت، مدیران 
و مهندسان این پاالیش��گاه، در جریان روند 
اح��داث و چگونگی فعالیت ها و تولیدات این 

مجموعه قرار گرفت. 
رئی��س جمهور در مراس��م پرده برداری از 
یادمان افتتاح این پاالیشگاه با تقدیر از تالش 
متخصصان و کارگران پرتالش کش��ور گفت: 
بهره ب��رداری از این پ��روژه و خودکفایی در 
تولید بنزین موجب افتخار ملت ایران است.  
این پاالیشگاه در راستای استفاده حداکثری 
از تولیدات میعانات گازی اس��تحصال ش��ده 
در پاالیش��گاه های پارس جنوبی و به منظور 
پرهی��ز از خام فروش��ی، خودکفایی در تولید 
بنزی��ن با کیفیت، ایج��اد ارزش افزوده باالتر 
و افزایش درآم��د ناخالص ملی در منطقه ای 
راهبردی از لحاظ دسترسی آسان به امکانات 

و تأسیسات بندری احداث شده است. 
خودکفای��ی کش��ور در واردات بنزی��ن و 
عدم وابس��تگی ب��ه بیگانگ��ان و حرکت در 
راستای صادرات، ایجاد اشتغال و جلوگیری 
از خام فروش��ی و تبدی��ل ب��ه فرآورده ه��ای 
با ارزش ت��ر، تبدی��ل ای��ران به قط��ب تولید 
و ص��ادرات بنزی��ن در ح��وزه خلیج فارس، 
ایجاد فرصت های وی��ژه اقتصادی در عرصه 

تج��ارت نف��ت و گ��از منطق��ه و کم��ک به 
بهبود ش��اخص های محیط زیست و کنترل 
آالیندگی ه��ای صنعت��ی در ای��ران از جمله 

دستاوردهای اجرای این پروژه است. 
در نخس��تین ف��از از پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس، روزان��ه ١2 میلیون لیتر بنزین 
ی��ورو ٤، ٤.٥ میلیون لیت��ر گازوییل یورو٤، 
ی��ک میلی��ون لیتر نفت س��فید ی��ورو ٤ و 
ی��ک میلی��ون و 3٠٠ ه��زار لیتر گ��از مایع  

)ال پی جی( یورو ٤ تولید می شود. 
با بهره برداری کامل از پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس ب��ا تولید 36 میلیون لیتر بنزین 
با کیفیت یورو ٤ و ٥، تولید بنزین در کشور 
ب��ه بیش از ١٠٠ میلیون لیتر در روز خواهد 
رسید که افزون بر قطع واردات بنزین، امکان 
ص��ادرات این ف��رآورده و افزای��ش کیفیت 
سوخت مصرفی داخل نیز فراهم شده و ایران 
ب��ه جرگه صادر کنندگ��ان بنزین می پیوندد.  
دو مرحل��ه باقی مانده پاالیش��گاه 36٠ هزار 
بشکه ای میعانات گازی س��تاره خلیج فارس 
نی��ز به ترتی��ب به فاصله هر ش��ش ماه وارد 
مدار تولید می شود و در صورت تأمین مالی 
و رفع مش��کالت، ش��اهد بهره برداری کامل 
از ای��ن طرح تا پایان س��ال ٩6 خواهیم بود.  
این پاالیش��گاه به تنهای��ی معادل ٥٥ درصد 
مجموع تولید دیگر پاالیش��گاه های کش��ور، 
بنزین تولید می کند و با تکمیل همه فازهای 
آن مجم��وع تولید بنزین کش��ور به بیش از 
2١١ میلیون لیتر خواهد رسید، ضمن اینکه 
با در مدار قرار گرفتن تولید این پاالیش��گاه، 
١٤ میلیون لیت��ر گازوییل به ظرفیت تولید 
فرآورده های نفتی کشور افزوده خواهد شد. 
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معاون فرهنگی و اجتماعی شورای 
عالی مناطق آزاد کش��ور با اشاره به 
شفاف س��ازی مناطق آزاد در دولت 
یازدهم، تأکید ک��رد که هرگز اتهام 
قاچاق در این مناطق توس��ط ستاد 
مب��ارزه با قاچ��اق ک��اال و ارز تأیید 
نشده اس��ت و عده ای از نمایندگان 
نی��ز در ای��ن خصوص تح��ت تأثیر 

برخی شعارها بودند. 
به گزارش ایس��نا، حجت االس��ام 
در  گذش��ته  روز  زم  محمدعل��ی 
نشس��تی خبری در محل دبیرخانه 
ش��ورای عال��ی مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتص��ادی گفت: در دول��ت یازدهم 
ب��ا مقاومت برخ��ی دس��تگاه ها در 
برابر رشد مناطق آزاد مواجه بودیم. 
بای��د بدانید که مناط��ق آزاد، دولت 
و کش��وری مس��تقل هس��تند، ام��ا 
برخی دس��تگاه ها در برابر پیشرفت 
ای��ن مناطق از خود مقاومت نش��ان 
می دهن��د و از جمل��ه موانع رش��د 

مناطق آزاد به حساب می آیند. 
وی ادام��ه داد: منط��ق تأس��یس 
منطق��ه آزاد رس��تن از مق��ررات و 
جستن از قوانین رایج و کهنه جامعه 
اس��ت تا پس از آن، ای��ن مناطق با 
برخ��ورداری از قوانی��ن بایس��ته در 
جهت رش��د حرکت کنند. متأسفانه 
عمده چالش ها در مورد مناطق آزاد 
در جبهه دس��تگاه های دولتی وجود 
داش��ت و باید بدانیم که ۱۰ سال از 
عمر برخی قوانین گذشته و اقتضای 

زمانه در اجرای آنها نیست. 
معاون فرهنگی و اجتماعی شورای 
عالی مناطق آزاد کش��ور با اشاره به 
اجتماع��ی جوامع  اینکه مش��ارکت 
محل��ی از جمل��ه اولویت های دولت 
یازده��م در این مناط��ق بود، عنوان 
ک��رد: حت��ی م��ردم بوم��ی مناطق 
آزاد فک��ر نمی کردند ک��ه ایجاد این 
مناطق نفعی برای آنها داش��ته باشد 
و در قبال برخ��ی تغییرات مقاومت 
می کردند، ام��ا در نهایت با اقداماتی 
که صورت گرفت متوجه پیشرفت و 

رشد در این مناطق شدند. 
زم با بیان اینکه منش��ور راهبردی 
فرهنگ��ی، اجتماعی و گردش��گری 
مناط��ق آزاد در چهارده��م آذرماه 
سال گذشته به تصویب و اباغ دولت 
رسید، گفت: دامنه فعالیت های این 
حوزه حدود ۶۵ مورد است و مسائل 
مختلف��ی از جمله آموزش، توس��عه 
جوامع محلی، ورزش، گردش��گری، 
س��ینما، محیط زیس��ت، کارآفرینی، 
ق��رآن، اقتص��اد دانش بنی��ان و... را 

شامل می شود. 

وی همچنین به برخی فعالیت ها در 
مناطق آزاد اش��اره ک��رد و افزود: طرح 
اجرای مدرس��ه س��امت با مشارکت 
وزارت  و  پ��رورش  و  آم��وزش  وزارت 
بهداشت در حال اجراست و معطوف به 
هشت هدف است تا طی سه الی چهار 
سال آتی شاهد این اتفاق باشیم. عاوه بر 
این تمامی بیمارستان ها در مناطق آزاد 
ترمیم و بازسازی شده و تعداد ۴۰ مورد 
دانشگاه داریم که ۷۳ هزار دانشجو در آن 
تحصیل می کنند. همچنین ۱۰ واحد 
دانشگاه آزاد از واحدهای استانی منفک 
شده و به عنوان واحد بین المللی تغییر 

وضعیت دادند. 
معاون فرهنگی و اجتماعی شورای 
عالی مناطق آزاد کش��ور با تأکید بر 
اینک��ه یکی از جدی تری��ن اقدامات 
دولت یازدهم در مناطق آزاد تفاوت 
ماموریت برای هر منطقه بود، یادآور 
ش��د: به طور مثال ماک��و و ارس، دو 
منطقه آزاد نزدیک به هم هستند که 

دو گرایش کاری متفاوت دارند. 
زم همچنین با بیان اینکه بخش��ی 
از مرزهای کش��ور رها شده و نیازمند 
ایج��اد مناط��ق آزاد در ای��ن مرزه��ا 
هستیم، اظهار کرد: ایجاد مناطق آزاد 
در مرزهای رها کش��ور یک الزام است 
و تقاضای هفت منطقه آزاد از دو سال 
قبل به مجلس رفته تا بتوانیم پوشش 

مرزها را در دستور کار قرار دهیم. 
آزاد  مناط��ق  در  داد:  ادام��ه  وی 
۷۵درص��د درآمد ص��رف پروژه های 
می ش��ود  زیرس��اختی  و  عمران��ی 

و ۲۵درص��د هزینه ه��ا مرب��وط ب��ه 
هزینه های نگهداری و جاری اس��ت. 
این در حالی است که در دستگاه ها 
و کان دول��ت در س��رزمین اصلی 
ب��ه هزینه های  ۹۵درص��د هزینه ها 
ج��اری و ۵درص��د ب��ه هزینه ه��ای 

عمرانی اختصاص می یابد. 
اجتماع��ی  و  فرهنگ��ی  مع��اون 
ش��ورای عالی مناطق آزاد کش��ور از 
محقق ش��دن افزای��ش ۳۰درصدی 
ص��ادرات در س��ال ۱۳۹۵ نس��بت 
ب��ه س��ال ۱۳۹۴ خب��ر داد و گفت: 
س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به 
دبیرخانه مناطق آزاد تکلیف کرد که 
افزایش ۳۰درصدی ص��ادرات را در 
بخش کاالهای غیرنفتی در دس��تور 
کار ق��رار دهد ک��ه در پایان س��ال 

گذشته این تکلیف محقق شد. 
مناط��ق  در  قاچ��اق  مس��ئله  زم 
بی رحمان��ه  ش��ایعه  ی��ک  را  آزاد 
توصی��ف و تصریح کرد: کس��انی که 
نمی توانس��تند ضربه خود را به این 
مناطق وارد کنن��د این هجمه را به 
راه انداختن��د اما دبیرخانه ش��ورای 
عال��ی مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی 
راه را روی دس��تگاه های نظارتی باز 
ک��رد درحالی که دیوان محاس��بات 
طبق قانون اجازه نداش��ت در مورد 
ای��ن مناط��ق ورود کند، ام��ا از این 
س��ازمان درخواست شد تا بررسی ها 
را در مورد مناط��ق آزاد انجام دهد. 
عاوه بر این از س��ازمان بازرسی نیز 
درخواست کردیم تا در هر زمینه ای 

که احساس نیاز می کند ورود کند. 
وی با تأکید بر اینکه هیچ س��ندی 
مبنی بر تأیید پدیده قاچاق در مناطق 
آزاد ارائه نش��ده است، بیان کرد: اتهام 
اینکه در مناطق آزاد قاچاق وجود دارد 
تاکنون توس��ط س��تاد رسمی قاچاق 
تأیید نش��ده و ع��ده ای از نمایندگان 
نیز در این خصوص تحت تأثیر برخی 
ش��عارها بودند. بیش از ۲۰۰ نماینده 
در طول یک س��ال گذش��ته برحسب 
حساس��یت های خود ب��ه مناطق آزاد 
برده ش��دند و زمان و مکان این اتفاق 
نیز توسط آنها تعیین شد تا از هرگونه 

صحنه آرایی جلوگیری شود. 
معاون فرهنگی و اجتماعی شورای 
عال��ی مناطق آزاد کش��ور ادامه داد: 
برخی در پی این بودند تا با یکسری 
نگاه های خاص مناطق آزاد به حوزه 
تحقی��ق و تفحص برود که در نهایت 
این مس��ئله رأی نیاورد و نشان داد 
که بررسی ها توسط نمایندگان انجام 
شده و نیازی به این مسئله نیست. 

زم با اش��اره به اینکه گردش��گری 
محور توسعه روستاها در مناطق آزاد 
است، خاطرنشان کرد: متأسفانه تنها 
۵درصد شهر ساحلی در کشور وجود 
دارد و این در حالی است که ۳۵۰۰ 
کیلومتر مرز س��احلی داریم. بروید و 
ببینی��د که در یک منطقه ش��مالی 
کشور چه ترافیک گردشگری وجود 
دارد و تم��ام س��واحل آن اش��غال 
اس��ت، درحالی که ما جنوب کش��ور 
را با آن همه پتانس��یل و ظرفیت در 

زمینه دری��ا می بینیم، بنابراین یکی 
از برنامه ه��ای مناط��ق آزاد نج��ات 

سواحل در این مناطق است. 
وی در م��ورد وضعیت ایجاد هفت 
منطق��ه آزاد جدید نی��ز عنوان کرد: 
مجلس باید همک��اری کند تا هفت 
منطقه آزاد ایجاد شود. یکی از دالیل 
تأخیر در توافق نسبت به این مسئله 
ش��ایعه ها و دروغ پراکنی هاست و ما 
از دس��تگاه های نظارتی درخواس��ت 
کردی��م تا تاروپ��ود مناط��ق آزاد را 
بررس��ی کنند و اگر شائبه ای در این 

زمینه وجود دارد حل شود. 
معاون فرهنگی و اجتماعی شورای 
عالی مناط��ق آزاد کش��ور افزود: بر 
همین اس��اس نمایندگان به مناطق 
آزاد رفتن��د و همین مس��ئله باعث 
ش��د تحقیق و تفحص از این مناطق 
رأی نی��اورد که این مس��ئله نش��ان 
ایج��اد هفت منطقه  می دهد زمینه 
آزاد جدید فراهم شده است عاوه بر 
این زمانی که مسئوالن برای بررسی 
میزان حقوق کارکن��ان مناطق آزاد 
س��رزده بررس��ی ها را انجام دادند از 

لیست حقوق ها متعجب شدند. 
زم در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که 
جهانگیری به عنوان یکی از نامزدهای 
ریاس��ت جمهوری  دوره  دوازدهمین 
عن��وان کرده ک��ه حمله به س��فارت 
عربس��تان موجب کاه��ش ۷۰۰ هزار 
نفری گردشگران به ایران در مدت یک 
ساله شده است و اینکه این موضوع تا 
چه میزان بر کاهش میزان گردشگران 
به مناطق آزاد تأثیرگذار بوده اس��ت، 
تصریح کرد: حمله به سفارت عربستان 
ی��ک حرکت احمقانه سیاس��ی بود و 
تنها پیامد منفی آن کاهش ۷۰۰ هزار 

نفری گردشگران نیست. 
وی ادام��ه داد: ع��اوه بر کاهش 
گردش��گران قطعاً س��رمایه دارانی از 
کشورهای عربستان سعودی، کویت، 
قط��ر و... به ای��ران می آمدند که به 
دنبال گزینه ه��ای اقتصادی دیگری 
بودن��د. ۱۰۰ درص��د آنها ع��اوه بر 
مشهد به قم می رفتند و مقصد دیگر 

۷۰ درصد آنها شاهچراغ بود. 
معاون فرهنگی و اجتماعی شورای 
عال��ی مناطق آزاد کش��ور ب��ا بیان 
اینک��ه مهم ترین بازت��اب این اتفاق 
در سیاس��ت خارجه ای��ران رخ داد، 
گفت: در ش��رایطی که عربستانی ها 
به دلیل حمله به یمن در کنار رژیم 
صهیونیستی محکوم شده بودند این 
اتفاق احمقانه سیاس��ی ک��ه منافع 
ملی در آن لحاظ نشده بود به کشور 

آسیب زد. 

معاون شورای عالی مناطق آزاد کشور از تحقق 3۰درصدی صادرات کاالهای غیرنفتی خبر داد

هرگز اتهام قاچاق در مناطق آزاد تأیید نشد

وزی��ر راه و شهرس��ازی از برنام��ه 
دولت برای اجرای طرح های لیزینگ 
در صنع��ت ریلی و هوای��ی خبر داد 
و اع��ام ک��رد که دول��ت قصد دارد 
برای نوس��ازی ناوگ��ان هوایی اوراق 

مشارکت منتشر کند. 
ایرن��ا، عباس آخوندی  به گزارش 
ک��ه در دومی��ن روز از چهارمی��ن 
همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا 
در مرکز همایش های صدا و س��یما 
س��خن می گفت، برنامه ه��ای دولت 
برای تأمین مالی طرح های زیربنایی 
کش��ور را تشریح کرد و گفت: تأمین 
مال��ی طرح های زیربنای��ی با بودجه 

کنونی دولت امکان پذیر نیست. 
وزیر راه و شهرسازی از برنامه این 
وزارتخانه ب��رای تأمین مالی صنعت 
ریلی و هوایی با اس��تفاده از لیزینگ 
خبر داد و گفت: همه مؤسس��ه های 
داخلی و بین المللی می توانند در این 

شیوه همکاری کنند. 
آخون��دی با تأکی��د بر اس��تفاده 
از بازار س��رمایه ب��رای تأمین مالی 
طرح ه��ای زیربنایی گفت: اس��تفاده 
از اوراق مش��ارکت ب��رای طرح های 
زودب��ازده به منظ��ور تأمی��ن مالی 
نوس��ازی ناوگان هوایی در دس��تور 
کار است و امید می رود به زودی وارد 

بازار شود. 
کم��ک  از  اس��تفاده  درب��اره  وی 
سرمایه گذاران خارجی در طرح های 
زیربنایی نیز اظهار داشت: برای این 
ک��ار باید ریس��ک و هزین��ه مبادله 
کنترل ش��ود برهمین اس��اس انواع 
ریسک های سیاسی و اجرایی را باید 

کاهش دهیم. 
آخوندی یادآور ش��د که واگن های 
صنعت ریلی ایران عمری حدود ۶۴ 
س��ال دارد و نیاز به نوسازی در این 

حوزه ضروری است. 
وی گف��ت: در صورتی که ش��بکه 

ریلی کشور از ۱۳هزار کیلومتر فعلی 
ب��ه ۲۵ هزار کیلومت��ر افزایش یابد، 
می توانیم دسترس��ی روزانه مناسبی 
را به کشورهای منطقه برقرار کنیم. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ه تردد 
یک میلیون و ۲۰۰هزار مس��افر بین 
تهران و ش��هرهای حومه آن اش��اره 
کرد و گفت: اگر قرار باشد بخشی از 
ترافیک بین شهری از جاده ها به ریل 
انتقال یابد، حجم ناوگان ریلی کشور 

چند برابر می شود. 
وی با اش��اره ب��ه پیش بینی ایجاد 
راه آه��ن حوم��ه ای ب��رای ته��ران و 
کانش��هرها در برنامه ششم توسعه 
گف��ت: این ک��ار نیاز ب��ه میلیاردها 
دالر س��رمایه گذاری در زیرساخت ها 

و ناوگان دارد. 
وزیر راه و شهرس��ازی با یادآوری 

اینکه از ۴8۰ ه��زار کامیون موجود 
در ناوگان ج��اده ای ایران ۱۲۵ هزار 
دستگاه بیش از ۳۵ سال عمر دارند، 
اظهار داشت: مصرف باالی سوخت، 
آلودگی هوا و ریس��ک تردد آنها در 
جاده ها، نوس��ازی در ای��ن بخش را 

ضروری کرده است. 
وی یادآور ش��د که این وزارتخانه 
تفاهم نامه ای را ب��ا وزارت نفت برای 
نوس��ازی ۱۶ هزار دس��تگاه کامیون 
امضا کرده که فرصت خوبی را برای 

سرمایه گذاری فراهم می کند. 
نوس��ازی  بر ض��رورت  آخون��دی 
ناوگ��ان هوایی ای��ران تأکید کرد و 
گفت: در چهار س��ال گذشته میزان 
مسافرت هوایی بیش از ۱۵درصد در 
کشور رشد داش��ته و برای پاسخ به 
نیازهای فعلی بازار، به بیش از ۵۰۰ 

فروند هواپیما نیاز است. 
آخون��دی تعداد مس��افرانی را که 
هواپیمایی  توس��ط ش��رکت  ساالنه 
جمهوری اس��امی جابه جا می شوند 
۳.۷میلی��ون مس��افر ب��رآورد کرد و 
گف��ت: این در حالی اس��ت که یکی 
از ش��رکت های هوایی در همسایگی 
غربی ایران ساالنه ۶۰ میلیون مسافر 

را جابه جا می کند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: ایران برای 
نوس��ازی ناوگان هوایی خود قرارداد 
خرید ۲۰۰ فروند هواپیمای جدید را 
امض��ا کرده و آماده ورود و رقابت در 

سطح جهانی است. 
به گفته آخوندی، در حوزه صنعت 
ریل��ی بیش از ۲ه��زار و 8۰۰ واگن 
ریلی و ۲8 ه��زار واگن باری نیاز به 

نوسازی دارند. 

وی ی��ادآور ش��د: ای��ران ۱۳ هزار 
هکت��ار مح��دوده ش��هر فرودگاهی 
در فرودگ��اه ام��ام خمین��ی  )ره(، 
۱۵۰۰کیلومتر منطقه آزاد و ۲۵۰۰ 
کیلومت��ر منطق��ه وی��ژه دارد ک��ه 
می تواند با رویک��رد بازرگانی آنها را 

توسعه داد. 
بنا بر اع��ام پژوهش��کده پولی و 
بانک��ی، آخوندی به سیاس��ت دولت 
در توس��عه ش��بکه ریلی کشور برای 
بهره برداری از آن در مس��یر توسعه 
ترانزیت بین المللی و منطقه ای اشاره 
کرد و اظهار داشت: برای سهم گیری 
بیش��تر از ترانزیت هوایی نیز آسمان 
ایران باید مسیر امنی برای عبورهای 

بین المللی باشد. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی به جایگاه 
ای��ران در مس��یر حمل و نقل دریایی 
و ل��زوم اتص��ال آن ب��ه مس��یرهای 
زمینی و ریلی اش��اره ک��رد و گفت: 
انج��ام این کارها ب��ه میلیاردها دالر 
سرمایه گذاری و زیرساخت نیاز دارد. 
وی مش��ارکت بخش خصوصی در 
اجرای طرح های ملی و بین المللی را 
از برنامه های دولت یازدهم برشمرد 
و گف��ت: ام��روز طرح های��ی چ��ون 
توس��عه فرودگاه های ش��یراز و امام 
خمین��ی  )ره(، بندر چابهار، راه آهن 
کرمان - سیرجان با شیوه های جدید 
مش��ارکت بخش خصوص��ی و تأمین 

مالی اجرا شده اند. 
وزیر راه و شهرسازی از آماده سازی 
و ارائ��ه طرح��ی ب��رای تصویب دو 
پروژه جدید برای تعمیرات اساس��ی 
آزادراه ه��ا در هیأت دولت خبر داد و 
گفت: یکی از بندهای برنامه شش��م 
توس��عه، تش��کیل ش��رکت راه آهن 
حوم��ه ای برای کانش��هرهای ایران 
اس��ت که انتظ��ار می رود ب��ا اجرای 
آن میلیون ها لیتر در روز در مصرف 

بنزین صرفه جویی شود. 

وزیر راه از انتشار اوراق مشارکت نوسازی ناوگان هوایی خبر داد

اجرای طرح لیزینگ برای تأمین مالی خرید قطار و هواپیما

بینالملل

صنعت

بازرگانی

تفاهمنامه سازمان صنایع کوچک و اتاق 
ایران برای تقویت صنایع صادراتی 

تفاهم نامه دوجانبه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف 
گسترش همکاری ها، تقویت مشارکت و استفاده بهینه از منابع، 
ظرفیت ها، امکانات و توانایی های موجود، عصر روز گذشته امضا 

شد. 
به گزارش تارنمای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران، اهداف انعقاد این تفاهم نامه استفاده از ظرفیت های موجود دو 
طرف برای افزایش صادرات، ارتقای بهره وری و رقابت پذیری صنایع 
کوچک و متوس��ط کشور، همکاری برای توسعه رشته صنعت ها، 
ش��بکه ها و خوشه های کسب و کار و همچنین برای شکل گیری و 
تقویت نظام مبادالت پیمانکاری فرعی  )اس.پی.ایکس-SPX( و 
حمایت از ش��کل گیری و تقویت کنسرسیوم های صادراتی عنوان 
شده اس��ت. فراهم سازی بس��تر مناسب س��رمایه گذاری به ویژه 
س��رمایه گذاری خارجی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی و صنایع 
کوچک و متوسط، همکاری های مش��ترک آموزشی، تحقیقاتی، 
توانمندس��ازی این صنایع، همکاری و تعامل ب��رای بهره برداری 
بهینه از فرصت های بین الملل در زمینه توس��عه صنایع کوچک و 
متوس��ط دیگر از اهداف امضای این تفاهم نامه همکاری است. در 
این تفاهم، دو طرف بر شناسایی، ایجاد و توسعه بازارهای صادراتی 
برای واحدهای صنعتی با تمرکز بر کنسرس��یوم های صادراتی و 
واحدهای کوچک و متوسط صادراتی تعهد کردند. در این مراسم، 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری این دو 
بخش برای استفاده بهینه از ظرفیت بنگاه های کوچک و متوسط 
تأکید ک��رد. علی یزدانی گفت: ۹ منطقه وی��ژه اقتصادی و ۹۶۰ 
شهرک و ناحیه مصوب در کشور وجود دارد و زمین ۷۹۳ شهرک 
و ناحیه صنعتی در مرحله واگذاری به متقاضیان است. مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران درباره اباغ 
چهار بس��ته حمایتی دولت از تولید و اشتغال در قالب ۴۰ برنامه 
گفت: این برنامه ها در بخش های صادراتی، مالی و دانش بنیان به 
همه دستگاه های دولتی اباغ شده  که ۱۹ برنامه به طور مستقیم 
به وزارت صنعت مربوط است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ب��ر اخذ مش��ورت و نظرخواهی از بخش خصوص��ی برای تقویت 
محتوای این برنامه ها تأکید کرد. وی از برنامه ریزی بازدید از ۵۰۰ 
شهرک و ناحیه صنعتی در امسال خبر داد و تأکید کرد که امسال 
در ش��هرک ها و نواحی صنعتی قیمت ح��ق انتفاع زمین افزایش 
نمی یابد و در صورت مشارکت بخش خصوصی و حضور تشکل ها، 
ایجاد ۲۵۰ هزار ش��غل در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت. یزدانی 
اضافه کرد: آنچه موجب ش��د در اتاق ایران حضور یابم، تأکید بر 
اس��تمرار همکاری های دو طرف و تاش بیشتر برای تحقق شعار 
امس��ال یعنی  »اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال« است. یزدانی، 
هدف از امضای تفاهم نامه با اتاق ایران را ارتقای همکاری های دو 
طرف در زمینه های صادرات، آموزش، تحقیق و نوس��ازی، توسعه 
خوش��ه ها، به روزرس��انی آمار و عارضه یابی شرکت های کوچک و 

متوسط عنوان کرد. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران، نیز در 
این مراس��م گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
به عنوان بخشی از دولت همکاری بسیار خوبی با بخش  خصوصی 

دارد که جای قدردانی دارد. 

هر کاالیی از سامانه جامع انبارها نگذرد، قاچاق محسوب 
می شود

مدی��رکل دفتر ام��ور خدمات بازرگان��ی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با اش��اره به راه اندازی س��امانه  »شناسه کاال« و سامانه  
»جامع انبارها« در آینده نزدیک، هش��دار داد هر کاالیی که پس 
از عملیاتی شدن این دو سامانه وارد چرخه توزیع شود اما از آنها 

عبور نکند، قاچاق محسوب می شود. 
ب��ه گزارش ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران، 
عباس تابش گفت: ساماندهی نظام توزیع بار متشکل از ۱۰ سامانه 
مجزاست که همگی باید ایجاد و با هم مرتبط شوند تا این قانون 

به طور کامل اجرا شود. 
به گفته این مسئول، در گام نخست قرار است این هفته یا نهایت 
هفته آینده دو سامانه از این تعداد با عنوان های سامانه شناسه کاال 

و سامانه جامع انبارها به بهره برداری برسد. 
وی بیان داش��ت: هر کاالیی که پس از آغاز فعالیت این سامانه 
در کش��ور تولید یا از مجاری قانونی وارد کشور شود، پس از ثبت 
همه مش��خصات، یک شناسه دریافت می کند. تابش ادامه داد: از 
انبارداران خواسته شده است در سامانه جامع انبارها ثبت نام کنند؛ 
بر این اس��اس، وقتی کاالی تولیدی یا وارداتی دارای شناسه وارد 
چرخه حمل ونقل شود، شناسه آن کاال و شناسه انباری که کاال به 

آنجا فرستاده می شود ثبت و بارنامه صادر خواهد شد. 
وی تصریح کرد: هر کاالیی که پس از عملیاتی شدن دو سامانه 
شناسه یاد شده وارد چرخه توزیع شود و از  آنها عبور نکند، قاچاق 
محس��وب می ش��ود و افرادی که برای حمل ونقل و نگهداری این 

کاالها مشارکت کنند معاونت در قاچاق داشته اند. 
مدی��رکل دفتر امور خدمات بازرگان��ی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت خاطرنشان کرد: با راه اندازی این سامانه به دنبال شناسایی 
کاالهای مب��اح یعنی کاالهایی که روال طبیع��ی تجارت قانونی 
کش��ور را طی کرده  و وارد چرخه توزیع می شوند هستیم و بقیه 

کاالها قاچاق تلقی خواهند شد. 
وی گف��ت: شناس��ایی اینک��ه کاال از کج��ا می آی��د و از کدام 
گلوگاه وارد کش��ور می ش��ود، وظیفه وزارت صنعت نیست، بلکه 
اگر کاالهای��ی از طریق گمرک، مناطق آزاد، کولبری یا ته لنجی 
وارد شده و از این سامانه ها عبور نکنند، ارگان های مرتبط باید به 
شناسایی و ساماندهی آنها بپردازند. تابش یادآور شد: از این به بعد 
برخورد با قاچاق کار ما نیست و دستگاه های متولی خودش را دارد 
که براساس قوانین موجود کشور، کاالی قاچاق را تعقیب و بررسی 

و با آن برخورد می کنند. 
وی همچنی��ن مهلت ثبت نام در س��امانه جامع انبارها را تا ۱۵ 
اردیبهشت عنوان و توصیه کرد افراد نسبت به ثبت نام اقدام کنند. 

خبر

ورود نخستین هواپیمای  ای.تی.آر به 
کشور تا دو هفته دیگر

مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران از 
ورود نخستین فروند از هواپیماهای ATR تا دو هفته آینده 

خبر داد. 
فره��اد پ��رورش در ای��ن ب��اره ب��ه ایرن��ا گف��ت: طبق 
برنامه ریزی های انجام شده قرار است هر چهار فروند از این 
هواپیماه��ا به تدری��ج وارد ناوگان هوایی ایران ش��ود تا در 

مسیرهای کوتاه هوایی از این هواپیماها استفاده شود. 
پ��رورش با بی��ان اینکه ای��ن هواپیماها ب��رای پروازهای 
کوتاه برد به مراکز اس��تان ها و جزایر جنوب ایران می توانند 
مورد استفاده قرار گیرند، ادامه داد: این هواپیماها می توانند 
از جن��وب ایران به دوبی یا از تبریز ی��ا ارومیه به باکو پرواز 

کنند. 
وی با اش��اره به س��فر خلبانان ایرانی ایر برای انتقال این 
هواپیماها به کشور بیان کرد: با توجه به اینکه قرارداد خرید 
۲۰ فروند هواپیمای ATR دیر منعقد شد، لذا کادر پروازی 
ب��رای انجام آموزش های مورد نیاز نیز دیر به فرانس��ه اعزام 

شد. 
مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران 
یادآور ش��د: هم اکنون خلبانان و کادر پروازی ایران ایر در 
فرانسه هستند تا با برگزاری دوره های آموزشی به همراه 
خلبانان فرانس��وی این هواپیماها را به ایران منتقل کنند 
و نخس��تین فروند آن نی��ز تا دو هفته دیگ��ر وارد ایران 

می شود. 
گفتنی اس��ت ش��رکت ایتالیایی- فرانسوی ATR که در 
س��ال ۱۹8۱ به واس��طه همکاری دو غول هوایی ایرباس و 
Leonardo تأسیس شد، س��ومین کمپانی هواپیماسازی 
اس��ت که پس از امضای برجام به طرف قرارداد ایران برای 
نوس��ازی ناوگان فرس��وده خطوط هواپیمایی تبدیل ش��ده 

است. 
هواپیم��ایATR هواپیمای��ی م��درن و مناس��ب ب��رای 
فرودگاه ه��ای ش��هرهای کوچک ای��ران اس��ت و می تواند 
هواپیماه��ای منطقه ای تا س��قف ۹۰ صندلی را تولید کند. 
ATR تا به ح��ال بیش از ۱۵۰۰ هواپیما فروخته اس��ت و 
بیش از ۲۰۰ اپراتور در بیش از ۱۰۰ کش��ور دنیا دارد و هر 
8 ثانی��ه یک بار، یک فرون��د ATR  در جایی از دنیا فرود 
می آید. ۲۰۰ ش��رکت هواپیمایی در سراسر دنیا از این نوع 

هواپیما استفاده می کنند. 

آخرین اخبار از بدهی سوخت ایرالین ها
مدیر امور مالی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی با 
اش��اره به آخرین وضعیت بدهی ایرالین ها به این ش��رکت، 
اظه��ار ک��رد: ۳۰درص��د این بدهی ه��ا متعلق به ش��رکت 
هواپیمایی آس��مان بود که طبق تهاتری که بین این شرکت 

و دولت صورت گرفت، به طور کامل تسویه شد. 
حس��نی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه میزان بدهی 
ایرالین ها نس��بت به چند س��ال اخیر افزایش نداشته است، 
با اش��اره به ف��روش نقدی س��وخت به ایرالین ه��ا، تصریح 
ک��رد: از آبان ماه س��ال ۱۳۹۴ فروش س��وخت به ایرالین ها 
ب��ه صورت نقدی ص��ورت گرفت و از آن تاری��خ به بعد کل 
بهای فرآورده ها وصول شده است. از سوی دیگر شرکت های 
هواپیمایی نسبت به تعیین تکلیف بدهی سنواتی خود اقدام 
کرده ان��د و برای تس��ویه این بدهی یا چ��ک ارائه کردند یا 

بدهی خود را تقسیط کردند. 
مدیر امور مالی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی با 
اشاره به تهاتر ایرالین ها با دولت برای تسویه بدهی، توضیح 
داد: دول��ت مبلغی به برخ��ی از ایرالین ها بدهکار بود و قرار 
ش��د این بدهی ها با یکدیگر تهاتر شود. در این راستا بدهی 
ایرالین آس��مان که ۳۰درصد کل شرکت های هواپیمایی را 

شامل می شد به طور کلی تسویه شد. 
حس��نی ادامه داد: ۴۰درصد س��ایر بدهی های سنواتی 
متعلق به دو ایرالین دیگر اس��ت ک��ه بدهی یکی از آنها 
بسیار ناچیز و درمورد بدهی ایرالین دیگر معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری در حال تصمیم گیری است و ۳۰درصد 
دیگ��ر بدهی ها متعلق به س��ایر ش��رکت های هواپیمایی 
اس��ت که بدهی  برخی از آنها تا پایان ش��هریورماه سال 
جاری و بدهی برخی دیگر تا پایان س��ال جاری تس��ویه 

خواهد شد. 

 تصویب 16 میلیارد دالر
 سرمایه گذاری خارجی

هی��ات س��رمایه گذاری خارج��ی در دول��ت یازده��م 
با ه��دف ج��ذب منابع مالی ب��رای پیش��برد طرح های 
تولی��دی داخل��ی، تا پای��ان آبان م��اه ۱۳۹۵ در مجموع 
۲۱8 طرح س��رمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۶میلیارد 

و ۷۶۰میلیون دالر را تصویب کرد. 
در پایگ��اه اطاع رس��انی وزارت امور ام��ور اقتصادی و 
دارایی آمده اس��ت: توافق هسته ای برجام  )برنامه جامع 
اقدام مشترک( به صدور این مجوزها شتاب بیشتری داد، 
به شکلی که فقط در دوره پس از برجام، ۳۶ تفاهم نامه، 
یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی و مالی و موافقت نامه 

همکاری های اقتصادی با کشورهای مختلف امضا شد. 
عضویت در سازمان ها و نهادهای بین المللی اقتصادی 
در س��طح منطق��ه و جهان نیز یکی دیگ��ر از محورهای 
دیپلماس��ی موفق اقتصادی بوده اس��ت. ب��رای نمونه، با 
پیگیری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همراهی وزارت 
امور خارجه، ایران توانس��ت پس از برجام به عنوان عضو 
 )AIIB(  موسس در بانک سرمایه گذاری زیرساخت  آسیا
پذیرفته  ش��ود. الیحه اساس��نامه بانک س��رمایه گذاری 
زیرس��اخت آسیا در شهریورماه س��ال ۱۳۹۵ در مجلس 

تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید. 
همچنی��ن س��ند همکاری مش��ترک با بانک توس��عه 
اس��امی  )MCPS( نی��ز تدوین ش��ده  اس��ت. در این 
زمینه با پذیرش هیأت بانک توس��عه اسامی و برگزاری 
جلسات با مراجع ذی ربط بررسی الزم برای نهایی سازی 
و اعمال اصاحات گزارش همکاری مش��ترک کش��وری 
ب��ا بانک ص��ورت پذیرفت. به زودی پس از نهایی ش��دن 
س��ند همکاری های مش��ترک با این بان��ک، وزارت امور 
اقتص��ادی و دارای��ی طرح های زیرس��اختی را که موفق 
ب��ه طی فرآیندهای داخلی برای اس��تفاده از منابع مالی 
خارجی ش��ده اند، برای تأمی��ن مالی به بانک یادش��ده 

معرفی می کند. 



رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی 
اعالم کرد: برنامه ویژه بانک مرکزی 
برای اصالح س��رمایه بانک ها که با 
ه��دف بهبود وضعیت نظ��ام بانکی 
تهیه ش��ده اس��ت، به زودی ابالغ و 

اجرا می شود. 
به گ��زارش پژوهش��کده پولی و 
بانک��ی، علی دیوان��دری در دومین 
روز از چهارمی��ن همایش تجاری و 
بانکی ای��ران- اروپا گفت: با تصمیم 
نهادهای مرتبط بنا ش��د بانک های 
ه��زار   220 مجم��وع  در  دولت��ی 
میلیارد ریال افزایش سرمایه داشته 

باشند. 
دیواندری با بیان اینکه بانک های 
خصوص��ی نیز برنامه خ��ود را برای 
بهبود س��رمایه دارن��د، اضافه کرد: 
پارس��ال در اصالح قانون بودجه در 
مجموع 450 ه��زار میلیارد ریال به 
تصویب رسید که 220 هزار میلیارد 
افزایش س��رمایه  ری��ال آن ب��رای 

بانک های دولتی صرف می شود. 
این کارشناس ارشد بانکی درباره 
افزای��ش معوق��ات بانک��ی در ایران 
گفت: در حال یافت��ن راهکار برای 
رفع بخش��ی از دارایی های سمی و 
انجم��اد دارایی ه��ا در نظ��ام بانکی 
هستیم که بروز آن به اثرهای ناشی 

از تحریم ها باز می گردد. 
وی ریش��ه بس��یاری از مشکالت 
نظام بانکی در 10 س��ال گذش��ته 

را تحریم ه��ای اقتصادی دانس��ت و 
گفت: از آغاز فعالیت دولت یازدهم 
در س��ال 1392 بان��ک مرک��زی با 
اتخاذ سیاست های پولی و اعتباری 
موف��ق به مه��ار ت��ورم و تک رقمی 

شدن آن پس از 25 سال شد. 
دیوان��دری ب��ا بیان اینک��ه بانک 
مرکزی در چهار سال گذشته تسلط 
بیش��تری بر مناب��ع ارزی خود پیدا 
کرده اس��ت، افزود: برج��ام )برنامه 
جامع اقدام مش��ترک( این امکان را 
به بانک مرکزی داد تا تس��لط بانک 
مرکزی ب��ر منابع ارزی افزایش یابد 
و به همی��ن دلیل با وجودی که در 
دوره ای شاهد کاهش قیمت جهانی 
نفت و به دنبال آن افت درآمدهای 
نفت��ی ایران بودیم، ام��ا نرخ ارز در 
بازه زمانی مش��خصی، ن��رخ تقریبا 

ثابتی داشت. 
موان��ع  از  یک��ی  اف��زود:  وی 
جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم بی ثبات��ی در ق��درت 
پیش بینی اقتصاد بود ولی اکنون در 
حال ورود به یک دوره ثبات هستیم 
و انتظار داریم امکان سرمایه گذاری 

خارجی برای ما فراهم شود.
 

اختالف حقوقی بانک های ایرانی 
و اروپایی اندک است

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی 
به هش��ت ده��ه س��ابقه همکاری 

بانک��ی ای��ران و اروپا اش��اره کرد 
و گف��ت: در تم��ام دوره 60س��اله 
همکاری های بانک��ی ایران و اروپا 
هیچ موردی از عدم ایفای تعهدات 
یا س��ایر مس��ائل حقوقی مش��ابه 
از س��وی بانک های ایران��ی اتفاق 
نیفتاده اس��ت و حت��ی یک مورد 
پیدا نمی کنید که یک بانک ایرانی 
پول بانک خارجی را نداده باش��د 
و اخت��الف حقوقی آنها نیز به یک 

درصد نمی رسد. 
دیوان��دری ادام��ه داد: بنابراین 
در ش��رایط فعلی که بس��یاری از 
یورویی  منابع  اروپای��ی  بانک های 
فراوانی دارند که مشمول نرخ بهره 
ایران فرصتی  منفی است، شرایط 
این  اس��تثنایی برای به کارگیری 
در  آن  س��رمایه گذاری  و  مناب��ع 
ایران  اقتصاد  مختل��ف  بخش های 
به ش��مار می رود، ل��ذا بانک های 
اروپایی نبای��د آگاهانه یا ناآگاهانه 
امکان بهره مندی از چنین فرصتی 

را از خود سلب کنند. 
وی با بیان اینکه ریشه بسیاری 
از مطالب��ات مع��وق کالن بانک ها 
باز می گ��ردد  ارزی  تعه��دات  ب��ه 
ک��ه از دوران تحری��م برای برخی 
مش��تریان باقی مانده است، گفت: 
با از س��رگیری رواب��ط بانکی پس 
از برج��ام، می توان این مش��کالت 
را بهت��ر حل کرد.  وی تاکید کرد: 

ظهور عالئ��م اولیه رکود اقتصادی 
ک��ه ریش��ه پول��ی دارد، موج��ب 
بنگاه ه��ا،  نقدینگ��ی  مش��کالت 
تاثیرپذیری س��ودآوری بانک ها در 
نتیج��ه افزایش معوق��ات بانکی و 

نرخ سود و . . . شد.
  ب��ه گفت��ه وی، در نتیج��ه در 
عرصه واقعی اقتصاد مش��کالتی به 
وجود آمد که اثر آن به نظام بانکی 
نیز منتقل شد. همچنین بسیاری 
از مش��کالت کنون��ی ب��ه بانک ها 
تحمیل ش��د، در حالی که مسبب 

آن خودشان نبودند. 
 ب��ه گفت��ه دیوان��دری، جن��گ 
قیمت��ی در نرخ س��ود و نوس��ان 
قیمت��ی موج��ب افزای��ش قیمت 
تمام ش��ده پول و ایجاد مشکل در 

بنگاه ها شد. 
ضمن آنکه نرخ سود بین بانکی 
نیز افزایش محسوس��ی یافته بود 

که قیمت تمام شده را باال برد. 
 وی ب��ه ورود بان��ک مرکزی به 
س��اماندهی بازار بین بانکی اشاره 
ک��رد و گفت: ب��ا کاهش نرخ ها در 
بازار بانکی، اقتصاد ایران به آرامش 
رس��ید. هرچند ممکن اس��ت آثار 
جنگ قیمتی باقی مانده باشد، اما 
ش��وک آن از بین رف��ت و هدایت 
نرخ ه��ا ام��روز به س��طح معقولی 

رسیده است. 
بانکی  ارش��د  ای��ن کارش��ناس 

ی��ادآوری ک��رد: نکت��ه ای که در 
جذب س��رمایه گذاری خارجی اثر 
دارد، محدودیت ه��ای جدید نظام 
بانکی اس��ت که بخش��ی از آن به 
سبب محدودیت های بین المللی و 

دوری از بازار جهانی است. 
مقررات بانک��ی، قواعد مبارزه با 
پولشویی و . . . در دنیا تغییر کرده 
است که آمادگی تطبیق با آنها در 

نظام داخلی وجود ندارد. 
به گفته دیواندری، آخرین دلیل 
برای عدم جذب س��رمایه گذاری، 
دور ب��ودن بانک ه��ای ایران��ی از 
تغییرات گس��ترده ای ب��ود که در 
حوزه مقررات بانکی پس از بحران 
مالی جهانی اتف��اق افتاده بود که 
از جمل��ه ای��ن مق��ررات می توان 
به مب��ارزه با پولش��ویی، بازل 3 و 

انطباق اشاره کرد.  
همایش  چهارمین  است  گفتنی 
تج��اری و بانک��ی ای��ران و اروپ��ا 
با حض��ور مدی��ران بانک��ی ایران 
و  ش��رکت ها  از  نمایندگان��ی  و 
موسس��ه های مالی اروپا و با هدف 
سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی 
ایران و نیز بررسی وضعیت صنعت 
بانک��داری و انطب��اق آن ب��ا نظام 
بین المل��ل روز گذش��ته در مرکز 
همایش های صدا و س��یما به کار 

خود پایان داد. 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره آینده نزدیک اقتصاد ایران پیش بینی کرد

ثبات اقتصادی و رشد سرمایه گذاری دادستان عمومی و انقالب کرج خبر داد
کالهبرداری به مبلغ 5 میلیارد تومان در 

یکی از شعب بانک ملی کرج
دادستان عمومی و انقالب کرج از کالهبرداری و اختالس 
ب��ه مبلغ 5 میلیارد و 400 میلیون تومان در یکی از ش��عب 
بانک ملی کرج خبر داد و گفت: حس��ب گزارش و ش��کایت 
بان��ک ملی کرج مبن��ی بر انجام این کالهب��رداری، موضوع 
در دس��تور کار دادس��رای عمومی و انقالب کرج قرار گرفت 
و همچنان در حال رس��یدگی اس��ت.  به گزارش دادستانی 
کل کش��ور، حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقالب 
کرج با اعالم این خبر گفت: در این ارتباط پنج نفر دستگیر 
ش��ده اند و پ��س از انجام تحقیق��ات الزم، دو نفر از متهمان 
همچنان در بازداش��ت هس��تند و بقیه ب��ا تودیع وثیقه آزاد 
ش��ده اند.  وی با اعالم اینکه متهمان با استفاده از کارت های 
مرابحه و جعل امضای مش��تریان بانک اقدام به کالهبرداری 
کرده اند، افزود: تمامی حس��اب هایی که وجوه کالهبرداری 
ش��ده به آن واریز ش��ده است، مسدود ش��ده و روند وصول 
مبالغ کالهبرداری ش��ده به حساب بانک ملی در حال انجام 

است. 
 

بانک مرکزی اعالم کرد 
کاهش 40 درصدی صف وام ازدواج

بانک مرکزی اعالم کرد که از ابتدای س��ال 92 تا پایان سال 
95 بیش از 190 هزار میلیارد ریال تس��هیالت قرض الحس��نه 
ازدواج پرداخت شد که نشان می دهد این رقم در دولت یازدهم 
در مقایسه با دوره قبل بیش از 70 درصد رشد داشته است.  به 
گزارش بانک مرکزی، میزان تس��هیالت پرداختی شبکه بانکی 
در دوره چهار س��اله از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1391 
حدود 110 هزار میلی��ارد ریال )11 هزار میلیارد تومان( بوده 
است. از این رو با وجود افزایش مبلغ وام ازدواج در سال 1395 
از 30 میلی��ون ریال ب��ه 100 میلیون ریال، تعداد یک میلیون 
و 18 هزار و 10 نفر در این س��ال از تس��هیالت قرض الحسنه 
ازدواج بهره مند ش��دند. این تعداد تقریبا معادل میانگین تعداد 
اف��راد دریافت کننده وام ازدواج در س��ال های 1388 تا 1394 
است.  براس��اس آمار در پایان سال 1391، بیش از 837 هزار 
نفر در صف دریافت وام ازدواج بودند، اما در پایان سال 1395 
تنها 483 هزار و 885 نفر منتظر دریافت این تسهیالت بودند 
که کاهش چش��مگیر بیش از 40 درصدی داش��ته است.  البته 
از تع��داد منتظ��ران در صف، تع��داد 167 ه��زار و 15 نفر در 
مراح��ل تکمیل پرون��ده و انعقاد قرارداد برای اخذ تس��هیالت 
قرض الحس��نه ازدواج قرار دارند.  با توجه به تاکید مس��ئوالن 
کش��ور مبنی بر اعطای تس��هیالت قرض الحسنه و ارزان قیمت 
برای جوانان و همچنین بسط و گسترش نظام بانکداری نوین، 
ب��رای نیل به اهداف عالیه خدمت رس��انی به آحاد مردم، بانک 
مرکزی از س��ال 1388 برای متمرکز کردن اعطای تسهیالت 
قرض الحس��نه ازدواج، اق��دام ب��ه راه اندازی و طراح��ی پایگاه 

اینترنتی ثبت نام تسهیالت قرض الحسنه ازدواج کرد. 
براساس پیگیری های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی 
و با تش��ویق و ترغیب سیستم بانکی، بانک های عضو سامانه 
تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج از 12 بانک در پایان خرداد 
ماه س��ال 1392 به 31 بانک و موسس��ه اعتب��اری تا پایان 

اسفند ماه سال 1395 افزایش یافته است.
 

عملکرد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج
از ابتدای س��ال 1388 تا پایان س��ال 1391، تعداد 4 
میلی��ون و 545 ه��زار و 931 فق��ره وام ازدواج با رقمی 
بالغ بر مبلغ 111.350 میلیارد ریال پرداخت شده است. 
همچنی��ن از ابتدای س��ال 1392 تا پایان س��ال 1395 
تع��داد 4 میلیون و 69 ه��زار و 189 فق��ره وام ازدواج با 
رقم��ی بالغ ب��ر 191.322 میلی��ارد ریال ب��ه متقاضیان 

پرداخت شده است. 
ی��ادآوری این نکته ضروری اس��ت که طب��ق ماده 50 
قانون جامع خدمات رس��انی به ایثارگران، س��قف فردی 
تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج ایثارگران از تیر ماه سال 
1394 ب��ه میزان دو برابر تس��هیالت افراد عادی افزایش 
یافت و از این رو در س��ال های 1394 و 1395 تعداد 32 
ه��زار و 35 نفر در مجموع مبلغی براب��ر 6.407 میلیارد 

ریال از تسهیالت ازدواج ایثارگران بهره مند شدند. 
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خبرنــامه

قیمت دالر و سکه افزایش یافت
صراف��ان بازار ارز و طال نرخ ه��ر دالر امریکا را 3.778 
توم��ان و ه��ر قطعه تم��ام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
1.220.300 توم��ان تعیی��ن کردن��د که نش��ان دهنده 
افزای��ش نرخ دالر و قیمت س��که طرح جدید اس��ت. هر 
ی��ورو در بازار آزاد 4.177 توم��ان و هر پوند نیز 4.898 

تومان قیمت خورد.
 همچنی��ن هر نیم س��که 675.500 توم��ان و هر ربع 
س��که 378.500 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی 
257.000  توم��ان خرید و فروش ش��د و هر گرم طالی 

18 عیار 117.684 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.778دالر آمریکا

4.177یورو اروپا

4.898پوند انگلیس

1.038درهم امارات

1.085لیر ترکیه

573یوان چین

35ین ژاپن

2.911دالر کانادا

3.840فرانک سوئیس

12.350دینار کویت

1.005ریال عربستان

320دینار عراق

70روپیه هند

884رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

509.700مثقال طال

117.684هر گرم طالی 18 عیار

1.183.000سکه بهار آزادی

1.220.300سکه طرح جدید

675.500نیم سکه

378.500ربع سکه

257.000سکه گرمی

نرخنــامه

حیدر مستخدمین حس��ینی می گوید در چهار س��ال گذشته 
دولت موفق نشد وضعیت برخی بخش های اقتصاد ایران از جمله 
موسس��ات اعتباری و بانکی را س��اماندهی کن��د و این موضوع 
باید در اولویت های دولت بعد باش��د.  مستخدمین حس��ینی در 
گفت وگو با ایس��نا، درب��اره عملکرد دول��ت در زمینه اقتصادی 
گفت: تنظیم روابط اقتصادی کش��ور و پی ریزی رشد اقتصادی 
یکی از برنامه های اصلی در حوزه اقتصاد ملی است که در چهار 
س��ال گذش��ته محقق نش��د و باید دید که در دولت بعدی چه 
اقداماتی در این زمینه صورت خواهد گرفت.  وی اظهار کرد: در 
چهار س��ال گذشته عمده تأکید دولت بر مهار تورم بود و دولت 
ت��الش کرد با اقدامات مختلف زمینه کاهش تورم را فراهم کند، 

ولی همین موضوع در بخش هایی موجب کاهش تولید ملی شد 
و ب��ه این ترتیب رکود اقتصادی هن��وز در بخش هایی از اقتصاد 
ایران وجود دارد. مثال هنوز رش��د بخش س��اختمان و بخشی از 
صنعت منفی اس��ت.  مستخدمین حسینی به وضعیت بازارهای 
مالی اشاره کرد و گفت: بازارهای مالی وضعیت مناسبی ندارند. 
ارزش بورس نس��بت به چهار سال گذشته هم حتی کاهش پیدا 
ک��رده و بازارهای پول��ی، بانک ها و موسس��ات اعتباری بدترین 
ش��رایط را به لح��اظ بازدهی و ارائه  خدم��ات دارند.  وی اضافه 
کرد: متأس��فانه یکی از اتفاقاتی که در سال های گذشته افتاد و 
کم سابقه بود این بود که بانک ها از مقام ناظر تبعیت نمی کردند 
و مصوبات ش��ورای پ��ول و اعتبار در موارد بس��یاری عمال اجرا 

نمی ش��د، به این ترتیب که مدیران بانک ه��ا تصمیمی گرفتند 
که مصوبات ش��ورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را دور بزنند و 
نمونه بارز آن را می توان در نرخ س��ود بانکی دید.  معاون رئیس 
بانک مرکزی پیش��ین گفت: اگر این دولت در دور بعد هم باقی 
بماند نیازمند آن است که تغییراتی را ایجاد کرده تا اقتدار مقام 
ناظر بر بانک ها احیا ش��ود.  مس��تخدمین حسینی همچنین از 
سیاست های مالیاتی نیز انتقاد کرد و ادامه داد: در سال هایی که 
درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده بود دولت به س��مت افزایش 
کس��ب  درآمد از مالیات رو آورد و همین موضوع باعث ش��د که 
فش��ار در بخش های مول��د اقتصادی ایجاد ش��ود. گرچه درآمد 
دول��ت افزایش یافت، ولی به هرحال افزایش مالیات در مواردی 

منج��ر به آس��یب خوردن بخش های تولیدی ش��د. ضمن اینکه 
برخ��ی قوانین از جمله قانون ارزش افزوده نیاز به بازنگری دارد 
تا جلوی گرفتن مالیات چند باره از تولیدکننده گرفته شود.  این 
اقتصاددان در خصوص سازمان برنامه و بودجه نیز تصریح کرد: 
این سازمان در این دولت احیا شد و در ابتدا نیز سخنانی درباره 
بودجه نویس��ی عملیاتی به میان آمد، ولی در ادامه دوباره دولت 
ترجی��ح داد که روال بودجه نویس��ی گذش��ته را در پیش بگیرد 
و ب��دون تغیی��ر و تحول جدی در بخش ه��ای مختلف به همان 
روال گذشته عمل کند. ضمن اینکه انتظار می رفت این سازمان 
طوری برنامه ریزی کند که هزینه ها کنترل شود و کسری بودجه 

ایجاد نشود که البته این موضوع نیز محقق نشد. 

ضرورت بازگشت اقتدار به شورای پول و اعتبار
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شماره 772

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 
پایان معامالت روز یکش��نبه 10اردیبهشت 
م��اه 96 با افزایش 29 واح��دی به رقم 79 
هزار و 785 واحد رس��ید. روز گذش��ته در 
ت��االر شیش��ه ای، نم��اد بانک ه��ای ملت و 
تج��ارت، به عنوان دو نم��اد بانکی در بورس 
تهران، ش��اخص کل را مثبت نگه داش��تند. 
رش��د این دو نماد بانکی در شرایطی اتفاق 
افت��اد که همزمان ش��اهد برگزاری همایش 
تجاری ایران و اروپا و اعالم برخی خبرهای 
خ��وب در زمین��ه رواب��ط بانک��ی بودیم. از 
س��وی دیگر، نم��اد بان��ک مل��ت در اوایل 
بهم��ن ماه بعد از حدود ش��ش م��اه بلوکه 
ش��دن نقدینگی س��هامداران ب��ا 37درصد 
منفی بازگش��ایی ش��ده بود. با توجه به افت 
این س��هم در ماه های گذشته، قیمت سهام 
بان��ک ملت در ک��ف قیمتی ق��رار گرفت و 
پ��س از مدت ها با اقبال س��هامداران مواجه 
ش��د. بدین ترتیب روز گذش��ته نماد بانک 
 ملت با 43واحد بیش��ترین تأثیر مثبت را بر 
ش��اخص کل داش��ت و پ��س از آن نم��اد 
پاالی��ش نفت بندرعباس ب��ا 32واحد، نماد 
فوالد خوزس��تان ب��ا 27واحد، نم��اد بانک 
تجارت با 25واحد، نماد صنایع پتروش��یمی 
خلیج فارس با 22واح��د و نماد ملی  صنایع  
مس  ایران  با 21واحد، دیگر نمادهایی بودند 
که بیش��ترین تأثی��ر مثبت را بر ش��اخص 
کل ب��ورس ته��ران برج��ای گذاش��تند. در 

طرف مقابل، نماد پاالی��ش نفت اصفهان با 
23واحد، بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص 

کل بورس داشت. 

قندی ها روی موج رشد
در معام��الت دومی��ن روز هفت��ه بورس 
تهران، اکث��ر نمادها روند اص��الح و در پی 
آن کاهش��ی را تجربه کردن��د، اما قندی ها 
همچ��ون ادوار گذش��ته مخال��ف جری��ان 
بازار توانس��تند یکدس��ت از رشد نزدیک به 
5درصدی برخ��وردار ش��وند. در عین حال 
بورس تهران در حالی شاهد اصالح قیمت ها 
در گروه پاالیش��ی بود که عدم انجام معامله 
بلوک��ی در نم��اد پاالیش نف��ت بندرعباس 
باعث ش��د تا همزمان با ت��داوم عرضه های 
معامله گران حقوقی در این گروه، فروش بر 
خرید سهام غلبه کند. سهامداران در حالی 
معامالت��ی متعادل و توام با امید را به نظاره 
نشس��ته اند که تالطم ه��ای انتخاباتی باعث 
ش��ده تا هرگونه تصمیم گی��ری در بازار در 
دسته بندی  کوتاه مدت  هدف های  چارچوب 

شود. 

کاهش قیمت در اکثر نمادهای بورسی
روز گذش��ته در گروه س��رمایه گذاری ها، 
اقب��ال  ب��ا  س��رمایه گذاری توس��عه مل��ی 
معامله گران اغلب حقیقی در دامنه نوس��ان 
مثب��ت قیمت ه��ا روب��ه رو ب��ود. در گ��روه 
حمل ونق��ل، انب��ارداری و ارتباط��ات به جز 
ی��ک نماد تمامی نماده��ا در قیمت آخرین 

معامل��ه و قیم��ت پایان��ی اف��ت را تجرب��ه 
کردن��د. در گروه س��یمان، آه��ک و گچ به 
ج��ز معدود نمادهایی ک��ه در قیمت پایانی 
رشد داش��تند مابقی روند کاهشی را تجربه 
کردند. در گروه فلزات اساس��ی اکثر نمادها 
با افت همراه ش��دند. در گروه ماشین آالت و 
تجهیزات نیز روند کاهشی در قیمت پایانی 
بس��یار ملموس بود و تنها نماد سرماآفرین 
توانس��ت روند افزایشی قابل توجهی از خود 
نش��ان دهد. در گروه خ��ودرو نیز نمادهایی 
 همچ��ون ای��ران خ��ودرو، زامی��اد و ایران
 خودرو دیزل ش��رایط رشد را تجربه کردند، 
اما در مقابل س��ایپا، پ��ارس خودرو و تعداد 
بس��یاری از نماده��ا ش��اهد روند کاهش��ی 
در آخرین قیم��ت معامله و قیم��ت پایانی 
س��هم بودند. همچنین در گروه محصوالت 
شیمیایی به جز اندک نمادهایی مابقی افت 

یکدست را تجربه کردند.

 ادامه نوسان های مثبت 
در بازار پایه فرابورس

اص��الح قیمت��ی در اکثر گروه ه��ای بازار 
سهام در ش��رایطی اتفاق افتاد که نمادهای 
حاض��ر در ب��ازار پایه فراب��ورس همچنان با 
نوس��ان مثب��ت 10درصدی در س��هم های 
اغل��ب زی��ان ده مواجه ش��دند. رش��د های 
پیاپی ش��رکت های کوچک حاض��ر در بازار 
پایه فرابورس در ش��رایطی اتف��اق می افتد 
که اقدام ش��رکت فرابورس ای��ران مبنی بر 
ال��زام ش��رکت های کارگ��زاری در دریافت 

بیانیه ریس��ک از مش��تریان بازار پایه تأثیر 
چشمگیری در شفاف سازی این گونه نمادها 
نداش��ته اس��ت. چنان که مع��اون عملیات 
و نظ��ارت بر بازار این ش��رکت گفته اس��ت 
قرار نیس��ت به دلیل موضوع بیانیه ریسک، 
نمادی متوقف ش��ود. ضم��ن آنکه فرابورس 
وضعیت و جایگاه کنونی هر ش��رکت را هم 
از طری��ق کدال به عموم و هم از طریق نامه 
به تمامی ناشران بازار پایه اعالم کرده است. 

رشد 3 واحدی آیفکس
شاخص کل فرابورس ایران در پایان معامالت 
روز یکش��نبه 10 اردیبهش��ت ماه ب��ا بیش از 
س��ه واحد رش��د به پله 925 واحدی رس��ید 
ک��ه نمادهای پتروش��یمی م��ارون، ذوب آهن 
اصفهان و هلدین��گ صنایع معدنی خاورمیانه 
به ترتیب بیش��ترین تأثیر را در رشد آیفکس 
بر جای گذاش��تند. روز گذش��ته در بازارهای 
فرابورس ایران بی��ش از 315میلیون ورقه به 
ارزش افزون بر یک هزار و 355 میلیارد ریال 
دادوس��تد ش��د که نزدیک به نیمی از حجم و 
30 درص��د از ارزش کل مبادالت به بازارهای 
اول و دوم اختصاص داش��ت. در بازارهای اول 
و دوم فرابورس بالغ بر 144 میلیون س��هم در 
18هزار و 856 نوبت دادوس��تدی مبادله شد 
که ارزش��ی افزون بر 404 میلیارد ریال را رقم 
زد. رصد مب��ادالت صورت گرفته در بازار پایه 
نیز نش��انگر معامله بیش از 167 میلیون سهم 
به ارزش بالغ بر 259 میلیارد ریال در مجموع 

تابلوهای الف، ب و ج این بازار است. 

رشد آرام شاخص کل ادامه یافت

گروه بانکی لیدر بازار سهام

یک مقام مس��ئول در بورس با بیان اینکه 
در رون��د بازگش��ایی نماده��ای معامالت��ی 
تس��ریع شده اس��ت، گفت: به منظور حفظ 
امنی��ت س��رمایه گذاری در ب��ازار س��رمایه 
همواره از طریق راهکارهای منطقی باید به 

دنبال رفع ناهنجاری ها بود.
 مدی��ر نظ��ارت ب��ر بورس های س��ازمان 
بورس و اوراق به��ادار در گفت وگو با فارس 
گفت: روند بازگشایی نمادهای معامالتی به 
دستور ریاست س��ازمان بورس تسریع شده 
است. محسن خدابخش با بیان اینکه توقف 
نمادهای معامالتی در بازار سهام باید زمان 
کوتاه��ی را به خود اختص��اص دهد، عنوان 
کرد: به منظور حفظ امنیت س��رمایه گذاری 

در بازار سرمایه همواره از طریق راه کارهای 
منطق��ی باید ب��ه دنبال رف��ع ناهنجاری ها 
ب��ود. وی با بی��ان اینکه کنت��رل و مدیریت 
ناهنجاری ه��ا ب��ر عه��ده ناظر بازار س��هام 
اس��ت، عنوان کرد: هر ناشری که اطالعات 
و مس��تندات مالی خ��ود را به ط��ور کامل 
به ب��ازار س��هام ارائه دهد، نم��اد معامالتی 
آن به س��رعت بازگش��ایی می شود. به گفته 
این مقام مس��ئول خبرپراکنی ه��ا در مورد 
اختالف نظر برخی مدیران بانک ها از جمله 
بان��ک صادرات با اقدام های س��ازمان بورس 
بی اس��اس بوده و با وجود برخ��ی نگاه ها از 
سوی مدیران بانک های دیگر همواره قواعد 

قانون و مقررات حاکم است. 

عض��و کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س ب��ا 
اش��اره به نقش ب��ه کارگیری اس��تانداردهای 
بین الملل��ی گزارش��گری مال��ی )IFRS(  در 
جذب سرمایه گذار در بورس گفت: محدودیتی 
برای سرمایه گذاری خارجی ها در بورس وجود 
ن��دارد. به گزارش خانه ملت، محمود ش��کری 
در خص��وص حض��ور خارجی ه��ا در ب��ورس 
گف��ت: به طور کلی ممنوعیت��ی برای حضور و 
س��رمایه گذاری خارجی ها در اقتصاد کش��ور و 
مش��روط به رعایت قوانین ای��ران وجود ندارد. 
نماینده مردم رضوانش��هر، طالش و ماسال در 
مجلس ادامه داد: بورس بخشی از اقتصاد کشور 
اس��ت و به طور طبیعی در صورتی که چارچوب 
قوانین کش��ور رعایت ش��ود محدودیتی برای 

س��رمایه گذاری خارجی در بورس کشور وجود 
ن��دارد.  این نماینده م��ردم در مجلس دهم با 
اش��اره به ضرورت توجه به جذب سرمایه گذار 
برای دس��ت یابی به رش��د اقتصادی مدنظر در 
برنامه شش��م توس��عه افزود: در صورت ارتقای 
اعتماد س��رمایه گذاران به بورس، زمینه سوق 
سرمایه ها به این بخش از اقتصاد کشور فراهم 
می شود. وی افزود: به کارگیری استانداردهای 
بین المللی گزارش��گری مالی )IFRS( از لوازم 
جذب س��رمایه گذار خارجی در بورس کش��ور 
است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور 
ش��د: بای��د ش��رکت ها و بنگاه ه��ای اقتصادی 
براساس اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری 

مالی صورت های مالی خود را ارائه کنند. 

اگر چه نوسان های رو به پایین اونس و دالر 
در بازارهای جهانی، بهای سکه در بازار نقدی 
و آت��ی بورس کاال را طی هفته اخیر با کاهش 
قیمت رو به رو کرد، اما کارشناس��ان معتقدند 
خوش بینی ها نس��بت به رون��د صعودی بهای 
اون��س و همچنی��ن در پیش ب��ودن انتخابات 
ریاست جمهوری کشورمان، روزهای حساسی 
را برای بازار طال و س��که رق��م خواهد زد. به 
گزارش بورس کاال، هفته گذشته که نخستین 
هفته اردیبهش��ت ماه محس��وب می شد بهای 
س��که در بازار نقدی و آتی نوس��ان کمتری را 
نسبت به فروردین ماه تجربه کرد، اما به عقیده 
تحلیلگران این روند موقتی اس��ت و بازار سکه 
ع��الوه بر اونس و دالر تحت تاثیر واکنش های 
سیاس��ی داخل��ی ق��رار خواهد گرف��ت. طی 
فروردین ماه حدود 2100 میلیارد تومان سکه 
معادل 150هزار و 724 قرارداد در بورس کاال 
خریداری ش��د که به نظر می رس��د این رونق 
در اردیبهش��ت ماه نیز تکرار ش��ود؛ چرا که از 
ابتدای امس��ال قیمت هر سکه بهار آزادی در 
ب��ازار نقدی به طور مداوم در حال رش��د بوده 
اس��ت و هیجانات بازار در م��اه آتی معامالت 
را ب��رای خری��داران جذاب تر خواه��د کرد. از 
س��ویی در بازارهای بین المللی نیز با توجه به 
وضعیت اقتصادی جهان بسیاری از تحلیلگران 
پیش بینی می کنند قیم��ت طال در هفته های 
آینده رش��د بیش��تری را تجربه خواهد کرد و 

درصورت این رش��د ن��رخ در بازارهای جهانی 
قیمت سکه بهارآزادی در بازارهای داخلی نیز 

روند مثبتی را تجربه می کند. 

بازار در هفته گذشته
حجم و ارزش معامالت آتی سکه طی هفته 
گذش��ته در بورس ک��االی ایران، ب��ه ترتیب 
روی ارق��ام 20 هزار و 483 ق��رارداد و ارزش 
2 ه��زار و 811 میلیارد ریال ق��رار گرفت. به 
ای��ن ترتیب طب��ق روال معامالت آتی س��که، 
سررس��ید دی ماه س��ال جاری یعنی دورترین 

موعد تحویل بازار آتی به عنوان پرطرفدارترین 
سررسید لقب گرفت به نحوی که معامله گران 
17ه��زار و 537 قرارداد را ب��ه ارزش 2هزار و 
425میلیارد ریال در این موعد تحویل به ثبت 
رس��اندند. در رتبه دوم معامالت هفتگی آتی 
سکه، سررس��ید آبان ماه امس��ال قرار گرفت؛ 
در این سررس��ید یک ه��زار و 934 قرارداد به 
ارزش 259 میلیارد ریال منعقد ش��د. قرارداد 
تحویل اردیبهش��ت ماه سال جاری نیز با ثبت 
542 ق��رارداد به ارزش 66 میلی��ارد ریال در 
مکان س��وم بازار آتی قرار گرف��ت. همچنین 

ق��رارداد تحویل ش��هریورماه امس��ال با 241 
ق��رارداد به ارزش 31 میلی��ارد ریال در مکان 
چه��ارم معامالت ق��رار گرف��ت. در پایان نیز 
سررس��ید تیرماه 96 با 229 قرارداد به ارزش 
28 میلیارد ری��ال در انتهای جدول بازار آتی 

سکه قرار گرفت. 

آخرین روز معامالتی چگونه گذشت؟ 
بررس��ی معامالت آتی س��که در آخرین روز 
بیانگر  معامالتی هفته گذش��ته )پنجش��نبه( 
آن اس��ت ک��ه در مجم��وع 2ه��زار و 659 
ق��رارداد منعقد ش��ده اس��ت. براس��اس آمار 
معام��الت، س��که تحوی��ل اردیبهش��ت ماه با 
ثبت قیمت یک میلی��ون و 228 هزار تومان، 
افزایش 05/0درص��دی را تجربه کرد. این در 
ش��رایطی اس��ت که قرارداد تحویل تیرماه با 
 قیم��ت یک میلیون و 126 هزار تومان رش��د

0/2 درصدی را به ثبت رساند. 
از س��ویی س��که تحویل ش��هریورماه با نرخ 
ی��ک میلی��ون و 299 هزار توم��ان به فروش 
رس��ید و با افزایش 0/19درصدی همراه شد. 
همچنین سررس��ید آب��ان ماه س��ال آینده با 
نرخ یک میلی��ون و 338 هزار توم��ان معامله 
و رش��د 0/21 درص��دی را تجربه ک��رد و در 
پایان نیز سررس��ید آبان ماه سال 96 با قیمت 
یک میلیون و 377 هزار تومان معامله ش��د و 

افزیش 0/13 درصدی را به ثبت رساند. 

 تسریع بازگشایی نمادهای معامالتی
 در دستور کار سازمان بورس

 محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی ها
 در بورس وجود ندارد

روزهای حساس بازیگران طال و سکه در بورس کاال

خبر

عرضه بلوک 27.92 درصدی شبندر
روز یکشنبه دهم اردیبهش��ت ماه 1396 تعداد 3 میلیارد 
و 853 میلیون و 999 هزار س��هم مع��ادل 27.92 درصد از 
س��هام ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس از طرف س��ازمان 
تامین اجتماعی به صورت یکجا و نقد یا اقساط )طبق شرایط 
اعالم��ی در آگهی عرضه( به قیمت پایه هر س��هم 4 هزار و 
841 ریال در نماد ش��بندر4 عرضه شد. کارگزاران خریدار 
مجاز به ورود س��فارش خرید به س��امانه معامالتی بودند و 
3 درصد ارزش سهام مورد معامله براساس قیمت پایه را نقدا 
یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و ش��رط از مشتری 
دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه واریز یا به این ش��رکت 

ارائه کردند.
 

رشد 285 درصدی تامین مالی از طریق 
بازار اولیه و ثانویه

نشس��ت تخصصی »معرفی ابزارهای نوی��ن تامین مالی« 
ب��ا حمایت فرابورس ای��ران در دومین روز از س��یزدهمین 
جش��نواره مل��ی فن آفرین��ی ش��یخ  بهای��ی برگ��زار ش��د. 
سیدمصطفی رضوی، معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور 
اقتصادی و دارایی گفت: ارتقای کارآمدی نظام تامین مالی 
و اس��تفاده از ظرفیت های بازار سرمایه از راه های برون رفت 
از تنگناهای مالی به شمار می رود که دولت اقدامات مهمی 
برای حمایت از بازار س��رمایه و توسعه و گسترش آن انجام 
داده است. رضوی با اشاره به اینکه تمامی شاخص ها در بازار 
سرمایه جهت گیری مثبت را در این بازار نشان می دهند، به 
نمونه هایی در این زمینه اش��اره کرد و گفت: برای مثال در 
شاخص تامین مالی از طریق بازار سرمایه، جمع تامین مالی 
بازار اولیه و ثانویه از رقم 137 هزار میلیارد ریال در انتهای 
س��ال 91، به حدود 528 هزار میلیارد ریال در اسفند سال 

95 رسیده که بیانگر رشد 285 درصدی است. 

علت توقف نماد پاالیشگاه الوان و توکا ریل اعالم شد
رئی��س اداره نظ��ارت بر ناش��ران فرابورس��ی علت توقف 
نماد دو ش��رکت پاالیش��گاه الوان و توکا ری��ل را اعالم کرد. 
مدی��ر عملیات ب��ازار و اعض��ای فرابورس اعالم ک��رد: نماد 
پاالیش��گاه الوان و توکاری��ل با توجه ب��ه اطالعات دریافتی 
مبنی بر تعدیل با اهمیت پیش بینی س��ود س��ال مالی 95 
متوقف شدند. در این رابطه صابر جعفروند آذر، رئیس اداره 
نظارت بر ناشران فرابورسی به بورس پرس اعالم کرد: توقف 
نماد این دو ش��رکت به دلیل تغییر با اهمیت در طبقه بندی 
سرفصل حساب ها بود که پس از ارائه توضیحات و اطالعات 
تکمیلی نسبت به بازگشایی نماد اقدام خواهد شد. وی ادامه 
داد: بنابرای��ن در این مرحله توقف نماد »ش��اوان و توریل«، 
ناش��ی از تعدیل س��ود با اهمیت نبوده، اما ممکن است بعد 
از بررس��ی های الزم اصالحاتی برای این متغیر سال گذشته 
دو ش��رکت ف��وق رخ دهد که در این صورت شفاف س��ازی 

خواهد شد. 

شناسایی هزار و 322 ریال سود 
»سخاش«

ش��رکت س��یمان خاش صورت های مالی یک ساله منتهی به 
30 اس��فندماه 95 را با س��رمایه 125 میلی��ارد ریال به صورت 
حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سیمان خاش در دوره یاد 
ش��ده، معادل 997 میلیارد و 794 میلیون ریال درآمد عملیاتی 
کس��ب ک��رد. از درآمد عملیاتی این ش��رکت بهای تمام  ش��ده 
درآمدهای عملیاتی کسر ش��د و سود ناخالص دوره مبلغ 281 
میلیارد و 884 میلیون ریال محاسبه شد. از سود ناخالص دوره 
نی��ز هزینه های فروش، اداری و عموم��ی و هزینه های عملیاتی 
کسر و هزینه های غیرعملیاتی به آن اضافه شد و سود عملیاتی 
دوره به مبلغ 162 میلیارد و 266 میلیون ریال رس��ید. از سود 
عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کس��ر و درآمدهای 
غیر عملیاتی به آن اضافه ش��د و س��ود خال��ص دوره برابر 165 
میلیارد و 235 میلیون ریال به دس��ت آمد و بر این اساس مبلغ 
یک هزار و 322 ریال س��ود به ازای هر س��هم محقق ش��د؛ که 
نسبت به دوره مشابه در س��ال 94، معادل 39 درصد کاهش را 
نشان می دهد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال 
اضافه ش��د و در نهایت مبلغ 252 میلیارد و 829 میلیون ریال 

سود انباشته پایان دوره در حساب های »سخاش« منظور شد.
 

تعدیل مثبت 22 درصدی پیش بینی 
درآمد »سرچشمه«

شرکت س��رمایه گذاری مس سرچش��مه پیش بینی درآمد هر 
س��هم س��ال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را با سرمایه ثبت 
ش��ده یک هزار و 600 میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی شده 
اعالم کرد. ش��رکت س��رمایه گذاری مس سرچش��مه پیش بینی 
س��ود هر سهم س��ال مالی 96 را مبلغ 824 ریال اعالم کرد که 
نس��بت به EPS اعالم شده در گزارش پیشین، معادل 22 درصد 
تعدیل مثبت را نش��ان می دهد. یادآوری می شود سود هر سهم 
»سرچش��مه« در گزارش پیش��ین، مبلغ 637 ریال اعالم ش��ده 

است. 

اختصاص 962 ریال سود به ازای هر 
سهم »بفجر«

ش��رکت پتروشیمی فجر صورت های مالی یک ساله منتهی به 
30 اس��فندماه 95 را با س��رمایه 6 ه��زار و 500 میلیارد ریال 
به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. شرکت پتروشیمی فجر 
در سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395، معادل 14 هزار و 
424 میلیارد و 669 میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کرد. از 
درآمد عملیاتی این شرکت بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی 
کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 7 هزار و 862 میلیارد و 
300 میلیون ریال رس��ید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های 
فروش، اداری و عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی به آن افزوده 
ش��د و س��ود عملیاتی دوره، مبلغ 8 هزار و 155 میلیارد و 74 
میلیون ریال محاسبه شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های 
مالی و مالیات کس��ر و درآمدهای غیر عملیاتی به آن اضافه شد 
و س��ود خالص دوره برابر 6هزار و 251 میلیارد و 721 میلیون 
ریال به دست آمد و بر این اساس مبلغ 962 ریال سود به ازای 
هر سهم محقق شد که نسبت به دوره مشابه در سال مالی 94، 
معادل 63 درصد کاهش را نش��ان می دهد. به سود خالص دوره 
نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 5هزار 
و 981 میلیارد و 903 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در 

حساب های »بفجر« منظور شد. 

دریچه

نگاه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

فرابورس

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
سیمان هگمتان در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که س��رماآفرین در جایگاه 

دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.8235.18سهگمت

3.9935لسرما

8.0744.99قصفها

6.9054.99قشهد

3.4934.93خموتور

7054.91شپلي

18.4334.9دعبید

 بیشترین درصد کاهش
حمل و نقل پتروش��یمی صدر نش��ین جدول بیشترین 
درصد کاهش ش��د. گس��ترش صنایع و خدمات کشاورزی 
در رده دوم این گروه ایستاد. سیمان فارس نو هم در میان 

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

)5(6.047حپترو
)4.95(6.217تکشا
)4.68(3.379سفانو

)4.5(2.358کترام

)4.48(1.813تمحرکه

)4.21(1.137سدور

)4.08(4.016فمراد

پرمعامله ترین سهم
نورد آلومینیوم پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
شد. ایران خودرو دیزل در رده دوم این گروه ایستاد. سایپا 

هم در رده های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

74.192 1325فنوال

57.812 979خاور
48.172 1324خساپا
37.112 1196خکاوه
34.900 1080دروزح
33.014 819وخارزم
23.914 1123خپارس

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را پاالیش نفت 
بندرعباس به خود اختصاص داد. نورد آلومینیوم رتبه دوم 
را به دست آورد. سایپا هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

127.188 5379شبندر
98.297 1325فنوال
63.792 1324خساپا
62.923 2763شتران
60.363 24379آپ

57.390 4326پکویر
56.607 979خاور

بیشترین سهام معامله شده
نورد آلومینیوم در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
س��هام معامل��ه ش��ده را به دس��ت آورد ک��ه پاالیش نفت 
بندرعباس در این گروه دوم ش��د و س��ایپا در رتبه س��وم 

قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

13254992فنوال
53793452شبندر
13243061خساپا
11962282خکاوه
9792175خاور

27631867شتران
11231684خپارس

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

67551351ددام
1696848کساپا

3039760خمحور
1349450خریخت
4016287فمراد
2637240تگنو

2150239کسعدی

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

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

11702.17واعتبار
8192.18وخارزم
50682.44کگاز

10593.17پردیس
11473.82ورنا

18754.01پارسیان
12214.04وصنا

نماگر بازار سهام
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نشست صمیمی مهندس هزارجریبی 
نماینده مردم شهرستانهای گرگان 
وآق قال با مدیرعامل گاز گلستان

گرگان- خبرن�گار فرصت امروز - مهن��دس نبی ا... 
هزارجریبی نماینده مردم شهرس��تان های گرگان و آق قال 
در مجلس ش��ورای اس��المی با حضور در شرکت گازاستان 
گلس��تان با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت دیدار 
و گفت وگ��و کردند . ب��ه گزارش روابط عموم��ی ،درابتدای 
 ای��ن نشس��ت صمیم��ی مدیرعام��ل گازگلس��تان ضمن 
خوش آمدگویی، گزارش مبسوطی از عملکرد و فعالیتهای 
ش��رکت درس��طح اس��تان ارائه نموده و در ادامه به تشریح 
وضعیت گازرسانی در شهرستانهای گرگان و آق قال مبادرت 
نمود. مهندس صفرعلی جمال لیوانی افزود:در حال حاضر با 
اشباع ش��دن روند گاز رسانی در استان بویژه شهرستانهای 
گرگ��ان و آق قال  عمده تالش ما  در بخش مقاوم س��ازی 
و باز س��ازی تاسیسات گاز می باش��د که اقدامات خوبی در 
این خصوص صورت پذیرفته است . وی تصریح کرد:یکی از 
مواردی که در حال حاضر نیاز به توجه و پیگیری دارد کاهش 
حریم مس��یر خط انتقال  و همچنین هزینه گاز بهاء برای 
خانواده های مستمند و محرومین تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیس��تی می باشد که در این رابطه حمایت و مساعدت 
نمایندگان معزز می تواند گره گشا باشد    .مدیرعامل شرکت 
گازاستان گلستان در ادامه  ضمن تاکید بر استفاده از انرژی 
های نو و تجدید پذیر)خورشیدی(درخواس��ت داش��ت تا با 
استفاده از ظرفیتهاوهمکاری نهادها و دستگاه های آموزشی و 
دانشگاهی و همچنین مساعدت و همراهی سازمانهای متولی 
ساخت و ساز مسکن از جمله نظام سازمان نظام مهندسی 
ساختمان ، مسکن و شهرسازی و .... بتوانیم فرهنگ سازی 
مطلوبی جهت مدیریت ایمن و بهینه از گاز طبیعی  داشته 

باشیم .

جلسه مدیر بنیاد مسکن 
شهرستانهای آزادشهر با مدیران 
بانکهای عامل پرداخت تسهیالت 

مسکن روستایی
گ�رگان- خبرن�گار فرصت ام�روز - بنا ب��ه گزارش 
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، 
به مناس��بت ایام دهه حس��اب ۱۰۰ امام خمینی )ره( و به 
منظور هم اندیش��ی و قدردان��ی از زحمات و خدمات بانک 
های عامل پرداخت تسهیالت طرح ویژه بهسازی و نوسازی 
مسکن روستایی شهرستان ، جلسه ای در محل بنیاد مسکن 
آزادش��هر برگزار شد .در این جلسه مهندس احمدی، مدیر 
بنیاد مسکن شهرستان ضمن خوش آمد گویی و تبریک سال 
نو و سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ و تاسیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی به حاضرین، گزارشی از روند ساخت و ساز های انجام 
ش��ده توسط این نهاد انقالبی ارائه نمودند و از روسای بانک 
های شهرستان به جهت همراهی و همکاری و به ثمر نشاندن 
این طرح بزرگ و ملی ) طرح ویژه بهسازی و نو سازی مسکن 
روس��تایی ( تقدیر و تشکر نمودند. در ادامه روسای بانک ها 
نیز با تبریک سال نو و سالروز تاسیس بنیاد مسکن نظرات و 
دیدگاههای خود را در جهت چگونگی عقد قرارداد و وصول 
اقساط متقاضیان بیان نمودند .در پایان جلسه لوح تقدیری با 
امضای فرماندار و مدیر بنیاد مسکن شهرستان به هر یک از 

روسای بانکها و مسئوالن اعتبارات شعب اعطا گردید .

مشاور شهردار کرج:
هویت باغشهری کرج احیا شود

کرج- خبرنگار فرصت امروز-  
 مشاورش��هردار ک��رج گف��ت: هویت 
باغ شهری کرج باید احیا شود. مشاور 
ش��هردار گفت: طراحی ب��اغ ایرانی با 
رعایت اص��ول زیباش��ناختی خاص 

این باغ ها در پارکهای ش��هر کرج هویت باغش��هر بودن را 
دوباره به این کالنش��هر باز می گردان��د.  به گزارش فرصت 
ام��روز ،مهندس فرج اهلل ایلیات  افزود: باغش��هر بودن کرج 
برگی زرین در س��ابقه پیشین این شهر است که در مقطع 
کنونی می تواند در توس��عه سرانه های سبز این شهر و در 
احداث پارکها تجلی یابد، پارکهایی که با پایبندی به اصول 
زیباشناختی به دلیل داشتن طراحی مدرن و استفاده از رنگ 
 بندی زیبا چش��م اندازی بی نظیر را در سطح منطقه ایجاد 
می کند. این مدیرارشد شهری استفاده از طراحی باغ ایرانی 
در احداث پارک های این کالنشهر را مهم برشمرد و گفت: 
کرج ایران کوچک اس��ت و تبلور این تعریف با بهره مندی 
از نظام کالبدی باغ ایرانی نمایان می ش��ود، الزمه این مهم 
بکارگیری عناصری همانند آب، ش��یوه کاش��ت گل ها و یا 
اس��تفاده از مصالح آجری است که درساختار باغات قدیمی 
ایران موجود است.  ایلیات با اشاره به طراحی هرچه بیشتر 
پارکهای جدید با الگوبرداری از باغ ایرانی بیان کرد: ایجاد باغ 
هایی با کوشک در کنار حوض کاشی کاری شده و فواره هایش 
تعریفی از یک باغ ایرانی است که بر دیواره های آن نگاره های 
زیبا مشاهده می شود و در طول مسیرهای کف پوش شده 
باغ جانمایی چندین پل زیبا بازدید کنندگان را به س��مت 
کوش��ک ها هدایت می کند. معاون سابق مالی و اقتصادی 
ش��هرداری کرج طراحی المان های ش��هری در میادین و یا 
ورودی های شهر کرج را بخش مهم دیگری از رویکردهای 
زیباسازی شهری دانست و توضیح داد: بکارگیری المان های 
شهری در واقع کمک به جلوگیری از نابودی هویت، فرهنگ 
و یا تاریخ یک شهر است ، به همین دلیل استفاده از آن در 
فضاهای عمومی شهر یا نقاطی که محل تردد مسافران است 
عنصری تاثیرگذار می باشد که موجب هویت بخشی یا انتقال 
پیام به ناظران می شود ، پیامی که در آن تعریفی از فرهنگی 

و سبقه تاریخی شهروندان نهفته است. 

عملیات پاکسازی طبیعت در مسجد  
سلیمان برگزار شد

اه�واز- خبرنگار فرصت امروز - عملیات پاکس��ازی 
طبیعت و منطقه گردشگری بابا روزبهان با مشارکت بخش 
های مختلف برگزار شد . در این اقدام که در سالروز مبعث 
حضرت محمد )ص( انجام شد، اداره حفاظت محیط زیست 
ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز مسجدس��لیمان و هیأت 
کوهنوردی  هیأت ورزش های همگانی مسجدس��لیمان و 
6۰ نفر از اعضای انجمن های مردم نهاد و شهروندان حامی 
محیط زیست همکاری داشتند . طی این اقدام که در راستای 
تکریم طبیعت و زمین پاک انجام شد زباله های رها شده در 
طبیعت و محوطه پیرامون امام زاده بابا روزبهان که یکی از 
مناطق زیبا و جذاب شهرس��تان اللی برای گردشگری می 

باشد جمع آوری شد تا به طرق اصولی امحاء گردد .

مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب برق منطقه ای 
خوزستان خبر داد

اجرای 2 پروژه مهم جهت پایداری شبکه 
برق در آبادان و خرمشهر 

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور بهره برداری 
ناحیه جنوب شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان گفت: 
دو پروژه مهم جهت پایداری شبکه برق در آبادان و خرمشهر 
با موفقیت اجرا شدند. رضا جعفری افزود: طرح جابجایی های 
۱32 کیوول��ت خروجی پس��ت برق اصلی آب��ادان به منظور 
جداس��ازی پس��ت برق پاس��ارگاد  از حالت تیاف ، تقویت و 
پایداری شبکه برق فوق توزیع ناحیه جنوب و انجام اصالحات 
الزم بهینه سازی تجهیزاتی با تالش و پشتکار فراوان کارکنان 
به��ره برداری این ناحی��ه و با رعایت کامل نک��ات ایمنی در 
شرایطی بسیار سخت و دشوار با موفقیت کامل انجام گردید.

وی ادام��ه داد: این طرح یکی از پ��روژه های مهم در تقویت 
و پای��داری خطوط ۱32 کیلوولت پس��ت برق اصلی آبادان و 
اتصال خطوط فوق توزیع آبادان و خرمشهر می باشد که پس 
از حدود ۱5 سال با همت بهره برداری این ناحیه  به سرانجام 
رس��ید. جعفری تصریح کرد:  همچنین به منظور تامین برق 
مطمئن و پایدار و آماده سازی شبکه جهت پیک بار سال 96 و 
تقویت خطوط فوق توزیع پست های برق خرمشهر، این ناحیه 
موفق گردید در پس��ت جنب آباد خرمشهر پس از دمونتاژ و 
جداس��ازی یک دستگاه بریکر قدیمی و معیوب، یک دستگاه 
بریکر جدید۱32 کیلوولت را مونتاژ، نصب و مورد بهره برداری 

قرار دهد. 

 مدیر امور فناوری اطالعات بانک شهر خبر داد
صدور 400 هزار بن کارت برای 

متقاضیان
قزوین- خبرن�گار فرصت امروز - مدی��ر امور فناوری 
 اطالعات بانک ش��هر با اش��اره به پیش بینی صدور4۰۰ هزار 
بن کارت برای متقاضیان در س��ی امین نمایشگاه بین المللی 
کت��اب تهران، از امکان اس��تفاده از تکنول��وژی NFC برای 
نخس��تین بار در این نمایش��گاه خبر داد. به گ��زارش مرکز 
ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر، میثم نمازی با اش��اره 
به تعداد و انواع بن کارتهایی که امس��ال در نمایش��گاه کتاب 
صادر میشود، گفت: در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران، حدود 4۰۰ هزار بن کارت شامل بن کارت دانشجویان 
و طالب، بن کارت دانش آموزان،بن کارت اساتید و همچنین 

بن کارت سازمانها صادر و توزیع خواهد شد. 

 مدیر امور بازاریابی بانک شهر خبر داد
ارائه تسهیالت به ناشران سی امین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

قزوی�ن- خبرنگار فرص�ت امروز - به گ��زارش مرکز 
ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، حسین ابوحمزه با تاکید 
براینکه این بانک از سال گذشته به عنوان بانک عامل بزرگترین 
رویداد فرهنگی کشور )نمایشگاه بین المللی کتاب(، عهده دار 
همه فعالیتهای بانکی و مالی این رویداد بزرگ اس��ت،گفت: 
بانک شهر  با درخشش خود در ارائه خدمات بانکی نه تنها در 
تهران بلکه در  نمایشگاههای کتاب استانی نیز رضایت عموم 

بازدیدکنندگان را جلب کرده است

آغازششمین جشنواره بهار نارنج در 
بوستان ملل ساری

س�اری – دهقان - ششمین جشنواره بهار نارنج از شنبه 
نهم اردیبهشت ماه با شرکت ۱۰۸ غرفه از سراسر ایران اسالمي 
در ساري آغاز به کار کرد. به گزارش خبرنگار مازندران  در این 
جشنواره که با ش��رکت ۱۰۸ غرفه و شهرهایي از جاي جاي 
کش��ور در محل جزیره بوس��تان ملل آغاز بکار کرد عالوه بر 
غرف��ه هایي که فرآورده هاي بهارنارنج را در معرض نمایش و 
فروش قرارداده صنایع دستي ساري و استان هم در قالب غرفه 
هاي گوناگوني به نمایش گذاش��ته شده اند. محمد محبوب 
معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري س��اري در گفت وگویي 
پیرامون ششمین جشنواره بهار نارنج ضمن بیان این مطلب 
که جش��نواره فوق با مشارکت معاونت فرهنگي ، اجتماعي و 
سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري مرکز مازندران برگزار 
شده است تا پانزدهم این ماه میزبان عالقه مندان و شهروندان 
خواهد بود گفت: یکي از برنامه هاي جانبي جشنواره تور رایگان 
 س��اري گردي اس��ت بنابراین داوطلبان حضور در این تورها 
مي توانند با مراجعه به محل نمایشگاه اقدام به ثبت نام نمایند 
. وي با تاکید بر اینکه جشنواره بهار نارنج با پیوست گردشگري 
برگزار مي شود به تالش هاي انجام شده در این خصوص اشاره 
کرد و خاطر نشان نمود: دعوت از هموطنان عزیزبراي برپایي 
 غرفه و ارائه محصوالت بومي و محلي  از جمله این تالش ها

مي باشد که خوشبختانه با پاسخ خوبي هم مواجه شدیم.

معاون استاندار و فرماندار شاهرود: 
افزایش نشاط اجتماعي با نگاه ویژه به 
جوانان در برنامه هاي فرهنگي ضرورت 

دارد
ش�اهرود- بابامحمدی - س��ید محمد رضا هاش��مي در 
جلسه ساماندهي امور جوانان این شهرستان در سالن جلسات 
فرمانداري افزود:  نش��اط اجتماعي باید ب��راي همه جوان ها 
مورد توجه قرار گیرد و افزایش نشاط اجتماعي با نگاه ویژه به 
جوانان در برنامه هاي فرهنگي ضرورت دارد. وي با بیا ن اینکه 
در آیین اعتکاف امس��ال بیش از پنج هزار نفر شرکت داشتند 
که بیش��تر آنها ازقش��ر جوان بودند ، افزود: حضور و استقبال 
کم نظیر جوانان در برنامه هاي فرهنگي و مذهبي تاکیدي بر 
عالقه قلبي این قش��ر به برنامه هاي فرهنگي ،دیني و مذهبي 
اس��ت. وي با اشاره به اینکه تا پایان شش ماهه نخست امسال  
باید ۱5 خانه ورزش درروس��تاهاي این شهرستان ایجاد شود 
، ادامه داد: در روستاهاي دور افتاده و محروم طرود،خارتوران 
و برخي از روس��تاهاي پشت بس��طام در سال 95 برنامه هاي 
فرهنگي و محوري با مش��ارکت و حضور جوانان برگزار ش��ده 
اس��ت. فرماندار شاهرود حضور گسترده جوانان و به ویژه راي 
اولي ها در انتخابات 29 اردیبهش��ت ماه جاري را نمونه اي از 
نشاط و ش��ور اجتماعي در فعالیت هاي اجتماعي دانست که 
همراه همه اقشار جامعه به منصه ظهور خواهد رسید. هاشمي 
گفت: س��اماندهي و برنامه ری��زي براي امور جوان��ان ،اوقات 
فراغت  ازدواج آس��ان و اش��تغال ب��ا هماهنگي و همدلي بین 
مردم و دس��تگاههاي اجرایي  به نحو شایسته اي با نگاه ویژه 
به مناطق محروم و دور افتاده در روستاها  اجرایي خواهد شد.

    اصفهان - قاس�م اس�د -  با حضور مهندس هوش��نگ 
فالحتیان آئی��ن کلنگ زني طرح احداث برج خش��ک ترکیبي 
واح��د دوم 32۰مگاوات��ي نیروگاه اصفهان انجام ش��د. به گفته 
مهندس محمدرضا ش��یراني، رئیس هیئ��ت مدیره ومدیرعامل 
ش��رکت مدیریت تولید ب��رق اصفهان با اج��راي این طرح، آب 
مصرفي واحد دوم32۰ مگاواتي نیروگاه اصفهان بطور متوس��ط 
س��الیانه بیش از۸۰ درص��د کاهش خواهد یاف��ت. پیش بیني 
میش��ود اجراي این طرح بالغ بر ۱7۰۰ میلیارد ریال هزینه نیاز 

داش��ته باش��د که در صورت تامین به موقع نقدینگي و س��ایر 
تمهیدات الزم، ظرف مدت حداکثر2 س��ال به اتمام رس��یده و 

آماده بهره برداري خواهدبود.
.درجلس��ه اي که باحضور معاون امور برق و انرژي وزیر نیرو، 
س��ایر مقامات اس��تان و معاون توس��عه ش��رکت آبفاي استان 
اصفهان برگزار ش��د مباحث مهمي در خصوص نحوه تامین آب 
مورد نیاز نیروگاه از طریق پس��اب تصفیه شده فاضالب شهري 

مطرح و تصمیمات مهمي اتخاذ شد.

مهندس ایمانلو تشریح کرد

عملکرد شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در طول 4 سال دولت تدبیر و امید

     باحضور معاون امور برق و انرژي وزیر نیرو انجام شد

آئین کلنگ زني طرح احداث برج خشک ترکیبي نیروگاه حرارتي اصفهان

 تبری�ز –  ف�الح- ش��رکت آب و 
فاضالب شهری استان آذربایجان شرقی 
افتخار خدمتگزاری در جهت تامین و 
توزیع آب شرب سالم و بهداشتی مورد 
نیاز شهروندان گرامی و از طرفی جمع 
آوری دفع و تصفیه بهداشتی فاضالبهای 
خانگ��ی را بر عهده دارد و با کوش��ش 
شبانه روزی پرسنل خدوم همواره سعی 
کرده اس��ت درجهت خدمت رس��انی 
مطلوب به مش��ترکین عزیز گام های 
موث��ری را بردارد. ب��ه گزارش خبرنگار 
م��ا در تبریز به نق��ل از روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان، مهندس 
علیرضا ایمانلو، مدیرعامل شرکت آب 
و فاض��الب آذربایجان ش��رقی با اعالم 
اینکه این ش��رکت با نگرش مسئوالنه 
و متعهدان��ه، همت و ت��الش مضاعف 
کارکنان توانسته اقدامات مهم و موثری 
را در جهت اج��رای پروژه های احداث 
تاسیسات آب و فاضالب و بهره برداری 
از تاسیس��ات موجود در سطح استان 
به انجام برس��اند، گفت: ش��رکت آب 
و فاضالب اس��تان همواره و همس��و با 
عملیات اجرایی توانسته است اقداماتی 
را در خص��وص تحقیق��ات و فرهنگ 
س��ازی مصرف صحیح آب در مس��یر 
مقدس خدمت رسانی مطلوب و جلب 

رضایت شهروندان گرامی بعمل آورد.
 بخش آب:

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان ش��رقی در خصوص 
عملکرد ش��رکت در طول دولت تدبیر 
و امید با اش��اره به ارائه خدمات توسط 
شرکت در بخش آب، گفت: این شرکت 
) پای��ان س��ال ۱395 ( خدمات خود 
را در زمینه تامین و توزیع آب ش��رب 
بهداشتی در قالب یک میلیون و 2۰3 
هزار فقره انشعاب آب به جمعیتی بالغ 
بر 2 میلیون 927 هزار نفر )۱۰۰ درصد 
جمعیت ش��هری ( در 6۰ شهر استان 
ارائه می کند. وی اضافه کرد: در زمینه 
اصالح، بازس��ازی و توس��عه شبکه ها 
اقدامات اساسی صورت گرفته بطوریکه 
درطول 4 س��ال دولت تدبی��ر و امید 
حدود 95۰ کیلومتر نسبت به توسعه  
و اصالح شبکه و اجرای خطوط انتقال 
اقدام نموده و بی��ش از 23955۰ فقره 
انش��عاب آب در این مدت واگذار شد. 
مهندس ایمانل��و در خصوص تعویض 
کنتوره��ای خراب مش��ترکین اظهار 
داشت: ش��رکت آبفا اس��تان در مدت 

4 س��ال دولت تدبیر و امی��د بیش از 
۱۰745۰ فقره کنتور خراب مشترکین 
را تعویض کرده است. وی در خصوص 
افزایش ظرفیت تامین آب در اس��تان، 
گفت: در ای��ن مدت بیش از 36 حلقه 
چاه عمیق حفر و تجهیز ش��ده و بیش 
از 6۰ حلقه چاه نیز بازس��ازی ش��ده و 
675 لیتر ب��ر ثانیه ظرفیت تامین آب 
افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
با اع��الم اینکه درطول 4 س��ال دولت 
تدبیر و امید ۱4 باب در س��طح استان 
احداث شده است، افزود: حجم مخازن 
بهره برداری شده در طول دولت تدبیر و 
امید در شهرهای استان از جمله تبریز، 
مراغه، بناب، ملکان، تس��وج، شبستر، 
سهند، باسمنج، ایلخچی، جلفا و گوگان 
ب��ه ظرفی��ت 775۰۰ مترمکعب بوده 
است. مهندس ایمانلو در مورد احداث 
تصفیه خان��ه های آب در ش��هرهای 
اس��تان در 4 سال گذش��ته، گفت: در 
طول دولت تدبیر و امید، شرکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی اقدام 
به احداث و بهره برداری ازتعداد 3 باب 
تصفیه خانه در ش��هرهای بخشایش، 
شربیان و جلفا به مقدار ۱۱۰ مترمکعب 
در ساعت با اس��تفاده از فن آوری های 
پیش��رفته و جدید نموده اس��ت. وی 
افزود: با اقداماتی که ش��رکت در طول 
م��دت دولت تدبیر و امی��د انجام داده 
 اس��ت میانگین درصد هدررفت آب در

 شبکه های آبرسانی در استان از ۱9/6 
درص��د به ۱۸/4 درص��د کاهش یافته 

است.
بخش فاضالب:

وی در ادامه به عملکرد ش��رکت آب 
و فاض��الب اس��تان در بخش فاضالب 

و در ط��ول دولت تدبیر و امید اش��اره 
 ک��رد و افزود: امروزه ایجاد تاسیس��ات 
جمع آوری و تصفیه خانه های فاضالب 
یکي از ضروري ترین تاسیس��ات مورد 
نیاز جوامع بشري جهت رعایت بهداشت 
عمومي محس��وب مي گردد که براین 
اساس شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقي با نگاهي کالن و با صرف هزینه 
هاي سنگین و تحمل مشکالت اجرایي 
پروژه، اقدام به احداث ش��بکه فاضالب 
خانگي مبتني بر استانداردهاي زیست 
محیطي جهان نموده و با تالش مستمر 
در ارتقاء سطح بهداشت عمومي اقدامات 
مهمی انجام داده اس��ت. وی ادامه داد: 
اج��راي طرح هاي جم��ع آوري و دفع 
بهداشتي فاضالب با هدف سالم سازي 
محیط زیست، افزایش سطح بهداشت 
عموم��ي، ممانع��ت از آلودگ��ي آبهاي  
زیرزمیني همواره مورد تاکید ش��رکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي 
مي باش��د بطوریکه در حال حاضر در 
۱7 شهر استان و همچنین در مسکن 
 مهر کالنشهر تبریز) شهر جدید سهند( 
لوله گذاري خط انتقال و شبکه فاضالب 
و به تبع آن واگذاري انشعابات فاضالب 
اجرا مي گردد و در مدت دولت 4 ساله 
تدبیر و امید بیش از 65۱ کیلومتر شبکه 
فاضالب در سطح استان احداث شده و 
تعداد ۱9۱6۸6 فقره انشعاب فاضالب 
در ای��ن مدت ب��ه مش��ترکین واگذار 
شده است. مهندس ایمانلو خاطرنشان 
س��اخت: در حال حاضر 59/۸3 درصد 
از جمعیت شهري استان و69/3 درصد 
از جمعیت کالنشهر تبریز تحت پوشش 
تاسیسات جمع آوري و دفع بهداشتي 
فاضالب قرار دارد که بیش از میانگین 
کشوری می باشد و خوشبختانه با روي 

کار آمدن دولت جدید و تصمیماتي که 
در اس��تانداري و مدیریت ارشد شهري 
اتخاذ ش��ده مقرر گردیده تا چند سال 
آینده ش��بکه فاضالب تبری��ز به اتمام 
برس��د. وی اف��زود: در ح��ال حاضر در 
۱۱ باب تصفیه خانه فاضالب در سطح 
استان از جمله در شهرهای تبریز، مراغه 
)دو مدول(، مرند، میانه، عجب ش��یر، 
جلفا، اهر، س��راب، بس��تان آباد، سهند 
و بن��اب ب��ا روش هاي نوی��ن در حال 
بهره برداري می باش��د که س��االنه در 
حدود 9۰ میلیون مترمکعب فاضالب 
در س��طح استان توس��ط تصفیه خانه 
های موجود تصفیه مي شود. مهندس 
ایمانل��و در بخش دیگری از س��خنان 
خود به تصفیه خان��ه های فاضالب در 
دست اجرای شرکت اشاره کرد و افزود: 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
ش��رقی اقدام به اح��داث، جمع آوری 
و تصفی��ه و دفع بهداش��تی فاضالب، 
بمنظور ارتقاء سطح بهداشت عمومی و 
محیطی منطقه و سطح زندگی مردم، 
جلوگیری از آلودگی آبهای س��طحی و 
محیط زیس��ت نموده که در این راستا 
تعداد 5 باب تصفی��ه خانه فاضالب در 
ش��هرهای ملکان، هریس، آذرش��هر، 
هشترود و همچنین مدول دوم تصفیه 
خانه فاضالب کالنشهر تبریز را در دست 
اح��داث دارد. وی ادام��ه داد: عملیات 
اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
کالنش��هر تبریز با حضور وزیر محترم 
نیرو در خرداد ماه سال 95 آغاز شده و 
یکی از اهداف مهم آن استفاده از پساب 
تصفیه شده بعنوان تامین کننده بخشی 
از آب م��ورد نیاز دریاچه ارومیه خواهد 
بود و بالغ بر 75 میلیون مترمکعب در 
سال پساب تصفیه شده اش به دریاچه 
ارومیه انتقال می یابد. وی افزود: فرآیند 
 STEP FEED این تصفیه خان��ه
پیشرفته بوده و جمعیت تحت پوشش 
ای��ن ط��رح 96۰۰۰۰ نف��ر و ظرفیت 
تصفیه خانه نی��ز 2۰7۰۰۰ مترمکعب 
در شبانه روز خواهد بود. مهندس ایمانلو 
هزینه اجرای این طرح را بالغ بر 2۰۰۰  
میلیارد ریال از محل اعتبارات تخصیص 
یافته ب��رای احیای دریاچ��ه ارومیه و 
درآمده��ای عموم��ی و مناب��ع داخلی 
ش��رکت اعالم کرد و گف��ت: امیدواریم 
در صورت تامین منابع مالی در س��ال 
۱39۸ در مدار بهره برداری قرار گیرد. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

آذربایجان شرقی افزود: عملیات اجرایی 
ط��رح اح��داث تصفیه خان��ه فاضالب 
آذرش��هر با حض��ور دکتر جب��ارزاده، 
اس��تاندار اس��تان آذربایجان شرقی و 
دکت��ر کالنت��ری، دبیر س��تاد احیای 
دریاچه ارومیه آغ��از گردیده که هدف 
 از ایجاد تصفیه خانه فاضالب آذرشهر، 
جم��ع آوری، تصفیه و دفع بهداش��تی 
فاضالب، جلوگیری از آلودگی و تخریب 
محیط زیس��ت از محل فاضالب های 
شهری، بهبود و بهداشت عمومی منطقه 
و سطح زندگی مردم، استفاده از پساب 
تولی��دی بعنوان تامی��ن آب مورد نیاز 
جهت احیای دریاچه ارومیه، اس��تفاده 
از کودهای ش��یمیایی استاندارد تولید 
ش��ده در کش��اورزی  و ایجاد اشتغال 
متناسب بصورت مستقیم و غیرمستقیم 
می باش��د. وی اضافه کرد: فرآیند این 
تصفیه خان��ه از ن��وع SBR  خواهد 
ب��ود و جمعیت تحت پوش��ش تصفیه 
خانه در ح��دود 72۰۰۰ نفر بوده و در 
حدود ۱2362 مترمکعب در شبانه روز 
فاض��الب ورودی را تصفیه خواهد کرد. 
وی در پایان هزینه اجرای تصفیه خانه 
فاضالب آذرش��هر را 3۰۰ میلیارد ریال 
عنوان کرد و گف��ت: از محل اعتبارات 
تخصی��ص یافته برای احی��ای دریاچه 
ارومی��ه، درآمدهای عموم��ی و منابع 

داخلی شرکت اجرا خواهد شد.
اقدامات ش�رکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقي در راستاي 

احیاي دریاچه ارومیه
مهندس ایمانلو در ادامه به اقدامات 
ش��رکت در راس��تای احی��ای دریاچه 
ارومیه اش��اره کرد و افزود: شرکت آب 
و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقي با 
اقداماتي که در 3 سال آینده در راستاي 
احیاي دریاچه ارومیه انجام خواهد داد، 
ساالنه بیش از ۱5۰ میلیون مترمکعب 
فاضالب تصفیه شده به دریاچه ارومیه 
انتق��ال داده مي ش��ود. این ش��رکت 
در ط��ی این مدت اقدامات��ي از جمله 
احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
کالنش��هر تبریز با ظرفیت اسمي 2/5 
مترمکعب در ثانیه، اجراي خط انتقال 
فاضالب تبریز به ط��ول ۱۱ کیلومتر، 
 اجراي بخشي از شبکه فاضالب تبریز 
بطول 3۰۰ کیلومت��ر، احداث تصفیه 
خانه فاضالب آذرشهر و تکمیل و بهره 
برداری از تصفیه خانه فاضالب بناب را 

انجام خواهد داد.

بوش��هر- خبرنگار فرصت امروز- مجتمع گاز 
پارس جنوبی با برنامه ریزی دقیق و منس��جم 
ب��ا همت و توان متخصص��ان و کارکنان داخلی 
خود, برای انجام تعمیرات اساس��ی سال ۱396 
آماده می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت 
مجتم��ع گاز پ��ارس جنوب��ی، علم��دار بابایی 
سرپرس��ت عملیات ش��رکت مجتمع گاز پارس 
جنوب��ی با اعالم ای��ن خبر اظهار نم��ود: طبق 
برنامه ریزی و تدابیر انجام شده تعمیرات اساسی 
سال 96 پاالیشگاه های اول، دوم، سوم، چهارم، 
پنجم، شش��م، هفتم و نه��م مجتمع گاز پارس 
جنوبی از ۱9 اردیبهشت ماه شروع خواهد شد و 
تا قبل از رسیدن به فصل سرما به پایان خواهد 
رس��ید. وی ادامه داد: حفظ تولی��د حداکثری 

مس��تمر و ب��ا ش��رایط ایم��ن از اولویت های ما 
است. توجه ویژه به بخش نگهداری و همچنین 
توجه به تعمیرات و بازرس��ی فن��ی نیز ازدیگر 
برنامه ه��ای ما اس��ت.کاهش ب��ازه زمانی انجام 
تعمی��رات اساس��ی و در نتیج��ه افزایش تولید 
و بهره وری و کاهش مش��عل س��وزی با رعایت 
مسائل ایمنی و زیس��ت محیطی نیزدر دستور 

کار این شرکت قرار دارد. لذا جهت دستیابی به 
این مهم از پایان تعمیرات اساسی سال گذشته 
مجتمع و با همکاری کلیه واحدهای س��تادی و 
پاالیش��گاهی کلیه پیش بینی ها و اقدامات الزم 
از قبی��ل تامین ب��ه موقع متری��ال و تجهیزات 
م��ورد نیاز صورت گرفته اس��ت. بابای��ی افزود: 
مدت زمان تعمیرات اساس��ی در پاالیشگاه های 
مجتمع بر اس��اس برنامه کل��ی اولیه به ترتیب: 
در پاالیش��گاه اول ۱۰ روز، پاالیشگاه سوم ۱۸ 
روز، پاالیش��گاه نهم 39 روز، پاالیش��گاه ششم 
33 روز، پاالیشگاه چهارم 5 روز، پاالیشگاه دوم 
۱۸ روز، پاالیشگاه پنجم 26,5 روز و پاالیشگاه 
هفتم 2۸ روزاس��ت که  طبق برنامه زمان بندی 
تفضیلی انجام خواهد ش��د. سرپرست عملیات 

مجتم��ع گاز پ��ارس جنوب��ی از اه��م کارهای 
برنامه ریزی ش��ده در زمینه تعمیرات اساسی به 
 .Low Temp. Sep م��واردی مانند تعویض
، رفع نش��تی مب��دل برج احی��ا و نصب ۸ عدد 
شیر 2۰ اینچ خط هدر MRU پاالیشگاه اول، 
 MR بازرسی داخلی تجهیزات و چندین مورد
مرب��وط به پاالیش��گاه دوم، تعوی��ض مولکوالر 
س��یو درایرها، تعوی��ضVapor line مربوط 
به Regenerator Reboilerردیف های 
گ��ازی ۱و 2 ب��ا Stainless Steel ، انجام 
تعمیرات بر روی DSO، رفع نش��تی خط 26 
اینچ، هدر بخار مربوط به پاالیش��گاه س��وم که 
حجم بس��یار باالی��ی از کارهای جوش��کاری را 

شامل می گردد، اشاره کرد. 

سرپرست عملیات مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد

19 اردیبهشت ماه بزرگترین مجتمع گازی کشور وارد تعمیرات اساسی می شود

اراک- خبرن�گار فرصت امروز - مدیر روابط 
عموم��ی و امور بین الملل ش��رکت پتروش��یمی 
ش��ازند گف��ت: از س��ال 93 تاکن��ون 5۸۰ نفر در 
 مقاطع مختلف تحصیلی به اس��تخدام این شرکت 
درآمده اند تا این ش��رکت توانس��ته باش��د گامی 
در جهت رفع معضل اش��تغال در اس��تان مرکزی 
برداش��ته باش��د.  فرهاد جهانگیری مدی��ر روابط 
عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند 
از شرکت پتروشیمی شازند به عنوان یکی از شرکت 
 های مطرح در صنعت پتروشیمی کشور که نقش 

عمده ای در اشتغال و کارآفرینی در استان مرکزی 
و افزایش حجم صادرات و تقویت صنایع وابس��ته 
داشته اس��ت نام برد. جهانگیری با بیان اینکه این 
ش��رکت در سه سال اخیر توانسته با افزایش تولید 
 و فع��ال س��ازی بخش های مختلف خ��ود در بعد

 اشتغال زایی نقش عمده ای در منطقه ایفا نماید 
بیان کرد: در سال ۱393، ۱4۰ نفر، در سال 94، 59 
نفر و در سال 95، ۱5۱ نفر از بین نیروهای توانمند 
بومی با برگزاری آزمون های استاندارد)علمی-روان 
ش��ناختی- مصاحبه تخصصی( جذب این شرکت 
ش��ده اند. وی ادامه داد: ب��رای اولین بار در فرآیند 
تعمیرات اساسی سال های اخیر 75 درصد نیروی 
ه��ای مورد نیاز که حدود ۱4۰۰ نفر بودند به گواه 
اداره تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی از نیروی های 
بومی اس��تان مرکزی اس��تفاده ش��ده است. مدیر 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی 
شازند با تاکید بر اینکه شرکت پتروشیمی شازند در 
آغازین روزهای س��ال 96 اقدام به جذب 23۰ نفر 
از نیروهای بومی کرده اس��ت خاطر نشان ساخت: 
در راس��تای اجرای سیاس��ت اقتصاد مقاومتی و با 
لبیک به منویات مقام معظم رهبری در چارچوب 
تحقق ش��عار اقتصاد مقاومتی، تولید و اش��تغال، 
آزمون اس��تخدامی این شرکت برگزار و  23۰ نفر 
از فرزندان بومی استان مرکزی به استخدام شرکت 

پتروشیمی شازند در خواهند آمد.

رش�ت- س�ارا ش�امخی- جلس��ات هم 
اندیش��ی برای ام��ور تامین و توزیع س��وخت 
در دو بخش تدارک��ات و حمل و نقل باحضور 
مس��ئولین واحدهای عملیاتی، تامین و توزیع، 
روس��ای نواحی و ش��رکت های حمل و نقل و 
پیمانکاران حقیقی انجام ش��د.  قرائت و اطالع 
رس��انی POMPS )س��همیه ماهیانه نواحی 
9گانه ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن(، هماهنگی فی مابین روس��ای 

نواحی با واحدهای س��تادی و عملیاتی منطقه 
از جمل��ه اهداف این نشس��ت ب��ود. همچنین 
بررس��ی تنگناه��ا و راهکاره��ای احتمالی در 
زمینه حمل بموقع س��وخت اس��تان و قرائت 
  HSEش��رح حوادث نفتکشها توس��ط واحد 
) واح��د بهداش��ت ایمن��ی و محیط زیس��ت( 
منطق��ه از دیگ��ر م��وارد مطرح ش��ده در این 
جلسه بود. از جمله مصوبات این جلسه بررسی 
تامین س��وخت موتور پمپ کشاورزی، مصرف 

فرآورده های نفتی و گاز مایع، پیگیری کنترل 
تخصیص اعتبار فروش��ندگی های نواحی بود. 
پیگیری فع��ال ب��ودن سیس��تم مانیتورینگ 
)نمایش سیستمی ارس��ال فرآورده( انبار نفت 
رش��ت و ارسال SMS )پیامک(  به جایگاهها 
پس از ارس��ال ف��رآورده ها از دیگ��ر مصوبات 
جلس��ه تدارکات  بود. گفتنی اس��ت پیگیری 
نص��ب GPRS  )دس��تگاه ردی��اب( بر روی 
کلیه نفتکش��ها، تاکید بر حضور فعال نفتکشها 

و کنت��رل حض��ور و غی��اب آن��ان، جلوگیری 
از پ��ارک دوبل��ه نفتکش��ها در محوطه جلوی 
پارکینگ انبار نفت از مصوبات جلس��ه حمل و 
نقل بود. همچنین اخذ بارنامه بین راهی در هر 
بارگیری توس��ط نفتکش ها و تاکید بر رعایت 
دس��تورالعمل های جاری ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی توس��ط نفتکش��ها از جمله 
مصوبات��ی بود که مجدد در این جلس��ه مورد 

تاکید قرار گرفت .

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند خبر داد
تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با جذب 580 نیروی بومی در پتروشیمی شازند 

اولین جلسه تدارکات و حمل و نقل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گیالن 
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گ��روه رنو در بازارهای اروپا، آفریقا، آس��یا 
و آمریکا همیش��ه به دنبال بیش��ترین سهم 
ب��ازار بوده و برای همی��ن از الگوهای جدید 

بازاریابی استفاده می کند. 
بنا بر اعالم گروه رنو، یکی از این تکنیک ها 
عرضه محصول با برندی خاص است تا بتواند 
در قدم اول محبوبیتی را برای خود به دست 
آورد. بدیهی اس��ت که عالق��ه مردم به یک 
برند بستگی به ش��ناخت و حضورش در آن 
ب��ازار دارد. ب��رای نمونه گروه رن��و یا همان 
رنو-نیس��ان در بازار آمریکا با لوگوی نیسان 
س��ودآوری خود را تضمی��ن می کند ، وقتی 
هم ک��ه در بازار اروپا حض��ور دارد، برند رنو 
و داچی��ا را برای فروش محصوالتش انتخاب 
می کند و وقتی هم بحث بازار کره می ش��ود، 
خودروهایش را با لوگوی رنو- سامسونگ در 

بازار آن کشور به فروش می رساند. 
با این نگ��اه تخصصی گروه رن��و، می توان 
ب��ه این نکته رس��ید که ای��ن کمپانی عالقه 
ه��ر بازار را برای لوگویی خاص می شناس��د. 

بدیه��ی اس��ت ک��ه ه��ر محصول��ی از این 
کمپانی در ب��ازار ایران و منطق��ه با لوگوی 
رنو عرضه ش��ود. برای نمونه لوگان، ساندرو 
و داس��تر نیز با همین نشان تجاری در بازار 
به فروش می رس��ند. ح��ال برخی از کاربران 
فض��ای مجازی ب��ه این نکته ب��اور دارند که 
گاهی تغییر لوگو باعث تغییر اصالت خودرو 
نمی ش��ود و این ک��ار تنها برای ب��ازار ایران 
اتف��اق می افتد ولی جالب اس��ت بدانید که 
نیس��ان هم به عنوان یک خودروس��از مطرح 
جهانی و به عنوان یکی از ش��رکای گروه رنو، 
چن��د وقتی اس��ت که لوگوی خ��ود را روی 
محصوالت مشترک می  گذارد تا بتواند سهم 
بیشتری از بازار کشورهای مختلف را داشته 

باشد. 
رن��و اعالم ک��رد: بحث ام��روز م��ا درباره 
پروژه داس��تر اس��ت؛ خودرویی که در بازار 
جهان��ی فروش خوب��ی را داش��ته و در بازار 
اروپا و کش��ورهای هدف نیز جوایز مختلفی 
را به دس��ت آورده است. بسیاری از کاربران 

ایران��ی در فض��ای مج��ازی می گوین��د که 
داس��تر اصال رنو نیست و این خودرو آنچنان 
قابلیت خاصی ن��دارد و تنها در بازار ایران و 
کشورهای همس��ایه با لوگوی رنو به فروش 

می رسد. 
برخ��ی حت��ی اصالت ای��ن خ��ودرو را هم 
نق��د می کنند. ولی باید اش��اره ک��رد همین 
خودرویی که برخی به آن انتقاد دارند، امروز 
با نش��ان نیس��ان در بازارهای هدف این برند 
به فروش می رس��د. رنو داستر در بازار برخی 
کش��ورهای آس��یایی و آفریقایی ب��ا لوگوی 
نیس��ان و با نام ترانو TERRANO به بازار 
عرضه می شود. نیس��ان ترانو دقیقا همان رنو 
داس��تر اس��ت و تفاوتی هم با داچیا داس��تر 
ب��ازار اروپا ندارد. این خ��ودرو تنها در بخش 
جل��و و عق��ب از نظ��ر ظاهری با رنو داس��تر 
تف��اوت دارد و پیش��رانه آن کامال مش��ابه با 
خودروه��ای گروه رنو اس��ت. وقتی به تصویر 
نمای داخل��ی ترانو نگاه می کنید، این خودرو 
دقیقا مش��ابه با داستر سفارش هند به دست 

مش��تریان می رسد و از نظر امکانات رفاهی و 
ن��وع مواد به کار رفته در داخل فرقی با نمونه 
رن��وی خود ندارد. حال ب��ا این مثال می توان 
راحت تر به این مسئله پرداخت که گروه های 
خودروس��ازی جهانی همیش��ه در راس��تای 
هدف کلی حرک��ت می کنند و س��عی دارند 
رقاب��ت خود را به س��مت افزای��ش بازار کلی 
گروه س��وق دهند. بدیهی است داستر، ترانو، 
کولئوس و ایکس تریل خودروهایی هس��تند 
که موفقیت های زیادی را برای رنو- نیس��ان 
پدید آورده اند و با توجه به سلیقه بازار هدف 
به کشوری ورود پیدا کرده اند. جالب است که 
نوع قیمت گذاری چنین خودروهای مشابهی، 
نزدیک��ی زی��ادی به هم دارد و تنه��ا در بازار 
ایران است که نوع قیمت گذاری گاهی خارج 
از عرف جهانی انجام می شود. بدیهی است که 
امروز داستر پروژه ای موفق به حساب می آید 
و به ش��کلی در بازار جهانی حاضر ش��ده که 
باز هم نیسان خودروی مشترک دیگری را به 

بازار خود با لوگوی ژاپنی اش عرضه می کند.

تضمین سودآوری رنو- نیسان با لوگوی نیسان در آمریکا

پدال نیوز: صنعت خودروی ایران از جمله 
صنایع اش��تغال زایی است که چه در عرصه 
تولید و چه در زمینه مصرف و خدمات پس 
از ف��روش، مس��تقیما با توده م��ردم مرتبط 

است. 
ای��ن ارتباط و اتصال به گونه ای اس��ت که 
میزان ش��اغلین در این صنع��ت و خدمات 
مرب��وط به آن حدود ٨٥٠ ه��زار نفر برآورد 
ش��ده و از س��ویی خودرو ه��ای در ح��ال 
بهره ب��رداری در کش��ور ح��دود ١٥میلیون 
دس��تگاه تخمین زده می ش��ود که بیش از 
١٣ میلیون از این تعداد، خودرو های سواری 

هستند. 
ب��ا توج��ه به ای��ن حجم گ��ردش مالی و 
اش��تغال، مدت های مدیدی است که تهدید 
رقابت خودرو س��ازان داخلی با خودرو سازان 
بین الملل��ی از طری��ق وض��ع تعرف��ه باالی 
واردات خ��ودرو تبدیل به فرصت اس��تفاده 
از ب��ازار داخلی ش��ده و از ای��ن طریق، چتر 
حمایتی مناسبی بر سر این صنعت گسترده 
ش��ده اس��ت حال، بر آنی��م که ب��ا تحلیل 
تولی��دات خودروس��ازان داخل��ی در س��ال 
گذش��ته به چگونگی استفاده این بنگاه های 
بزرگ صنعتی از ای��ن فرصت پرداخته و در 
آینه اعداد و آمار، به نحوه تعامل خودروساز 

و مصرف کننده داخلی بنگریم. 
نگاهی به آمارهای موجود از سبد تولیدی 
خودروس��ازان و وارد کننده ها نشان می دهد 
ک��ه خودرو های س��واری، عم��ده تولیدات 

خودرو س��ازان داخلی را تش��کیل می دهند. 
ای��ن بررس��ی همچنین نش��ان می دهد که 
نس��بت تولی��د خ��ودروی س��واری به کل 
خودروهای تولید ش��ده در کش��ور در سال 

گذشته حدود ٩٣درصد است. 
2/٨2  درص��د از ای��ن می��زان خودروی 
س��واری، خودروهای بازه قیمتی ٤٠میلیون 

تومان و کمتر از آن هستند. 
تخصی��ص ای��ن حج��م از تولی��د خودرو 
ب��ه این بازه قیمت��ی، از ه��ر دو عامل توان 
خری��د مصرف کنن��ده و س��بد محص��والت 
خودرو سازان متاثر است، زیرا از سویی توان 
مالی خری��د خودرو با میزان درآمد س��رانه 
خانواده ها ارتباط مس��تقیم دارد و از طرفی 

خودرو س��ازان نس��بت به تولید خودرو های 
متناس��ب ب��ا این ت��وان خرید ب��ا توجه به 
گس��تردگی بازار فروش آنها تمایل بیشتری 

دارند.
 بدین ترتی��ب، مش��تری خ��ودرو در برابر 
خود س��بد محصوالتی را می بیند که  گرچه 
ب��ه لحاظ کیفیت و امکانات چندان جذاب و 
به روز نیست، ولی قابل خریداری و استفاده 
اس��ت. اما این، همه داس��تان نیست. اگر به 
نس��بت خودرو ه��ای تولید ش��ده، مجموع 
ارزش ب��ازار این خودرو ه��ا و وضعیت کیفی 
آنها براساس ارزیابی سازمان استاندارد توجه 
کنی��م، نکات قاب��ل تاملی در ای��ن موضوع 

جلوه گر خواهند شد. 

ارزش بازار
در همین حال آمار منتشر شده نشان می دهد 
مجم��وع هزین��ه ای که در س��ال گذش��ته برای 
خرید خودرو های کمت��ر از ٤٠ میلیون تومان از 
س��وی مردم انجام شده است، عددی حدود ٧/٧ 
میلیارد یورو اس��ت. این رقم، در ش��رایطی صرف 
خرید این رده از خودرو ها ش��ده اس��ت که قالب 
ای��ن خودرو ها هزینه های اولیه مربوط به طراحی 
و راه اندازی و داخلی س��ازی قطعات را گذرانده و 
حاشیه سود مناسبی را برای خودروسازان فراهم 
می کنند. تس��هیل ش��رایط خرید یکی از راه های 
افزایش س��فارش خودروها و به دنبال آن افزایش 
درآمد خودرو س��ازان در سال گذشته بوده است. 
بررسی نمودار زیر و میزان تخصیص درصد تولید 
هر خ��ودرو از این حجم گردش مالی، قابل توجه 

است. 
٨٢ درصد خودروهای تولیدی زیر 

٤٠میلیون تومان
از مجم��وع ی��ک میلیون و 2٥٥ ه��زار و 2١١ 
دس��تگاه خودروی تولید ش��ده در کش��ور، یک 
میلیون و ٣١ هزار و ٩2٠ دستگاه خودرو متعلق 
ب��ه بازه قیمتی کمت��ر از ٤٠ میلیون تومان بوده 
است. با توجه به اینکه خودروسازان بزرگ کشور 
ب��ا توجه ب��ه بهب��ود وضعیت تحریم ه��ا و امکان 
تبادل مال��ی بین الملل��ی و واردات قطعات مورد 
نیاز در سال گذشته روند افزایشی تولید را دنبال 
می کردند، میزان رشد تولید خودرو های این رده 
نس��بت به سال پیش از آن حدود ٤٠درصد بوده 

است. 

دبیر انجمن قطعه سازان از تدوین طرحی 
با همکاری گمرک و وزارت صنعت و معدن 
ب��ه منظ��ور حمایت از قطعه س��ازان داخلی 
خب��ر داد و گفت: در طرحی که با همکاری 
وزارت صنع��ت و مع��دن در حال بررس��ی 
اس��ت بنا داریم به واس��طه برخی اقدامات 
تعرفه ای و دریافت مجوز مهر عدم س��اخت، 
از قطعه س��ازان و قطعات تولیدی در کشور 

حمایت کنیم. 
مازی��ار بیگل��و در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار 
خب��ر خودرو اظهار داش��ت: در این راس��تا 
در نظر اس��ت ت��ا با اس��تفاده از راهکارهای 
دریاف��ت  و  تولی��د  موان��ع  برطرف س��ازی 

تس��هیالت، در مواردی خاص با استفاده از 
تعرفه ه��ای ترجیحی داخل��ی، طرحی را در 

خصوص تعرفه قطعات اجرایی کنیم. 
وی بخش��ی از ای��ن ط��رح را ارائه مجوز 
مهر عدم س��اخت در گمرک اعالم و تصریح 
ک��رد: هم اکنون این طرح با همکاری وزارت 
صنع��ت و مع��دن در حال بررس��ی اس��ت، 
امیدواریم نتیجه آن حداکثر ظرف س��ه ماه 
آینده مش��خص و ب��ه تولیدکنندگان ابالغ 
ش��ود.  وی با اش��اره به اینکه دس��تیابی به 
نتیج��ه قطع��ی در این طرح مس��تلزم طی 
ک��ردن پروس��ه ای مش��خص اس��ت، خاطر 
نشان کرد: هم اکنون بررسی این طرح ادامه 

دارد و پس از دس��تیابی ب��ه نتیجه قطعی، 
اطالع رسانی می ش��ود.  وی ضمن اشاره به 
مزیت های این طرح اظهار داشت: با اجرای 
ای��ن ط��رح بی ش��ک نتایج آن ب��رای همه 
طرف ه��ای درگی��ر در این جریان مش��هود 
خواه��د بود، به طوری که هم قطعه س��ازان 
راحت تر کاالیش��ان را با هزین��ه کمتری از 
گم��رک ترخیص خواهند ک��رد و هم اینکه 
کاالیی که وارد می شود جنس اصلی خواهد 
بود و هیچ قطعه س��ازی نمی تواند از کاالی 
درجه 2 یا ٣ اس��تفاده کن��د.  دبیر انجمن 
قطعه سازان خاطرنش��ان کرد: با اجرای این 
طرح خودروس��از نیز اعمال نظر بیش��تری 

روی مس��یرهای گمرکی پی��دا خواهد کرد، 
ضمن اینکه قیمت قطعات واقعی تر ش��ده و 
اختالف قیمت بین خودروس��از و قطعه ساز 

کمتر خواهد شد. 
بیگلو افزود: در ص��ورت تصویب و اجرای 
این ط��رح، وزارت صنعت و معدن و گمرک 
دغدغه ش��ان از جری��ان ورود ک��اال برطرف 

خواهد شد. 
وی تصری��ح کرد: البته ای��ن طرح برخی 
مزای��ای رقابتی را نیز برای قطعه س��ازان در 
جری��ان تولید خودروهای جدی��د پژو و رنو 
که به زودی تولید می ش��وند داشته، چنانچه 

قیمت قطعات رقابتی تر خواهد شد. 

بررسی تحلیلی وضعیت خودرو در سال گذشته  

آیا می توان به روزهای بهتر خودرویی امیدوار بود؟ 

گزارش2

خبر

 با اعمال نفوذ خودروسازان
 برخورد شود

ی��ک کارش��ناس صنعت خ��ودرو با انتقاد از سانس��ور 
گزارش های ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی، خواستار 
برخورد با خودروس��ازانی ش��د که برای محدودس��ازی 

انتشار عمومی این گزارش ها، اعمال نفوذ کرده اند. 
ام��راهلل امین��ی در گفت وگو ب��ا ایس��نا در واکنش به 
محدودسازی انتشار عمومی گزارش های ارزیابی کیفیت 
خودروهای داخلی،  اظهار کرد: ریشه چنین موضوعات و 
اعمال نفوذهایی از سوی خودروسازان به انحصاری بودن 
صنعت خودرو و نوع نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

به خودروسازان باز می گردد. 
وی با بیان اینکه باید مش��خص ش��ود چ��ه مرجعی با 
کدام اختیارات و مبنای قانونی از انتشار عمومی و کامل 
گزارش ه��ای ارزیابی کیفی خودروهای داخلی جلوگیری 
می کند، خاطرنش��ان کرد: مطمئنا خودروس��ازان در این 
زمینه اعمال فش��ار می کنند، اما این نهادهای مس��ئول 

هستند که باید با این اقدامات برخورد کنند. 
عضو هیأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی ادامه داد: 
این وضعیت در حالی اس��ت که در دنیا به صورت هفتگی 
گزارش ه��ای ارزیابی کیفیت خودروه��ای در حال تولید 
به صورت کامل برای آگاهی عموم مردم منتش��ر می شود 

و تمام شهروندان به این گزارش ها دسترسی دارند. 
وی افزود: در این ش��رایط اینکه ما گزارش های ماهانه 
ارزیابی کیف��ی خودروهای داخلی را به صورت سانس��ور 
ش��ده، گزینش��ی و محدود منتش��ر کنیم، برخالف روند 

کلی صنعت خودرو در جهان است. 
امین��ی با بی��ان اینکه خودروس��ازان اگ��ر می خواهند 
کیفی��ت محصوالت ش��ان افزای��ش یابد، باید از انتش��ار 
عمومی گزارش های ارزیابی کیفی استقبال کنند نه آنکه 
جلوی آن را بگیرن��د، تصریح ک��رد: گزارش های ارزیابی 
کیفیت خودروهای داخلی با جان و مال مردم س��ر و کار 
دارد و اگر شهروندان به این گزارش ها دسترسی نداشته 
و متناس��ب با وضعیت کیفی خودروهای داخلی اقدام به 
خرید و اس��تفاده از این محصوالت نکنند، دچار سوانح و 

تصادفات و ضرر و زیان جانی و مالی خواهند شد. 
پیش از این ایسنا گزارش داده بود که شرکت بازرسی 
کیفیت و استاندارد ایران برخی از بخش های گزارش های 
ماهانه ارزیاب��ی کیفیت خودروهای داخلی از جمله نمره 
منفی خودروه��ا را که مربوط به وضعیت ش��اخص های 
٩ گان��ه ای همچون وجود س��روصدای اضافی، نفوذ آب و 
غبار در خودرو، وضعیت تزئینات داخلی، کیفیت رنگ و 
ایرادات بدنه خودرو است از نسخه عمومی این گزارش ها 

حذف کرده است. 
در پیگی��ری عل��ت این موضوع نیز ش��نیده ش��د که 
اعمال فش��ار یکی از خودروس��ازان کوچک مونتاژکننده 
خودروه��ای چین��ی باعث مح��دود ش��دن گزارش های 

عمومی ارزیابی کیفی خودروهای داخلی شده است. 
پیش از این با ارزیابی نمرات منفی خودروهای داخلی، 
گزارش های��ی درباره ایرادات کیف��ی خودروهای در حال 
تولی��د از جمله درباره وجود مش��کل نف��وذ آب و گرد و 
غبار در برخی خودروهای داخلی ش��امل » سایپا ١١١، 
س��ایپا ١٣2، س��ایپا ١٣١، تیبا، تیبا هاچ بک )محصوالت 
س��ایپا(، س��مند تبریز )محصول ایران خودرو( و ام وی ام 
٥٥٠ )محصول خودروسازی مدیران(« منتشر شده بود.  

 

صنعت خودروسازی از حمایت 
یک طرفه دولت خارج شود

عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید 
ک��رد: صنعت خودروس��ازی از حمای��ت یک طرفه دولت 

خارج شود. 
مجی��د کیان پور در گفت وگو با خبرنگار ایس��نا، اظهار 
ک��رد: به نظرم یک بار برای همیش��ه باید حمایت دولت 
از ش��رکت های خودروس��از قطع ش��ود تا این شرکت ها 
 ارتقای خدمات و محصوالت را در دس��تورکار قرار دهند. 
وی ادام��ه داد: باید صنعت خودروس��ازی از این حمایت 
یک طرف��ه دول��ت، خ��ارج و اج��ازه دهی��م ک��ه بخش 
 خصوص��ی ه��م وارد ای��ن عرصه ش��ود و رقاب��ت کند. 
کیان پ��ور تاکی��د ک��رد: ع��دم رقاب��ت و انحصارگرای��ی 
باع��ث ش��ده ک��ه عمدت��ا  در صنع��ت خودروس��ازی 
خودروهای��ی بی کیفی��ت و ب��ا تکنولوژی پایی��ن تولید 
 ش��ود و ای��ن ک��ار عم��ال هدررف��ت س��رمایه اس��ت. 
عض��و کمیس��یون عم��ران مجل��س ش��ورای اس��المی 
گف��ت: باید ت��الش کنی��م خودروهای تولی��دی داخل 
کش��ور با تکنول��وژی روز دنیا همراه باش��د. خودروهای 
باکیفی��ت در س��طح جهان��ی از لح��اظ ایمن��ی و فنی 
 ش��رایط بس��یار بهتری نس��بت به تولیدات داخل دارند. 
وی با بیان اینکه بحث اش��تغال ش��رکت های خودروساز 
هم مطرح اس��ت، اف��زود: می طلبد که ب��ا درنظر گرفتن 
تم��ام جوانب یک ب��ار درخصوص صنعت خودروس��ازی 
تصمیم��ی اتخ��اذ ش��ود که ب��ه نف��ع همگان باش��د تا 
ه��م م��ردم از تکنول��وژی روز اس��تفاده کنن��د و ه��م 
 اینک��ه در بح��ث اش��تغال به کس��ی لطمه وارد نش��ود. 

خبر

هزینه واردات خودرو های سواری چگونه 
محاسبه می شود؟ 

گم��رک ایران نحوه محاس��به هزین��ه واردات خودروهای 
سواری را اعالم کرد. 

اس��ت:  آم��ده  ای��ران  گم��رک  اطالعی��ه    در 
١- در حال حاضر خودروهای س��ال ساخت 2٠١6 و 2٠١٧ 

به شرط نو بودن قابل ترخیص هستند

2- ارزش خودرو ش��امل قیمت خرید در بندر کش��ور مبدا 
)FOB(+ بیم��ه + کرایه حمل اس��ت که اصطالحا س��یف 

)Cif( گفته می شود

٣- حقوق ورودی خودرو تا س��قف 2٥٠٠ سی س��ی معادل 
cif ٥٥ درصد ارزش

 2٠٠٠ س��قف  ت��ا  خ��ودرو  ورودی  حق��وق   -٤
cif ارزش  درص��د   ٤٠ مع��ادل   سی س��ی 

٥- ع��وارض هالل احمر معادل یک درص��د حقوق ورودی، 
مالیات ارزش افزوده معادل ٩ درصد از جمع حقوق ورودی 
و ارزش خ��ودرو و ٥ درص��د از ارزش فوب به عنوان عوارض 

خاص واردات خودرو
cifارزش ه��زار  در   ٨ مع��ادل  اس��تاندارد  هزین��ه   -6 
 ٧- جهت پالک هر خودروی ترخیص شده بنزینی معادل ٤ 
دستگاه خودرو اسقاطی باید از رده خارج شده )هزینه ریالی 
هر دستگاه 2,٥٠٠.٠٠٠ تومان(، برای خودروهای هیبریدی 

فقط یک دستگاه معادل 2.٥٠٠.٠٠٠ تومان

٨- براس��اس هزینه ه��ای اعالمی ١٠ درص��د از ارزش کاال 
جهت پالک گذاری مراکز ش��ماره گذاری )عوارض راهنمایی 

و رانندگی(

٩- به هنگام شماره گذاری هزینه نقل و انتقال دارایی )٣٪( 
از ارزش

١٠- عوارض ش��هرداری به هنگام پالک بسته به نوع خودرو 
از ٣٠٠ تا ٧٠٠ هزار تومان

کرای��ه در حوزه خلیج ف��ارس به مقص��د بندرعباس به طور 
متوس��ط هر خودرو س��واری بین ٥٠٠ تا ٧٥٠ دالر آمریکا 
اس��ت و جانبازان و معلولین براس��اس مجوزهای اعالمی به 
گمرک مش��مول معافیت هستند؛ همچنین در قیمت نهایی 

هزینه انبارداری هم باید در نظر گرفته شود. 
 

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو:
پیش بینی افت واردات خودرو در 

سال 96
رئی��س انجمن واردکنندگان می گوید: س��ال گذش��ته 
اتفاق��ات زیادی در حوزه واردات خودرو رخ داد و باوجود 
صراحت های فراوانی که در قوانین و تقسیرهای مختلفی 
ک��ه در واردات وجود دارد، واردات خودرو بس��یار مظلوم 
واقع ش��د و بس��یاری از واردکنندگان در ماه های پایانی 

سال با مشکالت زیادی مواجه شدند. 
فرهاد احتش��ام زاد در گفت وگو با خبرنگار خبر خودرو 
اظهار داشت: در راستای اقدامات دولت در سال گذشته، 
ثبت س��فارش برخی از واردکنندگان از سیس��تم حذف 
و برخ��ی از ثبت سفارش��ات واردکنندگان منوط به دوره 
کوتاه مدت ش��د، چنانچه در این جری��ان بیش از ١٠٠٠ 
دستگاه خودرو نزدیک به شش ماه است که در پارکینگ 
مش��تریان متوقف ش��ده و کماکان در بالتکلیفی به س��ر 

می برد و هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیست. 
وی تصری��ح ک��رد: در صورتی که تصمیم��ی برای این 
خودروها گرفته نش��ود بی شک آس��یب جدی به جریان 

واردات خودرو وارد خواهد شد. 
وی تاکی��د ک��رد: البته تمام��ی این برندها آس��یایی و 
اروپایی هستند، اما به واسطه  اینکه در آمریکا تولید شدند 
اجازه ش��ماره گذاری ندارند و متاسفانه از سال گذشته به 
انحای مختلف افرادی که در حوزه واردات خودرو فعالیت 
داش��تند مورد آسیب واقع شدند، چنانچه امروز دلسردی 

شدیدی در واردکنندگان ایجاد شده است. 

 تمرکز شبه برانگیز دولت بر سهم
 ٢درصدی واردات خودرو

وی تمرک��ز بیش از حد دولت بر س��هم 2درصدی بازار 
خودروه��ای واردات��ی در مقابل بازار تولی��دات داخلی را 
ش��به برانگیز دانس��ت و گفت: با توجه به حجم تولید یک 
میلیون و٣٠٠ هزار دس��تگاه خودرو در س��ال گذشته و 
س��هم 2درص��دی واردات از این بازار، س��والی که مطرح 
اس��ت اینکه چرا واردات توس��ط بخش خصوصی از بین 
م��ی رود که دولت واردات و تولید کند؟ مس��لما این روند 

منطقی نیست. 
وی ب��ا ابراز نگرانی از معادله ای ک��ه در جریان واردات 
خ��ودرو بی ج��واب مانده اس��ت، تصریح ک��رد: یا دولت 
بی اط��الع از این جریان اس��ت یا اینکه به نظر می رس��د 
برخی از مدیران تصمیم گیرنده در وزارت صنعت و معدن 
در ش��رکت های خودروس��از ذی نفع بوده یا جزو اعضای 
هیات مدیره ش��رکت های خودروساز هس��تند که بیشتر 

تمایل به تصمیمات انحصار دولتی و قانونی دارند. 
رئیس انجمن وارد کنندگان در ادامه از وضعیت واردات 
خودرو در س��ال جاری ابراز نگرانی کرد و گفت: با توجه 
به شرایط موجود پیش بینی می شود در سال جدید شاهد 

کاهش شدید واردات خودرو باشیم. 

تدوین طرحی با هدف حمایت از قطعه سازان داخلی 
گمرک و وزارت صنعت و معدن به حمایت از قطعه سازان آمدند
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روزنامه جمهوری اس��امی نوش��ت: طی روزهای 
اخی��ر یکی از نامزده��ا ادعا کرده که یک��ی دیگر از 
نامزدها 96درصد افراد جامعه را کنار زده و به حاشیه 
ران��ده و تمامی امکانات کش��ور و فرصت ها و رانت ها 

فقط در اختیار 4درصد افراد جامعه است! 
در ای��ن زمینه نکات مهمی وجود دارد که نباید از 
کنار آنها به س��ادگی گذش��ت. اوال به شرط صحت و 
دقت آمار باید پرس��ید که چنین آمار و ارقامی را چه 

مرجعی و چگونه به دست آورده است؟ 
ثانی��ا اگر چنین آماری صحیح باش��د، به وضوح به 
منزله وهن و تخریب نظام است که 96درصد جامعه 
به حاش��یه رانده ش��ده اند، ولی ما هنوز مدعی تداوم 

انقاب هستیم و از برکات آن سخن می گوییم. 
ثالث��ا نهادهای نظارتی پرتعدادی که مدعی رعایت 
اص��ول و معیارها هس��تند و با اس��امی پرطمطراقی 
همچ��ون کمیس��یون نظ��ارت. . . و. . . . همه چیز را 
به آین��ده حواله می دهند، چرا در این مقوالت جدی 
و اثرگذار س��اکتند؟ درک دروغ پ��ردازی و فریبکاری 
و رفتارهای عوام فریبانه و پوپولیس��تی، حداقل پس 
از عبور از آن دوره تاریک و پرتش��ویش هش��ت ساله 
چندان پیچی��ده و غیرممکن نیس��ت. نباید به هیچ 
نامزدی فرصت داد که از تریبون رس��انه ملی برای به 
زیر سوال بردن عملکرد و حیثیت نظام، سوءاستفاده 

کند. 

واکنش روزنامه جمهوری اسالمی به حرف های قالیباف

نظ�ارت  کمیس�یون  رئی�س   
ریاس�ت  انتخاب�ات  تبلیغ�ات  ب�ر 
جمه�وری از ارس�ال ش�کایت س�ه 
نامزد انتخاباتی از نخس�تین مناظره 
تلویزیونی خبر داد و گفت: س�ه نفر 
از نامزدها نسبت به برگزاری مناظره 
ب�ه کمیس�یون ش�کایت کرده ان�د. 
قاضی زاده هاش�می تصریح کرد: در 
صورت وارد بودن اعتراضات نامزدها 
می توانند س�خنان و پاسخ های شان 

را به صورت ضبط شده ارائه کنند. 
لئوناردو دی کاپریو در تظاهرات ضدترامپ

تیتر اخبار

مراس��م اختتامی��ه نخس��تین جش��نواره مطبوع��ات و 
خبرگزاری ه��ای کان��ون انجمن ه��ای صنفی خبرنگ��اران و 
روزنامه نگاران ایران روز گذش��ته با حضور مسئوالن و مدیران 
و دس��ت اندرکاران رس��انه ها و مطبوع��ات در فرهنگس��رای 
اندیش��ه برگزار ش��د.  حس��ن ضابطی، دبیر این جش��نواره 
در صحبت های��ش گفت: »نخس��تین جش��نواره مطبوعات 
و خبرگزاری ه��ای کان��ون انجمن های صنف��ی خبرنگاران و 
روزنامه نگ��اران ایران در حالی برگزار می ش��ود که قبل از این 
18 بار جشنواره مطبوعات توس��ط وزارت ارشاد برگزار شده 
بود، اما با این حال ما تصمیم گرفتیم که این جشنواره توسط 
اعضا و اهالی رس��انه برگزار شود.« او افزود: »جشنواره امسال 
در هفت رشته برگزار ش��ده که می طلبد عاوه بر رشته های 

جشنواره امسال، رشته های نوظهور دیگری مانند اینفوگرافیک 
و موش��ن گرافیک در جشنواره  س��ال های آینده افزوده و آثار 
آن مورد ارزیابی قرار گیرد.« در این مراس��م که احمد توکلی، 
فریدون صدیقی و علی اکبر قاضی زاده، داوران بخش پایانی اش 
بودن��د، با حضور حس��ین انتظامی )معاون ام��ور مطبوعاتی 
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس��امی(، مه��دی فرقانی)رئیس 
دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه عامه طباطبایی(، قلی زاده 
)مدیرعامل خبرگزاری تسنیم(، گیتا علی آبادی)رئیس دفتر 
مطالعات و برنامه ریزی رس��انه ها( و محمدمهدی دانی)رئیس 
کانون انجمن های صنفی خبرنگ��اران و روزنامه نگاران ایران( 
از برگزیدگان نخستین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های 

انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران ایران تقدیر شد. 

معرفی برگزیدگان جشنواره انجمن های صنفی خبرنگاران

در  بنی اعتم�اد  رخش�ان    

اینستاگرام نوش�ت: فرصت انتخاب 
افراد متخصص و کارآمد را در لیست 
تأیید شدگان ش�ورای شهر از دست 
ندهیم. کس�انی که حتی اگر اسامی 
کارنامه  نیس�تند،  شناخته ش�ده ای 
کاری شان نش�ان از یک عمر تالش 
اجتماعی  بهبود بخشی شرایط  برای 
دارد. کسانی که معتقد به اثرگذاری 
عمی�ق و تغییر بوده و هس�تند و نه 

نمایش و در بوق و کرنا کردن. 

اولین عکس بازیگر زن تایلندی فیلم جدید کاهانی

تیتر اخبار

قد کوتاه آل پاچینو مشکل س��از شده بود، مارلون 
براندو سرش��ناس بای��د در امتحان ورودی ش��رکت 
می کرد و فرانس��یس فوردکاپوال ت��ا مرز اخراج پیش 

رفت. 
کارگ��ردان و بازیگ��ران  »پدرخوانده« 4۵ س��ال 
پس از س��اخت قسمت نخس��ت فیلم در شب پایانی 
جش��نواره ترایبک��ا گرد هم آمدن��د و از خاطرات آن 
گفتند.  کاپوال در این باره گفت: »مدیران اس��تودیو 
ب��ه من گفتند که حضور براندو موفقیت تجاری فیلم 
را کم می کند، اما پس از چندی با شرط اینکه براندو 
برای ب��ازی در این نقش ب��دون دریافت پول آزمون 
دهد و عاوه بر آن تضمین دهد که در طول س��اخت 

فیلم دردسر درست نمی کند موافقت کردند.«

وقت��ی بازیگری با پیش��ینه مارل��ون براندو مجبور 
می ش��ود برای بازی در »پدرخوان��ده« امتحان دهد، 
بی ش��ک آل پاچین��وی ت��ازه  وارد نی��ز از این قاعده 
مس��تثنی نیس��ت. مش��کل اینجاس��ت که رؤسای 
استودیو گمان می کنند او خیلی کوتاه است و ترجیح 
می دهند راب��رت ردفورد یا رایان اونیل نقش را بازی 
کن��د. اما این ب��ار نیز کاپوال پافش��اری می کند: »هر 
بار که فیلمنام��ه را می خواندم به ویژه در صحنه های 

سیسیل چهره آل پاچینو را می دیدم.«
پاچینو که خواس��تار بازی در نقش »سانی« دیگر 
پس��ر ویتو کورلئونه بود درب��اره تصمیم کاپوال گفت:  
»پیش خودم فکر می کردم که این پیشنهاد یک رؤیا 

یا یک شوخی است.«

مشکالت ساخت فیلم  »پدرخوانده«

  محمد مهدی حیدریان، رئیس سازمان 
س�ینمایی در حکمی سیدصادق موسوی 
را به عنوان دبیر سی و چهارمین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران منصوب کرد. 
بازیگ�ر  به�روج  منوچه�ر  پیک�ر   

پیشکس�وت تئاتر روز گذش�ته از تاالر 
وح�دت به س�مت بهش�ت زه�را  )س( 

تشییع شد. 
نمایش »س�ونات پاییزی« نوشته اینگمار برگمان و کارگردانی جالل 

تهرانی در سالن استاد سمندریان ایرانشهر به روی صحنه می رود

تیتر اخبار

مدت کوتاهی به پایان قرارداد اش��کان دژاگه با باشگاه 
ولفس��بورگ باقی  مانده اس��ت. تابس��تان او بازیکن آزاد 
می شود و وضعیتش در باشگاه آلمانی مبهم خواهد بود.  
انتقال اشکان به باشگاه ولفسبورگ، تا این لحظه ناموفق 
بوده است. او در هفته های ابتدایی حضورش در این تیم 
به دلیل لجبازی باش��گاه العربی، بیرون ماند. این باشگاه 
ITC دژاگ��ه را صادر نمی کرد و او به فیفا ش��کایت برد. 
اما به محض دریافت مجوز بازی، اش��کان مصدوم شد و 
از تمرین��ات دور ماند. هرچند او امیدوار بود فروردین به 
میادی��ن بازگردد و حتی ب��رای تیم ملی بازی کند، ولی 

در نهایت نه تنها بازی قطر و چین را از دس��ت داد، بلکه 
تا یک م��اه و نیم بعد هم بیرون از تمرینات ماند. دژاگه 
تازه از اواس��ط هفته گذش��ته به تمرینات ولفس��بورگ 
بازگش��ت و اس��تارت کارش را زد، اما حاال زمان زیادی 
برای درخش��ش در تیمش ندارد.  او در لیست 18 نفره 
تیمش برای بازی با بایرن مونیخ نیز غایب بود و سه بازی 
بعدی، تکلیفش را روشن می کند. در قرارداد دژاگه ذکر 
ش��ده دو طرف باید در پایان فص��ل برای تمدید قرارداد 
تفاه��م کنند، ولی قطعا باش��گاه آلمانی از این ش��رایط  

راضی نیست.

فرصت 3 هفته ای دژاگه در ولفسبورگ

  رئی�س جمه�ور روحان�ی ب�ا تبریک 
قهرمان�ی تی�م مل�ی  وزنه ب�رداری، این 
موفقیت را نش�انه دیگری از شایستگی 
و امی�د فرزندان این مرز و ب�وم به فتح 
قله های س�ربلندی و س�اختن فرداهای 
بهتر دانس�ت و گفت: امیدوارم در پرتو 
ایمان و اراده اس�توار جوانان با استعداد 
کشور، بیش از پیش شاهد موفقیت  های 
آن�ان در صحنه ه�ا و رقابت های مختلف 

جهانی باشیم. 

دیلی میل گ�زارش داد که علیرضا جهانبخش وینگر ایرانی 
تیم فوتبال آلکمار هلند مورد توجه 3 باش�گاه لیگ برتری 

واتفورد، برنلی و پورنموث قرار گرفته است

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

حض��رت آیت اهلل خامنه ای تأکی��د کردند: هر کس 
مس��ئول اجرایی کش��ور ش��ود و همه کسانی که 
در دولت آینده مس��ئولیت بخش های اقتصادی را 
برعه��ده می گیرند، باید از هم��ان روز اول، همت و 
تاش خود را به حل مشکل اشتغال معطوف کنند، 
چرا ک��ه در این موضوع مهم، حتی یک روز تأخیر 
جایز نیس��ت.  به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقاب اسامی در آستانه روز کارگر در دیدار 
هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان، کارگری را مایه 
افتخار خواندند و با تأکید بر تأمین»امنیت شغلی و 
معیشت« جامعه کارگری افزودند: حضور کارگران 
و همه قشرهای ملت در صحنه همواره سایه جنگ 
و تعرض دش��منان را از سر ملت ایران کم کرده و 
در انتخابات پیش رو نیز هرکس، »کش��ور، نظام و 
امنیت« را دوس��ت دارد در انتخابات شرکت کند، 
زیرا این حضور تعیین کننده، ش��ر دشمن را از سر 

کشور کم خواهد کرد. 
 رهبر انقاب اس��امی ب��ا تبریک س��الروز والدت 
با سعادت حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(، محبت و 
معرفت و اظهار ارادت به آن حضرت را مایه افتخار 

ملت دانستند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، کارگر را »ستون فقرات 
اقتصاد و تولید« خواندند و افزودند: برای داش��تن 
اقتصاد »پیشرفته و مستقل« و رونق اقتصادی باید 
به قش��ر کارگر اهمیت ف��راوان داد و اگر بخواهیم 
جامع��ه کارگ��ری از امتی��ازات و حقوق شایس��ته 
برخ��وردار باش��د، باید روی »تولی��د ملی« تکیه و 

تأکید کنیم. 
رهب��ر انقاب اس��امی، دلگرم ش��دن کارگران در 
جامع��ه را موج��ب س��امان یافتن وض��ع اقتصادی 
دانس��تند و گفتند: مش��کل اقتصاد کش��ور بدون 
راه حل نیس��ت و گره ای نیست که بازنشدنی باشد 
و یکی از الزامات مهم در این گره گشایی، ماحظه 

و رعایت حقوق کارگران است. 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید ب��ر »ترویج 
فرهن��گ کار و اهمیت ک��ار« افزودند: نفس عاقه 
و اش��تیاق به کار باید در جامع��ه ترویج پیدا کند 

و کار چنان ارزش��مند شناخته ش��ود که کارگر با 
افتخار بگوید کارگر هستم و در گفتن این موضوع، 

احساس حقارت نکند. 
ایش��ان، »تأمین امنیت شغلی« و »تأمین معیشت 
کارگ��ران« را دو وظیفه مهم مس��ئوالن خواندند و 
گفتند: دولت، کارفرم��ا، کارگر و کارآفرین هر یک 
به س��هم خود در س��امان یافتن مشکات جامعه 
کارگ��ری در ای��ن زمینه مس��ئول هس��تند و باید 

وظایف خود را دنبال کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، هدف از بیان این مطالب 
و تأکید بر اقتصاد مقاومتی و نامگذاری س��ال ها را 
ایج��اد یک گفتمان و خواس��ت عمومی خواندند و 
افزودن��د: تبدیل ش��دن یک موضوع به خواس��ت 
عمومی، موجب تحقق آن می ش��ود و مسئوالن نیز 

در آن جهت حرکت خواهند کرد. 
رهب��ر انقاب اس��امی با تأکید فراوان بر مس��ئله 
اشتغال، این مسئله را در درجه اول اهمیت خواندند 
و افزودند: اگر مسئله اشتغال به شکل مناسبی حل 
ش��ود، آس��یب های اجتماعی از جمله مواد مخدر، 
مش��کات جوان��ان و آفت های ناش��ی از بیکاری و 

بیکارگی هم کاهش محسوس خواهد یافت. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای تأکی��د کردند: هر کس 
مس��ئول اجرایی کش��ور ش��ود و همه کسانی که 
در دولت آینده مس��ئولیت بخش های اقتصادی را 
برعه��ده می گیرند، باید از هم��ان روز اول، همت و 
تاش خود را به حل مشکل اشتغال معطوف کنند، 
چراک��ه در این موضوع مه��م، حتی یک روز تأخیر 

جایز نیست. 
ایش��ان، توجه به تولید ملی در همه ابعاد صنعتی، 
کش��اورزی، خدمات و دیگر عرصه ها را الزمه حل 
مشکل اش��تغال برشمردند و خاطرنش��ان کردند: 
مس��ئوالن دولت بعدی باید در نخستین فرصت با 

برنامه ریزی به این موضوع بپردازند. 
رهبر انقاب در ادامه سخنان شان با ابراز خرسندی 
از اینک��ه فضای انتخاباتی در کش��ور در حال گرم 
ش��دن اس��ت، افزودند: ملت عزیز بدانند حضور در 
انتخابات در موضوع امنیت ملی تعیین کننده است 
و اگر مردم پای صندوق های رأی بیایند، کشور در 

امنیت باقی خواهد ماند. 
ایش��ان با اس��تناد به اطاعات موثق افزودند: ترس 
از حضور مل��ت در صحنه، علت اصل��ی خودداری 
دش��منان پررو، وقیح و گردن کلف��ت از هر عمل و 
اقدام سخت در مقابل ایران است، چرا که دشمنان 
از حض��ور مردم در صحنه، ب��ه معنای واقعی کلمه 

می ترسند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اگر میان ملت و 
نظام فاصله بیفتد و مردم به صحنه نیایند، دشمنان 
هر کاری بخواهند انجام می دهند، چراکه این کارها 
برای آنها خیلی هم سخت نیست، همانطور که در 

جاهای دیگر دنیا این کارها را کرده اند. 
رهبر انقاب با انتقاد از کس��انی که حضور خود را 
موجب دور ش��دن س��ایه جنگ از کشور می دانند، 
افزودند: گاهی می ش��نویم بعض��ی می گویند یا در 
گذشته گفته اند که وقتی ما آمدیم مسئولیت پیدا 
کردیم، توانستیم س��ایه جنگ را از سر کشور رفع 
کنیم، اما این حرف ها درس��ت نیست و واقعیت آن 
است که در تمامی سال های متمادی، حضور ملت 
در صحنه، موجب رفع س��ایه جنگ و تعرض از سر 

ایران شده است. 
ایش��ان، مهم ترین مظهر این حضور ملی را شرکت 
در انتخابات خواندند و افزودند: هرگز نمی گویم به 
چه کس��ی رأی بدهید یا ندهید، اما اصرار دارم که 
در پای صندوق رأی حاضر باش��ید و به هر کس��ی 

تشخیص می دهید رأی دهید. 
از  ای��ن بخ��ش  انق��اب در جمع بن��دی  رهب��ر 
سخنان ش��ان تأکید کردند: هرکس کشور، نظام و 
امنیت را دوست دارد در انتخابات شرکت کند، این 
حضور تعیین کننده ش��ر دشمن را از سر کشور کم 

خواهد کرد. 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه ضرورت 
فکر و تأمل و مش��ورت برای رأی دادن به نامزدها 
افزودند: هرکس براس��اس منطق و فکر به نامزدی 
رأی دهد، حتی اگر در تشخیص اشتباه کرده باشد، 
نزد خداوند معذور است، اما اگر سرسری و بی دقت 
انتخاب کند، پی��ش پروردگار و حتی وجدان خود 

عذری ندارد. 

رهب��ر انقاب پس از بی��ان این نک��ات مهم برای 
مردم، به بیان چند توصیه به شش نامزد انتخابات 

پرداختند. 
توصیه اول ایش��ان به نامزدها این بود که نیت خود 
را خدایی کنید و برای خدمت تاش کنید نه برای 
قدرت، چرا که هرکس برای خدمت به مردم به ویژه 
طبقات ضعیف وارد میدان شود، هر حرف و حرکت 
او اجر و حسنه دارد.  دومین توصیه رهبر انقاب به 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اعام صریح 
حمایت از قش��رهای ضعیف بود.  ایش��ان افزودند: 
به گونه ای شعارها و برنامه ها را مطرح کنید که همه 
بدانند با هدف اصلی حمایت از طبقات ضعیف وارد 
عرصه شده اید و حل این مشکل مهم برای شما در 

اولویت جدی قرار دارد. 
رهبر انقاب اس��امی بار دیگ��ر خطاب به نامزدها 
گفتن��د: بین خود و خدا عهد کنی��د که اگر مردم 
به ش��ما رأی دادن��د، اولویت ها را رعایت کنید و به 
قش��رهایی بیش��تر توجه کنید که نیاز به مراقبت 
بیش��تر دارند.  ایش��ان، »کار انقابی و جهادی« را 
تنها راه س��امان یافتن مش��کات کش��ور دانستند 
و افزودن��د: م��ردم و نامزدها بدانند ک��ه برای حل 
مش��کات موجود بای��د مثل ی��ک جهادگر، کمر 
بس��ته خدمت بود و با ک��ار  »پرحجم و با کیفیت، 
مجاهدانه و انقابی«، بن بست ها را شکافت و کشور 
را ب��ه پیش برد.  رهبر انقاب اس��امی با انتقاد از 
کس��انی ک��ه انقابی ب��ودن را مت��رادف بی نظمی 
توصیف می کنند، خاطرنشان کردند: نظم از خطوط 
اصلی انقابی گری است، انقابی گری یعنی سرگرم 
تشریفات و حاشیه و کارهای زرق و برق دار نشدن و 
تاش بی پایان و خستگی ناپذیر برای حل مشکات 
م��ردم و گش��ودن گره های تولید و کار و اش��تغال 
ب��ا راه های میان بر.  رهبر انق��اب در بخش پایانی 
سخنانشان به مسئوالن همه دستگاه های ذی ربط 
در انتخابات اعم از وزارت کش��ور، شورای نگهبان، 
صدا و س��یما و دیگر دستگاه ها تأکید کردند: آرای 
مردم امانت است؛ در نهایت احتیاط و مراقبت این 
امانت س��نگین را حفظ کنید و اجازه دست درازی 

به احدی را ندهید. 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از کارگران: 

نامزدها عهد ببندند اولویت آنها حمایت از قشر ضعیف باشد

رئیس جمهوری در آیین افتتاح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس: 

برخی قواعد رقابت انتخاباتی را بلد نیستند
رئیس جمه��وری گف��ت: یک عده وقت��ی دولت انتخاب می ش��ود تازه 
دعوای شان آغاز می شود که نش��ان می دهد قواعد رقابت انتخاباتی را بلد 

نیستند. 
به گزارش ایرنا، حجت االس��ام حس��ن روحانی روز گذش��ته در آیین 
بهره برداری از مرحله نخست پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، 
این رویه را اشتباه خواند و افزود: در رقابت های انتخاباتی برخی خود را در 
معرض رأی قرار داده و مردم از بین آنان انتخاب می کنند، پس انتظار آن 
است که پس از انتخابات همه اقشار و گروه ها به فرد برگزیده مردم برای 

پیشبرد امور کمک کنند. 
رئیس جمه��وری اظه��ار کرد: ی��ک ک��اری را  )برجام( همه ب��ا هم با 
هدایت های مقام معظم رهبری به سرانجام رساندیم و حال همه باید از این 
فضا استفاده کنند ولی تازه عده ای دعوای شان آغاز شده و حال آنکه برجام 

یک پروژه ملی بوده است. 
روحانی، پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس را نماد برادری، همکاری، تعاون 
و وحدت دانس��ت و ادامه داد: هر جا که تعامل، روابط س��الم و مخلصانه و 
وحدت داشته ایم، پیروز و موفق بوده ایم و هر جا دچار تفرقه و از هم دور 

شده ایم با سختی و مشکات بزرگی روبه رو شده ایم. 
وی یادآور شد: اکنون همه با هم باید در کنار هم و با وحدت برای عمران 
و آبادانی کشور و رفع مشکات مردم تاش کنیم و باید به وحدت و اینکه 

موفقیت های بزرگ از جانب خداوند است، اعتقاد داشته باشیم. 
رئیس جمهوری ادامه داد: فیض خداوند همیشه نازل می شود و ما باید 

خود را الیق دریافت برکات و فیوض الهی کنیم. 
روحانی اضافه کرد: مدیریت جهادی به معنای اس��تفاده از توان، تاش 
و ظرفیت همدیگر است و اگر مدیریتی بخواهد همه را شقه شقه کرده و 

کنار بزند، ناموفق خواهد بود. 
وی افزود: یک��ی از آرزوهای رهبر معظم انقاب وارد نکردن گازوئیل و 
بنزین از خارج بوده که در دولت یازدهم افتخار داریم بخش��ی از منویات 
معظم له را جامه عمل بپوشانیم.  رئیس جمهوری اظهار داشت: زمانی که 
تورم 4۵درصد را به 20درصد و س��پس 1۵درصد رس��اندیم، مقام معظم 
رهب��ری فرمودند ک��ار بزرگی در زمین��ه تورم انجام ش��ده، اما آنچه من 
می خواهم تورم یک رقمی است.  روحانی بیان کرد: به رهبر معظم انقاب 
قول دادم تا قبل از پایان دولت تورم را یک رقمی کنیم که توانس��تیم در 

سال گذشته و پیش از موعد مقرر به این توفیق دست یابیم. 
وی اظه��ار کرد: اکنون صادر کننده گازوئیل بوده و به زودی صادر کننده 

بنزین خواهیم شد. 
وی با اشاره به روز پاسدار و روز ملی خلیج فارس گفت: روز خلیج فارس 
ب��رای ما اهمیت دارد و ما ایس��تادگی مرزنش��ینان در براب��ر قدرت های 

استعمارگر و روز پاسدار را گرامی می داریم. 

رئیس جمهوری ادامه داد: نقش��ی که سپاه در تثبیت انقاب اسامی و 
همچنی��ن دفاع مقدس و حفاظت از کش��ور داش��ته و دارد و کمکی که 
امروز س��پاه در خارج از مرزها به مردم کشورهای همسایه می کند بسیار 
مهم اس��ت.  روحانی گفت: نقش آفرینی س��پاه و انقاب اسامی ایران در 
پشتیبانی از مردم مظلوم کشورهای اسامی همچون عراق، سوریه و لبنان، 
بسیار مهم اس��ت و اگر ایران نبود اکنون تروریست ها به عنوان دولت های 
منطقه مش��کات و دردسرهای بس��یار بزرگ تری را برای جهان اسام و 

دنیا ایجاد می کردند. 
گفتنی است مرحله نخست پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
به ظرفیت 360هزار بشکه، یکشنبه با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری 
رسید. با بهره برداری از این طرح روزانه 12میلیون لیتر بنزین یورو 4، 4.۵ 
میلیون لیتر گازوئیل یورو4، یک میلیون لیتر نفت س��فید یورو 4 و یک 

میلیون و 300 هزار لیتر گاز مایع )ال پی جی( یورو 4 تولید می شود. 
با بهره برداری کامل از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با تولید 36 میلیون 
لیتر بنزین با کیفیت یورو 4 و ۵، تولید بنزین در کش��ور به بیش از 100 
میلیون لیتر در روز خواهد رس��ید که افزون بر قطع واردات بنزین، امکان 
صادرات این فرآورده و افزایش کیفیت س��وخت مصرفی داخل نیز فراهم 
شده و ایران به جرگه صادرکنندگان بنزین می پیوندد. این پاالیشگاه معادل 

66درصد مجموع تولید دیگر پاالیشگاه های کشور، بنزین تولید می کند. 
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آیا دوست دارید که به یک مدیر بازاریابی برای یک سازمان ورزشی یا رویداد ورزشی تبدیل شوید؟ 

روانشناسی رنگ ها در بازاریابی 

 آگهی محرمانه، راهکار موفقیت
در تبلیغات مدرن

خالقیت در مکالمه های کوتاه روزمره
معاون وزیر تعاون و کار: 

بهبود فضای کسب وکار امنیت 
سرمایه گذاری در کشور ایجاد می کند

روانشناس��ی رنگ ها در بازاریابی و برندس��ازی امروزه به موضوعی مهم و قابل بحث در تمام شرکت ها تبدیل شده 
اس��ت. روانشناس��ی و بازاریابی دو مقوله ای هس��تند که همیش��ه ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. یک روانشناس لزوما 
یک بازاریاب نیس��ت ولی یک بازاریاب همیشه آموزه های روانشناس��ی را در تصمیم های بازاریابی اش لحاظ می کند. 
بازاریابی حس��اب و کتاب سرانگشتی ندارد. بازاریابی مس��تلزم پژوهش های دقیق در مورد نیازها، خواسته ها، عالیق 

و اولویت های مشتریان است. یکی از این پژوهش های روانشناختی تأثیر رنگ های مختلف را بر ذهن مشتریان ....
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یکی از مهم ترین رویدادها در هر کش��وری انتخابات است. 
معم��وال کاندیداه��ا از ابزاره��ا و ش��یوه های مختلفی برای 
تبلیغ��ات خود اس��تفاده می کنند که ای��ن تبلیغات از منظر 
ش��عار تبلیغات��ی، طراحی تصاوی��ر، انتخ��اب عناصر خاص، 
رنگ، تنوع مدیاها، تناس��ب س��ن، جنس، طبقه اجتماعی، 
تحصی��ات، وعده های انتخاباتی، کمپین ه��ای تبلیغاتی و... 
متفاوت هس��تند. از این رو »فرصت ام��روز« در گفت وگو با 
مهرداد انوری، دکترای مدیریت کسب و کار و مدرس و مشاور 
توسعه کسب و کار به بررسی ش��یوه های تبلیغات در ایران و 
برخی ویژگی های متمایز کننده تبلیغات انتخاباتی در ایران و 

کشورهای غربی پرداخته که در ادامه می خوانید. 

-ویژگی ه�ای متمایز کنن�ده تبلیغ�ات انتخاباتی در 
ایران نس�بت به س�ایر کش�ورهای جه�ان و خصوصا 

کشورهای غربی کدام است؟ 
انتخابات در هر کش��وری با سازوکار و سیاست های حاکم 
در آن کش��ور برگزار می ش��ود ک��ه این فرآین��د برگرفته از 
س��بک زندگی، نوع حاکمیت، بلوغ جوامع، ورود تکنولوژی 
و س��طح آگاهی مردم است که می تواند در طول تاریخ دچار 
تغییراتی نیز شود، طرح ریزی می شود و اینکه بخواهیم یک 
کش��ور را در س��ازو کار انتخاباتی نظیر به نظیر با کشور های 
دیگر مقایس��ه کنیم خیلی توجیه مناس��بی ب��رای برتری و 
بهتری یک کش��ور بر کشور های دیگر نیست. مسلما بهترین 
بررسی، بررسی شرایط اجرای یک فرآیند انتخابات با عوامل 
تأثیر گذار و فرهنگ، اجتماع و بلوغ سیاسی آن کشور است. 
در ایران نیز براساس قانون اساسی ساختار انتخاباتی روشن 
و مش��خصی برای انواع مختلف انتخابات دوره ای وجود دارد. 
گفتنی اس��ت با وجود اینکه پیش��نهادهایی مبنی بر تغییر 
بخش هایی از این س��ازوکار توس��ط صاحب نظ��ران این امر 
مطرح می ش��ود، ولی در مجموع فرآیند م��ورد قبول عموم 
و حاکمی��ت و ش��رکت کنندگان ای��ن حوزه اس��ت. یکی از 
تفاوت هایی که خیلی چش��مگیر اس��ت مدت زمان رس��می 
کارزار انتخاباتی است و مردم در ایران با هجمه بسیار زیادی 
از پیام ها، دید و بازدید ها، سخنرانی ها، تبلیغات و... در مدت 
زمان کوتاهی روبه رو می ش��وند و این امر موجب می شود که 
زمان مناس��ب برای بررسی و اعتماد سازی و تشریح برنامه ها 
توس��ط کاندیداها و مردم به درستی صورت نپذیرد و در یک 
بازه زمانی تقریبی یک ماهه با هجمه بس��یار زیاد از محتوا و 

پیام روبه رو شوند.
 عاوه بر این، موضوعی که مطرح ش��د س��بب می شود تا 
کاندیداها زمان مناس��بی برای بخش بندی دقیق بازار و ارائه 
محتوای متناسب را به درستی نداشته باشند و در یک زمان 
کوت��اه تمام��ی محتوای تبلیغاتی خ��ود را یکجا و به صورت 
عمومی منتشر کنند. در خصوص نوع تبلیغات و اطاع رسانی 
و همچنین استفاده از رسانه های مختلف باید گفت در ایران 
نیز همانند اکثر کش��ور ها از رس��انه های مختلفی بهره برده 
می شود؛ رس��انه هایی مثل محیطی، تلویزیونی، کنفرانس ها 
و همایش ها، ش��بکه های مجازی، اس��تفاده از تأثیر گذاران و 
س��لبریتی های مختلف برای جذب حداکثری رأی دهندگان. 
هر کاندیدایی می تواند براس��اس س��اختار مبارزاتی خود از 
رنگی به عنوان رنگ رس��می انتخاباتی به��ره گیرد تا بتواند 
حداکثر تأثیر گ��ذاری و تداعی س��ازی را در ذهن مخاطبان 
خود داش��ته باش��د و خود را با یکی از ش��اخص های اصلی 
تمایز در حجم انبوه، که همان اس��تفاده و معرفی به وسیله 
رنگ مش��خصی اس��ت، معرفی کند. این ام��ر در طول ادوار 
گذش��ته انتخابات در ایران نیز به کرات و به وفور دیده شد. 
رقبا، موضوع بس��یار پراهمیتی اس��ت ک��ه پرداختن به آن 
بسیار ضروری و جزء الینفک کارزار های انتخاباتی است. در 
بازاریابی سیاسی یکی از فرآیند های اصلی، بحث تحلیل رقبا 
است؛ اینکه یک کاندیدا بتواند براساس ساختار منسجم خود 
ارزیابی از رقبای خود و وعده ها و همچنین چش��م اندازی از 
استراتژی داشته باشد، نشان دهنده پیشگام بودن و پیشتازی 
کاندیدا در گام اول کارزار انتخاباتی یا همان ش��ناخت دقیق 

ذی نفعان است. 
با وج��ود اینکه در همه فعالیت ه��ای رقابتی تخریب رقبا 

عمل��ی اس��ت غیر قانون��ی، غیر عرف، و غیر ش��رعی و خاف 
اص��ول حرف��ه ای، در ایران نیز این رخداد یعن��ی تخریب رقبا 
همانند خیلی از کش��ور های دنیا به وق��وع می پیوندد و خیلی 
از رقب��ا در مقاطع��ی از کارزار انتخاباتی ش��ان اقدام به تخریب 
رقی��ب می کنند. البته باید به صراحت اش��اره کرد این رخداد 
چه در بازاریابی تجاری و چه در بازاریابی سیاسی نشان دهنده 
ضعف رقیب تخریب کننده اس��ت، چرا ک��ه دیگر نقطه قوتی و 
ویژگ��ی ای از خود جه��ت ارائه ندارد و اصطاح��ا جز تخریب 
راهک��اری برایش نمانده اس��ت.  در هر صورت این فعل، عملی 
اس��ت رد شده و غیر قابل توجیه و هیچ کاندیدایی طبق قانون، 
عرف، ش��رع و حرفه ای گری حق تخریب و توهین به هیچ یک 

از رقبای خود را در هیچ دوره زمانی ندارد. 

-به نظر می رس�د تبلیغات انتخابات�ی در ایران متکی 
بر یک سنت تبلیغاتی اس�ت که فاصله زیادی با شرایط 
ام�روز جهان و حتی ایران دارد. این س�نت تبلیغاتی بر 

مبنای چه نیازهایی شکل گرفته است؟ 
در خصوص حوزه تبلیغات انتخاباتی باید گفت با اینکه از یک 
بدعت و س��نت دیرین پیروی می ش��ود به این معنی که تقریبا 
در طول یک دوره چهارس��اله خیلی رخداد تبلیغاتی یا فعالیت 
مبتنی بر روابط عمومی اثرگذار از جانب کاندیداهای انتخاباتی 
دیده نمی ش��ود و یکباره در زمان انتخابات هجمه وحشتناکی 
از پیام ها به س��مت مخاطبان ارس��ال می شود که این حاکی از 
همان س��نت تبلیغات حاکم بر جامعه است، ولی دامن زدن به 
این سنت و اجرای چشم بسته آن توسط اکثریت کاندیداها در 
هر حوزه ای از انتخابات به دالیل دیگر نیز بس��تگی دارد که از 
مهم ترین آنها می توان به عدم طرح ریزی برنامه مدون، ساختار 
تبلیغات��ی و در نهایت عدم اعتقاد و اعتماد به دانش جهانی در 
حوزه بازاریابی سیاس��ی اش��اره کرد. باید خاطرنشان کرد که 
این حوزه بسیار نوپاس��ت در ایران و جز تعداد انگشت شماری 
پژوهش��گر در این حوزه به صورت تخصصی و پژوهش��ی ورود 

نکرده اند. 

نبود احزاب قدرتمند چه تأثیری بر ش�یوه تبلیغات در 
ایران گذاشته است؟ 

با احترام به سوال مطرح شده، ولی با بخش اول سوال خیلی 
موافق نیستم، اینکه در ایران احزاب قدرتمند وجود ندارند کمی 
دور از واقعیت اس��ت، چراکه در ای��ران احزاب قدرتمند حضور 
دارن��د و در حال فعالیتند، ولی از آنجایی که خیلی تجمع ها و 
حضورشان و خبر رسانی فعالیت های شان اطاع رسانی نمی شود 
این طور به نظر می رسد که فعالیتی ندارند. البته این موضوع را 
منکر نمی ش��ویم که یکی از فاکتور های مهم موفقیت و اقتدار، 
نمایش حضور است. در این مورد به همه احزاب نقد وارد است 
که چرا فعالیت ها و اقدامات آنها خیلی اطاع رس��انی نمی شود 
و این حضور فقط در دوران انتخاباتی بسیار چشمگیر می شود.

 البته بررس��ی دقیق این موضوع نیازمند حضور نمایندگانی 
از جانب احزاب نیز هس��ت تا با مطرح کردن این موضوع و به 
چالش کشیدن این مفهوم که همان نمایش حضور است، بتوان 
به درک روش��نی از دورنمای تبلیغاتی احزاب رس��ید، چراکه 
ممکن براس��اس سیاس��ت های تدوین ش��ده درون حزبی این 
موضوع به عن��وان یکی از فاکتور های مهم اجرایی باش��د. پس 
باید حتما این موضوع را از دید نمایندگان احزاب نیز بررس��ی 

کرد تا به تصویر روشن دست یافت. 

احزاب با چه سازوکارهایی می توانند سطح و کیفیت 
تبلیغات را تعالی بخشند؟ 

در حقیقت می ت��وان گفت فرآیند تبلیغ��ات، یک ماهیت 
زنجی��ره وار اس��ت ک��ه به هم متصل و پیوس��ته اس��ت و از 
بخش های مهم تش��کیل ش��ده که هر کدام در جایگاه خود 
نقش بسیار پررنگی را ایفا می کند و در این بین احزاب جزو 
مهم ترین و اصلی ترین بخش های این زنجیره اس��ت، چراکه 
براس��اس س��اختار بازاریابی سیاس��ی در مرحله اول یافتن 
بهترین گزینه برای حضور در انتخابات اس��ت و دوم تدوین 
ش��عار انتخاباتی که براساس یک س��اختار منظم و منسجم 
فکری ش��کل می گیرد تا بتواند بیشترین اثرگذاری را داشته 
باش��د. نقش اح��زاب در کیفیت تبلیغ��ات را می توان از دو 
منظر بیش��تر مورد توجه قرار داد؛ اوال معرفی توانمندی های 
کاندی��دای مورد نظر در قالب برنامه های تدوین ش��ده برای 
ک��ارزار انتخابات��ی آتی، که ممکن اس��ت در یک دوره دو یا 
چهار یا ش��ش س��اله و یا بیشتر به انجام رس��د و ثانیا تولید 

محت��وای فاخر جهت ک��ارزار انتخاباتی، چراک��ه در نهایت 
براس��اس تحقیقات انجام ش��ده و تعیین نیازهای مخاطبان 
باید به لیس��ت وعده دست یابند و در نهایت تحقق محصول 

نهایی که همان شعار و محتوای انتخاباتی می شود. 

-آیا تبلیغات انتخاباتی به مجموعه مقررات و قوانین 
خ�اص خود برای حمایت از مصرف کننده یا به عبارتی 

مخاطب تبلیغات نیاز دارد؟ 
هرچق��در در این حوزه تعدد وضع قوانین بیش��تر باش��د 
امک��ان ایده پردازی و خاقیت گرفته خواهد ش��د، چرا که با 
س��اختار فعلی خیلی زمانی برای اک��ران ایده های تبلیغاتی 
نیس��ت و فقط بحث حضور اس��ت البته ای��ن موضوع را هم 
نبای��د فراموش کرد که با وجود حداقل های تبلیغات در این 
حوزه عده ای از کاندیداها در ادوار گذش��ته بی توجه بودند به 
این قوانی��ن. به عنوان مثال تبلیغات در زم��ان قبل از تأیید 
صاحت توس��ط شورای نگهبان یا تبلیغات در روز انتخابات. 
به نظر می رس��د اگر شرایط به گونه ای بود که زمان تبلیغات 
کاندیداه��ا بیش��تر بود، یعن��ی حداقل یک ب��ازه چند ماهه 
اختصاص داده می ش��د بهتر بود و نکته دوم اینکه این امکان 
فراهم می شد که کمپین های تبلیغاتی هر کدام از کاندیداها 
را بت��وان بی طرفان��ه نقد کرد و این ام��ر از جانب کاندیداها 
تفاس��یر مختلف به خود نگیرد و جانبدارانه محسوب نشود. 
گفتنی است نقد کمپین ها به شدت می توانست کمک بزرگی 
به ارتقای س��طح دانش تبلیغاتی کاندیداهای بالفعل و بالقوه 
ش��ود و مخاطبان با ابعاد محتوای پیام آنها به خوبی آش��نا 
ش��وند، چراکه یکی از رخداد ه��ای تأثیر گ��ذار در بازاریابی 
تجاری نقد کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی آنهاست، چراکه 

از منظر خبرگان و فعاالن این حوزه صورت می گیرد. 

-تأثی�ر مناظره ه�ا و پخش آنه�ا از رس�انه ملی در 
دوره ه�ای قب�ل چ�ه می�زان در تغییرات س�بد آرای 

کاندیداها نقش داشته است؟ 
مناظ��رات انتخاباتی مخصوصا در دوره انتخاباتی ریاس��ت 
جمهوری جزو اصلی ترین اجزای مبارزات سیاس��ی است که 
ای��ن رخداد در خیلی از کش��ور های دنیا مرس��وم و متداول 
اس��ت و می توان گف��ت تنها فرصتی اس��ت در طول مبارزه 
انتخاباتی که میلیون ها نفر رای دهنده بالقوه به صورت کاما 
آگاهان��ه و متمرکز بر کاندیداها ای��ن برنامه را می بینند و با 
نحوه پاس��خگویی هر کدام از کاندیداها به سوال مشترک و 
همچنین بررسی ناخودآگاه و آگاهانه، زبان بدن آنها در حین 
پاسخگویی دقت می کنند و در این حالت است که کاندیداها 
تمامی سعی خود را بر این دارند که بتوانند بهترین پاسخ ها 
را برای اقناع رأی دهندگان در پرس��ش های مشترک داشته 
باش��ند. در ای��ران نیز ای��ن فرآیند در چند دوره گذش��ته با 
اس��تقبال مخاطبان و کاندیداها روبه رو شد که توانست تأثیر 

بسیار شگرفی در نتیجه آرا داشته باشد. 

-تفاوت در شگردهای تبلیغاتی در انتخابات ریاست 
جمهوری، مجلس ش�ورای اس�امی، مجلس خبرگان، 

شوراها و... در چه وجوهی منعکس می شود؟ 
مب��ارزات انتخاباتی را از دو منظر باید مورد بررس��ی قرار 
داد تا بتوان به الگوی مش��خصی از تبلیغات انتخاباتی دست 
یافت. گفتنی اس��ت ماهی��ت همه انتخابات در کش��ور های 
مختلف و در ایران با یکدیگر متفاوت اس��ت و به عنوان مثال 
رویکردی که برای ش��ورا ها در نظر گرفته می ش��ود مس��لما 
متفاوت تر از ریاس��ت جمهوری اس��ت. این دو منظر شامل 
اوال محدوده انتخابات که برای ش��ورا ها محدود به روس��تا یا 
شهر اس��ت و برای ریاس��ت جمهوری کل کشور است پس 
باید سیاست کش��وری برای تبلیغات ارائه شود و دوما بحث 
ماهیت خود کارزار های انتخاباتی که در نهایت تعیین کننده 
نوع تولیدمحتوا، ایجاد پیام و کمپین تبلیغاتی است. به عنوان 
مثال انتخابات ش��ورا ها رویکرد تمرین دیپلماسی در مقیاس 
کوچک تر است و توقع رأی دهندگان بیشتر اجرایی و عملیاتی 
بودن کاندیداهاس��ت، ولی در مقابل ریاست جمهوری سطح 
حاکمیتی و تصمیم س��ازی و تصمیم گیری است و توقع رأی 

دهندگان در سطح کان جامعه و کشور است. 

گفت و گوی فرصت امروز با دکتر مهرداد انوری در باره شیوه تبلیغات سیاسی در ایران

دانش جهانی »بازاریابی سیاسی« هنوز در ایران خریدار ندارد
ایده های طالیی

آگهی محرمانه، راهکار موفقیت در 
تبلیغات مدرن

اگر بخواهم در تمام دوران زندگی خود تنها یک نقطه 
عطف در تح��ول محتوایی آگهی ها انتخ��اب کنم، بدون 
ش��ک تغییر موسوم به »نخبه گرایی« در صنعت تبلیغات 
را بی��ان خواهم کرد. این روش نوین ریش��ه در سرش��ت 
روانشناختی افراد دارد. در واقع همه ما با هر سطح علمی 
و موفقیت تجاری، همیش��ه احس��اس وجود افرادی برتر 
و باهوش ت��ر از خود را داریم. به عبارت س��اده، همیش��ه 
گمان می کنیم افرادی هس��تند که از ما جلوتر باشند. بر 
همین اس��اس و به منظور اس��تفاده بهینه از این ذهنیت 
در دنی��ای آگه��ی و تبلیغات، طراحان بزرگی به س��وی 
نگارش آگهی های نخبه گرایانه رفته اند. نکته جالب اینکه 
بسیاری از پژوهش های روانشناختی ثابت کرده است که 
حتی افرادی با س��طح علمی باال در رش��ته های مختلف 
بازهم معتقد به وجود افرادی آگاه تر از خود- در اصطاح 

Super Elite - هستند. 
ش��اید استفاده از چنین راهکارهایی در دنیای تبلیغات 
عجی��ب به نظر برس��د. با این ح��ال تجربه بس��یاری از 
ش��رکت ها و موفقیت نسبی به دس��ت آمده خط بطانی 
روی داوری های پیش از موعد گذاشته است. در ادامه به 

بررسی دقیق تر این موضوع خواهیم پرداخت. 

ایده
ایده این ش��ماره براس��اس طرح یک ش��رکت فعال در 

زمینه IT به رشته تحریر درآمده است. 
هنگامی که مش��غول طراح��ی آگهی ب��رای این برند 
فع��ال در زمینه آی تی بودم، پ��س از چند نوبت طراحی 
آگهی ه��ای مطبوعات��ی و تلویزیون��ی تصمیم ب��ه ایجاد 
تغییر در قالب و محتوای تبلیغات گرفتم. بر این اس��اس 
به جای آنکه اطاعاتی معمولی به مش��تریان ارائه کرده 
و آنها را تش��ویق به خرید محص��ول موردنظر کنم، قصد 
داش��تم اطاعاتی به ظاهر محرمان��ه را برای مخاطب رو 
کنم. اگرچ��ه اطاعاتی که قصد ارائ��ه اش را به مخاطب 
داشتم تاحدود زیادی غیرواقعی بود، اما همین که نوعی 
احساس متفاوت را در بیننده ایجاد کند، برای من کافی 
بود. در این راستا ابتدا به بررسی اخباری که می تواند در 
ذهن مش��تری چنین جمل��ه ای را تداعی کند، پرداختم: 
»خدای من این یک فرصت اس��تثنایی اس��ت، نباید آن 

را از دست داد.«
پس از چند ایده معمولی و نامناس��ب، ایده ای به ذهنم 
رسید که افتخار می کنم به عنوان یکی از بهترین کارهای 
دوره حرفه ای من از آن یاد ش��ود. بر این اساس و در گام 
نخست یک برگه با سرتیتر محرکانه را تهیه کرده و متن 

زیر را در آن نوشتم: 
»جیم��ز عزیز، همانط��ور که اط��اع داری قیمت های 
محصوالت ش��رکت برای س��ال آینده با افزایش نس��بتا 
زیادی مواجه خواهد ش��د، بنابراین باید به مش��تریان در 
م��ورد این تغیی��ر قیمت اطاع داده ش��ود. چنین امری 
امکان س��فارش محصوالت با قیمت امس��ال برای س��ال 

آینده را فراهم خواهد کرد.
 در همین راستا فکر می کنم طراحی یک آگهی جدید 
یا ارس��ال ایمیل مناس��ب باش��د. لطفا م��ن را در اطاع 

جزییات ایده خود قرار بده.«
این آگه��ی به گونه ای طراحی ش��ده ب��ود که ذهنیت 
مناس��ب را در مخاطب ایجاد می کرد. تنها نگرانی من در 
مورد نحوه نصب آن روی بیلبوردهای سطح شهر بود. در 
واقع آگهی باید مانند یک برگه حاوی اطاعات محرمانه 

به نظر می رسید.
 در همین راس��تا هزینه نس��بتا سنگینی را برای نصب 
آگه��ی در مکان مناس��ب پرداخت کردیم. ب��ا این حال 
نتیجه کار نش��ان داد که این هزینه اضافی کاما ارزشش 
را داشت. در واقع نتیجه ای که از این تبلیغ گرفتم، عاقه 
بی ح��د و م��رز افراد ب��رای آگاهی از اطاع��ات به ظاهر 
س��اده اما محرمانه است. به این ترتیب می توان مشتریان 

بیشتری را جذب کرد.
 

آنچه در عمل باید انجام دهید
-اگر قصد اس��تفاده از ای��ن روش را دارید، توصیه من 
طراحی آگهی به گونه ای اس��ت که به طور کامل احساس 
محرمانه بودن را در مخاطب تقویت کند. به عبارت ساده، 
مزیت اصلی این مدل از آگهی ها تقویت حس نخبه گرایی 

در مخاطب است. 
-ش��ما می توانید با استفاده از بار معنایی کلمات آگهی 
خ��ود را محرمانه تر و در عین حال جذاب نش��ان دهید. 
برای مث��ال از کلماتی مبهم اس��تفاده کنید. با این حال 
توجه داش��ته باش��ید که ابهام آگهی ت��ان نباید به قدری 

باشد که پیام اصلی قابل تشخیص نباشد. 
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تبلیغات خالق

آگهی: وسایل آشپزخانه WMF _  شعار: واضح تر از شما فکر می کنم.

ایستگاه تبلیغات

43 هزار بادکنک و نمایش قدرت یک قطره 
"Fairy" مایع ظرفشویی

  Procter & Gamble متعل��ق به ش��رکت »Fairy« برن��د
ب��ا اس��تفاده از 43 هزار عدد بادکنک س��ازه ای عظیم س��اخت. 
هدف از انجام این کار نمایش قدرت یک قطره مایع ظرفش��ویی 
اس��ت. عملیات س��اخت این اثر هنری، محصول آژانس تبلیغاتی 
»Publicis« نیوی��ورک، دو روز زم��ان برد و برای نخس��تین بار 
 ،P&G در تاریخ فعالیت های برند محصوالت بهداش��تی خانگی
فیلمب��رداری از آن با اس��تفاده از هواپیما های بدون سرنش��ین و 
دوربین های 360 درجه ای صورت گرفت. حباب های سازه از جنس 
مواد زیس��ت تخریب پذیر، در ابعاد 13 تا 89 سانتیمتر، فضایی با 
حج��م کلی 480 متر مکعب را به وجود آورده اند. به گفته ویکتور 
لی��ل نگره، مدیر جهانی برند Fairy، این برند از دهه 50میادی 
تاکنون در آش��پزخانه های سرتاسر انگلستان حضور داشته و حاال 
حباب های چربی زدای خود را از آش��پزخانه به صحنه ای بزرگ تر 

آورده است تا همگان از آن لذت ببرند. 
مارک رونکوییلو، مدیر اجرایی خاقیت در Publicis  نیویورک 
افزود یکی از هیجان انگیز ترین جنبه های کمپین، عناصر دیجیتال 
آن اس��ت. از طریق یک ویدئوی 360 درجه ای، مصرف کنندگان 
می توانند در صورت برخورداری از سابقه حضور شخصی در سازه 

فوق، از همه زوایا و روزنه های آن بازدید به عمل آورند. 
منبع:  ام بی ای نیوز

الهه عسگری

ترجمه: علی آل  علی
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و  بازاریاب��ی  در  رنگ ه��ا  روانشناس��ی 
برندس��ازی امروزه به موضوع��ی مهم و قابل 
بحث در تمام ش��رکت ها تبدیل ش��ده است. 
روانشناس��ی و بازاریابی دو مقوله ای هس��تند 
که همیش��ه ارتباط تنگاتنگی ب��ا هم دارند. 
یک روانشناس لزوما یک بازاریاب نیست ولی 
یک بازاریاب همیش��ه آموزه های روانشناسی 
را در تصمیم های بازاریابی اش لحاظ می کند. 
بازاریابی حس��اب و کتاب سرانگش��تی ندارد. 
بازاریاب��ی مس��تلزم پژوهش ه��ای دقیق در 
مورد نیازها، خواسته ها، عالیق، و اولویت های 
مش��تریان اس��ت. یکی از ای��ن پژوهش های 
روانشناختی تأثیر رنگ های مختلف را بر ذهن 
مشتریان اثبات کرده است. رنگ در هر جنبه 
از فرآیند برندس��ازی و تبلیغات حضور مؤثر 
دارد. خواه در لوگوی تان باش��د، یا برچس��ب 
محصول، نشان و مهر، یا تبلیغات. رنگ یکی 
از مهم ترین جنبه هایی اس��ت که به برندتان 
ش��خصیت می بخش��د و در ترفی��ع و حف��ظ 
جایگاه آن به ش��ما کمک می کن��د بنابراین 
به موضوع روانشناس��ی رنگ ها در بازاریابی و 
برندس��ازی توجه ویژه ای داشته باشید. رنگ 
به عن��وان یک پی��ام خاموش برای مش��تری 
عمل می کند. اگر کس��ب و کارتان دارای یک 
رن��گ خاص باش��د، مش��تری آن را به عنوان 
نشانی از مش��خصه های خاص کسب و کار تان 
می پندارد. اگرچه ای��ن پندار برای همه افراد 
یکس��ان نیست. هر فرد بس��ته به تجربه های 
شخصی، گذشته، نوع تربیت، جامعه، مذهب 
و ... برداش��تی متف��اوت از رنگ های متفاوت 
دارد. با این حال، هر روز بیش از پیش دنیا به 
سمت جهانی ش��دن پیش می رود، از این رو 
برخی ویژگی های فرضی و ثابتی از رنگ های 
خاص ب��ه وجود آمده اند ک��ه از آنها می توان 
برای ایجاد شخصیت استاندارد برای یک برند 

استفاده کرد. 

بررسی ۹ رنگ مهم در 
روانشناسی رنگ ها در 

بازاریابی 

روانشناسی رنگ قرمز
رنگ قرمز پرانرژی، تهاجمی و در عین حال 
پر از هیجان اس��ت، قرمز رن��گ قدرتمندی 
است. این رنگ بیشترین طول موج را دارد و 
دارای ویژگی خاصی اس��ت که باعث می شود 
خود را نزدیک تر از آن چه واقعاً هست، به شما 

نشان دهد. 

قرمز نش��ان دهنده  عش��ق، تهاجم، قدرت، 
انرژی، تهییج و هیجان است. قرمز یک رنگ 
مادی و جسمانی است؛ تحرک و هیجانی در 
سراسر بدن ایجاد می کند. این رنگ وادارمان 
می کند بایس��تیم و آن را نگ��اه کنیم. تقریباً 
همه شرکت ها در هر صنفی از رنگ قرمز در 
فعالیت های بازاریابی ش��ان استفاده می کنند. 
کوکاک��وال در آغاز راه باید خ��ود را در میان 
رقبا برجس��ته تر نش��ان می داد، از این رو در 
فرآیند برندسازی خود از رنگ قرمز استفاده 
کرد. هر چیزی که با قرمز رنگ آمیزی ش��ود 
از دیگران متمایز می ش��ود. قرمز رنگ کاملی 
است که کوکاکوال در همان آغاز، آن را برای 
ایجاد ش��ور و هیجان در لوگوی خود به کار 

برد. 

روانشناسی رنگ آبی
آبی درست مثل آسمان، پهناور و گسترده 
اس��ت. آبی رنگ خرد و عقل است و درست 
برخالف قرمز، ذهن را آرام می کند. آبی واقعاً 
متض��اد قرمز اس��ت؛ و دارای ویژگی اس��ت 
که باعث می ش��ود دورتر از فاصله واقعی اش 

مشاهده شود. 
آب��ی نش��ان دهنده  ه��وش، خون س��ردی، 
ثب��ات، اعتماد، خلوص، گس��تردگی، آرامش 
و س��کون اس��ت. آبی آرامش است. ذهن تان 
را آرام می کن��د. این رن��گ با آگاهی و هوش 
در ارتب��اط اس��ت. آبی مث��ل قرمز یک رنگ 
همه کاره اس��ت. ولی اس��تفاده از آن، بیشتر 
در ش��رکت های بزرگ فناوری اطالعات رواج 
دارد. فیس ب��وک آبی اس��ت. آی ب��ی ام یک 
ش��رکت بزرگ آبی رنگ اس��ت. سامسونگ، 
اچ پ��ی، ِدل و ...، هر یک در لوگوی ش��ان به 

نوعی از رنگ آبی استفاده کرده اند. 

روانشناسی رنگ زرد
رنگ خورشید؛ زرد یعنی شادی، زرد رنگ 
قدرتمندی اس��ت ک��ه القاکنن��ده اعتماد به 
نفس، ع��زت نفس و دیگر هیجان های مثبت 

است. 
زرد نشان دهنده  شادی، دوستی، اعتماد  به 
نفس، خوش بینی، گرما و زندگی، خالقیت و 
روحیه اس��ت. زرد طول م��وج بلندی دارد و 
پیش از هر رنگ دیگری دیده می ش��ود. زرد 
همچنین رنگ خالقیت اس��ت. شرکت هایی 
که در زمینه محص��والت مربوط به کودکان 
فعالیت می کنند بیش��تر تمایل دارند از رنگ 
زرد اس��تفاده کنند. لوگ��وی مک دونالد زرد 
رنگ است و نشان از شادابی و سرزندگی آن 
دارد. فِراری نیز روحیه رقابتی اش را با لوگوی 

زرد رنگ خود نشان داده است. 

روانشناسی رنگ سبز
رنگ طبیعت؛ س��بز نماینده تعادل اس��ت. 
درس��ت مثل طبیعت، رنگ صل��ح و آرامش 

است. 
س��بز نش��ان دهنده  صلح، اطمینان، عشق 
جهانی، ان��رژی، هماهنگی، تع��ادل، عدالت، 
رشد و س��المتی است. سبز همچنین یکی از 
رنگ هایی اس��ت که بیش از سایر رنگ ها دور 
و برم��ان می بینیم. معم��والً آن را با طبیعت 
مرتب��ط می دانیم. از ای��ن رو، از نظر ما تمام 
خصوصیت های طبیعت را دارا اس��ت. لوگوی 
شبکه تلویزیونی انیمال پالنت که برنامه های 
مس��تند پخ��ش می کند، س��بز رنگ اس��ت. 
صاحب��ان برن��د تروپیکانا، برن��د تولیدکننده 
آب میوه، می خواهند به مش��تریان  القا کنند 
محصوالت ش��ان طبیع��ی اس��ت، از ای��ن رو 
لوگوی س��بز رنگ برای خود انتخاب کردند. 
ش��رکت اس��پاتیفای دارای انواع موسیقی از 
سراسر دنیا است. این شرکت با انتخاب رنگ 

سبز می خواهد نشان دهد همه جا هست. 

روانشناسی رنگ سیاه
سیاه رنگ قدرتمندی اس��ت؛ رنگ کمال، 

جدیت و ژرف نگری است. 
سیاه نش��ان دهنده  کمال، جذابیت، پرهیز، 
جدیت، تسلط، وضوح و کارآمدی است. سیاه 
رنگ برازندگی و زیبایی اس��ت. در س��یاهی 
هیچ رن��گ دیگری نیس��ت. از ای��ن رو، این 
قابلی��ت را دارد که ان��رژی را در خود جذب 
کند. س��یاه نش��انه وضوح است. س��یاه رنگ 
برجس��ته ای نیس��ت. رنگ رکود و پس رفت 
اس��ت، ولی هی��چ معنی پنه��ان و نامفهومی 
ندارد. سیاه، س��یاه است. همین مسئله باعث 
می ش��ود آدم ها به آن اعتم��اد کنند. معموالً 
ش��رکت ها و اصناف خاصی رنگ س��یاه را به 
ک��ار می برند که می خواهند این ش��عار را به 
همگ��ان اعالم کنن��د: » ما همین هس��تیم « . 
نای��ک، آدیداس، ویکی پدی��ا و غیره از جمله  
شرکت های بزرگی هس��تند که رنگ سیاه را 

برای لوگوی خود برگزیدند. 

روانشناسی رنگ سفید
سفید خالص است. س��فید از همه رنگ ها 
تشکیل شده اس��ت، از این رو معانی فراوانی 

دارد. 
سفید نشان دهنده  برابری، خلوص، سادگی، 
پاکیزگی و وضوح است. سفید درست مخالف 
سیاه اس��ت. این رنگ بازتاب همه چیز است. 
سفید نشان دهنده وضوح و تکامل است. غالبا 
در طراحی لوگوها، س��فید را در کنار سیاه یا 

رنگ های دیگر استفاده می کنند.

 
روانشناسی رنگ بنفش

بنفش هم زمان قدرت قرمز و هوش و ثبات 
آبی را دارد. بنفش یک رنگ روحانی اس��ت. 

بنفش آرامش بخش است. 
رنگ بنفش نش��ان دهنده  معنویت، تجمل، 
افس��ون، بصیرت، آرام��ش، حقیقت و اصالت 
اس��ت. بس��یاری از ش��رکت هایی که خود را 
اصیل و متفاوت نش��ان داده اند از رنگ بنفش 
در لوگوهای شان استفاده کرده اند. برای نمونه 
می توان به کدبری، یاهو و تاکوبل اش��اره کرد 
و تأثی��ر روانشناس��ی رنگ ه��ا در بازاریابی و 

برندسازی را مشاهده کرد. 

روانشناسی رنگ نارنجی
نارنج��ی ترکیبی از قدرت قرم��ز و اعتماد 
به نفس زرد اس��ت؛ و ترکی��ب این دو به آدم 

انگیزه می دهد. 
رن��گ نارنجی نش��ان دهنده گرم��ا، انگیزه، 
خوش��ی، قوت، راحتی و آزادی است. نارنجی 
رنگ مثبت گرایی است. انگیزه را باال می برد، 
ب��ه فضاهای مرده و خس��ته کننده ش��ادی و 
خوش��ی می بخشد، و دیدنش چشم نواز است. 
ش��رکت های مختلفی که از رنگ نارنجی در 
لوگوی شان استفاده کرده اند، می خواهند پیام 
یکسانی را به مشتریان ارسال  کنند. نیکلودین 
و فانت��ا دو ش��رکتی هس��تند که ب��ا انتخاب 
رنگ نارنج��ی برای لوگوی ش��ان می خواهند 
پیام ش��ادی و خوش��ی را به مشتریان ارسال 
کنند. وب گاه بالگ��ر نیز می خواهد کاربرانش 
از ارس��ال مطالب شان در این وب گاه احساس 

راحتی کنند. 

روانشناسی رنگ قهوه ای
قهوه ای حامی و پش��تیبان است؛ این رنگ 
نماینده زمین اس��ت. رنگ قهوه ای تقریباً در 
هم��ه جا دیده می ش��ود؛ به وی��ژه در جاهای 
س��فت و محک��م. از این رو، معم��والً آن را با 

قدرت و پشتیبانی در ارتباط می دانیم. 
رن��گ قه��وه ای نش��ان دهنده  پش��تیبانی، 
جدیت، قابلیت، اطمین��ان، قدرت و طبیعت 
اس��ت. قهوه ای ترکیبی از قرمز، زرد و س��یاه 
اس��ت. قهوه ای ق��درت قرمز، گرم��ای زرد، و 
جدیت س��یاه را ب��ا هم ترکیب کرده اس��ت. 
بیش��تر وقت ها از این رن��گ برای محصوالت 

طبیعی استفاده می شود. 
امیدواری��م راهنمایی ه��ای ما به ش��ما در 
زمین��ه روانشناس��ی رنگ ه��ا در بازاریاب��ی 
و برندس��ازی کم��ک زی��ادی کرده باش��د و 
توجه تان به اهمیت هر رنگ جلب شده باشد. 

آیا دوست دارید که به یک مدیر بازاریابی برای یک سازمان ورزشی یا رویداد ورزشی تبدیل شوید؟ 

علم و هنر بازاریابیروانشناسی رنگ ها در بازاریابی 

 محققان بازار، مش��اوران و فروش��ندگان مدت هاس��ت که 
ت��الش می کنند عل��م را وارد هن��ر بازاریابی کنن��د و هدف 
نهایی تمام آنها، جدا کردن مش��تریان از پول های شان است! 
جدایی  ای که منجر به رس��یدن آنها به محصوالت و خدمات 

ما می شود. 
 مارک بابچ پس از مش��اهده بازارها و فروشگاه های مختلف 
در بس��یاری از کشورهای دنیا، یادداشت هایی نوشته است که 
می گوید کدام فروشندگان در فروش خود موفق تر بوده اند. او 
در س��فرهایش و مشاهده فروشندگان مختلف یک نکته را به 
روشنی دریافته است؛ درحالی که کاالها، مخاطبان و قیمت ها 
متفاوت بوده، اما اصول بازاریابی در آنها تفاوتی نداشته است.

 
از محصول خود یک قهرمان بسازید

مش��تریان برندها را خرید نمی کنند بلک��ه آنها محصوالت 
را می خرند؛ بس��یاری از محصوالت ش��ما در فروشگاهی چند 
ق��دم آن طرف تر ه��م وج��ود دارد؛ بنابراین قان��ون اول هر 
بازاری آن اس��ت که نشان دهید شما چه چیزی دارید و چرا 
از محصوالت س��ایرین بهتر است. ش��ما باید نشان دهید که 
محصوالت شما از نظر تنوع، کیفیت و قیمت با فروشگاه های 

دیگر متفاوت است. 

 به مشتریان اجازه تعامل با محصول را بدهید
خریداران دوس��ت دارند محصول را لمس کنند، از نزدیک 
ببینند، بو کنند و بع��د بخرند. اجازه دهید تا آنجا که ممکن 
اس��ت به محص��ول نزدیک ش��وند و آن را امتح��ان کنند تا 
تصوری از محصولی که می خواهند بخرند داش��ته باشند و با 

اطمینان بیشتری خرید کنند. 

 با مشتری صمیمی شوید
مارک می گوید در اس��تانبول فرش فروشی را دیدم که یک 
فنجان چای با مشتری می نوشید و مذاکرات پیرامون خرید و 
مش��خصات فرش در حین نوشیدن صورت می گرفت و به این 
ترتیب فروشنده ضمن ایجاد فضای دوستانه، شانس بیشتری 

برای فروش محصول دارد. 

 آنها را با کارخانه و فرآیند تولید محصول بیشتر 
آشنا کنید 

یک ق��دم به عقب تر بروی��د و مش��تری را از فرآیند تولید 
محصول مطلع سازید. در بس��یاری از کشورهای دنیا دیده ام 
که ش��رکت ها مشتریان را از داخل کارخانه و خط تولید عبور 
می دهند تا به فروش��گاه برس��ند، البته ای��ن روش برای تمام 
محصوالت توصیه نمی ش��ود اما اگر محصول ش��ما پوشاک، 
صنایع دس��تی یا صنایع غذایی باش��د، احتماالً آش��نا کردن 

مشتریان با مراحل تولید مؤثر خواهد بود. 

 خوب بودن محصول را اثبات کنید
به گفتن جمله »این محصول فوق العاده اس��ت« اکتفا نکنید! 
سعی کنید به روش و شیوه ای کیفیت آن را برای مشتری اثبات 

کنید.
 

 یک نمایش درست کنید
حتماً شما هم نحوه سرو غذا را در رستوران دیده اید! جایی که 
آشپز با میز مخصوص در کنار شما همراه با نمایشی زیبا از طرز 
تهیه غذا، آن را به شما تحویل می دهد! این کار اشتهای شما را 
تحریک می کند و از غذا خوردن بیش��تر لذت می برید. این کار 
می توان��د در فروش محصوالت دیگر هم به گونه ای مؤثر باش��د، 
مثاًل در فروش پوشاک، محصوالت صنایع غذایی و … هر کدام 

می توانند نمایش خاص خود را داشته باشند.
 

 با شرایط بازار منطبق شوید
م��ارک باب��چ می گوید در میانم��ار که واردات محدود اس��ت و 
محصوالت وارداتی بسیار گران هستند مشاهده کردم که کاالهای 
دست دوم، وارد ابعاد جدیدی شده است، بنابراین فروشندگان باید 

خود را با شرایط حاکم بر محیط شان هماهنگ کنند! 

 تا آنجا که ممکن است محصوالت را سفارشی کنید
تا جایی که می توانید دقیقا همان چیزی را به مشتری بدهید که 
او می خواهد؛ هر چند انجام این کار به صورت سودآور کار مشکلی 
اس��ت، اما هر چه بیش��تر در این جهت حرکت کنید، فروش شما 

بیشتر خواهد شد. 

 به مشتریان وفادار خود خدمات بیشتری بدهید
ارتباط با مش��تری؛ هیچ گ��اه آن را فراموش نکنی��د. ارتباط با 
مشتری رمز موفقیت بسیاری از فروشندگان بوده و برای شما هم 
می تواند باش��د. بابچ دو رس��توران کباب ترکی )دونر( در ترکیه را 
دیده اس��ت که هر دو غذا، چیدمان، اندازه و قیمت برابر داش��تند 
اما یکی پر از مشتری و دیگری خالی! که با کمی دقت علت آن را 

ارتباط خوب با مشتری یافته است! 
modiriran. ir :منبع

1۰ روند مهم که آینده بازاریابی را 
تحت تأثیر قرار می دهند

بازاریابان هم��واره نگاه رو به جلوی��ی دارند تا بتوانند 
آینده بازار را پیش بینی کنند زیرا پیش بینی بازار امکان 
توسعه برند و جذب مش��تری جدید را افزایش می دهد. 
بنابراین می توان گفت که بازاریابان موفق برای پاسخ به 
س��واالت خود همواره در حال تحقیق و محاسبه هستند 
زیرا با پیش بینی بازار و داش��تن چش��م انداز درس��تی از 
آن می توان از تبلیغات و نوآوری های پیش��رفته استفاده 
و آین��ده بازاریابی را نیز پیش بینی ک��رد. آیا تاکنون به 
ای��ن موضوع فک��ر کرده اید که رهب��ران بازاریابی جهان 
مانند جف بیر چگونه می توانند به پیش بینی بازار هدف 
خ��ود بپردازند؟ در این مطلب با ۱۰ روند مهم که آینده 

بازاریابی را تحت تأثیر قرار می دهند آشنا می شویم. 

1- تلفن همراه
در چن��د س��ال اخیر تلفن هم��راه به یک��ی از عناصر 
کلیدی بازاریابی تبدیل ش��ده است. امروزه تلفن همراه 
هوش��مند، تبلت، گجت های پوش��یدنی و دس��تگاه های 
مکمل تلفن همراه به پرکاربردتری��ن ابزارهای بازاریابی 
دیجیتال تبدیل ش��ده اند و آینده بازاریابی را تحت تأثیر 
قرار می دهند. در حقیقت می توان گفت توسعه بازاریابی 
موبایلی امک��ان برقراری ارتباطات مؤث��ر با مخاطبان را 
ب��رای برندها فراهم کرده اس��ت. این امر س��بب بهبود 

فرآیند بازاریابی نیز می شود.
 

2- بهبود تعامل برند با مشتری
تعامل برند و مشتری یکی از عوامل تعیین کننده آینده 
بازاریابی اس��ت. مش��تریان امروز همواره به دنبال یافتن 
راه ه��ای جدیدی برای افزایش تعام��ل با برندهای مورد 
عالقه خود هستند. بنابراین برندها نیز می توانند با فراهم 
کردن امکان تعامل اثربخش با مشتریان برای کسب و کار 
خود ارزش آفرینی کنند. توجه داش��ته باشید که تحقق 
این ام��ر می تواند یک برند عادی را ب��ه یکی از رهبران 

بازار تبدیل کند.
 

3- محتوای ناب
تولی��د محتوای ناب به ویژه محت��وای تصویری یکی از 
عوامل تعیین کننده در توس��عه برن��د و موفقیت فرآیند 
بازاریاب��ی آن اس��ت. هر چند امروزه بس��یاری از برندها 
فرآین��د بازاریابی محتوای��ی خود را پی��ش می برند، اما 
جالب است بدانید که بازاریابی محتوایی مانند روش های 
بازاریابی معمولی نیس��ت و نیاز به تخصص و تبحر دارد. 
بنابرای��ن تولید محتوای ناب و تخصصی می تواند یکی از 

عوامل تأثیرگذار در آینده بازاریابی باشد. 

4- محتوای تولید شده توسط کاربر
محتوای تولید ش��ده توس��ط کاربر نق��ش مؤثری در 
پیشبرد استراتژی بازاریابی برندها ایفا می کند. تحقیقات 
انجام ش��ده حاکی از آن اس��ت که محتوای تولید شده 
توس��ط کاربر در بین پس��ت های وبالگی و ش��بکه های 
اجتماع��ی محبوبی��ت فراوان��ی دارد. بنابراین ایجاد یک 
ذهنیت مثبت در مخاطبان از طریق اجرای کمپین های 
تولید محتوا توس��ط کاربر و تولید محتوای تعاملی نقش 
تعیین کنن��ده ای برای برندها دارن��د و آینده بازاریابی را 

تحت تأثیر قرار می دهند. 

5- شبکه های اجتماعی
ام��روزه ش��بکه های اجتماعی به بخ��ش جدایی ناپذیر 
از اس��تراتژی بازاریابی تبدیل ش��ده اند. در حقیقت تمام 
برنده��ا در سیاس��ت گذاری های آین��ده بازاریابی خود، 
فعالی��ت اثربخش در ش��بکه های اجتماعی را در اولویت 
ق��رار می دهن��د زی��را رس��انه های اجتماعی پتانس��یل 
فوق العاده ای برای پیشبرد اهداف بازاریابی برندها دارند. 

6- مخاطبان برند
برقراری ارتباط مستقیم برندها با مخاطبان، آنها را به 
مشتریان وفادار و حامیان برندها تبدیل می کند. بنابراین 
توجه به احساسات مشتری و پاسخ به آنها سبب می شود 
که مش��تریان راض��ی کاله بازاریابی برند را س��ر کنند و 
نق��ش تعیین کننده ای در آینده بازاریابی برندها داش��ته 

باشند.
 

7- تمرکز به برقراری ارتباط با نسل جدید
نسل جدید هر جامعه در حقیقت مشتریان بالقوه بازار 
آینده آن هستند. از این رو درک و توجه به نیازهای نسل 
جدید می تواند نقش تعیین کننده ای در پیشبرد فرآیند 
بازاریابی آینده هر برند داش��ته باشد. بنابراین بسیاری از 
برندهای دنیا روی نیازهای نسل جدید متمرکز شده اند. 

8- محصول محور بودن
همان گونه ک��ه می دانید هدف ش��رکت های خدماتی 
جل��ب رضایت مش��تری و ارائه بهتری��ن خدمات به آنها 
است. در مقابل ش��رکت های محصول محور بیشتر روی 
نوآوری در محصول و اس��تفاده از تکنولوژی های جدید 
تمرک��ز دارند. می توان گف��ت آنچه در آین��ده بازاریابی 
نیاز است، اس��تفاده از فناوری های جدید و نوآوری های 
پیش��رفته اس��ت و ش��رکت هایی که فقط روی خدمات 
متمرکز هس��تند از دور رقابت خارج خواهند ش��د زیرا 
ارزش افزوده و نوآوری های جدیدی هستند که می توانند 

آینده بازاریابی را تحت تأثیر قرار دهند. 

۹- تحلیل بزرگ داده ها
می ت��وان گفت تحلیل بزرگ داده ه��ا نقطه جدا کننده 
بازاریابی مدرن و س��نتی اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که 
رفته رفته تأثیر بازاریابی سرزده رنگ می بازد و بازاریابی 
هدفمن��د جای پای خود را محک��م می کند. در حقیقت 
ام��روزه تحلیل داده های به دس��ت آمده از رس��انه های 
اجتماعی و سایت ها می تواند نقش بسزایی در پیش بینی 

بازار آینده و تشخیص مشتریان هدف داشته باشد.
 

1۰- داده کاوی
گرچ��ه تا چند س��ال اخی��ر تع��داد بازدی��د و الیک 
پست های یک برند معیاری برای سنجش میزان موفقیت 
آن تلقی می شد اما باید بدانید که امروزه غرور حاصل از 
تعداد الیک یک پست بی معنی است، بلکه این ابزارهای 
دقیق داده کاوی و تحلیل داده ها هستند که می توانند به 
ارزیابی موفقیت اس��تراتژی بازاریابی برند و میزان جذب 

مخاطب آن بپردازند. 
ibazaryabi. com :منبع

دانش بازاریابیکلید

محمدرضا حمیدی 
peinturelaurentide :منبع
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پاس��خ: کارمن��دان بااس��تعداد به نوعی نقط��ه قوت یک 
س��ازمان محسوب می ش��وند. همه س��ازمان ها برای رشد 
کسب و کارش��ان به افرادی بااس��تعداد نیاز دارند، بنابراین 
اخراج این گونه افراد س��اده ترین راه اس��ت، اما بهترین راه 
نیست. ش��ما می توانید با رفتارتان این بدقلقی ها را کنترل 

و در عین حال از اس��تعدادهای این فرد در رش��د و بهبود 
سازمان خود استفاده کنید. س��عی کنید به این گونه افراد 
آزادی عمل بدهید. هرگز تالش نکنید این افراد را محدود 
کنی��د، زی��را نتیجه عک��س خواهید گرفت. ام��ا اجازه هم 
ندهید که این افراد هر کاری که می خواهند انجام دهند و 
جایگاه ش��ما را به خطر بیندازند. این افراد را نباید نادیده 

گرفت. س��عی کنید مشکالت را مو به مو حل کنید و علت 
ه��ر عکس العمل او را جویا ش��وید و اگر کاری را به خوبی 
انجام نمی دهد به او بگویید. س��عی کنید نقاط مثبت او را 
مرتب ی��ادآوری کنید. اجازه ندهید محی��ط کار برای این 
افراد کس��ل کننده ش��ود و از انرژی آنها در مسیر پیشرفت 

سازمان استفاده کنید. 

کارمندبدقلق

سوال:مدیریتیکسازمانرابرعهدهدارم.مدتیاستکهیکیازکارمندانبااستعدادمبدقلقیمیکند،بهطوریکهآرامشدیگرکارکنان
رانیزبههمریختهومجبورموقتوانرژیزیادیراصرفس�روکلهزدنبااوبکنم.چگونهمیتوانماینوضعیتراادارهکنم؟آیااخراج

اوراتوصیهمیکنید؟
کلینیک کسب و کار

محمدرضاحمیدی
masteretudes:منبع

مهندسآرشکریمی
کارشناسیارشدMBAگرایشاستراتژیک

انس��ان موجودی است میان شدن و 
بودن، میان روی��ا و واقعیت، میان آرزو 
و عمل، میان ذهنیت و عینیت و میان 

خواست و هست. 
اما وقتی به تاریخ می نگریم همواره و 
به دفعات ش��اهد ناکامی در رسیدن به 
آرزوها و عملی نشدن وعده ها و شکست 

در تبدیل ذهنیت به عنیت هستیم. 
چه بسیار استراتژی هایی که هیچ گاه 
پیاده نش��ده ی��ا در رویاروی��ی با موانع 
تحقق پیدا نکرده اند. اصوالً چالش های 
اساس��ی مدیریت اس��تراتژیک بیش از 
مرحل��ه تدوی��ن اس��تراتژی در اجرای 

استراتژی ها نهفته است. 
بررسی ها و پیمایش ها نشان می دهند 
ک��ه 60 ال��ی 80 درصد از ش��رکت ها 
ب��ه اه��داف اس��تراتژیک خود دس��ت 
پی��دا نمی کنند درحالی ک��ه مطالعات 
نش��ان می دهد که بی��ش از 70درصد 
علت شکس��ت اس��تراتژی ها در مرحله 

جاری سازی آنها نهفته است. 
تون��ی هی��وارد، مدیر ارش��د اجرایی 
وق��ت بریتیش پترولی��وم می گوید که 
مسئله ما تدوین استراتژی نیست، بلکه 

جاری سازی آن است. 
مونیت��ور گ��روپ، در ی��ک مطالعه 
تحقیقات��ی در س��طح جهان در س��ال 
2006 به بررس��ی اولویت ه��ای اصلی 
مدیران پرداخت که اجرای استراتژی با 
یک اختالف قاب��ل توجه رتبه اول را به 

خود اختصاص داد. 
جاری س��ازی  ع��دم  ص��ورت  در 
استراتژی ها، برنامه ریزی استراتژیک در 
حد یک بازی فکری نسبتا جذاب تنزل 
خواهد یافت، چرا که اس��تراتژی بدون 
اجرا ش��دن قادر به تغییر وضع سازمان 

نیست. 
توانای��ی اجرای اس��تراتژی به مراتب 
مهم تر از کیفیت خود استراتژی است، 
به عبارتی ما با دو مشکل همزاد روبه رو 
هستیم؛ اندیشه بدون عمل و عمل بدون 

اندیشه.
درحالی که استراتژی های ارزشمندی 
روی کاغذ باقی مانده اند. )مش��کل اول( 
و تصمیمات و برنامه های اجرایی بدون 
توجه به اس��تراتژی ها به اجرا گذاش��ته 

می شود. )مشکل دوم( 

نقشجاریسازیاستراتژیدر
موفقیتاستراتژیک

به یک نمونه از موفقیت اس��تراتژیک 
توجه کنید؛ یک ش��رکت چند ملیتی 
که در حوزه ارتباطات فعال است اکنون 
روی نق��اط کلیدی مخابرات س��یمی 
و بی س��یم تمرکز ک��رده و بزرگ ترین 
س��ازنده تلفن همراه در جهان است که 
ح��دود 38 درصد از ب��ازار موبایل را در 

نیمه دوم سال 2007 در اختیار داشت، 
اما در گذش��ته این شرکت چه فعالیتی 

داشت؟ 
این ش��رکت در سال 1865 به عنوان 
یک ش��رکت تبدیل چوب به ورقه های 
کاغذی، دوچرخه و الس��تیک خودرو و 
کفش بخشی از محصوالت اصلی شرکت 
ب��ود؛ فعالیت هایی ک��ه در صورت نبود 
آینده نگری در آن شرکت، باید همچنان 
به آن مش��غول می بود و همچنان یک 
ش��رکت درجه دو و بی نام و نشان ادامه 
فعالیت می داد، اما شرکت تصمیم گرفت 
وارد حوزه ای شود که آینده درخشان و 
پر منفعتی را می توانس��تند برای آن در 

نظر بگیرند. 
نام این ش��رکت نوکیاست؛ نامی که 
می توانس��ت در صنعت چ��رم و چوب 

مدفون بماند. 
تش��خیص فرصت ها و مناف��ع بالقوه 
ی��ک بخش از موفقیت اس��ت، اما توان 
بازتخصیص جدی منابع محدود سازمان 
ب��ه فرصت های آت��ی و دل کن��دن از 
وضعیت موجود کاری بود که ش��رکت 
نوکیا توانست آن را به خوبی انجام دهد 
و ای��ن موفقیت مدی��ون امری متفاوت 
از برنامه ری��زی اس��تراتژیک اس��ت که 

جاری سازی استراتژی نامیده می شود. 

5وجهتمایزکلیدیبینتدوینو
جاریسازیاستراتژی

1-در تدوین اس��تراتژی بر اثربخشی 
تأکید می ش��ود، در اجرای استراتژی بر 

کارایی. 
2- اصوال تدوین استراتژی فرآیندی 
ذهنی ولی اجرای اس��تراتژی فرآیندی 

عملیاتی است. 
3-تدوین مستلزم داشتن مهارت های 
تش��خیصی، تحلیلی و ترکیبی اس��ت، 

بیش��تر  اس��تراتژی  اجرای  درحالی که 
مستلزم داش��تن مهارت های تعاملی و 
تخصیصی، پیگیری و سازماندهی است. 
4- تدوین اس��تراتژی مستلزم ایجاد 
هماهنگ��ی بین عده ای انگشت ش��مار 
اس��ت، درحالی ک��ه اجرای اس��تراتژی 
مستلزم ایجاد هماهنگی بین عده زیادی 

از افراد است. 
5-تدوین استراتژی بین شش ماه تا 
یک سال به طول می انجامد، درحالی که 
جاری سازی استراتژی دوره یک تا پنج 

ساله دارد.
 

4مهارتبنیادینجاریسازی
موفقیتآمیزاستراتژیها

1- مه��ارت تعامل که ش��امل درک 
ح��االت روانی همک��اران و ذی نفعان از 
جمله ترس، تشویش، ابهام، نا امیدی و 
گفت وگو برای یافتن بهترین روش برای 

جاری سازی استراتژی است. 
2- مه��ارت تخصی��ص که ش��امل 
توانای��ی تهیه و ت��دارک منابع ضروری 

برای اجرای استراتژی است. 
3-مه��ارت پایش که ش��امل توانایی 
اس��تفاده از اطالع��ات برای مش��خص 
کردن این امر که آیا مانعی بر سر اجرای 

استراتژی به وجود آمده است یا خیر؟ 
4-مه��ارت س��ازماندهی که ش��امل 
توانای��ی ایج��اد یک ش��بکه از افراد در 
سرتاسر س��ازمان است که می توانند به 
هنگام بروز مشکل در اجرای استراتژی، 

به حل آن مشکل کمک کنند. 

جاریسازیاستراتژیبعداز
تدویناستراتژیآغازنمیشود!

راجر مارتین، رئیس دانشکده مدیریت 
روتمن در دانشگاه تورنتو در مقاله ای که 
در نش��ریه معتبر هاروارد منتشر کرده 

اس��ت، می گوید: تفکیک اس��تراتژی و 
اجرا، شکست را تضمین می کند.

به ط��ور س��نتی، خل��ق فرآیند های 
استراتژی و اجرای آن از هم جدا شده اند 
اس��تراتژی ها توسط گروه کوچکی از 
مدی��ران اجرایی ایجاد و س��پس جهت 
پیاده سازی در سازمان منتشر می شوند. 
این اس��تعاره مدیریت ارش��د را مغز 
تصمیم گیرن��ده دانس��ته، درحالی که 
باقی کارکنان شرکت را دست و پا هایی 
بی اختیار می ش��مارد که تنه��ا آنچه را 
مغز دس��تور می دهد اجرا می کنند. این 
رویکرد باعث لطمه خوردن به سازمان 
می شود، زیرا موجب دلسردی کارکنان 

می شود. 
اس��تعاره مناس��ب تری ک��ه ب��رای 
اس��تراتژی می تواند به کار رود، رودخانه 
م��واج اس��ت ک��ه در آن انتخاب ها به 
شکل آبشاری از سرچشمه آن در کوه ها  
)مدیریت ارش��د( به سوی مقصد )بقیه 

افراد سازمان( جاری است. 
برای آنکه این آبش��ار جریان مناسب 
و روانی داشته باشد تصمیم گیرنده هایی 
که در نقاط باالتر ق��رار دارند محیط را 
برای آنان که در سطوح پایین تر هستند 
فراهم کنند. این امر با انجام چهار مورد 

می تواند صورت گیرد: 
1- بی��ان آنکه انتخ��اب اصلی ما چه 
ب��ود؟  )مش��تریان هدف، ب��ازار هدف، 
مزیت رقابتی ما چیس��ت و چرا گرفته 

شده؟(
2- تعیین انتخ��اب مرحله بعد )چه 
تصمیمات��ی ش��ما و کارمن��دان بای��د 

بگیرید؟(
3- پیشنهاد کمک برای اتخاذ تصمیم 
در هنگ��ام نیاز )م��ا مدیران چه کمکی 

می توانیم به شما کنیم؟( 
4- و تعه��د ب��ه بازنگ��ری و تغیی��ر 

انتخاب ها براساس بازخورد. 
زمانی ک��ه تصمیمات س��طوح پایین 
و بازخورد ها تش��ویق ش��وند، کارکنان 
اطالعات را از پایین به سطوح باال ارسال 
می کنند. این ام��ر باعث افزایش دانش 
افراد تصمیم گیرنده در سطوح باال شده 
و به همگان در س��ازمان کمک می کند 

که تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. 
در حقیق��ت بای��د قب��ول کنیم که 
جاری س��ازی اس��تراتژی فرآیندی بعد 
از برنامه ریزی اس��تراتژیک نیست بلکه 
همزمان با برنامه ریزی و تصمیم گیری 

استراتژیک شروع می شود. 
مرچان��ت، نویس��نده )رس��یدن ب��ه 
طری��ق  از  کس��ب و کار  راه حل ه��ای 
و  موس��س  و  همک��اری(  اس��تراتژی 
مدیرعامل شرکت مش��اوره ای رابیکون 
معتقد اس��ت عل��ت اج��رای نامطلوب 
اس��تراتژی ها معموالً همین جداسازی 
میان اس��تراتژی و اجرای آن اس��ت. او 
طرفدار خلق اس��تراتژی خ��ارج از اتاق 

مدیران و پشت درهای بسته است. 
ش��رکت اوپن ویو، که یک ش��رکت 
جهانی تولید نرم افزار در کالیفرنیا است 
در وضعیت بحرانی مشکلی قرار گرفت. 
در گذشته اس��تراتژی ها پشت درهای 
بسته مدیران ایجاد می شد، به تصویب 
مسئوالن تیم ها می رسید و سپس جهت 
اجرا منتشر می شد که همین امر باعث 
سخت و کند ش��دن روند اجرا می شد. 
این ش��رکت باید سریع عمل می کرد تا 
بتواند موقعیت خ��ود را در بازار تثبیت 
کند. با کمک یک مش��اور که معتقد به 
»استراتژی خارج از اتاق مدیران ارشد« 
بود بروس و بقیه اعضای ش��رکت شیوه 

اساسی متفاوتی را در پیش گرفتند. 
ش��رکت نیاز به یک استراتژی داشت 
ک��ه هم برای هم��ه رده های س��ازمان 
ش��فاف و قابل درک باش��د و هم تا حد 
ممکن کارمندان بیش��تری را در خلق 
اس��تراتژی دخالت دهد. طی س��ه ماه، 
30 کارمند تمام وق��ت به موضوع ارائه 
گزینه ه��ای عملی اس��تراتژیک و همه 
کارهای��ی که برای تحق��ق آن الزم بود 
پرداختن��د، آنه��ا را در هم��ه الیه های 
س��ازمان م��ورد آزمای��ش ق��رار دادند 
و س��پس اس��تراتژی های درس��ت را 

برگزیدند. 
ب��ه عقیده آنها، مزی��ت این روش آن 
اس��ت که اس��تراتژی همزمان با شکل 
گرفتن، هم منتش��ر و ه��م ارتباط های 

الزم ایجاد می شود. 
مدیر ارشد شرکت معتقد است افراد 
احساس می کنند بخشی از کار را انجام 
داده اند، پس اکنون در قبال آن مسئول 

هستند. 
او می گوید استراتژی به همه ما تعلق 
دارد و فق��ط متعلق به مدیران ارش��د 

نیست. 

چرایی پیدایش و اهمیت مفهوم جاری سازی استراتژی

کلید

در جمعس�پاری و جمع�ی خالقی�ت
کسبوکار

وقتی به دنبال خالقیت در کسب و کار هستیم، اولین روشی 
که به ذهن می رسد، خالق تر شدن کارکنان و مدیران است. بعد 
هم برون سپاری یا همکاری با شرکتی خالق و نوآور. اما امروزه 
راه حلی جدید در س��ازمان های کشورهای توسعه یافته استفاده 

می شود؛ 
)Crowdsourcing(  ج��������م�����ع س���پ������اری 

)Crowd Creativity(  و خالقیت جمعی
این یعنی سوار شدن بر بال های انبوه مشتریان و متخصصان 
و ذی نفعان و حتی خانواده کارکنان و... شاید بپرسیم چگونه؟ 

این مقاله برای تشریح همین چگونگی است. 

4راهبرایتحققاهدافشرکتها
هر س��ازمانی برای تحقق اهداف خود از چهار روش انجام کار 

بهره می گیرد؛ 
الف-بهرهگیریازمنابعدرونشرکت)درونسپاری(
متداول ترین روش انجام کار است. پرسنلی استخدام می کنیم 
و با تقس��یم ک��ار و دادن حقوق و مزایا در قبال اجرای ش��رح 

وظایف، کارها را انجام می دهیم. 
ب-همکاریومشارکتبادیگرشرکتها 

این روش زمانی اس��تفاده می شود که دو شرکت یا بیشتر به 
همکاری با یکدیگر بپردازند )مثال در قالب Joint Venture  و 
یا همکاری های شبکه ای و زنجیره ای(، در این روش مزیت های 
رقابتی هر یک از شرکت ها، مکمل دیگران شده و منافع مشترک 
بهتر محقق می ش��ود، هرچند پیچیدگی باالیی در ارتباطات و 
تعامالت میان شرکت ها وجود دارد. به خصوص در فعالیت های 

چندملیتی که در آن تفاوت های بین فرهنگی نیز وجود دارد. 
پ-برونس�پاری)شاملپیمانسپاریوبرونسپاری

استراتژیک(
 برون سپاری روش دیگری برای تحقق اهداف سازمان هاست 
و عب��ارت اس��ت از پیدا ک��ردن ارائه دهندگ��ان خدمت جدید 
و روش ه��ای جدیدی که بتوان با اطمین��ان تهیه مواد، کاالها، 
اج��زا و خدمات را به آنه��ا واگذار کرد. در ای��ن روش چنانچه 
صرفا انجام کار مش��خصی واگذار شود، پیمان سپاری و چنانچه 
بخشی از تصمیم گیری و طراحی نیز به بیرون از سازمان واگذار 
ش��ود، برون س��پاری اس��تراتژیک رخ می دهد، در برون سپاری 
استراتژیک، تنها فعالیت ها منتقل نمی شود، بلکه عوامل تولید 
و حق تصمیم گیری نیز می تواند واگذار  ش��ود. به عبارت دیگر 
طی این فرآیند سازمان از دانش، تجربه، فناوری و نوآوری های 
ارائه دهندگان خدمات در خارج از سازمان نیز بهره مند می شود. 
ت-جمعس�پاریوجلبمش�ارکتانبوهمشتریانو

ذینفعان
 گمنام تری��ن روش در ای��ن چه��ار دس��ته، جمع س��پاری

 )Crowd Sourcing( اس��ت. ای��ن واژه از ترکیب دو عبارت 
Outsourcing و Crowd تش��کیل ش��ده و ب��ه معن��ای 
مش��ارکت انبوه��ی از جامعه ه��دف در تحقق ه��دف یا انجام 
کاری است.»جمع س��پاری«، مدلی جدید است که کاربردهای 
متنوع��ی در حکمرانی دولتی و عموم��ی، حکمرانی بنگاهی و 
مدیریت کس��ب و کار و... دارد. یک��ی از مهم ترین این کاربردها 
ب��رای ش��رکت های ن��وآور و کارآفرین اس��ت، چراک��ه تحولی 
اساس��ی در تعامالت میان نوآوران و کارآفرینان با مش��تریان، 
متخصصان، س��رمایه گذاران و دیگر ذی نفع��ان ایجاد می کند. 
توسعه جمع سپاری در بستر قابلیت های تعاملی ناشی از فناوری 
WEB2 رخ داده اس��ت و رویکردی جدیدی به برون س��پاری 
و اس��تفاده از منابع برون ش��رکتی برای انجام کارها محسوب 

می شود. 

جم�عبندی:جمعس�پاریوخالقیتجمع�ی؛فراتراز
برونسپاری

روش چهارم انجام کارها برای ش��رکت ها، جمع سپاری است، 
این روش در سال 2006 توسط محققی به نام »جف هاو« مدون 
ش��ده و عبارت است از:  »عمل انتخاب فعالیتی که قبال توسط 
یک کارمند انجام می شده  است و ارجاع آن به یک گروه بزرگ و 
تعریف نشده از افراد خارج سازمان در طی یک فراخوان عمومی«. 
در پارادایم جمع س��پاری، خلق محصول از انحصار ش��رکت ها و 
افراد متخصص خارج می شود و مصرف کنندگان دست به دست 
می دهند تا کاالی مورد نیازشان را هم آفرینی کنند. جمع سپاری 
نوعی برون س��پاری اس��ت، ولی نه به ش��رکت ها یا سازمان های 
خاص، بلکه به افرادی وسیع از طریق فراخوان عمومی که اغلب 
اینترنتی است. در این رویکرد جمعیت را می توان با گروه فراوانی 
از افراد ناشناخته تبیین کرد. ناشناختگی این مفهوم را در بردارد 
که یک ش��رکت نمی تواند جمعیت خویش را بسازد. همچنین 
افراد از جمعیتی با پس زمینه های گوناگون تشکیل می  شود که 
شامل افراد کارآمد و بی تجربه است. غیر متمرکز بودن، غیر رسمی 
بودن، عمودی و افقی بودن ارتباطات، در انحصار نبودن اطالعات، 
از جمله مواهب جمع س��پاری است. همچنین مدل کسب وکار 
جمع سپاری تمرکز بر مشارکت داوطلبانه جمعیت جهت تولید 
فرآورده های نوآورانه دارد. تجمیع این موارد به دشواری در حوزه 

برون سپاری قابل تصور است. 

کارتابل

خالقیتدرمکالمههایکوتاهروزمره

یکی از توصیه هایی که در زمینه کس��ب وکار همیش��ه 
تکرار ش��ده اس��ت، اهمیت مکالمه های کوت��اه و به نظر 
بی اهمیت روزانه اس��ت. در واقع اغلب افراد هنگامی که 
قص��د صحبت با مدیر بخش یا مش��تریان را دارند، هیچ 
طرح از پیش آماده ش��ده ای را در ذه��ن ندارند. اوضاع 
هنگامی دش��وارتر خواهد ش��د که به صورت ناگهانی با 

یک مشتری یا رئیس تان مواجه شوید.
 در چنین وضعیتی بس��یاری از افراد یا به لکنت زبان 
می افتند ی��ا تعهداتی را قبول می کنن��د که از پس آنها 
برنخواهند آمد، بنابراین نکته مهم در این میان داش��تن 
یک طرح مشخص برای صحبت با دیگران است. در این 
صورت حداقل چند دقیقه ابتدایی را می توانید براس��اس 
یک طرح مش��خص به صحب��ت پرداخته و در این مدت 
فرصت اندیشیدن در مورد موضوعات مهم تر، که ممکن 
اس��ت بخواهید مطرح کنید، را داشته باشید. با این حال 
نکت��ه اصلی که قص��د بیان آن در این ای��ده را داریم به 

همین توضیح ابتدایی ختم نمی شود. 
عالوه بر در اختیار داشتن طرح مشخص برای صحبت 
با دیگران، بهتر است ماهیت گفت وگو را نیز مورد توجه 
قرار دهید. در واقع بسیاری از گفت وگوهای روزمره عماًل 
از س��ه دقیقه پس از صحبت های کلیش��ه ای اس��ت که 
ش��روع می شود. در این میان توصیه من به شما دوری از 

این کلیشه ها و پرداختن به اصل موضوع است. 
در مورد مکالمه با مش��تریان بای��د این نکته را مدنظر 
داش��ت ک��ه اغلب اف��راد از صحب��ت طوالنی اس��تقبال 

نمی کنند.
 بر همین اس��اس بهتر اس��ت در عین انتقال مفاهیم 
مورد نظرتان از جمالت کوتاه اس��تفاده کنید. ش��اید در 
این میان اس��تفاده از اظهارنظر متخصصی همچون جان 
کوتر خالی از فایده نباشد. این استاد دانشگاه هاروارد در 
م��ورد اهمیت کمتر صحبت کردن معتقد اس��ت، به طور 
طبیعی با صحبت کمتر می توان اطالعات بیش��تری را از 
محیط اطراف به دس��ت آورد. ش��اید برای همه ما اتفاق 
افتاده باشد که با افراد کم حرفی مواجه شویم که به رغم 
صحب��ت اندک به خوبی می توانند ب��ا افکار ما هماهنگ 

شده و به نوعی ذهن ما را بخوانند. 
در مقاب��ل می ت��وان به فروش��ندگانی اش��اره کرد که 
حتی یک لحظه ه��م از صحبت صرف نظر نکرده و مدام 
حرف می زنند. همچنین باید توجه داش��ت هنگامی که 
کمت��ر صحبت کنید، فرصت بیش��تری ب��رای تجزیه و 
تحلیل س��خنان طرف مقابل داش��ته و هنگام اظهارنظر 
می توانید در یک یا دو جمله تأثیر بسیار بیشتری را روی 

مخاطب تان گذارید. 
صرف نظ��ر از مکالم��ات روزم��ره با مش��تریان و افراد 
ناش��ناس در مورد فضای کاری و افرادی که برای مدت 
طوالن��ی با آنها همکار هس��تید، اوض��اع اندکی متفاوت 

است. 
در واق��ع دیگر نمی توانید ش��یوه های مطرح ش��ده در 
س��طر باال را ب��رای مدیر بخش تان پی��اده کنید. در این 
راس��تا بایس��تی به چند نکته ویژه اش��اره کنیم. نخست 
اینکه به ط��ور معمول هر فردی به ن��وع خاصی حوادث 
و اتفاق��ات را م��ورد تجزیه و تحلیل ق��رار می دهد. پس 
از معاش��رت با افراد قادر به تشخیص اصول کلی تحلیل 
افراد خواهید بود. بر همین اس��اس نکته مهم در توانایی 
ش��ما برای حدس زدن آنچه در ذهن مدیر یا همکارتان 

می گذرد، است.
 در اصط��الح تخصص��ی از چنی��ن توانایی ب��ا عنوان 
»خوان��دن دفترچه خاط��رات افراد« یاد می ش��ود. این 
بدان معناس��ت که ش��ما با تجزیه و تحلی��ل نحوه رفتار 
طوالنی مدت فرد موردنظر می توانید پیش بینی کنید که 
وی چه چیزی را از ش��ما خواهد خواس��ت. مزیت اصلی 
این ش��یوه در اقدام پیش دستانه و در مواردی جلوگیری 

از نارضایتی مدیران و همکاران است. 

توصیههایحرفهایازمدیرانموفق
در ش��رکت هیولت پاکارد  )HP( ش��یوه جالبی برای 
تقویت س��رعت عم��ل کارمندان و مدی��ران وجود دارد. 
این ش��یوه »مدیریت به ش��یوه قدم زنی« نام دارد. شاید 
در وهل��ه نخس��ت چنین نامی عجیب به نظر برس��د اما 
باید توجه داش��ت که چنین نام گ��ذاری کاماًل با ماهیت 
چنین شیوه ای سازگار است. براساس این شیوه مدیران 

عملیاتی ملزم به گشت زنی در بخش خود هستند. 
مزی��ت اصلی چنین کاری آن اس��ت که مدیران بدون 
نی��از به مکالمه وقت گیر و طوالنی ب��ا کارمندان قادر به 
ارزیابی مش��کالت موج��ود خواهند ب��ود. همچنین در 
این ش��رکت برای ش��روع صحبت با دیگران الزم نیست 
تعارف های معمول��ی و متداول را به کار ببرید؛ تنها باید 

به صورت مستقیم سراغ موضوع اصلی رفت. 

)مدرسدانشگاهتهرانومشاورسرمایهگذاری(
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افزایش اشتغال در شرایط کنونی کشور، با توجه 
به ترکیب س��نی جمعیت که بخش مهمی از آن 
را جوانان تش��کیل می دهند، ضرورتی انکارناپذیر 
است. به گزارش خبرآنالین، اقتصاد امری زمینی 
اس��ت. روش ها، مدل ه��ا و فرمول های حقیقی و 
علمی خود را دارد و با نادیده گرفتن آنها نمی توان 
ب��ه مقصود رس��ید. این به آن معنی نیس��ت که 
باب ن��وآوری در فرمول ها و مدل های آن در اجرا 
بس��ته است، بلکه مراد آن اس��ت که هر روش یا 
مدل نوینی باید متکی به اس��تدالل های علمی و 
تجرب��ی بوده و در تناقض ی��ا تضاد با اصول اولیه 
این علم زمینی نباشد. روش های خیالی که گمان 
می رود ریش��ه در آسمان ها داشته و لذا بی نیاز از 
استدالل علمی و تحلیل تجربی باشد، در اقتصاد 
ب��ه نتیجه ای مفید نمی انجام��د و از این رو مورد 
پذیرش عموم نیز قرار نمی گیرد. همچنان که اگر 
کسی ادعا کند ظرف چند روز یا چند ماه می تواند 
بیماران سرطانی را به روشی غیر  از آنچه تاکنون 
شناخته شده درمان کند، تنها با ارائه استدالل و 
شواهد کافی است که پذیرفته می شود. حکومت ها 
همچن��ان که با پزش��کان دروغین ی��ا رماالن و 
خیال پردازانی که ادعای درمان بیماران از طرقی 
مانند جادو و جنب��ل و انرژی درمانی و . . . دارند 
برخ��ورد می کنند، باید با نظایر آن��ان در اقتصاد 
نیز برخوردی مش��ابه داشته باشند. اگر از ادعای 
پزش��کان خیالی، یک یا چند فرد زیان می بینند، 
در اقتصاد این عموم شهروندان و ملت هستند که 
دچار شکست می شوند و زیانی ناگوارتر را تجربه 

می کنند. 
یکی از متغیرهای بسیار مهم اقتصاد که مورد 
توجه تمامی دولت ها و دولتمردان قرار می گیرد، 
اش��تغال اس��ت. افزایش اش��تغال یا کاهش نرخ 
بیک��اری، یکی از وظایف اصلی دولت هاس��ت که 
البته متغیری وابسته است و تحت تاثیر متغیرهای 
مستقل مهمی قرار دارد که بدون اقدام عملی در 
خصوص بهبود آنها، نمی توان انتظار افزایش واقعی 
اش��تغال را داشت. ضمن اینکه باید توجه داشت، 
شرط اولیه افزایش اشتغال، افزایش فرصت شغلی 
است و نه افزایش استخدام. اینکه بدون توجه به 
این متغیرها و بی آنکه فرصت های جدید ش��غلی 
ایجاد شود، صرفا اقدام به استخدام بخشی از مردم 
شود - چنانکه افتد و دانی و در دولت پیشین رخ 
داد – نه تنها افزایش اش��تغال به شمار نمی رود، 
بلکه به دلیل قانون بازده نزولی، از قضا سرکنگبین 
صفرا می افزاید و بنگاه ها را با مشکالت جدی تری 

مواج��ه می کند که در نهایت به زیان کل اقتصاد 
کشور تمام می ش��ود. از این رو، اینکه نامزدی در 
انتخابات، افزایش اش��تغال را از محورهای اصلی 
برنامه خود قرار دهد امری بس��یار مبارک است، 
 اما از آنجا که بنا بر استدالل های پیش گفته، آرزو 
با عمل تف��اوت دارد، تنها آرزوی خود را در قالب 
ش��عارهایی کلی بیان ک��ردن نمی تواند به ایجاد 

اشتغال واقعی بینجامد. 
این عین واقعیت اس��ت که افزایش اشتغال در 
ش��رایط کنونی کش��ور، با توجه به ترکیب سنی 
جمعیت که بخش مهمی از آن را جوانان تشکیل 
می دهند، ضرورتی انکارناپذیر است و حتی اگر در 
دوره چهار ساله پیش رو، یک رئیس جمهور فقط 
یک کار انجام ده��د و آن کاهش نرخ بیکاری به 
عددی تک رقمی باش��د، باید برای وی مجس��مه 
طالی بزرگی س��اخته شود. بر این اساس، باید از 
هر برنامه ای برای افزایش اش��تغال استقبال کرد، 
اما نکته این اس��ت که بای��د آگاهانه عملی بودن 
برنامه را نیز بررس��ی کرد. این نوش��ته در پی آن 
اس��ت تا به نامزدهای محترم ریاست جمهوری و 
مشاوران اقتصادی و اجرایی آنان یادآوری کند که 
آرزو با واقعیت و عمل در عرصه اقتصاد فرق دارد، 
لذا اگر اشتغال را نه به عنوان شعاری برای کسب 
رأی بیشتر، بلکه به عنوان برنامه ای برای خدمت 
راستین به کشور و ملت شریف ایران مورد توجه 

ق��رار می دهند، واقع بینی کارشناس��انه را در پای 
کلی گویی غیرحرفه ای قربانی نکنند. 

براس��اس آنچ��ه در اقتص��اد تجربه ش��ده، در 
سراس��ر جهان، ایجاد هر شغل به سرمایه گذاری 
و تخصیص منابعی نی��از دارد که کمترین مقدار 
آن 50 تا 65 هزار دالر اس��ت. بر این اساس برای 
ایجاد یکصد هزار ش��غل، بای��د حداقل 5میلیارد 
دالر و ب��رای یک میلیون ش��غل 50میلیارد دالر 
سرمایه گذاری الزم است که در حدود ۱۹0 هزار 
میلی��ارد تومان؛ یعنی رقمی نزدی��ک به دو برابر 
صادرات نفت، میعانات گ��ازی و خالص صادرات 

گاز کشور در بودجه سال جاری است. 
بر این اساس، تکلیف سرمایه گذاری الزم برای 
ایجاد یک و نیم میلیون شغل ساالنه روشن است 
که بالغ بر نصف منابع بودجه عمومی دولت بوده 
یا باید از محل منابع داخلی تامین ش��ود یا منابع 
خارجی؛ این دقیقا نکته ای است که باید نامزدهای 
ذی رب��ط، محل و چگونگی تامی��ن آن را تبیین 
کنند. منتقدان عملکرد دولت کنونی، باید روشن 
س��ازند که برای تامین بیش از ۲۸5 هزار میلیارد 
تومان رقم قابل سرمایه گذاری از داخل کشور چه 
برنامه عملیاتی متفاوت��ی از آنچه دولت در پیش 
گرفته اس��ت، دارند. دولتی که با وجود در پیش 
گرفتن ریاضت اقتصادی ب��رای اعمال اصالحات 
س��اختاری در اقتصاد - ک��ه نتایج ملموس قابل 

تقدیری نیز داش��ته است- هنوز با کسری بودجه 
قابل توجهی دست به گریبان است. 

اگر هم اشتغال مورد نظر خود را از محل تامین 
منابع خارج��ی می خواهند ایجاد کنند، چگونگی 
آن را بیان دارند تا مش��خص ش��ود که آیا به جز 
راهی که دولت یازدهم برای تنش زدایی بین المللی 
و گفت وگوی قدم ب��ه قدم و پیگیری جدی برای 
بهره ب��رداری از دس��تاوردهای برجام پیش گرفته 
اس��ت راه دیگری را ترسیم کرده اند؟ خوشبختانه 
تجربه  گران قیمت هشت ساله دولت پیشین گویای 
آن اس��ت که راهی به جز آنچه دولت روحانی در 
عرصه بین المللی در پیش گرفته است، به نتیجه ای 
رضایت بخش منتهی نمی شود. در سراسر جهان، 
رقب��ای حاضر در کارزارهای انتخاباتی، س��عی در 
جلب آرای مردم دارند که خواس��ته غیر طبیعی و 
نامعقولی نیس��ت. تمامی رقبا برای جذب این آرا 
ش��عارهایی می دهند که یا سرشار از بایدهاست، 
بدون آنکه راهی عملیاتی برای تحقق آن ارائه کنند 
یا دربرگیرنده نقشه راه هایی ملموس است که نشان 
از تجربه و عملگرایی آنان دارد. مواردی مانند »فقر 
را باید از بین برد«،  »وضعیت فعلی شایسته کشور 
و مردم ما نیس��ت«؛ شعارهایی دلنشین و درست 
هس��تند که برای ش��نیدن آنها الزم نیست پای 
رسانه های صوتی و تصویری یا سخنرانی نخبگان 
نشست، تنها با ایس��تادن در صف نان، می توان از 
زبان مردم عادی هم ش��نید و این حدیثی اس��ت 
که بر هر سر بازاری هست و لذا بیان آن خبرگی و 
نخبگی نمی خواهد، بلکه آنچه از یک رجل سیاسی 
انتظار می رود، آن است که برای از بین بردن فقر یا 
ایجاد اشتغال، دست کم رئوس برنامه هایش را بیان 
کند. خوشبختانه، شفافیت رس��انه ای و باز بودن 
فضای نقد و تحلیل، دستاورد دولت یازدهم را در 
آواربرداری از اقتصاد، رفع بخشی از عدم تعادل های 
ساختاری در عرصه کسب و کار و نرخ رشد واقعی 
کش��ور و ایجاد اشتغال در سه سال و نیم گذشته 
را - که اگرچه کافی نیس��ت ولی به مراتب بیشتر 
از ارقام دولت پیش��ین است - پیش روی رقیبان 
رئیس دولت کنونی نهاده است و از این رو بر آنان 
است که به گونه ای ش��فاف برنامه اجرایی خود را 
در بوته نقد و ارزیاب��ی قرار دهند. نقد برنامه های 
اجرایی در اقتصاد، به دلیل طبیعت علمی و تجربی 
اقتصاد، کار پیچیده ای نیس��ت. باشد که با نقد و 
بررس��ی های کارشناس��ی، رویای دوردست ایجاد 
اش��تغال یک و نیم میلیونی در سال، محقق شود 

که مایه مباهات و افتخار هر ایرانی خواهد بود. 

 یک میلیون شغل
چقدر سرمایه گذاری الزم دارد؟ 

صنعت

فلزات استراتژیک، سودآورترین مواد خام 
برای سرمایه گذاری

صنای��ع ب��زرگ جهانی دارای وابس��تگی ش��دیدی به فلزات 
استراتژیک هستند. نوآوری های جدیدی هر ساله در بخش هایی 
مانند صنایع با فناوری مدرن، انرژی س��بز یا فناوری اطالعات و 
ارتباطات جدید )ICT(  نمایان می شود که باعث نیاز بیشتر به 
فلزات اس��تراتژیک و در نتیجه افزایش سوددهی سرمایه گذاری 
 ،Acciplusدر آنها خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شرکت
عالوه بر وابستگی صنایع مدرن به این فلزات، تالش دولت ها در 
زمین��ه انرژی های تجدیدپذیر – که به ش��دت بر عناصر خاکی 
کمیاب متکی اس��ت - در این حوزه بیشتر شده است. بنابراین 
تقاضای رو به افزایش در ارتباط با فلزات اس��تراتژیک تعجب آور 
نیست. تولید اکسیدها در جهان نزدیک به 50 هزار تن در سال 
در دهه ۹0 میالدی بوده است و این رقم در سال ۲000 دوبرابر 
ش��ده اس��ت. همچنین تقاضای جهانی در سال ۲0۱۷ براساس 
تخمین بانک ژاکوب سکیوریتیز )Jacob Securities(  کانادا 
نزدی��ک ب��ه ۲00 هزار تن خواهد بود که نش��ان دهنده بیش از 

۳00درصد افزایش تقاضا تنها در طول ۲0 سال خواهد بود. 
قدرت ه��ای بزرگ دیگ��ر بدون فلزات اس��تراتژیک که وجود 
آنها در بخش های صنعتی بس��یار ضروری است، قادر به فعالیت 
نخواهند بود. بنابراین با کمیاب تر ش��دن این فلزات با توجه به 
مشکالت و هزینه های باالی استخراج، در حالی که هنوز تقاضا 
برای این فلزات رو به افزایش است، هیچ جایگزینی برای آنها تا 
به امروز یافت نشده است. این موضوع را می توان با بررسی سیر 
تحول افزایش قیمت عناصر خاکی کمیاب مالحظه کرد: پس از 
ی��ک دوره کاهش قیمت طوالنی در دهه ۹0، قیمت این فلزات 
ب��ه همراه قیمت س��ایر کاالهای دیگر از س��ال ۲000 افزایش 
یافت. با توجه به آمار  USGS )س��ازمان زمین شناس��ی ایاالت 
 متحده آمریکا(، س��هم جهانی از عناصر خاکی کمیاب در حدود 
Mt ۹۹ معادل اکسید است که ۳۷درصد آن در چین، ۱۹درصد 
در روس��یه و جمهوری های شوروی سابق، ۱۳درصد در آمریکا، 
6درصد در اس��ترالیا و ۳درصد در هند ق��رار دارد. با این حال، 
پروس��ه جداسازی به همان مقدار که هزینه بردار است، پیچیده 
نیز است. در ش��رایط محیطی دشوار )به جز در مناطق خاصی 
از چین( فرآیند استخراج بسیار پیچیده و هزینه بهره برداری از 
آنها در هر جایی خارج از چین معموال بس��یار پرهزینه اس��ت. 
به همین دلیل از دهه ۹0، چین نخس��تین تولید کننده عناصر 
خاکی کمیاب اس��ت که ت��ا ۹۷درصد تولید جهان��ی را تامین 
کرده و بازار این نوع فلزات در انحصار این کش��ور اس��ت. به رغم 
وجود منابع در دسترس فراوان، براساس دالیل فوق پیش بینی 
می شود که بازار این فلزات در آینده با رشد قابل توجهی روبه رو 
خواهد شد. براساس برخی برآوردها، همراه با افزایش نیاز صنایع 
نوپ��ا، تقاضای مداوم برای عناصر خاکی کمیاب، می تواند تقاضا 
را به بیش از ۴0 هزار تن در سال های آینده افزایش دهد. نکته 
جالب توجه این اس��ت که این برآوردها در مورد صنایع جدید، 
خود چین را در آینده ای نه چندان دور تبدیل به یک وارد کننده 
خواهد کرد. در مجموع و با بررس��ی عوامل فوق، می توان آینده 
روش��نی را برای س��رمایه گذاری در فلزات استراتژیک مشاهده 
کرد. گفتنی اس��ت عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر در 
زمینه فلزات استراتژیک می توانند به سایتAcciplus مراجعه 

کنند. 

معاون وزیر تعاون و کار: 
بهبود فضای کسب وکار امنیت 
سرمایه گذاری در کشور ایجاد 

می کند
 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت با وجود 
بهبود رتبه کس��ب وکار کش��ور از ۱50 به ۱۲0 ضروری 
اس��ت فضای کسب وکار بیش از این مقدار بهبود یابد. به 
گزارش مهر، س��یدحمید کالنت��ری در همایش کارگران 
در اردبیل با بیان اینکه دولت اهتمام جدی به اش��تغال 
داش��ته و امروز به نرخ افزایش دستمزد بیش از افزایش 
تورم رس��یدیم، اضافه کرد: از س��ویی رتبه کس��ب وکار 
کش��ور از ۱50 به ۱۲0 رسیده است. معاون وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هنوز مش��کالتی بر جای 
مانده و الزم است رتبه بهبود فضای کسب وکار را به 60 

تا ۷0 کاهش دهیم. 
ب��ه گفته کالنت��ری، ب��ا توجه ب��ه اینکه ای��ران جزو 
۱0کش��ور اول گردشگری اس��ت، ضروری است با بهبود 
فضای کسب وکار امنیت سرمایه گذاری ایجاد شده و فضا 
و ش��رایط س��رمایه گذاری در عرصه گردشگری تسهیل 
ش��ود. وی تاکید کرد: در ش��رایط که دش��من با داعش 
چهره نادرستی از اس��الم معرفی می کند با ظرفیت های 
گردش��گری می توانی��م کش��ور اس��المی مهمانپذی��ر و 

مهمان دوستی را معرفی کنیم. 
مع��اون وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی با تاکید به 
اینکه گردشگری نوعی دیپلماسی فرهنگی است، متذکر 
ش��د:  از جمله باید به توانمندی داخلی و خودجوش��ی 
ایمان داشته باش��یم. کالنتری با بیان اینکه امروز کشور 
دچار تحریم های داخلی و دست ساز است و این تحریم ها 
نوع نگاه ما به مس��ائل اس��ت، اضافه کرد: تحریم داخلی 
ساخته دش��من نیست بلکه از بی تفاوتی و بی تدبیری به 

توانمندی های داخلی ایجاد شده است. 
وی ب��ه ض��رورت فراهم ک��ردن عرص��ه فعالیت برای 
س��رمایه گذاران تاکید کرد و اف��زود: از جمله در ادارات 
فرهنگ ک��ار راه ان��دازی و مش��تری مداری باید تقویت 
ش��ود. معاون وزیر تعاون، ک��ار و رفاه اجتماعی با تاکید 
بر اینکه دولت در ش��رایط سختی مسئولیت کشور را بر 
عهده گرفت، اضافه کرد: در تاریخ کش��ور رشد اقتصادی 
منفی 6 درصدی بی س��ابقه بود و از سویی دولت در تورم 

۴0 درصدی و بی ثباتی اقتصادی پای کار آمد. 
کالنتری با اش��اره به ت��الش دولت در برقراری آرامش 
در فضای اقتصادی کش��ور اضافه کرد: امروز سرمایه گذار 
م��ا نگران تغییرات نا  بهنگام نرخ ارز نیس��ت. وی افزود: 
از س��ویی در عرصه بین المللی نیز اقدام درخور توجهی 

انجام شده و قطعنامه ها از کشور برداشته شده است. 
وی همچنین یکی از زمینه های توس��عه کشور را باور 
و حمایت از تولید دانس��ت و افزود: از جمله راهکارهای 
رونق تولید و اشتغال فعال سازی تعاونی ها است. به گفته 
مع��اون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۹5 هزار تعاونی 
در کشور فعال است و تعاونی ها می توانند در عرصه های 

مختلف اقتصادی نقش ایفا کنند. 

خبر
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روحانی اعالم کرد
 دولت الکترونیک و شبکه ملی 

اطالعات، ابزار ایجاد شفافیت است
رئیس جمهور ، دولت الکترونیک و شبکه ملی اطالعات 
را ابزارهای ایجاد ش��فافیت در دستگاه های دولتی عنوان 

کرد. 
 حس��ن روحان��ی رئیس جمهور دول��ت یازدهم و نامزد 
دوازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری، در مناظره انتخاباتی 
به اهمیت شفاف شدن همه امور اشاره کرد و افزود: دولت 
الکترونیک و ش��بکه ملی اطالعات یکی از ابزارهای ایجاد 

شفافیت است. 
 روحانی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم قدم های بسیار 
خوبی در زمینه ش��بکه ملی اطالعات برداشته است، ادامه 
داد: تاکنون دو مرحله از این ش��بکه افتتاح و شروع به کار 

کرده است. 
 وی تصریح کرد: زیرس��اخت ها در حال تکمیل ش��دن 
اس��ت و وزارتخانه ها، دس��تگاه ها، بخش خصوصی و همه، 

می توانند از این زیرساخت ها استفاده کنند. 
 روحانی تصریح کرد: ش��فافیت در این حوزه مهم ترین 
مسئله اس��ت و الیحه ای نیز برای ایجاد شفافیت در حال 
تهیه است که همه دس��تگاه ها، تمام مخارج و درآمد های 
خود را در اختیار مردم قرار دهند تا به صورت شفاف مردم 

بتوانند از واقعیت های دولت مطلع شوند. 

اپل با آتش گرفتن آیفون 7 پالس باز 
هم خبرساز شد

به تازگی گزارشی جدید از آتش گرفتن آیفون 7 پالس  
)Apple iPhone 7 Plus( که یک ماه پیش خریداری 

شده بود، به تیتر اول برخی رسانه ها تبدیل شده است. 
بر این اس��اس، یکی از کاربران چین��ی با نام خانوادگی 
چن  )Chen(، ساعت دو نیمه شب چند هفته پیش برای 
استراحت به اتاق خود می رود که سریعا به خواب فرورفته 
و با شنیدن صدایی غیر معمول از خواب بیدار می شود. در 
همین زمان، او متوجه خارج شدن دود از بالش خود شده 
و گوشی را روی زمین می اندازد، اما تلفنی که تنها یک ماه 
از عمر آن می گذرد برای دو تا سه دقیقه روی زمین آتش 
می گیرد. خوشبختانه در این حادثه هیچ صدمه ای به خانم 
چن نرس��یده، اما گوش��ی چند صد دالری او آسیب های 

مالی را به همراه داشته است.

پس از آن، وی گوشی خود را به مرکزی که موبایل خود 
را خریداری کرده بود، می برد تا حادثه منفجر شدن آیفون 
7 پ��الس را گزارش کند، ام��ا همانطور که احتماال حدس 
می زنید، فروشگاه مذکور مسئولیت آن را تا زمانی که علت 
آتش گرفتن مش��خص شود، قبول نمی کند. به دنبال این 
اتفاقات نیز وی تصمیم می گیرد تنها در ش��رایطی باز هم 
گوش��ی های آیفون را خریداری کند ک��ه اپل، عدم آتش 

گرفتن آن در آینده را تضمین کند. 

امکان سرقت خودروهای هیوندای با 
MyHyundai  هک کردن برنامه

بنابر اطالعات منتشر شده توسط یکی از مراکز امنیتی، 
در حال حاضر امکان س��رقت خودروهای هیوندای با هک 

کردن برنامه MyHyundai وجود دارد. 
MyHyundai  نام برنامه رس��می این شرکت کره ای 
اس��ت که به واسطه آن می توان خودرو را از طریق گوشی 
موبای��ل یا س��اعت هوش��مند کنت��رل کرد، اما براس��اس 
 ،Rapid7 اطالعات منتش��ر ش��ده توس��ط مرکز امنیتی
هکرها نیز با اس��تفاده از رخنه امنیتی موجود در نرم افزار 
رس��می این ش��رکت، همانند صاحبان، توانایی باز کردن 
در خ��ودرو و روش��ن ک��ردن آن را خواهن��د داش��ت. در 
واقع آپدیتی که دس��امبر سال گذش��ته عرضه شده بود، 

اپلیکیشن MyHyundai  را آسیب پذیر کرده است.

هرچند به گفته س��خنگوی این ش��رکت، تاکنون هیچ 
گزارشی از س��رقت خودروهای هیوندای و بهره برداری از 
این رخنه امنیتی منتش��ر نشده اس��ت، اما اعالم این خبر 
می تواند زنگ خطری برای صاحبان خودروهای هوشمند 
باش��د. در گذشته و سال 2015 نیز شرکت فیات کرایسلر 
به دنبال پی��دا کردن رخنه امنیتی نرم افزارهای ش��خص 
ثالث که امکان کنترل از راه دور خودروهای این ش��رکت 
را فراهم می ک��رد، محصوالت خود را فراخواند تا این باگ 

را برطرف کند. 
خوش��بختانه بر خالف محص��والت فیات کرایس��لر، از 
طری��ق سیس��تم»Blue Link« ماش��ین های هیوندای، 
امکان کنترل خودروی در حال حرکت وجود ندارد و برای 
بهره برداری از این رخنه امنیتی نیز هکر باید در مجاورت 
صاحب آن باش��د. ول��ی از آنجایی که امروزه بس��یاری از 
گجت ها را می توان هک کرد، ش��اید هوشمندس��ازی هر 
چیزی که می بینیم، نتیجه ای بس��یار گران تر از چیزی که 

تصور می کنیم، داشته باشد. 
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اگر منطقه و محدوده مش��ترکان 
تحت پوشش باش��د می توانند فیبر 

نوری را جایگزین ADSL کنند. 
مخاب��رات  ش��رکت  مدیرعام��ل 
ایران با اش��اره به صرف��ه اقتصادی 
بس��ته های جدی��د این ش��رکت با 
ارائ��ه فیبر ن��وری ب��رای کاربرانی 
که خواس��تار اینترنت پرس��رعت با 
کیفی��ت باال هس��تند، درباره نحوه 
اطالع کاربران از تحت پوشش قرار 
داشتن شماره تلفن آنها تحت فیبر 
نوری و درخواس��ت س��رویس های 

جدید توضیح داد. 
 رسول س��راییان با اشاره به صرفه 
اقتصادی بس��ته های جدید مخابرات 
برای کاربران بی��ان کرد: هزینه این 
بسته ها خیلی باال نیست، اما با توجه 
ب��ه اینکه هر یک از بس��ته هایی که 
تعریف ش��ده گیگ مص��رف باالیی 
دارد، کاب��ران بای��د متناس��ب با آن 
هزین��ه بپردازند. این بس��ته ها برای 

اف��رادی ک��ه مصرف باالیی داش��ته 
باش��ند، صرفه اقتصادی دارد. کسی 
که نیاز به اینترنت پرس��رعت دارد، 
ب��ه مش��اهده فیلم و برنام��ه آنالین 
می پردازد، با این س��رویس، اینترنت 
ب��ا س��رعت و کیفیت ب��اال دریافت 

خواهد کرد. 
وی با بیان اینک��ه در حال حاضر 
هش��ت شهر کش��ور از جمله تهران، 
مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، 
کرمانش��اه و کرج دارای این قابلیت 
هستند، ادامه داد: البته تمامی نقاط 
این ش��هرها تحت پوشش نیست. ما 
از مجتمع ه��ای مس��کونی و تجاری 
ش��روع کردیم. در ح��ال حاضر نیز 
در ته��ران تع��دادی از مجتمع های 
مسکونی و تجاری تحت پوشش قرار 
دارن��د. افراد و متقاضی��ان می توانند 
ب��ه مراکز مخاب��رات مراجعه کنند و 
با توجه به بس��ته هایی ک��ه انتخاب 

می کنند باید هزینه بپردازند. 

مدیرعامل مخابرات ایران در پاسخ 
به اینکه بس��ته های کنونی مخابرات 
چ��ه تفاوتی ب��ا تعرفه ه��ای قدیمی 
مخاب��رات دارد، گف��ت: بس��ته هایی 
که تعریف کردیم، مش��ابه بسته های 
اپراتورهاس��ت و کارب��ران با مراجعه 
ب��ه پورتال مخابرات می توانند از این 
بس��ته ها آگاه ش��وند. این بسته ها از 
نظر تعرفه اینترنت تفاوتی نمی کنند. 
البته دو مدل وجود دارد؛ یکی اینکه 
م��ودم خان��ه و سیم کش��ی داخلی 
داخل بسته باشد که به عهده ماست 
یا خارج از بسته باشد که خود مردم 

متقاضی هستند. 
س��راییان با بیان اینکه مشترکان 
ADSL اگ��ر محدوده ش��ان تح��ت 
پوش��ش باش��د، می توانن��د فیبر را 
جایگزی��ن کنن��د، توضی��ح داد: دو 
دسته مشتری داریم؛ کسانی که در 
حال حاضر روی ADSL هستند که 
می توانند تقاضا بدهند و آنها را روی 

 ADSL فیب��ر ببریم و کس��انی که
ندارن��د و ما برای ش��ان فیب��ر ایجاد 
می کنیم. اگر کاربران ش��ماره تلفن 
خ��ود را در پورت��ال وارد کنن��د، به 
آنها نشان می دهد که تحت پوشش 
هستند یا خیر. در صورتی  که کاربر 
تحت پوشش باشد، فرآیند راه اندازی 

فیبر ۴۸ ساعت طول می کشد. 
وی تقاض��ا، اس��تقبال و توجی��ه 
اقتص��ادی را عوامل��ی دانس��ت که 
باعث می ش��وند روند توس��عه فیبر 
ن��وری ادامه یابد و اظهار کرد: تالش 
ما این اس��ت که به مراکز اس��تان ها 
ورود پیدا کنیم، اما توجیه اقتصادی 
رکن اساسی است. با توجه به هزینه 
س��رمایه گذاری، تحت پوش��ش قرار 
دادن یک منطق��ه حتماً باید توجیه 

اقتصادی داشته باشد. 
ای��ران  مخاب��رات  مدیرعام��ل 
مخابرات  کرد:  همچنین خاطرنشان 
ای��ران از قب��ل ه��م در پروانه خود 

ارائه س��رویس فیبر نوری را داشت. 
از یک سال گذشته فکر کردیم باید 
به این حوزه وارد ش��ویم و آن را به 
بهره برداری برس��انیم و در طول این 
یک سال هم برای این پروژه 1200 
میلیارد تومان س��رمایه گذاری شده 

است. 
مرحله نخس��ت گس��ترش شبکه 
 )FTTH( دسترس��ی به فیبر نوری
تانوم��ا  عن��وان  تح��ت  من��ازل  در 
توس��ط ش��رکت مخابرات ایران در 
افتتاح شد.  روز چهارم اردیبهش��ت 
اینترنت پرس��رعت برای دانلود فیلم 
و نرم افزار، تلفن تصویری، مش��اهده 
برنامه های زنده تلویزیونی با کیفیت 
HD و K4، بانک��داری الکترونیک، 
ب��ازی و خری��د آنالین، آم��وزش و 
پزش��کی از راه دور و اینترنت اش��یا 
از جمله س��رویس های قابل ارائه به 
صورت همزمان بر بس��تر فیبر نوری 

است. 

کاربران پرمصرف اینترنت فیبر نوری را جایگزین کنند

گزارش مالی توییتر در س��ه ماهه 
نخست سال 2017، نشان از کاهش 
درآمد  و افزایش تعداد کاربران فعال 

نسبت به سه ماهه گذشته دارد. 
توییتر گ��زارش مال��ی فصل اول 
سال 2017 را هفته گذشته منتشر 
کرد. این گزارش از نخستین کاهش 
درآمد س��االنه توییتر حکایت دارد؛ 
ام��ا این ش��بکه اجتماع��ی فراتر از 
حد انتظ��ار تحلیل گران عمل کرده 
و ارزش سهام آن 10 درصد افزایش 

پیدا کرده است. 
تحلیل گ��ران س��ود 0.01 دالر به 
ازای هر سهم و درآمد 512 میلیون 
دالری برای توییتر پیش بینی کرده 
بودن��د، اما ای��ن کمپان��ی موفق به 
کس��ب س��ود 0.11 دالری به ازای 
هر سهم ش��د و درآمد خ��ود را در 
فصل اول س��ال ج��اری میالدی به 
توییتر  رس��اند.  دالر  5۴۸میلی��ون 
پیش بینی ه��ا در م��ورد رش��د 2.۳ 
میلیون نفری تع��داد کاربران فعال 
 را نیز پشت س��ر گذاشته و بیش از 
۹ میلیون نفر به تعداد کاربران فعال 

ماهانه خود افزوده است. 
 در ادام��ه می توانید خالصه ای از 
گزارش مال��ی توییتر در س��ه ماهه 
نخس��ت س��ال جاری را مش��اهده 

کنید: 
سود هر س��هم: 0.11 دالر؛ سود 

پیش بینی ش��ده به ازای هر س��هم، 
0.01 دالر؛ سود به ازای هر سهم در 
بازه زمانی مش��ابه در سال گذشته، 

0.15 دالر
درآمد: 5۴۸ میلیون دالر، درآمد 
تخمین زده شده، 512 میلیون دالر؛ 
درآمد در بازه زمانی مشابه در سال 

گذشته، 5۹5 میلیون دالر
کاربران فعال ماهانه: ۳2۸ میلیون 
نفر، افزایش ۹ میلیون نفری نسبت 

به سه ماهه گذشته
توییتر در نامه خود به سهامداران، 
افزایش فرات��ر از حد انتظ��ار تعداد 
کارب��ران را ثم��ره اقدام��ات اخی��ر 

ای��ن کمپانی در جهت ساده س��ازی 
محصوالت و س��رویس ها، مانند تب 
جدید Explore و برخورد قاطعانه 
با رفتارهای توهین آمیز به  لطف ابزار 

گزارش جدید دانسته است. 
با این ح��ال توییتر اع��الم کرده 
اس��ت که انتظار دارد رش��د درآمد، 
کماکان باعث به تاخیر افتادن رشد 
تعداد کاربران این ش��بکه اجتماعی 
در س��ال 2017 ش��ود. در گزارش 

توییتر چنین آمده است: 
با این ح��ال باور داریم که اجرای 
تع��داد  رش��د  و  برنامه های م��ان 
کارب��ران، در طوالنی مدت می تواند 

باعث افزایش درآمد شود. 
چهارش��نبه هفته گذشته و پیش 
از انج��ام معام��الت، ارزش س��هام 
توییت��ر 10 درصد افزایش داش��ت؛ 
مدیران توییتر در جریان کنفرانس 
مطبوعات��ی خ��ود، عملک��رد ای��ن 
کمپانی در جهت رشد 1۴ درصدی 
تعداد روزانه کاربران فعال نسبت به 
سه ماهه گذشته را ستایش کردند. 

اما توییتر باید همانند اسنپ چت 
و فیس بوک در مورد تعداد کاربران 
روزان��ه خ��ود آشکارس��ازی کند و 
این موضوع نش��ان می دهد احتماال 
رش��د تع��داد کاربران به ان��دازه ای 

نبوده اس��ت که باعث جلب رضایت 
افزای��ش  ش��ود.  س��رمایه گذاران 
1۴درصدی به مفهوم آن اس��ت که 
تعداد روزانه کاربران فعال توییتر در 
حال پیش��ی گرفتن از تعداد ماهانه 

کاربران آن است. 
آنتونی نوت��و، مدیر اجرایی توییتر 
می گوید: توییتر در سه ماهه نخست 
س��ال جاری، در کنار حس��اب های 
کاربری سیاس��ی، از کاربرانی س��ود 
می ب��رد که مج��ددا به این ش��بکه 

بازگشته اند. 
وی در جری��ان انتش��ار گ��زارش 
 201۶ س��ال  چه��ارم  س��ه ماهه 
اعالم ک��رده ب��ود:  »دونالد ترامپ، 
متحده، سطح  ایاالت  رئیس جمهور 
آگاهی افراد از چگونگی کاربرد این 

پلتفرم را باال برده است.«
جک ُدرس��ی، مدیرعام��ل توییتر 
نی��ز در جه��ت رف��ع نگرانی ها در 
خصوص فعالیت های اسپمی در آن، 
اعالم کرده بود که کمتر از 5 درصد 
کاربری توییت��ر،  حس��اب های  از 
بات های اس��پم هس��تند. او معتقد 
است که تغییرات اخیر در تایم الین، 
مانند استفاده از الگوریتم هایی برای 
نمایش بیش��تر توییت های مرتبط، 
مهم ترین عوام��ل افزایش درگیری 
کاربران با این شبکه اجتماعی بوده 

است. 

مرگ ویندوز فون )Windows Phone(  در جدیدترین 
لیس��تی که مایکروس��افت برای کمیس��یون ب��ورس و اوراق 
بهادار ایاالت متحده آمریکا تهیه کرده، توسط همین شرکت 
تایید شده اس��ت. اکنون باید پایان کار سیستم عامل موبایل 

مایکروسافت را اعالم کنیم. 
با در نظر گرفتن سهم بازار اندروید، مرگ ویندوز فون امری 

کامال بدیهی است.
پای��ان کار ویندوز ف��ون اتفاق تازه و خبری ش��وکه کننده 
نیس��ت، چرا که کاربران جهانی طی سال های اخیر شخصا به 
آن پی برده اند. هر کجا که پای می گذاریم، ردی از گوشی های 
موبایل اندروید و یا  آی او اس وجود دارد. همچنین با س��ر زدن 
به وب سایت های مختلف، فقط اخبار مربوط به این دو پلتفرم 
موبایل را مشاهده می کنیم. شاید نتوان ضعف مایکروسافت را 
عام��ل مرگ Windows Phonee  دانس��ت و باید قدرت 

زیاد اندروید و آی او اس را عامل اصلی عقب ماندن این پلتفرم 
بدانیم. بعید به نظر می رس��د تا چند سال آینده هیچ پلتفرم 
دیگری بتواند س��همی از بازار گوشی های موبایل را به دست 

بیاورد. 
در برنامه ریزی مایکروس��افت به منظور س��رمایه گذاری در 
بخش های مختلف در س��ه ماهه دوم س��ال جاری، نام ویندوز 
فون دیده می شود، در حالی که در برنامه ریزی و بودجه بندی 
بخش های مختلف در س��ه ماهه سوم س��ال 2017 اسمی از 
ویندوز فون برده نشده است. شاید بدون درنگ پلتفرم موبایل 
مایکروس��افت در س��ال جاری را وین��دوز 10 موبایل عنوان 
کنید، اما متاس��فانه هنوز خبری از نام آن در لیس��ت منتشر 

شده توسط مایکروسافت نیست. 
مایکروسافت به خوبی به مرگ ویندوز فون از مدت ها قبل 
آگاه بوده و به همین دلیل به جای عرضه یک پرچمدار با این 

سیس��تم عامل، تصمیم گرفت یک نسخه مخصوص گلکسی 
اس ۸ را برای خود در س��ال جاری به فروش برس��اند. به هر 
حال مایکروس��افت از وضعیت خ��ود در دنیای نرم افزار مطلع 
بوده و از طرفی به خوبی قدرت برتر دو پلتفرم موبایل اندروید 
و آی او اس را درک کرده است. این شرکت هم اکنون نیز پول 
هنگفتی از صدور مجوزهای استفاده از تکنولوژی های مرتبط 
با اندروید برای گوشی  سازان کسب می کند. این درآمد، از کل 
س��ود حاصل شده به وسیله فروش تمامی گوشی های موبایل 

دارای سیستم عامل ویندوز فون بیشتر است. 
همچنان دوس��ت داریم مایکروس��افت به عن��وان یک غول 
نرم اف��زاری بدون رقیب، باز به بازار گوش��ی موبایل بازگردد، 
اما با مش��اهده مرگ تدریجی ویندوز فون نمی توانیم حدس 
بزنیم بازگش��ت این ش��رکت با چه پلتفرم��ی خواهد بود. آیا 

مایکروسافت یک پلتفرم موبایل دیگر خلق خواهد کرد؟ 

تایید مرگ ویندوز فون با مشاهده برنامه کاری مایکروسافت در سال 2017

کاهش درآمد توییتر در فصل اول سال 2017
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رئیس پژوهشگاه فضایی تشریح کرد 
 جزییات ماهواره مخابراتی »ناهید2«

 قابلیت برقراری ارتباط تلفنی
رئی��س پژوهش��گاه فضای��ی ای��ران ویژگی ه��ای ماهواره 
مخابرات��ی »ناهید2« را که قرار اس��ت تا س��ال ۹7 به فضا 
پرتاب شود، تشریح کرد و گفت: این ماهواره قابلیت برقراری 

ارتباط تلفنی بین دو نقطه زمین را دارد. 
حس��ن حدادپ��ور با اش��اره به آماده س��ازی فاز نخس��ت 
آزمایش��گاه پژوهش��گاه فضایی ایران اظهار داشت: فاز دوم 
این آزمایش��گاه در دو مرحله طراحی ش��ده است که مرحله 
نخس��ت آن برای پشتیبانی دو ماهواره  »ناهید2« و  »سها« 
طراحی ش��ده است که تا چند ماه آینده، مرحله نخست فاز 

دوم بهره برداری می شود. 
رئیس پژوهشگاه فضایی کش��ور با بیان اینکه مرحله دوم 
فاز 2 آزمایشگاه فضایی، برای ماهواره های عملیاتی  سنجشی 
و مخابراتی هدفگذاری شده که تا پایان سال 1۳۹7 اجرایی 
می ش��ود، در مورد ویژگی ه��ای ماهواره ه��ای »ناهید1« و 
»ناهی��د2« گفت: »ناهید1« از س��ه فناوری کنترل وضعیت 
س��ه محوره، ارتب��اط مخابراتی و یکی هم پنل خورش��یدی 
بازش��ونده برخ��وردار اس��ت، ام��ا در »ناهی��د2« داده های  
»ناهید1« تثبیت و کنترل وضعیت سه محوره ارتقا می یابد 
و تعیی��ن موقعیت رادیویی ماهواره را در س��طح زمین قرار 

می دهیم. 
حدادپور اظهار داش��ت: تاکنون ماهواره های کشور دارای 
ط��ول عمر محدود و مدار حرکتی در حال تغییر بوده اند، اما 
در ماهواره »ناهید2«، سیس��تم پیشران نصب شده است که 
ای��ن قابلیت این امکان را به ماه��واره می دهد ارتفاع مداری 
خ��ود را حفظ و همچنی��ن می تواند بین دو نقطه زمین یک 
ارتباط تلفنی برقرار کند. در کنار این ویژگی ها، فناوری های 

جدیدی نیز آزمایش می شود. 
وی در زمینه تعامل با دانشگاه ها در حوزه ساخت ماهواره 
گفت: در چند حوزه در حال تعامل با دانش��گاه ها هس��تیم. 
این همکاری ها در حوزه فعالیت های پژوهشی مشترک است 
ک��ه در حال عق��د قراردادهایی در این حوزه هس��تیم و در 
زمین��ه زیرمجموعه های ماهواره نیز با برخی از دانش��گاه ها 

همکاری می کنیم. 
رئیس پژوهش��گاه فضایی کش��ور درباره مشکالتی که در 
ح��وزه دس��تیابی به تکنولوژی در پژوهش��گاه وج��ود دارد، 
خاطرنش��ان کرد: به غیر  از حوزه پرتاب ماهواره که موضوع 
جداگانه ای اس��ت در حوزه ماهواره، مش��کل غیر قابل حلی 
نداریم و تمام تکنولوژی های مورد نیاز ماهواره های سنجشی 
و مخابراتی با کمی فاصله در دس��ترس هس��تند و با تالش 
بیش��تر امکان تحقق آنها وجود دارد. در بعضی از حوزه های 
این بخش، تجربیاتی در کش��ور وج��ود دارد و در حوزه های 
دیگری که این تجربیات وجود ندارد نیز دست یافتن به آنها 

خیلی هم دور نیست. 

 گزارش مشکل ریست مکرر
S8 در گلکسی

به تازگی گزارش��اتی از س��وی کاربران مبنی بر ریست 
ش��دن خود به خود و مکرر گلکسی اس ۸ بدون هیچ گونه 
دلیل خاصی منتش��ر ش��ده است. سامس��ونگ هنوز هیچ 

توضیحی برای این مشکل ارائه نکرده است.
معای��ب گلکس��ی اس ۸ یک��ی پس از دیگ��ری در حال 
مشخص ش��دن هستند. قبال گزارش��اتی از سوی کاربران 
مبن��ی بر ایجاد لکه قرمز در صفحه نمایش این گوش��ی و 
همچنین مشکالت وای فای این گوشی منتشر شده است. 
سامس��ونگ پس از مطلع ش��دن از این مشکالت، آپدیتی 
برای این گوش��ی منتش��ر کرد و در حال انتش��ار آن برای 
کاربران کشورهای مختلف است، اما ظاهرا مشکل جدیدی 
برای جدیدترین پرچمدار سامسونگ به وجود آمده است. 
طب��ق گفته کاربران ش��بکه اجتماعی Reddit، گوش��ی 
گلکس��ی اس ۸ بدون هیچ گونه دلیلی خ��ود به خود و به 
صورت مکرر ریست می شود. حتی در برخی موارد هنگامی 
ک��ه این اتفاق رخ می دهد، به دلیل اینکه فش��ار زیادی بر 
پردازنده گوش��ی وارد می ش��ود، س��رعت گوشی به میزان 

محسوسی کاهش پیدا می کند.
 Safe طبق گفت��ه کاربران زمانی که گوش��ی در حالت
mode  باشد، ریست شدن مکرر گوشی ادامه پیدا می کند 
و حتی پس از ریس��تور کامل گوش��ی، باز هم این مشکل 
وجود دارد. حتی از یکی از کاربران گزارش ش��ده است که 
گوشی او روی یک صفحه سیاه قفل کرده و مشکل تنها با 
هارد ریست کردن گوشی برطرف شده است. گوشی هایی 
 AT&T دچار این مشکل هس��تند که توسط اپراتورهای
Verizon و احتم��اال اپراتوره��ای دیگر آمریکا و س��ایر 

اپراتورهای جهانی عرضه شده اند.
احتماال سامسونگ از این مش��کل اطالع دارد، اما هنوز 
هیچ نوع راهنمایی یا پاس��خی ارائه نکرده اس��ت. ش��اید 
مش��کالت دیگری نیز در آینده گریبانگیر گلکس��ی اس ۸ 

شود.

زمان رونمایی از پلی استیشن 5 مشخص شد
یک شرکت تولید کننده کنسول های بازی در حال طراحی 
و تولید نس��ل جدید کنس��ول ب��ازی ویدئویی خ��ود یعنی 
پلی استیشن است و آن را در نیمه دوم سال 201۸ میالدی 

در دسترس عالقه مندان قرار می دهد. 
 Macquarie Capital دامیان تونگ، تحلیلگر موسسه
Securities  ضمن اعالم این خبر اظهار امیدواری کرد که 
پلی استیش��ن تازه سونی با به روز رسانی های جالب و جذاب 

در دسترس عالقه مندان قرار بگیرد. 
اطالع رس��انی ای��ن تحلیلگر به این علت م��ورد توجه قرار 
گرفته که وی زمان عرضه کنس��ول بازی پلی استیشن ۴ پرو 

سونی را هم به درستی پیش بینی کرده بود. 
س��ونی فعاًل در این زمینه سکوت کرده است. این شرکت 
۹ ماه قبل از عرضه پلی استیشن ۴ از تولید آن خبر داد، اما 
در مورد کنس��ول هایPS4 Slim و PS4 Pro این کار را 

به ترتیب یک هفته و دو ماه قبل از عرضه شان انجام داد. 
در عی��ن حال مایکروس��افت هم به دنبال به روز رس��انی 
کنس��ول بازی خود است و طرحی موسوم به Scorpio  را 
در دس��ت اجرا دارد تا کنس��ولی قدرتمندتر از سونی روانه 

بازار کند. 
هنوز خبری در مورد امکانات کنس��ول جدید س��ونی که 
احتماال PlayStation5   نام می گیرد، منتشر نشده است. 
پیش از این گفته شده بود Scorpio در اواخر سال 2017 

در دسترس عالقه مندان قرار می گیرد. 
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 طراحی آسمان خراشی برای
 مبارزه با فقر

آس��مان خراش ب��اور نکردنی با طراح��ی یکپارچه و 
گس��ترده ب��رای مبارزه ب��ا فقر طراحی و اج��را خواهد 
ش��د. این آسمان خراش توسط طراحان پاول لپینسکی 
و ماتئ��وس فرانکس��کی طراح��ی ش��ده اس��ت، و برج

Mashamba  را برای نواحی ش��هری در کش��ور های 
جنوب صحرای آفریقا ارائه کرده اند. 

ای��ن ط��رح مرکز آم��وزش کش��اورزی برای رش��د 
محصوالت، بازار و آموزش فنون کش��اورزی است. این 
س��اختمان چندمنظوره مقام نخس��ت را در رقابت های 
برج س��ازی  eVolo کسب کرده است و از ویژگی های 
آن می ت��وان ب��ه طراحی س��اده، نصب، جداس��ازی و 
حمل ونقل آس��ان اشاره کرد. س��اختار قوسی شکل آن 
دارای طراحی قاب��ل انعطاف برای کاربری چندمنظوره 
همچون ب��ازار همکف، انبار، خدم��ات پهپاد، کالس و 

محیط کشت در طبقات باالیی است. 
پهپادها ب��ه منظور کمک به تدارکات س��اختمان یا 
کش��اورزی تهیه ش��ده اند و به این طریق رساندن غذا 
به مکان هایی با دسترسی دشوار آسان خواهد شد. این 

برج مرکز آموزشی در منطقه فقیر جهان است.
 هرچند در 30 س��ال گذش��ته فقر مطلق 20 درصد 
کاهش یافته اس��ت، اما میزان فقر در بیشتر کشورهای 

افریقایی باالست.
 امروزه بیش از 40درصد جمعیت کشورهای جنوب 
آفریق��ا فقیر هس��تند و ای��ن طراحی موج��ب معاش 
کشاورزان ش��ده و انقالبی س��بز در زندگی افراد فقیر 

جهان محسوب خواهد شد.
 در واقع با این روش با آموزش کشاورزی و روش های 
فنی به حاصلخی��زی منطقه کمک و تجارت منطقه ای 

ایجاد می شود. 
البته در حال حاضر فقر مش��کل اصلی آفریقاس��ت، 
اما با گذش��ت زمان و افزایش جمعیت تا س��ال 2050 
دانشمندان نسبت به کمبود مواد غذایی جهانی هشدار 
داده ان��د و ای��ن طراحی نه فق��ط غذای آفریق��ا، بلکه 

تأمین کننده مواد غذایی کل جهان خواهد بود. 

اپل امیدوار است که بتواند به وسیله 
وای فای گوشی های خود را شارژ کند

با اینکه ش��ارژ بی  س��یم در آیفون هنوز در حد یک ش��ایعه 
مانده و پا را فراتر نگذاش��ته، اما واضح اس��ت که اپل در مورد 
نیروبخش��ی بدون سیم به گوشی هایش خیلی فکر کرده است. 
این غول ش��رکت های فناوری، یک روش بهینه و ابداعی برای 
شارژ گوشی های خود با اس��تفاده از آنتن های دو فرکانسی به 
نام خودش به ثبت رس��انده است. در این روش از فرکانس های 
فرس��تاده شده از یک روتر وای  فای یا شبکه سلوالر برای شارژ 
کردن کمک گرفته می ش��ود. این اختراع که در اصل دو س��ال 
پیش ثبت ش��ده اس��ت، توصیف می کند که برای شارژ کردن 
اس��مارت فون و تبلت خود با این فناوری، فقط کافی است در 
محدوده س��یگنال های روتر وای  فای خود در محل کار یا خانه 
خود قرار بگیرید و دیگر نیازی به قرار دادن گوش��ی روی شارژ 
نیس��ت. از آنجا که این فناوری هن��وز در حد یک اختراع ثبت 
شده اس��ت، هنوز تضمینی وجود ندارد که روزی بتوانید فقط 
با وارد شدن به خانه یا محل کارتان آیفون خود را شارژ کنید. 
با این حال ش��ایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه اپل قصد دارد 
در آیفون ۸ از فناوری ش��ارژ بی س��یم استفاده کند. جالب تر از 
آن این اس��ت که، در تصاویر منتشر ش��ده در نمای شماتیک 
آیفون ۸ یک گیرنده مشاهده می شود که احتماال همان گیرنده 
بی س��یم با آنتن های دو فرکانسی اس��ت، چون شباهت زیادی 
به طرح ثبت ش��ده اپل دارد. ش��اید هم ما بیش از اندازه روی 
این موضوع حس��اس شده ایم و واقعاً خبری از شارژ بی سیم در 
آیفون ۸ نباش��د. در هر صورت، چند م��اه بعد که اپل باالخره 
پرده از آیفون  های جدیدش برداشت همه چیز مشخص خواهد 
شد. به نظر می رس��د در آینده نزدیک شارژ کردن گوشی های 
هوشمند یا دیگر گجت ها از طریق سیگنال های وای فای، دور از 
انتظار نباشد. کمپانی اپل به تازگی ثبت اختراعی جدید منتشر 
کرده که در آن یک سیس��تم هوش��مند می تواند با استفاده از 
س��یگنال های وای فای که از دستگاه هایی مانند روتر به بیرون 
ساطع می شوند، شارژ شود. این گزارش جدید توسط وب سایت 
AppleInsider ب��ه بیرون درز پیدا ک��رده و در این اختراع 
نش��ان داده شده که گوش��ی های آیفون می توانند انرژی الزم 
را از س��یگنال های وای فای دریافت و خود را ش��ارژ کنند. شما 
می توانید با گوشی آیفون خود در اتاق ها و مکان های سربسته 
یا باز حرکت کنید و در حین حرکت با اتصال به روترها دستگاه 
خود را شارژ کنید و به سادگی می توان فهمید که دیگر احتیاج 
به پورت یو اس بی  از نوع C یا تخته های شارژ بدون سیم ندارید 
و تنها با س��یگنال های وای فای می توانید گوش��ی خود را شارژ 
کنید. البته الزم به ذکر اس��ت که روترهایی که این قابلیت را 
در بازار داش��ته باشند هنوز در بازار وجود ندارند. باید روترهای 
جدید آنتن های مخصوص و سیس��تم های گردشی که بتوانند 
سیگنال  بی س��یم را به انرژی خروجی تبدیل کنند، طراحی و 
ساخته شوند. به نظر می رس��د کارشناسان و مهندسان اپل از 
اختراع جدید اس��تقبال کرده اند و در حال کار کردن روی آن 
هس��تند و در آینده نزدیک این امکان برای گوشی های آیفون 
میسر خواهد شد. این نوع سیستم شارژ وایرلس، ایده جدیدی 
میان کمپانی های تکنولوژی نیس��ت. سال 2015 میالدی تیم 
تحقیقاتی دانش��گاه واش��نگتن با موفقیت توانستند با استفاده 
از سیگنال های وای فای دس��تگاه های هوشمند را شارژ کنند. 
به ع��الوه گروه��ی از محققان دیزن��ی در اوایل س��ال جاری 
میالدی ادعا کردند که می توانند سالن پذیرایی را به میدانی از 
الکترومغناطیسی برای شارژ کردن دستگاه های هوشمند خانه 

با استفاده از وای فای تبدیل کنند. 
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چی��ن، هفته گذش��ته پس از مراس��م 
شصت و هشتمین سال روز تاسیس نیروی 
دریایی خود، دومین ناو هواپیمابرش را به 
آب انداخت. این کشور با به آب انداختن 
دومین ناوهواپیمابر خود، نشان می دهد 
که در زمینه تحقیق و تولید مس��تقل ناو 
هواپیمابر به دستاوردهای بزرگی رسیده 
اس��ت و بازوهای نظامی اش را به رخ دنیا 
می کشد. این ناو هواپیما بر تماما ساخت 

خود کشور چین است.
 چین، دومین اقتصاد جهانی، رقابتی را 
برای این نوع سازه تسلیحاتی استراتژیک 
آغاز کرده اس��ت. ناوهواپیمابر یک سازه 
نظامی بس��یار نایاب است، به طوری که 
تنه��ا 1۸ ناوهواپیماب��ر در آب های دنیا 
هس��تند که متعلق به هشت کشور جهان 
از جمله کشور های ایاالت متحده آمریکا، 
چین، فرانس��ه، هن��د، اس��پانیا، ایتالیا و 
روسیه هستند. کشور چین، اکنون دارای 
دو ناوهواپیما بر است که بعد از آمریکا با 
دارا ب��ودن 10 ناو در رده دوم جهان قرار 

می گیرد. 
 »ش��اندونگ« نام دومین ناوهواپیمابر 
و نخس��تین ناو هواپیما بر تماما س��اخت 
چین اس��ت که نامش را از منطقه ای در 
شمال کش��ور چین به عنوان نماد قدرت 
تکنول��وژی و صنعتی امپرات��وری چین 

گرفته است. 
در مراس��م به آب اندازی این ناو که در 
بندر دالیان در ش��مال شرق چین برگزار 
شد، مسئوالن شرکت CSIC و مقامات 
نظام��ی و دولتی، محقق��ان و کارمندان 
ش��رکت کننده  س��ربازان  همچنی��ن  و 
در س��اخت این ن��او هواپیماب��ر حضور 
داش��تند. »لیائونینگ« هم نام نخستین 
ناوهواپیماب��ر چین اس��ت ک��ه بدنه آن 
س��اخت اوکراین )شوروی س��ابق( بود و 
س��ال2012 وارد نی��روی دریایی چین 
ش��د. به عقیده کارشناس��ان بخش ها و 
قابلیت های ای��ن جنگ افزار، فوق العاده و 

حیرت انگیز هستند. 
ناوهواپیماب��ر  س��اخت  پ��روژه 
ش��اندونگ در س��ال 2013 در یک��ی از 
مجهزتری��ن کارخانه های کشتی س��ازی 
در اس��تان دالی��ان چی��ن آغ��از ش��د. 
تن��ی  ه��زار   70 ناوهواپیماب��ر   ای��ن 
315 متر ط��ول و 75 متر عرض دارد و 
قادر به حمل 2۸ تا 36 جنگنده اس��ت. 
البته هنوز تا به بهره برداری رس��یدن از 
این ناو مانده و تا س��ال 2020 تکمیل و 
 USS مجهز می شود.  این ناو پس از ناو
جرالد ف��ورد آمریکا، دومین ناوهواپیمابر 
گ��ران  دنیاس��ت. هدف چی��ن از به آب 
انداخت��ن ای��ن ناوهواپیماب��ر حفاظت از 
منافع اقتصادی و همچنین مرزهای آبی 
خود در دریاهای جنوبی و شرقی توسط 
ناوگ��ان دریایی اش، دومین ناو هواپیمابر 
خود را ب��ه آب می ان��دازد و همه این ها 

در حالی اس��ت که تنش ها در خاور دور 
به طور بی س��ابقه ای افزایش یافته است. 
همچنین کره ش��مالی برخی کشورها از 
جمله ژاپن ، فیلیپین و چین را به توسعه 
طلبی نظامی در منطق��ه متهم می کند. 
در دو دهه گذشته چین با رشد دو رقمی 
هزینه ه��ای نظام��ی روبه رو بوده اس��ت. 
چین در سال 2017 بودجه نظامی خود 
را 7 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
داده و رق��م آن را به 1.04تریلیون یوان 
)معادل 152 میلیارد دالر( رسانده است. 
حت��ی چین اعالم کرده که کار س��اخت 
ی��ک ناوهواپیمابر دیگر را در ش��انگهای 
آغاز کرده که ای��ن ناوهواپیمابر بزرگ تر 

و تکمیل تر از ناو شاندونگ خواهد بود. 

آمریکا و چین در صدر
ام��ا ام��روزه، به ج��ز چی��ن و آمریکا، 
کش��ور های قدرتمند دیگ��ری در زمینه 
تس��لیحات نظامی به دنبال سهم خود از 

پروژه های بزرگ نظامی هستند.
 از میان کش��ور هایی ک��ه حداقل یک 
ناوهواپیمابر دارند، آمریکا با داش��تن 10 
ناوهواپیماب��ر در رتبه نخس��ت و پس از 
آن اکن��ون چین با دو ن��او هواپیمابر در 
رده دوم قرار دارد و ش��ش کش��ور باقی 
مانده ه��ر کدام ب��رای داش��تن دومین 
نام هواپیمابر مس��ابقه تس��لیحاتی به راه 

انداخته اند. 
نی��روی دریای��ی کش��ورهای مختلف 
در ت��الش ب��رای افزایش ق��درت و نفوذ 
نیروهای خود، اقدام به س��اخت یا خرید 

ناوهای هواپیما بر می کنند.
 کشور های آمریکا و روسیه همیشه در 
رده کش��ور هایی بودند که پیشرفته ترین 
فناوری ها و سازه های نظامی را در اختیار 
داش��ته اند و اما امروز می بینیم که چین 
هم به دنبال تحقق اهداف خود به عنوان 
ی��ک ابر ق��درت نظامی در کن��ار قدرت 

اقتصادی خود است.
 به همی��ن دلیل در دو دهه گذش��ته 
تالش کرده ت��ا خود را ب��ه رقیبی برای 
ابرقدرت های نظامی تبدیل کند. چین در 
زمینه خرید و س��اخت ناو های هواپیمابر 

سرمایه گذاری های بزرگی کرده است. 

رقابت نظامی برای داشتن 
ناوهواپیمابر

روی دست قدرت نظامی آمریکا هنوز 
هم هیچ کش��وری نیس��ت و بیش��ترین 
تعداد ناوهواپیمابر متعلق به این کش��ور 
اس��ت. البت��ه ناوهای ای��االت متحده به 
ان��دازه رقیب��ش  روس��یه س��الح حمل 
نمی کنند، اما آنه��ا در گروه های ضربتی 
حرکت می کنند و از موشک های هدایت 

شونده بهره می گیرند.
 ناو ه��ای هواپیمابر آمریکا از س��وخت 
هس��ته ای اس��تفاده می کنند و به همین 

دلیل، نی��ازی به س��وخت گیری ندارند. 
س��اخت  ح��ال  در  آمریک��ا  همچنی��ن 
ناوهواپیماب��ر بزرگ ت��ر و پیش��رفته تری 
اس��ت که می تواند از س��الح های نس��ل 

آینده هم پشتیبانی کند. 
روسیه هم به عنوان یکی از ابرقدرت ها 
در عرص��ه تس��لیحات نظام��ی، در حال 
حاضر یک ناوهواپیمابر ب��ه نام آدمیرال 
کوزنتس��وف دارد ک��ه از س��ال 1995 
فعالی��ت می کند و لیائونینگ نخس��تین 
ناوهواپیماب��ر چین که خریداری ش��ده 
از روی آن س��اخته ش��ده است.  روسیه 
 Shtorm به تازگی از س��اخت پ��روژه
رونمایی کرده که قرار اس��ت بزرگ ترین 
ناوهواپیماب��ر نظام��ی ب��ا ظرفیت حمل 
100 جنگن��ده در براب��ر ظرفیت حمل 
۸0 جنگنده ای ی��و اس اس جرالد فورد 

آمریکایی است.
 این س��ازه نظامی دو برابر بزرگ تر از 
ناوهواپیما بر ش��ارل دو گل فرانسه است و 
تا س��ال 2025 به بهره برداری می رسد. 
برآورد می ش��ود که روسیه برای ساخت 
این س��ازه نظامی بین 6 ت��ا 17 میلیارد 

دالر هزینه می کند. 
بریتانیا نیز به نوبه خود به دنبال نش��ر 

قدرت نظامی اش به دنیا است. 
دو  س��اخت  ح��ال  در  کش��ور  ای��ن 
ناوهواپیمابر اس��ت که در سال 2004 به 
نام ملکه الیزابت نام گذاری ش��د و تا دو 

سال دیگر عملیاتی می شود. 
فرانسه هم به عنوان یکی از قدرت های 
نظام��ی دنیا، قصد تس��لیم ن��دارد. این 
کشور 16 س��ال پس از پیاده سازی پروژه 
ناوهواپیمابر شارل دوگل، نیروی دریایی 
خود را به ساخت دومین ناوهواپیمابر به 
کار گرفته اس��ت و قرار است تا پنج سال 

دیگر راه اندازی شود.
 این پروژه که تاکنون پیشرفت خوبی 
ه��م داش��ته چیزی در ح��دود 3 تا 4.5 
میلیارد یورو برای دولت فرانس��ه هزینه 
برداشته است. این ناو با 300 متر طول و 
وزنی معادل 60 هزار تن، از ناوهواپیمابر 
شارل دو گل با 260 متر طول و وزن 42 

هزار تن بزرگ تر و سنگین تر است.
 هن��د هم ب��ه س��هم خ��ود، از دو ناو 
هواپیماب��ر کوچک تر از ناو ه��ای چینی 
اس��تفاده می کند و نیز در حال س��اخت 
س��ومین ناو خود اس��ت. ژاپن همس��ایه 
ش��رقی چین نیز ناوشکن های هلی کوپتر 
و عرش��ه های تختی را در نیروی دریایی 
خ��ود در اختی��ار دارد ک��ه مجه��ز ب��ه 
هلی کوپتر، موش��ک و تسلیحات سنگین 
هس��تند. ژاپنی ه��ا همچنین ب��ه تازگی 
از ناوش��کن هلی کوپت��ر جدی��د خ��ود 
رونمای��ی کرده اند و به زودی می توانند از 
جنگنده ه��ای »35B-F« میزبانی کنند 
و اقتدار هوایی و دریایی را برای کش��ور 

خود به ارمغان بیاورند.

رقابت ابر قدرت های نظامی برای داشتن دومین ناو هواپیمابر 
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مارین لوپن یکی از نامزد هایی عضو حزب راست افراطی کشور فرانسه در انتخابات است، وی در اظهارات اخیرش خواستار 
بازگشت فرانسه به استفاده از »ارز ملی کشور فرانسه« شد. به گزارش خبر گزاری فرانسه، مارین لوپن در مصاحبه خود با این 
خبر گزاری اعالم کرد که یورو یک واحد پولی مرده است و کشور فرانسه نباید به استفاده از آن ادامه دهد و باید یک واحد پولی 
ارزی خاص برای خود داشته باشد. نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر جداشدن کشورش از واحد پولی مشترک اروپا 
تأکید کرد. رئیس جبهه ملی فرانسه که به علت مواضع تندش معروف است، درباره واحد پول مشترک اروپایی موضع گیری 

کرده است. مارین لوپن از واحد پول ملی در فرانسه سخن گفته است. 
وی گفته فرانسه باید از واحد پول مشترک اروپایی، یورو جدا شود. مارین لوپن این سخنان را پس از کنفرانس خبری سال 
نو بیان کرد. او گفت کشورهای منطقه یورو باید از واحد پول مشترک اروپایی عقب نشینی کنند که درحال حاضر به صورت 
یورو است. وی خواهان آن است که این کشور از اتحادیه اروپا خارج شود و پیشنهاد داده است که اروپا به نظام پولی نظارتی 
اروپا موسوم به واحد پولی اروپایی بازگشت داشته باشد. این نظام پولی اروپایی، سبدی از چند واحد پولی اروپایی بود که به 
مدت دو دهه تا پیش از رواج یورو در س��ال 1999 اس��تفاده می شد. مارین لوپن که نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
است، گفت: فرانسه باید یورو را کنار بگذارد. او معتقد است که یورو باری بر اقتصاد ضعیف شده فرانسه محسوب می شود و در 
ادامه تأکید کرد که فرانسه نیازمند آن است که بتواند یک ارز ملی برای خود داشته باشد و معتقد است که کنترل ارز ملی به 
تعادل اقتصادی فرانسه منجر می شود. او همچنین گفت که در حال حاضر واحد پولی مشترک موجب تحمیل بار اضافی بر 
اقتصاد کشور فرانسه شده است. مارین لوپن در ادامه صحبت هایش گفت: در صورت پیروزی در انتخابات فرانسه به این وعده 
خود که ارز ملی را احیا می کند جامه عمل می پوشاند. و بر نامه ریزی هایش در راستای این خواهد بود که یورو را به واحد پولی 
تبدیل می کند که فقط از آن در تجارت های بین المللی با شرکت های خارجی استفاده خواهد کرد. قرار است در صورت پیروزی 
لوپن در انتخابات ریاست جمهوری، همه پرسی جدایی از اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال 201۸ در فرانسه برگزار شود. در 
23 آوریل سال جاری میالدی امانوئل ماکرون، نامزد مستقل انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و لوپن به عنوان دو نامزد برتر 
دور نخس��ت انتخابات معرفی ش��دند و قرار است در دور دوم انتخابات که 7 مه )17 اردیبهشت ماه( برگزار می شود با یکدیگر 
رقابت کنند. براساس تازه ترین نظرسنجی ها انتظار می رود ماکرون با کسب حدود 59 درصد آرای پیروز دور دوم انتخابات شود 

و لوپن با کسب 40 درصد آرای شکست بخورد. 

هزاران آمریکایی همزمان با صدمین روز ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ در ش��هر واشنگتن دست به تظاهرات زدند و به 
سیاست های زیست محیطی ترامپ اعتراض کردند. به نقل از رویترز، معترضان آمریکایی در شهر واشنگتن برای دومین روز 
متوالی دست به تظاهراتی زدند تا موضع دونالد ترامپ،  رئیس جمهور کشورشان را در قبال محیط زیست به چالش کشیده و 
خواهان پایبندی او به سیاست های تصویب شده از سوی باراک اوباما، رئیس جمهور قبلی آمریکا به منظور مقابله با تغییرات 
آب و هوایی شوند. هزاران تن در یک راهپیمایی از محوطه اطراف ساختمان کنگره آمریکا به سمت کاخ سفید که در صدمین 
روز ریاست جمهوری ترامپ برگزار شد، شرکت کردند. براساس برآورد رویترز، در این راهپیمایی که تحت عنوان راهپیمایی 
مردم برای آب و هوا بود حدود 15 هزار تن شرکت کردند. این راهپیمایی مشابه یک راهپیمایی دیگر بود که هفته گذشته در 

اعتراض به سیاست های دولت آمریکا برای حوزه علم و دانش برگزار شد.
 

در هر دو راهپیمایی، معترضان خواسته های مشابهی داشتند 
در راهپیمایی روز شنبه در واشنگتن تظاهرکنندگان پالکاردهایی را به دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود »جهانی 

عاری از تغییرات آب و هوا را تصور کنید.« 
این معترضان از وعده ترامپ برای برچیدن ساز و کارهای حفاظت از محیط زیست ایجاد شده از سوی رؤسای جمهور قبلی 
آمریکا اظهار خشم کردند. همزمان با این راهپیمایی دونالد ترامپ به پنسیلوانیای آمریکا رفته بود تا در مراسمی به مناسبت 

صدمین روز ریاست جمهوری اش شرکت کند. 
در دیگر شهرهای آمریکا نیز معترضان به سیاست های زیست محیطی دونالد ترامپ اعتراض کردند. 

در راهپیمایی ش��هر واشنگتن چهره های سرشناسی نظیر ال برن، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و لئوناردو دی کاپریو، 
بازیگر سرشناس هالیوود نیز با معترضان همراه شدند. 

یکی از این معترضان به نام کشیش لئو وودبری از فلورانس، گفت: ما می خواهیم بایستیم و به آنها بفهمانیم که از مشاهده 
مرگ کودکان مان از بیماری آس��م خسته شده ایم. ما از مش��اهده مرگ مردم از سرطان به خاطر زغال سنگ خسته ایم. ما از 
مشاهده افزایش سطح آب دریاها خسته ایم. دولت دونالد ترامپ اعالم کرده قصد خروج از توافق آب و هوایی پاریس که 190 

کشور از جمله خود آمریکا در دولت اوباما آن را امضا کرده اند را دارد. 
ترامپ همچنین وعده کاهش شدید بودجه سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا را داده است. او در زمان کمپین انتخاباتی 
مسئله تغییرات آب و هوایی را یک »فریب« توصیف کرده بود. تظاهرات روز شنبه بخشی از تالش برای حمایت کاندیداهای 
با سابقه قدرتمند حمایت از محیط زیست در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا در سال آینده میالدی در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 بود. معترضان همچنین به عنوان یک موضوع جانبی به سیاست های مهاجرتی دولت 

مارین لوپن قصد دارد از یک واحد پولی خاص استفاده کند

یورو مرده است 

تظاهرات گسترده در صدمین روز ریاست جمهوری ترامپ 

منطقه  آزاد

خـبــــــر
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