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سخنگوی دولت در واکنش به وعده های انتخاباتی مبنی بر پرداخت 250 هزار تومان 
یاران��ه گفت که اگر یارانه بخواهد 250 هزار تومان باش��د، تقریباً باید قیمت حامل های 
انرژی شش برابر شود.  به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبری روز گذشته 

با اصحاب رس��انه اظهار کرد: یارانه خانوارهای تحت پوش��ش کمیته امداد و 
بهزیستی که مستمری شان به طور متوسط 71 هزار تومان بود به...

سخنگوی دولت:

 یارانه 250 هزار تومانی
قیمت حامل های انرژی را 6 برابر می کند

www.forsatnet . ir

چهارشنبه
13 اردیبهشت

1396

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی
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معامله گران حقوقی به میدان آمدند

 پیشروی شاخص کل
برای فتح مقاومت 3 ساله

 طرح جدید واردات خودرو
کلید خورد
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مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در گزارش 100 مساله اصلی ایران در سال 96 تشریح کرد

18 چالش اقتصاد ایران
 در »گزارش آینده پژوهی ایران« اقتصاد با18درصد، سیاست با 16درصد و سالمت با 14درصد

2به ترتیب بیشترین اثرگذاری را در وضعیت کالن کشور دارند

با حضور رئیس جمهور

تولید انبوه دنا پالس و پژو 2008 آغاز شد

خودرو

7

رئیس جمهور کش��ورمان تأکید کرد: همانطور که 
سال 92 گفته ش��د، چرخ اقتصاد و تولید می چرخد 
و در عی��ن حال چ��رخ مدرن ترین س��انتریفیوژ نیز 

می چرخد. 
به گزارش ایس��نا، حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی در مراس��م آغ��از تولید انب��وه دو خودروی 
دناپالس و پژو 2008 که روز گذشته در گروه صنعتی 
ایران خودرو برگزار شد، ضمن گرامیداشت روز معلم 
گف��ت: هم��ه تحوالتی ک��ه در عرصه ه��ای مختلف 
فناورانه، صنعت و بخش های تولید انجام می شود، به 

زحمات معلمان سختکوش مان برمی گردد. 
وی ادام��ه داد: امروز پس از بازدید از س��الن های 
تولید خودرو همان احساسی را داشتم که در دوران 
مقدس در س��نگرهای رزمندگ��ان می رفتم. آنجا در 
س��نگر آدم احس��اس غرور می کرد، این ملت هرگز 
خسته نمی شود و برای منافع، عزت و استقالل خود 
از پا نمی افتد و از همه توانش استفاده و بهره برداری 
می کند تا دل ملت را ش��ادمان و دش��من را مأیوس 

کند. 
رئیس جمهور کش��ورمان خاطرنش��ان کرد: امروز 
کارگ��ران، طراح��ان و مدیران ما هم��ه تالش خود 
را کردن��د تا به فش��ار دیگران و توطئ��ه بیگانگان نه 
بگویند. باید به دیگران نه و به همه آنها که در تولید 

داخلی تالش می کنند آری بگوییم. 
روحان��ی با بیان اینکه امروز س��رمان را در صنعت 
خ��ودرو باال نگه می داریم، اف��زود: در حال حاضر در 
این عرصه وارد تحوالت جدیدی شده ایم، درحالی که 
صنعت خودرو یکی از صنایع قدیمی ماست که فراز 

و فرودهایی داشته است. 
وی خاطرنشان کرد: باید این صنعت را به روز کرده 
و همپا با دنیا حرکت کنیم. باید از فضاها و فرصت ها 
اس��تفاده کنیم، چرا که اگر بازاری در منطقه و دنیا 
هس��ت که می تواند از تولید ما استفاده کند و ما آن 
را از دس��ت بدهیم یعنی فرصت را از دست داده ایم. 

باید فرصت را مغتنم بشماریم. 
رئیس جمهور کش��ورمان در ادام��ه گفت: ملت ما، 
ملت��ی توانمند، غی��ور و انقالبی اس��ت و اگر فرصت 
س��رمایه و تکنولوژی و بازار را از دست بدهیم، یعنی 

فرصت های این ملت را از دست داده ایم. 
وی ب��ا بیان اینک��ه امروز قدم مهم��ی در صنعت 
خودرو برداش��ته شده ادامه داد: تالش دولت یازدهم 
از آغاز این بوده که فرصت را برای اش��تغال جوانان، 
 کارآفرین��ان داخل��ی و طراح��ان ایج��اد کن��د و از 
فناوری ه��ای داخلی اس��تفاده کنیم و کار دولت این 

بود که غذا را برای آنها آماده کند. 
وی تأکی��د ک��رد: اینکه قطعه س��از م��ا حتی روز 
تعطی��ل به ک��ار می پردازد، به معن��ای حرکت چرخ 
تولید اس��ت و همان قولی اس��ت که س��ال 92 داده 
ش��د که چرخ س��انتریفیوژ بچرخد و چ��رخ اقتصاد 
و تولی��د نی��ز بچرخ��د و ام��روز چ��رخ اقتص��اد به 
 حرک��ت درآم��ده و چ��رخ مدرن ترین س��انتریفیوژ 
IR8 و IR6 م��ا نی��ز حرک��ت می کن��د و اکنون از 
IR1 عب��ور کردیم و به  IR 8 رس��یده ایم و قدرت 
سانتریفیوژها برای غنی سازی 20 برابر دیروز شده و 

در عین حال چرخ صنعت نیز در حال حرکت است. 
روحانی خاطرنشان کرد: من از شما می پرسم سال 
92 چ��ه تعداد خودرو تولید کردید و س��ال 96 چه 

مقدار تولید داشتید؟ 
روحان��ی گفت: در س��ال 92، 700 هزار دس��تگاه 
خودرو تولید ش��د و این تولید در س��ال 96 به یک 
میلیون و 600 هزار خودرو رس��یده اس��ت و این به 
معنای حرکت چرخ اقتصاد اس��ت. صنعت خودرو در 
ح��ال حاضر در میان صنایع دیگ��ر رتبه اول را دارد 
و 18 درصد از رش��د بخش صنعت به بخش خودرو 
تعلق می گیرد که این بخش بزرگی اس��ت و حرکت 

بزرگی در کشور ایجاد می کند. 
وی ب��ه نقش صنعت خودرو در ایجاد اش��تغال در 
حوزه های دیگر اش��اره ک��رد و اف��زود: یک حرکت 
ارزش��مند در س��ایه راه اعت��دال انج��ام گرفت، در 
حالی که تندروی، خش��ونت و افراط و تفریط ما را به 
آن روز کشانده بود. اکنون اعتدال، عقالنیت و با دنیا 
درس��ت حرف زدن، دنیا را نیز وادار به درست حرف 

زدن کرد و ما را به این روز رساند. 

رئیس جمهور با اش��اره به توافق صورت گرفته در 
سال 94 با کش��ور فرانس��ه در زمینه خودروسازی، 
اظهار کرد: در آن موقع بعضی روزنامه ها و سایت های 
خاص گفتند ک��ه همه این توافقات کاغذی اس��ت. 
عجیب است که حرف های دروغ و درشت را با صدای 
بلن��د بگویند. حاال آیا واقعا این توافقات کاغذی بوده 
اس��ت؟ اکنون پژو 2008 تولید ش��ده و به زودی به 
مردم عرضه می شود و این خودرو در عرض یک سال 
و چند ماه به تولید رس��ید و سرمایه و تکنولوژی آن 
وارد کش��ور شد و فعالیت مش��ترکی را با یک کشور 

خارجی آغاز کردیم. 
وی با بیان اینکه ما هیچ گاه به مردم دروغ نگفته ایم 
و دروغ نخواهیم گفت، افزود: اس��اس کار ما براساس 
ش��فافیت و صداق��ت اس��ت و اگر اش��تباهی کنیم 
عذرخواهی خواهیم کرد. زب��ان ما برای عذرخواهی 

و بیان حقایق دچار لکنت نمی شود. 
روحان��ی یادآور ش��د: عده ای معتقد نیس��تند که 
کشور مال مردم است و صاحب این کشور ملت ایران 
هس��تند. ما معتقد نیستیم که باید حکومت کنیم و 
مردم ب��ه حرف ما گوش کنند. م��ردم فقط در برابر 

حرف خداوند تس��لیم هستند و بعد از فرمان خداوند 
ح��رف پیامبر و ائمه اطهار قابل توجه اس��ت که آنها 
نیز ب��ه فرمان خدا بر می گردد، بنابراین آنها نیز باید 

تابع خواست مردم باشند. 
وی ب��ا بیان اینکه کش��ور مال مردم اس��ت و اگر 
این را قبول و باور کنیم همه چیز درس��ت می شود، 
گفت: اس��اس فکر و نظر دولت یازدهم، امروز و فردا 
این اس��ت که صاحب کش��ور مردم ایران هس��تند و 
خواس��ت، مطالبات و نظرات مردم ای��ران باید مورد 
 احترام همه ق��رار گیرد و طبق بیان ام��ام)ره(، آنها 
ول��ی نعم��ت م��ا هس��تند، بنابراین هم��ه باید پای 
صندوق آرا برویم. ب��ه تعبیر مقام معظم رهبری نیز 

این حق الناس و حق ملت است. 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: آنچه امروز می بینیم 
اثر آن تفکری است که خواست مردم در سال 92 در 
پای صندوق های رأی گفته ش��ده است و حرف خود 

را در سال 96 نیز خواهند زد. 
روحان��ی ی��ادآور ش��د: ام��روز بحمداهلل ب��ه آنچه 
رس��یده ایم ثمره تعامل سازنده با جهان بوده و ما در 
این تعامل دنیا را وادار کردیم که بگوید آنچه درباره 
ای��ران گفته تهم��ت ناروا بوده اس��ت و مذاکره برای 
آن ب��ود ک��ه اتهامی ک��ه به ما زدن��د و گفتند ما در 
زیرزمین بمب اتم درس��ت می کنیم، دروغ اس��ت و 
این را خودش��ان گفتند و آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی رسما اعالم کرد که ما نسبت به گذشته پرونده 
هس��ته ای ایران س��والی نداریم و پرونده بسته شد و 
رویکرد ما معطوف به آینده فعالیت هس��ته ای ایران 
اس��ت که این بزرگ ترین کار ما بود و همه فش��ارها 

و تحریم ها بر این مبنا بود و این مبنا از بین رفت. 
وی در ادام��ه تأکید کرد: همه ای��ن کارها را ملت 
ایران کرد و دولت در این راس��تا فقط وظیفه خود را 
انجام داد و اکنون نتیجه تعامل س��ازنده را می بینیم 
ک��ه خودرویی با همکاری کش��ور خارج��ی تولید و 
تقدیم مردم می ش��ود و در عی��ن حال برای آن بازار 

صادراتی نیز درست می کنیم. 
رئیس جمه��ور خاطرنش��ان ک��رد: ت��ا زمانی ک��ه 
محصولی در بازار رقابت وارد نش��ود کیفیت، قیمت 
و موض��وع آلودگی آن درس��ت نمی ش��ود، بنابراین 
خودروی ما باید وارد صحنه رقابت ش��ود تا کیفیت 
آن باال رفته و قیمت آن متعادل ش��ود در عین حال 

طراحان تالش بیشتری انجام دهند. 
روحانی یادآور ش��د: امروز یکی از روزهای جش��ن 
ملی ماس��ت که کارگران، کارفرمایان و مهندسان ما 
با مشارکت هم دس��ت به دست هم داده اند و کاری 
مش��ترک در راس��تای تولید ملی و اش��تغال درست 
کرده ان��د و هر چقدر تولید باالتر رود برای خانواده ها 

و جوانان اشتغال ایجاد می شود. 
وی تصری��ح ک��رد: ش��عار دادن راحت اس��ت که 
20هزار یا 100هزار اشتغال درست می کنیم اما آنها 
که اشتغال درس��ت کرده اند و پتروشیمی ساخته اند 
می دانن��د این یعنی چه. امس��ال نیز س��ال تولید و 
اش��تغال اس��ت و همه باید به دنبال اشتغال برویم و 
ام��روز از روزهای افتخارآفرین ماس��ت و بر ملت ما 

مبارک باشد. 

رئیس جمهور: 

به مردم دروغ نگفته ایم و دروغ نخواهیم گفت
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آنچه اقتصاد ایران در سال 96 پیش 
رو دارد، شاید مهم ترین سوال فعاالن 
اقتصادی خرد و کالن باشد. از این رو  
»گ��زارش آینده پژوهی ای��ران« برای 
معرفی 100 مس��ئله اصلی ایران در 
س��ال 96 با همكاری گروه تحقیقاتی 
بررس��ی های  مرک��ز  و  آینده ب��ان 
اس��تراتژیك ریاس��ت جمهوری تهیه 

شده است. 
براساس این پژوهش، 100 مسئله 
اولویت دار کش��ور در سال 96 بررسی 
و مسائل کشور در هفت حوزه شامل 
سیاست، اقتصاد، جامعه، فرهنگ، علم 
و فناوری، س��المت و محیط زیست، 
شناسایی ش��ده است که در بین این 
هفت بخش، اقتصاد بیشترین سهم را 

در میان مسائل کشور دارد. 
ب��ه گ��زارش  »فرصت ام��روز« به 
نقل از ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی ته��ران، در  »گ��زارش 
مس��ئله   1۸ ای��ران«  آینده پژوه��ی 
اقتصادی در میان 100 مسئله کشور 
جا گرفته اس��ت و این نشان می دهد 
ک��ه اقتص��اد ب��ا س��هم 1۸درصدی 
باالتری��ن س��هم را در اثرگذاری روی 
وضعی��ت کالن کش��ور دارد. پس از 
اقتصاد، بخش سیاس��ت با 16درصد 
س��هم باالیی در میان مس��ائل مهم 
کش��ور دارد. همچنین بخش سالمت 
با 14درصد س��ومین حوزه ای اس��ت 
که سهم باالیی در میان 100 مسئله 
کش��ور دارد. چه��ار بخ��ش دیگر هر 
کدام 13 مسئله را به خود اختصاص 

داده اند. 
رتبه بن��دی 100 مس��ئله کش��ور 
در س��ال 96 نیز که با نظرس��نجی از 
خبرگان و روش های پژوهشی صورت 
گرفت��ه، نش��ان می دهد ک��ه اقتصاد 
پراهمیت ترین مس��ئله ایران شناخته 
ش��ده اس��ت. ض��رورت  »اصالحات 
س��اختاری اقتص��ادی« در صدر این 
رتبه بن��دی و باالتر از مس��ئله تأمین 
آب قرار گرفته است. پس از  »بحران 
تأمین آب« نیز موضوع  »بیكاری« در 
رتبه سوم مهم ترین مسائل کشور قرار 
گرفته اس��ت. رکود یا رونق اقتصادی 
نی��ز در رده دهم این رتبه بندی آمده 

است. 
شناخت مسائل پیش روی اقتصاد 
ایران در سال 96، این امكان را ایجاد 
می کند تا تصویر روشن تری از احتمال 
رس��یدن به اه��داف رش��د اقتصادی 

نمایان شود. 

مسائل پیش روی اقتصاد
در م��دل دس��ته بندی موضوعی و 
پوی��ش محی��ط آینده پژوه��ی ایران 
1396، ح��وزه اقتصادی مش��تمل بر 
9 زیرحوزه زیر اس��ت: کار و اشتغال، 
اقتص��اد کالن، بانك،  بیم��ه و بورس، 
انرژی، حمل و نق��ل، صنعت و معدن، 
کش��اورزی و دام��داری، مس��كن و 
شهرس��ازی  و تج��ارت و بازرگان��ی. 
این 1۸ مسئله اقتصادی در کنار ۸۲ 
مسئله از حوزه های دیگر، رتبه بندی 
100 مس��ئله کشور در س��ال 96 را 

شكل می دهد. 

اصالحات  اول: ضرورت  مسئله 
ساختاری اقتصادی

س��اختاری  اصالح��ات  ض��رورت 
اقتصادی به عنوان مهم ترین مس��ئله 
ایران در سال 1396 از طرف خبرگان 
همه حوزه های کش��ور معرفی ش��ده 
اس��ت. هرچند ای��ن موضوع مختص 
سال 96 نیس��ت اما به عنوان مسائلی 
حل نش��ده باقی مانده که راه فراری از 

آن نیست. 

مسئله دوم: بیکاری
به عم��ل آم��ده  ط��ی تحقیق��ات 
مهم ترین چالش جهان در ۵0 س��ال 
آین��ده، فقدان ش��غل و بیك��اری در 
کش��ورها خواهد بود؛ درحالی که این 
موضوع با شدت بیش��تری در کشور 
ما با توجه به جمعیت جوان آش��كار 
ش��ده اس��ت. در این می��ان، بیكاری 
فارغ التحصی��الن دانش��گاهی یك��ی 
از عوام��ل تأثیرگ��ذاری اس��ت که بر 
پیچیدگی ه��ای موض��وع در کش��ور 
افزوده که عمدتا به دلیل عدم تناسب 
دانشگاه و بازار کار و مشكل ساختاری 
در بخش عرضه و تقاضای نیروی کار 

است. 

مس�ئله س�وم: رکود ی�ا رونق 
اقتصادی

رکود اقتصادی ب��ه معنای از نفس 
افتادن فرآیند تولید و در نتیجه عدم 
ایجاد اشتغال متناسب یا حتی کاهش 
میزان اش��تغال در جامعه است. نرخ 
رش��د اقتص��ادی 11.6درصدی در 9 
ماه��ه س��ال 9۵، امیدواری ها را برای 
ت��داوم رون��د رو به رش��د تولید زنده 

کرده است. 

مسئله چهارم: سرمایه گذاری
چهارمی��ن مس��ئله اقتص��ادی که 
دوازدهمین مس��ئله کش��ور در میان 
100 چالش س��ال 96 شناخته شده، 
اصلی تری��ن الزمه تح��رك اقتصادی 

محسوب می شود. 

مسئله پنجم: بحران بانک ها
در وضعیت عدم ش��كل گیری بازار 
سرمایه عمیق، اقتصاد ایران به شدت 
بانك محور شده اس��ت، به طوری که 
می توان گفت بیش از 90درصد از بار 
تأمین مالی بنگاه های تولیدی وابسته 
به بانك هاست. در شرایطی که چنین 
وابس��تگی ش��دیدی به منابع بانكی 
وجود دارد، بروز هر بحرانی در شبكه 
بانكی می توان��د به تمامی بخش های 
اقتصاد تس��ری یابد. سیس��تم بانكی 
اکنون با حجم باالی مطالبات معوق و 
مشكوك الوصول مواجه است. از سوی 
دیگر سرمایه گذاری در بخش امالك 
و مستغالت به انجماد دارایی های آنها 
منجر ش��ده به همین دلیل رقابت بر 
س��ر جذب سپرده از سوی بانك ها به 
افزایش نرخ سود بانكی فراتر از سطح 

واقعی اقتصاد منجر شده است. 
عالوه بر این در سال 1396 موضوع 
رواب��ط بین المللی بانك ه��ا نیز حائز 
اهمی��ت و تعیین کنن��ده خواهد بود، 
چراکه بانك ها پ��س از رفع تحریم ها 
به دلیل عقب ماندگی از استانداردهای 
روز بانك داری هنوز موفق به برقراری 
روابط مطلوب با بانك های بین المللی 
نش��ده اند، بنابرای��ن اقتص��اد ای��ران 
مهم ترین رک��ن برق��راری ارتباطات 
بین المللی را به طور مطلوب در اختیار 
ندارد. فاصله نرخ س��ود بانكی با نرخ 
تورم از سوی رئیس کل بانك مرکزی 
به عنوان نم��اد، بحران بانك ها معرفی 
شده اس��ت. مس��ئله بحران بانك ها 
به عن��وان پنجمی��ن مس��ئله اقتصاد 
ایران و مسئله ۲1 کشور در سال 96 

شناخته شده است. 

مسئله شش�م: قاچاق و فربهی 
اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیرزمینی  حجم گس��ترده 
یك��ی از عارضه ه��ای مزم��ن اقتصاد 
ای��ران اس��ت و به بخش��ی از اقتصاد 
اطالق می ش��ود که فعالیتی قانونی یا 
غیرقانونی را پنهان از چش��م دولت و 

نظام مالیاتی اداره می کند. گس��ترش 
حجم اقتصاد زیرزمینی در کنار منافع 
مقطعی چون جذب بیكاران شهری و 
مهاجران روس��تایی مشكالت بزرگی 
همچون کاهش درآمد مالیاتی و البته 
کسری بودجه ایجاد می کند. یكی از 
اجزای اصلی بخش اقتصاد زیرزمینی 
قاچاق است که با تكیه بر فساد اداری 
و سیس��تمی انجام می ش��ود. مسئله 
قاچاق و مبارزه با آن موضوع شش��م 
اقتصاد و مس��ئله ۲6 کشور شناخته 

شده است. 

مسئله هفتم: بازار جهانی انرژی
ب��ه نظ��ر می رس��د تحوالت ب��ازار 
ان��رژی در س��ال 1396 تح��ت تأثیر 
چند عامل عمده قرار داش��ته باش��د. 
فناوری های  پیدایش  عامل  نخستین 
نوین استحصال نفت است که ذخایر 
نفتی در دسترس دنیا و به ویژه آمریكا 
را افزای��ش می ده��د. این عامل باعث 
خواهد ش��د قیمت نفت در کانال 40 
تا 60 دالری در س��ال 1396 ماندگار 
باشد. دومین مسئله بازیابی و افزایش 
س��هم ایران در بازار انرژی نسبت به 
دوران قبل از تحریم اس��ت که باز از 
ناحیه عرضه افزای��ش قابل مالحظه، 
قیمت انرژی را ب��ا محدودیت روبه رو 
می کند. س��ومین مس��ئله چشم انداز 
کاهش رشد اقتصادی چین به عنوان 
یك��ی از اصلی تری��ن متقاضیان نفت 
خام اس��ت ک��ه انتظار ثب��ات قیمت 
نفت را تحكیم می کن��د. تنها عاملی 
ک��ه می توان��د موج��ب ع��دم تحقق 
ثبات قیمت نفت ش��ود، درگیری ها و 
مواجهه های نظامی شدید در منطقه 
جنوب غرب آسیا است. بر این اساس 
سال آرامی برای بازار انرژی پیش بینی 
ش��ده است و کش��ورهای نفتی نباید 
چندان ب��ه بهبود وضعیت درآمدهای 
نفتی از محل افزایش قیمت نفت تكیه 
کنند. بازار انرژی به عنوان تامین کننده 
بخ��ش مهم��ی از بودجه کش��ور در 
اقتصاد وابس��ته به نفت ایران مسئله 
هفت��م اقتصاد و مس��ئله 44 کش��ور 

معرفی شده است. 

مس�ئله هش�تم: سیاست های 
خصوصی سازی و پیامدهای آن

دول��ت در ای��ران ط��ی دهه های 
گذشته با تغذیه از دالرهای نفتی فربه 
شده است و در نتیجه اکنون نه خود 
می تواند حرکت چابكی را در اقتصاد 
تحقق بخشد و نه به راحتی می تواند 
ب��ا کنار رفتن از صحن��ه، راه را برای 
بخش  های غیردولت��ی باز کند. عدم 
واقعی  شكل گیری خصوصی س��ازی 
چالش مهم اقتصاد شناخته می شود. 
اینك��ه تنها 13درص��د از واگذاری ها 
در بی��ش از ی��ك دهه گذش��ته به 
بخش خصوصی واقعی رسیده است، 
نشان می دهد چابك سازی اقتصاد از 
طریق خصوصی س��ازی محقق نشده 
است. شكل گیری بخش شبه دولتی 
به واس��طه این خصوصی سازی ها به 
چالشی جدید برای اقتصاد ایران بدل 
شده که در سال آینده نیز همچنان 
حائ��ز اهمیت اس��ت. این مس��ئله، 
موض��وع ش��ماره ۵1 در میان 100 

مسئله ایران شناخته شده است. 

مسئله نهم: تورم
اقتصاد ای��ران در زمینه نرخ تورم 
به آرزوی خود رس��ید و این نرخ در 
س��ال 9۵ تك رقمی ش��د اما تغییر 
مس��یر این شاخص استراتژیك یكی 
از احتمال های قوی در س��ال 96 به 
حس��اب می آید. نرخ تورم ماهانه در 

اس��فند س��ال 9۵ به ۲درصد رسید 
ک��ه در مقایس��ه با ماه ه��ای قبل از 
آن ک��ه عموما کمت��ر از یك درصد 
برای هر ماه به ثبت می رس��ید، رقم 
باالی��ی محس��وب می ش��ود. حفظ 
ت��ورم تك رقم��ی در دوره 1۲ماه��ه 
زمانی اتف��اق می افتد ک��ه میانگین 
ت��ورم ماهانه از 0.۸درصد فراتر نرود. 
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول نیز نرخ 
تورم س��ال جاری ایران را 11درصد 

پیش بینی کرده است. 

مسئله دهم: بودجه دولت
اقتصاد ایران در مسئله بودجه بندی 
با مشكالت س��اختاری روبه رو است. 
نماگره��ای اقتص��ادی بانك مرکزی 
نشان می دهد که درآمد سالم دولت 
یعنی مالیات ها، ب��ه زحمت تكافوی 
هزینه های ج��اری دولت را می دهد. 
این س��اختار معی��وب دول��ت را به 
وارد ک��ردن درآمد نفت در س��اختار 
بودجه حریص تر می کند که در واقع 
دست اندازی به دارایی نسل های آینده 
اس��ت. از سوی دیگر با محدود شدن 
درآمدهای نفتی و مقاومت دولت در 
برابر کوچك شدن، استقراض از بانك 
مرکزی به عنوان سریع ترین راه تأمین 
مال��ی مورد توجه ق��رار می گیرد که 
پیامد آن تورم اس��ت. دولت یازدهم 
برای پوشاندن کسری بودجه از ابزار 
جدی��د و کم عارضه تری تحت عنوان 
اوراق بهادار اس��المی استفاده کرده 
است. طبق آمار بودجه مصوب سال 
139۵ دولت 400 هزار میلیارد ریال 
از این اوراق در سال صادر کرده است. 

مس�ئله یازدهم: حج�م باالی 
بدهی های دولت

کشور با مش��كل بدهی های باالی 
خارج��ی روب��ه رو نیس��ت و همواره 
به علل گوناگون س��طح بدهی های 
خارجی پایین نگه داشته شده است. 

بح�ران  دوازده�م:  مس�ئله 
صندوق های بازنشستگی

صندوق ه��ای  اساس��ی  مش��كل 
بازنشس��تگی ورودی کم و خروجی 

زیاد است. 

مسئله سیزدهم: رکود مسکن
یكی از بخش های محرك اقتصاد 
بخش مس��كن اس��ت. توانایی ایجاد 
تع��داد زی��ادی ش��غل ب��ه صورت 
بخ��ش  غیرمس��تقیم  و  مس��تقیم 
مس��كن را به یك��ی از کلیدی ترین 
بخش ه��ا در اقتصاد ایران بدل کرده 
است. نتیجه این نقش پراهمیت این 
است که با ایجاد رکود در این بخش 
س��رعت حرکت رو به جلوی اقتصاد 
کم می شود. ماهیت بازار مسكن در 
طرف عرضه و تقاضا به گونه ای است 
که خواس��ته یا ناخواسته، رکودهای 
متناوب در آن عماًل قابل پیشگیری 
نیس��ت. ام��ا تدوین سیاس��ت های 
مناس��ب می تواند در خروج سریع تر 
ای��ن بخ��ش اقتص��ادی از کما مؤثر 
باشد. رکود مسكن مسئله 7۸ ایران 

شناخته شده است. 

س�هم  چهارده�م:  مس�ئله 
کشاورزی در رشد تولید ناخالص 

داخلی
به ج��ز نقاط معدودی از کش��ور،  
»الگوی کش��ت« با ش��رایط اقلیمی 
مناطق س��ازگاری ندارد. محصوالت 
کش��اورزی آب بر در شرایط استمرار 
خشكس��الی های اخی��ر به طور کلی 

مزیت خود را از دست داده اند. 

مش�کالت  پانزده�م:  مس�ئله 
زیرساختی ناوگان حمل ونقل

دارای  ای��ران  ناوگ��ان حمل ونق��ل 
مشكالت زیرساختی است که از سالیان 
دور تاکن��ون پیامدهای گوناگونی را بر 
کش��ور تحمیل کرده اس��ت. از تلفات 
و خس��ارت های باالی ناش��ی از سوانح 
ج��اده ای ک��ه بخش��ی از آن به خاطر 
ناایم��ن بودن جاده هاس��ت ت��ا موانع 
توس��عه تجارت و رس��یدن ای��ران به 
نقش ترانزیتی در منطقه به دلیل کافی 
ترانزیتی  نبودن مسیرهای حمل ونقل 
در این حوزه قابل دس��ته بندی اس��ت. 
این موض��وع به عنوان مس��ئله ۸1 در 
میان 100 مس��ئله کشور در سال 96 

قرارگرفته است. 

توس�عه  ش�انزدهم:  مس�ئله 
انفجاری بازار فناوری اطالعات

بازار فناوری اطالعات در کشورهایی 
که جمعی��ت نوجوان و ج��وان زیادی 
دارن��د معم��والً از پررفت وآمدترین و 
جذاب ترین بازارها محس��وب می شود 
و تراکن��ش مال��ی زی��ادی ب��ه همراه 
دارد. توس��عه ای��ن بازار تح��ت تأثیر 
زیرس��اخت های فن��اوری اطالعات که 
عمدتا توس��ط دولت تجهیز می ش��ود 
ق��رار دارد و به نظر می رس��د توس��عه 
زیرساخت ها در سال 1396 با نرخ رشد 
فزاینده نسبت به سال های اخیر تداوم 
یابد. این مس��ئله در میان 100 مسئله 
اصلی کشور در سال 96 رتبه ۸7 را به 

خود اختصاص داده است. 

مسئله هفدهم: ضرورت نوسازی 
شهری

در ماه های پایانی سال 139۵ واقعه 
پالس��كو بار دیگ��ر بخش��ی از بحران 
پنهان مانده ش��هرهای ایران را آش��كار 
کرد و ضرورت نوس��ازی ش��هری را به 
مطالبه ای عمومی بدل ساخت. به نظر 
می رس��د در س��ال 1396 از س��ویی 
ض��رورت بافت های فرس��وده ش��امل 
بافت های مسكونی شهری و روستایی 
و همین طور تجاری و اداری و از سوی 
دیگر ضرورت ایمن سازی ساختمان ها 
به خصوص در کالنشهرها از موضوعات 
مورد توجه باش��د. این مسئله رتبه 94 
را در میان 100 مسئله کشور در سال 

96 دارد. 

تقاب�ل  هجده�م:  مس�ئله 
کسب وکارهای نوپا و سنتی

ورود اس��تارتاپ ها به ب��ازار کار در 
س��ال 9۵ ش��كل جدی تری به خود 
گرفت. هرچند در یك دهه گذش��ته 
وب،  ب��ر  مبتن��ی  کس��ب وکارهای 
نش��انه هایی از کس��ب وکارهای نوین 
و وابس��ته ب��ه اینترنت را ب��روز داده 
بودند اما با روند س��ریع اس��تفاده از 
اس��مارت فون ها و همه گیر شدن آن، 
کس��ب وکارهای جدید از سوی نسل 
جدی��د کارآفرینان کش��ور راه اندازی 
شده اس��ت. پدیده هایی نظیر اسنپ 
ک��ه در زمین��ه حمل ونقل ش��هری و 
تاکس��ی س��رویس، تح��ول جدیدی 
به دنبال داش��ت، ب��ا مخالفت هایی از 
س��وی آژان��س داران و صاحبان قبلی 
این مش��اغل همراه شد. پیش بینی ها 
نش��ان می ده��د ک��ه در س��ال 96، 
نوین جایگاه بیشتری  کسب وکارهای 
در میان مش��اغل کشور پیدا خواهند 
کس��ب وکارهای  تقابل  بنابراین  کرد، 
س��نتی با ای��ن نوع مش��اغل ازجمله 
مس��ائل پیش روی اقتص��اد ایران به 
شمار می رود. این موضوع رتبه 99 را 
در میان 100 مس��ئله کشور در سال 

96 به خود اختصاص داده است. 

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در گزارش 100 مساله اصلی ایران در سال 96 تشریح کرد

18 چالش اقتصاد ایران
خبــــرنـامه

 مدیرکل وزارت صنعت از بازگشت  »ارج« به
 چرخه تولید خبر داد

حضور 2 سرمایه گذار در مزایده نهایی 
قطعی شد

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت با بیان اینكه برن��د ارج به زودی به چرخه 
تولید کش��ور بازمی گ��ردد، گفت: تأخی��ری در وعده  وزارت 
صنع��ت برای تعیی��ن تكلیف وضعیت ارج اتف��اق نیفتاده و 
وزارتخان��ه همه تالش خود را معطوف ب��ه   بازگرداندن این 

کارخانه به چرخه تولید کرده است. 
عب��اس هاش��می در گفت وگو با ایرنا با بی��ان اینكه گروه  
»توسعه ملی«  )از شرکت های زیرمجموعه بانك ملی( هیچ 
ت��وان و تخصصی در راه اندازی و اداره کارخانه ارج نداش��ته 
و اساس��اً  »این کاره« نب��وده، بیان داش��ت: این گروه طی 
س��ال های گذشته به تدریج ارج را رو به زوال برده، به طوری 
که امروز و پس از گذشت ۲6 سال شاهدیم این کارخانه نه 
مورد بازسازی قرار گرفته و نه فناوری ها و خطوط تولید آن 

به روز رسانی شده است. 
هاش��می خاطرنش��ان ک��رد: پ��س از اح��راز صالحی��ت 
درخص��وص تولیدکنندگ��ان و متقاضیان، ای��ن کارخانه به 
مزایده گذاش��ته خواهد ش��د و اکنون دو خریدار جدی که 
مورد تأیید و وثوق وزارتخانه هستند، برای حضور در مزایده 

معرفی شده اند. 

مدیرعامل بوئینگ خبر داد
آغاز تحویل هواپیماهای بوئینگ به 

ایران در سال 201۸
شرکت بوئینگ پیشرفت مس��تمری برای تكمیل شرایط 
فروش ۸0 فروند هواپیما به ایران ایر داشته و انتظار می رود 
نخستین فروند از این هواپیماها در سال آینده تحویل داده 
ش��ود که نخستین صادرات هواپیما از سوی آمریكا به ایران 
از زم��ان انقالب اس��المی خواهد بود.  دنی��س مویلنبرگ، 
مدیرعامل بوئینگ در نشس��ت عمومی س��االنه این شرکت 
هواپیماس��ازی با اعالم این خبر گفت: اگر هواپیماهایی که 
از س��وی ایران ایر سفارش داده شده، به فهرست سفارش ها 
اضافه ش��ود، فروش 90 درصد از تولید بوئینگ در دو سال 
آین��ده قطعی اس��ت و این موضوع ریس��ك کاهش تولید و 
اخراج احتمالی کارگران را کاهش می دهد.  براساس گزارش 
بلومبرگ، ق��رارداد 16.6 میلیارد دالری بوئینگ با ایران ایر 
و یك قرارداد جداگانه دیگر با ش��رکت هواپیمایی آس��مان، 
ش��عارهای انتخاباتی دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمریكا را 
به چالش می کش��د. وی از یك س��و وعده داده بود رویكرد 
سختگیرانه ای در قبال ایران خواهد داشت و از سوی دیگر، 
قول داده بود صادرات آمریكا را با حمایت از هزاران موقعیت 
ش��غلی بخش تولید، تقویت کند. ایرباس که رقیب اروپایی 
بوئینگ اس��ت، تحت قراردادی ب��ه ارزش 19 میلیارد دالر، 

تحویل هواپیما به ایران را آغاز کرده است.  

پاسخ وزارت نیرو به ادعای تولید برق از زباله در تهران
قائم مقام وزیر نیرو گفت در حال حاضر تولید برق از زباله 
تنه��ا در یك مورد آن هم در جن��وب تهران با ظرفیت ۲.۵ 

مگاوات با کمك دولت و وزارت نیرو انجام می شود. 
به گزارش ایس��نا، س��تار محمودی در حاش��یه نخستین 
نشس��ت تخصص��ی و کارگاه ه��ای آموزش��ی امنی��ت آبی 
در س��كونت گاه های انس��انی در ش��رایط کم آب��ی در جمع 
خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت تولید برق از زباله در 
ش��هر تهران گفت: با توجه به اینكه قیمت این انرژی بسیار 
باال اس��ت اما وزارت نیرو به دلیل ن��و بودن این صنعت این 
انرژی را با قیمت باالی��ی خریداری می کند. در حال حاضر 
این انرژی رش��د چندان��ی پیدا نكرده ل��ذا اگر حمایت های 
کافی از س��وی وزارت نیرو برای این ان��رژی صورت نگیرد، 

قطعاً نمی توان شاهد رشد آن بود. 
وی تصری��ح ک��رد: می ت��وان ب��ا قاطعیت اع��الم کرد که 
این بخش تنها حوزه ای اس��ت ک��ه وزارت نیرو در آن هیچ 
بده��ی ای ندارد و تمام پرداخت های خ��ود را به موقع انجام 

داده است. 
وی ظرفیت کل کش��ور در تولید برق را 76000 مگاوات 
دانست و افزود: ظرفیت ۲.۵ مگاواتی برای تولید برق از زباله 
ظرفیت محدودی است اما نكته قابل توجه این است که باید 

از این صنعت حمایت شود. 
وی ب��ا بیان اینكه در حال حاض��ر در جنوب تهران برای 
تولی��د برق از انرژی های حاصل از فاضالب برنامه ریزی هایی 
به صورت پایلوت انجام ش��ده اس��ت، عن��وان کرد: در حال 
حاضر این برنامه ریزی ها به مرحله بهره برداری رس��یده که 
تولیدکننده برق ای��ن پروژه حوزه آب وزارت نیرو و خریدار 
آن حوزه برق وزارت نیرو است.  به گفته وی، از این طریق 3 
مگاوات ظرفیت تولید برق در این منطقه پایلوت وجود دارد 
و باید به این نكته نیز اش��اره کرد ک��ه در حوزه انرژی های 
آب ای��ران در منطقه جایگاه ویژه ای دارد، چراکه از 76000 
مگاوات ظرفیت ایجاد ش��ده 11 هزار و ۵00 مگاوات در این 

زمینه تأمین برق صورت می گیرد. 

دریچه

 تصمیمی  که دولت قبل برای تولید بنزین گرفت 
خطرناک و پرهزینه بود

 پرونده بنزین های آلوده چگونه
 بسته شد؟ 

36س��ال پس از تصمی��م ایران برای خودکفای��ی در تولید 
بنزی��ن، این ه��دف در حالی ط��ی هفته جاری محقق ش��د 
ک��ه در دولت قب��ل پیگیری این هدف س��بب بروز مس��ائل 
زیست محیطی و تحمیل هزینه های مالی بر کشور شده بود. 

به گزارش خبرآنالین، درس��ت هش��ت س��ال پیش در 13 
اردیبهش��ت 13۸۸ خبرگزاری ه��ای خارجی خب��ر از تحریم 
بنزین ایران را منتش��ر کردند؛ خبری که حكایت از آن داشت 
که ب��ه زودی محدودیت هایی برای واردات این محصول ایجاد 
خواهد ش��د. مس��ئوالن وقت وزارت نف��ت در دولت محمود 
احمدی نژاد پیش��نهادی به رئیس جمه��وری وقت دادند که 
ب��ر مبنای آن تولید بنزین از طریق پتروش��یمی های کش��ور 
امكان پذی��ر ش��ود. احمدی نژاد به س��رعت این پیش��نهاد را 
پذیرفت و دس��تور اجرای این طرح را صادر کرد. احمدی نژاد 
حت��ی فراتر از این طرح اعالم کرد که به زودی ایران در تولید 

بنزین آن هم در عرض یك هفته به خودکفایی می رسد. 
در نهایت طرحی که از رئیس دولت اصرار و از کارشناس��ان 
هشدار در پی داشت، به  »طرح ضربتی افزایش تولید بنزین« 
معروف ش��د. قرار بود ظرف 4۸ س��اعت تولی��د بنزین از 4۵ 
میلیون لیت��ر به بیش از 6۵ میلیون لیت��ر افزایش پیدا کند. 
ه��دف از این طرح نی��ز تأمین تمام نیاز کش��ور به بنزین در 
ش��رایط خاص اعالم ش��د. محمود احمدی نژاد تیرماه س��ال 
۸9 اع��الم ک��رد که  »در صورت نیاز، ظ��رف مدت یك هفته 
می توانیم تولید بنزین خود را ۲0 میلیون لیتر افزایش داده و 

در این زمینه خودکفا شویم.«
همزمان نقدهای کارشناس��ان نس��بت به اجرای این طرح 
به دلیل بار مس��ائل هزینه ای و زیس��ت محیطی مطرح ش��د. 
کارشناس��ان بر این ب��اور بودند که برای ه��ر لیتر بنزین باید 
4۵ ت��ا ۵0 تومان هزینه تولید در نظر گرفته ش��ود، زیرا این 
اتف��اق توجیه اقتصادی ندارد و تولی��د بنزین مقرون به صرفه 
نیس��ت. هزینه این تولید حتی از دورزدن تحریم ها و واردات 
با واس��طه هم بیش��تر بود. با این حال دولتمردان دولت دهم 
اصرار داشتند که بگویند در آن شرایط بحرانی تولید بنزین از 

پتروشیمی ها مقرون به صرفه تر است. 

هشدارهایی که کارساز نشد
هش��دارهای کارشناسان کارس��از نش��د. به قولی وقعی به 
نظرات کارشناس��ی نهاده نش��د. طرح ضربت��ی تولید بنزین 
اجرایی ش��د. حاصل کار افزای��ش 9 میلیون لیتر تولید بنزین 
بود. مدت زمان زیادی نگذش��ت که کیفیت نازل بنزین تولید 
پتروش��یمی ها آثار خود را در آلودگی هوای شهرها به صورت 

گسترده نشان داد. 
بنزینی که تولید ش��ده بود با فرم��ول تبدیل ظرفیت تولید 
گازوئیل و نفت س��فید به بنزین و همچنی��ن تبدیل اتانول و 
متانول به بنزین، اجرایی شد. همین فرمول موجب شد هوای 
ش��هرها به اندازه ای آلوده شود که براس��اس اعالم مدیرعامل 
وقت ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران در طول س��ال های 
90 و 91 حت��ی ی��ك ه��وای پاك ی��ا حتی هوای س��الم در 

تابلوهای بررسی کنترل کیفیت هوای تهران به ثبت نرسد. 
ترک��ش این افزایش ضربت��ی تولید بنزین تنه��ا به اقتصاد 
کش��ور وارد نش��د، بلكه س��المت م��ردم نیز به خط��ر افتاد، 
به ط��وری که پزش��كان اعالم کردند که ای��ن بنزین  عناصری 
س��رطان زا دارد و برای افرادی که مش��كالت تنفسی یا قلبی 

دارند بسیار مضر بوده است. 
 اس��تفاده از ای��ن بنزین تولی��دی پتروش��یمی ها روزبه روز 
خطرناك تر و هش��دار ها روزبه روز بیشتر می شد؛ هشدارهایی 
ک��ه تا آخرین روزه��ای حضور محمود احمدی ن��ژاد در مقام 

رئیس جمهوری به آنها توجهی نشد. 
با روی کار آمدن دولت یازدهم، این موضوع به س��رعت در 
دس��تور کار بی��ژن زنگنه وزیر نفت و معصوم��ه ابتكار، رئیس 
سازمان محیط زیست قرار گرفت. با هماهنگی هایی که انجام 
شد، تولید بنزین در پتروشیمی ها متوقف شد. بیژن زنگنه در 
اسفند سال 9۲ اعالم کرد: »براساس گزارش شرکت پاالیشگاه 
و پخش، بنزین تولیدی در پتروشیمی ها قطعاً آالینده و خارج 
از استاندارد است و در دولت نیز توافق شده در سال 93 هیچ 
بنزین دریافتی از پتروشیمی نداشته باشیم و بنزین مورد نیاز 

را از جاهای دیگر از جمله واردات تأمین کنیم.«

انتقاد بی پایه به افزایش واردات نفت
توقف تولید بنزین از پتروش��یمی ها صدای اعتراض گروهی 
را بلند کرد؛ گروهی که خاس��تگاه فك��ری آنها عمدتا مخالف 
ب��ا دولت ب��ود. آنها به وزارت نفت انتق��اد می کردند که توقف 
تولید بنزین در پتروشیمی ها مساوی با افزایش واردات است. 
منتقدان بر ای��ن باور بودند که با توجه به کاهش درآمد نفت 
کش��ور، وقت مناس��بی برای افزایش واردات نفت نیست، اما 
دولت یازدهم با توجه به آلوده بودن بنزین های تولید شده در 
پتروش��یمی های داخل، تولید بنزین پتروشیمی ها را متوقف 
و واردات را جایگزی��ن آن ک��رد؛ موضوعی که اگرچه بار مالی 
برای دولت داشت، اما در کنار این تصمیم سرمایه گذاری برای 
تكمیل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در دستور کار دولت قرار 
گرفت؛ پاالیش��گاهی که فاز نخس��ت آن طی هفته جاری به 
بهره برداری رس��ید و قرار است در فاز دوم محصول بنزین این 

پاالیشگاه صادر شود. 
 در همی��ن رابطه رضا پدیدار، عض��و هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگان��ی ته��ران در گفت وگو با خبرآنالین گف��ت: »بنزینی 
ک��ه در داخل تولید می ش��د، در فرآیند پاالیش��گاهی نبود و 
در فرآیند پتروش��یمی تولید می ش��د. در فرآیند پتروشیمی، 
مواد پتروش��یمی را با عناصر مختلف بای��د مخلوط کرد و به 
همین ترتیب، به جای میعانات خوراك پتروش��یمی سوخت 
دریاف��ت کردن تبعات زیادی دارد و در آن محصول ناخالصی 

ایجاد می شود.«
وی اف��زود: »محصوالت��ی ک��ه در دول��ت قب��ل توس��ط 
پتروش��یمی ها تولید می شد، س��رطان زا بود. تصمیمی که در 
دولت گذشته گرفته شد، تصمیم خطرناکی بود و قیمت تمام 
ش��ده باالیی داش��ت. دولت یازدهم که آغاز به کار کرد، برای 

جلوگیری از خسارت جانبی ترجیح داد بنزین را وارد کند.«
دولت یازدهم چهار سال تولید بنزین در داخل را متوقف 
کرد و همزمان مش��غول توس��عه پاالیش��گاه ها برای تولید 
بنزین پاك در داخل کش��ور بود. س��رانجام پس از گذشت 
چهار سال، دولت توانست طرحی را که چندین سال پیش 
رها ش��ده بود ترمیم کند. قرار اس��ت با بهره برداری کامل 
از پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس، 36 میلیون لیتر بنزین با 
کیفیت یورو 4 و ۵ تولید ش��ود تا تولید بنزین کش��ور را به 
بی��ش از 100 میلیون لیت��ر در روز افزایش دهد؛ رخدادی 
که اگرچه سخت و با صرف هزینه به دست آمد، اما آرامشی 
بر مردم حاکم کرد که دیگر منشأ آلودگی هوا بنزین آلوده 

نیست. 
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وزارت جهادکش��اورزی با انتشار بیانیه ای 
ضم��ن رد ادع��ای رس��انه های منتقد دولت 
مبن��ی بر س��اختگی ب��ودن آم��ار تولیدات 
کش��اورزی دولت یازدهم تأکید کرد: کاهش 
واردات و بهبود 5 میلیارد دالری تراز تجاری 
منفی بخش کشاورزی نشان از واقعی بودن 
آمار بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید 
دارد، درحال��ی که آمار دولت نهم و دهم در 

این بخش ساختگی بود. 
مرک��ز رواب��ط عموم��ی و اطالع رس��انی 
وزارت جه��اد کش��اورزی در ای��ن بیانی��ه 
ضمن تأکید بر درس��ت بودن آمار تولیدات 
کشاورزی در دولت یازدهم، برای روشنگری 
اذه��ان عمومی افزوده اس��ت: آمار تولیدات 
کش��اورزی دولت دهم براس��اس بررس��ی، 
 مطالعات کارشناس��ی و طرح راستی آزمایی
 آمار و تبیین وضع موجود بخش کشاورزی 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در 
سال 1392 اصالح و اطالعات راستی آزمایی 
ش��ده مالک ارزیابی های آماری قرار گرفته 

بود. 
کاه��ش  می افزای��د:  گ��زارش  ای��ن 
دالری  5 میلی��ارد  بهب��ود  و  واردات 
بخ��ش کش��اورزی   تج��اری منف��ی   ت��راز 
)کاه��ش تراز تج��اری بخش کش��اورزی از 
منفی 8.1میلیارد دالر در سال 92 به منفی 
3 میلی��ارد دالر در س��ال 95( صح��ت آمار 
تولید 118 میلیون تن محصوالت کشاورزی 
در س��ال 95 را تأیی��د می کند، به طوری که 
همزمان و متناس��ب با رش��د تولید، واردات 
محص��والت کش��اورزی ب��ه کش��ور کاهش 
 داشته اس��ت؛ درحالی که آمار اعالمی تولید 
118 میلیون تنی محصوالت کش��اورزی در 
سال 1391 از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
دول��ت دهم در کنار آم��ار واردات 6 میلیون 
و  یک میلی��ون  گن��دم،  هزارتن��ی   691  و 
و میلی��ون  ی��ک  و   680 هزارتن��ی ش��کر 

 297 هزارتنی برنج در این سال، شاهدی بر 
غیر واقع��ی بودن آمار اعالمی تولیدات دولت 

نهم و دهم است. 

مع��اون ام��ور اقتص��ادی وزارت اقتصاد خواس��تار 
پایبن��دی دس��تگاه های اجرای��ی به ضواب��ط دولت 
الکترونیک براساس اس��تانداردهای نظام استعالمات 
مجوزهای کشور شد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی 
و دارایی )ش��ادا(، حسین میرشجاعیان طی سخنانی 
در همایش و کارگاه آموزش��ی »پیاده سازی و توسعه 
پنجره ه��ای واحد؛ بازخوانی تجربیات موفق جهانی« 
ب��ا بیان این مطلب، یک��ی از مهم ترین ضوابط دولت 
الکترونی��ک را توس��عه پنجره واح��د خواند و گفت: 
آیین نامه پنجره واحد خدمات شهری و پنجره واحد 
خدمات کشاورزی تهیه شده که جهت تصویب نهایی 
به هیأت دولت تقدیم خواهد ش��د. وی تصریح کرد: 
انتظار ما از دستگاه های اجرایی این است که ارتباطات 
مربوط به استعالمات و مکاتبات مرتبط با مجوزهای 
بین دستگاهی را در بستر شبکه ملی اطالعات انجام 
دهند. میرشجاعیان در ادامه 10 سرویس پر  نیاز نظام 
استعالمات کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و 
خدماتی را تأیید مدارک ثبتی، تأیید اطالعات هویتی، 
اساسنامه شرکت، تأیید اجاره نامه، استعالم وضعیت 
نظ��ام وظیفه، آگه��ی روزنامه رس��می، گواهی عدم 

سوءپیشینه، تأییدیه اماکن، تأیید مدارک تحصیلی و 
گواهی آموزشی عنوان کرد. وی با بیان اینکه تاکنون 
تعداد 8900 سرویس برای 1600 مجوز در قالب نقشه 
ملی استعالمات مجوزهای کش��ور احصا شده است، 
سهم قوه مجریه از این مجوزها را ۴0 درصد اعالم کرد. 
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، سرویس های بین 
دستگاهی را، هر نوع استعالم، مجوز پیش نیاز، مدارک 
مانند فتوکپی اسناد مختلف، اظهار نظرهای کارشناسی، 
تأییدیه، گواهینامه، فیش بانکی و مواردی از این دست 
عنوان کرد. وی بیشترین میزان استعالمات صادره در 
کشور را به ترتیب با 27 درصد مربوط به قوه قضاییه )با 
محوریت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور( با تعداد 
2هزار و ۴79 س��رویس، 18 درصد نیروی انتظامی با 
تعداد 1225 سرویس، 11 درصد وزارت اقتصاد با 982 
سرویس )به محوریت سازمان امور مالیاتی(، 9 درصد 
وزارت کش��ور با 798 سرویس )به محوریت سازمان 
ثبت احوال کشور( و 5درصد وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی با ۴15 سرویس اعالم کرد که در 
مجموع پاسخگویی به 70 درصد استعالمات کل کشور 

را بر عهده دارند. 

ارزیابی دولت یازدهم از منظری متفاوت

در ادبیات، فرهنگ و تاریخ سیاسی اکثر جوامع، به عملکرد 
دولت ه��ا نگ��اه ایجابی داش��ته و معموالً این س��وال را مطرح 
می کنن��د که دولت ها در ط��ول دوران حاکمیت خود چه کار 
مثبتی انجام داده و چه مقدار در کاهش مس��ائل و مش��کالت 
کش��ور تالش کرده و چه میزان زمینه رضایت، آسایش، رفاه و 

سعادت شهروندان را فراهم ساخته اند. 
این نوع نگاه و طرح چنین س��واالتی ب��ا توجه به روندهای 
ش��کل گرفته در دنیا بر مبنای توس��عه و پیشرفت، ضرورت ها 
و الزام��ات توس��عه ای، افزایش عقالنیت و درایت سیاس��ی در 
نظام های سیاسی و اداری کشورها و باالرفتن سطح پاسخگویی 
و مس��ئولیت پذیری دولت ه��ا در پرتو گس��ترش فناوری های 
ارتباط��ی و اطالعاتی، ام��ری طبیعی اس��ت. در دنیای امروز 
می توان به طور محسوس عملکرد و تأثیرگذاری مثبت دولت ها 
را در مدیری��ت سیاس��ی و اقتصادی جوامع مختلف مش��اهده 
کرد و نق��ش ایجابی و مؤثر آنها را در سرنوش��ت جوامع دید. 
کشورهای نوظهور اقتصادی که ثمره موج دوم توسعه هستند 
و بس��یاری از جوامعی که امروزه مراحل توسعه ای را با سرعت 
و حدت در حال پیمودن هس��تند و هر روز دستاوردهای آنها 
در زمینه های مختلف منتش��ر می ش��ود، از چنین دولت هایی 

بهره مند هستند. 
در مقابل این روند عادی و تقریباً در حال گسترش، جوامعی 
وج��ود دارند ک��ه عملکرد دولت در آنها نه ب��ر مبنای عملکرد 
مثبت بلکه بر مبنای عملکرد منفی آنها بررس��ی می ش��ود. در 
این نوع نگاه معموالً عملکرد س��لبی دولت بررس��ی و ارزیابی 
می ش��ود و در واقع این هدف دنبال می ش��ود که کدام دولت 
کمتر به کش��ور و جامعه زیان وارد س��اخته یا ب��ر هزینه ها و 
مشکالت جامعه افزوده است. در این نوع نگاه و بر خالف نگاه 
نخست، به دلیل بی نظمی و بی قاعدگی فضا و ساختار سیاسی، 
در ه��م ریختگی نظم سیاس��ی و نبود اه��داف و اولویت های 
مش��خص و پایدار، دولت ها دچار روزمرگی و بی برنامگی شده 
و به طور طبیعی توان و انرژی آنها صرف چالش های سیاس��ی 

داخلی و خارجی می شود. 
در چنین ش��رایطی نمی توان انتظار داش��ت که دولت ها در 
مسیری پایدار و توسعه محور گام بردارند بلکه رویکرد دولت ها 
عمدتا کوتاه مدت، تس��کینی و به عبارتی عوام گرایی است. این 
رویکرده��ا که معموالً با اهداف صرف سیاس��ی همراه اس��ت، 
طبعا دولت ها را به بیراهه کشانده و آنها را در مسیرهای غلط، 

سخت و پرهزینه می اندازد. 
برآین��د این رویکردها به لح��اظ منطقی و عقلی، چیزی جز 
ناکامی و شکس��ت دولت ها و تداوم و تعمیق ش��رایط س��خت 
و ناگوار برای جامعه نیس��ت. از این منظر ش��اید بتوان منطق 
ارزیاب��ی عملکرد دولت ها را بر مبنای درج��ه ناکامی و میزان 
تحمیل هزینه به جامعه و به عبارتی بد بودن دولت و مقایسه 

دولت ها با یکدیگر توجیه کرد. 
در ماه های اخیر و در آس��تانه انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
تحلیل و بررس��ی عملکرد دولت یازدهم به ش��دت داغ است و 
جریان مخالف دولت با بهره گیری از همه ابزارهای سیاس��ی و 
رسانه ای خود، عملکرد دولت یازدهم را به چالش کشیده است. 
این جریان با نگاه س��لبی و دمی��دن بر طبل انتظارات برآورده 
نش��ده مردم از دولت و همچنین برجس��ته ساختن مشکالت 
معیش��تی و اش��تغال به دنبال ناکام نشان دادن دولت یازدهم 
و ضرورت تغییر آن اس��ت. فارغ از اهداف سیاسی این جریان 
و ب��دون توجه به عملکرد مثبت دول��ت یازدهم در حوزه های 
سیاس��ی و سیاست خارجی و حتی در حوزه فرهنگ، می توان 
عملک��رد دولت یازدهم را بر مبنای هزینه ها و مش��کالتی که 
ب��ر جامعه به خصوص در ح��وزه اقتصادی ایج��اد کرد، مورد 
بررسی قرار داد و آن را با دولت های دیگر مقایسه کرد. بر این 
اس��اس می توان قاطعانه ادعا کرد که دولت یازدهم در مقایسه 
با دولت های گذشته به خصوص دولت های نهم و دهم، هزینه 
کمتری را به کشور وارد ساخته و کمتر به ساختار اقتصادی و 
سیاسی جامعه صدمه زده است. واقعیت این است که دولت ها 
در ایران مجبور به حرکت در مسیری مشخص هستند و کمتر 
واجد قدرت مانور و انعطاف برای مدیریت کشورند. با این حال 
در این مس��یر به لحاظ سیاسی تقریباً مشخص و تعیین شده 
نیز، نوع و س��رعت حرکت و همچنین رفت یا بازگش��ت دولت 
بسیار می تواند برای کشور و جامعه تعیین کننده باشد. شاقول 
و شناس��ه مهم در درجه ب��د بودن دولت ه��ا در ایران، درجه 
پوپولیس��تی بودن و کار کردن آنها و رویکرد آنها در سیاس��ت 
خارجی اس��ت. این دو شناسه به طور گسترده ای روی عملکرد 
دولت ها در حوزه اقتصادی و توس��عه ای که با معیشت و آینده 
اقتصادی کش��ور و مردم ارتباط دارد، تأثیرگذار اس��ت. دولت 
یازدهم هم از لحاظ درجه پوپولیس��م و هم به لحاظ سیاست 
خارجی هزینه و زحمت کمتری را به ایران وارد س��اخته است 
و از این منظر نمره بهتری را نسبت به دولت های دیگر با توجه 
به شرایط خاص سیاسی که کشور در آن قرار داشت، می گیرد. 
دلی��ل این مهم نیز حضور طیف��ی از مدیران باتجربه و عملگرا 
در دولت بود. از این منظر اگرچه دولت یازدهم در طول چهار 
س��ال صدارت خود، عملکرد شاخص و ایجابی مهمی در حوزه 
اقتصادی نداشت )به دلیل شرایط سیاسی و بین المللی( اما به 
بدترش��دن شرایط اقتصادی و تش��دید مشکالت در این حوزه 
نی��ز کمک نکرد. گرای��ش کمتر به بی انضباط��ی مالی، تالش 
ب��رای ایج��اد زمینه های ثب��ات اقتصادی، کاه��ش تنش های 
سیاس��ی در مناس��بات خارجی و تالش برای گس��ترده شدن 
چالش های سیاس��ت خارجی، جدای از اقدام بزرگ و تاریخی 
بازکردن فضای گفت وگ��و و تعامل با غرب به خصوص آمریکا 
از دس��تاوردهای مهم دولت یازدهم اس��ت. بنابراین حتی اگر 
از زاوی��ه و رویکرد درجه بدب��ودن دولت ها هم، عملکرد دولت 
یازدهم در مقایس��ه با دولت های دیگر بررسی شود  )به لحاظ 
شرایط خاصی که کشور در آن قرار داشت از جمله تحریم های 
اقتص��ادی و میراث دولت های نهم و دهم( دولت یازدهم نمره 

بهتری خواهد گرفت. 
منبع: خبرآنالین

افزایش یارانه دهک های پایین 
تورم زاست

عض��و هی��أت نمایندگ��ان ات��اق بازرگان��ی ای��ران معتقد 
اس��ت که تقس��یم بندی جامعه ب��ه ۴ و 96 درص��د می تواند 
در م��ورد دارایی ه��ای یک جامعه درس��ت باش��د، اما چنین 
تقس��یم بندی هایی در مورد درآمدهای اف��راد، علمی و دقیق 

نیست. 
باس��ابقه  فع��االن  از  ش��هریاری،  عدالتی��ان  جمش��ید 
بخش خصوصی در گفت وگو با ایسنا، با ارزیابی برخی شعارهای 
اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله افزایش دو یا 
س��ه برابری یارانه س��ه دهک پایین جامعه و ایجاد 5 میلیون 
شغل طی چهار س��ال آینده گفت: در مورد یارانه امکان پذیر 
اس��ت که دهک های پایین یارانه شان س��ه برابر شود؛ به این 
شرط که باید یارانه دهک های باال حذف و به دهک های پایین 

اضافه شود. 
وی ادامه داد: اما این اقدام مشکالت عجیبی را ایجاد خواهد 
کرد، اگر فرض کنیم دهک های پایین 150 هزار تومان یارانه 
دریاف��ت کنند، یک خانواده چهار نفره 600 هزار تومان یارانه 
خواهد گرفت و در این صورت به طبقه متوسط فشار می آید، 
 در ای��ن روش یارانه طبقه باال حذف می ش��ود و یارانه طبقه 
متوسط به میزان ۴5 هزار تومان ثابت می ماند و در عین حال 

باید تورم زیادی را هم تحمل کند. 
 ای��ن فعال اقتص��ادی در پاس��خ به این پرس��ش که ایجاد 
5 میلیون شغل طی چهار سال امکان پذیر است؟ گفت: ایجاد 
5 میلیون شغل امکان پذیر نیست، چون نیاز به سرمایه گذاری 
خیلی س��نگین دارد و برای این کار حتما باید جذب سرمایه 
خارجی شود چون صرفا با سرمایه داخلی چنین امری ممکن 
نیس��ت. در صورت عملی ش��دن این اقدام هم از طرفی دیگر 
تورم ش��دید ایجاد خواهد شد و به نظر نمی رسد ایجاد کردن 

سالی یک میلیون و نیم میلیون شغل امکان پذیر باشد. 
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره تقسیم بندی 
جامع��ه به 96 و ۴ درصد که از طرف یکی از کاندیداها مطرح 
ش��ده است، عنوان کرد: این گونه تقسیم بندی ها را هفت سال 
پیش در آمریکا هم در وال اس��تریت تحت عنوان یک درصد 
و 99 درصد مشاهده کردیم. همینطور در آلمان 2.5 درصد و 

97.5 درصد مطرح شد. 
وی افزود: اگر ثروت کش��ورها را و ن��ه درآمد را مالک قرار 
دهیم، بیشتر کش��ورهای دنیا با این مشکل روبه رو هستند و 
تعداد محدودی از افراد جامعه بیش��ترین دارایی را در اختیار 
دارن��د و احتماال در کش��ور ما ه��م این گونه اس��ت، اما این 

تقسیم بندی از نظر درآمد افراد مصداق ندارد.
 

یارانه به ابزار جمع آوری رأی تبدیل شده است
یک کارشناس اقتصادی گفت:  »اس��تفاده از بازار یارانه در 

تبلیغات نوعی بی اخالقی انتخاباتی است.«
 بهم��ن آرم��ان، تحلیلگر اقتصادی با اع��الم این مطلب به 
خبرآنالین گفت: »مس��ئله پرداخت یارانه، آن هم به ش��کل 
همگانی در دولت های نهم و دهم مطرح شد و طرحی به اجرا 

درآمد که اصوالً در هیچ کشوری از جهان انجام نمی شود.«
او با اش��اره به اینکه در تبلیغ��ات انتخاباتی، یارانه به ابزاری 
برای کسب رأی تبدیل شده است، تصریح کرد: »تاکنون هیچ 
یک از کاندیداهایی که ش��عار افزایش یارانه می دهند، به طور 

مشخص اعالم نکرده اند که منابع تأمین یارانه ها کجاست. 
محل تأمین یارانه ها در حالی مش��خص نیس��ت که منابع 
درآم��دی دولت ایران کاماًل مش��خص اس��ت؛ درآمد نفت و 
مالیات��ی و درآم��د حاصل از واگذاری ش��رکت های دولتی به 
بخ��ش عمومی و خصوصی، محل های تأمین درآمد دولت در 

ایران است.«
 او با تأکید بر اینکه تا همین جا نیز فش��ار سنگین ناشی از 
پرداخت یارانه در بودجه دولت مش��هود است، گفت: »وقتی 
دولت مجبور اس��ت این رق��م عظیم یارانه را ه��ر ماه توزیع 
کند، طبیعی است که تأمین بودجه عمرانی با دردسر روبه رو 
می شود و از 37 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پیش بینی 

شده، 13 هزار میلیارد تومان اعتبار محقق شد.«
 این کارش��ناس اقتصادی افزود:  »نتیجه این وضعیت رکود 
و بیکاری اس��ت، آن وقت کسانی که ش��عار پرداخت یارانه را 
می دهند، دول��ت را بابت رکود و نرخ ب��االی بیکاری مالمت 

می کنند.«
 وی با تأکی��د بر اینکه اصوالً همه م��ردم نیازمند دریافت 
یارانه نیستند، گفت: »پرداخت یارانه به قشرهای آسیب پذیر 
هرچند مرسوم است، اما هیچ کشوری نسبت به پرداخت یارانه 

همگانی اقدام نمی کند.«
 وی با ذکر مثال هایی از کش��ورهای توس��عه یافته در حوزه 
پرداخت یارانه گفت: »در کش��ور آلمان اگ��ر خانواده ای یک 
سرپرست داشته باشد و آن فرد نیز بنا به دالیلی نتواند فعالیت 
کند، یارانه ای به مبلغ یک هزار یورو دریافت می کند. در آمریکا 
نیز پس از طرح سیاس��ت های پوپولیستی ترامپ این مسئله 
مطرح شد که بخش هایی از جامعه یارانه دریافت کنند و حاال 
بررس��ی ها نش��ان می دهد 9 میلیون نفر از 320 میلیون نفر 

جمعیت این کشور مشمول دریافت یارانه هستند.«
 او گفت:  »به هر حال همانطور که می بینیم یارانه ها تنها به 
بخشی از جامعه تعلق می گیرد نه به همه آن، چرا که با یارانه 

نمی توان کشور و جامعه را اداره کرد.«
 این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:  »پرداخت یارانه، آن هم 
به صورت سراس��ری آثار زیانباری برای اقتصاد به همراه دارد، 
چرا که سبب می ش��ود اعتباراتی که باید صرف سازندگی در 
 کش��ور و اش��تغال پایدار ش��ود، صرف پرداخت یارانه شود.« 
او با اش��اره به اینکه در عمل یارانه  حتی نمی تواند سود مردم 
و یارانه بگیران را در بر داش��ته باش��د، گف��ت:  »می بینیم که 
فش��ارهای تورمی ناشی از پرداخت یارانه خود سبب می شود 
مش��کالت اقتصادی مردم دو چندان ش��ود.«این کارشناس 
اقتصادی با تأکید بر اینکه با پرداخت یارانه کشور را نمی توان 
اداره کرد، افزود:  »راه اداره کشور ایجاد اشتغال و درآمد پایدار 
اس��ت و امیدوارم نامزدها این بازار را کنار بگذارند و در فضای 

واقعی وارد رقابت شوند.«

علیرضا سلطانی
کارشناس اقتصاد سیاسی
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شماره 774

س��خنگوی دول��ت در واکن��ش ب��ه 
وعده های انتخابات��ی مبنی بر پرداخت 
250 ه��زار تومان یاران��ه گفت که اگر 
یارانه بخواهد 250 هزار تومان باش��د، 
تقریباً بای��د قیمت حامل ه��ای انرژی 

شش برابر شود. 
به گزارش ایس��نا، محمدباقر نوبخت 
در نشست خبری روز گذشته با اصحاب 
رسانه اظهار کرد: یارانه خانوارهای تحت 
پوش��ش کمیته امداد و بهزیس��تی که 
مستمری شان به طور متوسط 71 هزار 
تومان بود ب��ه 2۴0 هزار تومان افزایش 
یافت یعنی 3.۴ برابر که این در فروردین 

اجرا شد. 
س��خنگوی دولت با اش��اره به درآمد 
ش��رکت پاالیش و پخش یادآور ش��د: 
کل ف��روش در ای��ن ش��رکت 52 هزار 
میلیارد تومان اس��ت و بعد از کم شدن 
کسورات 36هزار و ۴00 میلیارد تومان 
 باق��ی می ماند ک��ه ب��رای یارانه ها باید 
۴1 هزار میلیارد تومان پرداخت ش��ود، 
به همین دلی��ل ای��ن مابه التفاوت 36 
هزار و ۴1 هزار از خزانه دولت پرداخت 
می ش��ود آن هم برای یارانه ۴5 هزار و 
500 تومانی. من به صداقت و ش��رافت 
کسانی که طرح افزایش یارانه را مطرح 
می کنند شک ندارم اما این حرف بسیار 
قابل تأمل است و امیدوارم منظورشان 
افزایش مستمری اقشار کم درآمد باشد 
که با توجه به صحبت هایی که کردم آن 

هم 3.۴ برابر افزایش یافته است. 
نوبخ��ت با بیان اینک��ه افزایش یارانه 
با توجه به ش��رایط موج��ود امکان پذیر 
نیس��ت، چراکه باید قیمت حامل های 
ان��رژی را زی��اد کنی��م، گف��ت: از نظر 
کارشناس��ی عدد مش��خص اس��ت که 
با داش��تن بنزین ه��زار تومانی و آنچه 

شرکت پاالیش و پخش کسب می کند 
به دس��ت می آورد. برای پرداخت یارانه 
۴5ه��زار و 500 تومان، 36هزار و ۴00 
میلیارد تومان منابع تأمین می شود. اگر 
یاران��ه بخواهد 250 هزار تومان باش��د 
تقریباً بای��د قیمت حامل ه��ای انرژی 
ش��ش برابر ش��ود که این روی اقتصاد 
ملی اثر می گ��ذارد و پول ملی را خراب 
می کند. کس��انی ک��ه می دانم بس��یار 
باش��رافت و با شخصیت هستند اما این 
حرف ها را بیان می کنند، حداقل بگویند 
این یارانه 250 هزار تومانی قرار است از 
چه جاهایی تأمین ش��ود و خوب است 
گفته هایی در جامعه منعکس نکنند که 

اشتباه باشد. 
وی با بی��ان اینکه ب��رای اجرای بند 
ب تبصره 12 الیحه برنامه شش��م برای 
همسان س��ازی حقوق بازنشس��تگان و 
رفع نابرابری ها در فروردین نس��بت به 
افزایش حقوق بازنشستگان اقدام شده 
است، افزود: این افزایش در گام نخست 
بود و به صورتی ش��کل گرفت که همه 
باال بیایند اما آنها که پایین تر هس��تند 
حقوق ش��ان بیش��تر افزای��ش می یابد، 
بنابرای��ن گروه های ی��ک و دو، 2785 
امتی��از، گروه س��ه 2385 امتیاز، گروه 
چه��ار 1985 امتیاز و گ��روه تا 20 که 
700 امتیاز به حقوق آنها اضافه ش��ده 
است. براساس افزایش امتیاز، حقوق ها 
افزای��ش یافته و تا پایان این ماه مرحله 

دوم هم انجام می شود. 
س��خنگوی دولت به پرداخت پاداش 
بازنشس��تگی فرهنگی��ان اش��اره کرد 
و گف��ت: ب��رای پ��اداش بازنشس��تگی 
فرهنگیان 2 هزار و 700 میلیارد تومان 
در 30 آذر پرداخ��ت کردیم و 3 هزار و 
۴00 میلیارد تومان دیگر برای سال 95 

باقی مانده بود که به کل پول آن توسط 
خزانه ب��ه وزارت آموزش و پرورش داده 
ش��ده و آنها بخش��ی از آن را پرداخت 
کرده اند و باقیمانده در خالل هفته معلم 

پرداخت می شود. 
وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال 
کناره گیری روحانی به نفع جهانگیری، 
تأکی��د کرد: هنوز هی��چ تصمیم نهایی 
گرفته نش��ده اس��ت، همه جریان های 
سیاس��ی اصالحات و اعتدال کاندیدای 
واحدش��ان آقای روحانی اس��ت. البته 
یک شخصیت برجس��ته و مدیر توانای 
اصالح طلب مثل آقای جهانگیری در این 
عرصه آمده اس��ت، اما هیچ یک از این 
جریان ها ایش��ان را به عنوان کاندیدای 

اصلی شان معرفی نکرده اند. 
سخنگوی دولت در واکنش به برخی 
وعده ها و انتقادات کاندیداها تصریح کرد: 
آیا این بحران و چهره سیاه و غیر معقولی 
که از اقتصاد ملی ترسیم شده طی این 
سه سال و نیم دولت تدبیر و امید ایجاد 
شده یا محصول عملکرد نظام جمهوری 
اس��المی طی 38 س��ال گذشته است. 
همه این س��یاه نمایی ها بی��ش از آنکه 
به دولت برگردد ب��ه نظام برمی گردد و 
نمی دانم آیا ما مجاز هس��تیم که چهره 
نظام را نامطلوب و کریه نش��ان دهیم، 
باید پرسید این کار به چه قیمتی انجام 

می شود. 
وی اضافه کرد: نکته بعدی مقایس��ه 
وضع موجود با وضع مطلوب است. وضع 
آنچنان که گفته می ش��ود سیاه نیست، 
ول��ی می دانیم که وض��ع موجود، وضع 
ایده آل هم نیس��ت. هر ک��س راجع به 
بخش خالی لیوان صحبت کند، درست 
اس��ت اما باید ببینیم تا سال 92 چقدر 
آب در لیوان بوده و تا س��ال 95 چقدر 

آب اضافه شده و چقدر دیگر باید اضافه 
ش��ود و آیا می شود به این دولت اعتماد 

کرد که بقیه ظرف را پر کند. 
نوبخت همچنین افزود: در س��ال 92 
رش��د منفی6 بوده و االن مثبت شده، 
آیا کارهای انجام ش��ده از س��ال 92 تا 
االن مورد توجه قرار گرفته است. وقتی 
ش��ما به االن می گویی��د بحران پس به 
س��ال 92 چه می گویید که تورم باالی 
۴0درصد و رش��د منفی 6 ب��ود، آیا آن 
بحران نبود؟ یا رس��انه ها امروز از بحث 
دره عمی��ق صحبت می کنند. خب این 
واقعیتی است و باید ببینیم در آن زمان 

کجا بودیم. 
وی ادامه داد: برنامه شش��م و برنامه 
بودج��ه و برنام��ه صد روزه مش��خص 
می کند که آیا می شود با این دولت ادامه 
داد یا نه. این سیاه نمایی ها بیش از آنکه 
عملکرد 3.5 س��اله دولت را زیر س��وال 
ببرد به نظام برمیگردد و نمی توان نظام 
را در خدمات به مردم ناکارآمد نش��ان 
داد، البته اشکاالتی وجود دارد و خیلی 

کارها باقی مانده که باید انجام بدهیم. 
س��خنگوی دولت درب��اره یک رقمی 
ک��ردن ن��رخ بیک��اری نیز گف��ت: در 
الیح��ه ای که در س��ند برنام��ه تقدیم 
مجلس کردیم، پیش بینی کرده ایم که 
در ط��ول س��ال های برنام��ه 765 هزار 
نفر س��االنه وارد بازار کار می ش��وند. اما 
براس��اس روال بلند مدت گذشته 51۴ 
هزار نفر به طور معمول می توانند شغل 
پیدا کنند، یعن��ی حدود 251 هزار نفر 
هر س��ال ب��ه جمعیت بیکاره��ا اضافه 
می شود. پس باید نه تنها مشاغل را بیش 
از 765 هزار نفر کنیم، بلکه باید در سال 
955 هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم تا 
به این 765 هزار ورودی پاس��خ بدهیم 

و اضاف��ه آن هم از بیک��اران موجود کم 
کند که تا پایان برنام��ه از نرخ بیکاری 

ما کم شود. 
وی همچنین بیان کرد: این حرف ها 
در برنامه ای اس��ت که از ماه گذشته در 
حال اجرای آن هس��تیم ک��ه برای این 
 کار نیاز به منابع داریم. مجلس س��االنه 
770 ه��زار میلیارد توم��ان را تصویب 
کرده که در هر س��ال س��رمایه گذاری 
کنی��م. برای س��ال 95 ای��ن رقم 33۴ 
ه��زار میلیارد تومان ب��ود. این رقم باید 
از هفت محل تأمین ش��ود؛ اولی تملک 
دارایی های سرمایه ای که باید 99 هزار 
و 600 میلی��ارد به طرح ه��ای عمرانی 
پول بدهیم. دوم تسهیالت بانکی است 
که در 95،  120هزار میلیارد بوده و باید 

190هزار میلیارد شود. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: 
سوم صندوق توس��عه ملی است که از 
36 هزار میلیارد باید به 72هزار میلیارد 
برس��د. چهارم بازار سرمایه است که از 
۴0 هزار میلیارد باید به 95 هزار میلیارد 
برسد. پنجم شرکت های دولتی است که 
از 60هزار میلیارد ب��ه 95هزار میلیارد 
برسد، شش��م آورده اشخاص است که 
بای��د از 1۴هزار میلی��ارد به 22میلیارد 

هزار برسد. 
وی ادامه داد: هفتم که از همه مهم تر 
اس��ت و البته ن��ه اینکه چش��م مان به 
بیرون باش��د بلکه یکی از سیاست های 
اقتصادی مقاومتی اس��تفاده از سرمایه 
خارجی است که 6 هزار میلیارد تومان 
ب��وده که باید ب��ه 195 ه��زار میلیارد 
تومان برس��د که برای تأمی��ن آن نیاز 
به 30میلیارد دالر فاینانس،  15میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی و 20میلیارد 

دالر مشارکت خواهد بود. 

سخنگوی دولت:

 یارانه 250 هزار تومانی
قیمت حامل های انرژی را شش برابر می کند

خبرنامه دریچه

معاون وزیر اقتصاد خواستار شد 

پایبندی دستگاه های اجرایی به ضوابط دولت الکترونیک
وزارت جهادکشاورزی با اعالم دستکاری آمارها در سال های 1384 تا1392  

آمارتولیدات کشاورزی دولت یازدهم ساختگی نیست



ب��ا فناوری جدید بان��ک مرکزی، 
کارت های بانکی شبیه س��ازی شده 
و از طریق نش��انه گذاری، مشتریان 
بانکی می توانند به جای استفاده از 
عابربانک ها و سایر کارت های بانکی 
از ابزارهایی مانند موبایل یا س��اعت 

برای پرداخت ها استفاده کنند. 
به گزارش ایس��نا، ناصر حکیمی، 
بانک  اطالع��ات  فن��اوری  مدیرکل 
مرک��زی روز گذش��ته در نشس��تی 
خبری به تش��ریح جزییات فناوری 
جدی��دی که از این پس در ش��بکه 
بانکی عملیاتی خواهد شد پرداخت. 
ب��ا  وی،  توضیح��ات  براس��اس 
توج��ه به سیس��تمی ک��ه طراحی 
ش��ده وقت��ی صاح��ب کارت ه��ای 
بانکی برای خرید به فروش��گاه ها یا 
دیگر  می کنند  مراجعه  خودپردازها 
نیازی نیس��ت که از ک��ارت بانکی 
برای انجام عملیات بانکی اس��تفاده 
کن��د. فرآیند به این صورت اس��ت 
ک��ه متقاض��ی برنامه و اپلیکیش��ن 
مربوط��ه را در گوش��ی موبایل خود 
نصب کرده و از ای��ن نرم افزار برای 
خرید استفاده می کند، به طوری که 
وقتی کارت بانکی را در این نرم افزار 
تعری��ف می کند آنگاه توس��ط بانک 

مربوطه رمزگذاری ش��ده و ش��ماره 
ک��ارت وی شبیه س��ازی می ش��ود، 
بنابرای��ن هنگامی که برای پرداخت 
به دستگاه های پوز مراجعه می کند 
با فعال ش��دن این نرم افزار گوش��ی 
موبایل را به دس��تگاه نزدیک کرده 
و از طریق نش��انه گذاری که کرده، 
پرداخ��ت در پایان��ه ف��روش انجام 
خواهد شد و دیگر نیازی به استفاده 
از کارت نیس��ت، از سویی دیگر در 
نیز  مورد دس��تگاه های خودپ��رداز 

همین اتفاق رخ می دهد. 
این در حالی است که این فناوری 
از امنیت بس��یار باالیی نس��بت به 
کارت ه��ای بانکی برخوردار اس��ت، 
بانکی  به طوری که اگ��ر کارت های 
دارای یک رمز هس��تند استفاده از 
این فناوری س��ه الی��ه امنیتی را به 
همراه خواهد داش��ت به گونه ای که 
در جریان نشانه گذاری که براساس 
این نرم افزار انجام می شود اول باید 
طرف اس��تفاده کننده رمز گوش��ی 
موبایل را باز کن��د، دوم رمز برنامه 
نش��انه گذاری و س��وم رم��ز کارت 
خواه��د بود که خ��ود امنیت آن را 
به ش��دت افزایش می ده��د و حتی 
هنگامی که گوش��ی موبایل مفقود 

ش��ود نگران��ی چندان��ی از باب��ت 
دسترس��ی به این نرم اف��زار و خالی 
ش��دن حس��اب بانکی وجود ندارد. 
در عین ح��ال به هنگ��ام مفقودی 
گوش��ی و جایگزینی موبایل جدید 
نرم افزار مجدد قابلیت تعریف داشته 

و برنامه های قبلی برمی گردد. 

سقف پرداخت ها و زمان اجرا
طب��ق آنچ��ه حکیم��ی توضی��ح 
داده ای��ن برنام��ه در ح��ال حاضر 
قابلیت اجرا داش��ته و از نخس��تین 
روز نمایش��گاه کت��اب در این محل 
به طور رسمی اجرایی خواهد شد و 
دستگاه های پوزی که مورد استفاده 
ای��ن قابلی��ت  از  ق��رار می گیرن��د 
برخوردار خواهند بود. س��قف قابل 
پرداخت ب��ا نرم افزار نش��انه گذاری 
۲۰۰ هزار تومان اس��ت که تا شش 
ماه آینده این س��قف تا ۵۰میلیون 
توم��ان یعنی به می��زان خریدهای 
روزان��ه کارت ه��ای بانک��ی افزایش 

خواهد یافت. 
نکته دیگر در رابطه با این فناوری 
ای��ن خواه��د ب��ود ک��ه در مراحل 
بع��د س��رویس های دیگ��ری به آن 
اضافه می ش��وند که از آن به عنوان 

متحول کننده صنع��ت پرداخت یاد 
می ش��ود. مرحله اول اینکه در قالب 
پرداخت های��ی ک��ه از آن به عنوان 
پرداخت های »ب��زن و برو« در دنیا 
یاد می ش��ود، دیگر نی��ازی به حتی 
وارد کردن رمز نیس��ت، یعنی کاربر 
گوش��ی موبای��ل خ��ود را نزدی��ک 
دس��تگاه پوز ق��رار داده و در کمتر 
از چند ثانیه پول برداشت می شود. 
فعاًل قرار است سقف پرداختی برای 
ای��ن رقم نی��ز تا ح��دود ۲۰۰ هزار 
تومان تعریف شود و در آینده امکان 
استفاده خواهد داشت. در واقع این 
نوع حالتی ش��بیه کی��ف پول های 

الکترونیکی دارد. 
ام��ا در فرآین��د دیگ��ر پرداخت 
مربوط به فضای مجازی اس��ت. این 
در حالی اس��ت ک��ه در حال حاضر 
بخش قابل توجهی از فروش��ندگان 
ترجیح می دهند در قالب کانال ها یا 
فروش��گاه های مجازی اجناس خود 
را عرضه کنند که البته اکنون برای 
پرداخت مبلغ فرآیندی که تا حدی 
پیچیده اس��ت انجام می شود. اما در 
قالب نشانه گذاری این امکان وجود 
دارد که بخشی از اطالعات مشتری 
که محرمانه هس��تند برداشت شده 

و مابقی در اختیار فروشندگان قرار 
می گیرد که در این حالت با شرایط 
امنیتی که برای آن پیش بینی شده 
پرداخت ها ب��ه راحتی انجام خواهد 

شد. 

 کمک دو سامانه برای اجرای 
فناوری نشانه گذاری

در راس��تای اج��رای ای��ن برنامه 
بانکی دو س��امانه س��هند  )سامانه 
هدایت نشانه دیجیتال( و همچنین 
مانا  )مرکز ارائه نشانه الکترونیکی( 
می دهن��د،  انج��ام  را  فرآین��دی 
به ط��وری که مانا ش��ماره رمز را به 
نش��انه و نش��انه را به ش��ماره رمز 
تبدیل می کن��د و بانک ها از طریق 
این شرکت ها می توانند به مشتریان 
خود خدم��ات دهند که البته ماناها 
می توانن��د به ص��ورت مس��تقل یا 

وابسته به بانک فعالیت کنند. 
از س��وی دیگ��ر س��امانه س��هند 
به گون��ه ای عمل می کن��د که وقتی 
در پرداخت نشانه گذاری انجام شود 
آن را ب��ه مانا هدای��ت کرده و از آن 
ش��ماره کارت را دریاف��ت می کند. 
سهند س��امانه ای است که به شبکه 

شتاب متصل است. 

مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی تشریح کرد

موبایلجایگزینکارتهایبانکیدرپرداختهامیشود

رئی��س بخ��ش نظارت مؤسس��ه  
»بافین« آلمان ک��ه یک نهاد فدرال 
ب��رای نظ��ارت مال��ی اس��ت، گفت: 
س��رعت پیش��رفت ام��ور پیوس��تن 
سیس��تم بانک��ی ایران ب��ه جهان به 
ان��دازه ای نیس��ت ک��ه ابت��دا تصور 

می شد. 
پیتر کروش��ل که برای شرکت در 
همایش پول��ی و بانکی ایران و اروپا 
به تهران آمده اس��ت، به ایرنا گفت: 
بیش از یک س��ال از لغو تحریم های 
هس��ته ای ایران می گ��ذرد اما هنوز 
کم��ی نگرانیم، زیرا نظ��ام بانکداری 
ایران برای پیوستن به سیستم بانکی 
جهان، هنوز چالش های زیادی پیش 

رو دارد. 
وی اضافه ک��رد: برخی بانک های 
ایرانی به س��وئیفت متصل شده اند و 
ش��ماری دیگر که صالحیت الزم را 
به دس��ت آورده اند، ب��ه زودی به این 

شبکه متصل می شوند. 
کروش��ل تصری��ح ک��رد: آلمان از 
نخس��تین کش��ورهایی ب��ود که به 
سرعت برای حمایت از کسب و کارها، 
ب��ا بانک ه��ای ایرانی ارتب��اط بانکی 

برقرار کرد. 
به گفت��ه وی، بانک ه��ای آلمانی 
ایرانی را  همک��اری ب��ا طرف ه��ای 
آغ��از کرده اند و س��طح تس��هیالت 
اختصاص��ی آنها به س��رمایه گذاران 
آلمانی ک��ه قصد ایجاد کس��ب و کار 

در ایران دارند، در سال ۲۰16 بیش 
از ۲میلی��ارد دالر بود اما متأس��فانه 
به دالی��ل زیادی از این تس��هیالت 
ک��ه  نکرده ان��د  اس��تفاده  چن��دان 
امیدواری��م در بلندمدت این موضوع 

رفع شود. 
ای��ن کارش��ناس آلمان��ی، انتقال 
دارای��ی از طری��ق نظام بانک��ی را تا 
ان��دازه ای خ��وب دانس��ت و افزود: 
اکنون شعبه برخی بانک های ایرانی 
در اروپا فعال اس��ت اما با طرف های 
خارجی زیادی همکاری ندارند، زیرا 
برخی بانک های بزرگ به طور کامل 
از برق��راری تعامالت بانک��ی با آنها 

خودداری می کنند. 
وی ادام��ه داد: برخ��ی بانک های 

ب��زرگ دیگ��ر، به ط��ور انتخاب��ی با 
ایرانی همکاری می کنند،  طرف های 
ب��ه این معن��ی که فق��ط در برخی 
فعالیت ها با آنها تعامل بانکی دارند. 

کروش��ل افزود: با توج��ه به اینکه 
متوس��ط  و  کوچ��ک  بانک ه��ای 
زی��ادی حاضر به همک��اری بانکی با 
بنابراین  هس��تند،  ایرانی  طرف های 
فضا ناامیدکننده نیست اما در آینده 

اوضاع باید بهتر شود. 
گفتنی اس��ت چهارمی��ن همایش 
پول��ی و بانک��ی ای��ران و اروپا نهم و 
دهم اردیبهشت ماه در تهران برگزار 
ش��د. رئی��س کل بان��ک مرکزی در 
این همایش گفت: در آینده نزدیک 
ش��اهد گس��ترش رواب��ط بلندمدت 

بانک ه��ای  و  اروپای��ی  بانک ه��ای 
ایرانی به وی��ژه در زمینه تأمین مالی 
طرح های عمرانی و تولیدی کش��ور 

خواهیم بود. 
ولی اهلل س��یف اف��زود: روابط مالی 
و بانک��ی ای��ران و اروپ��ا به ش��کل 
و  اس��ت  توس��عه یافته  فزاین��ده ای 

جدی تر می شود. 
آمارهای بانک مرکزی نیز نش��ان 
می دهد 633 بانک در س��ال 138۵ 
کارگزار نظ��ام بانکی ایران بودند که 
۲77 مورد در آس��یا، ۲83 بانک در 
اروپا و 3۵ مورد در آفریقا قرار داشته 
است. سهم قاره آمریکا نیز ۲4بانک 

و اقیانوسیه 14 بانک بوده است. 
در فاصل��ه س��ال های 1386 ت��ا 

1391 ش��مار بانک ه��ای کارگ��زار 
نظام بانکی ایران به ترتیب به ۵13، 
364، 34۰، ۲64، 164 و 119 مورد 
کاهش یافت که نش��ان دهنده پیوند 

این امر با تحریم هاست. 
ش��مار بانک ه��ای کارگ��زار ایران 
به دلیل تش��دید تحریم ها در س��ال 
139۲، دو رقمی ش��د و عدد 4۰ را 
ثبت کرد. این میزان یک س��ال بعد  
)1393( ب��ه 3۰ بان��ک در کل دنیا 

تقلیل یافت. 
پس از مذاکرات هسته ای و توافق 
برجام  )برنامه جامع اقدام مشترک( 
در س��ال 1394 رون��د رو به رش��د 
روابط کارگزاری آغاز ش��د و ش��مار 
بانک ه��ای کارگزار نظام بانکی ایران 
دوباره س��ه رقمی ش��د و عدد 1۰3 

بانک را ثبت کرد. 
آخرین آمارهای اعالم ش��ده بانک 
مرکزی مرب��وط به 1۰ ماهه س��ال 
139۵ ای��ن می��زان را ۲34 م��ورد 

نشان می دهد. 
آن گونه ک��ه آمار 1۰ ماهه س��ال 
139۵ نش��ان می دهد، در این مدت 
ایران با 14۵ بان��ک اروپایی ارتباط 
کارگزاری برقرار کرد اما این س��هم 

برای آسیایی ها فقط 8۲ بانک بود. 
نکته دیگ��ر آنکه نظام بانکی ایران 
توانس��ت ب��ار دیگر در هر ک��دام از 
قاره ه��ای آمریکا و اقیانوس��یه یک 

همکار بانکی دست و پا کند. 

یک مقام بانکی آلمان: 

سرعت پیوستن نظام بانکی ایران به جهان کند است

در مشهد افتتاح شد
4تاالر اختصاصی معامالت سهام 

کارگزاری بانک پاسارگاد
مدیرعامل کارگزاری بانک پاس��ارگاد از گش��ایش تاالر 
اختصاصی شهر مشهد خبر داد و اعالم کرد که در راستای 
ارتقای کمی و کیفی خدمات رسانی به مشتریان در استان 
خراسان رضوی این تاالر اختصاصی به بهره برداری رسید. 
محمد عابد با اعالم این خبر گفت: از آنجایی که فعالیت 
اصلی کارگزاران بورس، طراحی و اس��تفاده از ابزارها برای 
توسعه بازار سرمایه است، کارگزاری بانک پاسارگاد نسبت 
به راه اندازی تاالر اختصاصی جدید در ش��هر مشهد اقدام 
کرده و این تاالر به منظور تکریم مش��تریان این کارگزاری 

افتتاح شد. 
مدیرعام��ل کارگ��زاری بانک پاس��ارگاد ادام��ه داد: در 
این تاالر تالش ش��ده تا امکانات الزم در فضایی مناس��ب 
ب��رای س��رمایه گذاران اعم از سیس��تم آنالین و متصل به 
معامالت جهت پیگیری بازار و خدمات رس��انی مطلوب تر 
به سهامداران ارائه شود. همچنین در این تاالر اختصاصی 
مجموعه ای از متخصصان بازار سرمایه تالش خواهند کرد 

تا خدماتی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند. 
وی تصری��ح کرد: یکی از محاس��ن بازار س��رمایه برای 
س��رمایه گذاران و فعاالن آن دسترسی راحت به این بازار 
اس��ت که با در نظر گرفت��ن موقعیت جغرافیایی این تاالر 
در جنب ایستگاه قائم متروی مشهد، به نیاز مشتریان این 
ش��هر در کمترین زمان ممکن و به س��هولت هر چه تمام 

پاسخ داده می شود. 

مدیرعامل بانک قوامین: 
صندوق های سرمایه گذاری رقیب 

بانک ها شدند
مدیرعام��ل بانک قوامین خواس��تار هماهنگی نهادهای 
نظارت��ی دو بازار پول و س��رمایه برای کاهش نرخ س��ود 
بانکی ش��د و گف��ت: صندوق های س��رمایه گذاری رقیب 

بانک ها شدند. 
غالمحس��ن تقی نت��اج در گفت وگ��و ب��ا ایبن��ا درب��اره 
تصمیمات جدید ش��ورای پول و اعتبار و نظام بانکی برای 
نرخ سود بانکی، افزود: موسسات پولی و بانکی با محوریت 
و مدیریت نظارتی بانک مرکزی جمع بندی کرده اند که تا 
آنجا که ممکن اس��ت در راستای کاهش نرخ تورم حرکت 

کنیم. 
مدیرعام��ل بان��ک قوامین با بی��ان اینکه ب��ازار پولی و 
بانک��ی رقیب نزدیکی به ن��ام بازار س��رمایه دارند، گفت: 
طی س��ه یا چهار س��ال اخیر در بانک مرکزی رویکردی 
مدیریت و هدایت ش��د و آن کاهش نرخ س��ود بانکی بود 
که در حال حاضر به 1۵، 16 درصد رس��یده است؛ اما به 
یکباره مش��اهده شد که با مطرح شدن بحث صندوق های 
س��رمایه گذاری، نرخ های س��ود بانکی عقبگ��رد کرد. این 
صندوق ها توس��ط بازار س��رمایه طراحی شده بودند تا به 
رون��ق این بازار کمک و منابعی را جذب کنند و اصطالحا 

یک نرخ سود تضمین شده ای را داشته باشند. 
نتاج ادام��ه داد: صندوق ه��ای س��رمایه گذاری باید در 
راستای خریدوفروش سهام مورد استفاده قرار می گرفتند؛ 
این در حالی اس��ت که صندوق های مذکور با استقرار در 
بازار س��رمایه خود به محلی برای جذب دوباره سپرده در 
بانک ها تبدیل شدند، بنابراین نه تنها به رونق بازار سرمایه 
کمکی نکردند، عماًل نهضت کاهش نرخ س��ود بانکی را با 
کندی مواجه کردند و در عمل ش��اهد آغ��از رقابت برای 

افزایش نرخ و رسیدن آن به بیش از ۲۰درصد شد. 
وی خاطرنش��ان کرد: با ای��ن وجود اج��ازه ندادیم که 
نرخ ب��ازار بین بانکی از ۲۰درصد افزای��ش یابد ولی عماًل 
در بخش جذب س��پرده های درش��ت متأس��فانه ش��اهد 
پرداخ��ت نرخ های باال هس��تیم. از س��وی دیگر نرخ تورم 
ح��دود 6درصد اعالم ش��ده؛ این در حالی اس��ت که نرخ 
تجهیز مناب��ع در نظام بانکی به ۲۵درصد می رس��د، نرخ 
بازار بین بانکی هم در حال حاضر کمتر از ۲۰درصد است. 
مدیرعام��ل بانک قوامین تصریح ک��رد: گرچه بازار بین 
بانکی نمی تواند مبنای کل اقتصاد باش��د، زیرا نرخی یک 
شبه اس��ت و هر بانکی در پایان روز اگر با مازاد نقدینگی 
مواجه شود به بانکی که دچار کسری است منابع می دهد. 
منته��ا مش��کلی ک��ه در حال حاضر مش��اهده می ش��ود 
ناهماهنگی بی��ن بازارها به ویژه بازاره��ای نزدیک به هم 

یعنی پول و سرمایه است. 
نتاج ب��ازار را تعیین کننده نرخ س��ود بانکی دانس��ت و 
تصری��ح کرد: اگر بازارها هماهنگ باش��ند و صندوق های 
س��رمایه گذاری به س��مت نرخ های ۲۲ و ۲3درصد برای 
تجهی��ز مناب��ع نروند، وضعی��ت بهتر خواهد ش��د، زیرا با 
این نرخ ها به س��مت نظ��ام بانکی رفته و ب��ا نرخ ذخیره 
قانونی بانک مرکزی به ۲۵درصد می رسد، اما چنانچه این 
بس��تر از بین برود خود به خود پول ها در نظام بانکی آرام 

می گیرد و کم کم به سمت کاهش پیش می رود. 

صندوق بین المللی پول: 
اصالحات اقتصادی می تواند موتور 

رشد خاورمیانه را تقویت کند
صن��دوق بین المللی پول در آخری��ن ارزیابی اقتصادی 
منطقه ای خود اعالم کرد که رشد اقتصادی در کشورهای 
منطق��ه خاورمیانه و ش��مال آفریقا اندک��ی افزایش یافته 
اس��ت و اصالحات اقتصادی می تواند موتور رشد اقتصادی 

این منطقه را تقویت کند. 
صن��دوق بین المللی پ��ول این افزایش را ب��ه باال رفتن 
قیمت نفت و بهبود چش��م انداز صادرات نس��بت داد و در 
عین حال تأکید کرد که جنگ داخلی و نرخ باالی بیکاری 
همچنان بر چش��م انداز رش��د اقتصادی این منطقه تأثیر 
منفی می گذارد. بنا به اعالم صندوق یاد شده، کشورهای 
ای��ن منطقه باید به اجرای برنامه های��ی که اقتصاد آنها را 
متنوع می کند ادامه دهند و سیاست هایی اجرا کنند که از 
تولید و بهره وری حمایت کند، مانند تحصیل و اصالحات 

زیربنایی. 
جهاد آزور، مدیر دپارتمان خاورمیانه و آس��یای مرکزی 
صن��دوق بین المللی پول در دوبی گف��ت: محیط جهانی 
مطلوب ت��ر و افزای��ش قیمت ه��ای نفت موج��ب افزایش 
س��رعت رش��د اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 

شده است. 
وی اف��زود: با این حال، بنا ب��ه پیش بینی این صندوق، 
نرخ رش��د کش��ورهای منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا 
آنقدر کم است که نمی تواند به اندازه کافی اشتغال ایجاد 

کند یا استانداردهای زندگی را بهبود بخشد. 
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پیش بینی بازار سکه و طال در آستانه انتخابات
قیمت سکه ها واقعی می شود

رئی��س اتحادیه ط��ال و جواهر گفت ک��ه کاهش تقاضا و 
پایین آمدن قیمت جهانی طال از جمله عوامل مؤثر در افت 
قیمت انواع س��که است و همچنین قیمت ها در حال واقعی 
ش��دن هستند.  محمد کش��تی آرای در گفت وگو با ایبنا، در 
واکن��ش به کاهش قیمت انواع س��که و طالی 18 عیار طی 
روزهای اخیر در بازار افزود: طی روزهای اخیر قیمت جهانی 
طال ب��ا کاهش حدود 8 دالری مواجه ش��د که این موضوع 

عاملی در کاهش قیمت طال و سکه در بازار تهران است. 
رئیس اتحادیه طال و جواه��ر ادامه داد: همچنین کاهش 
تقاضای انواع سکه نیز از دیگر عواملی است که باعث کاهش 

قیمت سکه در بازار تهران شده است. 
وی گف��ت: در هفته های گذش��ته نیز اعالم ش��ده بود که 
قیم��ت طال و س��که با قیمت واقعی فاصل��ه دارد و در حال 
حاض��ر نیز ما ش��اهد کاهش قیمت ها و واقعی تر ش��دن آن 

هستیم. 
کش��تی آرای درباره پیش بینی خود از قیمت س��که و طال 
طی هفته های آتی گفت: اگر همین روند فعلی ادامه داشته 
باش��د و اتفاق تأثیرگذاری رخ ندهد، بازار روند فعلی خود را 

ادامه خواهد داد. 
وی در واکن��ش ب��ه اینکه قیم��ت انواع س��که و طال در 
آس��تانه انتخابات ریاس��ت جمهوری و م��اه مبارک رمضان 
چگون��ه خواه��د بود؟ توضی��ح داد: به نظر من ب��ازار تحت 
تأثیر انتخابات ریاس��ت جمهوری نخواهد بود، اما با آغاز ماه 
مبارک رمضان ب��ه دلیل کاهش تقاضا، ش��اهد افت قیمت 

سکه خواهیم بود.
ب��ه گفته رئیس اتحادیه طال و جواهر قیمت طال به دلیل 
اینک��ه تابعی از قیمت جهانی اس��ت، ای��ن دو رویداد تأثیر 

محسوسی بر بازار طال نخواهد داشت. 

قیمت سکه و دالر کاهش یافت
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 3.76۲ تومان 
و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی طرح جدی��د را 1.۲11.۲۰۰ 
توم��ان تعیین کردند که نش��ان دهنده کاهش قیمت دالر و 

همچنین کاهش قیمت انواع سکه است.
ه��ر یورو در بازار آزاد 4.1۵۵ تومان و هر پوند نیز 4.86۵ 
تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 668.۵۰۰ تومان 
و هر ربع س��که 377.۰۰۰ تومان فروخته شد. هر سکه یک 
گرمی ۲۵9.۰۰۰  تومان خرید و فروش شد و هر گرم طالی 

18 عیار 116.34۵ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.76۲دالر آمریکا

4.1۵۵یورو اروپا

4.86۵پوند انگلیس

1.۰33درهم امارات

1.۰84لیر ترکیه

۵7۰یوان چین

3۵ین ژاپن

۲.911دالر کانادا

3.834فرانک سوییس

1۲.3۲۰دینار کویت

1.۰۰۵ریال عربستان

3۲۰دینار عراق

7۰روپیه هند

884رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۰3.9۵۰مثقال طال

116.34۵هر گرم طالی 18 عیار

1.179.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.۲11.۲۰۰سکه طرح جدید

668.۵۰۰نیم سکه

377.۰۰۰ربع سکه

۲۵9.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

نرخنــامه
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 
چهارمی��ن روز معامالتی هفته با 115 واحد 
رش��د و ثبت رقم 79 هزار و 942 واحد، در 
آس��تانه ورود به کانال 80هزار واحدی قرار 
گرفت. ب��ا توجه به روند صعودی ش��اخص 
کل بورس، پیش بینی می ش��ود شاخص کل 
بورس تا رقم 81 هزار واحد که س��قف سه 
س��اله مقاومتی آن به ش��مار می رود، رشد 
کند. پس از ریزش ش��اخص کل بازار سهام 
از دی ماه س��ال 1392 تاکنون، دماس��نج 
بورس هیچ گاه از این رقم فراتر نرفته است. 
از س��وی دیگ��ر روز گذش��ته در گروه های 
پیشروی بازار، س��هامداران عمده و حقوقی 
در حال��ی از طریق معام��الت درون گروهی 
به منظور شناسایی س��ود در مجمع ساالنه 
س��هامداران فعال ش��دند که شاهد افزایش 
قیمت سهام در برخی نمادهای شاخص ساز 
بازار س��هام بودیم. در این میان معامله گران 
حقیق��ی، همچنان به س��هم های کوچک و 

بازار دومی اقبال نشان می دهند. 

حضور گسترده حقوقی ها 
روز گذش��ته معامله گ��ران حقوقی حضور 
گس��ترده ای در بازار سهام داشتند. در پایان 

معامالت نیز بان��ک تجارت با معامله بلوکی 
287 میلیون سهمی به ارزش 190 میلیارد 
ریال بیش��ترین حج��م و ارزش معامالت را 
داش��ت. چنان که در ب��ازار دو بورس تهران 
که ب��ه معامالت درون گروهی س��هامداران 
عم��ده اختصاص دارد بیش از 287 میلیون 
س��هم بانک تج��ارت ب��ه ارزش بیش از 19 
میلی��ارد توم��ان به کده��ای درون گروهی 
س��هامداران عمده انتقال یافت. در هلدینگ 
س��رمایه گذاری  خلیج ف��ارس  پتروش��یمی 
ایرانیان 20 میلیون س��هم به ارزش بیش از 
2میلیارد تومان را به کدهای درون گروهی 
خ��ود انتق��ال داد. همچنی��ن 10 میلی��ون 
س��هم پاالیش نفت تهران به ارزش بیش از 
2.5 میلی��ارد تومان در مح��دوده صفر تابلو 

بازارگردانی شد. 
در س��رمایه گذاری مس��کن ته��ران اما 8 
میلیون س��هم به ارزش بیش از یک میلیارد 
تومان ب��ه کدهای درون گروهی س��هامدار 
عمده انتقال داده شد. در ذوب آهن اصفهان 
نیز بیش از 263 میلیون س��هم این شرکت 
ب��ه ارزش بی��ش از 21میلی��ارد توم��ان به 
کدهای درون گروهی سهامدار عمده انتقال 
یافت. ب��ه عالوه بیش از 42 میلیون س��هم 
ف��والد مبارک��ه اصفهان ب��ه ارزش کمتر از 
6میلی��ارد تومان در محدوده صف��ر تابلو با 
معامالت انتقالی سهامدار عمده روبه رو بود. 

با گروه های بازار سهام
در معامالت روز سه ش��نبه نماد ش��رکت 
ارتباطات س��یار ای��ران بیش��ترین نقش را 
در نوس��انات صعودی دماس��نج بازار سهام 
داشت. پس از این نماد خدمات انفورماتیک 
و صنایع پتروش��یمی خلیج فارس بیشترین 
نقش را در رش��د ش��اخص کل داشتند. در 
ط��رف مقابل اما گروه مپن��ا، پارس خودرو و 
فوالد خراس��ان بیش��ترین تأثیر را در افت 
دماس��نج بازار سهام ایفا کردند. روز گذشته 
قندی هایی که طی روزهای گذشته توانسته 
بودند رش��د یکدس��تی را تجرب��ه کنند در 
تعدادی از نمادها ش��رایط کاهشی را تجربه 
کردند. هر چن��د برخی نمادها در این گروه 
رش��د بیش از 4 درصدی را تجربه کردند. از 
سوی دیگر گروه اس��تخراج کانه های فلزی 
نمادهای��ی همچ��ون معادن بافق، توس��عه 
مع��ادن روی ایران و باما توانس��تند بیش از 
4 درصد رشد داشته باشند. در گروه خودرو 
نمادهایی همچون ایران خودرو، ایران خودرو 
دیزل، ریخته گ��ری تراکتورس��ازی ایران و 
مهندس��ی صنعت��ی روان ف��ن آور، از جمله 
نمادهای��ی بودند ک��ه در قیم��ت پایانی از 
خود رشد نش��ان دادند، اما در طرف مقابل 
س��ایپا دیزل، پارس خودرو و موتورس��ازان 
تراکتورس��ازی ایران، در قیمت پایانی افت 
را تجربه کردند. همچنین گروه های خودرو، 

فلزات اساس��ی و رایانه با بیشترین حجم و 
ارزش معامالت در ص��در برترین گروه های 

صنعت قرار گرفتند. 

سبزپوشی آیفکس ادامه یافت
معام��الت فراب��ورس ایران روز سه ش��نبه 
در حالی س��پری ش��د که ب��رای چندمین 
روز متوالی سبزپوش��ی آیفکس ادامه یافت 
و حج��م و ارزش معام��الت در ارقام باالیی 

قرار داشت. 
نم��اد ذوب آه��ن اصفه��ان روز گذش��ته 
بیش��ترین حجم معامله را به نام خود ثبت 
ک��رد و نماد آتیه داده پ��رداز باالترین ارزش 
معامالت را به میزان 60 میلیارد ریال تجربه 
کرد. نماد ش��رکت ذوب آهن اصفهان ضمن 
آنکه حج��م معامالت باالیی را ش��اهد بود، 
نخس��تین نماد پربازدید نی��ز لقب گرفت و 
موج��ب بیش��ترین تأثیر منفی ب��ر آیفکس 
به میزان بیش از یک واحد ش��د. در نهایت 
ش��اخص کل فراب��ورس ب��ا رش��د نزدیک 
ب��ه یک واح��دی جایگ��اه خ��ود در ارتفاع 
933 واحدی را افزایش داد و در نزدیکی پله 
934 واحدی ایس��تاد. نمادهای پاالیش نفت 
شیراز، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و 
پتروش��یمی زاگرس سه نمادی بودند که تا 
سطح حداکثر یک واحد تأثیر مثبت بر این 

نماگر بازار داشتند. 

معامله گران حقوقی به میدان آمدند

پیشروی شاخص کل برای فتح مقاومت 3 ساله

یک مقام مس��ئول با بیان اینکه در صورت 
بهبود قیمت ه��ا در بازار س��هام، عرضه اولیه 
س��هام »به پرداخت ملت« و س��ایر عرضه های 
اولیه کلید زده می ش��ود، گفت: بورس تهران 
اوراق بدهی ارزی را به منظور کمک به تأمین 
مال��ی بنگاه های اقتصادی پی��ش خواهد برد. 
ب��ه گزارش فارس، مدیرعام��ل بورس و اوراق 
به��ادار تهران در این خصوص گفت: ش��رکت 
به پرداخت ملت باید طبق دستور العمل افشای 
آخرین اطالعات مالی خود را به طور کامل به 
بورس ارس��ال کند که در این صورت می توان 
روی عرضه اولیه س��هام آن فکر کرد. حس��ن 
قالیباف اص��ل با بی��ان اینک��ه هم اکنون نماد 
معامالتی این ش��رکت روی تابلوی معامالت 
بورس تهران درج ش��ده اس��ت، عن��وان کرد: 
در س��ال گذش��ته به خاطر ضع��ف نقدینگی 
و وضعی��ت ب��ازار س��هام و همچنی��ن پایین 

ب��ودن قیمت ه��ا، س��هامداران عم��ده رغبت 
چندان��ی ب��رای عرض��ه نداش��تند، از این رو 
چنانچه وضعیت بازار س��هام امس��ال مناسب 
و فرصت های عرضه اولیه فراهم ش��ود، ناش��ر 
به پرداخت و س��ایر شرکت ها در بورس سهام 
خود را عرضه خواهند کرد. وی با اشاره به 40 
پرونده پذیرش شرکت های خصوصی جدید در 
سال قبل گفت: برنامه ریزی برای پذیرش 20 
ش��رکت جدید و به همین نسبت برای اوراق 
بهادار جدید در بورس تهران در دس��تور کار 
قرار گرفته که در ای��ن بین دو صنعت جدید 
به بازار سهام اضافه خواهند شد. بر این اساس 
اگر سهام تأمین سرمایه و همچنین هتل هما 
در ب��ورس عرضه ش��وند، دو صنعت جدید به 
صنای��ع بورس��ی اضافه خواهند ش��د. وی در 
برابر این پرس��ش که بورس تهران با توجه به 
رکود کسب و کار چه کمکی به رشد سودآوری 

ش��رکت ها خواهد کرد، گفت: رشد سودآوری 
پایدار در بنگاه های اقتصادی به واسطه تولید 
و ظرفیت های شرکت ها است که باعث تداوم 
سودآوری ها می شود. بخش دیگری از آن نیز 
مربوط به تورم س��االنه اس��ت که به این رشد 
کمک می کند. در حال حاضر اگر رش��د اتفاق 
می افتد ناش��ی از طرح های توسعه ای جدید، 
س��رمایه گذاری ها و بهره وری این ش��رکت ها 
اس��ت. مدیرعامل ب��ورس ته��ران ادامه داد: 
وظیف��ه بازار س��رمایه کمک ب��ه تأمین مالی 
ش��رکت ها اس��ت. باید بتوان به شرکت هایی 
که طرح ه��ای توس��عه ای و پروژه های جدید 
دارند از طریق افزایش س��رمایه، انتشار اوراق 
بدهی، اوراق مش��ارکت ارزی ی��ا تأمین مالی 
از طری��ق بازار ه��ای س��رمایه بین الملل��ی به 
افزایش س��ودآوری ها و بهبود تولید و اشتغال 
آنه��ا از مجرای بورس کم��ک کرد. وی افزود: 

گزارش ه��ای طرح اوراق مش��ارکت ارزی در 
سال گذشته از س��وی بورس تهران تدوین و 
به وزارت اقتصاد، س��ازمان برنام��ه و بودجه، 
بانک مرکزی و س��ازمان بورس ارس��ال ش��د 
و حت��ی در اواخر س��ال قبل با بانک مس��قط 
جلس��ه ای در این زمینه برگزار شد و در حال 
حاض��ر این ک��ار در حال پیگیری اس��ت که 
برای دولت و ش��رکت های خصوصی می تواند 
مناسب باشد. مدیرعامل بورس تهران با اشاره 
به نرخ نامناس��ب تأمین مالی در اقتصاد ایران 
گفت: نرخ هزینه تأمین مالی با وجود کاهش 
نرخ تورم همچنان نامناس��ب ب��وده و یکی از 
بهتری��ن روش ها ب��رای کاهش ن��رخ پول یا 
س��رمایه گذاری در کشور تأمین مالی خارجی 
اس��ت، ضمن اینکه استانداردهای گزارشگری 
مالی ش��رکت ها نیز در این زمین��ه باید ارتقا 

یابد. 

ب��ازار س��رمایه و ب��ورس ای��ران نس��بت به 
15س��ال گذشته به مرور زمان ارتقا پیدا کرده 
و س��اختار عملیاتی آن در حال حاضر نس��بت 
به گذش��ته بسیار متفاوت شده است که از این 
جهت جای خرس��ندی دارد. فردین آقا بزرگی 
مدیرعام��ل کارگزاری بان��ک آینده با بیان این 
مطلب به س��نا، گفت: هرگونه رویه فکری که 
در حال حاضر به عنوان رویه معمول شناسایی 
می ش��ود، اعم از زم��ان بازگش��ایی نمادهای 
معامالت��ی، نحوه ارس��ال اطالع��ات از جانب 
ش��رکت ها و نحوه انتش��ار اطالع��ات از جانب 
س��ازمان بورس به ناشران از جمله نکاتی است 
که ض��رورت تغییر در آن دیده می ش��ود و به 
درس��تی دکتر محمدی در این خصوص ورود 
کرده اس��ت. وی با بیان اینکه رئیس س��ازمان 
بورس امسال را سال رفع محدودیت ها نامیده 
اس��ت، گفت: تغیی��ر و تح��ول در موضوعاتی 
چون دامنه نوس��ان و حج��م مبنا که ماحصل 

12 سال پیش اس��ت، باید با سرعت بیشتری 
انجام بگی��رد البته نحوه انتش��ار اطالعات نیز 
نیاز به تجدید نظر دارد. آقا بزرگی، در خصوص 
نحوه برخورد با انتش��ار اطالعات ابراز داش��ت: 
اگر سازمان بورس ابهامی در وضعیت شرکتی 
داش��ته باش��د، نماد آن را متوقف می کند، اما 
وقتی نماد باز اس��ت به معنای نبود ابهام است 
در حالی  که بسیاری از اوقات ابهام در نمادهای 
ب��از و قابل معامله نیز وج��ود دارد. وی با بیان 
اینکه نباید به انتش��ار اطالعات »صفر و یکی« 
نگاه ش��ود، گفت: صرفاً به اتکای اینکه شرکتی 
اطالعات داده یا نداده، نباید مبنای باز و بسته 
ماندن آن قرار گیرد بلکه در زمانی  که شرکتی 
اطالعات نداده، می توان��د از یک تابلوی اصلی 
به تابلوهای پایین تر منتقل ش��ود که سهامدار 
از ق��درت دخل و تص��رف در دارایی های خود 
محروم نشود. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده 
با اش��اره به سخنان رئیس س��ازمان بورس در 

خص��وص رفع قوانین دس��ت و پاگیر و کاهش 
حج��م فعالیت های اجرایی ای��ن نهاد نظارتی، 
گفت: بدون شک وظایف مقام ناظر گسترده تر 
و فراتر از این گونه مس��ائل اس��ت که بخواهد 
به عنوان مجری وارد عمل ش��ود بلکه سازمان 
بورس باید نق��ش نظارتی خود را انجام دهد و 
انتش��ار دهندگان اطالعات شرکت ها باید خود 
پاسخگوی نحوه انتش��ار اطالعات خود باشند. 
این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به یکی از 
راهکارهای این مس��ئله گفت: این پیشنهاد که 
شرکت هایی که اطالعات را به میزان کافی و در 
ح��د انتظار بورس ارائه نمی کنند موقتا به بازار 
پایه منتقل ش��وند، می تواند یک راهکار مثبت 
و مستقل باشد. آقا بزرگی در ادامه گفت وگو با 
»سنا«، به محدودیت خریدوفروش شاغلین در 
کارگزاری ه��ا پرداخت و گفت: رفع محدودیت 
25 میلیون تومان برای خریدوفروش همکاران 
کارگ��زاری، نش��ان دهنده این نکته اس��ت که 

بخش عمده ای از رویه های عملیاتی ما مربوط 
به س��نوات گذشته است و جای اصالح دارد به 
همین علت رئیس س��ازمان بورس به درستی 
در ای��ن موضوع��ات ورود پی��دا کرده اس��ت. 
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده با بیان اینکه 
بازار سرمایه به عنوان یک بازار پویا و بازاری رو 
به رشد و توسعه شناخته می شود، خاطر نشان 
کرد: در چنین ب��ازاری قوانین و رویه ها عمدتاً 
مربوط به س��نوات گذشته اس��ت، آن هم در 
زمان��ی  که دق��ت و منطقی در پیاده س��ازی 
قوانین و مقررات وجود نداش��ته اس��ت. وی 
ب��ا تأکید بر این نکته که به اقتضای ش��رایط 
حال حاضر باید ای��ن قوانین و رویه ها تغییر 
کن��د، گفت: محدودیت حج��م مبنا و دامنه 
نوسان قیمت در کنار روش های جایگزین در 
مورد ش��رایط توقف و بازگشایی ها، می تواند 
فضای نش��اط و ش��ادابی را در بازار سرمایه 

بیشتر کند. 

۲۰ شرکت خصوصی و ۲ صنعت جدید امسال بورسی می شوند

تغییر در قوانین ضرورت امروز بازار سرمایه است

خبر

 دامنه نوسان پویا جایگزین حجم
 مبنا می شود

معاون نظارت بر ناشران و اعضای شرکت بورس تهران 
در خص��وص رفع محدودیت های قانونی در بازار س��هام 
گفت: همه بورس های دنیا به طور ساالنه ریز ساختارهای 
بازارها را بررس��ی می کنند تا نقاطی را که نیاز به اصالح، 
بهبود و تغییر دارند شناس��ایی کنند. روح اهلل حس��ینی 
مقدم با تأکی��د بر اینکه چنین بررس��ی هایی برای بازار 
س��رمایه کشور ما نیز باید انجام ش��ود، افزود: مسئوالن 
بازار س��رمایه بای��د هر از چندگاهی وضعی��ت قوانین را 
بررس��ی کنند تا مش��خص ش��ود مقررات بازار همچنان 
کارا و بر عملکرد بازار س��هام تأثیر گذار است یا خیر، این 
قوانین مانع فعالیت مناسب و خوب در بازار است. وی با 
اشاره به تصمیم سازمان بورس برای رفع محدودیت های 
معامالتی در س��ال ج��اری اظهار داش��ت: در نیمه اول 
امسال به احتمال زیاد، حجم مبنا برای همه شرکت های 
بورس��ی حذف می ش��ود و دامنه نوسان شرکت های این 
بازار تغییر خواهد کرد. وی با اش��اره به برنامه ریزی های 
جدید س��ازمان ب��ورس ادامه داد: قرار اس��ت این دامنه 
نوس��ان پویا ش��ود؛ به این ترتیب که دامنه نوسان بسته 
ب��ه حجم و تع��داد معامالت تغییر کن��د و ضرورتا برای 
همه ش��رکت ها روی اعداد کوچکی مثل 5درصد نباشد 

و شناور شود.
 

 عرضه 6۲ هزار و 1۰۰ تن قیر
لوب کات و عایق رطوبتی

تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی در روز سه شنبه 
12 اردیبهش��ت 96، ش��اهد عرضه 140هزار و 355 تن 
قیر، مواد پلیمری، وکیوم باتوم، لوب کات، سالپس واکس 
و گوگرد بود. به گزارش بورس کاال، تاالر صادراتی بورس 
ک��االی ایران روز سه ش��نبه 12 اردیبهش��ت ماه میزبان 
عرضه 61 هزار تن قی��ر، یک هزار تن لوب کات و 100 
تن عایق رطوبتی بود. روز گذش��ته 500 تن شمش هزار 
پون��دی آلومینیوم ش��رکت ایرالکو در ت��االر محصوالت 
صنعتی و معدنی عرضه ش��د. تاالر محصوالت کشاورزی 
بورس کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد عرضه46هزار 
تن گندم خوراک��ی، 4 هزار تن گندم دوروم، 3 هزار تن 
شکر س��فید، 300 تن روغن و 610 تن ذرت دامی بود. 
ب��ازار فرعی بورس کاالی ایران نی��ز عرضه یک هزار تن 

کنسانتره فسفات و 500 تن پتاس را تجربه کرد.
 

 معامله بیش از 4 هزار مگاوات
 ساعت برق

در جریان معامالت بورس انرژی ایران، بازار برق شاهد 
معامل��ه 141 قرارداد معادل 4,024 مگاوات س��اعت به 
ارزش بی��ش از ی��ک میلیارد و 243 میلی��ون ریال بود. 
همچنین نمادهای بار پایه و کم باری به ترتیب با متوسط 
قیمت های 333 هزار و 308 هزار و 800 ریال بر مگاوات 
س��اعت مورد معامله قرار گرفتند. الزم به ذکر اس��ت در 
آغاز جلس��ه معامالتی، نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه 
روزان��ه، میان باری روزانه و کم ب��اری روزانه 10 خرداد 
96 گشایش یافتند و همچنین نمادهای بار پیک روزانه، 
ب��ار پایه روزانه، میان ب��اری روزانه و کم باری روزانه 15 
اردیبهشت 96 در پایان جلسه معامالتی این روز متوقف 

شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد.
 

تغییرات سیستم بانکی در آمریکا، 
شاخص ها را صعودی کرد

قیم��ت س��هام ش��رکت های تکنول��وژی در آمریکا با 
افزایش همراه شدند، درحالی که خوش بینی ها نسبت به 
گزارش عملکرد ش��رکت ها و رشد شاخص های اصلی در 
پی داده های اقتصادی اخیر در خصوص ساختار بانک ها 
موجب رش��د این متغیرها در بازار آمریکا ش��د. شاخص 
نزدک با بیش��ترین میزان افزایش همراه شد درحالی که 
ش��اخص اس اند پی نیز روند رو به رش��دی را از آن خود 
کرد. براس��اس این گزارش، اظهارات دونالد ترامپ مبنی 
بر تفکیک بانک های بزرگ در وال استریت موجب رشد 
شاخص ها ش��د درحالی که قیمت دالر در پی بی حرکت 
مان��دن ن��رخ مصرف کننده ب��ا همان قیمت ه��ای قبلی 
معامله ش��د. در این بازارها، ش��اخص اس اند پی با رشد 
0,2درص��دی به پل��ه 2 هزار و 388 واحدی رس��ید در 
حالی که شاخص نزدک با رشد 0,7 درصدی همراه شد. 
در این بین، ش��اخص 100 شرکت برتر در نزدک با رشد 
0,9 درصدی روبه رو شد درحالی که قیمت سهام شرکت 
بویینگ بیش��ترین میزان افزایش را در این ش��اخص بر 

عهده داشت.
 

 »اعتال« به هر سهم 37۲ ریال
 اختصاص داد

ش��رکت س��رمایه گذاری اعتالء البرز صورت های مالی 
یک س��اله گذش��ته خ��ود را ب��ا س��رمایه 500 میلیارد 
ریال به صورت حسابرس��ی ش��ده منتش��ر کرد. شرکت 
س��رمایه گذاری اعت��الء الب��رز در دوره 12 ماهه منتهی 
به 30 اس��فند 95، مبل��غ 201 میلی��ارد 703 میلیون 
ریال درآمد عملیاتی کس��ب کرد. از درآمد این ش��رکت 
هزینه های فروش، اداری و عمومی کس��ر ش��د و س��ود 
عملیات��ی دوره مع��ادل 186 میلی��ارد و 520 میلی��ون 
ریال محاس��به شد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های 
غیر عملیاتی کسر ش��د و سود خالص برابر 186 میلیارد 
و 156 میلیون ریال میلیون ریال به دس��ت آمد و بر این 
اساس مبلغ 372 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد 
که نسبت به دوره مش��ابه در سال 94 معادل 14درصد 
کاهش را نش��ان می دهد. به س��ود خالص دوره نیز سود 
انباش��ته ابتدای سال اضافه ش��د و در نهایت مبلغ 378 
میلیارد و 141 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در 

حساب های این شرکت منظور شد. 
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بیشترین درصد افزایش
افس��ت در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین درصد 
افزایش را از آن خ��ود کرد که قند اصفهان در جایگاه دوم 

این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

10,3325چافست

8,6975قصفها

4,5674,99چکاوه

1,9444,97قشکر

1,3374,95وصنا

6,1664,9کاما

18,0574,9سصفها

 بیشترین درصد کاهش
س��یمان خزر صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
ش��د. گس��ترش صنایع و خدمات کش��اورزی در رده دوم 
این گروه ایس��تاد. پارس س��رام هم در میان سهم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.99(5,137سخزر
)4.85(5,630تکشا
)4,72(3,087کسرام

)4,67(3,944لسرما

)4,41(2,536غالبر

)4,37(2,164کترام

)4,36(1,249ثشرق

پرمعامله ترین سهم
پارس خودرو پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته 
شد. ایران خودرو دیزل در رده دوم این گروه ایستاد. سایپا 

هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

130.098 1040خپارس

56,998 1002خاور
48,598 1287خساپا
45,314 681شپلي
31,814 1273ومعادن
24,767 1308فنوال
23,303 1134خکاوه

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را پارس خودرو 
به خود اختصاص داد. آس��ان پرداخت پرشین رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. س��ایپا هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

135.266 1040خپارس
96,074 25635آپ

62,568 1287خساپا
57,088 1002خاور

53,819 5373شبندر
40,499 1273ومعادن
39,431 2767شتران

بیشترین سهام معامله شده
پ��ارس خودرو در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
سهام معامله ش��ده را به دست آورد که ایران خودرو دیزل 

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

10406784خپارس
10022642خاور
12872596خساپا
6812314شپلی
13081707فنوال
11341552خکاوه
19661485فاراک

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

65581312ددام
1847924کساپا

3046762خمحور
8467605غدشت
1337446خریخت
4122294فمراد
2720247تکنو

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

11662.16واعتبار
8202.19وخارزم
55102.66کگاز

10593.17پردیس
11313.77ورنا

301713.99همراه
18744.00پارسیان

نماگربازارسهام
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تبریز – ماهان فالح- عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
لزوم کنترل فرارهای مالیاتی گفت: حذف 
بورکراس��ی پیچی��ده اداری از الزمه های 
تسهیل فضای کسب و کار است. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، دکتر معصومه آقاپور 
علیشاهی با اشاره به نقش جذب سرمایه 
گذار در رونق اشتغالزایی گفت: جداسازی 
 تجارت از سیاست از عوامل موثر در جذب 
سرمایه گذار اس��ت، البته باید به موضوع 
حفظ امنیت س��رمایه گذاری توجه شود. 
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای 

اس��المی ادامه داد: در ح��ال حاضر برای 
دس��تیابی به رش��د اقتصادی 8 درصدی 

مدنظر در برنامه ششم توسعه، باید زمینه 
جذب س��رمایه گذار در کش��ور تسهیل 

ش��ود بنابراین باید مش��وق های الزم در 
این بخش ارائه ش��ود. این نماینده مردم 
در مجلس دهم افزود: حذف بورکراس��ی 
پیچیده اداری از الزمه های تسهیل فضای 
کس��ب و کار است که در صورت تسهیل 
امور اداری و کاهش زمان برای راه اندازی 
کس��ب و کار زمینه اشتغالزایی در کشور 
فراهم می ش��ود.  دکتر آقاپور علیشاهی 
افزود: متاس��فانه ضعف در سیستم بانکی 
باعث شده نرخ سود وام های بانکی ایران 
جزء کش��ورهایی باشد که از باالترین نرخ 
س��ود بانکی برخوردار است. وی افزود: در 

حال حاضر میانگین نرخ سود بخش تولید 
به نس��بت نرخ سود بانکی پایین تر است 
و این به ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان 
منتهی ش��ده اس��ت. عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر مبارزه با فراره��ای مالیاتی افزود: یکی 
دیگر از اقدامات مه��م در زمینه توجه به 
بخش تولید اصالح نظام مالیاتی کش��ور 
است به نحوی که در شرایط رکودی باید 
از اعمال فشارهای مالیاتی خودداری شود 
تا تولید تقویت و زمینه اشتغالزایی بیشتر 

فراهم شود.

اصفه�ان- خبرن�گار فرصت ام�روز - نهمین 
نمایش��گاه مبلمان ش��هری، فضای س��بز و خدمات 
ش��هری و ششمین نمایش��گاه تخصصی گل و گیاه از 
14 ت��ا 18 اردیبهش��ت ماه در محل نمایش��گاه های 
اس��تان واقع در پل شهرس��تان برگزار می ش��ود.  به 
گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اس��تان اصفهان، در این دوره 114 مشارکت کننده از 
اس��تان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس، 
الب��رز، کرمان، همدان، مازندران و آذربایجان ش��رقی 

در بی��ش از 9000 مت��ر مربع فضای نمایش��گاهی به 
ارای��ه محصوالت و دس��تاوردهای خود م��ی پردازند. 
انواع مبلمان ش��هری و پارکی، تجهیزات زیباسازی و 
المان های شهری، عالئم، تابلوها، تجهیزات ترافیکی و 
شهری، فضای سبز، انواع گل و گیاه، تجهیزات گلخانه 
ای و باغبانی، انواع دانه، بذر، س��م و کود، گل آرایی و 
درختچ��ه های تزیینی از جمله محصوالت و خدماتی 
هستند که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. حضور 
دو مجموعه ب��ازار گل و گیاه از ش��هر اصفهان در دو 

س��الن مجزا برای ایجاد فضای رقابتی بهتر، برگزاری 
مسابقه بهترین تولیدکننده گلهای شاخه بریده توسط 

بازار گل و گیاه شهرداری با داوری اساتید دانشگاه های 
مرتبط، اتحادیه فروشندگان گل اصفهان، کارشناسان 
سازمان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی و 
سازمان پارک ها و فضای س��بز شهرداری اصفهان از 
جمله ویژگی های جالب توجه این نمایشگاه است.این 
نمایشگاه از س��اعت 16 الی 22 تاریخ مذکور پذیرای 
عموم بازدیدکنندگان خواهد بود. همچنین از ساعت 
9 ت��ا 12 صبح روز 15 اردیبهش��ت م��اه ویژه بازدید 

متخصصان در نظر گرفته شده است. 

س�اری- خبرنگار فرص�ت ام�روز -در دومین 
نشست مشترک مدیران ارشد آب منطقه ا ی مازندران 
و ش��هرداری زیراب که با حضور دکتر رضییان و دکتر 
ادیانی نمایندگان مردم قائم ش��هر ، سوادکوه، سیمرغ 
و جویبار در مجلس ش��واری اس��المی برگزار ش��د بر 
آزاد س��ازی حریم و بس��تر رودخانه تاالر ب��ه ویژه از 
مح��دوده دوآب تا ش��هر کیا کال و س��اماندهی آن در 
بازه های ش��هری و غیر ش��هری تأکید ش��د.   در این 
نشس��ت طرفین جلوگیری از توسعه ساخت و ساز در 

حریم و بس��تر تاالر ، انتفاع از بستر برای ایجاد فضای 
سبز و گردشگری و س��ازه های سازگار با اکوسیستم 
رودخانه ایی به ویژه در محدوده بازه های ش��هری  را 
امری ضروری بر شمردند و خواستار مبادله تفاهم نامه 
و قرارداد جداگانه بین آب منطقه ا ی و ش��هرداریها و 
دهیاری ها با حفظ مالکیت حکومت و با رعایت ضوابط 
و مقررات  قانونی و فنی در بازه های مس��کونی شدند. 
همچنین در این جلس��ه بر حفظ حقوق اش��خاص و 
مجاورین رودخانه تأکید و مقرر شد با توجه به تغییرات  

مورفولوژی رودخانه در صورت تأمین شرایط آبگذری 
س��یالب به خصوص در نقاط آسیب پذیر حد بستر و 
حریم تعیین و اعالم عمومی شده مجددا بازنگری شود. 
اعضای جلس��ه بخصوص نمایندگان مردم قائم شهر و 
سوادکوه استفاده از فضای پیرامونی رودخانه تاالر برای 
مقاصد گردشگری را از مطالبات مهم مردم منطقه ذکر 
کردند  و خواس��تار س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
به ویژه ش��هرداری ها و دهی��اری ها با هماهنگی آب 

منطقه ای استان شدند.

بوش�هر- خبرن�گار فرصت ام�روز- رئیس 
آموزش نیروی انس��انی مجتمع گ��از پارس جنوبی 
گفت: واحد آموزش مجتمع گاز پارس جنوبی با نگاه 
استراتژیک در جهت توسعه دانش و مهارت کارکنان 
توانسته است در سال گذشته بیش از 231 هزار نفر 
ساعت آموزش نیروهای رسمی را به ثبت برساند به 
گ��زارش روابط عمومی ش��رکت مجتمع گاز پارس 
جنوبی، رامین پوراس��ماعیل، رئیس آموزش نیروی 
انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار کرد: توسعه 

دانش ومهارت کارکنان به منظورتربیت نیروهایی با 
توانایی بین المللی و دارای زمینه مناسب به مدیران 
خالق و برجسته جهت صدور مدیران توانمند صنعت 
نفت و الگوشدن آموزش گاز پارس جنوبی درسطح 
کش��ور از مهمترین اهداف واحد آموزش بزرگترین 
مجتمع گازی کشور اس��ت. وی در ادامه با اشاره به 
آموزش نیروهای رسمی و قرارداد مستقیم در سال 
گذشته عنوان داشت: با انجام 231 هزار و 764 نفر 
ساعت آموزش نیروهای رسمی و 30 هزار و 665 نفر 

ساعت آموزش نیروهای قرارداد مستقیم، گامی بزرگ 
در جهت آموزش کارکنان مجتمع برداش��ته ش��ده 

اس��ت. پور اس��ماعیل در ادامه افزود: برگزاری 715 
دوره   داخل سازمانی و حضور کارکنان در 190 دوره  
سمینار وکارگاه آموزشی در خارج از سازمان از دیگر 
فعالیت های مهم این واحد در سال گذشته می  باشد. 
این مقام مسئول به سه مورد از دوره های برگزار شده 
نیز اش��اره نمود و افزود: برگزاری 55 درصد دوره ها 
از نوع شغلی، 36 درصد از نوع عمومی و 9 درصد از 

نوع بهبود مدیریت در سال 95 محقق شده است. 

تبری�ز - ماه�ان فالح- مدیرکل بنیاد مس��کن 
انقالب اسالمی آذربایجان ش��رقی گفت: حدود 950 
واحد مسکن مهر احداث شده در شهرهای مختلف این 
استان فاقد متقاضی اس��ت. به گزارش خبرنگار ما در 

تبریز، مهندس حافظ باباپور با اعالم این خبر افزود: این 
واحدها از جمله در شهرهای ورزقان، هریس، بستان آباد 
و ترکمانچای احداث شده و به علت مکان یابی نامناسب 
با اس��تقبال مردم مواجه نشده اس��ت. وی اضافه کرد: 
شرایط چهارگانه برای بهره مندی از واحدهای مسکن 
مهر فاقد متقاضی حذف ش��ده و عالق��ه مندان برای 
خرید این واحدها می توانند به بنیاد مس��کن مراجعه 
کنند. متاهل و سرپرس��ت خانوار بودن، سابقه 5 سال 

س��کونت در محل احداث طرح، دریافت نکردن زمین 
دولتی از س��ال 84 به بعد و استفاده نکردن از امکانات 
دولتی )وام، زمین و مس��کن( ش��رایط چهارگانه برای 
بهره مندی از مسکن مهر است. مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی آذربایجان شرقی یادآوری کرد: تاکنون 
16 هزار و 654 واحد مع��ادل 85 درصد از واحدهای 
مسکن مهر استان تکمیل و به متقاضیان واگذار شده 
اس��ت. مهندس باباپور با بیان اینکه این تعداد مسکن 

مهر در 47 شهر زیر 25 هزار نفر استان اجرا شده است، 
ادامه داد: تالش می ش��ود بقیه واحدهای مسکن مهر 
نیز در آینده نزدیک تکمیل و به متقاضیان تحویل داده 
شود. بنیاد مس��کن انقالب اسالمی در پی فرمان امام 
راحل در 21 فروردین 1358 و افتتاح حس��اب 100، 
در 25 اردیبهش��ت فعالیت خود را آغاز کرد. این بنیاد 
در 4 بخش عمران روستایی، مسکن روستایی، مسکن 

شهری و خیران مسکن ساز فعالیت می کند.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - سرپرست معاونت آبرسانی سازمان 
آب و برق خوزس��تان از تامین آب ش��رب منازل مسکن مهر شوشتر به 
همت متخصصان دفتر اجرایی طرح آبرس��انی جنوب شرق این معاونت 
خبر داد.  "صابر علیدادی" با اش��اره به اتمام عملیات اتصال خط انتقال 
خروجی مخزن 10 هزار متر مکعبی شوشترنو، به شبکه توزیع بخش غربی 
شوشتر افزود: با انجام اصالحات الزم در خط انتقال از تاسیسات ایستگاه 
پمپاژ فلمن شماره یک و با راه اندازی بخشی از تاسیسات ایستگاه مذکور، 
مخزن 10 هزار متر مکعبی شوشترنو، آبگیری و وارد مدار شد. وی تصریح 

کرد: با آبگیری این مخزن، آب آشامیدنی بخش غربی شهرستان شوشتر از 
جمله منازل مسکن مهر شوشتر با جمعیتی حدود 40 هزار نفر به صورت 
کامل تامین و موجب رضایت س��اکنان و مردم منطقه ش��د. سرپرست 
معاونت آبرس��انی س��ازمان آب و برق خوزستان با بیان این که عملیات 
اجرای��ی مذکور افزون بر 250 میلی��ارد ریال از محل اعتبارات عمومی و 
سایر منابع هزینه در بر داشته است، گفت: در چند سال گذشته، متناسب 
با اعتبارات تخصیص یافته، مخازن ذخیره شوش��ترنو و بلیتی، به حجم 
26 ه��زار متر مکعب و خطوط انتق��ال به طول 15 کیلومتر با قطرهای 

500 تا 900 میلی متر و دو واحد کلرزنی احداث ش��د. علیدادی اضافه 
کرد: عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ مرکزی و مخزن چهار هزار مترمکعبی 
 به منظور جمع آوری آب های اس��تحصالی از منابع تامین آب شوش��تر
)مجموعه چاه ها( و انتقال به مخازن شوشترنو و بلیتی نیز در حال اجراست 
که با اتمام این پروژه تامین آب آشامیدنی مناطق شرق و غرب شهرستان 
شوش��تر تکمیل خواهد ش��د. وی با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از 
تاسیسات فوق به صورت اضطراری وارد مدار شده، از اتمام عملیات اجرایی 

این پروژه و بهره برداری کامل آن تا یک ماه آینده خبر داد.

تبری�ز – ماهان فالح- مدیر ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی منطق��ه آذربایجان 
ش��رقی با ارائ��ه گزارش��ی از آمار مص��رف انواع 
ف��رآورده ه��ای نفتی ط��ی س��ال 95 از کاهش 
69,6 درصدی مصرف نفت کوره در این اس��تان 
خب��ر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل 
از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی، مهندس ابوالفضل 
روح اللهی با بیان اهمیت استفاده از سوخت پاک 
و تأثی��ر آن در کاه��ش آالیندگی های زیس��ت 

محیطی گفت: اس��تفاده از سوخت جایگزین در 
مص��ارف نیروگاهی و بخش ه��ای دیگر موجب 
کاهش مص��رف 69,6 درصدی فرآورده نفتکوره  
در استان شده که اثر مثبتی بر کاهش آالیندگی 
هوا خواهد داش��ت. وی همچنین از کاهش4.3 
درصدی مصرف نفت سفید در سال 95 خبرداد 
و گفت: بهره مندی خانوارهای نفت سفید سوز از 
نعمت گاز طبیع��ی از علل عمده کاهش مصرف 
این ف��رآورده بوده اس��ت. وی در ادام��ه با بیان 
 CNG توجه به زیرس��اخت های توزیع سوخت

در منطقه و پیگیری مس��تمر مسائل مربوط به 
این حوزه اعم از فنی، تعمیر، تجهیز، نگهداشت، 
استانداردسازی و آموزشی اظهار داشت: افزایش 
8.26 درصدی فروش سوخت CNG در استان 
آذربایجان شرقی، توسط جایگاه های تک منظوره 
و دومنظوره CNG در 12 ماهه س��ال 95 نسبت 
به مدت مش��ابه در سال 94، مویدی دیگر بر اقبال 
عمومی جهت اس��تفاده از سوخت پاک می باشد. 
وی اف��زود: با توجه به افزای��ش 34 درصدی تعداد 
پروازها در طی س��ال 95 در اس��تان نسبت به 12 

ماهه س��ال94، فروش س��وخت هواپیما از طریق 
سوختگیری هواپیمایی شهید مدنی تبریز در بازه 
زمانی ذکر شده 29 درصد افزایش را نشان می دهد.

 پرن�د- مین�ا فرجی-گام مهمي ب��رای تنظیم دوباره س��ازی 
زمین های شهرک صنعتی پرند برداشته شد. برای نخستین بار و به 
مناس��بت روز جهاني کارگر، مراسمی با حضور رییس هیات مدیره 
هیات امنای ش��هرک صنعتي پرند، مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی تهران، اعضای هیات مدیره و صاحبان صنعت در ش��هرک 
صنعتی پرند برگزار ش��د. این مراسم به همت هیات امنای شهرک 
صنعتي پرند و با هدف ارج گذاشتن به مقام شامخ نیروی کار برگزار و 
طی آن مسابقه ورزشی در رشته های دو میدانی و طناب کشی انجام 
شد. در حاشیه این مراسم، موضوع انجام تعهدات شرکت شهرک هاي 
صنعتي تهران نس��بت به شهرک صنعتی پرند از جمله رفع مشکل 
حکم صادره برای از بین بردن قس��متی از زمین های شهرک مورد 

بررسی قرار گرفت. رییس هیات مدیره شرکت های خدماتی شهرک 
صنعتی پرند در این خصوص گفت: توافق ش��د تا در اولین فرصت 
و با حضور مدیرعامل و معاونان ش��رکت شهرک ها صنعتي تهران، 

اعضای هیات مدیره هیات امنای این ش��هرک صنعتي و معارضان 
زمین، تمامي اقدامات الزم برای رفع این مشکل پیگیری شود.  معین 
شجاع الدین همچنین با اشاره به فرموده رهبری و حمایت از تولید 
داخلی بیان کرد: با توجه به رکود در بخش اقتصاد برای رسیدن به 
خودکفایی نیاز به حمایت مسئوالن و اعتماد مردم داریم که با کمک 
هم بتوانیم از این بحران عبور کنیم. وی در ادامه افزود: در حال حاضر 
نه خریداری وجود دارد و نه فروشنده ای. زمانی هم که قطعات خودرو 
به درخواس��ت خود شرکت های تولید می شود هنگام دریافت وجه 
به مشکل می خوریم و شرکت خودروساز با هزار و یک دلیل اقدام به 
پرداخت نمی کند و وعده طوالنی مدت می دهد که همین یکی از 

عوامل تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

نرخ باالی سود بانکی سرمایه گذاری در تولید را زمین گیر کرد

اردیبهشتی دیگر با نمایشگاه گل و گیاه، مبلمان و خدمات شهری در جوار پل شهرستان اصفهان 

 حمایت نمایندگان قائم شهر از توافق اولیه آب منطقه ای مازندران 
با شهرداری های سوادکوه در خصوص آزادسازی حریم و بستر تاالر

رئیس آموزش نیروی انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی
تحقق بیش از 231 هزار نفر ساعت آموزش کارکنان رسمی در سال گذشته

نبود متقاضی برای 950 واحد مسکن مهر در آذربایجان شرقی

آب آشامیدنی منازل مسکن مهر شوشتر تامین شد

کاهش ۶9 درصدی مصرف نفت کوره در آذربایجان شرقی

توافق بر سر احیای دوباره زمین های شهرک صنعتی پرند

اخبار

نشست صمیمی مدیرعامل شرکت آب 
وفاضالب استان گلستان با کارکنان 

همزمان با عید مبعث برگزار شد
فرص�ت  خبرن�گار  گ�رگان- 
امروز - همزمان با فرارس��یدن عید 
مبعث  نشس��ت صمیمی مدیرعامل 
شرکت آب وفاضالب استان گلستان با 
کارکنان  با حضور معاونین و مدیران در 

نماز خانه ستاد شرکت آبفای گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی 
آبفای گلستان مهندس محمد هادی رحمتی در این نشست اظهار داشت: 
خدمت رس��انی در شرکت آب وفاضالب از حساسیت ویژه ای برخوردار 
است چرا که پرسنل آن وظیفه خطیر آبرسانی را به صورت شبانه روزی 
و پایدار  به ش��هروندان  را به دوش می کشند.در ادامه مهندس رحمتی 
گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده در تمام حوزه های شرکت ارائه نمود و 
افزود: با تمام مشکالتی که به لحاظ کمبود اعتبارات وجود داشت توانستیم 
سال نسبتا خوبی را پشت سر بگذاریم و نتیجه آن در ایام نوروز 96 برای 
شهروندان فهیم استان گلستان ملموس بوده است.وی با بیان این مطلب 
که تامین و توزیع مناسب آب شرب یکی از مهمترین دغدغه های شرکت 
آب وفاضالب در طول سال بوده خاطرنشان کرد با توجه به اینکه در استان 
گلستان تامین آب شرب از منابع زیرزمینی بوده و قیمت تمام شده هر 
مترمکعب آب در این استان نسبت به استانهای همجوار باالتر می باشد 
کلیه معاونین و مدیران در ستاد و مناطق اجرایی باید با برنامه ریزی دقیق 
تر و تالش بیش��تر زمینه های افزایش سطح کارایی و بهبود فعالیتهای 
شرکت گام بردارند.وی افزود: کلیه کارکنان با همت سازمانی باالتر در جهت 
تعالی هر چه بیشتر شرکت بکوشند و تالش کنند با افزایش توانمندی در 
حوزه تخصصی خود مسئولیتی را  که عهده دار می باشند با وجدان کاری 
و همچنین آگاهی ازتمامی کمبودها و مشکالت به بهترین نحو ممکن 
انجام دهند و همچنین با ارائه راهکارهای مناس��ب و س��ازنده در جهت 
ارتقای خدمات رسانی به مردم بکوشند.مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
اس��تان گلستان افزود: در بخش توسعه ای شرکت پروژه های بزرگی در 
 اس��تان اجرا گردیده اس��ت ودربهبود بهره برداری از تاسیسات اقدامات 
ارزنده ای در جهت بهس��ازی تاسیس��ات و کاهش هزینه های انرژی و 
تعویض کنتور خراب و آب به حساب نیامده  صورت گرفته و امیدواریم 
مدیران در راستای اجرای برنامه های عملیاتی تمامی تالش خود را جهت  
تامین آب ش��رب در ایام تابستان به کار بگیرند.وی خاطرنشان کرد:  در 
سال اقتصاد مقاومتی خوشبختانه کارهای شایسته با رویکرد بنگاهداری 
اقتصادی در حوزه معاونت مشترکین صورت گرفته است در همین راستا 
مدیران با جدیت بیشتر هزینه های جاری را کنترل نموده و با یک برنامه 
ریزی دقیق  جهت تحقق اهداف شرکت  تالش کنند.مهندس رحمتی در 
ادامه بر لزوم اطالع رسانی و ارائه گزارشات به مردم در زمینه فعالیت های 
اجرا ش��ده و همچنین فرهنگ س��ازی در مصرف آب اشاره کرد و افزود: 
حوزه روابط عمومی شرکت بصورت جدی ترویج الگوهای صحیح مصرف 

در جامعه را سرلوحه کار خود قراردهد.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود خبرداد 
60هزار بازدیدکننده از نمایش فصل 

شیدایی درشاهرود
شاهرود- حس�ین بابامحمدی- فرمانده 
س��پاه ناحیه ش��اهرود با بی��ان اینک��ه 6 هزار 
بازدیدکنن��ده از ای��ن نمایش ب��رای اجرای هر 
شب پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: این 
نمایش برای نخستین بار در استان سمنان برگزار 

می شود و افتخار میزبانی اجرای آن به شهرستان شاهرود تعلق گرفته 
است. س��رهنگ حمید دامغانی از برگزاری اجالسیه دوساالنه شاهرود 
خبرداد و اظهار داشت: این اجالسیه برای معرفی ارزش ها و آرمان هایی 
که برای حفظ آن تا پای جان جنگیدیم، به نسل جوان برگزار می شود 
و تاکنون برگزاری این مراس��م ها همواره ما را به هدف نهایی نزدیک تر 
می کند. وی با بیان اینکه همدلی و همراهی مردم و مس��ئوالن در این 
اجالس��یه به نمایش گذاش��ته می ش��ود،  افزود: ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت از جمله مهم ترین اهداف برگزاری این اجالسیه است چراکه با 
وجود این فرهنگ بسیاری از خلق وخوی های غیرانقالبی از مردم رفع 
می ش��ود. فرمانده سپاه ناحیه شاهرود با تأکید بر اهمیت ویژه همدلی 
و همراهی مردم و مس��ئوالن برای برگزاری شکوهمندانه این اجالسیه 
گفت: مدیران و مس��ئوالن دستگاه های اجرایی شهرستان با همکاری 
مردم نقش مؤثری را برای برگزاری این اجالس��یه به بهترین شکل ایفا 
می کنند. وی خاطرنشان کرد: برگزاری این اجالسیه یکی از بزرگ ترین 

وقایع فرهنگی در سطح استان سمنان است. 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد
ساماندهی آگهی های ثبتی با همکاری 

اداراه ثبت اسناد و امالک در بهشهر
بهش�هر- جبار زاده-  مسعود فالح رئیس 
اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت : به دلیل 
حجم باالی آگهی ها در شهرس��تان بهش��هر و 
ضرورت تکریم ارباب رجوع ، جلس��ات متعددی 
با کارشناس��ان و ادارات مرتبط برگزار شد و برای 

ارائه خدمات بهتر و بیش��تر در این بخش با حمایت اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی  مازندران زمینه الزم برای ثبت و درج آگهی ها در نشریات 
سراسری و محلی فراهم شده است . وی در ادامه گفت : توزیع آگهی ها 
در نشریات تنها از طریق معرفی نماینده از سوی نشریات امکان پذیر است. 

فالح در پایان از تالش همه دست اندرکاران این بخش قدردانی کرد .

شهردار شهر قدس :
دستاوردهای عظیم میهن اسالمی 

حاصل تالش و کوشش کارگران است
شهرقدس-خبرنگار فرصت امروز- محمد صادق کولیوند شهردار 
قدس بمناس��بت روز جهانی کار و کارگر ضمن تبریک این روز به همه 
کارگران ایران اس��المی اظهار داش��ت : روز کار و کارگر یادآور کوشش 
وجوش��ش زنان ومردانی است که درکارخانه ها،ش��رکت ها،واحدهای 
تولیدی،کارگ��اه ها، صنایع ومعادن ،خانه ها وج��ای جای زمین وزمان 
به زندگی معنا وحرکت می بخش��ند وبا کمترین بهره گیری، بیشترین 
بهره دهی وس��ود مندی را نثار وایثار جامعه می کنن��د. وی افزود : روز 
کارگر روز س��پاس از مردان مردی اس��ت که با دستان پینه بسته خود 
دستاوردهای بزرگی را به میهن عزیز خود اهداء نموده و نیز یادآور زنانی 
ش��یرمرد است که شور وش��وق تالش آنان کانون گرم خانواده واجتماع 
 را اس��تحکام می بخشند وفرشتگان آس��مان را به تحسین وتعظیم وا 
می دارند. شهردار قدس یادآور شد : کارگران پرچم داران عرصه اقتصاد 
و س��فیران رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی هر کشوری هستند، و در 
این راس��تا هزاران اندیش��ه خالق و نو در عرصه تولید و خدمات وجود 
دارد که رشد و کیفیت تولید و توسعه کشور شاهدی بر این مدعاست.

کولیوند در پایان با تبریک روز جهانی کار و کارگر به تمامی فعاالن عرصه 
 تالش و خدمت در جای جای میهن  اسالمی گفت :  از سعی و کوشش 
بی وقفه و ش��بانه روزی کارگران ارجمند بخصوص کارگران شهرداری 
ش��هر قدس و س��ازمان های تابعه که با همت واالی خ��ود در راه ارایه 
خدمات مفید و سازنده به شهروندان فهیم شهر قدس تمام همت خود 
را معطوف داش��ته اند و  در مسیر سربلندی ایران عزیز گام برمی دارند 
و زمینه ساز شکوفایی کشور هستند تقدیر نموده سالمتی و توفیق روز 
افزون آنان و خانواده های عزیزشان را از خداوند متعال مسالت می نمایم .

اخبار

شرکت آب و فاضالب روستایي استان آذربایجان غربي : 
بررسی مسائل ومشکالت آبرسانی 

روستاهای دهستان بکشلوچای
ارومیه- خبرنگار فرصت 
باحضورنماینده مردم  امروز - 
ش��ورای  درمجل��س  ارومی��ه 
اس��المی، مس��ائل ومشکالت 
آبرسانی به روستاهای دهستان 
بکشلوچای بررسی شد. به گزارش خبرنگار فرصت امروز،  مدیرامورآب 
وفاضالب روستایی شهرستان ارومیه درجلسه ای که درروستای الیاس 
آباد ترتیب یافته بود، با اشاره به اقدامات انجام یافته توسط شرکت آب و 
فاضالب روس��تایی در 43 روستای تحت پوشش و 6 روستای برخوردار 
غیر تحت پوشش این دهستان اظهار داشت: عملیات اصالح و بازسازی 
شبکه توزیع و مخازن هوایی، تجهیز و راه اندازی چندین حلقه چاه جدید، 
درمنطقه انجام وبرای تامین آب شرب سالم روستائیان اقدامات الزم توسط 
پیمانکاران کنترل کیفی شرکت انجام می گیرد. صابرخسروزاده افزود: با 
تالشهای شبانه روزی صورت گرفته و با نمونه برداری و آزمایشهای مداوم 
دوره ای که زیر نظر مراکز بهداش��ت روستایی انجام می پذیرد کیفیت 
آب ش��رب تحویلی به روستائیان را رصد نموده تا آب سالم و بهداشتی 
در اختیار مشترکین قرار گیرد. وی با اشاره به فعالیت های انجام گرفته 
در روستاهای ارومیه جهت تامین آب شرب سالم و بهداشتی اظهارکرد: 
روستائیان ومشترکین با رعایت الگوی مصرف، پرداخت به موقع آب بها، 
جلوگیری از انش��عابات غیر مجاز و وصول مطالب��ات امورآب وفاضالب 
روس��تایی را در جهت نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمت رسانی 

هرچه بیشتر به روستائیان همراهی نمایند.

شهردار قزوین اعالم کرد
رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری 
با تعامل مناسب بانک شهر و شهرداری ها

قزوین- خبرنگار فرصت امروز - ش��هردار قزوین با اشاره 
به اهمیت حمایتهای بانک شهر از شهرداری کالنشهرها گفت:  
تعامل مناسب میان این دو نهاد، موجب رضایتمندی شهروندان 
از خدمات ش��هری ش��ده اس��ت. به گزارش مرک��ز ارتباطات و 
روابط عموی بانک ش��هر، مس��عود نصرتی با بی��ان این مطلب 
گف��ت: هم اکنون مناب��ع مالی بانک ش��هر در اختیار مدیریت 
ش��هرها و شهروندان قرار دارد و خوشبختانه مدیران بانک شهر 
با نیازها ، مس��ائل و مشکالت ش��هر و شهروندان به خوبی آشنا 
هس��تند و توجه به این مسایل را در صدر برنامه های خود داده 
ان��د. وی افزود: درحال حاضر ارتباط مناس��ب و تعامل بس��یار 
نزدیک ش��هرداران شهرهای مختلف بخصوص شهرداران کالن 
ش��هرها با بانک شهر باعث خدمات رس��انی بهتر به هموطنان 
شده است. ش��هردار قزوین تصریح کرد:توس��عه بیش از پیش 
 ش��هر قزوین در دس��تور کار مدیران ش��هری قرار دارد و تالش 
می کنیم همانند گذشته از پتانسیل هاي بانک شهر براي اجرای 
پروژه های مهم فرهنگی و عمرانی استفاده کنیم. نصرتی با بیان 
اینکه خوشبختانه منابع مالی مردمی بانک شهر به میزان قابل 
توجهی افزایش داشته است، گفت: هم اکنون بیش از 90 درصد 
منابع بانک شهر از سوی ش��هروندان تامین می شود که نشان 
دهن��ده رضایت آنان از خدمات این بانک اس��ت. نصرتی حضور 
بانک شهر در نمایشگاه های کتاب استانی و همچنین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران را  از جمله فعالیت های ممتاز این  بانک 
در ح��وزه فرهنگی عنوان کرد و ادامه داد: این اقدام بانک ش��هر 
رضایتمندی بیش از پیش بازدیدکنندگان از خدمات بانکی ارایه 
ش��ده در این نمایش��گاه ها را در پی داشته است . به گفته وی، 
یکی از نیازهای اصلی شهروندان استفاده از خدمات کامل بانکی 
در ساعات مختلف شبانه روز است که خوشبختانه با راه اندازی 
پیشخوانهای شهرنت بانک شهر این نیاز به طور کامل مرتفع شده 

است.

تحقق شعار سال در پتروشیمی شازند نمود 
عینی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

اراک- خبرن�گار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل، ش��رکت پتروش��یمی ش��ازند به عنوان یکی 
 از ش��رکت ه��ای مطرح در صنعت پتروش��یمی کش��ور، نقش 
عمده ای در اش��تغال و کارآفرینی در اس��تان مرکزی و افزایش 
حجم صادرات و تقویت صنایع وابسته داشته است. این شرکت در 
سه سال اخیر توانسته با افزایش تولید و فعال سازی بخش های 
مختلف خود در بعد اشتغال زایی نقش عمده ای در منطقه ایفا 
نماید. در سال 1393، 140 نفر، سال 94، 59 نفر و در سال 95، 
151 نفر را از بین نیروهای توانمند بومی با برگزاری آزمون های 
استاندارد)علمی-روان شناختی- مصاحبه تخصصی( جذب نماید. 
مضافاً اینکه برای اولین بار در فرآیند تعمیرات اساسی سال های 
اخیر 75 درصد نیروی های مورد نیاز که حدود 1400 نفر بودند 
به گواه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نیروی های بومی استان 
مرکزی اس��تفاده شده است.  شرکت پتروشیمی شازند مفتخر 
اس��ت در آغازین روزهای س��ال 96 در راستای اجرای سیاست 
اقتص��اد مقاومتی و با لبیک به منوی��ات مقام معظم رهبری در 
چارچوب تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، آزمون 
اس��تخدامی خود را برگزار و در ای��ن آزمون 230 نفر از فرزندان 

بومی استان مرکزی را به استخدام خود در آورد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان: 
از محل درآمدهای تبصره 3 اجرای طرح های 

آبرسانی به شهر کالله تسریع می گردد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
استان گلستان در نشست صمیمی با برزگر فرماندار شهرستان کالله 
گفت اجرای طرح های آبرس��انی شهرستان کالله از محل درآمدهای 
تبصره 3 شتاب بیشتری خواهد گرفت.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آبفای شهری استان گلستان مهندس محمد هادی رحمتی افزود:  با 
بهره برداری از طرح آبرسانی به شهرک های حقانی ، نیروی انتظامی و 
بلوار شعرا شهرستان کالله شاهدارتقاء وضعیت آبرسانی شهروندان در 
شهر کالله خواهیم بود که این پروژه های از محل درآمدهای تبصره 
3 تامین اعتبار گردیده است .وی طول خط انتقال طرح آبرسانی  به 
شهرکهای مذکور را بیش از  6 هزار متر با اعتباری بالغ بر 700 میلیون 
توم��ان از محل درآمد تبصره 3 آب بهاء بیان نم��ود و افزود: در حال 
حاضراین پروژه  40 درصد  پیش��رفت فیزیکی داشته است که پیش 
بینی می گردد با توجه به تالش و  همت همکاران پروژه مذکوز زودتر 
از زمان برنامه ریزی شده  به بهره برداری برسد.وی همچنین تصریح 
کرد: به منظور آبرس��انی مطلوب و پایدار به شهروندان کالله  حفر 2 
حلقه چاه آب با اعتباری بالغ بر یک میلیاردو 400 ملیون تومان از محل  
درآمدهای تبصره 3 برای جبران کمبود بخشی از آب شرب در دستور 
کار س��ال جاری قرار گرفته است که اقدامات اولیه و مجوز های الزم 
جهت اجرا آن اخذ شده و امیدواریم با انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی 
آن هر چه سریعتر آغاز ش��ود.درپایان این جلسه فرماندار شهرستان 
کالله ضمن قدردانی از مس��اعدت مدیرعامل ش��رکت آب وفاضالب 
استان گلستان و پیگیری های مستمر مدیرامور آب وفاضالب منطقه 
کالله درخصوص  اقدامات انجام شده در چهار سال گذشته خواستار 

ادامه روند فعلی خدمات رسانی  مطلوب به شهروندان کالله شد .



 رکورد شکنی پورشه کاین
با کشیدن ایرباس 380

 پورشه کاین به تازگی توانسته است با کشیدن بزرگ ترین 
هواپیمای مس��افربری جهان به وزن ۲۸۵ تن، نام خود را در 

کتاب رکوردهای گینس ثبت کند. 
در سراس��ر جهان، هر روز رکوردهای متعددی شکس��ته 
می ش��وند و کتاب گینس به روزرس��انی می ش��ود که مسلما 
پرداختن به همه آنها کار سختی است، به عالوه اینکه بخش 
اعظم این رکوردها از نظر علمی ارزشی ندارند، اما وقتی نام 
پورشه مطرح شود و صحبت از کشیدن هواپیمای غول پیکر 

ایرباس 3۸0 باشد، نمی توان بی تفاوت بود. 
مدل دیزلی کاین S، بیش از ۱00 برابر نس��بت به ایرباس 
3۸0 سبک تر است. جالب اینجاست که رکورد قبلی با عدد 

۱۱۵ ت��ن در کتاب گینس ثبت ش��ده بود و کش��یدن این 
هواپیما به وزن ۲۸۵ تن، تقریباً دو برابر رکورد قبلی اس��ت. 
ریچارد پین، تکنیس��ین پورشه پش��ت فرمان کاین نشست 
تا این افتخار با نام او نیز همراه ش��ود. گفته می ش��ود برنامه 
کش��یدن این هواپیما با خودروی دیزلی پورش��ه کاین، ایده 

ریچارد پین و نتیجه محاسبات دقیق او بوده است. 
ش��رکت هواپیمایی فرانس��ه )ایرفرانس( انجام این چالش 
را قب��ول کرد و البته به اس��تقبال این ای��ده تبلیغاتی رفت. 
تجهیرات الزم برای بوکسل ایرباس 3۸0 که مناسب اندازه و 
مشخصات فنی پورشه کاین باشد نیز توسط ایرفرانس فراهم 
شد تا هیچ تغییری در شاسی و قسمت مخصوص بوکسل در 

عقب کاین ایجاد نشود. 
خودرویی که در این رویداد ش��رکت داش��ت، با پیش��رانه 
توربودی��زل پورش��ه، ق��درت 3۸۵ اس��ب بخار و گش��تاور 
۸۵0 نیوتن مت��ر فراهم کرد. کاین توانس��ت ایرباس 3۸0 را 
تا مس��افت ۴۲ متر در بان��د فرودگاه ش��ارل  دوگل پاریس 
بوکس��ل کند. فراموش نکنیم که نسخه بنزینی و توربوشارژ 
پورش��ه کاین نس��بت به مدل دیزل دارای گشتاور بیشتری 
اس��ت، اما پورش��ه تصمیم گرفت از مدل دی��زل برای ثبت 
این رکورد اس��تفاده کن��د.  ریچارد پی��ن می گوید: ما برای 
آزمای��ش محصوالت پورش��ه، معموال تا ای��ن حد زیاده روی 
نمی کنیم. باید اعتراف کنم که من کار س��ختی انجام ندادم 
و البته پورش��ه کاین هم بدون هیچ مشکلی این کار را انجام 
داد. ب��رای نخس��تین بار، چیزی به جز بدنه س��فید ایرباس 
در آینه ه��ای خودرو ندیدم که برای من بس��یار جالب بود. 
ای��ن آزمون ثابت کرد خودروهای پورش��ه می توانند فراتر از 
انتظار خریداران عمل کنند. کاری که مدل کاین انجام داد، 
فراموش نشدنی بود. این خودرو کاماًل استاندارد است. من با 
آن از لن��دن تا پاریس رانندگی ک��ردم و با همین خودرو به 
لندن باز خواهم گش��ت.  کارشناس ثبت رکوردها در کتاب 
گینس می گوید: در س��ال های کار در گین��س، رکوردهای 
متعدد و عجیبی ثبت کرده ام، اما کشیدن یکی از بزرگ ترین 
هواپیماهای دنیا به وس��یله خودروی پورش��ه کاین، در میان 

همه آنها شاخص و خاطره انگیز است. 

بی ام و سری 7 به دنبال تصاحب جایگاه 
مرسدس اس کالس

با وجود طراحی مجدد س��ری 7 در سال گذشته میالدی، 
این خودرو باز هم نتوانس��ته آمار فروش بیش��تری نس��بت 
به خودروی لوکس مرس��دس بنز یعن��ی اس کالس نصیب 
 BMW ش��رکت سازنده اش کند، اما ش��رکت خودروسازی
همچن��ان ب��ه تقوی��ت ف��روش و شکس��ت دادن خودروی 
مرسدس بنز اس کالس در آمار فروش ایاالت متحده آمریکا 

امیدوار هستند. 
رقابت بین مرس��دس بنز اس کالس و BMW س��ری 7 
به یکی دو س��ال اخیر بر نمی گردد، بلکه این جنگ خانگی 
میان ماش��ین های آلمانی برای چندین دهه اس��ت که ادامه 
دارد، با این حال برند خودروس��ازی مرس��دس بنز در بازار 
ایاالت متحده آمریکا دارای فروش بس��یار بهتری نسبت به 
رقیب هموطن خود اس��ت، اما کمپانی خودروس��ازی بی ام و 
باتوجه در نظر گرفتن رشد فروش برند سری 7 در سال های 
اخیر، به فروش بیش��تر این خودرو نس��بت به مرسدس بنز 

اس کالس امیدوار هستند. 
  BMW براساس اطالعات ارائه شده از سوی رئیس گروه
در منطق��ه آمریکا، خودروی بی ام و س��ری 7 در ماه مارس 
س��ال جاری یک رش��د ۱0درصدی و در سه ماه اول سال 
۲0۱7 می��الدی ه��م با فروش ۲۱03 دس��تگاهی، رش��د 
9.۱ درص��دی را تجربه کرده اس��ت. ح��ال از طرفی دیگر، 
کمپانی خودروس��ازی مرس��دس بنز با یک کاهش بس��یار 
ناچی��ز، تا ماه مارس س��ال جاری موفق ب��ه فروش 36۴۸ 
دس��تگاه خودروی اس کالس در بازار ایاالت متحده آمریکا 
ش��ده که همی��ن آم��ار کمپانی خودروس��ازی BMW را 
امیدوار به تصاحب جایگاه مرس��دس بنز اس کالس در آمار 

فروش سال های آینده کرده است. 
مجم��وع فروش این دو اتومبیل در س��ال ۲0۱6 میالدی 
هم به ترتیب برای مرس��دس بنز اس کالس به عدد ۱۸ هزار 
و ۸03 دس��تگاه و همچنی��ن ب��رای کمپانی خودروس��ازی 

BMW نیز به عدد ۱۲ هزار و 9۱۸ دستگاه می رسد. 

طرح جدید واردات خودرو کلید خورد
ط��رح جدی��د وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت در مورد 
واردات خودرو در حالی هنوز در کمیس��یون زیربنایی دولت 
تعیین تکلیف نش��ده که این وزارتخانه عم��اًل اجرای آن را 

کلید زده است. 
طبق این طرح، آن دس��ته از خودروس��ازان داخلی که با 
ش��رکت های خارجی همکاری مش��ترک دارن��د، در اولویت 
واردات محصوالت ش��رکت های مربوطه قرار خواهند گرفت. 
به عن��وان مث��ال، در ح��ال حاضر ک��ه ایران خ��ودرو با پژو 

ق��رارداد همکاری مش��ترک دارد،  )در صورت تصویب طرح 
وزارت صنع��ت( نمایندگی انحصاری واردات محصوالت این 
خودروس��از فرانسوی نیز به ایکاپ )ش��رکت مشترک ایران 
خودرو و پژو( خواهد رس��ید یا مثاًل در صورت نهایی ش��دن 
همکاری مش��ترک ایدرو و رنو، نمایندگی انحصاری واردات 
محصوالت این خودروس��از فرانسوی نیز به شرکت مشترک 

ایدرو-رنو واگذار می شود. 
 در ح��ال حاضر نی��ز وزارت صنعت با اعط��ای نمایندگی 
واردات محص��والت یکی از خودروس��ازان بزرگ دنیا به یک 
ش��رکت تولیدکننده بخش خصوصی کش��ور، عم��اًل اجرای 
طرح فعاًل تصویب نش��ده خود را، کلید زده اس��ت. هرچند 
ط��رح »اولویت واگ��ذاری واردات محصوالت خودروس��ازان 
خارجی در کش��ور به فعاالن تولید« هنوز نهایی نشده است، 
با این ح��ال در صورت تصویب، این موض��وع می تواند پای 
واردکنندگ��ان را نیز به عرصه تولید باز کند. در واقع از آنجا 
ک��ه وزارت صنعت می خواه��د نمایندگی واردات ش��رکای 
خارجی خودروس��ازی کش��ور را به طرف ه��ای داخلی آنها 
بدهد، عماًل واردکنندگان حضورشان در بازار کمرنگ خواهد 
شد؛ بنابراین این امکان وجود دارد که وارد فاز تولید شوند. 

 
در ح��ال حاضر، هس��تند واردکنندگانی که سال هاس��ت 
به واردات انواع خودرو به کش��ور مش��غولند و بنابراین وقتی 
جایگ��اه و بازار خود را در خطر جدی ببینند، ممکن اس��ت 
به س��رمایه گذاری مستقیم در راس��تای تولید روی بیاورند. 
در صورت��ی که این اتفاق رخ بده��د، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به یکی از اهداف خود یعنی جذب س��رمایه گذاری 
خودروس��ازان خارجی )آنها که تا به امروز بیش��تر به دنبال 
صادرات به ایران بوده اند نه تولید و س��رمایه گذاری( نزدیک 

خواهد شد. 

مدیرعامل ایران خودرو: 
 23 محصول جدید

به ایران خودرو می آید

محصول جدید به کمک پلتفرم جدیدی که در ایران خودرو 
طراحی خواهد ش��د، تولید می شود. در طراحی این پلتفرم، 
انتقال تکنولوژی به صورت کامل اتفاق خواهد افتاد و تمامی 

این تولیدات به کمک قطعه سازان ایرانی خواهد بود. 
هاشم یکه زارع در مراسم آغاز تولید انبوه دنا پالس و پژو 
۲00۸ که با حضور رئیس جمهور برگزار ش��د، بیان داش��ت: 
ق��رارداد بن��ز در مرحله نهای��ی بوده و به زودی دو ش��رکت 

جوینت وینچر با این شرکت به امضا خواهد رسید. 
وی در ادامه بیان داش��ت: زمانی که به ایران خودرو آمدم 
وضعیت ش��رکت های قطعه س��ازی بس��یار نامس��اعد بود و 
نیروهای کار بس��یار زیادی اخراج ش��ده بودند. کارخانجات 
قطعه س��ازی تنه��ا س��ه روز در هفته و تا روز دوش��نبه کار 
می کردند و از روز سه ش��نبه تعطیل بودند و امروز به همت 

دولت تدبیر و امید حتی روز جمعه نیز کار می کنند. 
یک��ه زارع اف��زود: هفت��ه آینده ب��ه دنبال سیاس��ت های 
دول��ت تدبی��ر و امید و یم��ن برجام در همین س��الن پنج 
ش��رکت صنعتی ب��زرگ در قالب یک ق��رارداد و تفاهمنامه 
۱000 میلی��اردی در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت تا گام 
جدیدی در ح��وزه صنعت خودرو در ش��رکت ایران خودرو 

برداشته شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: ۲3 محصول جدید به کمک پلتفرم 
جدیدی ک��ه در ایران خ��ودرو طراحی خواهد ش��د، تولید 
می شود. در طراحی این پلتفرم، انتقال تکنولوژی به صورت 
کام��ل اتفاق خواه��د افتاد و تمامی ای��ن تولیدات به کمک 

قطعه سازان ایرانی خواهد بود. 
یک��ه زارع در پای��ان بیان داش��ت: همچنی��ن خودروی 
برق��ی به کم��ک دانش��مندان ایرانی دانش��گاه ش��ریف و 
خودروهای هیبریدی به کمک دانشگاه امیرکبیر و با کمک 
قطعه سازان داخلی تولید خواهد شد و تمامی این تولیدات 
با داخلی سازی 70 درصدی و صادرات ۵0 درصدی صورت 

خواهد گرفت. 
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تولی��د انبوه دو خ��ودروی دناپِ��الس و پژو 
۲00۸ ب��ا حض��ور حجت  االسالم و المس��لمین 
حس��ن روحان��ی، رئیس جمهوری در س��ایت 

مرکزی گروه صنعتی ایران خودرو آغاز شد. 
دناپاِلس محصول ایران خودرو مدل جدیدی 
از خودروی ملی دنا است که در مرکز تحقیقات 
ایران خودرو از جنبه ه��ای کیفی، تجهیزات و 

شکل ظاهری ارتقا یافته است. 
دناپاِلس نخس��تین خودروی داخلی اس��ت 
که با چهار ایربگ س��اخته شده و از این جهت 

در س��طح مطلوب��ی از اس��تانداردهای ایمنی 
ق��رار دارد.  طراحی خ��ودروی دنا پالس صرفاً 
توسط کارشناس��ان ایران خودرو انجام شده و 
در ساخت ماش��ین آالت مورد نیاز خط جدید 
تولید، همکاری هایی با شرکت های بین المللی 
صورت گرفته است.  دناپاِلس دارای امکانات و 
تجهیزاتی اس��ت که برای نخستین بار در یک 
خودروی ساخت داخل با برند ملی وجود دارد. 
این خودرو نخس��تین محصول ملی است که 
با س��ان روف، دوربین دید عق��ب و جایگزینی 

سیس��تم چندرس��انه ای جدید با مولتی مدیای 
فعلی به بازار عرضه می شود. 

تح��ول گرافی��ک داخل��ی چراغ ه��ا، باعث 
جذابیت بیشتر خودرو ش��ده البته شکل کلی 
چ��راغ و ابع��اد فیزیکی آن ب��دون تغییر باقی 

مانده است. 
پ��ژو۲00۸ نیز نخس��تین محص��ول ایکاپ 
شرکت مش��ترک ایران خودرو و پژوی فرانسه 
است که در ایران به مرحله تولید رسیده است. 
دور ت��ازه همکاری های ایران خ��ودرو و پژو با 

امضای قرارداد بین مدیران دو گروه خودروساز 
و در حضور رؤس��ای جمهوری ایران و فرانسه 

به امضا رسید. 
این قرارداد نخس��تین قرارداد پس��ابرجامی 
ایران با کشورهای غربی بود که منجر به تولید 

محصوالت به روز اروپایی در ایران شد. 
سرمایه گذاری مستقیم طرف خارجی، انتقال 
دانش، فناوری و صادرات 30درصد محصوالت 
تولی��د این ش��رکت از الزامات ای��ن قرارداد به 

شمار می آید. 

آغازتولیدانبوهدناِپالسوپژو2008باحضوررئیسجمهوری

رئی��س جمهور کش��ورمان اظهار کرد: برای نخس��تین 
ب��ار صنعت خودروی کش��ور وارد رقابت جهانی ش��ده و 

30 درصد خودروها به دنیا صادر می شود. 
حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی در حاش��یه 
افتت��اح دو خ��ودروی  »دناپالس« و  »پ��ژو ۲00۸« در 
گ��روه صنعتی ای��ران خودرو در جم��ع خبرنگاران گفت: 
اساس پیش��رفت کش��ور ما در س��ایه تولید است، حتی 
مسئله اشتغال در س��ایه تولید است. استقالل اقتصادی، 

 خوداتکای��ی و خودکفایی در س��ایه تولید ملی ما خواهد 
بود. 

وی ادامه داد: امروز در اینجا دو خط تولید خودرو رسماً 
افتتاح و شروع به بهره برداری می کند؛ یکی دناپالس بود 
که قطعات آن صد درصد ایرانی اس��ت و دیگری خودروی 
پژو ۲00۸ است که به صورت مشترک و با سرمایه گذاری 

۵0-۵0 میان ایران و فرانسه تولید می شود. 
رئیس جمهور اظهار کرد: این برای نخستین بار است که 

ایران در صنعت خودرو وارد رقابت جهانی می شود. یعنی 
30 درصد خودروهایی ک��ه در اینجا تولید و مونتاژ نهایی 
می ش��وند به دنیا صادر خواهند شد و خودرویی که امروز 
در اختی��ار ایرانیان ما قرار می گیرد، خودرویی اس��ت که 

یک ماه و نیم قبل در فرانسه به بازار آمده است. 
وی تأکی��د کرد: بنابراین ما در مس��ئله خودروس��ازی 
وارد رقابت جهانی ش��دیم و این روز مبارکی برای صنعت 
خودروی مان، مهندسان، کارگران و کشورمان خواهد بود. 

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: گزارش 
کیفیت خودروهای داخلی نباید سانس��ور شود 
بلکه باید هر ماه به صورت کامل منتشر شده و 

در اختیار مردم قرار گیرد. 
شهرام آزادی در گفت وگو با ایسنا، در واکنش 
به محدودس��ازی انتش��ار عمومی گزارش های 
ارزیاب��ی کیفی��ت خودروهای داخل��ی، اظهار 
کرد: حق مردم اس��ت که بدانن��د خودروهای 
داخلی در چه س��طحی و با چه کیفیتی تولید 
می شوند و براساس این اطالعات در خرید این 

محصوالت دقت کنند. 
وی با اشاره به شاخص نمره منفی خودروها 
ک��ه از گزارش های ارزیابی کیفی حذف ش��ده 
اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: باید نم��رات منفی 
خودروها منتش��ر ش��ود ت��ا م��ردم بدانند که 

اش��کاالت خودروهای تولید داخل بیش��تر در 
کدام بخش ها و مجموعه های خودرو است. 

عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوسی ادامه داد: بررسی نمره منفی خودروها 
اطالعات مناس��ب و دقیق��ی از وضعیت کیفی 
خودروه��ای در حال تولید ارائ��ه می کند زیرا 
خودروه��ای تولیدی هر ک��دام در بخش های 
مختلفی ممکن اس��ت دچار مش��کل باشند و 
حق مردم است که از این ایرادها باخبر شوند. 
وی اف��زود: بنابراین س��ازمان های مس��ئول 
همچ��ون س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران یا 
ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران باید 
گزارش های ارزیاب��ی کیفی خودروهای داخلی 
را به طور کامل برای اطالع عموم مردم منتشر 

کنند. 

آزادی ب��ا بیان اینکه رس��انه ها نی��ز باید در 
انتش��ار گزارش های ارزیاب��ی کیفیت خودروها 
دقت زیادی داش��ته باش��ند، تصری��ح کرد: در 
ص��ورت اش��تباه در انتش��ار گ��زارش ارزیابی 
کیفیت خودروهای داخلی ممکن اس��ت حقی 
از خودروسازان ضایع شود. پیش از این ایسنا، 
گزارش داده بود که ش��رکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد ایران برخی از بخش های گزارش های 
ماهان��ه ارزیابی کیفیت خودروه��ای داخلی از 
جمله نم��ره منفی خودروها را ک��ه مربوط به 
وضعیت ش��اخص های 9گانه ای همچون وجود 
س��روصدای اضافی، نف��وذ آب و گرد و غبار در 
خودرو، وضعیت تزیینات داخلی، کیفیت رنگ 
و ایرادات بدنه خودرو اس��ت از نسخه عمومی 

این گزارش ها حذف کرده است. 

در پیگی��ری علت این موضوع نیز ش��نیده 
ش��د که اعمال فش��ار یکی از خودروس��ازان 
کوچک مونتاژکننده خودروهای چینی باعث 
محدود ش��دن گزارش ه��ای عمومی ارزیابی 

کیفی خودروهای داخلی شده است. 
پی��ش از ای��ن ب��ا ارزیاب��ی نم��رات منفی 
خودروه��ای داخل��ی، گزارش های��ی درباره 
ایرادات کیفی خودروه��ای در حال تولید از 
جمل��ه درباره وجود مش��کل نفوذ آب و گرد 
و غب��ار در برخی خودروهای داخلی ش��امل 
»سایپا ۱۱۱، س��ایپا ۱3۲، سایپا ۱3۱، تیبا، 
تیبا هاچ بک )محصوالت سایپا(، سمند تبریز  
)محص��ول ای��ران خ��ودرو( و ام وی ام ۵۵0 
)محصول خودروس��ازی مدیران( « منتش��ر 

شده بود. 

یک کارشناس صنعت خودرو: 

گزارش کیفیت خودروها نباید سانسور شود! 

ب��ا توجه ب��ه برخی م��وارد نق��ض حقوق 
خودروس��ازان  س��وی  از  مصرف کنندگ��ان 
و واردکنندگ��ان خودرو، ایس��نا بر آن ش��د 
ت��ا سلس��له گزارش های��ی را به آگاه س��ازی 
شهروندان از حقوق قانونی شان در این حوزه 
اختصاص ده��د. گزارش ام��روز در رابطه با 
»الزام خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو 
به پرداخت سود مش��ارکت به وجوه واریزی 

مشتریان در پیش فروش خودرو« است. 
یک��ی از جذاب تری��ن روش ه��ای ف��روش 
خودرو ب��رای خودروس��ازان و واردکنندگان 
این محصول، پیش فروش است. در این روش 
عرضه کنندگان خودرو حدود ۵0 درصد قیمت 
روز این محصول را از مشتریان دریافت کرده 
و از ای��ن وجوه برای تأمی��ن مخارج تولید یا 

واردات خودرو، استفاده می کنند. 
در واقع در روش پیش فروش، خودروسازان 
و واردکنندگ��ان خ��ودرو به ج��ای دریافت 
تس��هیالت مالی  )وام( از سیس��تم بانکی با 
نرخ ه��ای باال، از مش��تریان تس��هیالت مالی 
دریافت می کنند. همین واقعیت موجب شده 
قانون گذار حقوق��ی را برای مصرف کنندگانی 

که خودرو پیش خرید می کنند، قائل شود. 
در این زمینه در اصالحیه آیین نامه اجرایی 
قان��ون حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان 
خ��ودرو تأکید ش��ده ک��ه خودروس��ازان و 
واردکنندگ��ان خ��ودرو در روش پیش فروش 
باید به وجوه واریزی از س��وی مش��تریان به 
ص��ورت روزش��مار و از زمان واری��ز تا زمان 
تحویل خودرو، سود مشارکت پرداخت کنند. 
در ای��ن قانون میزان س��ود مش��ارکت در 
روش پیش فروش قطعی خ��ودرو با حداکثر 
زم��ان تحویل 9 م��اه، معادل »حداقل س��ود 

س��پرده برابر مقررات نظ��ام بانکی در مدت 
قرارداد« تعیین ش��ده اس��ت. در حال حاضر 
حداقل سود سپرده در سیستم بانکی در بازه 
زمانی روزشمار تا 9 ماه، بین ۱0 تا ۱۵ درصد 
در بانک ه��ای مختلف متغیر اس��ت، بنابراین 

اگر خودرویی را از خودروس��از یا واردکننده 
خودرو با روش پیش فروش قطعی خریداری 
می کنید، ش��رکت مربوطه باید از زمان واریز 
پیش پرداخ��ت ت��ا تاریخ تحویل خ��ودرو، به 
وج��ود واریزی ش��ما ۱0 تا ۱۵ درصد س��ود 

مشارکت به صورت روزشمار پرداخت کند. 
همچنی��ن در ای��ن قان��ون می��زان س��ود 
ع��ادی  پیش ف��روش  روش  در  مش��ارکت 
خودرو ب��ا حداکثر زمان تحویل یک س��ال، 
معادل »حداقل س��ود سپرده یک ساله نظام 
بانکی« تعیین ش��ده اس��ت. بنابراین در این 
روش پیش فروش خودروس��از ی��ا واردکننده 
خ��ودرو باید ب��ه وجوه واریزی ش��ما حداقل 
س��ود سپرده یک ساله سیس��تم بانکی را که 
هم اکنون حداقل ۱۵ درصد اس��ت به صورت 
روزش��مار تا تاریخ تحویل خودرو، محاسبه و 

پرداخت کند. 
اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب هیأت 
دولت بوده و اوایل س��ال گذشته )۱39۵( از 
سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان 
و واردکنندگان خودرو ابالغ شده و الزم االجرا 

است. 
بنابراین اگر با تخلف ش��رکت خودروس��از 
یا واردکننده خودرو در عدم پرداخت س��ود 
مش��ارکت در پیش ف��روش خ��ودرو مواج��ه 
ش��دید، این قانون را به آنه��ا یادآوری کنید. 
در صورت خودداری این ش��رکت ها از اجرای 
قانون می توانید با همراه داشتن قرارداد خود 
به وزارت یا س��ازمان های صنع��ت، معدن و 

تجارت استانی مراجعه و شکایت کنید. 
طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مس��ئول نظ��ارت بر حس��ن اج��رای قانون 
حمایت از حق��وق مصرف کنندگان خودرو از 
س��وی خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو 
ب��وده و ای��ن ش��رکت ها را موظف ب��ه انجام 

تعهدات قانونی شان خواهد کرد. 

پرداخت سود مشارکت در پیش فروش خودرو الزامی است

رئیس جمهور: 

هم زمان با فرانسه پژو 2008 را به بازار عرضه کردیم

خبر خبر
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معاون اول رئیس جمه��ور گفت که گفتن ایجاد 
چند میلیون ش��غل زحمتی ندارد، اما در بهترین 
دوران درآمدی کشور رشد اشتغال، صفر بود و در 
ع��وض در بدترین دوران انقالب 600 تا 700 هزار 

شغل در سال ایجاد شد. 
به گ��زارش خبرآنالین، اس��حاق جهانگیری در 
جش��نواره آموزش دانش��گاه تهران، به ش��عارهای 
بی اس��اس انتخابات��ی در خصوص ایجاد اش��تغال 
انتقاد کرد و گفت: بس��یار مش��کل است که بتوان 
با وضعیت موجود یک میلیون شغل در سال ایجاد 
کرد، اما افزایش نرخ اش��تغال به چ��ه راهکارها و 
الزامات��ی نیازمند اس��ت. از جمل��ه الزامات مورد 
نیاز این اس��ت که فضای بین المللی کش��ور دیگر 

نباید هرگز دچار تنش ش��ود تا بتوانیم در این فضا 
فناوری و تکنولوژی وارد و کاال صادر کنیم و البته 
دغدغه ج��دی دیگر نیز س��رمایه گذاری در ایران 
و امنیت س��رمایه گذاری اس��ت که باید تکلیف آن 
مشخص شود که آیا می خواهیم سرمایه گذاران به 

ایران وارد شوند؟ 
جهانگی��ری ادام��ه داد: ب��ا ش��عار و حرف زدن 
نمی توان اشتغال ایجاد کرد، اقتصاد ایران هم رشد 
12 درصدی و هم رش��د منف��ی 7درصد، هم تورم 
50 درص��دی و ه��م تورم 6 درص��د را تجربه کرده 
اس��ت و از س��وی دیگر در بهتری��ن دوران ایجاد 
اشتغال، س��االنه 600 تا 700 فرصت شغلی ایجاد 

شده

 واکنش جهانگیری به شعارهای اشتغال زایی نامزدهای اصولگرا: 
دولت گذشته با بهترین درآمد، هیچ شغلی ایجاد نکرد

  مصطف�ی هاش�می طبا در واکنش به 
ش�عارهای یارانه ای رقبایش در انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: این شعارها حتی 
اگر بلوف هم نباشد نمی تواند عملی شود 
چون منابع مالی دولت  مش�خص اس�ت. 
برای یارانه چند برابری، دو راهکار بیشتر 
وجود ن�دارد، ی�ا افزای�ش مالیات ها که 
خودش دردسرهای زیادی دارد، یا فروش 
ارز با قیمت ب�اال. هر کدام از این اتفاق ها 

بیفتد مشکالت و فقر را بیشتر می کند. 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای از حجت االسالم 
والمس�لمین رئیس�ی به عنوان کاندیدای اصلح انتخابات ریاس�ت 

جمهوری حمایت کرد. 

تیتر اخبار

وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در دولت یازدهم، 
11 میلیون  حاشیه نشین در کشور بیمه شدند، ضمن اینکه 
این برنامه همچنان در حمایت از قشر ضعیف جامعه تداوم 
دارد. به گزارش ایس��نا، علی ربیعی در مراس��م هم اندیشی 
کارگران، صنعتگران و جامعه کار و تالش اس��تان قم افزود: 
از دغدغه ه��ای اصلی م��ا وضعیت کارگران غیر رس��می و 
حاشیه نشینان در شهرها هستند که در این راستا برنامه هایی 
در ساماندهی این وضعیت اتخاذ شد. در این دوره تشکل های 
کارگری ۴7 درصد و تش��کل های کارفرمای��ی 67 درصد در 
س��طح کش��ور افزایش یافت و در راستای تثبیت شغل در 
جامعه فعالیت هایی به ثمر نشست. ربیعی خاطرنشان کرد:  

یکی از راهبردهای مهم حرکت از جامعه توزیعی به سمت 
تولی��دی بود، در این روش به ج��ای توزیع پول بدون نگاه 
کارشناسی، ظرفیت های تولید و اشتغال ایجاد می شود. وی 
عن��وان کرد: در ابتدای دولت یازدهم 2 هزار و ۴00 کارخانه 
در وضعیت خطرناک تعطیل ش��دن به سر می بردند که با 
اقدامات انجام ش��ده در حدود ۴00 کارخانه تولید خود را از 
سر گرفتند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: یک 
کارخانه هیچ گاه در طول یک یا دو س��ال تعطیل نمی شود 
بلکه با مشکالت اقتصادی در کشور در طول هشت سال این 
اتفاق شکل می گیرد، از این رو حل مشکالت آن نیز به زمان 

بیشتری نیاز دارد. 

ربیعی: 11 میلیون حاشیه نشین بیمه شدند

  مدیرکل میراث فرهنگی اس�تان 

البرز تایید کرد که بنیاد مستضعفان 
کاخ رضاش�اهی گچس�ر را به قیمت 

1٥  میلیارد تومان فروخته است. 
 دادس�تان عموم�ی و انق�الب قم 
گف�ت: ب�ا دس�تور قضای�ی و اقدام 
س�ریع 4٥ زن و م�رد در یک پارتی 
در  مب�ل  تولی�د  کارگاه  در  ش�بانه 

دادس�تان اس�تانبول اعالم کرد که علت اصلی قتل مدیر شبکه های حاشیه شهر قم دستگیر شدند. 
»جم« اختالفات مالی بوده است

تیتر اخبار

شرکتی که پیش از این مدیریت مالی جانی دپ 
را برعهده داشت مدعی شد که این بازیگر مبتال به 
»اختالل وس��واس خرید« است و در این باره باید 

مورد ارزیابی قرار بگیرد. 
در پرون��ده ای که ب��ه تازگی از س��وی کمپانی 
مندل به دادگاه ارائه ش��ده، جوئل و رابرت مندل 
 مدعی هستند که زندگی اشرافی جانی دپ ماهانه

2 میلی��ون دالر هزینه دارد که البته این بازیگر از 
عهده آن برنمی آید.

 آنه��ا در این پرونده مدعی ش��ده اند که تا پیش 
از توق��ف همکاری با جانی دپ تمام تالش خود را 
ب��ه کار گرفته اند تا از این بازیگر در برابر رفتارهای 
غیرمس��ئوالنه خ��ود محافظ��ت کنن��د و جل��وی 

ولخرجی های او را بگیرند. 

جانی دپ در ماه مارس سال 2016 همکاری با 
شرکت مدیریت مالی مندل را متوقف کرده بود. 

در این پرونده آمده اس��ت ک��ه جانی دپ برای 
خری��د و تعمیر 1۴ خانه بی��ش از 75میلیون دالر 

هزینه کرده است.
 این خانه ها در نقاط مختلف جهان از لس آنجلس 

تا باهاما و فرانسه قرار دارند. 
از خری��د افراطی ام��الک به عن��وان نمونه ای از 

ولخرجی های بی رویه جانی دپ یاد شده است. 
در ش��کایت نامه ش��رکت مندل آمده است:  »با 
نگاهی ب��ه رویدادهایی از این دس��ت، مش��خص 
می ش��ود ک��ه دپ احتم��اال از »اختالل وس��واس 
خرید« رنج می برد که این ادعا را می توان با حضور 

او در آزمون های روانشناسی به اثبات رساند.«

احتمال ابتالی جانی دپ به یک بیماری عجیب

سردار آزمون تابستان روستوف را ترک می کند

  جین استین، نویسنده آمریکایی آثار 
پرفروشی چون »غرب بهشت« خود را 
از باالی برج�ی در منهتن پرتاب کرد و 
کشته شد. اِستین 83 ساله بود و زمانی 
همس�ر »دی�ود اچ. هوب�ل« از برندگان 
جایزه نوبل فیزیولوژی و پزش�کی بود. 
براساس گفته دوستان این نویسنده، او 
در اواخر عمرش به ش�دت افسرده بوده 

است. 

پس از بیمه ٥00 میلیونی حنجره ساالر عقیلی در سال گذشته حاال 
حامد همایون حنجره خود را بیمه کرده است

تیتر اخبار

ب��ا وجود اینکه خبرهایی در ارتب��اط با تمدید دو و نیم 
س��اله قرارداد مهاجم ایرانی باشگاه روستوف نقل محافل 
روسی شده بود این بازیکن در تابستان به عنوان بازیکن آزاد 
این باشگاه را ترک خواهد کرد. درست در فاصله 2۴ ساعت 
از انتقادات انجام شده توسط کادر فنی روستوف از عملکرد 
س��ردار آزمون در ترکیب این تیم در رقابت های لیگ برتر 
روسیه، رس��انه های این کشور از تصمیم ملی  پوش ایرانی 
برای ترک روس��توف و شوک او به این باشگاه خبر دادند. 
چند ماه قبل در پی دعوت صورت گرفته از س��وی باشگاه 
روبین رسانه های روس��ی از تمدید قرارداد دو و نیم ساله 

آزمون با روس��توف خبر دادند، اما حاال یکی از سایت های 
معتبر مدعی ش��د که آزمون در آخرین نشس��ت خود با 
روس��توفی ها با بیان اینکه تصمیم دارد تابستان این تیم 
را ترک کند ش��وک بزرگی به آنها وارد کرده است. سایت 
rnd. ru در گزارش��ی پیرامون شرایط اتفاق افتاده برای 
س��تاره ایرانی روستوف نوش��ت: »با وجود انتقادات فراوان 
از س��ردار حامیان او در این چند روز به حمایت از »پس��ر 
طالیی« برآمده و مدعی ش��ده اند که او دوباره به روزهای 
اوج خود بازخواهد گش��ت و همان میل سابق به گلزنی را 

نشان می دهد. 

  عل�ی دای�ی ب�ا انتش�ار پس�تی در 
اینستاگرام به تیم های تازه لیگ برتری 
ش�ده تبریک گفت. دای�ی با تبریک به 
مهدی تارتار و علی نظرمحمدی و مردم 
بوشهر و گیالن برای صعود تیم های شان 
به لیگ برتر خس�ته نباش�ید گفت. او 
همچنین به محمد مایلی کهن که تیمش 
با بدشانس�ی لیگ برتری نش�د خسته 

نباشید گفت. 

تیم مردمی و ریشه دار »سپیدرود« رشت به لیگ برتر صعود کرد

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

مراس��م افتتاحیه سی امین نمایش��گاه بین المللی 
کت��اب تهران با حض��ور مقام��ات فرهنگی ایران 
و کش��ورهای خارج��ی در مجموعه ش��هر آفتاب 
برگزار ش��د. به گزارش خبرآنالین، مراسم افتتاح 
سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دیروز 
با حضور عل��ی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی، س��یدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی، س��یدعباس صالح��ی معاون 
فرهنگ��ی وزیر ارش��اد، محمدمه��دی حیدریان 
معاون سینمایی وزیر ارشاد و انتیمو چزرو معاون 
وزیر میراث و فعالیت های فرهنگی کش��ور ایتالیا، 
به عنوان میهمان ویژه این دوره از نمایشگاه کتاب 
و محم��ود آموزگ��ار، دبیر ش��ورای برنامه ریزی و 

اجرایی صنوف نشر در شهر آفتاب برگزار شد. 
 

الریجانی: در حوزه نشر متکی به بخش 
خصوصی باشید

در ابتدای مراس��م علی الریجانی گفت: برگزاری 
نمایش��گاه در ای��ن س��ال ها با تمام مش��کالت و 
مس��ائلی که وجود داشته بیانگر نگاه مثبتی است 

که ایرانیان به تعقل و اندیشه دارند.
 این روی��داد فرهنگی یک ویژگی را در این دوره 
نشان می دهد و آن نهادینه شدن علم و عقالنیت 
در ذات ایرانیان اس��ت که اندیشه را سرآمد همه 

چیز می بینند. 
او همچنی��ن اضافه کرد: تفکر، کتاب و زبان س��ه 
مقوله ای هس��تند که درهم تنیده شده اند و تفکر 
ب��دون زبان امکان پذیر نیس��ت و تاریخ ایران هم 
نش��ان می دهد که از یک قدم��ت زبانی برخوردار 

است که ثمره آن هم تفکری عمیق است. 
رئیس مجلس س��پس به بی��ان راهکارهایی برای 
بهب��ود اوضاع نش��ر پرداخت: نخس��تین اقدامی 
که باید صورت بگیرد س��رمایه گذاری در صنعت 
چاپ اس��ت تا چاپخانه های ما از فرسودگی خارج 
ش��وند، دوم اینک��ه برای رفع معض��الت صادرات 
کتاب صندوق تش��ویق صادرات ایجاد شود، سوم 
ه��م برای ایجاد چرخه مطلوب صنعت انتش��ار از 
تجربیات ناش��ران موفق که از وضعیت اقتصادی 

مطلوبی برخوردار هستند استفاده شود.
 او درباره یارانه گرفتن موسس��ات نش��ر از دولت 
اضاف��ه کرد: م��ن توصیه می کن��م منتظر گرفتن 
یارانه نباشید، مخالف این مسئله نیستم اما یارانه 
سیس��تم مطمئن و متکی به آینده ای نیس��ت و 

گاهی می دهند و زمانی نه.
 پ��س متکی به بخ��ش خصوصی باش��ید زیرا ما 
تجربه خوبی از تولی��د دولتی نداریم. الریجانی با 
اشاره به ش��عارهایی که برای افزایش یارانه بیان 
می شود، گفت: گاهی ش��عارهایی درباره افزایش 
یارانه داده می ش��ود ک��ه این ش��عارها به صالح 
مملک��ت نیس��ت، نمی دان��م مطرح کنندگان این 
ش��عارها از کج��ا می خواهند مناب��ع آن را تامین 

کنند. 
کس��انی که این ش��عارها را ط��رح می کنند، باید 
بدانند موضوع یارانه ها از ش��ئونات دولت نیست، 
بلکه از ش��ئونات مجلس اس��ت و مجلس شورای 

اسالمی با این رفتارها مخالف است.
 اگر منبعی هم باشد بهتر است در تولید استفاده 

شود. 

نمایشگاه کتاب تهران محصول انقالب و 
اندیشه امام است

در بخش دیگر مراسم صالحی امیری، وزیر فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی درباره رویکرد س��ی امین دوره 
نمایشگاه کتاب گفت: آمادگی داریم از سال آینده 
کلید نمایش��گاه را به صنوف واگذار کنیم. امس��ال 
سی امین سال نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران 
اس��ت. نمایش��گاه کتاب تهران یک��ی از مهم ترین 
فعالیت های فرهنگی پس از انقالب اس��المی است 
و محصول این انقالب است. کتاب در اندیشه امام 
و مقام معظم رهبری نقش مهمی در تحول فکری 
مردم دارد. صالحی امیری با اش��اره به جایگاه ویژه 
کتاب و فرهنگ در جمهوری اس��المی ایران گفت: 
نمایشگاه کتاب حتی در دوران جنگ تحمیلی که 
کش��ور در یکی از سخت ترین دوران به سر می برد 
جزو اولوی��ت فرهنگی مقامات ب��ود و این اولویت 
ت��ا به امروز تغییر نکرده اس��ت. ب��ه طوری که در 
س��ال 1۳66نمایش��گاه کتاب تهران با حضور ۳2 
ناش��ر خارجی برگزار ش��د. او درباره واگذاری امور 
نمایشگاه به تشکل های صنفی، بیان کرد: امسال و 
در ۳0 س��الگی نمایشگاه کتاب تهران اتفاق مهمی 
افت��اده و آن واگذاری امور به تش��کل های صنفی 
است. ما در ۳0 سالگی نمایشگاه می توانیم افق های 
نمایشگاه را ترسیم و آمادگی داریم کلید نمایشگاه 
را از س��ال آینده به صنوف واگذار کنیم و به عنوان 

سیاست گذار بر آن نظارت کنیم. 
وزیر ارش��اد با اشاره به رشد انتشار کتاب در ایران 
گفت: براس��اس آمار در سال 1۳۹1، 6۴هزار 151 
عن��وان کتاب، در س��ال 1۳۹2، 66 ه��زار و 51۴ 

عنوان کتاب، در س��ال ۹۳، 7۳ هزار و ۸12عنوان 
کتاب، در س��ال ۹۴، ۸1 هزار ۳27 عنوان کتاب و 
در س��ال گذش��ته ۸۸ هزار و 50۴عنوان کتاب در 
کش��ور نشر پیدا کرده است. این نشان از تحول در 
ح��وزه کتاب و کتاب خوانی طی این سال هاس��ت. 
همچنی��ن تقویت حض��ور صنعت نش��ر ایران در 
عرص��ه تج��ارت بین الملل یکی از اه��داف ما بوده 

است. 
صالحی امیری افزود: امس��ال کشور ایتالیا میهمان 
ویژه نمایش��گاه است. همچنین در راستای تقویت 
بعد بین المللی نمایشگاه امسال بحث شهر میهمان 
ویژه نمایش��گاه کتاب دنبال شد و شهر استانبول 
ترکیه میهمان نمایشگاه امسال کتاب تهران است. 

پیام رئیس جمهور و وزیر فرهنگ ایتالیا 
برای نمایشگاه کتاب

در ادام��ه مراس��م، انتیمو چ��زرو، معاون وزی��ر میراث و 
فعالیت های فرهنگی کش��ور ایتالیا پیام س��رجیو ماتارال 
رئیس جمهور این کش��ور را خواند. رئیس جمهور ایتالیا با 
اش��اره به تاریخ جاده ابریش��م و آمدن کاغذ در پیام خود 
آورده بود:  »در ایران هم مانند ایتالیا کتاب و کتاب خوانی 
تاریخی دیرینه دارد و در این مسیر بود که کاغذ و کتاب 
تاری��خ جهان را تغییر داد. دو کش��ور ایران و ایتالیا آیین 
و احساس��ات و تجربیات خ��ود را از طریق کتاب برجای 
گذاش��ته اند.«معاون وزیر میراث و فعالیت های فرهنگی 
کشور ایتالیا در ادامه پیام داریو فرانچسکینی، وزیر میراث 
و فعالیت های فرهنگی ایتالیا را نیز خواند. رونمایی از تمبر 
نمایشگاه و اعالم اسامی ناشران برگزیده سال ۹5 از دیگر 

بخش های این مراسم بود. 

مراسم افتتاحیه سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در شهر آفتاب برگزار شد 

الریجانی: شعارهای افزایش یارانه به نفع مملکت نیست

نیویورک تایمز: گرایش ترامپ به دیکتاتورها ارزش های آمریکا را مخدوش کرده است

 عباس عبدی: وعده ایجاد 1،٥ میلیون شغل در سال شوخی و خنده دار است 

نیویورک تایمز در س��رمقاله خود نوشت: گرایش عجیب و غریب 
»ترامپ« به رهبران مس��تبد و اقتدارگرای جهان، همه نیک نامی 
اصول و ارزش های آمریکا در ارج نهادن به دموکراسی و حقوق بشر 

و التزام به قانون را مخدوش کرده است. 
نیوی��ورک تایمز در ادامه آورده اس��ت: کش��ور آمریکا همواره از 
دیرباز برج دیده بانی دموکراس��ی در جهان و مدافع جهانی حقوق 

بشر و التزام به قانون بوده است. 
آمریک��ا هم��واره موقعیت رهبران��ی که منطبق با ای��ن اصول و 
آرمان های اس��تراتژیک نبودند را متزلزل می کرد و می کوش��ید تا 

رهبرانی مستبد اما نرم خوتر را جایگزین آنها سازد. 
غالب رؤس��ای جمه��ور آمریکا اعم از جمهوری خ��واه و دمکرات 
باورش��ان بر این بوده اس��ت که آمریکا بایس��تی ی��ک قطب نمای 
اخالقی برای جهان عرضه کند تا مش��وق مردم جهان برای مطالبه 

و پیگیری حقوق حقه شان برای برخوردار شدن از دولت خودشان 
و حرمت نهادن به کرامت انس��ان باشد و رهبرانی که در اعاده این 
حقوق کوتاهی می کنند را عتاب کند. براین اس��اس کش��ورآمریکا 
روی اص��ول و ارزش های��ی بنی��ان نهاده ش��د که همه ش��هرت و 
اعتبارش را مره��ون آن می داند. به یاری این اصول و ارزش ها بود 

که کل نظام بین الملل ساخته شد از جمله سازمان ملل متحد. 
ام��ا ترام��پ روی کار آمد و هم��ه چیز را خراب ک��رد. ترامپ با 
ایده هایی که در س��رش دارد گویا بر آن اس��ت تا همه این اصول و 

ارزش ها را به کلی زیر پا گذارد. 
جای نگرانی اس��ت. آخرین مصداق این ف��رض دعوت ترامپ از 
»رودریگو دوترته« رئیس جمهور فیلیپین برای س��فر به کاخ سفید 
است. هرچند کشور فیلیپین متحد آمریکا و یک دموکراسی است، 
اما دوترته نه یک رهبر دموکراتیک است و نه یک متحد ارزشمند. 

او به مدت دو دهه ش��هردار »داوائو« بوده و متهم است که در این 
س��مت به جوخه های مرگ اجازه داده اس��ت آزادانه در شهر پرسه 

بزنند و خیلی راحت مردم را به قتل برسانند. 
اکثر کشته شدگان معتادان فقیر بوده اند و مرتکب جرائم سنگین 
نبودن��د. در این حمام خونی که در ش��هر ب��ه راه افتاد همه اعم از 
گناه کار و بی گناه از دم تیغ گذشتند حتی کسانی که فقط تماشاگر 

صحنه بودند یا همچنین کودکان و مخالفان سیاسی. 
دوئرته پارس��ال در انتخابات پیروز ش��د و بالطب��ع این عملیات 
کشتار را در سرتاسر کش��ور به اجرا گذاشت. او مجوز آزادی عمل 
ب��ه پلیس و هم��ه اوباش داد اما در عین حال با غ��رور و افتخار از 
آن دوران تصدی گری اش یاد می کند. دوئرته حتی ش��خصا به قتل 
س��ه آدم رب��ا بر اثر ضرب و ش��تم و بدون انج��ام محاکمه اعتراف 

کرده است. 

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: بعد از برجام حدود 700 هزار 
ش��غل ایجاد ش��ده ولی اینکه می گوین��د ما می توانی��م یک و نیم 

میلیون شغل ایجاد کنیم، شوخی و خنده دار است. 
به گ��زارش ایرنا، عباس عبدی به ش��عارهای نامزدهای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری اش��اره و اظهارکرد: اصولگرای��ان هرگز در تاریخ 
جمهوری اس��المی ایران به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور 
نبوده و امروز نیز با ش��عارهای پوپولیستی مسیری را در پیش پای 
مردم قرار داده اند که هرگز نمی توانند از آن تا سال های آینده خود 

را منفک کنند. 
وی تصری��ح کرد: اصولگرایان دچ��ار بحران جدی در این موضوع 
هستند و این بیش از همه نشان دهنده بحران در این اردوگاه است، 

به همین دلیل به دادن شعارهای پوپولیستی روی آورده اند. 
این فعال سیاسی اصالح طلب با یادآوری اینکه روش اصولگرایان 
نشان می دهد که آنها نمی توانند در مسیر خود که از ابتدای انقالب 

مش��خص کرده اند بمانن��د، تصریح کرد: آنان چ��ون نمی توانند هم 
راست باشند و هم چپ روبه شعارهای پوپولیستی آورده اند که یکی 
از نشانه های آن بعد از انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری 

بود. 
وی یادآور ش��د: اصولگرایان به گونه ای حرف می زدند که انگار در 
آس��مان ها سیر می کنند ولی به خصوص بعد از خانه نشینی 11 روزه 
وی گفتند که احمدی نژاد اصولگرا نبوده و به ما ربطی ندارد که چه 

می گوید و چه کاری انجام می دهد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: احمدی ن��ژاد ب��ه هیچ عن��وان متعلق به 
جناح راس��ت نب��ود و چون اصولگراها نیاز به رأی آوری داش��تند از 
وی حمایت کردند، اما بعد از س��ال ۹0 از وی جدا ش��دند و امروز 
نیز ایده جدیدی برای اقتصاد ندارند اما سیاس��ت های پوپولیس��تی 

احمدی نژاد را دنبال می کنند چون برنامه ای ندارند. 
وی با بیان اینکه شعارهای احمدی نژاد در هشت یا 12 سال قبل 

مطلوبیت داش��ت اما امروز دیگر نمی توان آن شعارها را داد، تصریح 
کرد: مش��کل اصولگرایان این است که در سال های دولت های نهم 
و ده��م درآمدهای سرش��اری از نفت داش��تند و یارانه را پرداخت 
می کردن��د ام��ا اگر ایجاد ش��غل در دول��ت اصالحات که س��االنه 

600هزار بود را دنبال می کردند امروز کشور دیگر بیکار نداشت. 
این فعال سیاس��ی اصالح طلب همچنین گفت: وقتی بیکار وجود 
نداشته باش��د دیگر احتیاجی هم به یارانه نیست و هرگز تحریم ها 
به ش��کلی که در سال های گذش��ته برای کشور ایجاد مشکل کرد، 
نمی توانست مش��کالت فراوان ایجاد کند و فقط قسمت کوچکی از 

یارانه ها را به افراد واقعا نیازمند پرداخت می کردیم. 
وی تصریح کرد: احمدی نژاد هم به این دلیل رأی آورد که مرحوم 
هاشمی رفسنجانی که نماد طبقه قدرت در کشور بود را مورد انتقاد 
ق��رار داد ولی وقتی آقای هاش��می از قدرت خارج ش��د دیگر مورد 

انتقاد و حمله وی واقع نشد. 
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فرصـــت خریـــد هوشــمندانه
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 قیمت روز بیش از 1000 کاال و خدمات را
در سایت روزنامه فرصت امروز دنبال کنید.

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

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

مدیریت کسب و کارفرصت کسب وکاربازاریابی و فروش

چرایی استفاده سازمان های خدماتی از 
برنامه های وفاداری 

11

برای راه اندازی یک کترینگ چه هزینه هایی الزم است؟ 

با 150 میلیون تومان شروع کنید

13

آماده سازی شخصی، نخستین گام در 
راستای ارائه سخنرانی مناسب

12

 اینستاگرام؛ ابزاری برای نمایش پشت  صحنه کسب وکار
11

از واگیری رسانه ای تا اعتماد سازی 

روان مخاطب را قلقلک دهید

مقابله با خواب آلودگی در محیط کار

Didi چینی، با ارزش ترین  استارتاپ آسیا 

تفریح در کنار کار

فرض کنید در یک عصر زیبای بهاری با اعضای خانواده در حال تماشای برنامه مورد عالقه تان هستید، پس از مدتی 
بین پخش فیلم یا سریال مذکور با تبلیغات بازرگانی روبه رو می شوید. شاید برای بسیاری از مخاطبان دیدن تبلیغ فالن 
آگهی نوش��ابه یا بهمان پودر ش��وینده چندان تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند، اما جالب است بدانید سطوح تأثیر پذیری 
بینندگان نسبت به هر آگهی تلویزیونی همبستگی معناداری با برخی از مولفه های اساسی دارد؛ مواردی که گاه موجب 
می شوند یک آگهی تلویزیونی در سطح چند صد میلیونی دیده و پخش شود و گاهی نیز به سرعت از یاد مخاطب رفته 
و در هیاهوی بازار گرم رقابت گم ش��ود. ش��کی نیست که بخش مهمی از تبلیغات رسانه ای دو محور مشخص و اساسی 
دارد؛ فرس��تنده )س��ازنده پیام تبلیغاتی( و گیرنده  )مصرف کننده کاالها و خدمات(، اما ب��رای آنکه گیرنده تبلیغات به 
ش��کل حداکثری تحت تأثیر آگهی های بازرگانی قرار گیرد، کار به س��ادگی ارسال یک پیام عادی نخواهد بود. شناسایی 

نبض مخاطب، سالیق وی، زمان مناسب برای پخش آگهی ها و بسیاری از موارد مشابه دیگر، می توانند نقشی بسیار...
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واگیری رسانه ای 
شاید بس��یاری از ما با پدیده بیماری های جسمانی واگیردار 
آشنا باشیم. برای مثال همنشینی با یک فرد مبتال به آنفلوآنزا، 
ریسک ابتالی ما به این بیماری را دوچندان می کند، اما جالب 
اس��ت بدانیم مسائل روانش��ناختی نیز در اغلب موارد واگیردار 
هس��تند و می توانن��د بس��یاری از مس��ائل مهم زندگ��ی ما را 
جهت دار کنند. این موضوع در تبلیغات نیز از اهمیت بس��یاری 
برخ��وردار اس��ت. نکته طنزآمی��ز ماجرا اینجاس��ت که گاهی 
ش��بکه های تلویزیونی بدون آنکه خود مطلع باشند، تبدیل به 
تریبون هایی برای افزای��ش فروش یا عدم موفقیت فروش یک 

کاالی مشخص می شوند. 
برای تش��ریح این موضوع به مثالی مستند اشاره می کنم؛ در 
س��ال 1984 شایع ش��د که در منطقه ای از شیکاگو، هفت نفر 
بر اثر اس��تفاده از نوعی داروی سردرد موسوم به تایلنول دچار 
مسمومیت ش��ده و جان خود را از دس��ت داده اند. این شایعه  
)که صحت آن هرگز توس��ط مقام��ات دارویی و درمانی ایاالت 
متحده تأیید نش��د( به سرعت بین اقشار مختلف جامعه پخش 
ش��د و حتی کار چنان باال گرفت که در س��طح تلویزیون های 

کابلی و محلی نیز منتشر شد. 
همزمان با رواج این تبلیغات ش��ایعه ش��د که نه تنها این نوع 
از داروه��ا، بلکه برخی از ان��واع خمیردندان ها، دهانش��ویه ها، 
اس��پری های اس��تریل و حت��ی قطره های چش��م و گوش نیز 
خطرناک هس��تند. و زمینه م��رگ افراد و به وی��ژه کودکان را 
فراهم می کنند. پای برخی از این ش��ایعات ب��ه تلویزیون های 
غیر رس��می نیز باز ش��د و در نهایت ش��ایعه »مسمومیت های 

تقلب��ی و غیر علم��ی« موج��ب کاه��ش آمار ف��روش و حتی 
ورشکستگی برخی کارخانه های تولید این محصوالت شد. 

درواقع در این مثال، رسانه ها نه تنها بسترساز افزایش فروش 
یک کاال نشدند، بلکه زمینه را برای شکست برخی محصوالت 
ش��ناخته ش��ده در عرصه رقابت فراه��م کردند. ام��ا واگیری 
رسانه ای همیشه کارکردی منفی ندارد. گاهی انتشار یک پیام 
مثبت تبلیغاتی از طریق رسانه ها، تبدیل به موجی از سودآوری 
تجاری خواهد شد. برای تشریح این موضوع نیز می توان از یک 
مثال ساده کمک گرفت؛ اواخر دهه 80 میالدی، یعنی درست 
زمانی که دوربین ه��ای حفاظتی و مخفی همچنان در وضعیت 
آزمون و خطا قرار داشتند و حتی برخی از شهروندان نسبت به 
وجود دوربین های امنیتی در برخی مکان های عمومی معترض 
بودند، یک اتفاق مس��یر فروش این ن��وع دوربین ها را به کلی 
پررونق کرد. گروگانگیری در شرکت هواپیمایی TWA همین 

نقطه عطف عجیب و غریب بود. 
گروگانگیرهای��ی که با حمله به این ش��رکت مش��هور، اقدام 
ب��ه اعم��ال خش��ونت آمیز و ناخوش��ایندی می زدن��د از وجود 
دوربین های مخفی این ش��رکت اطالعاتی نداشتند. در نتیجه 
رسانه ها با پوشش زنده اتفاقات داخل شرکت و ستایش از مدیر 
ای��ن مجموعه برای نصب این دوربین ها به ش��کل ناآگاهانه ای 
تبدی��ل به پل ه��ای تبلیغاتی مؤث��ری برای نوع مش��خصی از 
اقدامات امنیتی ش��دند. س��تایش از دوربین ها به س��رعت به 
واگی��ری رس��انه ای تبدیل ش��د و در نهایت ت��ا 6 ماه الی یک 
س��ال پس از این حادثه مشتریان دوربین های حفاظتی مخفی 

رشدی 20تا 3 درصدی را تجربه کردند. 

جذابیت، هراس و اعتماد
فرض کنید هم اکنون جلوی تلویزیون نشسته اید و کنترل به 
دست به دنبال یک برنامه سرگرم کننده می گردید. ناگهان بین 
برنامه های مختلف، چشم تان به یک آگهی تلویزیونی می خورد 
و تا ح��دی مجذوب آن می ش��وید که دوس��ت دارید علیرغم 
تجاری بودن محتوای این آگهی باز هم بیننده اش باش��ید. اما 
یک آگهی برای رسیدن به این جایگاه غبطه برانگیز باید حاوی 
چه نوع جلوه های بصری باش��د؟ جواب بسیار مفصل است. اما 
کوتاه ترین پاسخ من برای شما، اشاره به مثلث جذابیت، هراس 
و اعتماد است. مثلثی که وجود هر ضلع آن به تنهایی می تواند 

اثرگذاری شگرفی در ذهن مخاطبان داشته باشد: 
*جذابی��ت یک��ی از مهم ترین مواردی اس��ت ک��ه می تواند 
مخاطب��ان را مس��حور تبلیغات کند. اس��تفاده از س��تاره های 
جذاب و محبوب ورزشی، هنری و حتی مدل های خوش چهره 
تبلیغات��ی از س��اده ترین ترفندهایی اس��ت که اغل��ب مدیران 
تبلیغات��ی برای دیده ش��دن برندهای هدف، از آنها اس��تفاده 
می کنند. روش��ی که بعید به نظر می رس��د در هیچ برهه ای از 

زمان تکراری یا از چرخه تبلیغات حذف شود. 
*ه��راس جزو پیچیده تری��ن و البت��ه تأثیرگذارترین عناصر 
تبلیغاتی مدرن اس��ت. استفاده از هراس بی شباهت به حرکت 
روی مرز شکست و موفقیت نیست. تنها یک اشتباه کوچک در 
این تکنیک می تواند کل پروژه تبلیغاتی را با شکس��تی بزرگ 
مواجه کند. برای تشریح کارکرد این شیوه تبلیغاتی می توان از 
یک مثال ساده اس��تفاده کرد؛ حتماً بارها تبلیغاتی را دیده اید 

که قرار است محصوالت مراقبت از پوست و مو را به مخاطبان 
معرفی کنند، اما ابتدا با تصاویر پوس��ت های چروک خورده یا 
موهای آس��یب دیده و کم پشت آغاز می شوند. این تبلیغات که 
اغلب با متن هایی مثل؛  »اگر نگران س��المتی پوس��ت و موی 
خود هس��تید« شروع می ش��وند، نمونه مناس��بی از تبلیغاتی 
هس��تند که با تکنیک  »هراس« نظر و توجه مخاطبان را برای 

خرید محصوالت شان جلب می کنند. 
*اعتم��اد از س��نتی ترین و شناخته ش��ده ترین روش ه��ای 
تبلیغاتی اس��ت. در این روش س��ازنده تبلیغ، از چند تکنیک 
اصل��ی و فرعی برای جلب اعتماد مخاطبان اس��تفاده می کند. 
یک��ی از این روش ها ارائه مس��تندات اس��ت. ب��رای مثال ارائه 
گواهینامه ه��ای کیفی��ت و جوایز بین الملل��ی در حین تبلیغ. 
راهکار رایج دیگر، معرفی برندگان جوایز قرعه کشی محصوالت، 
مصاحبه با آنان و نش��ان دادن صحت ارائه این هدایا به افرادی 
است که پیش از این خریدار محصوالت بوده اند. روش شناخته 
ش��ده دیگر، اس��تفاده از شخصی اس��ت که به هر دلیلی مورد 
اعتماد مردم اس��ت. این شخص می تواند یک معلم، آتش نشان، 

پلیس یا حتی یک مادر یا پدر کهنسال باشد. 
اما فارغ از اس��تفاده از این تکنیک ها به شکل مجزا، می توان 
مجموعه این تکنیک ها را در قالب یک راهکار کلی نیز استفاده 
ک��رد. اغلب تبلیغاتی ک��ه این نوع تکنیک ه��ا را به طور کامل 
در خود ج��ای می دهند، پرخرج تر، طوالنی ت��ر و البته مؤثر تر 

هستند. 
royapaksresht@ :ارتباط با نویسنده این مطلب
gmail. com

 
ف�رض کنید در یک عص�ر زیبای بهاری با اعضای خانواده در حال تماش�ای 
برنامه مورد عالقه تان هس�تید، پس از مدتی بین پخش فیلم یا سریال مذکور 
با تبلیغات بازرگانی روبه رو می ش�وید. ش�اید برای بسیاری از مخاطبان دیدن 
تبلیغ فالن آگهی نوش�ابه یا بهمان پودر ش�وینده چن�دان تفاوتی با یکدیگر 
نداش�ته باش�ند، اما جالب است بدانید س�طوح تأثیر پذیری بینندگان نسبت 
ب�ه هر آگهی تلویزیونی همبس�تگی معناداری با برخی از مولفه های اساس�ی 
دارد؛ مواردی که گاه موجب می شوند یک آگهی تلویزیونی در سطح چند صد 
میلیونی دیده و پخش ش�ود و گاهی نیز به س�رعت از یاد مخاطب رفته و در 

هیاهوی بازار گرم رقابت گم شود. 
ش�کی نیس�ت که بخش مهم�ی از تبلیغات رس�انه ای دو محور مش�خص و 
اساس�ی دارد؛ فرس�تنده )س�ازنده پیام تبلیغاتی( و گیرن�ده  )مصرف کننده 
کااله�ا و خدمات(، اما ب�رای آنکه گیرنده تبلیغات به ش�کل حداکثری تحت 
تأثی�ر آگهی های بازرگانی قرار گیرد، کار به س�ادگی ارس�ال یک پیام عادی 
نخواهد بود. شناس�ایی نبض مخاطب، س�الیق وی، زمان مناسب برای پخش 
آگهی ها و بس�یاری از موارد مشابه دیگر، می توانند نقشی بسیار تعیین کننده 
و مثبت در موفقیت پیام های بازرگانی ایفا کنند. بر همین اساس است که این 
روزها ش�یوه ارائه تبلیغات تلویزیونی با سال های گذشته تفاوت هایی آشکار 

دارد. 

ش�اید آن روزها ص�رف اینکه یک تبلیغ تنها خ�وش آب و رنگ و پرزرق و 
ب�رق بود، ب�رای جذب مخاطبان کفایت می کرد، اما ای�ن روزها وضعیت جذب 
بینندگان از این سطح فراتر رفته و حاوی نکات کلیدی و بسیار ظریفی است. 
بنابراین روانشناس�ی مخاطب، روانشناس�ی تبلیغات و روانشناس�ی صنعتی/

س�ازمانی به عن�وان رش�ته های مرتب�ط و تأثیر گذار ب�ر یکدیگر، ج�زو رموز 
پیش�رفت بسیاری از ش�رکت های شناخته ش�ده امروزی محسوب می شوند؛ 
ش�رکت هایی که چه در س�طح تولید و خدمات و چه در س�طح فروش از این 
محوره�ای علمی کمک می گیرند. در ادام�ه مطلب نگاهی داریم به تعدادی از 

اصول مهم و تأثیر گذار در تبلیغات تلویزیونی. 

از واگیری رسانه ای تا اعتماد سازی 

روان مخاطب را قلقلک دهید
ایده های طالیی

تفریح در کنار کار

تبلیغات یکی از روش های شناساندن محصوالت به مردم 
و فرهنگ س��ازی در جامعه است. حال اگر تبلیغات خالقانه 
و جذاب باش��د نتیجه بهتری می دهد و افراد بیشتری را به 
سمت خود می کشد. یکی از روش های فروش محصوالت و 
تولیدات شرکت ها تبلیغات است. با استفاده از تبلیغات شما 
می توانید خود را به مردم بشناسانید و مشتری جذب کنید 
و ف��روش محصوالت خود را باال ببری��د. عالوه بر این برای 
فرهنگ س��ازی در جامع��ه یا آموزش رفت��ار خوب به مردم 
جامعه می توانید از تبلیغات استفاده کنید. با این حال یکی 
از م��واردی که کمتر مورد توجه قرار گرفته این اس��ت که 
چگونه می توان تفریحات کارمندان خود را تبدیل به تبلیغی 
برای ش��رکت خود کرد. این امر اگرچه در ابتدا کمی مبهم 
و نامفهوم به نظر می رسد با این حال راهکاری کاماًل عملی 
محس��وب می ش��ود. برای مثال فرض کنید در زمینه تولید 
پوشاک فعالیت می کنید. می توانید مسابقه خوش تیپ ترین 
فرد ش��رکت را با استفاده از پوشاک خود برگزار کنید. این 
امر در صورت پوش��ش رسانه ای مناس��ب می تواند در کنار 
جنبه شاد و تفریحی ای که برای کارمندان دارد، به فرصتی 
برای تبلیغ محصول در قالبی متفاوت تبدیل شود. با توجه 
به این امر که در حال حاضر رقابت بس��یار فش��رده اس��ت، 
ش��رکتی می تواند در این بازار موفق عمل کند که ایده های 
جدیدتری را در اختیار داشته باشد. درواقع الزم است شما 
از هر فرصتی در راس��تای بهبود کس��ب و کار خود استفاده 
کنید. فراموش نکنید که این امر به هیچ وجه بد نیس��ت و 

اقتضای حال حاضر محسوب می شود. 

ایده
هن��وز هم این مفهوم به طور گس��ترده وجود دارد که کار 
نباید ش��اد باش��د و ش��ادی و نش��اط چیزی است که شما 
تنها پس از کاری س��خت به دست می  آورید. این وضعیت، 
ک��ه زمانی نقطه  ثقل محیط های کاری را تش��کیل می  داد، 
در حال تغییر اس��ت. شرکت های بس��یاری اثبات کرده اند 
که تلفیق کار و نش��اط، نه تنها ارتباط��ات روزمره و فضای 
کس��ب و کار را بهبود می  بخشد بلکه می تواند تأثیری مثبت 
در رشد ارزش شرکت داش��ته باشد. درواقع اشتغال به کار 
در فضای ش��اد و دلپذیر س��بب ارتقای س��طح بهره وری و 
بهبود فعالیت حرفه ای کارکنان س��ازمان ها خواهد شد. در 
گذش��ته زمان فراغ��ت به مفهوم لغوی کنون��ی اصاًل وجود 
نداش��ت. قبل از انقالب صنعتی، زمان فراغت معنایی بیش 
از »وق��ت« یا »فرصت« را در ب��ر نمی گرفت. با به کارگیری 
عبارتی نظیر »در یک فرصت یا موقعیت مناس��ب« مفهوم 
اصلی زمان فراغت حفظ می شود. امروزه هنگامی که سخن 
از زمان فراغت به میان می آید، ما در فکر نگه داشتن زمان 
ی��ا فرصتی برای انجام کاری نیس��تیم. م��ا زمان زیادی در 
اختیار داریم، مش��کل این است که نمی دانیم چگونه از آن 
اس��تفاده کنیم. زمان فراغت دیگ��ر به معنای زمان بیکاری 
با یک سری مش��کالت روحی نیست که نقطه مقابل زمان 
فشار و تراکم کاری باشد، بلکه زمان آزادی است که ما باید 
برای آن فعالیتی دس��ت و پا کنی��م و این آزادی هر زمانی 
می تواند رخ دهد. فعالیت ها، نمونه های روشنی از چگونگی 
گذران اوقات فراغت هس��تند، اما کار نیز خود فعالیت است 
و اگ��ر م��ا به این نتیجه برس��یم که همه اوق��ات ما باید با 
فعالی��ت یا کاری پر ش��ود، تقریباً دیگر تف��اوت بین کار و 
تفریح مفهومی نخواهد داش��ت. توماس ادیس��ون، مخترع 
صدها وس��یله ضروری از جمله چراق برق، بیشتر وقتش را 
در آزمایشگاهش مش��غول تحقیق بود. روزی یک نفر از او 
پرس��ید تو خسته نمی شوی روزی 16 ساعت کار می کنی؟ 
پاسخ او جالب بود؛ گفت: من روزی 16 ساعت کار نمی کنم 

بلکه 16 ساعت تفریح می کنم.« 
می ت��وان گفت افراد موفق کارش��ان را به نوعی تفریح به 
حساب می آورند. س��عادت بزرگی است که انسان از کارش 
لذت ببرد. کسانی که کارشان را دوست داشته باشند حتماً 

در آن کار موفق خواهند شد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- همیش��ه به دنبال راه های جدید برای افزایش کارایی و 
سوددهی باشید. در مقابل تغییر مقاومت نکنید بلکه خود، 

پیشنهاددهنده تغییر باشید. 
- ایجاد تفریح کاری اس��ت که در راستای بهبود راندمان 
کاری باید توس��ط مدیر ش��رکت صورت پذیرد. درواقع اگر 
ه��ر کارمندی ب��ه تنهایی بخواهد برای خود تفریح س��ازی 
کند، ممکن اس��ت عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار دهد 

و پیامدهای نه چندان مناسبی را به همراه داشته باشد. 
- همیش��ه کارگروهی و همکاری را تش��ویق کنید. باعث 
نزدیک ش��دن کارمندان به یکدیگر ش��وید و با آنها تیمی 
صحبت کنید. تشویق ش��ان کنید کارهای یکدیگر را انجام 

دهند تا باعث افزایش انعطاف پذیری و ایجاد عالقه شود. 

رویا پاک سرشت
کارشناس روانشناسی صنعتی/سازمانی
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تبلیغات خالق

آگهی: کفش ورزشی Adidas_ شعار: تمام طول روز در مورد کفش ورزشی ام، رویاپردازی می کنم...!

ایستگاه تبلیغات

بسته چیپسی که ترانه پخش می کند

فراتر از بس��ته های چیپس »Doritos« خوشمزه قدیمی، حاال 
 برن��د چیپس» Frito-Lay« با همک��اری عوامل فیلم ابر قهرمان 
» Guardians of the Galaxyy « ،محصول شرکت انتشاراتی 
کت��اب و فیلم کمی��ک »Marvel«، با تولید یک بس��ته چیپس 
خالقانه به تبلیغ محصول جدید خود می پردازد. به این ترتیب چاپ 
تصویر یک دستگاه ضبط صوت روی آن امکان پخش موسیقی متن 
فیلم را به وجود می آورد. به گزارش ام بی ای نیوز، این بس��ته بندی 
سفارش��ی شامل یک سازه کاس��ت جای گرفته در آن می شود که 
موس��یقی پخش خواهد کرد. برای کسانی که با نسخه اصلی فیلم 
آشنا نیس��تند، این رسانه قدیمی نقشی کلید را در طول فیلم ایفا 
  Star-Lord می کن��د. در این فیلم پیت��ر کویین، با نام مس��تعار
)کری��س پرات(، هرگز بدون نوار موس��یقی گلچین محبوب خود، 

مجموعه ای از ترانه های دلخواه مادرش دیده نمی شود. 
Doritos  از روز 28 آگوس��ت تعداد محدودی از این بسته های 
خالقان��ه چیپ��س را در وب س��ایت Amazon. com  به فروش 
می رس��اند. در راس��تای توضی��ح درب��اره ارتب��اط موج��ود میان

Guardians و چیپ��س، Doritos  محتوای برند خود را به طور 
کلی در تفریح و سرگرمی جسورانه خالصه می کند. 

ترجمه: علی آل  علی



علیرضا جعفری
 مشاور برنامه های وفاداری

سجاد رحیمی مدیسه
madiseh@elenoon. ir تحلیلگر و مشاور فروش
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هنگامی که اینس��تاگرام در س��ال 2010 
توس��ط کوین سیس��تروم و مای��ک کرایگر 
تأسیس ش��د، اهدافی متفاوت از آنچه را که 
اکنون در اس��تفاده از آن رایج اس��ت دنبال 
می کرد. رواج این ش��بکه عکس محور باعث 
شد در سال 2012 فیس بوک آن را به قیمت 
یک میلیارد دالر خری��داری کند. این اتفاق 
س��رآغاز ایجاد تغییرات گسترده در تاروپود 
اینس��تاگرام بود. 300 میلیون کاربر آنالین 
در روز بدون شک برای هر شرکتی یک بازار 

هدف مناسب است.
 در این مقاله به بررس��ی ش��یوه استفاده 

تجاری از اینستاگرام خواهیم پرداخت. 
اس��تفاده از ش��بکه های مجازی به منظور 
برق��راری ارتب��اط مس��تقیم ب��ا مخاطب��ان 
ترفندی است که بسیاری از شرکت ها از آن 
اس��تفاده می کنند. عالوه بر ارتباط مستقیم، 
کاهش قابل توج��ه هزینه های تبلیغاتی نیز 
انگیزه ش��رکت ها ب��رای حض��ور پررنگ در 
فضای مجازی را تش��دید کرده است. در این 
میان اینستاگرام با ارائه خدمات نوین و ایده 
عکس محور خود توانسته توجه مخاطبان را 

به خود جلب کند.
 تازه تری��ن آمارها حاک��ی از میزبانی این 
ش��بکه عکس مح��ور از 300 میلی��ون کاربر 
در روز و رقم��ی بالغ ب��ر 500 میلیون کاربر 
در م��اه اس��ت. مواجهه با طیف وس��یعی از 
مخاطبان برای برندهای مختلف فرصت ها و 
تهدیدهایی را به وجود آورده اس��ت. فرصت 
دیده ش��دن در س��طح جهانی در عین حال 
که وسوس��ه برانگیز است، در صورت اجرای 
اس��تراتژی های نامناس��ب می تواند چهره ای 
منفور از ش��ما در فضای مجازی بس��ازد. بر 
همین اساس در ادامه به بررسی راهکارهای 
مناسب برای کس��ب موفقیت در این شبکه 

پرطرفدار پرداخته ایم.
 

تصاویر ارزشی برابر با صدها کلمه 
دارند

ح��ال ک��ه از طریق یک ش��بکه اجتماعی 
امکان انتش��ار عمومی تصاوی��ر را در اختیار 
داری��د، اتکای ص��رف روی محصول چندان 

مناسب به نظر نمی رسد.
 در واق��ع بای��د راهک��ار و خالقیت تان را 
نیز چاش��نی محص��ول کنید. توج��ه به این 
نکته ضروری اس��ت که در فض��ای مجازی 
ویژگی ه��ای بصری اس��ت ک��ه مخاطب را 

جذب می کند. 
نمایش آنچه به عنوان یک شرکت تولیدی 
یا خدماتی انجام می دهید، گزینه مناس��بی 
ب��رای ترکی��ب تبلیغ محصوالت ب��ا تصاویر 
هنری اس��ت. به عن��وان مثال اگر س��ری به 
F e )ففحه رسمی شرکت فدرال اکسپرس 

dEx( بزنی��د، تصاویر حرفه ای را مش��اهده 
خواهی��د ک��رد که نتیج��ه ترکی��ب فرآیند 
خدمت رسانی این ش��رکت و نمایش اماکن 

مهم دنیاست. 
این ش��یوه به ص��ورت ضمن��ی حاکی از 

گستردگی خدمات FedEx نیز است. 
باتوجه ب��ه تغییرات رخ داده در س��اختار 
اینس��تاگرام برای نمایش تصاوی��ر، امکانات 
دیگری از قبیل Story )تصاویر و فیلم های 
دارای محدودی��ت زمانی 24 س��اعت برای 
نمای��ش( و  Instagram live )س��رویس 
ارتباط یک طرفه تصوی��ری به صورت زنده( 
نیز وجود دارد. با این حال بهتر است تصاویر 
و ویدئوهای مهم را همچنان از طریق ش��یوه 
معمولی بارگذاری کنید تا دسترس��ی به آن 

برای مدت زمان طوالنی تر امکان پذیر باشد. 

اهمیت پروفایل حرفه ای
به عنوان یک ش��رکت تج��اری به احتمال 
زیاد فعالیت های متعددی را در دس��تور کار 

دارید.
 با این حال اینستاگرام مکانی برای انتشار 
تمام��ی فعالیت های تان نیس��ت. ب��ه عبارت 
دقیق تر، پس��ت های بارگذاری ش��ده باید با 
دق��ت انتخ��اب و ویرایش ش��وند. در همین 
راس��تا بهتر است متن پس��ت های ارسالی تا 

حد امکان کوتاه باشد.
 اس��تفاده کامل از ظرفی��ت 150 کلمه ای 
اینستاگرام تنها باعث زحمت نویسنده متن 
خواهد ش��د، زیرا ماهیت اصلی این شبکه بر 
متن استوار نیست و از همه مهم تر مخاطب  
نی��ز به ط��ور معمول متن های بلن��د را مورد 

توجه قرار نمی دهد. 
همچنی��ن از آنجایی که تنه��ا لینک قابل 
بارگ��ذاری در صفح��ات در زیر چارت اصلی 
ق��رار دارد، توجه ب��ه آن از اهمی��ت باالیی 
برخوردار اس��ت. در عین ح��ال که می توان 
از این قس��مت برای نمایش س��ایت رسمی 
شرکت اس��تفاده کرد، بارگذاری اخبار مهم 
نیز می تواند گزینه مناس��بی محسوب شود. 
یک مثال مناس��ب در زمینه استفاده بهینه 
از این فضا صفحه سایت بیزینس اینسایدر و 

همین طور خبرگزاری واشنگتن پس��ت است. 
مهم ترین اخبار سایت های مذکور را می توان 
به راحتی از طریق لینک های بارگذاری شده 

مشاهده کرد.
 

پشت صحنه کسب وکار را به مخاطب 
نشان دهید

اغلب افراد هنگام خرید یک محصول عالقه 
زیادی نس��بت به آگاهی از فرآیند تولید آن 
دارن��د. اینس��تاگرام با فراهم س��ازی امکان 
بارگذاری تصویر و ویدئو فرصت مناس��بی را 
در اختیار صاحبان کس��ب وکارهای مختلف 
ق��رار داده تا به این درخواس��ت مش��تریان 
پاسخ دهند. چنین س��ازوکاری به طور ویژه 
برای ش��رکت های تولیدکنن��ده محصوالت 

ارگانیک کاربرد فراوانی دارد. 
همیش��ه این ترید که محصوالت ارگانیک 
واقع��اً از دل طبیعت به دس��ت آمده اند، در 
ذهن خری��دار وجود دارد. نمای��ش فرآیند 
تولید گزینه مناس��بی برای پایان بخشیدن 

به چنین شایعاتی است. 
صفح��ه برن��د BodyShop ی��ک نمونه 
مناس��ب در م��ورد نح��وه ب��ه کارگی��ری 
اینس��تاگرام برای پایان بخش��ی به شایعات 
اس��ت. ارگانی��ک  محص��والت  پیرام��ون 

همچنین کمپین های حمایت از حقوق بشر 
و فعالیت ه��ای انسان دوس��تانه نیز به خوبی 

بخش کمتر دیده ش��ده فعالیت ش��ان را به 
مخاطبان عرض��ه کرده اند. صفحه رس��می 
از  کمپی��ن حمای��ت  یونیس��ف،  س��ازمان 
و   )Save The Children(کودک��ان
س��ازمان ملل متحد نمونه ه��ای قابل توجه 

این بخش هستند. 
اگر موقعی��ت خاصی را ب��رای نمایش به 
مخاطب ندارید یا نوع کسب وکارتان مناسب 
این فعالیت نیس��ت، بهتر است فرآیندهای 
معمول��ی و نمای س��اختمان ش��رکت را به 
اش��تراک بگذارید. در هر حال آنچه اهمیت 
دارد، آگاه س��ازی مخاطب نسبت به ماهیت 

فعالیت تان است.
 

هشتگ ها، راهی برای جذب 
مخاطب های بیشتر

امروزه در بسیاری از شبکه های اجتماعی 
هش��تگ ج��زو جدایی ناپذی��ر پس��ت های 
کارب��ران اس��ت. در اینس��تاگرام و تا حدود 
زیادی توییتر نیز ب��ه تبعیت از قاعده فوق، 
استفاده بهینه از هش��تگ ها می تواند باعث 

بازدید و توجه بیشتر کاربران شود. 
به ط��ور معم��ول هر ش��رکت از هش��تگ 
اختصاص��ی اش )#ن��ام ش��رکت( اس��تفاده 
می کن��د. این ام��ر در عین ح��ال که باعث 
س��هولت دسترسی کاربران به پست های تان 
می ش��ود ، احتمال بازدی��د تصادفی کاربران 

دیگر را نیز افزایش خواهد داد. 
نکته مهم در استفاده از هشتگ ها رعایت 
کوتاهی اس��ت. اس��تفاده از پنج یا حداکثر 
10 کلمه برای هر هش��تگ مناسب به نظر 

می رسد.
 اگرچه اینس��تاگرام قابلیت 30 هش��تگ 
در ه��ر پس��ت را ارائ��ه می ده��د، ب��ا این 
حال انتخ��اب همین 30 هش��تگ نیز کار 
راحتی نیس��ت. در میان گزینه های موجود 
انتخاب آگاهانه هش��تگ باید در برگیرنده 
ویژگی ه��ای محص��ول ب��وده و در عی��ن 
ح��ال از بازدید مناس��بی در اینس��تاگرام 
 برخوردار باشد. به عنوان مثال هشتگ های
و بازدی��د(  میلی��ون   300 )ب��ا   #IT   
 Instagood# )با 500 ه��زار بازدید( از 

پرطرفدارترین های اینستاگرام هستند. 

پاسخگویی به مشتریان و قابلیت 
Live

یکی از جدیدترین امکانات اینس��تاگرام 
امکان برقراری تم��اس تصویری یک طرفه 
و به صورت زنده است. در حوزه کسب وکار 
می ت��وان از ترکی��ب ای��ن قابلی��ت و اصل 
پاسخگویی به مش��تریان نتیجه مطلوب را 

کسب کرد.
 اگرچ��ه ای��ن امک��ان چندی اس��ت که 
در ش��بکه های اجتماع��ی دیگ��ر هم مورد 
آزمای��ش قرار گرفت��ه، با این ح��ال تعداد 
باالی کاربران اینس��تاگرام آن را به هدفی 
مناس��ب برای اج��رای پروژه ه��ای روابط 

عمومی تبدیل کرده است.
 به منظور اس��تفاده بهین��ه از این امکان 
بهتر است پیش از آغاز تماس در یک پست 
اختصاصی کاربران را نس��بت به زمان آغاز 

گفت وگو مطلع سازید. 
همچنی��ن در انتخ��اب پرس��ش کاربران 
باید کامل و مناس��ب ترین آنه��ا را انتخاب 
ک��رد. با توجه به اینک��ه چنین تماس هایی 
به صورت زنده خواهد ب��ود، آمادگی قبلی 
نس��بت به س��وال های احتمالی به ش��دت 

توصیه می شود.

چرایی استفاده سازمان های خدماتی از اینستاگرام؛ابزاریبراینمایشپشتصحنهکسبوکار
برنامه های وفاداری

مش��تریان به همان اندازه که از برنامه های وفاداری دیگر 
ش��رکت ها لذت می برند، دوس��ت دارند مؤسسه مالی ای که 
به آنها خدمت رس��انی می کند، جذابیت بیش��تری به کسب 
وکار خود ببخشد و به مشتریان وفادار خود خدمات ویژه ای 
ارائ��ه کند. گاهی پیش رفتن با م��وج زمانه و ایجاد تغییر و 
تحوالت در س��اختار کار می تواند رمز موفقیت یک ش��رکت 
باشد. اکنون زمان آن رسیده است که شرکت های کارگزاری 
و مؤسس��ه های مالی نیز با این موج همگام بوده و به سمت 
اج��رای برنامه های وفاداری برای رضایت مش��تریان خود و 

البته سودآوری بیشتر شرکت حرکت کنند.
 

مشکل کجاست؟ 
ام��روزه در ای��ران بس��یاری از ش��رکت های کارگزاری و 
مؤسس��ه های مالی به اجرای برنامه های وفاداری و امتیازی 
مشغول هس��تند ولی در حقیقت به اجرای یک شبح از این 
برنامه ها می پردازند. به خیال خود در حال اجرای بهترین و 
جذاب ترین برنامه امتیازی هس��تند، اما خبر ندارند که نظر 
مش��تریان آنها خالف ادعای آنان است! بسیاری از مشتریان 
این مؤسس��ات اذعان داش��ته اند ک��ه از برنامه های وفاداری 
دیگر شرکت ها و خرده فروش��ان لذت بیشتری می برند تا از 
برنامه امتیازی کارگزاری ش��ان. به نظر آنها، خرده فروشان و 
دیگر برندهای مصرفی بیش��تر از فعاالن صنعت مالی به فکر 
مشتریان خود هستند. تنها بخش اندکی از مشتریان از روند 

برنامه امتیازی خود راضی و خشنود به نظر می رسند.
 

فرصت پیش آمده چیست؟ 
خوش��بختانه، اغل��ب مش��تریان بانک ه��ا و ش��رکت های 
ب��زرگ کارگزاری عن��وان می کنند که ی��ک برنامه وفاداری 
قوی و سیس��تم امتیازی جذاب، ت��ا 90درصد بر تصمیمات 
آنه��ا تأثیرگذار خواه��د بود! نیم��ی از اعض��ای برنامه های 
امتیازی فعلی این مؤسس��ات نی��ز می گویند در صورتی که 
پیش��نهادهای بهتر، اختصاصی و جذاب تری از طرف برنامه 
دریافت کنند، مطمئناً زمان بیشتری را صرف برنامه امتیازی 

و وفاداری شرکت ها خواهند کرد. 
ل��زوم اجرای یک برنامه وفاداری موفق برای ش��رکت های 
مالی واضح و روش��ن اس��ت. در این راس��تا در ادامه به ذکر 
نکات��ی مهم، جه��ت اجرای صحیح یک برنام��ه وفاداری در 

صنعت خدمات مالی ایران می پردازیم. 

1- دامن�ه انتخ�اب مش�تریان را گس�ترش دهید و 
پیشنهادهای شخصی را فراموش نکنید 

از هر 10 مشتری، هشت نفر از آنها گفته اند در صورتی که 
برنامه وفاداری مؤسس��ه مالی، پیشنهادهای بهتر و بیشتری 
را در اختیارش��ان ق��رار دهد، راضی تر خواهند بود. درس��ت 
است که ش��ما از همان ابتدا نمی توانید دامنه پیشنهادهای 
خود را وسعت ببخشید، اما در ادامه کار و به مرور زمان این 
نکت��ه را فراموش نکنید که تازگی و موفقیت برنامه وفاداری 

شما، به طیف گسترده پیشنهادهای متنوع وابسته است. 
مس��ئله مهم تر آنکه، پیشنهادهای شخصی شده و مختص 
به هر مش��تری، در ذهن تک تک آنان غوغ��ا به پا می کند! 
ای��ن نکته را فراموش نکنید که ب��ا توجه به اطالعات پایه و 
روند معامالت و خریدوفروش مش��تریان خود، به هر یک از 
آنها به صورت جداگانه پیش��نهادهایی بدهید و بعد از مدتی 
شاهد افزایش بی سابقه در نرخ سودآوری شرکت و بازگشت 

مشتریان خود باشید. 

2- از دسترسی های دیجیتال و تکنولوژی روز بهره 
ببرید 

ای��ن روزها آمار اس��تفاده از موبایل برای جس��ت و جو و 
گش��ت و گذار در اینترن��ت، بس��یار بیش��تر از لپ تاپ ه��ا و 
کامپیوترهای ش��خصی شده اس��ت. این خود دلیل محکمی 
برای تمرکز بر قس��مت موبایلی برنامه وفاداری ش��ما است. 
مشتریان مالی شما نیز از این قائده مستثنی نیستند. دنیای 
مشتریان ش��ما در گوشی های هوشمندش��ان خالصه شده 

است. 

3- درباره پاداش های در نظر گرفته شده، خوب فکر 
کنید 

مطمئن ش��وید پاداش های در نظر گرفته ش��ده بیشتر از 
آنکه ارزش داش��ته باشند، باعث دردسر ش��ما نشوند! برای 
حفظ انگیزه در مشتریان خود به پاداش هایی کم ارزش تر اما 
قابل دسترس��ی در زمانی کوتاه تر فکر کنید. مشتریان خود 
را ب��ه امیدهایی بزرگ که در نظرش��ان غیر ممکن می نماید، 
دلخوش نکنید. اگ��ر این گونه پیش بروید، مطمئن باش��ید 
نتیجه عکس می گیرید، یعنی هم ش��ما به دردسر می افتید 
و هم مش��تری ش��ما دیگر به برنامه وفاداری و امتیازهایش 
امیدی نخواهد داش��ت. از سیس��تم های امتی��ازی و نقدی 
اس��تفاده کنی��د. دسترس��ی ب��ه پاداش ه��ا را راحت تر و به 

مشتریان خود برای خریدهای شان کمک کنید. 

4- جنبه جدیدی از برنامه وفاداری را اجرا کنید. 
فکره��ای گذش��ته خ��ود درب��اره برنامه های امتی��ازی را 
ره��ا کنید و به یک برنام��ه وفاداری دقی��ق و کاماًل امروزی 
بیندیشید. مش��تریان ش��ما به یک برنامه وفاداری مالی نیاز 
دارن��د که تنها با یک کلیک س��اده در ه��ر زمان و مکانی که 
بخواهند در اختیارش��ان باش��د نه در هر زم��ان یا مکانی که 
 ش��ما اراده کنی��د. خود را ب��ه جای مش��تریان تان بگذارید و 
به روز فکر کنید. به سراغ دیگر شرکت ها و برنامه های وفاداری 
اجرایی ش��ان بروید و از عملکرد آنها، متناسب با شرایط خود 
ایده بگیرید. صنعت مالی، چش��م به راه ش��ما نمی ماند! برای 

همگام شدن با این موج وفاداری زودتر آماده شوید. 

بازاریابی و تعریف محصول

محصول ش��ما کاال یا خدماتی اس��ت که به مش��تری 
ارائه می دهید. برای اینک��ه بتوانید بر ویژگی ها و مزایای 
محص��ول خود تمرکز کنید، باید آن را از منظر مش��تری 

خود شناسایی و تعریف کنید.
 پس اصرار بر اینکه نگاه ما به کاال یا خدمت چیس��ت 
)آن ه��م در دوره فعلی کس��ب وکارها( رویکردی صحیح 
نیست و ش��اید بتوان این ادعا را کرد که مسئله بسیاری 
از کس��ب وکارهای ایرانی این موضوع است که بازاریابی و 
ف��روش را از نگاه خود )و نه از نگاه مش��تری( می بینند؛ 
مدیرانی که تنها به تیم بازاریابی و فروش فشار می آورند 

که بفروشید و اگر نفروشید دستمزد ندارید! 
بله، این کاماًل صحیح اس��ت که که اگر پولی نباش��د، 
دستمزدی نیز پرداخت نخواهد شد، اما آیا واحد بازاریابی 
و ف��روش به تنهایی باید بار س��ازمان را با همه نقایص و 
ضعف ها به دوش بکشد؟ یکی از ضعف ها، تعریف نادرست 

از محصول است. 
یک ش��رکت باید تعیین کند هدف محصولش چیست 
و چگونه به مش��تری خدمات ارائه می دهد؟ توجه داشته 
باش��ید ک��ه موفقیت یا شکس��ت یک تج��ارت با تعریف 
محص��ول تعیین می ش��ود و ب��ه تعبیر یکی از دوس��تان 
همکار، تنها کارهایی ایراد ندارند که اساسا انجام نشده اند. 
اج��ازه بدهید با ذکر یک مثال تجربی و کاماًل کاربردی 
به تشریح توضیحات باال بپردازم تا ابعاد تعریف محصول 

به طور ملموس تر در بازار ایران درک شود. 
به خاطر می آورم مؤسس��ه ای را در یکی از کالنشهرها 
 که مس��ئولیت توزی��ع و پخش مطبوع��ات و مجالت را 
بر عهده داشت. شیوه فعالیت این مؤسسه به این صورت 
ب��ود که آگهی هایی را به صفحات اصلی اضافه و به عنوان 
اطالع رس��انی های تبلیغاتی ش��هر، به مش��تریان معرفی 

می کرد. 
مدیری��ت ای��ن مجموع��ه در تم��اس و درخواس��ت 
مش��اوره ای، از وضعیت فروش خدمتش رضایت نداشت 
و تمایل داش��ت بداند اش��کال کار در کجاس��ت. بعد از 
جلس��ه ای که با وی داش��تیم، متوجه یک مسئله شدیم؛ 

اصرار بر تعریف نادرست از محصول. 
مدیری��ت مؤسس��ه اعتق��اد داش��ت که ضع��ف از تیم 
بازاریابی در جذب آگهی هاس��ت، اما واقعیت مسئله چیز 
دیگری بود؛ عدم تعریف درست از بازاریاب مطبوعاتی. و 
این عدم تعریف به معنای عدم تعریف درست از محصول 

است. 
به عنوان مثال اگر مدیر این مؤسس��ه به س��مت جدی 
گرفت��ن بازاریابی دیجیتال حرک��ت نمی کرد، به احتمال 

بسیار زیاد امروز تغییر شغل داده بود! 
به یاد داش��ته باشیم برندها توسط مش��تریان ساخته 
می ش��وند و نه ش��رکت ها و افراد! این برداش��ت مشتری 
از خدمات یا محصوالت یک ش��رکت اس��ت که آن برند 
را ش��کل می دهد. شما باید برای رش��د برداشت صحیح 
مش��تری از محصوالت و خدمات تان ت��الش کنید و این 

مسئله منوط به تعریف صحیح محصوالت تان است. 
یک مؤسس��ه تبلیغاتی را مدنظر داش��ته باش��ید. این 
مؤسس��ه باید این مفهوم را به تیم بازاریابی و فروش خود 

منتقل کند که یک تبلیغ زمانی مؤثر است که: 

e1 در رسانه مناسبی صورت پذیرد 
e2 با پیام مناسبی صورت پذیرد 

e3 به میزان کافی تکرار شود 
e4 در زمان مناسبی صورت پذیرد 

e5 باورپذیرد و واقعی باشد 
e6 جدید و غیر تکراری باشد. 

در تعری��ف محصول باید هوش��مندی و دقت به خرج 
داد ت��ا بتوان دلی��ل خرید مصرف کنن��ده را توضیح داد. 
اینکه چرا مصرف کنندگان باید محصول ش��ما را انتخاب 
کنند؟ چه مزایا و خصوصیاتی ارائه می دهید که مورد نیاز 
آنهاس��ت؟ تعریف محصول باید پاس��خگوی این سواالت 
باش��د. همچنین یک تعریف روشن به شما برای رسیدن 

به مؤلفه های دیگر استراتژی محصول، کمک می کند. 
تعریف صحیح محصول، ماندگ��اری نام محصول را در 

ذهن مشتریان آسان تر می کند.
زمانی که در ذهن مشتری ماندگار بشوید، مصرف کننده 
محصول تان را همیشه شناسایی و از آن استفاده می کند. 
ش��هرت نام تجاری، نق��ش مهمی در پیش��ی گرفتن از 
رقبا دارد. به خاطر داش��ته باشید که غیرعادی بودن نام 

محصول ضرورتی ندارد، نام باید به یادماندنی باشد.
 همچنی��ن هنگام نام گذاری محصول، مصرف کننده و 

درخواست وی نیز باید مدنظر قرار بگیرد. 
واضح است که مشتری باید بداند قصد و هدف فروش 
چه چی��زی را دارید. اینجاس��ت ک��ه توصیف محصول 
اهمیت پیدا می کند. برای توصیف محصول به س��ادگی 

در یک جمله بیان کنید که محصول شما چیست. 
مالحظ��ه می کنی��د که اگ��ر بخواهیم ب��ه ابعاد مهم 
تعری��ف محصول بپردازیم، ش��اید این س��تون کوچک 
کافی نباش��د، اما به طور خالصه تعریف محصول س��بب 
می ش��ود در فرآیند نهایی کار و بع��د از اینکه محصول 
را از دیدگاه مصرف کننده مش��اهده کردید، به فهرستی 
از عملکرد، خصوصیات و مزایا برس��ید و آنها را مشخص 
کنید. فهرس��ت عملکرد یک توصی��ف اصولی به ما ارائه 
می دهد که این توصی��ف، خصوصیات و مزایای فعلی و 
پیش��رفت های مورد نظر را نیز ش��امل می شود. توصیف 

درست سبب پیش افتادن از رقباست. 
خصوصی��ات ب��ه این معنی اس��ت ک��ه محصول چه 
ویژگی های��ی دارد، چ��ه مزیت��ی دارد و چگون��ه عمل 

می کند. 

کلیدتجربـه هــفـته
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پاسخ: ش��غل فروشندگی از آن دسته مشاغلی است که 
با سختی ها و مشکالت زیادی همراه است و یک فروشنده 
خوب باید در رفتار خود با مشتریان بسیار حساس و دقیق 

باش��د. دانستن اهمیت و حساس��یت این شغل می تواند به 
کارمندان ش��ما احس��اس مهم بودن بده��د و این یکی از 
عواملی است که در افزایش انگیزه کارکنان شما نقش دارد. 
ممکن اس��ت به دلیل فشار کار یا مناس��ب نبودن محیط 
کار یا متناس��ب نبودن حقوق با حجم کار، کارکنان دچار 

بی انگیزگی ش��وند. بنابراین با در نظ��ر گرفتن این عوامل 
می توانی��د در ایجاد انگیزه بیش��تر در کارکنان خود نقش 
داش��ته باشید. همچنین س��عی کنید بیشتر کارکنان خود 
را بشناس��ید و از آنها قدردانی کنید تا احساس مهم بودن 

داشته باشند و نسبت به کار خود عالقه نشان بدهند. 

ایجادانگیزهدرکار
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کلینیک کسب و کار

ب��ا  تع��اون  خب��ری  نشس��ت 
رویکردهای اشتغال و تولید دیروز 
با حض��ور مهن��دس س��یدحمید 
وزارت  وزی��ر  مع��اون  کالنت��ری، 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر 
رس��تمی، مدیرکل دفت��ر آموزش، 
ترویج و تحقیق��ات تعاونی وزارت 
تع��اون، کار و امور اجتماعی، دکتر 
باباخانلو مدیر کل توس��عه  پیمان 
تع��اون وزارت تعاون، ک��ار و رفاه 
اجتماعی و جمع��ی از خبرنگاران 

برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز«، 
س��یدحمید کالنتری با اش��اره به 
آم��ار تش��کیل تعاونی ها در س��ال 
1392 تا 1395 گفت: مجموعا 20 
هزار و 513 تعاون��ی در این دوره 
تش��کیل ش��ده که تع��داد اعضای 
آنها ب��ه رقمی مع��ادل 463 هزار 
نفر می رس��د و می��زان 325 هزار 

ظرفیت شغلی ایجاد شده است. 
وی در خصوص ترکیب تعاونی ها 
در دوره 1385 ت��ا 1392 گف��ت: 
 براس��اس بررس��ی های انجام شده 
32 درص��د تعاونی ه��ا را در طول 
تعاون��ی   ،1392 ت��ا   1385 دوره 
تولی��دی، صنعت��ی و کش��اورزی 
تش��کیل دادند ک��ه در دوره 93 تا 
95 ب��ه 45درصد رس��یدند و این 
نش��ان دهنده گرای��ش به س��مت 

تولید در حوزه های مزبور است. 
تع��اون،  وزارت  وزی��ر  مع��اون 
کار و رف��اه اجتماعی با اش��اره به 
سیاس��ت های کلی دول��ت یازدهم 
گف��ت: نس��بت میانگی��ن ایج��اد 
اش��تغال در دوره 1392تا 1395 
نس��بت ب��ه دوره 1384 تا 1391 
به میزان 6.4 برابر افزایش داش��ته 
که نش��ان دهنده گرایش به سمت 
و  پای��دار  اقتص��ادی  رفتاره��ای 
توانمند ساز از طریق ایجاد اشتغال 

است. 

رویکردتوسعهپایدار
وی اظهارک��رد: دو رویکرد برای 
مقابل��ه با فق��ر و رف��ع محرومیت 
وج��ود دارد. یکی رویک��رد توزیع 
پ��ول و پرداخ��ت یارانه مس��تقیم 

نقدی به مردم است.
رویک��رد  دوم  رویک��رد   
توانمند سازی و سازماندهی شغلی 
و مش��ارکت مردم در فعالیت های 
اقتصادی اس��ت که رویک��رد اول 
موج��ب افزایش نقدینگ��ی، ایجاد 
تورم و تداوم فقر می ش��ود و هیچ 
پیام��دی جهت بهب��ود وضع رفاه 
مردم جز برای کوتاه مدت و به عنوان 
مسکن نخواهد داشت، اما رویکرد 
دوم رویکرد توس��عه پایدار است و 
افراد با عزت و احترام سازماندهی 

می شوند،  مهارت آموزی  می شوند، 
تعاونی تشکیل می دهند و در قالب 
تعاونی ها خودشان تالش می کنند 
و ب��ه ازای فعالی��ت اقتص��ادی که 
انج��ام می دهند برای ش��ان درآمد 
ایجاد می شود، بنابراین در رویکرد 
اول ما نیازی به ایجاد شغل نداریم، 
ام��ا رویکرد دوم با ایجاد اش��تغال 
همراه اس��ت، درحالی ک��ه عزت و 
احت��رام م��ردم رعایت می ش��ود و 
ت��داوم دارد، زیرا مردم احس��اس 
می کنن��د ک��ه اگ��ر تنبل��ی کنند 

درآمدی نخواهند داشت. 
ب��ه اعتقاد وی دول��ت و دولت ها 
باید در راس��تای تقویت تعاونی ها 
به عنوان نهادهای اقتصاد اجتماعی، 
که هم اش��تغال آفرین هس��تند و 
 ه��م فق��رزدا- به وی��ژه در مناطق 

محروم - عمل کنند. 
مهن��دس کالنت��ری ادام��ه داد: 
براس��اس تحقیق��ات انجام ش��ده 
در ح��وزه تع��اون، می��زان نف��وذ 
اس��تان های  در  تعاون��ی  بخ��ش 
مح��روم مانند بوش��هر، هرمزگان، 
ای��الم، کهگیلویه و بوی��ر احمد و 
چهارمحال و بختی��اری به مراتب 
باالتر از استان های برخوردار است 
و این نش��ان می دهد اگر بخواهیم 
رویکرد رفع فقر و محرومیت را در 
مناط��ق محروم دنب��ال کنیم باید 
به آموزش و س��ازماندهی مردم و 
ارائه تس��هیالتی ک��ه بتواند آنها را 
در جهت تولید، تش��ویق و ترغیب 
کند بپردازیم و تأمین مالی آنها از 

طریق تأمین مالی جمعی از منابع 
پراکنده و خرد ص��ورت بگیرد که 
این رویکرد در قلعه گنج اجرا شده 

و نتیجه بخش بوده است. 
وی تصری��ح می کن��د: م��ا ه��ر 
رویک��ردی را که موج��ب حمایت 
از تش��کل، آموزش و مهارت شود 
و ایج��اد اش��تغال کن��د رویک��رد 
درس��ت و پایداری برای توس��عه و 
رونق اقتصادی کش��ورو رفع فقر و 

محرومیت می دانیم. 

قانونبودجهوتعاونیها
مع��اون وزی��ر وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با اش��اره به قانون 
می گوی��د:   1396 س��ال  بودج��ه 
براس��اس تبصره 18 قانون بودجه 
به دولت اجازه داده می ش��ود برای 
مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی 
بهره گیری  اقتص��ادی،  مش��ارکت 
عظی��م  ظرفیت ه��ای  از  مؤث��ر 
جمعیت فعال کشور)جوانان، زنان 
دانش��گاهی(  دانش آموختگ��ان  و 
از  مؤث��ر  بهره ب��رداری  ب��رای  و 
مزیت های نسبی و رقابتی مناطق 
در پهنه س��رزمینی ایران اسالمی 
)ب��ا اولوی��ت مناطق روس��تایی و 
عش��ایری و مح��روم( نس��بت به 
سیاس��ت گذاری  و  برنامه ری��زی 
مناس��ب برای ایج��اد فرصت های 
ش��غلی جدید و پایدار در منطقه و 
شناسایی استعدادها و قابلیت های 
مناط��ق، از طری��ق حمایت ه��ای 
و  آموزش��ی  اعتب��اری،  نه��ادی، 

اجرای��ی، اقدامات��ی را انجام دهد 
که یکی از ای��ن اقدامات تدوین و 
به  اولویت های سرمایه گذاری  ارائه 
تفکیک رش��ته فعالیت ها تا سطح 
شهرس��تان توس��ط دس��تگاه های 
اجرایی با همکاری بخش خصوصی 
و تع��اون ب��ا توج��ه ب��ه قابلیت ها 
و  محیط��ی  محدودیت ه��ای  و 
اقتصادی منطق��ه و تحلیل پویای 
ب��ازار  کس��ب و کار،  )دینامی��ک( 
عوامل و اش��تغال، بازار محصول و 
زیرس��اخت های موجود است و در 
بند ب این تبصره آمده که حداکثر 
20 درص��د اعتب��ار ای��ن ردیف به 
تعاونی های��ی اختصاص می یابد که 
حداقل هفت عض��و فارغ التحصیل 

دانشگاهی بیکار داشته باشند. 
از این رو م��ا امیدواریم با توجه 
ب��ه اینک��ه نزدیک ب��ه 80 درصد 
جمعیت فعال کش��ور دانشگاهی و 
متقاضی کار هستند، بتوانیم از این 
ظرفیت های قانونی بودجه استفاده 

کنیم. 

تأکیدبراشتغالزاییدربرنامه
ششمتوسعه

کالنتری با اش��اره ب��ه ماده 24 
برنام��ه شش��م توس��عه می گوید: 
براس��اس این ماده دول��ت مکلف 
اس��ت با همکاری ات��اق بازرگانی، 
صنعت و معدن و کشاورزی ایران و 
اتاق تعاون مرکزی حداکثر تا پایان 
اج��رای برنامه، تمهی��دات قانونی 
الزم را جهت دس��تیابی به س��هم 

تعاون در اقتصاد ب��ه 25درصد، با 
اش��تغال زایی،  کارآفرینی،  رویکرد 
حمایت از کس��ب و کارهای کوچک 
و متوس��ط و دانش بنی��ان به عمل 

آورد.
 بنابراین سیاس��تی که در برنامه 
چهارم و پنج بود در برنامه شش��م 
نی��ز پایدار ش��ده ت��ا ب��ا تأکید بر 
تعاونی هایی که در خدمت اشتغال 
و کسب و کارهای کوچک و متوسط

SME ها می توانن��د فعالیت کنند 
به س��هم 25درص��د اش��تغال در 
بخ��ش تع��اون در اقتصاد کش��ور 

برسیم. 

کوچکسازیدولتازطریق
تعاونیها

وی با تأکید ب��ر ماده 25 برنامه 
شش��م توس��عه می افزاید: در بند 
ال��ف م��اده 25 قان��ون برنامه پنج 
ساله ششم توس��عه آمده است که 
به منظور مردمی شدن و گسترش 
س��هم بخش خصوص��ی و تعاون��ی 
در اقتص��اد و به منظ��ور افزای��ش 
به��ره وری و ارتقای س��طح کیفی 
خدم��ات و مدیری��ت بهینه هزینه 
ب��ه تمام��ی دس��تگاه های اجرایی 
ک��ه عه��ده دار وظای��ف اجتماعی، 
فرهنگ��ی و خدمات��ی هس��تند)از 
و  بهداش��تی  واحده��ای  قبی��ل 
و  بهزیس��تی  مراک��ز  درمان��ی، 
آموزش��ی،  مراک��ز  توانبخش��ی، 
فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز 
ارائه دهن��ده خدم��ات و نهاده های 
کشاورزی و دامپروری( اجازه داده 
می شود در چارچوب استانداردهای 
کیفی خدمات که توس��ط دستگاه 
ذی ربط تعیین می گردد، نسبت به 
خرید خدمات از بخش خصوصی و 
تعاون��ی  )به ج��ای تولید خدمات( 

اقدام کنند. 
وی می افزاید: تمام صاحب نظران 
معتقدند دولت و تشکیالت دولتی 
بزرگ است و یکی از سیاست های 
اصول��ی و منطقی ک��ه دولت باید 
دنب��ال کن��د ک��ه ه��م در جهت 
اشتغال، رفاه و س��رعت بخشیدن 
ب��ه ارائ��ه خدم��ات مؤثر اس��ت، 

کوچک سازی دولت است. 
کالنتری معتقد اس��ت: تعاونی ها 
از لح��اظ واگذاری ها بهتر می تواند 
عم��ل کنن��د و اگرچ��ه در عم��ل 
متأسفانه س��ازمان خصوصی سازی 
در اص��ل 44س��هم کمت��ری ب��ه 
تعاونی ه��ا داده، اما امید اس��ت با 
پیگیری های��ی که انجام می ش��ود 
و با حمایت ه��ای دولت، در برنامه 
ششم توس��عه شاهد حرکت دولت 
به س��مت واگذاری ام��ور به مردم 

باشیم. 

درنشستخبریمعاونوزیر،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیعنوانشد

اشتغالزاییوتوسعهپایداردرسایهتعاونیها

بیز گپ

تیمیاگروه؟مسئلهایناست

بیایید بدون هیچ مقدم��ه ای با هم به مرور این خبرها و 
 موقعیت ه��ا بپردازیم؛ یک فرصت برای تی��م فوتبال ایران 
 و. . . ت��وی دروازه، گل برای تی��م ایران در دقیقه 88 بازی 
و. . . گروهی از معترضان جلوی درب مؤسسه ایکس تجمع 
کرده اند و خواس��تار رس��یدگی به ش��کایات خود هستند. 
تی��م بازاریابی ش��رکت ایگرگ در عرض مدتی مش��خص 
توانستند به هدفی که داشتند رسیده و تعداد مشتری های 
س��ازمان خود را اضافه کنند. تیم پزشکی اتاق عمل از پس 
جراحی دش��واری برآمدند و موفق شدند که. . . گروه سرود 
دبیرس��تانی در منطقه 13 توانست اجرای خوبی را از خود 
ب��ر جای بگذارد. از ه��ر چیز که بگذری��م تیم های فوتبال 
محله ه��ای کودکی مان که هر هفته جمعه ها با تیم فوتبال 
دیگ��ر محل��ه گل کوچیک بازی می کردی��م، حال و هوای 
دیگر داش��ت. اما موضوع مرور خاطرات کودکی مان نیست؛ 
موضوع هدف اس��ت. درواقع همه ما یک هدف داش��تیم و 
یک ایده آل مشخص می خواستیم و در نتیجه هر  کدام مان 
به نوبه خود یک پس��ت تخصصی داش��تیم. یکی خوب گل 
م��ی زد، دیگری خوب دفاع می کرد و به طور کلی هر فردی 
در ه��ر کاری ک��ه بلد بود ایفای نقش می ک��رد. اگر خیلی 
خوش ش��انس بودیم و در خیابان ماش��ینی پارک نبود که 
دیگر چه بهتر. اما میان همین بازی ها ناگهان یه گروهی از 
ماش��ین ها از وسط زمین بازی ما رد می شدند و بازی ما را 
قطع می کردند. در نتیجه باید صبر می کردیم تا ماش��ین ها 
عب��ور کنند. حاال چ��را این خاطرات را ی��ادآوری کردیم و 
گری��زی زدیم به آن دوران؟ چون تقریباً همه ما این تجربه 

را داشتیم و به راحتی می توانیم تصورش کنیم. 

ازشباهتهاتاتفاوتها
تیم یا گروه؟ مسئله این است. مگر این دو تفاوتی دارند؟ 
بله متفاوت هستند. درس��ت است که برای تشکیل هر دو 
به تعدادی از افراد نیاز اس��ت که دور یکدیگر جمع باشند، 
اما این ش��اید کوچک ترین اشتراک بین این دو مفهوم مهم 
باشد. وقتی صحبت از تیم به میان می آید، یعنی تعدادی از 
افراد که هر کدام دارای تخصص هستند و اهداف بلند مدتی 
را دنبال می کنند، توسط شخصی که مدیر نامیده می شود 
رهبری می ش��وند. اما در گروه لزوما اف��راد دارای تخصص 
نیستند و همین که در یک مقطع زمانی در یک محل کنار 
هم جمع باشند گروه نامیده می شوند و نیاز به داشتن رهبر 
در این جمع الزامی نیس��ت. به طور خالصه هر گردهمایی 
موقتی را گروه می نامیم. مثاًل رخدادی در یک مکان اتفاق 
افتاده و عده ای جمع ش��دند و در حال تماشای این ماجرا 
هس��تند. اما ب��ه محض پای��ان این رخداد، مح��ل را ترک 

می کنند و به دنبال کارهای روزمره خود می روند. 
برای روش��ن تر ش��دن موضوع و البته کس��ب نگرش��ی 
تخصصی ت��ر، معن��ی و مفهوم تیم را در واژه انگلیس��ی آن 
بررس��ی می کنیم و بیش��تر با مفهومش آش��نا می ش��ویم. 
 TEAM = Together Everyone Achieves
More  یعن��ی باهم بودن باعث می ش��ود دس��تاوردهای 
بیشتری کس��ب کرده و در نتیجه موجب رشد و باال رفتن 
توان کاری می ش��ود. از همی��ن تعری��ف می توانیم به این 
مس��ئله پی ببریم که افراد تیم الزاما یکدس��ت نیس��تند و 
هر کدام باید تخصص هایی مختلف داش��ته باش��د تا باعث 
هم افزایی یا همان سینرژی شوند. اگر افراد یکدست باشند، 
دیگر نمی توان اس��م تیم را استفاده کرد، زیرا همانطور که 
اش��اره کردیم تیم موجب رش��د می ش��ود و اگر همه افراد 
یکدست و همسطح باشند دیگر رشد کردن مفهوم ندارد. 

اهمیتهمافزایی
حاال چرا در یک تیم هم افزایی ایجاد می شود؟ یا بهتره 
بگویم چه چیزی باعث ایجاد هم افزایی می شود؟ احتماال 
واژه »تضارب آرا« به گوش تان خورده و با مفهومش آشنا 
هس��تید اما می خواهیم به طور خالصه به آن اشاره کنیم. 
تض��ارب آرا یعنی به هم خوردن نظرات، یعنی از خوردن 
نظ��رات و آرا به یکدیگر یک ایده جدید به وجود می آید و 
موجب خلق یک نوآوری می ش��ود و در نهایت بهره وری 
در ک��ار باالتر خواهد رفت. اما خود واژه هم افزایی به چه 
معناس��ت؟ چه زمانی می گویی��م در کار تیمی هم افزایی 
ایجاد ش��ده؟ فرض کنی��م پنج نفر داریم ک��ه هر کدام 
ب��رای خودش کاری انجام می ده��د و عملکرد فردی هر 
کدام از این افراد یک عددی هس��ت مثاًل 2،2، 3، 2 و 4 
که حاصل جمع جبری این افراد می ش��ود 13، حاال این 
پن��ج نف��ر را در قالب تیم تعریف می کنی��م و به یکدیگر 
ارتباط شان می دهیم به شیوه ای که هر پنج نفر با هم در 
ارتباط باش��ند. عملکرد این پنج نف��ر در قالب کار تیمی 
بس��یار بیش��تر از عدد 13 خواهد بود چون افراد در این 
تی��م ایده های خ��ود را به اش��تراک می گذارند و موجب 
تضارب آرا می شوند. حاصل عملکردشان نیز بسیار باالتر 
خواه��د بود. این پدی��ده را که در تیم ب��ه وجود می آید 
و باع��ث ایج��اد بهره وری و نوآوری و خالقیت بیش��تری 
می ش��ود هم افزایی یا سینرژی می گوییم. ارتباط معنادار 
اف��راد با هم موجب می ش��ود درب��اره موضوعی خاص به 
اش��تراک نظر بپردازند و باهم ایده ها و افکارش��ان را در 
میان بگذارند. حاال که حس��ابی درگیر این مسئله شدیم 
آیا به نظر شما همیشه در قالب تیم کار کردن بهتر است 
و همیش��ه با کارها قدرت و راندمان باال در آن تیم انجام 
می شود؟ یک سوال می کنم تا ذهن تان درگیر باشد تا در 
هفته های بعدی راجع به ای��ن موضوع صحبت کنیم. به 
نظر ش��ما اگر در یک تیم فوتبال تمام ستاره های فوتبال 
را جم��ع کنیم به منزله این اس��ت که تیم��ی قدرتمند 

تشکیل شده است؟ 

کارتابل

آمادهسازیشخصی،نخستینگامدر
راستایارائهسخنرانیمناسب

ت��رس از س��خنرانی در حضور دیگران یک��ی از موارد 
ش��ایع میان کارمندان و در برخی مواقع مدیران اس��ت. 
بررس��ی ریش��ه های چنین نگرانی هایی در روانشناس��ی 
اغلب به دوران کودکی ارجاع داده می ش��ود. با این حال 
در ایده حاضر قصد بررسی پایه های روان شناختی چنین 
مس��ئله ای را نداریم. آنچه م��ن را وادار کرد تا ایده این 
ش��ماره را ب��ه چنین بحث��ی اختصاص دهم، گس��ترش 

خطرناک آن در محیط های کاری است.
 اگر شما استعداد ذاتی خوبی در زمینه ارائه کنفرانس 
یا س��خنرانی داری��د، به احتمال زیاد چ��ه در جمع های 
کوچ��ک و چه در مقاب��ل هزاران نفر با مش��کل خاصی 
مواجه نخواهید ش��د، البته اندک��ی نگرانی در خصوص 
س��خنرانی های تلویزیونی طبیعی است. مشکل از جایی 
آغاز می ش��ود که بدانیم در بس��یاری از ش��رکت ها ارائه 
گزارش در گردهمای��ی ماهانه بخش های مختلف، امری 
طبیعی است و ش��ما نیز به عنوان یک کارمند یا مدیر با 

نگرانی هایی در سخنرانی مواجه هستید.
 اگر گمان می کنید این قبیل مش��کالت طبیعی است 
و تأثی��ر چندان��ی در موقعیت س��ازمانی اف��راد نخواهد 
داش��ت، باید شما را نسبت به ش��رط استخدام بسیاری 
از ش��رکت های خصوصی و دولتی آگاه س��ازم؛ »توانایی 

برقراری ارتباط مناسب.«
راهکاره��ای مختلف��ی برای غلبه ب��ر ترس های ناگوار 
از س��خنرانی وجود دارد. در این ایده ابتدا از یک ش��یوه 
متداول شروع می کنیم. در واقع توصیه نخست آن است 

که داوطلب ارائه سخنرانی یا گزارش شوید. 
شاید در نگاه نخس��ت این یک دیوانگی به نظر برسد، 
اما باور داشته باشید یا نه، به جز شما هیچ کس قادر به 
بهبود وضعیت تان نیس��ت. قرار گرفتن در شرایط دشوار 
به فرد کمک می کند هرطور که شده راه حلی پیدا کند. 
در گام بعدی اگر نتوانستید با راهکار نخست سازگاری 
پیدا کرده یا ش��جاعت داوطلب ش��دن را  )به هر علتی( 
نداش��تید، مراجعه ب��ه کالس های مربوط��ه، توصیه ای 

منطقی به نظر می رسد. 
معموالً با جست وجوی ساده در اینترنت یا پرس و جو از 
همکاران می توان مؤسسه های مناسبی را پیدا کرد. ذکر 
یک نکته در این میان ضروری است؛ در صورت گذراندن 
کالس های آموزش��ی در زمینه ارائه مطلب یا سخنرانی 
باید این م��وارد را در رزومه خود ثب��ت کنید. همانطور 
ک��ه در بحث مربوط به رزومه ه��ا  )ایده های 20 تا 25( 
اش��اره ش��د، هر نکته مثبتی را باید در رزومه درج کرد، 
البته این اصل یک قید نی��ز دارد و آن نکات غیر مرتبط 
با ش��غل موردنظر است. با این حال ش��کی وجود ندارد 
که طی دوره های آموزش��ی فن بی��ان یا کنترل ترس از 
س��خنرانی تأثی��ر غیرقابل انکاری روی دیدگاه ش��رکت 

مقابل به منظور استخدام شما خواهد داشت. 
در هنگام س��خنرانی نکته طالی��ی، آمادگی و تمرین 
پیش از موعد مقرر اس��ت. به این منظ��ور می توانید در 
خلوت تان متن س��خنرانی را با صدای رسا قرائت کرده و 

ایرادهای احتمالی خود را رفع کنید. 
همچنین پررنگ کردن بخش هایی از متن س��خنرانی 
نی��ز می تواند تأثی��ر مثبتی روی عملکردت��ان به هنگام 
ارائه داش��ته باشد. توجه کنید که در یک سخنرانی باید 
چارچوب معینی را انتخاب و آن را در تمام طول ارائه تان 

رعایت کنید.
 به همین منظور یک متغیر مش��خص )برای مثال در 
یک کنفران��س اقتصادی نقش تولید م��ازاد بر وضعیت 
بازاریابی شرکت ها( را انتخاب کرده و حول همان محور 
به س��خنرانی و ارائه اطالعات بپردازید. کلی گویی و ارائه 
داده های خام مش��کلی اس��ت که اغلب س��خنرانی ها را 

کسل کننده و خواب آور می کند. 
به عنوان نکته پایانی باید به رعایت زمان در نظر گرفته 
ش��ده برای ش��ما نیز اش��اره کنم. عدم رعایت این زمان 
بدون ش��ک موجب اخالل و تغییر نظم پیش بینی شده 

برگزار کننده همایش یا کنفرانس خواهد شد. 

توصیههایحرفهایازمدیرانموفق
ریچ��ارد هامفریس، س��ازنده س��ریال در م��ورد ارائه 
س��خنرانی عقیده جالبی دارد. وی در این مورد این گونه 
اظهارنظر کرده است: »سخنرانی بیشتر در ارتباط با آنها 
)مخاطبان( اس��ت تا فرد پشت میکروفون. اگر این نکته 
کوچ��ک را رعای��ت کنید، ارائه تان ب��رای مدت ها در یاد 
حاضران خواهد ماند. البته طبیعی اس��ت که بسیاری از 
افراد از چنین درکی عاجز بوده و سخنرانی شان را خراب 

می کنند، اما شما می توانید متفاوت عمل کنید.« 



نقشموسساتحرفهایامالکصنعتیدراحیایمجددکارخانهها

13 فرصتکسبوکار www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهار شنبه
13 اردیبهشت 1396

شماره 774

سودهرغذا4000تومان
براساس اعالم رس��می اتحادیه كباب و حلیم كشور بیش 
از 5 هزار واحد فعال صنفی وجود دارد. این واحد ها بیش��تر 
در ح��وزه تهیه غذا و  آش، كب��اب و حلیم فعالیت می كنند. 
یك��ی از بزرگ ترین فعاالن این صن��ف كترینگ ها یا همان 
تهیه غذاهایی هستند كه وعده های غذایی را از طریق پیك 
موتوری به دس��ت مشتری می رس��انند و خدماتی از جنس 
رستوران ها را در اختیار مشتریان قرار نمی دهند. به گزارش 
پول نیوز، یك كترینگ یا آشپزخانه تهیه غذا بیشتر غذاهای 
سنتی را در منوی خود داشته و به نسبت رستوان ها از تنوع 
غذایی كمتری برخوردار است. بیشتر كترینگ ها با تمركز بر 
چند نوع غذا مش��تریان متوسط جامعه را مخاطب خود قرار 
می دهند. اكثر مش��تریان آنها ادارات و شركت هایی هستند 
كه كارمندان آن وعده غذایی ناهار را در آن سپری می كنند. 
به همی��ن دلیل غذاهایی مانند كباب كوبیده، جوجه كباب، 
قورمه سبزی، قیمه، لوبیا پلو، عدس پلو و  زرشك پلو با مرغ 
بیشترین سهم را از منوی غذای كترینگ ها در بر می گیرند. 
ی��ك كترینگ مانن��د یك بنگاه اقتصادی اس��ت كه فعالیت 
تولیدی دارد. به همین دلیل برای راه اندازی آن باید شرایط 

مختلفی را داشت.
 

سرمایهاولیه
ب��رای راه اندازی یك كترینگ به یك زیر  زمین 100 متری 
نیاز اس��ت  كه اگ��ر این ملك در محدوده مركز ش��هر واقع 
ش��ود، بین 65 تا 80 میلیون رهن یا ب��ا 30 میلیون ودیعه 
و ماهان��ه 2 میلی��ون تومان می توان آن را اج��اره كرد. البته 
بس��ته به نقطه جغرافیایی و موقعی��ت مكانی میزان اجاره و 
ودیعه متفاوت است، اما به طور كلی نباید انتظار كمتر از 65 
میلیون تومان رهن را داشت. از سوی دیگر یك كترینگ نیاز 
به وس��ایل آشپزی و تجهیزات آش��پزخانه ای دارد كه بخش 

عمده ای از سرمایه اولیه آن به شمار می رود. 
ی��ك كترینگ متوس��ط بای��د دو یخچال ، چه��ار گاز، دو 
دس��تگاه كباب زنی، 10 س��بد بزرگ آش��پزی، چهار دیگ 
بزرگ،  10قابلمه، بیش از 50 س��یخ كباب زنی در سایزهای 
مختلف، مالقه و كفگیر،  انواع چاقوها، تخته های برش، چرخ 
گوش��ت، دس��تگاه خمیرگیر برای كباب و . . . داشته باشد. 
براساس تحقیقات انجام ش��ده مجموع این وسایل به 25 تا 
30 میلیون تومان پول نیاز دارد.  با یك حس��اب سرانگشتی 
برای راه اندازی یك كترینگ س��اده بای��د بین 100 تا 150 

میلیون تومان پول داشته باشیم. 

آشپزهاچهمیکنند؟
 تحقیقات میدانی نشان می دهد كه یك كترینگ متوسط 
باید روزانه حدود 100 پرس غذا به دس��ت مش��تریان خود 
برساند تا بتواند به حیات خود ادامه دهد، در غیر  این صورت 
فعالیت این بنگاه اقتصادی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. برای 
تهیه 100 پرس غذا در هر وعده غذایی باید یك سرآش��پز و 
دو كمك آشپز در آشپزخانه مش��غول فعالیت باشند. نیروی 
انس��انی یكی از مهم ترین هزینه هایی است كه در راه اندازی 

كترینگ ها باید به آن توجه داشت. 
براساس تحقیقات انجام شده استخدام آشپز در كترینگ ها 
به اش��كال مختلفی انجام می شود. البته كترینگ ها بیشتر از 
آش��پزهای معمولی استفاده می كنند و بر خالف رستوران ها، 
اعتق��ادی به داش��تن آش��پز بین المللی با م��دارك مختلف 
آش��پزی ندارند. آش��پزهایی كه در كترینگ ها مش��غول كار 
می شوند، می توانند با داشتن تجربه و صالحیت كاری كافی 
سرآش��پزی را بر عهده بگیرند. مهم ترین تخصص های مورد 
نیاز سرآش��پز یك كترینگ آشنایی با غذاهای سنتی ایرانی، 
تس��لط به طعم های مختلف، كباب زنی حرفه ای و سرعت و 

دقت در كار است.  
در كنار یك سر آشپز دو كمك آشپز كه به اصطالح تخته كار 
نامیده می شوند، كار می كنند. تخته كار بیشتر وظایفی مانند 

آماده س��ازی گوش��ت الزم برای كباب ها، خورشت ها و سایر 
غذاه��ا را بر عه��ده دارد. در كترینگ ها بیش��تر مس��ئولیت 
ب��ر دوش كمك آش��پز اول اس��ت. اوصوال كب��اب كوبیده و 
جوجه كب��اب مهم ترین غذاهایی هس��تند كه در كترینگ ها 
سفارش داده می شوند و كمك آشپز اول مسئولیت تهیه این 

دو غذا را بر عهده دارد. 
براس��اس تحقیقات انجام شده، حدود 25 درصد سفارشات 
كترینگ ها را كب��اب كوبیده،  30 درصد جوجه كباب، نزدیك 
به 20 درصد زرشك پلو با مرغ و ما بقی را غذاهای خورشتی 

در بر می گیرند. 
تحقیق��ات میدان��ی نش��ان می ده��د ك��ه در كترینگ ها 
سر آشپزها ماهانه حدود دو و نیم تا 3 میلیون و كمك آشپزها 
دو تا دو و نیم میلیون دس��تمزد می گیرند. مابقی نیروی كار 
كترینگ ها كه تخص��ص خاصی هم ندارند، اكثرا براس��اس 

مصوبه وزارت كار حقوق دریافت می كنند. 
یك كترینگ متوس��ط با ارائه 100 پرس غذا در هر وعده 
نیاز به یك سر آش��پز، دو كمك آش��پز و س��ه كارگر س��اده 
دارد. هر سرآش��پز به طور متوس��ط ماهانه 3 میلیون تومان، 
كمك آش��پزها 2 میلیون تومان و كارگران ساده ماهانه 900 
هزار توم��ان حقوق دریافت می كنند. به عبارتی صاحب یك 
كترین��گ بای��د ماهانه نزدیك به 10 میلی��ون تومان حقوق 
و دس��تمزد بپردازد. الزم به ذكر اس��ت كه درآمد آشپزهای 
رستوران های س��طح باال و لوكس و سرآشپزها بسیار بیشتر 
ب��وده و ش��اید بتوان گفت ب��ه ماهی 5 ال��ی 6 میلیون  هم 

می رسد.
 کترینگهادرچهمکانهاییمستقرهستند؟

بیش��تر تصور می شود كه كترینگ ها در محل هایی نزدیك 
ب��ه ادارات دولتی و در مراكز اصلی ش��هر فعالیت  كنند؛ این 
در حالی  اس��ت كه در تحقیقات انجام ش��ده مش��خص شد 
كترینگ ه��ا در چند س��ال اخیر به دلیل ب��اال رفتن هزینه 
اجاره ها و قیمت امالك فعالیت خود را محدود به این مناطق 
نكرده ان��د. كترینگ ها بیش��تر در زیرزمین های��ی در تمامی 
نقاط ش��هر می توانند فعالیت كنند. عمده س��فارش هایی كه 
ی��ك كترینگ بر پایه آن فعالیت می كند از س��وی ادارات و 
س��ازمان ها است. كترینگ ها از طریق بازاریابی با این ادارات 
قراردادهای��ی را منعق��د می كنند كه بر پایه ای��ن قراردادها 
تخفیف های��ی هم به ادارات ارائه می ش��ود و به صورت منظم 
از طریق منوی مقرر ش��ده غذای روزانه ارس��ال می شود، اما 
در حالت دیگری ه��م كترینگ ها در نزدیكی محل ادارات و 
سازمان های مختلف فعالیت و با تمركز بر كیفیت باالی غذا 
و قیمت مناس��ب تالش به جذب مشتری می كنند. در حال 
حاضر كترینگ ها ترجیح می دهند كه یك شركت را به عنوان 
مش��تریان ثابت داش��ته و روزانه غ��ذای آن را تامین كنند. 
بررس��ی های میدانی صورت گرفته نش��ان می دهد محدوده 
ونك، ولیعصر از چهارراه تا باالتر از پارك س��اعی، هفت تیر، 
سهروردی، سعادت آباد،  ستارخان، توحید و محدوده انقالب 
بیشترین كترینگ ها را در خود جای داده است. این در حالی 
 اس��ت كه در مناطق یك و دو كمترین كترینگ ها مش��اهده 

می شود. البته مناطق شرقی تهران هم كترینگ های كمتری 
را در خود جای داده اند.

 
هزینههایجاری

عالوه بر حقوق و دس��تمزد یك كترینگ برای گذران امور 
خود باید هزینه های جاری مختلفی را بپردازد. این هزینه ها 
كه بیش��تر برای تامین مواد اولیه، حفظ و نگهداری وسایل و 
مواد غذایی و سایر امور پرداخت می شوند، بخش عمده ای از 

درآمد یك كترینگ را می بلعد. 
براساس تحقیقات میدانی صورت گرفته هزینه های جاری 
ی��ك كترینگ ب��ه كیفیت م��واد اولیه، كیفیت دس��تگاه ها، 
مهارت نیروی انس��انی متخصص و . . . بس��تگی دارد. از این 
رو نمی ت��وان هزینه ه��ای جاری یك كترین��گ را به صورت 
دقی��ق تخمین زد. یك كترینگ متوس��ط برای رس��یدن به 
س��ود دهی باید روزانه حدود 100 پرس غذا تهیه و به دست 
مش��تری برس��اند. هر پرس غذا به صورت متوس��ط 7 هزار 
تومان قیمت گذاری می ش��ود كه نزدی��ك به 3 هزار و 500 
تومان آن هزینه و مابقی س��ود اس��ت. مدی��ر یك كترینگ 
در خیاب��ان هفت تیر می گوید: »اگر هر پرس غذا زیر 4000 
تومان سود داش��ته باشد، نباید به ادامه كار امیدی داشت.« 
وی معتقد اس��ت از این 4000 تومان باید هزینه های ساالنه 
مانند بیمه، مالیات، خس��ارات و . . . پرداخت شود. این فعال 
صنفی می گوید: با یك حس��اب سر انگشتی هر كترینگ اگر 
از هر پرس غذا 4000 تومان سود به دست آورد با احتساب 
100 پ��رس غذا در روز، س��ود خال��ص آن روزانه 400 هزار 
تومان اس��ت كه ماهانه 12 میلیون تومان می شود. البته این 
رق��م با توجه به تع��داد روزهای تعطیل و كم و زیاد ش��دن 
مشتریان بس��یار متغیر بوده و نمی توان به صورت قطعی آن 

را تایید كرد.
 

مواداولیهموردنیاز
در تحقیق��ات میدانی انجام ش��ده نزدیك به 40 كترینگ 
به عن��وان نمون��ه در نظر گرفته ش��ده و مورد بررس��ی قرار 
گرفته اند. اكثر قریب به اتفاق صاحبان این كترینگ ها عنوان 
می كنن��د كه برای تهیه هر پ��رس غذا باید میزان مواد اولیه 
دقیقی را به كار برد. بر همین اساس هر یك كیلو برنج برای 
ش��ش نفر، هر خورش��ت هم نیاز به 50 گرم گوش��ت و 35 
گ��رم حبوبات دارد. همچنین ب��رای كباب كوبیده بین 120 
تا 180 گرم گوش��ت قرمز و ب��رای جوجه كباب بین 120 تا 
200 گرم گوش��ت مرغ مورد نیاز است. البته این مواد اولیه 
ب��ه همراه روغن، ان��واع ادویه ها، س��یب زمینی، مواد تزیینی 
مانن��د هویج، كلم، فلفل دلمه ای، پی��از و . . . به قیمت مواد 
اولی��ه مورد نیاز اضاف��ه می كنند،  اما آنچه از برآیند صحبت 
مدیران كترینگ ها بر می آید اگر یك كترینگ متوس��ط را در 
نظر بگیریم روزانه نزدیك به 30 كیلوگرم گوشت قرمز -كه 

طبیعتا از گوشت گوساله استفاده می شود- نیاز دارد. 
همچنین بین 25 تا 30 كیلوگرم گوشت مرغ مورد مصرف 
یك كترینگ اس��ت و بین 18 ت��ا 20 كیلو برنج و به صورت 

معمول پنج كیلو روغن در كترینگ استفاده می شود. 

پیكموتوریها
ه��ر كترینگ در كمترین حالت نیاز ب��ه دو پیك موتوری 
دارد. بیش��تر كترینگ ها مانند سابق دیگر حقوق ثابت برای 
پی��ك موتوری ه��ا در نظ��ر نمی گیرند بلك��ه در حال حاضر 
هر پیك موتوری از هر پرس غذایی كه به دس��ت مش��تری 
می رس��اند بین 350 تا 1000 تومان پورس��انت یا دستمزد 
دریافت می كند. این پورس��انت بیش��تر به زود رساندن غذا 
به دس��ت مشتری بس��تگی دارد. هر پیك موتوری می تواند 
یك ابزار تبلیغاتی به ش��مار رود. به طور كلی تبلیغات دهان 
به دهان در باال رفتن مش��تریان كترینگ ها بسیار تاثیر گذار 
اس��ت و به همین دلیل تمركز ویژه ای روی میزان كیفیت و 

قیمت مناسب می شود. 

خری��د و فروش امالك صنعتی در دنیای امروز 
به عنوان یك تخصص كامال حرفه ای زمینه س��از 
رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو كشورهای 
پیش��رفته دنیا با اهمیت بخش��یدن به این نوع از 
فعالیت اقتص��ادی اتفاق های مباركی را در حوزه 

صنعتی رقم زده اند. 
 در ای��ران خریدوف��روش ام��الك صنعت��ی نه 
س��ابقه دور و درازی دارد و نه تاكنون به ش��كل 
حرفه ای و س��ازمانی از طرف نهادهای مس��ئول 
بدان نگاه ش��ده اس��ت، اما دراین می��ان امالك 
صنعتی فتح به مدیری��ت رحمان علی نژاد قریب 
ب��ه دو دهه قبل نخس��تین جرقه های فعالیت در 
این حوزه را زده اس��ت به گون��ه ای كه امروز این 
واحد صنفی به عنوان پیشتاز در امر خریدوفروش 
امالك صنعتی در ایران به ش��مار می رود. با بانك 
اطالعاتی بس��یار خوب و ارتباطات بسیار نزدیكی 
كه با صاحبان صنایع فراهم كرده، توانسته به طور 
متوس��ط هر ماه چندین كارخان��ه نیمه تعطیل و 

تعطیل را بازگشایی و احیا كند. 
ام��الك صنعت��ی فتح ی��ك نمونه ممت��از در 
تأثیربخش��ی مستقیم به رش��د و توسعه صنعتی 
اس��ت و طی دو دهه فعالیت مس��تمر ده ها واحد 
صنعت��ی قب��ل از تعطیلی كامل دراختی��ار افراد 
توانمن��د قرار گرفت و توانس��ت مان��ع از تعطیل 
شدن بخشی از فعالیت های صنعتی داخل كشور 

شود. 
بی تردید فعالیت در زمینه خریدوفروش امالك 
صنعتی دارای ویژگی های منحصر به فردی است 
ك��ه مصداق های عین��ی آن را می توان در امالك 

صنعتی فتح و چند مورد دیگر یافت. 
یك��ی از ویژگی های اصلی این ن��وع از فعالیت 
شناخت و آگاهی نسبت به صنایع داخلی، اقتصاد 

صنعت، رش��د و ركود صنعتی، س��رمایه گذاری و 
آینده پژوهی صنعتی اس��ت ك��ه اگر مدیر امالك 
صنعتی بر این موارد ش��ناخت و آگاهی نداش��ته 
باشد در گذر فعالیت با چالش ها و موانع بسیاری 

روبه رو می شود. 
بنابراین كس��ی ك��ه در زمین��ه خریدوفروش 
امالك صنعتی فعالیت می كند و در واقع مش��اور 
عال��ی برای امالك صنعتی تلقی می ش��ود باید با 

ف��راز و فرودهای اقتصادی و فرصت ها و تهدیدها 
كامال آش��نایی داش��ته باش��د تا بتواند ب��ا ارائه 
راهكارهای مستدل و منطقی زمینه را برای تغییر 

و جابه جایی مدیریت ملك صنعتی فراهم كند. 

نقش كاربردی مش��اوران ام��الك صنعتی فتح 
با تجربه بیس��ت و چند ساله نش��ان می دهد كه 
دان��ش و تجربه در كنار ه��م اتفاق های خوبی را 
رقم می زند، به گونه ای كه امروز این واحد صنفی 
نق��ش تأثیر گذاری در ش��كل گیری و راه اندازی و 

افزایش ظرفیت تولید دارد. 
منابع انس��انی نی��ز در امالك صنعتی بس��یار با 
اهمیت است. در امالك فتح منابع انسانی به عنوان 
مش��اوران و راهبران واقعی صاحبان صنایع از میان 
افراد نخبه و ممتاز انتخاب شده است، به گونه ای كه 
هر كدام از ای��ن افراد می توانند نقش هدایتگری را 

برعهده گیرند و راه را از چاه نشان دهند. 
بی تردید رش��د و توس��عه واحدهای صنفی از 
این نوع به س��هم خود می توان��د در تولید مؤثر و 
كارگشا باشند. هر اندازه مشاوران امالك صنعتی 
از تجرب��ه و دانش و تخصص بیش��تری برخوردار 
باشند می توانند چراغ راه روشن تری باشند و مانع 

سقوط بسیاری از واحدهای صنعتی شوند. 
 البت��ه در این میان باید از اهمیت ارتباطات در 
امالك صنعتی نی��ز یاد كرد كه یكی از آیتم های 
مؤثر و ثمربخش است. هر اندازه مشاوران امالك 
صنعت��ی مانند ام��الك صنعتی فت��ح ارتباطات 
بهت��ری داش��ته باش��ند می توانن��د س��ریع تر و 
درس��ت تر وارد عمل ش��وند و صاحبان صنایع را 
به هم نزدیك و از احتمال ورشكستگی جلوگیری 
كنن��د. چه بس��ا در یك دوره تاریخ��ی برخی از 
كارخانه های صنعتی به دالیل بیرونی و درونی در 
ركود تولید و فروش قرار گیرند. مشاورت درست 
و راهنمایی مش��اوران امالك می تواند دست آنان 
را در دس��ت صاحبان صنایع دیگر قرار دهد تا به 

اتفاق هم بتوانند راه را هموار كنند. 
امالك صنعتی فتح می تواند نویدبخش روزهای 
خ��وب ب��رای امالك صنعت��ی ایران باش��د كه با 
مدیریت و هوش��مندی و درایت و دلس��وختگی، 
درست در زمان مناسب وارد می شود و راهی تازه 

می گشاید و طرحی نو در می اندازد. 

برایراهاندازییكکترینگچههزینههاییالزماست؟

با 150 میلیون تومان شروع کنید
خبر

اپلیکیشنکسبوکارتاجرانه،کلیایدهوطرح
قابلاجرابرایراهاندازیکسبوکاردارد
ایدههاییبرایکارآفرینیو

اشتغالزایی
گروه »مهندس كالب« به تازگی توانسته است نخستین 
اپلیكیش��ن اختصاص��ی خ��ود را تولید و به طور رس��می 
معرف��ی كند. در این اپلیكیش��ن به مبحث روز كش��ور ما 
یعنی كارآفرینی و اش��تغال پرداخته شده است. همه افراد 
فكر می كنند برای راه اندازی یك كس��ب و كار باید سرمایه 
خیلی زیادی داش��ته باشند. برخی دیگر نیز در پیدا  كردن 
ایده خوب برای راه اندازی اس��تارتاپ خود با مشكل مواجه 
هس��تند،  اما مانند هر كار دیگری ش��روع كار سخت ترین 

قسمت آن است. 
به گزارش ش��نبه مگ،  اگر گ��ام اول را برداریم و با ایده 
خوب جلو برویم، كارها به خوبی پیش خواهند رفت. تنها 
باید صبر داشته باش��یم و همواره تالش كنیم. اپلیكیشن 
كس��ب و كار تاجرانه كه توس��ط تیم نرم اف��زاری مهندس 
كالب تهیه ش��ده، ش��امل بیش از 1200 ایده كارآفرینی 
اس��ت كه در سراسر كشور امتحان شده اند. این اپلیكیشن 
سعی كرده   بخش ایده های كارآفرینی را به خوبی پوشش 
دهد. وقتی با اس��تفاده از این اپلیكیشن ایده مناسب برای 
كس��ب و كار خود را پیدا كردید، با خالقیت و نوآوری های 

خود می توانید در كسب و كارتان پیشرفت كنید. 
در این اپلیكیشن ایده های كارآفرینی در دسته بندی های 
ش��یمیایی و پتروشیمی، نس��اجی، پارچه و چرم، غذایی، 
دارویی و بهداشتی، امور معدنی و صنایع كانی، كشاورزی 
و دامداری، سلولزی و بس��ته بندی، صنایع فلزی و نیروی 
محركه ارائه ش��ده اند. همانطور كه مشاهده می كنید، این 
اپلیكیش��ن س��عی كرده اس��ت  ایده های مربوط به طیف 
وس��یعی از كس��ب و كارها و صنایع مختل��ف را ارائه دهد. 
ه��ر كدام از ای��ن ایده ها به همراه ط��رح توجیهی آنها در 
اختیار كاربران قرار می گیرد. در این طرح ها، تمام جزییات 
راه اندازی كس��ب و كار قید شده اس��ت و می توان آن را یك 

راهنمای كامل برای كارآفرینان دانست. 
در این اپلیكیش��ن بیش از 1500 طرح توجیهی و ایده 
تجاری موفق و اجرا ش��ده در كشور، بیش از 1500 طرح 
توجیهی م��ورد تایید بانك ها و نهادها ب��رای گرفتن ایده 
كس��ب و كار و اخذ وام و بیش از 1500 طرح موفق، واقعی 
و اجرا ش��ده در كلیه استان های كش��ور و با موقعیت های 

جغرافیایی مختلف ارائه شده است. 
یكی از ویژگی های این اپلیكیشن آن است كه می توانید 
مطال��ب و طرح ها را هم به طور آنالین مطالعه كنید و هم 
آنها را دانلود كرده و بعدا به طور آفالین بخوانید. همچنین 
این اپلیكیش��ن كس��ب و كار تاجرانه ایده های نو و كارآمد، 
مش��اوره های به روز و طرح های تجاری موفق را در اختیار 
افرادی قرار می دهد كه به دنبال راه اندازی كسب و كار خود 

هستند. 
این ایده ها در مناطق مختلف كش��ور قابل اجرا هستند؛ 
ایده های��ی كه برای اجرایی  كردن آنه��ا می توانید به بانك 
مراجع��ه و وام با بهره كم دریافت كنید. فقط كافی اس��ت 
طرح ه��ای متناس��ب با تخصص، عالقه و س��رمایه خود را 

انتخاب كنید. 
با اس��تفاده از این اپلیكیشن، ایده ای خواهید داشت كه 
در آن ح��وزه تخصص و دانش دارید و متناس��ب با میزان 

سرمایه خود آن را انتخاب كرده اید. 
ای��ن اپلیكیش��ن ایده ها و مش��اوره های ك��اری را ارائه 
می دهد كه برای اس��تفاده از آنه��ا در خارج از محیط این 
اپلیكیش��ن باید هزینه های هنگفتی را متحمل شوید، اما 
در این اپلیكیشن تمام این اطالعات با جزییات كامل و به 

آسانی در اختیار شما قرار می گیرند. 
اپلیكیشن كس��ب و كار تاجرانه دارای رابط كاربری ساده 
و آسان است، محیط بسیار كاربرپسندی دارد تا هر فردی 
بتواند به راحتی با آن كار كند  و مانند یك مش��اور ماهر و 
باتجربه ایده های كس��ب و كار مناسب و تمام جزییات الزم 
ب��رای راه اندازی یك اس��تارتاپ موف��ق را در اختیار كاربر 

قرار می دهد. 
از آنجا كه این اپلیكیشن به تازگی تولید شده  و نخستین 
اپلیكیشن اختصاصی گروه تولیدكننده آن است، می تواند 
در بخش های مختلف بیش از این توس��عه پیدا كند. برای 
مث��ال، در خصوص تعداد و تنوع دس��ته بندی های مربوط 
ب��ه كس��ب و كارهای مختلف ی��ا ایجاد یك قس��مت مجزا 
برای دریافت مش��اوره مستقیم از صاحبان كسب و كارهای 
مختل��ف و ارائه نظرات و پیش��نهادهای كاربران در بخش 
نظرات. با این وجود، اپلیكیش��ن كس��ب  وكار تاجرانه یك 
قدم بزرگ در تولید اپلیكیشن های مفید برای استارتاپ ها 

و كارآفرینان است. 

درپارکفناوریپردیس
رویداد»تکنووست«برایجذب

سرمایهگذاربرگزارمیشود
 مركز تجاری س��ازی و خدمات فن��اوری پارك فناوری 
پردیس، به منظور حمایت از توسعه طرح های شركت های 
عضو، اقدام به برگزاری رویداد سرمایه گذاری »تكنووست« 

جهت جذب سرمایه برای شركت ها كرده است. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، تجاری س��ازی ایده ه��ا و محصوالت 
دانش بنی��ان، یك��ی از س��خت ترین گام ه��ای موفقیت 

شركت هاست.
از این رو مجموعه فن بازار بین الملل ایرانیان با حمایت 
پارك فن��اوری پردیس معاونت علمی س��عی بر این دارد 
ت��ا با تبدی��ل ایده به محص��ول، فرصت ه��ای مختلفی را 
برای حمایت از طرح ها، ایده ه��ا و محصوالت دانش بنیان 
فراهم كند و این فرصت را در اختیار ش��ركت های فناور و 
دانش بنیان عضو پارك قرار دهد كه با اس��تفاده از امكانات 

و حمایت های پارك از رقبای خود پیشی بگیرند.
مركز تجاری س��ازی و خدم��ات فناوری پ��ارك فناوری 
پردیس معاونت علمی، به منظور حمایت از توسعه طرح های 
ش��ركت های عضو، اقدام به برگزاری رویداد سرمایه گذاری 
»تكنووس��ت« جهت جذب س��رمایه برای شركت ها كرده 
اس��ت. به همین منظور این مركز با دسته بندی انجام شده 
در حوزه فعالیت ش��ركت های عضو، به ص��ورت فصلی در 
هری��ك از حوزه ها، رویداد س��رمایه گذاری را با عنوان بازار 
سرمایه گذاری طرح های فناورانه )Technovest( برگزار 
می كند.در این فرآیند پس از شناسایی طرح های حوزه مورد 
نظر، بستر الزم برای ارائه طرح ها به سرمایه گذاران تخصصی 
در آن زمین��ه فراه��م خواهد ش��د. در همین راس��تا، پس از 
برگ��زاری موفق رویداد اول در حوزه س��المت در دی ماه 95، 
رویداد دوم در ح��وزه طرح های فناوری اطالعات و ارتباطات 

تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

گزارش 2

محمدرضامحمدی
کارشناساقتصادی
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مدیرعامل یک شرکت ارائه دهنده 
خدمات اینترنت پرس��رعت گفت: به 
خاطر سیاست های توسعه ای وزارت 
ارتباط��ات دولت یازده��م برای رفع 
محدودیت های��ی قدیمی و همچنین 
رش��د تقاضا در بازار اینترنت، پهنای 
باند اختص��اص یافته به هر کاربر در 
چهار س��ال گذش��ته نزدیک به پنج 

برابر شده است. 
»احمدرضا نخجوانی« با اش��اره به 
افزایش کیفیت اینترن��ت دریافتی از 
افزود:  زیرس��اخت،  ارتباطات  شرکت 
کیفیت اینترنتی که در اختیار کاربران 
خود قرار داده ایم به طور مش��خص در 
چند سال اخیر با بهبود قابل توجه ای 

هم��راه بوده اس��ت که ای��ن بهبود از 
بهب��ود کیفیت اینترنت کش��ور که از 
طرف زیرساخت تحویل شرکت ها داده 
شده سرچشمه می گیرد.  وی با اعالم 
اینکه از دید این شرکت اینترنتی در 
چند س��ال گذشته دولت یازدهم در 
حوزه اینترنت چن��د کار مهم انجام 
داده است،  افزود:  »ضریب دسترسی 
و به طور کلی کیفی��ت اینترنتی که 
ش��رکت های دارنده پروانه از شرکت 
ارتباطات زیرس��اخت تهیه می کنند 
به ش��کل چش��مگیری بهب��ود پیدا 
کرده است و کمتر از هر زمان دیگر 
در 10سال گذشته اینترنت دریافتی 
از ش��رکت زیرس��اخت ب��ا قطعی و 

اختالل همراه بوده است. 
به عن��وان نمونه، ما در س��ال های 
گذش��ته این تجربه را داش��تیم که 
ضریب دسترس��ی اینترنت به کمتر 
از 90درصد رس��یده یا به عبارتی در 
10 درص��د اوقات اینترنت کش��ور با 
اختالل مواجه بود. اما خوش��بختانه 
این معضل کهنه در س��ال های اخیر 

به خوبی برطرف شده است. 
وی در ادام��ه به مش��خص نبودن 
منش��ا قطعی ها در سال های گذشته 
اش��اره و اظهار می کند: در سال های 
گذش��ته م��ا ش��اهد اختالالت��ی در 
اینترنت بودی��م که ب��ا پارامتر های 
ضری��ب  مانن��د  معم��ول  کیف��ی 

دسترسی قابل اندازه گیری نبود. در 
مقابل این س��رویس بی کیفیتی هم 
که دریافت می کردیم پاسخ شفاف و 
دقیقی در خصوص مش��کالت شبکه 

دریافت نمی کردیم. 
در بیش��تر مواقع نیز از ش��کایت 
کاربران متوجه می ش��دیم که برای 
مث��ال پروتکل ه��ای خاص��ی مانند 

HTTPS محدود شده  است.
نخجوانی تحوالت رخ داده شده در 
وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت 
دولت یازدهم را عامل اصلی کاهش 
اختالالت اینترنتی و افزایش نس��بی 
کیفیت اینترن��ت عنوان می کند. این 
از  دیگ��ر  یک��ی  اینترنت��ی  فع��ال 

معضالت ش��رکت های  بزرگ تری��ن 
اینترنت��ی در دولت های گذش��ته را 
کمبود پهنای باند می داند و تصریح 
می کند:  »یکی از بدترین معضالتی 
که در دولت گذش��ته با آن دست به 
گریبان بودیم کمبود پهنای باند بود. 
وی افزود: صاحبان پروانه اینترنتی 
برای داش��تن پهنای بان��د اینترنت 
م��ورد نیاز خود بای��د ماه ها در صف 
انتظار باقی می ماندند. اما با سیاست 
ش��رکتی  دیگ��ر  ارتباط��ات  وزارت 
نمی توان��د این ادعا را مطرح کند که 
ب��رای تأمین اینترنت م��ورد نیازش 
دچار مشکل است یا با سهمیه بندی 

روبه رو است. 

مدیرعامل یک شرکت اینترنتی: 

 کیفیت اینترنت در 4 سال اخیر بهبود یافته
و میزان استفاده کاربران 5 برابر شده است

گاز

ایرانسل شفاف سازی کرد
استفاده از VPN تغییری در بسته 

اینترنت ایجاد نمی کند
درپ��ی اعتراضاتی که روز گذش��ته در ش��بکه های اجتماعی 
متوجه ایرانس��ل شد، این شرکت اعالم کرد موضوع صرفاً یک 
سوء برداش��ت بوده و استفاده از فیلترشکن یا VPN در بسته 
اینترنت کاربر تغییری ایجاد نمی کند.  روز گذشته در شبکه های 
اجتماعی تصویری از شرایط خرید بسته های اینترنت ایرانسل 
دست به دست شد که تبعات زیادی را برای اپراتور دوم به همراه 
داش��ت. در یکی از بنده��ای این موافقت نامه ذکر ش��ده بود:  
درصورت اس��تفاده از VPN فیلترشکن یا اتمام ترافیک ملی، 

هزینه استفاده از اینترنت به صورت عادی محاسبه می شود. 
اما مشکل از اینجا شروع شد که این جمله، منظور را درست 
منتقل نمی کرد.  ایرانسل مدتی پیش اعالم کرد تعرفه ترافیک 
اینترنت برای بازدید از ۲00 س��ایت برتری که در داخل ایران 
میزبانی می ش��وند را ۵0 درصد کاهش داده اس��ت. حال نحوه 
محاسبه این خدمت براساس آی پی کاربر است. در صورتی که 
کاربر از ابزارهای فیلترشکن استفاده کند، درواقع آی پی خود را 
تغییر می دهد و بدین ترتیب دیگر این امکان برای اپراتور وجود 
ندارد که تش��خیص دهد کاربر از این ۲00سایت بازدید کرده 
است. بنابراین هنگامی که با VPN یا دیگر ابزارهای مشابه از 
۲00 سایت منتخب بازدید صورت گیرد تعرفه ترافیک به صورت 
عادی محاسبه می ش��ود و تخفیف ۵0 درصدی روی آن اعمال 
نمی ش��ود.  این بدان معنی نیست که اس��تفاده از فیلترشکن 
هزینه ای اضافی را بر کاربر تحمیل می کند. درواقع هنگامی که 
از ابزارهای تغییر آی پی استفاده می کنید، میزان حجمی که از 
بسته اینترنت شما کسر می شود یا میزان هزینه ای که بابت هر 
کیلوبایت در اس��تفاده آزاد می پردازید، تفاوتی برای سایت های 

داخلی و خارجی نخواهد داشت. 
ایرانس��ل س��اعاتی بعد جمله مذکور را بدین شکل در سایت 
خود تغییر داد:  آدرس آی پی های اس��تفاده ش��ده در بس��ته 
محتوایی براساس اطالعات دریافتی از شرکت های مذکور بوده 
و درصورت تغییر آنها، ترافیک شبکه به صورت عادی محاسبه 
می شود و ایرانسل مسئولیتی در قبال این تغییر نخواهد داشت.  
درص��ورت به کار ب��ردن نرم افزارهای تغییر دهن��ده آی پی های 
داخلی در زمان اس��تفاده از اینترنت، حجم مربوط به ترافیک 
ملی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و درنتیجه امکان اعمال 
تخفیف ترافیک ملی وجود نخواهد داش��ت.  شرایط فوق برای 
همراه اول نیز یکس��ان است. طی تماس��ی که در این رابطه با 
روابط عمومی همراه اول برقرار کردیم این اپراتور نیز اعالم کرد 
درصورت استفاده از VPNفیلترشکن، از نظر فنی امکان اعمال 
تخفیف درنظر گرفته ش��ده برای ۲00 سایت پربازدید داخلی 
روی بس��ته ها و همچنین مص��رف آزاد اینترنت وجود نخواهد 

داشت. 
اپراتور سوم یعنی رایتل هنوز یک پله از ایرانسل و همراه اول 
در این زمینه عقب تر است. رایتل در حال حاضر تخفیفی برای 
مشاهده سایت های پربازدید داخلی اعالم نکرده و تعرفه ترافیک 
اینترنت را در همه ش��رایط برای سایت های داخلی و خارجی 

یکسان محاسبه می کند. 

نفت

پخش زنده توییتر کلید خورد
 توییت��ر ب��ا کمک  »الیو نیش��ن« س��رویس پخش زنده 
در بخش س��رگرمی ارائه می کن��د. همچنین بخش خبری 
نیز توس��ط بلومبرگ پش��تیبانی خواهد ش��د. آم��ازون نیز 
به بخش ورزش��ی کم��ک می کند.  به گ��زارش خبرآنالین، 
مدی��ران میکروب��الگ توییتر این��ک قصد دارند در نقش��ه 
ش��بکه تلویزیونی عرض ان��دام کرده و با بس��تن 1۲ قرارداد 
رس��ماً وارد فاز پخش زنده شده اند. قرار است، بخش خبری 
توییتر توس��ط بلومبرگ پش��تیبانی محتوایی شود.  پلتفرم 
تلویزیونی توییتر در فصل اول ۲017 بیش از 800 س��اعت 
محتوای زنده با 4۵ میلیون کاربر را به ثبت رس��اند تا خود 
را در حد و اندازه ش��بکه تلویزیونی نش��ان دهد، درحالی که 
60 درصد از کاربران بیرون از آمریکا محتوا را دریافت کردند.  
گزارش استریمینگ ویدیویی 7-۲4 توییتر، ضمن برگزاری 
کنفران��س NewFronts نیویورک منتش��ر ش��د و  »َمت 
درال« اع��الم ک��رد کمپانی های تبلیغات��ی در اینترنت قادر 
به کنترل محتوای خود روی اس��تریمینگ توییتر هس��تند.  
بدین ترتیب توییتر پس از انتش��ار گزارش مالی خوب خود، 
برنامه ه��ای جدید برای پول س��ازی را اعالم کرده اس��ت و 

به زودی به روزهای اوج خود باز می گردد. 

نسخه بتای واتس اپ با امکاناتی جدید 
در دسترس کاربران قرار گرفت

به تازگی توس��عه دهندگان نس��خه بتای واتس اپ را برای 
سیس��تم عام��ل اندروید عرض��ه کرده اند. در ای��ن ورژن از 
اپلیکیشن واتس اپ  )WhatsApp( کاربر می تواند پیام ها 

را به باالی صفحه سنجاق کند. 
پی��ن چت در نس��خه بتای واتس اپ س��رعت عمل را باال 

می برد
تیم پش��تیبانی وات��س اپ آزمایش جدی��دی را روی این 
برنامه پیام رسان آغاز و نسخه بتای واتس اپ را با یک ویژگی 
کارب��ردی عرضه کرده اند. کاربران با اس��تفاده از این امکان 
جدید ق��ادر خواهند بود تا پیام های مه��م خود را به باالی 
صفحه نرم اف��زار پین کنند. با اس��تفاده از این قابلیت –که 
پیش از این در نرم افزار تلگرام ش��اهد آن بودیم– چت های 
سنجاق شده در باالی س��ایر پیام ها به نمایش درمی آیند و 
بدی��ن ترتیب، کاربر به راحتی و به س��رعت می تواند به این 

پیام ها دسترسی داشته و در زمان صرفه جویی کند. 



آستانه امروز میزبان دور جدید 
مذاکرات سوریه

نماین��ده س��ازمان ملل در امور س��وریه دی��روز برای 
ش��رکت در دور جدید مذاکرات آس��تانه درباره سوریه 
به قزاقس��تان رفت. وی در این سفر با نمایندگان ایران، 

روسیه و ترکیه دیدار می کند. 
اس��تفان دی میستورا، نماینده س��ازمان ملل در امور 
سوریه در بیانیه ای اعالم کرد که وی بنا به دعوت دولت 
قزاقس��تان به همراه هیاتی فنی از کارشناسان سازمان 
ملل و با توجه به ضرورت آرام کردن اوضاع در س��وریه 
و اجرای تدابیر اعتمادس��ازی در نشست آستانه حضور 

خواهد یافت. 
در ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت: دی میس��تورا قصد دارد 
مذاکراتی را با تمامی طرف های ضامن در آستانه درباره 

مسئله آتش بس برگزار کند. 
نشست آستانه سوم مه آغاز می شود و تا روز پنجشنبه 

ادامه دارد. 
این نشس��ت احتمال دارد به دور جدیدی از مذاکرات 
ژنو میان طرفین درگیری س��وری بینجامد. آخرین دور 
مذاکرات ژنو، ماه مارس ب��دون هیچ نتیجه مطلوبی به 
پایان رس��ید و تنها حاضران درباره لزوم ادامه مذاکرات 
توافق کردند. دی میستورا در این نشست به عنوان ناظر 

شرکت می کند. 
وزارت خارجه قزاقستان اعالم کرد تمامی گروه ها در 
نشس��ت آستانه که روز چهارشنبه شروع شده و دو روز 

به طول می انجامد شرکت می کنند. 
سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان ادامه داد از جمله 
هیأت مخالفان به ریاس��ت محمد علوش در این نشست 

شرکت می کند. 
به گفته این س��خنگو، اس��تفان دی میس��تورا نیز بر 
حضور خود تأکید کرده اس��ت و هیأت های کش��ورهای 

ضامن و سازمان ملل عمال وارد آستانه شده اند. 
وی گف��ت: ام��روز دیداره��ای فنی بی��ن نمایندگان 

کشورهای ضامن برگزار می شود. 
منبع: رویترز

"Didi چینی، با ارزش ترین 
استارتاپ آسیا 

اس��تارت���اپ 
 Didi چین��ی 
ایده  از  اله��ام  با 
آمریکایی،  اوب��ر 
اکن��ون با جذب 
سرمایه ای بالغ بر 5.5 میلیارد، باارزش ترین استارتاپ 
در آس��یا شناخته شده و ممکن است به زودی در رده 

دوم گران ترین استارتاپ دنیا جای بگیرد.
 Didi Chuxing، غول پر تقاضایی که Uber را 
خارج از چین به حرکت درآورد، در حال تبدیل شدن 
به دومین استارتاپ معتبر تکنولوژی در جهان است. 
ش��رکت چینی »دیدی چاکس��ینگ« رقیب »اوبر« 
در چین موفق ش��د س��رمایه ای مع��ادل 5 میلیارد و 
5۰۰ میلی��ون دالر دیگر نیز از س��رمایه گذاران خود 
دریاف��ت کند. ارزش این اس��تارتاپ اینک به بیش از 

5۰ میلیارد دالر رسیده است. 
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، اپلیکیشن دیدی 
در بی��ش از ۴۰۰ ش��هر چین فعالیت دارد و ش��مار 
سرویس  دهی روزانه اش ۲۰ میلیون برآورد می شود. 

ب��ه گ��زارش بلومبرگ، برخ��ی از س��رمایه گذاران 
بانک چینی   ،Communication بان��ک ش��امل 
Merchants و SoftBank قرار است مبلغ زیادی 

را در استارتاپ چینی دیدی سرمایه گذاری کنند.
 Silver Lake Craftwork ه��م س��رمایه گذار 
دیگ��ری اس��ت ک��ه ب��ا ذخی��ره  15 میلی��اردی که 
داش��ته، در حال ملحق شدن به Didi به عنوان یک 

سرمایه گذار جدید است.
 س��ال گذشته هم کمپانی اپل در حرکتی غیرقابل 
 انتظ��ار، مبلغ یک میلیارد دالر در اس��تارتاپ دیدی 

چاکسینگ سرمایه گذاری کرد. 

سیر پیشرفت دیدی
دیدی بخش فعال شرکت اوبر در چین است. خود 
اوبر شرکتی است که در سال ۲۰۰۹ تأسیس شده و 
اکنون گرانبها ترین اس��تارتاپ جهان با ارزشی حدود 
۷۰ میلیارد دالر اس��ت. به کمک این استارتاپ مردم 
می توانند در بیش از ۴۲5 ش��هر دنیا در س��ریع ترین 
زمان ممکن یک تاکس��ی احضار کنند. سال گذشته، 
پس از آنکه اپل و گوگل چین را ترک کردند، شرکت 
اوبر -که ارائه دهنده س��رویس های اش��تراک گذاری 
خ��ودرو و مس��یر و البته ارزش��مندترین اس��تارتاپ 
جهان اس��ت- تصمیم گرفت بخ��ش محلی خودش 
 Didi Chuxing را به ش��رکت چینی رقیب یعنی

بفروشد.
 اوب��ر ب��رای راه اندازی بخش فعال خ��ود در چین، 
حدود یک میلیارد دالر طی یک سال سرمایه گذاری 
ک��رده بود و س��ال گذش��ته پس از واگ��ذاری آن به 
دی��دی، فرصت اس��تثنایی را در اختیار این ش��رکت 
چینی قرار داد. ش��رکت دیدی که س��ه سال پس از 
آغ��از به کار اوبر در چین، در س��ال ۲۰1۲ راه اندازی 
شده بود، می توانست از اعتبار اوبر استفاده کند و راه 
را ب��رای تبدیل به دومین اس��تارتاپ گران دنیا برای 

خود باز کند. 
 TechCrunch ی��ک منبع آگ��اه در مذاکره ب��ا
گفته اس��ت که Didi مستقر در پکن در تالش برای 
افزایش چرخه ای اس��ت ک��ه می تواند 6 میلیارد دالر 
با ارزش��ی بیش از 5۰ میلیارد دالر افزایش یابد. این 
افزایش همچنین برای Uber قابل پیش بینی اس��ت 
و گفته شده که بیش از 6۰ میلیارد دالر ارزش گذاری 
می ش��ود. این ارزش گذاری مثبت 5۰میلیارد دالری 
ش��رکت Didi را به عن��وان دومی��ن صنعت بزرگ و 

معتبر فناوری خصوصی بعد از Uber می سازد. 
البته طبق گزارش Crunchbase در حال حاضر 
ش��رکت Didi در رتبه  چهارم قرار گرفته اس��ت، اما 
ای��ن افزایش ارزش جدید می تواند موجب ش��ود که 
 Xiaomi این ش��رکت از رقبای چین��ی اش همانند
 Ant متعل��ق به Alibaba ب��ا ۴5 میلی��ارد دالر و
Financial ب��ا 5۰ میلی��ارد دالر که ب��ه ترتیب در 

رده های دوم و سوم هستند پیشی بگیرد. 

در ونزوئ��ال، ک��ه ب��ا بح��ران اقتصادی 
گسترده ای روبه رو اس��ت، مخالفان رژیم 
اول م��اه م��ه را فرصت��ی مناس��ب برای 
قدرت  نمایی و اعتراض ب��ه رژیم »چاوز« 
دیدند. در کاراکاس، پایتخت این کشور و 

بسیاری از شهرهای 
مخالف��ان  ونزوئ��ال 
دولت ب��ه خیابان ها 
رفتند و به وضعیت 
اقتص��ادی  وخی��م 
اعت��راض کردن��د و 
برکناری  خواه��ان 
ش��دند.  چاوز  رژیم 
تنها ی��ک روز قبل 
تظاهرات  اع��الم  از 
مخالفان،  س��وی  از 
م��ادورو،  نی��کالس 
رئیس جم��ه��وری 
وع��ده  ونزوئ��ال 
حق��وق  افزای��ش 
و  کارمن��دان 
نظامیان را داده بود. 
ب��ه نظ��ر مخالفان، 
این ش��گردی برای 
کشیدن  انحراف  به 
گس��ترده  تظاهرات 
ب��ود. م��ادورو ک��ه 

کش��ورش با رک��ود اقتصادی بی س��ابقه 
و کمب��ود اقالم ض��روری روبه رو اس��ت، 
وعده داد که حق��وق و مزایای نظامیان و 
کارمندان دولت را ت��ا 6۰ درصد افزایش 
می دهد. رئیس جمه��ور ونزوئال این وعده 
را ی��ک روز پی��ش از اول م��اه م��ه )روز 

جهانی کارگر( در کاراکاس، پایتخت این 
کش��ور اعالم کرده بود. نی��کالس مادورو 
سوسیالیست که به صورت زنده در برنامه 
هفتگی خود در تلویزیون ونزوئال س��خن 
می گفت اعالم کرد: »من باید نگران کار، 

آموزش، سالمت و مس��کن مردم باشم.« 
وی همچنین اف��زود که از طریق افزایش 
یارانه مواد غذایی حداقل حقیقی دستمزد 
ونزوئالیی ه��ا ت��ا ۲۰۰ه��زار بولی��وار باال 
خواهد رفت. با این همه قطعا غیر محتمل 
اس��ت که بتوان با این روش بحران شدید 

کمب��ود کاالهای ضروری در این کش��ور 
نفت خی��ز جهان را کاه��ش داد. به دلیل 
وجود باال ترین تورم جهان در این کشور، 
حداقل دستمزد در آن که 65هزار بولیوار 
اس��ت با توجه به نرخ رس��می برابری ارز 
مع��ادل ح��دود ۸۰ 
بنابر  اس��ت.  ی��ورو 
صن��دوق  گ��زارش 
پ��ول،  بین الملل��ی 
نرخ تورم در ونزوئال 
گذش��ته  س��ال  از 
چن��د برابر ش��ده و 
پیش بینی می ش��ود 
س��ال  ابت��دای  ت��ا 
۲۰1۸ ونزوئال شاهد 
تورم ۲۰۰۰درصدی 
دلی��ل  ب��ه  باش��د. 
کمبوده��ا به  ندرت 
مغازه  ها  در  می توان 
مواد غذایی  ی��ا  دارو 
پی��دا  را  اصل��ی 
ک��رد. ای��ن کش��ور 
ک��ه  هفته هاس��ت 
اعتراض های  صحنه 
شدید است. در این 
تاکنون  اعتراض ه��ا 
۳۰نف��ر  از  بی��ش 
کش��ته و حدود 5۰۰ تن مجروح شده اند. 
این س��ومین بار در چهارماه گذشته است 
که مادورو دستمزدها را باال می برد اما در 
کشوری با میزان تورم باال و کمبود شدید 
مواد غذای��ی، افزای��ش حق��وق نمی تواند 
تأثیری بر نارضایتی عمومی داشته باشد. 

در فرانس��ه، ونزوئال، ترکیه و بسیاری از 
کشورهای دیگر به مناس��بت اول ماه مه، 
روز جهانی کارگ��ر راهپیمایی هایی برگزار 
ش��د. گردهمایی ها در ترکیه و فرانس��ه به 
آش��وب و خشونت کشیده شد. در فرانسه، 
تظاه��راًت روز کارگ��ر، عرص��ه تبلیغ��ات 
انتخاباتی نامزدها ش��د. در فرانسه امانوئل 
مکرون، نامزد ریاست جمهوری در مراسم 
روز کارگ��ر با لحنی تند مارین لوپن، دیگر 
نامزد ریاست جمهوری را به نفرت پراکنی 
متهم ک��رد. در راهپیمای��ی روز کارگر در 
پاریس صدها هزار نفر به خیابان ها آمدند. 
بین پلی��س و گروه��ی از تظاهرکنندگان 
درگیری رخ داد و گاز اشک آور شلیک شد. 
دست کم سه مامور پلیس زخمی شدند که 
حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. 
روز جهانی کارگر در ترکیه نیز با چاش��نی 
خش��ونت همراه بود. در ترکیه روز کارگر 
تح��ت تدابیر ش��دید امنیتی برگزار ش��د. 
ده ه��ا هزار نف��ر به فراخ��وان اتحادیه های 
صنف��ی و کارگری برای گرامیداش��ت این 
روز راهپیمایی کردن��د. ژیار گل می گوید 
روز جهان��ی کارگ��ر در ترکیه امس��ال به 
نمای��ش اعتراض علیه نتیجه همه پرس��ی 
ترکی��ه مب��دل ش��د. در 1۴ ژوییه 1۸۸۹ 
کنگ��ره بین الملل��ی کارگ��ران در پاریس 
تصمی��م گرفت که در روز معینی کارگران 
سراسر جهان به خیابان ها بروند و خواستار 
هشت س��اعت کار در روز ش��وند. از آنجا 
ک��ه اتحادیه کارگری آمریک��ا پیش از آن 
برگزاری چنین مراس��می را برای اول ماه 

مه 1۸۹۰ به تصویب رسانده بود، بنابراین 
همگ��ان بر اول ماه مه به توافق رس��یدند. 
اول م��اه مه ۲۰1۷ س��نت برگ��زاری روز 
جهانی کارگر 1۲۷ساله ش��د. در این روز 
س��ندیکاها و اتحادیه های کارگری آلمان 
با تظاهرات گس��ترده در سراس��ر کش��ور 
علیه راس��ت گرایی، پوپولیسم و برای یک 
سیاس��ت مهاجر و پناهجوپذیری منصفانه 

به خیابان ها آمدند. 

چپ و راست در مراسم اول ماه مه 
فرانسه

در شرایطی که تنها شش روز به دور دوم 
انتخابات فرانسه باقی مانده، گردهمایی های 
امسال با ش��ور و غوغای بیش��تری همراه 
بود. مردم در واکنش به انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری کش��ور که ب��ه رقاب��ت مکرون 
میانه  رو با مارین لوپن دست  راستی منتهی 
شده است، گسترده تر از سال های پیش به 
خیابان رفتند. برخالف س��ال های گذشته 
س��ندیکاهای کارگری نتوانستند بر مسیر 
واحدی برای راهپیمایی توافق کنند و این 
از اوضاع تنش  آلود سیاسی فرانسه حکایت 
دارد. یکی از نک��ات حیرت  انگیز تظاهرات 
پاری��س، ش��رکت ژان ماری لوپ��ن، رهبر 
پیش��ین »جبه��ه ملی« در ای��ن تظاهرات 
ب��ود. او به دنب��ال اختالف ب��ا دخترش از 
ای��ن جریان راس��ت افراطی اخراج ش��ده 
است. بسیاری از فعاالن جنبش کارگری از 
پس رفت در خواس��ته های اجتماعی انتقاد 
کردند و جوانان فریاد زدند: »ما بار دیگر به 
انتخاب میان وبا و طاعون مجبور شده ایم.« 
در پاریس پلیس ضدش��ورش با معترضان 

درگیر ش��د. در حاش��یه راهپیمایی برخی 
از معترض��ان که نقاب به صورت داش��تند 
به س��وی مأموران پلی��س کوکتل مولوتف 
پرتاب کردند و دست کم دو مامور پلیس را 
زخمی کردند. پلیس با پرتاب گاز اشک  آور 

کوشید معترضان را متفرق کند. 

درگیری های شدید در استانبول
در اس��تانبول ماموران انتظامی و پلیس 
مخفی با لباس ش��خصی با گاز اش��ک آور 
و گلوله ه��ای الس��تیکی ب��ه جمعیتی که 
ب��ه مناس��بت روز جهانی کارگ��ر گردهم 
آم��ده بودند، حمله و بی��ش از ۲۰۰ نفر را 
دس��تگیر کردن��د. در ترکیه ک��ه به خاطر 
برگ��زاری همه پرس��ی قان��ون اساس��ی و 
دس��تگیری گس��ترده مخالف��ان اردوغان 
فضای��ی تنش  آمیز پدید آم��ده، مخصوصا 
چپ گرای��ان تظاهرات��ی گس��ترده ب��ه راه 
انداختن��د. فرمانداری اس��تانبول از مردم 
خواس��ته ب��ود در میدان تقس��یم اجتماع 
نکنند. ای��ن میدان پایگاهی س��نتی برای 
ابراز اعتراضات ضددولتی به ش��مار می رود 
و مخالفان چپ گرا معم��وال در مخالفت با 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
در همی��ن میدان گردهم می آیند. با اینکه 
اتحادیه ه��ای کارگری اعالم ک��رده بودند 
قصد راهپیمایی به س��وی میدان تقس��یم 
را ندارن��د، انبوهی از مردم به ویژه نیروهای 
چپ گرا در میدان تقس��یم گردهم آمدند. 
ب��ه گزارش فرمانداری اس��تانبول »تا عصر 
دوش��نبه روی هم ۲۰۷ نفر دستگیر شدند 
و ۴۰ کوکت��ل مولوتف، 1۷نارنجک و 1۷6 

وسیله آتش  زا توقیف شد.« 

بحران اقتصادی در ونزوئال 

خشونت و درگیری های پراکنده در نقاط مختلف جهان در روز جهانی کارگر

ساعت حدود ۲ بعد از ظهر است و شما هم سرکار هستید که ناگهان ... یک درام رخ می دهد. مژه ها ی شما سنگین می شود 
و خواب دنیا در سرتان می ریزد. آنقدر که در مقابل خوابیدن نمی توانید مقاومت کنید و دوست دارید دور از چشم همکاران و 
رئیس چرتی بزنید. این احساس خواب آلودگی و رخوت معموال با احساس ترس و گناه همراه می شود، چرا که از طرفی نگران 
هستیم کسی ما را در حال چرت زدن در محل کار ببیند یا به دلیل خواب آلودگی در کار خود اشتباه کنیم. اما چرا بعد از ناهار 
کاری، خستگی و خواب آلودگی به سراغ شما می آید؟ البته که نباید ناهار را سرزنش کرد، بلکه با چند ترفند ساده می توانید 
حتی بعد از ناهار هم سرحال باشید و به کار خود با نشاط کامل ادامه دهید. کارشناسان تغذیه معتقدند اگر بعد از خوردن غذا 
به ویژه وعده غذایی ناهار به شدت احساس خستگی و خواب آلودگی می کنید، باید در انتخاب نوع غذای خود بیشتر دقت کنید 
چرا که مصرف برخی از انواع موادغذایی، احساس خستگی را تشدید می کند. در این مطلب چند توصیه مطرح می شود که 

می توانید به کمک آن سنگینی بعد از ناهار در محل کار را از بین ببرید. 

1- پرخوری نکنید 
هر چقدر حجم غذا بیشتر باشد، بدن ما به مدت زمان بیشتری برای هضم آن نیاز دارد و در نتیجه انرژی بیشتری می سوزاند 
که همین موضوع باعث خستگی و خواب آلودگی انسان می شود. بنابراین، برای ناهار در محل کار غذای کمتری میل کنید که 

هضم آن کوتاه تر باشد و کمتر احساس خستگی کنید. 

2- با شکر خداحافظی کنید 
شکر موجود در وعده غذایی، انسولین خون را تا یک ساعت بعد از صرف غذا به سرعت افزایش می دهد و سپس خیلی سریع 
باعث افت انسولین می شود. افزایش میزان ترشح سروتونین در مغز و در نهایت موجب خواب آلودگی شما می شود. این نوع 
خستگی حتی در ظاهر اطراف هم نمود پیدا می کند و باعث پف اطراف چشم می شود. بنابراین از خوردن تنقالت شیرین، انواع 
کیک و شیرینی به جای ناهار خودداری کنید. به جای مصرف شکر های مصنوعی، بهتر است از مواد خوراکی استفاده کنید 

که قند طبیعی دارند مثل میوه ها.
 

3- وعده غذایی خود را اولویت بندی کنید 
متأسفانه بیشتر ما در وعده ناهار غذاهای سنگین و چرب می خوریم که حجم آن هم کم نیست. به همین علت وقتی این 
غذاها وارد روده می شوند، خون بیشتری روانه این قسمت از بدن می شود تا این همه مواد غذایی سنگین را هضم کند. به طور 
طبیعی پس از اینکه خون بیشتری وارد دستگاه گوارش و روده ها می شود، از حجم خونی که به مغز وارد می شود کاسته خواهد 
شد و به همین جهت میزان اکسیژن در مغز پایین خواهد آمد و همین باعث می شود احساس خستگی کنیم. هر چقدر مصرف 
نشاسته و گوشت قرمز احساس خستگی را تشدید می کند، مصرف کربوهیدرات ها در باال بردن سطح هوشیاری افراد مؤثر است. 
ایده آل ترین ترکیب برای وعده غذایی در محل کار و البته هر جای دیگر، ظرفی متش��کل از یک س��وم پروتیین، یک سوم 
غذاهای نشاس��ته دار و یک س��وم سبزیجات پخته اس��ت که اگر در کنار آنها میوه های تازه هم برای دسر داشته باشید، دیگر 
هم��ه چی��ز کامل خواهد بود. میوه های تازه ویتامین C و B مورد نیاز برای تأمین و حفظ انرژی بدن را به ارمغان می آورند. از 
مصرف زیاد گوشت قرمز هم پرهیز کنید. مصرف بیش از اندازه گوشت قرمز باعث خستگی ظاهری، افزایش چین و چروک 

و خستگی جسمی می شود.
 

4- آهسته غذا بخورید 
هرچه غذای خود را آهسته تر بخورید و بیشتر بجوید، فرآیند هضم آن آسان تر خواهد بود و از بدن انرژی زیادی نمی گیرد. 
در واقع شما با جویدن زیاد غذا، کار معده را راحت تر می کنید. غذای خود را آهسته تر بخورید چون سریع غذا خوردن کمکی 
به شما نکرده و برعکس باعث افزایش وزن می شود زیرا از زمان شروع غذا تقریباً ۲۰ دقیقه طول می کشد که عالئم سیری به 
مغز برسند، بنابراین اگر شما ظرف پنج یا شش دقیقه غذای خود را تمام کنید، مغز فرصتی پیدا نمی کند به بدن شما بگوید 

که سیر شده اید و این باعث پر خوری و پر کردن معده بیش از مقدار مورد نیاز خواهد شد.
 

5- قهوه مرغوب بنوشید 
از نوشیدن چای بالفاصله پس از صرف غذا پرهیز کنید، چون جلوی جذب آهن توسط بدن شما را می گیرد. به جای نوشیدن 
چای می توانید چای سبز بنوشید که هم کافئین کمتری دارد و هم به آن معتاد نخواهید شد. قهوه مرغوب هم می تواند شما 

را برای مدت کوتاهی سرحال بیاورد. 

6- یک چرت بزنید، اما سریع 
یک چرت کوتاه و سریع پس از صرف غذا توصیه می شود. اگر در محل کار خود امکان این را دارید، 1۰ تا حداکثر ۳۰ دقیقه 
چرت بزنید. اگر چرت شما وارد فاز خواب عمیق شود، فاجعه بار خواهد بود. پزشکان می گویند برای اینکه بدانید به اندازه کافی 
چرت زده اید، یک مداد یا خودکار در دست بگیرید و دست خود را از روی میز یا تخت به صورت آزاد نگه دارید، هرگاه مداد 

به زمین افتاد، چرت شما کامل شده است. 

7- فعاالنه یوگا کنید
یک فعالیت یوگای پویا به رفع خواب آلودگی ش��ما پس از صرف غذا کمک می کند. یک پیاده روی کوتاه پس از ناهار به 
کاهش خواب آلودگی و سستی کمک می کند. این کار جریان خون را در بدن افزایش می دهد که سطح قند خون را محدود 
می کند و میزان انسولین خون را نیز پایین نگه می دارد. حتی می توانید با صحبت کردن با کسانی که باعث خنده یا تفکر شما 

می شوند، خستگی و رخوت بعد از خوردن ناهار را از خود دور کنید. 

8- از متحدان شادی آور طبیعی استفاده کنید 
به جای استفاده از غذا های پر ادویه و تند که هم  برای معده و هم برای پوست خوب نیستند، گیاه شناسان برای شادابی 
بیشتر توصیه می کنند افراد از خوراکی های طبیعی استفاده کنند. استفاده از نمک هم باعث از دست رفتن آب بدن و خشکی  
پوس��ت و خس��تگی جسم می ش��ود. به جای ادویه های نمک دار بهتر است از ترش��یجات خوش طعم و تازه که به هضم غذا 
مخصوصا نشاسته کمک می کنند، استفاده کنید. همچنین یک برگ رزماری در ترکیبات غذا برای ناراحتی های کبد بسیار 

مفید است. نوشیدنی نعناع هم برای رفع اختالالت گوارشی کارساز است. 

مقابله با خواب آلودگی در محیط کار

قــاب

کیوسـک

منطقه آزاد
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ماتئو رنتسی که پنج ماه پیش از سمت نخست وزیری کشور ایتالیا استعفا داده بود، بار دیگر با کسب اکثریت آرا به رهبری 
حزب حاکم کشور ایتالیا یعنی »حزب دموکرات« انتخاب شد. به نقل از روزنامه تریبون؛ ماتئو رنتسی، نخست وزیر سابق ایتالیا 
با کسب ۷۰درصد آرا در انتخابات داخلی حزب دموکرات توانست یک بار دیگر ریاست این حزب را از آن خود کند. در انتخابات 
مقدماتی روز یکشنبه که طی آن نامزدهای انتخاباتی معین می شوند این احتمال وجود داشت که رنتسی بار دیگر انتخاب شود. 
در این مرحله رنتسی ناگزیر به رقابت با دو رقیب دیگر یعنی »آندریا اورالندو« وزیر دادگستری و »میکله امیلیانو« سیاستمدار 
معروف و استاندار استان جنوبی پولیا در ایتالیا خواهد بود. براساس نظرسنجی های اخیر، که در اوایل ماه جاری  صورت گرفته، 
رنتسی با کسب 66/۷ درصد از آرا نسبت به حریف خود اورالندو با ۲5/۳ درصد آرا و امیلیانو تنها با کسب ۸ درصد از آرا پیشتاز 
است. همچنین نتایج نظر سنجی دیگری که از سوی مؤسسه نظر سنجی ایپسوس صورت گرفته حاکی از آن است که ۷5درصد 
ش��رکت کنندگان در این نظر سنجی به رنتس��ی، 1۸درصد به اورالندو و 6/۸درصد به امیلیانو رأی داده اند. این پیروزی، وی را 
که پنج ماه پیش به دنبال شکست در همه پرسی تغییر قانون اساسی، از سمت خود استعفا داد، به خط مقدم جبهه سیاست 
بازگرداند. در رأی گیری حزب دموکراتیک ایتالیا، حدود ۲میلیون نفر مشارکت داشتند. با پیروزی رنتسی، حزب دموکراتیک 
باید خود را برای انتخابات پارلمانی که ماه مه ۲۰1۸ برگزار می شود، آماده کند. اگرچه انتظار نمی رود در انتخابات پارلمانی 
۲۰1۸، هیچ یک از احزاب از آرای الزم برای تصاحب اکثر کرسی های پارلمانی برخوردار شوند و احتماال کار به تشکیل ائتالف 
خواهد کشید، با این حال حتی اگر حزب دموکراتیک پیروز میدان شود، این احتمال که دولت ائتالفی آتی رنتسی را به عنوان 
نخست وزیر نپذیرد، به قوت خود باقی است. در حال حاضر، رنتسی ۴۲ساله تنها صاحب نیمی از محبوبیت 5۰درصدی است 
که سه سال پیش در نظرسنجی ها از آن خود می کرد. نخست وزیر پیشین ایتالیا روز یکشنبه دوم اسفند ماه سال 1۳۹5 از 
ریاست حزب دموکرات این کشور استعفا داد. وی که پس از شکست در همه پرسی تغییر قانون اساسی ایتالیا  )چهارم دسامبر 
۲۰16( از سمت نخست وزیری این کشور کناره گیری کرده بود، از سوی حزب دموکرات به گرایش به جناح راست متهم شده 
است. از منظر درون حزبی، استعفای رنتسی نشانه تفرقه روز افزون در داخل حزب دموکراتیک است. در واقع اعالم استعفای 
رسمی رنتسی پس از آن رخ داد که گروهی از مخالفان وی در داخل این حزب تهدید کردند که با توجه به اختالفات موجود 
بر س��ر مس��ائل مختلف نظیر برگزاری انتخابات زود هنگام از حزب جدا خواهند شد. رنتسی در واکنش به این تهدید و برای 
جلوگیری از تفرقه و شکاف در این حزب تن به استعفا داد اما درعین حال تهدید مخالفان خود در حزب را نوعی باج خواهی 
تلقی کرد. نکته تناقض آمیز این است که رنتسی همان گونه که مخالفان حزبی وی نیز گوشزد کرده اند در دوره نخست وزیری 
عمال سیاست های راست گرایانه را به اجرا گذاشت، اما از سوی دیگر وضعیت متزلزل حزب دموکراتیک باعث تضعیف موقعیت 

جناح چپ میانه در صحنه سیاسی ایتالیا خواهد شد. 

 انتخاب دوباره ماتئو رنتسی
به عنوان رهبر حزب دموکرات ایتالیا

خـبــــــر

36۰
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