
گمرک ایران کارنامه تجارت خارجی کش��ور در فروردین ماه 
امس��ال را منتشر کرد.  به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، 
بر این اساس تراز تجارت خارجی کشور در نخستین ماه از سال  
جاری مثبت بوده و در مجموع ۳۷۵ میلیون دالر ارزش صادرات 
غیرنفتی ای��ران بیش از مجموع ارزش واردات به کش��ور بوده 
است.  براساس این گزارش، صادرات غیرنفتی ایران در فروردین 
ماه امس��ال به ۲ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دالر رسید. همچنین 
واردات ایران در فروردین ماه امسال به ۲میلیارد و۳۴۸ میلیون 
دالر رس��ید. در مدت یادش��ده وزن کاالهای وارداتی ایران در 
مجموع به ۲میلیون و ۹۱ هزار تن رس��ید در حالی که در این 

مدت ۸میلیون و۶۲ هزارتن انواع کاال صادر شد. 

اقالم عمده صادراتی
اقالم عمده صادراتی کشور در مدت یادشده نیز به ترتیب شامل 
میعانات گازی به ارزش ۴۹۳ میلیون دالر، متانول ۱۳۲ میلیون 
دالر، پروپان مایع شده به ارزش ۱۰۳میلیون دالر، پلی اتیلن گرید 
فیل��م با ۹۸ میلیون دالر، آهن و فوالد غیرممزوج با ۹۷ میلیون 
دالر، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی ش��کل ۹۶ میلیون 
دالر، روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین ۹۱ میلیون دالر، 
بوتان مایع شده با ۶۳ میلیون دالر، پلی اتیلن گرید تزریقی با ۶۳ 

میلیون دالر و قیر نفت با ۵۴ میلیون دالر بوده است. 

اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی در فروردین ماه امس��ال به ترتیب 
ش��امل ذرت دام��ی به ارزش ۱۴۴ میلی��ون دالر، برنج با 

۷۴ میلیون دالر، وس��ایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ س��ی س��ی به ارزش ۶۴ میلیون دالر و 

کنجاله سویا با ۵۷ میلیون دالر بوده است. 

میزان واردات به تفکیک گروه های کاالیی
براس��اس بررس��ی های به عمل آم��ده در فروردین ماه 
از بین کاالهای وارد ش��ده به کش��ور بی��ش از ۶۷ و ۱۴ 
صدم درصد از ارزش کل به گروه های کاالیی واس��طه ای 
اختصاص داشته است. کاالهای مصرفی با ۱۷ و ۴۶ صدم 
درصد از ارزش در رتبه دوم و کاالهای سرمایه ای با ۱۵ و 

۴۰ صدم درصد در رتبه سوم قرار دارند. 

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی
عمده ترین خریداران کااله��ای ایرانی در فروردین ماه 
س��ال جاری به ترتیب شامل چین به ارزش ۶۱۵ میلیون 
دالر، ام��ارات متح��ده عربی ۴۹۷ میلی��ون دالر، عراق با 
۳۸۸میلیون دالر، هند ب��ا ۲۴۸ میلیون دالر و جمهوری 

کره با ۱۵۳ میلیون دالر بوده است. 

کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
کش��ورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در فروردین 
ماه به ترتیب شامل کشورهای چین با ۴۸۵ میلیون دالر، 
ام��ارات متحده عربی با ۴۰۲ میلیون دالر، ترکیه با ۱۸۰ 
میلی��ون دالر، جمهوری کره با ۱۴۳ میلیون دالرو هند با 

۱۳۱ میلیون دالر  بوده است. 

وزی��ر تعاون، ک��ار و رفاه اجتماعی با بی��ان اینکه در بین 
دولت های گذش��ته دولت ه��ای هش��تم و یازدهم بهترین 
عملک��رد را داش��تند، گفت دول��ت یازده��م باوجود همه 

دشواری ها توانست نرخ تورم را کنترل کند. 
به گزارش ایرنا، علی ربیعی روز گذشته در نخستین نشست 
خبری خود در تشریح برنامه های اشتغال دولت )آموزش های 
مهارتی، رفاه و تعاون( که در محل این وزارتخانه برگزار شد، 
افزود: در مس��یر اش��تغال که دولت یازده��م پیگیری کرد، 

توانستیم ۴۰۰ بنگاه را از ۲ هزار و ۱۰۰ بنگاه احیا کنیم. 
وی تاکی��د کرد: تثبیت ش��غل مهم تری��ن و جدی ترین 
عملکرد دولت یازدهم در حوزه اش��تغال بود که توانس��تیم 

ساالنه ۵۰هزار شغل را در بخش کشاورزی تثبیت کنیم. 
وی با بیان اینکه در بخش صنعت ریزش داش��تیم، اما در 
واحدهای کوچک و متوس��ط رش��د اشتغال داشتیم، تاکید 
ک��رد: اینکه عده ای می گویند میلیون ها ش��غل از بین رفت 
حرف��ی بیهوده اس��ت و در کل صنعت کارخانه ای کش��ور 
۳ میلیون و ۴۰۰هزار نفر ش��اغل داری��م.  وزیرتعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه برنامه های اشتغال را باید در 
یک روند زمانی مورد بررس��ی قرار داد، گفت: تا سال ۱۴۰۴ 
باید به تعداد ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل برسیم و در حال 
حاضر ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ش��اغل داریم. تفاضل این دو 

رقم تعداد شغلی است که باید ایجاد شود. 
ربیع��ی تاکید کرد در صورتی ک��ه بی تدبیری دولت دهم 

ادام��ه می یافت ام��روز معلوم نبود نرخ ت��ورم به چه رقمی 
می رسید. موفقیت دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم و ارز و 
کنترل آن بود.  این مقام ارشد حوزه کار افزود: فرآیند اشتغال 
طوالنی است و نمی تواند در یک بازه زمانی کوتاه تحقق یابد. 
در روند رشدی که پیش آمده باید تالش کنیم کیفیت رشد 
را باال ببریم. تشکیل سرمایه، جذب سرمایه گذاری خارجی 
و افزایش بهره وری از جمله این تالش ها برای تحقق رش��د 
با کیفیت اس��ت.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در 
برنامه ششم رش��د ۸ درصدی پیش بینی شده است که در 

مدت پنج سال برنامه باید ۴۰ درصد رشد داشته باشیم. 
وی تاکید کرد که به سیاست توزیعی اعتقادی ندارد و باید 
به سمت رشد با کیفیت برویم.  ربیعی با بیان اینکه همواره 
نرخ بیکاری متاثر از چند اتفاق است و عوامل کالن اقتصادی 
بر آن تاثیر دارند، افزود: بیش��ترین ش��یب ایجاد اشتغال از 
سال ۱۳۹۳ بوده است.  وی گفت: اتفاق میمونی که در این 
سال ها رخ داد افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بود، زیرا امید 

بیشتری برای یافتن شغل ایجاد شده است. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پنجره جمعیتی 
گفت: در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ نزدیک به ۹ میلیون نفر 
به جمعیت کش��ور اضافه شد، در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ آنها 
به سن ۲۰تا ۲۴ سالگی رسیدند که نیازمند شغل، مسکن و 
کاالهای بادوام بودند. بنابراین باید در این دهه پاسخ اساسی 

به نیازهای آنها داده می شد. 

وزیر راه و شهرس��ازی در جدیدتری��ن موضع گیری خود درباره 
انتخاب��ات پی��ش روی ریاس��ت جمهوری ب��ا انتقاد از ش��عارها و 
وعده هایی که مس��ائل بس��یار پیچی��ده اقتصادی را ساده س��ازی 
می کنن��د، از ظهور و قدرت گرفتن پوپولیس��م جدید در انتخابات 

۹۶ خبر داد. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز«، عباس آخون��دی درباره تجربه های 
پوپولیس��تی در کان��ال تلگرامی خود نوش��ت: در یادداش��تی در 
هفته گذش��ته و پیش از ش��روع مناظره ها گفتم که این انتخابات 
صحنه نب��رد گمراهی بر علیه آگاهی اس��ت. اینک که برنامه های 

تبلیغات��ی نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری 
عملیاتی شده، آشکارا می توان این صحنه را دید. 
دروغ زن��ی، دادن وعده های بی پش��توانه و اظهار 
ادعاهایی را که هیچ جا به اثبات نرس��یده  است به 
وفور می بینیم. همزمان، تکذیبیه های وزارتخانه ها 
و س��ازمان های مختلف و اظهارات سیاستمداران 
برجسته کش��ور، حتی در س��طح رئیس مجلس 
درب��اره غیر عملی بودن یا حت��ی غیرقانونی بودن 

ایجاد چنین تعهداتی را می بینیم. 
س��وال اصلی این اس��ت که آیا این تکذیبیه ها 
می تواند اثرات تبلیغی آن س��خنان بی پش��توانه 
را در ذهن ه��ا خنث��ی کند. من بر ای��ن باورم که 
نمی تواند و برد آنها بس��یار محدود اس��ت، دلیل 
آن نیز کاماًل روش��ن است. پوپولیسم با ایجاد یک 
دی��وار ذهنی در مخاطبان خود، راه را بر ش��نیده 
 ش��دن صحبت ش��ما و س��ایر رهبران اجتماعی 
می بن��دد و با ایج��اد دو  گانه فرض��ی جامعه را به 
دوپاره تقس��یم می کند؛ مث��اًل در انتخابات اخیر 
گ��روه ۴ درصدی و ۹۶ درصدی. س��پس، با ایجاد 
یک نوع همذات پنداری جری��ان خود را به عنوان 
رهب��ر یک��ی از این گروه ه��ا جا می زن��د. پس از 
آن، تکلی��ف اعضای جامعه روش��ن اس��ت؛ »یا با 
منی« و »یا ب��ر منی«. اگر با منی پس تو بر حق 
هس��تی و اگر در مقابل هس��تی، تکلیفت روشن 
است. بنابراین، اساس��ا جایی برای گفت وگو باقی 
نمی گ��ذارد. دقیقا همان گفتمان��ی که در دولت 

پیشین همه مردم شاهد آن بودند. 
رویارویی با این پدیده بس��یار دشوار است. شما 

در آمریک��ا هم دیدید که بخش اعظمی از سیاس��تمداران آمریکا 
بسیج شدند و حتی حزب ترامپ؛ جمهوریخواهان هم بسیج شدند 
ت��ا بگویند این مرد »یاوه« می گوید، لیکن موفق نش��دند. از حیث 
منطقی فهم یاوه های ترامپ و همچنین فهم روش کسب وکار وی 
ک��ه بر مبنای زد و بند و س��وداگری و قمار بود و رفتار ش��خصی 
وی به وی��ژه در ارتباط با زنان، کار دش��واری نب��ود. لیکن، با این 
وجود ترامپ کار خود را به پیش برد. به نظر شما چرا؟ برای پاسخ 
به این س��وال ضروری اس��ت که اوالً درک درس��تی از پوپولیسم 
داشته باش��یم و ثانیاً با سازوکارهای آن آش��نا شویم و بدانیم که 
بس��یار جان سخت است وگرنه، رویارویی منطقی با این عوام گرایی 

اثربخشی بسیار محدودی خواهد داشت. 
مهم ترین ویژگی پوپولیس��م ماهیت ضدنخبگی، ساختار شکنی 
و بی اعتبارس��ازی نهادهای اجتماعی به ویژه نهادهای مرجع است. 
رهبران پوپولیس��ت با متهم س��اختن یک یا گروهی از نخبگان به 
سوءاس��تفاده از قدرت، فس��اد و ویژه خواری با یک تیر چند نشان 
می زنند. آنان با درگیر شدن با بزرگان، موقعیت خود را در جامعه 
ارتقا می دهند. این یک مثل قدیمی اس��ت که می گوید، برای آنکه 
خود را در جامعه بس��یار بیش از آنچه هس��تی نشان دهی، باید با 
بزرگ ت��ر از خود درگیر ش��وی. در این ارتباط ب��رد و باخت مهم 

نیس��ت. همین که درگیری رخ دهد و بزرگ تری به دام شما بیفتد 
و تن به درگیری دهد، شما در واقع به هدف خود رسیده اید. 

ای��ن همان اتفاقی اس��ت که در انتخابات س��ال ۱۳۸۴ رخ داد. 
تأکید این یادداش��ت بر این نکته اس��ت که اکثر آقایانی که خود 
را برای ای��ن دوره از رقابت ها آماده می کنند از درک این حقیقت 
غاف��ل مانده ان��د که با یک حرکت پوپولیس��تی کم س��ابقه از نظر 
تاریخی در ایران و بس��یار بی محابا از حی��ث آمادگی هزینه کردن 
منابع نس��ِل موجود و نس��ل های آتی برای پیروزی در این رقابت، 
روبه رو هس��تند. معموالً پوپولیس��ت ها عناصری از چپ و راست را 

به ه��م ترکیب  و چنین وانمود می کنند ک��ه دارای منافع هر دو 
اردوگاه بدون مضار آنها هس��تند. لذا ضمن س��ر دادن شعار توزیع 
پول و یارانه و س��اخت مس��کن که رویکردی چپ روانه و مالزم با 
توس��عه دولت است، شعار ضدتوسعه دولتی و ضدیت با بنگاه های 
بزرگ و مولد ارزش افزوده ملی به ویژه نهادهای مالی سِر مخالفت 
می گذارن��د و چنی��ن وانمود می کنند ک��ه این نهاده��ا ابزارهای 
بهره کشی از ملت هستند و آنها در  صدد بازتوزیع منابع آنها به طور 
عادالنه در بین ملت هس��تند. در عین حال، آنها اینقدر هوش��مند 
هس��تند که برای ممانعت از شکل گیری هرگونه مخالفت از سوی 
توده ها، مانع ش��کل گیری هرگونه تش��کل و سندیکاهای کارگری 
شوند و ترجیح می دهند که با تک تک افراد به طور مستقیم ارتباط 

برقرار کنند. 
نگاه��ی ب��ه تجربه های پوپولیس��تی جهان جالب توجه اس��ت. 
برجس��ته ترین رهبر پوپولیستی که در قرن بیستم در غرب ظهور 
ک��رد، هیتلر بود. البته رهبران پوپولیس��ت غرب��ی از اردوگاه های 
راس��ت گرایان افراطی بودند، همچون موسولینی یا به گفته برخی 
دیگ��ر خانم تاچر. این حک��م درباره نمونه ه��ای متاخر نیز صدق 
می کند چون بوش )پسر(، س��ارکوزی، برلوسکنی و اخیرا ترامپ. 
نمونه ش��اخص اردوگاه چپ در  این ارتباط اس��تالین است و اخیرا 

نی��ز می توان از چ��اوز نام برد. توجه ب��ه روش و منطق آنان جای 
عبرت گیری فراوان دارد. به هر روی، رهبران پوپولیس��ت عمدتا با 
طبقه متوسط درگیر می شوند، در حالی  که احساسات پوپولیستی 
دو س��وی طیف نخبگان س��نت گرا و توده های کم سواد و با درآمد 
پایین را به هم پیوند می دهد. در نتیجه، بسیاری از آنها موجب بر 
سِر کار آمدن دولت های اقتدارگرا و مستبدان پوپولیستی شدند. 

فهم فرآیندهای شکل گیری و گسترش حرکت های پوپولیستی 
مستلزم فهم منطق و سازوکار جلب آرای عمومی از سوی آنهاست. 
آنان اساسا با بحث و استدالل مخالفند. روش کار آنان بسیار ساده، 
در عین حال در بس��یاری از موارد مؤثر و کارساز 
است. البته الزمه کار این است که شخصیت رهبر 
پوپولیس��ت متناس��ب با این گفتمان باشد وگرنه 
کار به این س��ادگی هم نیست. آنان با ساده سازی 
مسائل بسیار پیچیده و با ایجاد دوگانه های متوالی 
سیاه و سفید، مخاطب را در طول مسیر به  همراه 
خود می کش��ند و فرصت فکر کردن را از مخاطب 
خود می گیرند. ناگاه شما مالحظه می کنید، خیل 
عظیمی از جمعیت در یک طرف دیوار ذهنی که 
این جریان ایجاد کرده اس��ت قرار گرفته اند و آن 

سوی دیوار را اساسا نمی توانند ببینند. 
ب��رای نمونه، گفتم��ان انتخاباتی س��ال ۸۴ را 
به یاد بیاورید. رقیب مرحوم هاشمی رفسنجانی دو 
تکیه کالم داش��ت: »ما می توانیم« و »این شدنی« 
اس��ت. تا ایشان می خواست اس��تدالل بیاورد که 
این ادعاها، بسیاری ش��ان فاقد منطق است و پاره  
دیگری از آنها نیازمند منابع فراتر از توان و طاقت 
بودجه عمومی  اس��ت، منطق رقیب کار کرده بود 
و ب��ا ایجاد حس همذات پن��داری در مخاطبان بر 
جان آنان نشسته بود. خیلی مهم است که بدانیم 
دلنش��ین بودن ی��ک بحث با منطق��ی بودن آن 

تفاوت فراوان دارد. 
اکن��ون نی��ز برخ��ی از نامزده��ا می خواهند 
هم��ان مدل را با چاش��نی ترامپ��ی اجرا کنند. 
آنها می گویند چرا اینقدر می گویید نمی ش��ود، 
نداریم، نمی توانیم. هم می شود، هم داریم و هم 
می توانیم. حال اینکه اساسا کسی چنین چیزی 
نمی گوید. با این بیان، اینها در صددند که رقیب 
را ناتوان نش��ان دهند و خود را توانا، بدون اینکه هیچ استدالل 
روشنی داشته باش��ند و یا منبع مشخصی را نشان دهند. البته 
ای��ن نامزد به خوبی نمونه قبل��ی نمی تواند نقش ایفا کند چون، 
ش��خصیت و س��وابق فردی  وی در فروش شهر و انجام تخلفات 
متعدد با قبلی در ابتداِی ش��روع کارش بس��یار متفاوت است و 
ژس��ت و بیانش هم چندان گیرا نیس��ت. مضافا آنکه ملت ایران 
در همین اخیر، طعم تلخ هش��ت س��ال حاکمیت این نوع تفکر 
را چش��یده  است و این رویکرد نمی تواند جذابیت دوران پیشین 

را داشته باشد. 
در این چارچوب، بحث منطقی با این افراد در واقع درگیر شدن 
در منطق آنان اس��ت، بنابراین از حیث تبلیغی مهم ترین نکته در 
انتخابات پیِش رو درگیر نشدن در منطِق بی منطق این گروه است. 
بح��ث با پوپولیس��ت ها، همانند اثبات نبود وجود خارجی س��راب 
اس��ت. آنان توانایی زائدالوصفی در طرح مس��ائل بی مبنا و عرضه 
ادعاهای بی پایان دارند. برای مقابله با آنان، توضیح ابهامات و دفاع 
از اقدام��ات کارایی چندانی ندارد. چ��ون از حیث منطقی بطالن 
مدعای آنان وضوح دارد. تنها راهکار، تهاجم به منطق آنان است نه 
تالش در جهت بطالن ادعای آنان. این نکته ای اس��ت که دوستان 

کمتر به آن توجه کرده اند. 

کارنامه تجارت خارجی کشور در فروردین ماه امسال منتشر شد

چین، عمده ترین خریدار کاالهای ایرانی

ربیعی: در زمینه ایجاد اشتغال
دولت های هشتم و یازدهم بهترین عملکرد را داشتند

وزیر راه و شهرسازی بار دیگر نسبت به افزایش پوپولیسم هشدار داد 

بعضی نامزدها به شیوه ترامپ عمل می کنند
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ط����بق اس����تان��دارده��ای تعریف ش��ده، س��رعت بارگ��ذاری اطالعات با 
اس��تفاده از ش��بکه های مخابراتی نس��ل پنجم، از طریق هر دکل مخابراتی باید 
حداقل ۲۰گیگابیت در ثانیه و سرعت آپلود یا ارسال داده ها با استفاده از آنها باید 

حداقل ۱۰ گیگابیت در ثانیه باشد.  در حالی که شرکت های مخابراتی 
در تالش برای ارتقای سرعت شبکه های نسل چهارم.....

سرعت بارگذاری اطالعات در شبکه های نسل پنجم افزایش می یابد

۱۰۰مگابیت بر ثانیه!
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با تولید نخستین خودرو پس از تحریم ها در ایران

 عصر خودروهای چینی
به پایان رسید

غول های نفتی، چشم انتظار 
نتیجه انتخابات ایران

2

 عزم دولت
برای رونق بازار مسکن

  اخذ مالیات خانه های خالی از خردادماه امسال اجرا می شود

  وام خانه اولی ها 200 میلیون تومان شد

  سقف تسهیالت خرید مسکن به 120 میلیون تومان افزایش یافت

3و4  سبد تسهیالت مسکن متنوع می شود

 استفاده هوشمند
از اطالعات شخصی

ایده های طالیی

10

یادداشت
رشد اقتصادی امسال 6.5 

تا 7.5 درصد خواهد بود

از  ۱۰ س��ال  ب��ه  نزدی��ک 
و  تولی��د  موان��ع  قان��ون  اب��الغ 
سرمایه گذاری در کشور می گذرد 
و در ای��ن م��دت، آیین نامه ه��ا، 
بخشنامه های  و  دس��تورالعمل ها 
متعددی از سوی مبادی ذی ربط 
در بخش حاکمیتی کشور صادر و 
به مبادی ذی ربط ابالغ می شود. 
با نگاهی گ��ذرا و اجمالی به این 
اقدامات به وضوح می توان دریافت 
که موانع جدیدتری را نس��بت به 
اصل قانون و ب��ه روند اجرای آن 
ایجاد کرده و عماًل به ناکارآمدی 
آن دامن زده شده است. تصویب 
و ابالغ قانون یادشده عمدتاً برای 
شتاب بخش��ی ب��ه فعالیت ه��ای 

اجرایی و عملیاتی...

2

رضا پدیدار
رئیس انجمن سازندگان 

تجهیزات صنعت نفت ایران



کشور  سیاس��ی  جناح های  رقابت 
برای دستیابی به کرسی ریاست قوه 
مجریه موجب ش��ده رقب��ا با نادیده 
گرفتن دستاوردهای اقتصادی دولت 
وعده هایی فرات��ر از توان اجرایی در 

رسانه ها مطرح کنند. 
به گزارش ایرنا، بررسی شعارهای 
انتخاباتی و برخی وع��ده نامزدهای 
ریاس��ت جمهوری در چند روز اخیر 
حکایت از آن دارد که انگار دستاورد 
دیگ��ر رقیبان به حرب��ه ای تبلیغاتی 
تبدیل شده که به بهانه های مختلف 
بر زبان کاندیداهای انتخاباتی جاری 
و در رس��انه های حام��ی آنان مطرح 

می شود. 
یک��ی از مهم تری��ن ادعاهایی که 
موجب بهت بس��یاری از کارشناسان 
حوزه مس��کن و شهرس��ازی ش��ده، 
ادع��ای کم توجه��ی دول��ت یازدهم 
به پروژه ناتمام مس��کن مهر اس��ت. 
منتق��دان با دس��تمایه ق��رار دادن 
روند تکمیل و تحوی��ل این پروژه ها 
س��عی دارن��د دول��ت را نس��بت به 
مقوله مس��کن بی توجه نشان دهند 
و ب��ا وعده ه��ای تکمیل ای��ن پروژه 
در ش��ش م��اه اول دول��ت دوازدهم 
س��عی در جهت دهی به رأی برخی 

از شهروندان دارند. 
برای بررس��ی واقعیت ادعای این 

افراد در زمین��ه کم توجهی دولت به 
مس��کن مه��ر الزم اس��ت نگاهی به 
تالش های این دولت در چهارس��ال 
گذش��ته برای تکمیل مس��کن مهر 
داش��ته باش��یم. »حس��ن روحانی« 
پی��ش از انتخاب��ات خ��رداد 92 و با 
عل��م به پروژه های ناتمام دولت دهم 
در تبلیغ��ات انتخاباتی اعالم کرد که 
طرح مسکن مهر با وجود مشکالتی 
که دارد از اصل کاری پسندیده است 

و دولت سعی در تکمیل آن دارد. 
همت دول��ت تدبی��ر و امید برای 
تکمی��ل این پ��روژه ناتم��ام زمانی 
مضاعف ش��د که مقام معظم رهبری 
شهریورماه سال 93 در دیدار اعضای 
هیأت دول��ت فرمودند: »اگر احتماال 
با اصل مس��کن مهر مخالفتی وجود 
دارد، ام��ا اکنون چن��د میلیون نفر 
چش��م انتظار تکمی��ل مس��کن مهر 
هس��تند و باید این کار به طور جدی 

پیگیری شود.«
و  راه  وزی��ر  آخون��دی،  عب��اس 
شهرسازی نیز در جلسه رأی اعتماد 
خود اعالم کرد: شخص من هرگز با 
مسکن مهر مخالف نبوده و نیستم و 
من جزو نخس��تین کسانی بودم که 
این موضوع را وارد نظام برنامه ریزی 
ایران کردم که بعد از آن، این مسئله 
ردی��ف پیدا ک��رد و مباحث دیگری 

چون بهس��ازی مس��کن روستایی و 
مس��کن اجتماع��ی تا قب��ل از دوره 
مس��ئولیت من در تاریخ ایران سابقه 

ندارد. 
هر چند این اظه��ارات وزیر دولت 
یازده��م را وادار نک��رد که از معرفی 
ای��ن طرح  آس��یب و کاس��تی های 
چشم پوش��ی کند، اما مقایسه آماری 
عملکرد دولت دهم به عنوان مجری 
طرح مس��کن مهر و دول��ت یازدهم 
دارد ک��ه در دول��ت  آن  از  نش��ان 
روحان��ی اقدامات��ی گس��ترده برای 
تکمیل و تحویل پروژه مس��کن مهر 

انجام شده است. 
آمارهای رسمی ارائه شده از سوی 
دس��ت اندرکاران طرح مس��کن مهر 
نش��ان می دهد که تعداد واحدهای 
تکمیل��ی و افتت��اح ش��ده از ابتدای 
طرح ت��ا پایان مرداد ماه امس��ال به 
ی��ک میلیون و 718 هزار واحد بوده 
اس��ت که از این تع��داد 708 هزار و 
723 واحد در دولت یازدهم تکمیل 
و افتتاح ش��ده ک��ه 41 درصد از کل 

واحدها را در برمی گیرد. 
همچنی��ن 772 هزار و 520 واحد 
مس��کن مه��ر تحویل ش��ده از کل 
و 439  ه��زار   462 و  یک میلی��ون 
واح��دی که از ابت��دای طرح تحویل 
متقاضیان شده نیز در دولت یازدهم 

انجام شده اس��ت که 53 درصد کل 
واحدها را در برمی گیرد. 

برخ��الف تصور منتق��دان که ادعا 
دارند دولت توجهی به مس��کن مهر 
ن��دارد ای��ن دولت ابت��دا مدت زمان 
بازپرداخت تس��هیالت بانکی مسکن 
مهر را افزایش داد. براس��اس مصوبه 
دولت یازدهم مدت زمان بازپرداخت 
تس��هیالت مس��کن مه��ر در دولت 
یازده��م از 15 س��ال به 20 س��ال 

رسید. 
ای��ن دولت همچنین در راس��تای 
باال بردن قدرت خرید مس��کن مهر 
متقاضی��ان، مبلغ تس��هیالت بانکی 
را برای مس��کن مه��ر از 25 میلیون 
توم��ان به 40 میلی��ون افزایش داد. 
یک��ی دیگر از اقدام ه��ای مهمی که 
دول��ت یازدهم در راس��تای تکمیل 
و تحوی��ل پروژه مس��کن مهر انجام 
داده، تزری��ق اعتب��ار ب��رای تکمیل 

زیرساخت های این پروژه بود. 
به گفته »اصغر احمدی  مهرآبادی« 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، دولت 
در سه سال گذشته اعتبارات زیادی 
ب��رای تکمیل این پ��روژه اختصاص 
داده اس��ت. او اردیبهشت ماه 96 در 
نشس��ت خب��ری اعالم ک��رد: دولت 
یازدهم از محل انتش��ار اسناد خزانه 
اس��المی 800 میلی��ارد توم��ان در 

اختیار وزارت نیرو قرار داده است تا 
تکمیل زیرساخت های مسکن مهر را 

در دستور کار قرار دهد. 
وی همچنین در زمینه اختصاص 
اعتبار برای تکمیل این پروژه گفت: 
در ای��ن دولت همچنی��ن 200 هزار 
میلیارد تومان جهت تکمیل پروژه ها 
در اختی��ار وزارت راه و شهرس��ازی 
قرار گرفت که این رقم به پروژه های 
مس��کن مه��ر در ش��هرهای جدید 
اختص��اص یافت ک��ه 130 میلیارد 
توم��ان آن در پ��روژه مس��کن مهر 

پردیس هزینه شد. 
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی با 
بیان اینکه پس از ابالغ دستورالعمل 
ش��ماره 3 اج��ازه افزای��ش قیم��ت 
مسکن مهر را ندادیم، گفت: در حال 
حاض��ر قیمت هر متر مربع مس��کن 
مه��ر در مناط��ق مختل��ف متفاوت 
است، اما قیمت متوسط آن برای هر 
متر چیزی بی��ن 420 تا 450 هزار 

تومان است. 
این مقام مسئول با بیان اینکه در 
طول دولت یازدهم 617 هزار س��ند 
برای مس��کن مهر صادر شده است، 
گف��ت: تمام این آمار و ارقام نش��ان 
می ده��د عملکرد دول��ت یازدهم در 
پروژه مس��کن مهر بیشتر از عملکرد 

دولت قبل بوده است. 

عملکرد دولت یازدهم در پروژه مسکن مهر بهتر از دولت قبل بوده است

بازی منتقدان با مسکن مهر

نمایش��گاه بین الملل��ی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروش��یمی که به عنوان 
بزرگ ترین رخداد صنعتی و تجاری 
ایران س��االنه با حضور تعداد زیادی 
از ش��رکت های داخل��ی و خارجی 
برگزار می ش��ود، فرصتی اس��ت تا 
ش��رکت های فع��ال در این صنعت 
دس��تاوردها و محص��والت خود را 
در معرض بازدی��د متخصصان قرار 
دهن��د؛ فرصت��ی که در ای��ن دوره 
بهانه ای شده تا نشان دهد انتخابات 
ای��ران و نتیج��ه آن باع��ث تردید 
شرکت های خارجی برای حضور در 

ایران شده است. 
به گ��زارش ایس��نا، شناس��ایی و 
بازارهای  بررسی شاخص های جدید 
بین الملل��ی در ش��رایط پس��ابرجام، 
معرفی فرصت های بالقوه و بازارهای 
نوظهور با نگاه سیاس��ت گذاری های 
توس��عه  فرصت های  تبیی��ن  کالن، 
ارائ��ه  س��رمایه گذاری،  و  تولی��د 
راهکاره��ای  گذار از موان��ع موجود 
در بخش ه��ای تولید و ص��ادرات از 
جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه 
اس��ت. همچنین یکی از ویژگی های 
بین الملل��ی  نمایش��گاه  برجس��ته 
نف��ت، گ��از، پاالیش و پتروش��یمی 
حضور ش��رکت های ب��زرگ و مطرح 

بین المللی اس��ت که زمینه تعامل و 
آش��نایی بیشتر را بین این شرکت ها 
فراه��م  داخل��ی  ش��رکت های  و 
می س��ازد؛ تعاملی که انتقال فناوری 
و تکنولوژی، جذب سرمایه و توسعه 
میادی��ن نفت و گ��از را در پی خود 

دارد. 
البته فضای پسابرجام به غول های 
نفتی جهان اطمینان بیشتری برای 
س��رمایه گذاری در ای��ران و تعامل 
با ش��رکت های ایرانی داد و شاهد 
حض��ور پررنگ ت��ر ای��ن غول ها در 

کشور و همکاری بین این غول ها و 
شرکت های ایرانی بودیم؛ اطمینانی 
که ب��ه نظر می رس��د در آس��تانه 
انتخاب��ات کمی دچار تزلزل ش��ده 
است. اکنون که در آستانه برگزاری 
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گ��از، پاالیش و پتروش��یمی 
ق��رار داری��م، انتظار م��ی رود این 
نمایش��گاه زمینه ساز حضور بیشتر 
شرکت های بزرگ نفتی در کشور و 
تعامل این شرکت ها با طرف ایرانی 
باش��د، اما به گفته محمد ناصری، 

بیس��ت  و دومین  اجرای��ی  مدی��ر 
گاز،  نف��ت،  بین المللی  نمایش��گاه 
پاالی��ش و پتروش��یمی برخ��ی از 
ش��رکت ها در پاسخ به دعوت ایران 
برای حضور در این نمایشگاه اعالم 
کردند با توجه ب��ه اینکه انتخابات 
ریاست جمهوری ایران نزدیک است 
و ممکن اس��ت دول��ت تغییر کند، 
نمی توانیم در این نمایشگاه حضور 

داشته باشیم و مذاکره کنیم. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ای��ن 
نمایشگاه می تواند زمینه ساز امضای 

قراردادهای مهم و سرنوشت س��ازی 
باشد، به طوری که ناصری از احتمال 
امضای دو ق��رارداد نفتی در جریان 
بیست  و دومین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی خبر 
داد و گف��ت: یک قرارداد با ش��رکت 
MOV اتری��ش ممکن اس��ت امضا 
ش��ود. البته قرارداد با این ش��رکت 
MOU بود ک��ه احتم��ال دارد در 
این نمایشگاه تبدیل به قرارداد شود. 
همچنین ق��رارداد دیگری در زمینه 
س��اخت لوله های CRA با اس��پانیا 
و ش��رکت های خارجی امضا خواهد 

شد. 
در این راس��تا بی��ژن زنگنه، وزیر 
نفت کش��ورمان نیز در م��ورد ادامه 
در  خارج��ی  ش��رکت های  حض��ور 
ایران تأکید ک��رده بود که مردم 29 
اردیبهش��ت تصمیم خواهند گرفت 
ش��رکت های خارجی به ایران بیایند 

یا فرار کنند. 
به نظر می رس��د نتیج��ه انتخابات 
ای��ران بی��ش از آنچ��ه ک��ه انتظار 
می رود ب��رای ش��رکت های خارجی 
و حضور آنها در کش��ور مهم اس��ت، 
حض��وری ک��ه میادین نف��ت و گاز 
ایران، این سرمایه های بی بدیل ملی 

چشم انتظار آنها هستند. 

در حالی که هند اختالف بر س��ر 
توسعه میدان گازی فرزاد ب را علت 
کاهش خرید نفت ایران اعالم کرده 
است، تحلیلگران ارزان تر بودن نفت 
برنت را انگیزه هند در کاهش خرید 

نفت ایران می دانند. 
ب��ه گ��زارش رویترز، مناب��ع آگاه 
گفتن��د، در پ��ی اخت��الف تهران و 
دهلی نو بر س��ر توس��عه یک میدان 
گ��ازی در ای��ران، هند قص��د دارد 
ح��دود یک چه��ارم کمتر از س��ال 

گذش��ته، س��فارش خری��د نفت به 
ایران بدهد. 

کاه��ش در حجم خرید نفت هند 
از ای��ران پس از آن اتف��اق می افتد 
ک��ه دهلی نو تهدید کرده بود که در 
صورتی که یک کنسرس��یوم هندی 
حق توسعه میدان گازی فرزاد    ب را 
در اختیار نگیرد، به پاالیش��گاه های 
دولتی دس��تور خواهد داد تا خرید 
نفت خ��ود از ایران را کاهش دهند. 
به گفت��ه مناب��ع آگاه، ای��ن حجم 

کاه��ش، میزان خری��د نفت هند از 
ایران را در سال مالی جاری به 370 
هزار بش��که در روز خواهد رس��اند. 
هن��د پ��س از چی��ن، بزرگ تری��ن 
خریدار نفت ایران به شمار می رود و 
سال گذشته حدود 510 هزار بشکه 
در روز از تهران نفت خریداری کرد. 
ب��ه گفت��ه ای��ن مناب��ع، کاه��ش 
 خری��د نف��ت هند از ایران در س��ال

18-2017 شامل کاهش 199 هزار 
بشکه در روز از خرید پاالیشگاه های 

دولتی هند است که حدود یک سوم 
نس��بت ب��ه س��ال گذش��ته کاهش 
خواهد داش��ت. این مناب��ع افزودند: 
پاالیش��گاه های خصوصی اس��ار اویل 
و میتال انرژی هم قراردادهای س��ال 
گذش��ته خود برای خرید به ترتیب 
120 و 20 هزار بش��که نفت از ایران 
را تمدید کرده اند. بخش عمده ای از 
پاالیشگاه های دولتی هند به سواالت 
در ای��ن زمین��ه پاس��خی نداده اند، 
درحالی که ش��رکت های اس��ار اویل، 

مانگال��ور و میتال انرژی از اظهارنظر 
در ای��ن ب��اره خ��ودداری کرده اند. 
وزارت نف��ت هند ه��م اظهارنظری 
در ای��ن ب��اره انج��ام نداده اس��ت.  
تحلیلگران گفتن��د، فارغ از اختالف 
بر س��ر میدان گازی ف��رزاد  ب، هند 
همچنین قصد دارد از تفاوت قیمت 
پایین بین نفت برنت اروپا و شاخص 
نفتی خاورمیانه که موجب جذاب تر 
ش��دن نفت اروپ��ا برای مش��تریان 

آسیایی شده، بهره مند شود. 

رویترز خبر داد

بهانه جویی جدید هندی ها؛ از ایران نفت نمی خریم

غول های نفتی، چشم انتظار نتیجه انتخابات ایران

بینالملل

خبر

 وزیر اقتصاد افزایش بدهی دولت به
700 هزار میلیارد تومان را تکذیب کرد

وزی��ر اقتصاد و امور دارایی گفت نق��ل قولی که 70 هزار 
میلی��ارد تومان بده��ی دولت به 700 ه��زار میلیارد تومان 
تبدیل ش��ده اس��ت، کذب بود ک��ه در رس��انه ها به صورت 

گسترده منتشر شد. 
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا دیروز پس از جلس��ه هیأت 
دول��ت در جمع خبرنگاران افزود: ی��ک خبری در خصوص 
میزان بدهی های دولت منتش��ر شده بود که به بنده نسبت 

دادند. 
وی ب��ا تکذیب این خب��ر ادامه داد: ما در ابتدای ش��روع 
ک��ار دولت یازدهم، هیچ نهادی در نظام اداری کش��ور برای 
س��نجش و اندازه گیری مدیریت بدهی های دولت نداشتیم. 
ک��اری ک��ه در وزارت اقتص��اد انج��ام دادیم دفت��ری برای 
اندازه گیری میزان بدهی های دولت ایجاد کردیم و بر مبنای 
گزارش های حسابرسی شده سازمان حسابرسی و همچنین 
ذی حسابان دس��تگاه ها برای نخستین بار میزان بدهی های 

دولت را محاسبه کردیم. 
طیب نیا افزود: بدهی شامل همه وزارتخانه ها، دستگاه ها و 
شرکت های دولت می شود؛ یعنی بدهی مجموعه شرکت های 
دولتی از جمله شرکت نفت در آن محاسبه شده است. اصل 
این بدهی ها مربوط به گذش��ته اس��ت، چیزی که در دولت 
حاضر به آن بدهی ها اضافه ش��ده س��ودی است که به طور 

طبیعی به این بدهی ها تعلق می گیرد. 
وزیر اقتصاد گفت: بنابراین نقل قولی که 70 هزار میلیارد 
توم��ان بده��ی دولت بوده و ب��ه 700 هزار میلی��ارد تومان 
تبدیل ش��ده است، خبر کذب بود که در رسانه ها به صورت 

گسترده منتشر شد. 

وزیر صنعت: 
تراکتورسازی کارخانه شادابی است که 

کارش را انجام می دهد
وزی��ر صنعت،  مع��دن و تجارت درب��اره وضعیت کارخانه 
تراکتورس��ازی تبریز با بی��ان اینکه نمی دان��م این کارخانه 
ورشکس��ت ش��ده یا نه، اظهار کرد: تراکتورس��ازی کارخانه 

شادابی است که کارش را انجام می دهد. 
محمدرضا نعمت زاده در گفت وگو با ایس��نا، در پاس��خ به 
پرسش��ی مبنی بر اینکه آی��ا کارخانه تراکتورس��ازی تبریز 
ورشکس��ت ش��ده اس��ت؟ با بیان اینکه نمی دانم این اتفاق 
افتاده یا خیر، گفت: زمانی  که ضرر انباش��ته شرکت ها از دو 
برابر س��رمایه آنها بیشتر می شود، مشمول ماده 141 شده و 

در اصطالح ورشکست می شود. 
وی خاطر نشان کرد: کارخانه تراکتورسازی در حال حاضر 
ک��ار خود را انجام می دهد و مش��کلی وج��ود ندارد. مجمع 
عموم��ی ای��ن کارخانه می توان��د تصویب کند ک��ه با وجود 

مشمولی ماده 141 به کارشان ادامه دهند. 
وزیر صنعت،  معدن و تجارت با بیان اینکه تراکتورس��ازی 
ش��رکتی فعال است که تراکتور کش��ور را تأمین می کند و 
به خارج از کش��ور نیز صادرات انج��ام می دهد، تأکید کرد: 
تراکتورس��ازی کارخانه ش��ادابی اس��ت که کارش را انجام 

می دهد. 

تابستان خاموشی داریم؟ 
در حال��ی که قائم مقام وزیر نیرو رش��د 7درصدی مصرف 
برق را برای فصل تابستان پیش بینی کرده، مسئوالن توانیر 
معتقدند که اگر رش��د مصرف بیش از 5درصد شود، قطعاً با 

مشکالتی برای تأمین برق کشور روبه رو خواهیم شد. 
به گزارش ایس��نا، رش��د 2.5 برابری مصرف صنایع گرچه 
می تواند تأثیرات مثبتی در توس��عه اقتصاد کش��ور داش��ته 
باش��د، اما برای تأمین برق در زمان پیک ش��رایط مساعدی 
پیش بینی نمی ش��ود چراک��ه طبق گفته ه��ای محمودرضا 
حقی فام، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اگر رشد بار 
تنها در حد 5درصد باقی بماند، با مش��کل خاصی در کشور 
مواجه نمی ش��ویم، اما اگر این میزان از 5درصد افزایش یابد 

ممکن است حتی تولید نیز کفایت نکند. 
براس��اس گفته های او، تاکنون برنامه ریزی های متعددی 
ب��رای مدیریت مصرف و مدیریت ش��بکه صورت گرفته که 
پیش بینی می شود بتوان خاموشی های تابستان سال جاری 
را کنت��رل کرد، ام��ا به طور کلی باید گفت که در تابس��تان 
سال جاری خاموشی پراکنده را که یک مسئله معمول است 
ش��اهد خواهیم بود اما خاموش��ی سیستماتیک دور از ذهن 

به نظر می رسد. 
این مقام مس��ئول بر این باور اس��ت که با توجه به رش��د 
5درصدی مصرف در تابستان سال جاری پیش بینی می شود 
امسال 200 ساعت مش��کل تأمین برق داشته باشیم، حال 
اگر بخواهیم به گفته س��تار محم��ودی قائم مقام وزیر نیرو 
در این زمینه اش��اره کنیم، باید گفت که با احتس��اب رشد 
7درصدی مصرف برق میزان خاموشی باید از این عدد فراتر 

رود. 
در مجموع مسئله ای که تمام مسئوالن به آن توجه دارند 
توجه به صرفه جویی در مصرف برق اس��ت، اما این مس��ئله 
که تابس��تان امس��ال تا چه میزان درگیر خاموشی خواهیم 
بود موضوعی است که گویا هنوز مسئوالن نیز سر آن اتفاق 

نظر ندارند. 

تامین نیاز گندم 20 ماه آینده کشور
مش��اور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم با بیان 
اینک��ه اکنون 8میلیون و 650 هزار تن گندم در س��یلوهای 
کش��ور ذخیره سازی شده اس��ت، گفت: با برداشت و خرید 
تضمین��ی گندم امس��ال، ذخیره این محصول ب��رای نیاز تا 

10ماه اول سال 97 تأمین می شود. 
اس��ماعیل اس��فندیاری پور در حاش��یه بازدی��د از مزارع 
گندم دش��ت ناز س��اری در گفت وگو با ایرنا، وضعیت تولید 
و برداش��ت گندم در س��ال جاری را مطل��وب توصیف کرد 
و افزود: امس��ال 5میلیون و 980 ه��زار هکتار از زمین های 

کشور زیر کشت گندم رفته است. 
وی با بیان اینکه تاکنون 650 هزار تن گندم از کشاورزان 
گندمکار اس��تان های خوزس��تان، کرمان، جن��وب فارس و 
بوشهر خریداری شده، اظهار داشت: با تأمین اعتبار از سوی 
دولت، مطالبات کشاورزان به موقع در حال پرداخت است. 

مش��اور وزیر جهاد کشاورزی با بیان این نکته که پایداری 
تولی��د گندم به اجرای طرح تناوب کش��ت در گندمزارهای 
کشور وابس��ته اس��ت، تصریح کرد: از آنجا که دولت کشت 
دانه ه��ای روغنی به وی��ژه کلزا را مورد حمای��ت جدی قرار 
می دهد، کشاورزان می توانند بعد از برداشت گندم برای باال 

بردن مقدار درآمد خود کلزا کشت کنند. 

یادداشت

رشد اقتصادی امسال 6.5 تا 7.5 درصد 
خواهد بود

نزدی��ک به 10 س��ال از اب��الغ قانون موان��ع تولید و 
س��رمایه گذاری در کش��ور می گ��ذرد و در این مدت، 
آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های متعددی از 
س��وی مبادی ذی ربط در بخش حاکمیتی کشور صادر 
و ب��ه مبادی ذی ربط ابالغ می ش��ود. ب��ا نگاهی گذرا و 
اجمال��ی به این اقدامات به وض��وح می توان دریافت که 
موان��ع جدیدتری را نس��بت به اصل قان��ون و به روند 
اجرای آن ایجاد ک��رده و عماًل به ناکارآمدی آن دامن 

زده شده است. 
تصوی��ب و اب��الغ قان��ون یادش��ده عمدت��اً ب��رای 
شتاب بخش��ی ب��ه فعالیت ه��ای اجرای��ی و عملیات��ی 
ب��رای بنگاه های کوچک و متوس��ط بوده ک��ه به دلیل 
اثرگ��ذار بودن فع��االن حوزه ان��رژی در جهت تکمیل 
ارزش افزوده زنجی��ره تولید رویکرد دیگری را برای آن 
در نظر گرفته اند. دولت موظف بوده اس��ت مبلغی را به 
منظور جبران بخش��ی از هزینه ه��ای کاالهای مصرفی 
و س��رمایه ای، اجزا و قطع��ات و مجموعه های تولید و 
خدم��ات فنی و مهندس��ی در بودج��ه پیش بینی و به 
صادرکنندگ��ان محصوالت فوق الذکر حداکثر س��ه ماه 
از تاریخ ص��ادرات پرداخت کن��د. از تاریخ اجرای این 
بخش��نامه یعنی 1387/1/1 تاکنون هیچ گونه مصداقی 
در این زمینه انجام نشده و عالوه بر آن موانع جدیدی 
نیز برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به وجود آمده 

است. 
در این زمین��ه می توان اخذ مالی��ات ارزش افزوده یا 
عوارض های منطقه ای یا ملی در بعضی موارد را نام برد. 
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط  باید مورد حمایت 
جدی قرار گرفته تا بستری در ساختار اقتصادی کشور 
ایجاد ش��ود تا موجبات زمینه س��ازی رشد اقتصادی را 
برای کشور فراهم آورد. عالوه بر این مانع کلی، در سایر 
زمینه ها نیز موانع��ی وجود دارد. هنوز دولت در جهت 
منطقی ش��دن تفاوت س��ود و کارمزد تسهیالت بانکی 
با متوس��ط سود پرداخت س��پرده ها در سطح 3درصد 

موفق نبوده است. 
آنچ��ه به عن��وان اصلی ترین موانع ب��رای رونق تولید 
می ت��وان بیان کرد عدم فراهم آوردن زمینه های جذب 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای بنگاه های کوچک 
و متوس��ط بوده که متأسفانه از زمان رفع موانع ملی و 
بین المللی هنوز راهکار عملی برای هدایت سرمایه های 
سرگردان برای شرکت های تولیدی حاصل نشده است. 
از دیگ��ر موان��ع اصلی در این بخش نی��ز می توان عدم 
تخصیص تسهیالت اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی 
توس��ط بانک های عامل را نام برد که خود را موظف به 
پذیرش اعطای تس��هیالت در پذی��رش دوره تنفس یا 
بازپرداخت تس��هیالت پ��س از دوره تأمین مالی طرح  

)استفاده تنفس و باز پرداخت( نمی دانند. 
در ای��ن زمینه آئین نام��ه اجرایی ماده 20 قانون رفع 
موان��ع تولید رقابت پذی��ر و ارتقای نظام مالی کش��ور 
که طی دوس��اله گذش��ته تصویب و ابالغ ش��ده است، 
نتوانس��ته بخش��ی از کوه مش��کالت وارده ب��ه صنایع 

کوچک و متوسط را مرتفع کند. 
صراحتا تأکید می کنم که تفکر مدیران ارش��د کشور 
هنوز ناظر بر مس��ئولیت پذیری در رف��ع موانع تولید و 
هدایت این گون��ه حمایت ها برای بنگاه های کوچک در 
مقایس��ه با کش��ورهای منطقه ضریب کمتری را در بر 
می گیرد. در بس��یاری از کش��ورهای در حال توسعه و 
نیز س��ایر کش��ورهایی که از لحاظ مقیاس اقتصادی با 
ای��ران در رقابت هس��تند، اولویت تخصی��ص اعتبارات 
ی��ا یارانه های مس��تقیم و غیر مس��تقیم را برای فعاالن 
اقتص��ادی کوچک و متوس��ط می دانند و در این زمینه 
مدیران ارشد مس��ئول در این حوزه ها راسا و با حضور 
مؤثر خود در واحدهای تولیدی یادش��ده نسبت به رفع 
موانع تولید یا س��ایر موانعی که تولی��د را مورد تهدید 
ق��رار می دهد اقدام کرده و با این اق��دام به موقع و بجا 
ش��رایط امن اقتصادی را برای س��ایر فعاالن اقتصادی 

تضمین می کنند. 
دامنه رشد اقتصادی کشور در سال 1396

رش��د اقتص��ادی از اوای��ل ده��ه 80 تاکن��ون فراز و 
نشیب های بسیاری داشته و همواره مورد توجه مقامات 
مس��ئول در کش��ور بوده است. بررس��ی رشد اقتصادی 
کش��ور طی دهه گذش��ته نش��ان از آن دارد که تنظیم 
و اجرای سیاس��ت های معطوف به نقدینگی بخش های 
تولیدی به ویژه بخش خصوصی و ادامه روند جهت گیری 
سیاست های کالن اقتصادی باهدف رشد تولید و اشتغال 
در فضای توأم با تورم محدود باعث شده تا اقتصاد ایران 
در س��ال 1395 از رشد حداقلی 4.7 درصدی برخوردار 
باشد. در بررسی رشد اقتصادی کشور در سال پیش رو 
ب��ا توجه به روند مالیم افزایش قیمت نفت در بازارهای 
بین المللی و همراه با اجرای سیاست های پولی و اعتبار 
معطوف به تأمین رش��د تولید و کنترل تورم باعث شد 
که اقتصاد ایران در مس��یر رش��د مثبت و متعادل قرار 
گیرد. اگرچه گروهی از کارشناسان و اقتصاددانان کشور 
رشد اقتصادی ایران را در همین سال بین 5 تا 6 درصد 
اعالم داش��ته اند، احتساب ضریب رش��د تولید و عرضه 
نفت خام در ایران و کس��ب ضریب 7.5 درصدی تولید 
ناخالص داخلی با احتس��اب نفت میزان رشد اقتصادی 
کش��ور در س��ال 1396 بین 6.5 تا 7.5 درصد خواهد 
بود. عملکرد مثبت اقتصادی ایران و اعالم نظر رس��می 
مقامات مس��ئول در بان��ک جهانی و نیز س��ایر مراجع 
ذی ص�الح در این زمینه، میزان ضریب رش��د اقتصادی 
ای��ران را بدون نفت در مح��دوده 4/5 تا 5درصد و پس 
از اس��تقرار نظام مال��ی پایدار در اجرای برنامه شش��م 
توسعه ای کشور بین حداقل ضریب یادشده خواهد بود. 
الزم به توضیح اس��ت که صندوق بین المللی پول در 
جدیدترین گزارش خود، رش��د اقتص��ادی ایران را در 
سال 1395 معادل 6.6 درصد عنوان کرد، اما پیش بینی 
آنها برای س��ال 1396 حداقل 3 3 درصد و حداکثر 6.3 
با احتساب تولید 4 میلیون بشکه نفت در روز و صادرات 
حداقل 2.8 میلیون بش��که ای نفت خواهد بود. شرایط 
تثبی��ت رش��د اقتصادی برای س��ال ج��اری منوط به 
افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود شرایط 
مال��ی داخلی، تعیین س��طح س��رمایه گذاری و تقویت 

بیشتر رشد بخش های غیرنفتی خواهد بود. 
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

رضا پدیدار
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
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مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا اعالم این 
مطل��ب که عملکرد ش��هرداری ها باعث ش��ده 
قیم��ت زمی��ن در ته��ران با س��وییس برابری 
کند، گفت که خوش��بختانه با افزایش وام خانه 
اولی ها از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان که شورای 
پول و اعتبار تصویب کرده، شاهد افزایش توان 

خرید زوج های جوان خواهیم بود. 
به گ��زارش ایس��نا، حام��د مظاهری��ان روز 
گذشته در نشست خبری در جمع خبرنگاران 
گفت: ش��ورای پ��ول و اعتبار رقم تس��هیالت 
س��پرده پس انداز مسکن یکم را از ۸۰ به ۱۰۰ 
میلیون تومان افزایش داده اس��ت، بنابراین به 
ه��ر زوج ۲۰۰ میلیون تومان تس��هیالت تعلق 
می گیرد ک��ه می تواند در توانمن��د کردن آنها 

تاثیر بسزایی داشته باشد. 
وی اف��زود: س��ال گذش��ته قیمت مس��کن 
۵.۶درص��د افزای��ش یاف��ت و ۳.۷درصد تعداد 
معامالت باال رفت که نشان می دهد بازار مسکن 
به سمت رونق مصرفی در حال حرکت است و 
برای نخس��تین بار رونق��ی را تجربه می کنیم 
که با افزایش ش��دید قیمت روبه رو نیس��تیم.  
مظاهریان خاطرنش��ان کرد: برنامه دولت- که 
در چهار س��ال آینده هم انشاءاهلل ادامه خواهد 
داد- این اس��ت که بتوان��د روی خانه اولی ها و 
زوج های جوان همانند دو سال گذشته تمرکز 
کن��د. زوج های جوان گروهی هس��تند که تازه 
مبادرت به تأمین مس��کن می کنن��د و برنامه 
دولت این اس��ت که از طریق صندوق پس انداز 
مسکن یکم و رقم بی سابقه ۱۶۰ میلیون تومان 

وام، زوج های جوان را توانمند کند.
 

در دولت قبل قیمت مسکن ۵۰۰ درصد 
گران شد

وی ب��ا بیان اینکه طی دوره هش��ت س��اله 
دولت قبل قیمت مس��کن بال��غ بر ۵۰۰درصد 
افزایش یافت، اظهار کرد: آمارهای مرکز آمار و 
بانک مرکزی نش��ان می دهد که قیمت مسکن 
از میانگین هر متر مرب��ع ۶۵۰ هزار تومان در 
س��ال ۱۳۸۴ به ۳میلیون و ۹۵۰هزار تومان در 
سال ۱۳۹۲ رسیده است. در حال حاضر قیمت 
مس��کن هر متر مربع مسکن ۴میلیون و ۳۷۰ 
هزار تومان اس��ت، نتیجه اینکه از سال ۱۳۹۲ 
تا ۱۳۹۶ قیمت حدود ۱۰.۶درصد افزایش باال 

رفته است. 
مظاهری��ان همچنین با اش��اره ب��ه افزایش 
روزاف��زون قیمت زمین در دول��ت قبل یادآور 
ش��د: طی س��ال های ۱۳۸۴ ت��ا ۱۳۹۲ قیمت 
زمی��ن از متری ۶۴۰ ه��زار توم��ان به متری 
۵میلی��ون و ۵۰۰ه��زار تومان در ش��هر تهران 

افزایش یافته که ۷۰۰درصد و معادل ۸.۶ برابر 
افزای��ش قیمت را نش��ان می دهد، اما از س��ال 
۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ش��اهد ۲درصد افزایش قیمت 
زمین هس��تیم.  معاون مس��کن و س��اختمان 
وزارت راه و شهرس��ازی درخص��وص افزای��ش 
اجاره بها گفت: اجاره بین س��ال های ۱۳۸۴ تا 
۱۳۹۲ ح��دود ۳.۴ و از س��ال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ 
حدود ۱.۵ برابر ش��ده است. این نشان می دهد 
هم اکنون شاهد باثبات ترین قیمت ها برای بازار 
مسکن هستیم که مبنایی برای حرکت اصولی 

به سمت آینده است. 

شهرداری ها قیمت زمین را مرتب باال 
می برند

وی با اش��اره به تأثیر شهرداری ها بر افزایش 
قیمت مسکن گفت: انتقادی که به شهرداری ها 
وارد می ش��ود این اس��ت که انضباط شهری به 
هم خورده است. ش��هر صاحب یک شناسنامه 
و برنامه بود اما ش��هرداری ها برای اینکه منبع 
اصلی درآم��د خود را از س��وداگری و افزایش 
خریدوف��روش می دانس��تند با افزای��ش تراکم 
و بی نظم��ی، کنت��رل را ب��ه ه��م ریختند. در 
تهران رقم وحش��تناک ۴۹۰ه��زار خانه خالی 
وج��ود دارد. منطق��ه ۲۲ یک نمونه اس��ت که 
باید پرس��ید بر مبنای کدام س��ند مصوب این 
اتفاق افت��اده اس��ت. در آنجا ساخت و س��ازی 
را می بینی��د که ماب��ه ازای آن خریداری وجود 
ندارد. مضافا اینکه ساخت و سازهای انجام شده 
در منطقه ۲۲ هن��وز جزو آمار خانه های خالی 
محاسبه نش��ده است.  مظاهریان با بیان اینکه 
قیمت زمین در تهران معادل کش��ور سوییس 
اس��ت، اظهار کرد: این رویک��رد نه تنها اقتصاد 
کالنش��هرها بلکه اقتصاد کش��ور را تحت فشار 
قرار داده اس��ت. االن قیمت زمی��ن در تهران 
معادل ش��هرهای سوییس و بیشتر از آن است. 
ما کشوری هستیم که کمبود زمین نداریم. به 
همین لحاظ فرآیند کالنشهرها است که باعث 

این مشکل شده است. 
 

سپرده گذاری ۱۶۵هزار نفر در صندوق 
پس انداز مسکن یکم 

مع��اون مس��کن و س��اختمان وزی��ر راه و 
شهرس��ازی با بیان اینکه هم اکنون در حساب 
صندوق پس انداز مس��کن یک��م ۱۶۵هزار نفر 
س��پرده گذاری کرده ان��د، اف��زود: االن در این 
حس��اب رقمی ح��دود ۳۵۰۰ میلی��ارد تومان 
وج��ود دارد. ای��ن س��پرده ها تعهدی اس��ت و 
بانک موظف اس��ت آن را انجام ده��د. برآورد 
این اس��ت که ظرف یک سال آینده بانک باید 

دوبرابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه 
ک��ردن ۷۰۰۰ میلیارد توم��ان آن را به حدود 
۱۰ هزارمیلیارد تومان به بازار مس��کن تزریق 
ش��ود. اهمیت این ۱۰هزارمیلی��ارد تومان این 
است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط 
مردم انجام می ش��ود، بنابراین توسعه پایداری 
را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج وارد 
بازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد 

نخواهند کرد. 
مظاهری��ان درباره س��امانه اخ��ذ مالیات از 
خانه های خالی گفت: یکی از ابزارها برای اینکه 
بت��وان خانه های خالی را کنت��رل کرد مالیات 
است. لذا این قانون از خردادماه امسال اجرایی 
و سامانه آن نیز به موقع رونمایی می شود. مبنا 
این بود که این خانه ها در س��ال اول از مالیات 
معاف باشند و در سال دوم نیمی از اجاره باید 
به عنوان مالیات پرداخت شود. البته اشکال این 
است که چنین رقمی چندان نمی تواند مالکان 

را ترغیب به فروش کند. 
وی تصری��ح ک��رد: هم اکن��ون ۲میلی��ون و 
۶۰۰هزار واحد مس��کونی خال��ی و ۲میلیون و 
۱۰۰ هزار مسکن دوم در کشور وجود دارد که 
بیش��تر اقش��ار متمکن آنها را در اختیار دارند. 
مالی��ات بر خانه ه��ای خالی ش��امل خانه های 
دوم هم می ش��ود، زیرا طبق تعریف مرکز آمار 
خانه ای که کمتر از ش��ش ماه اس��تفاده شود 
خانه دوم محس��وب می شود که در ردیف اخذ 

مالیات قرار می گیرد. 

دو رویکرد تورم زا در دولت قبل
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به 
طرح مس��کن مهر که توس��ط دولت قبل آغاز 
ش��د، گفت: غفلتی بزرگ در طرح مسکن مهر 
صورت گرفت. نخس��تین اش��کال مسکن مهر 
مکانی��زم مبتنی بر نام نویس��ی آن بود. برآورد 
اولی��ه طراحان این بود که ح��دود ۱.۲میلیون 
نف��ر تح��ت پوش��ش ق��رار گیرند ول��ی وقتی 
نام نویسی انجام شد تعداد ثبت نام کنندگان به 
۲.۳ میلیون نفر رس��ید، بنابرای��ن بهتر بود به 

جای اینکه برگه را به هرکسی بدهند گروه های 
هدف از طریق نهادهایی همچون کمیته امداد، 

بهزیستی و بنیاد مسکن شناسایی شوند. 
وی اف��زود: دومین مش��کل مس��کن مهر به 
مکان یابی آن مربوط می شد که فکر می کردند 
اگر بیرون ش��هر باش��د قیمت ارزان تری برای 
متقاضیان ایج��اد می ش��ود؛ درحالی که وقتی 
مس��کن را بیرون شهر و در جایی فاقد امکانات 
زیربنای��ی و روبنایی می برید گروهی را تجمیع 
می کنی��د که به بازتولید فقر منجر می ش��ود و 
ت��ا دهه ها طول می کش��د که آنه��ا بتوانند به 
میانگین خدمات ش��هری برسند، بنابراین بهتر 
ب��ود در جایی اقدام به ساخت و س��از می کردند 
که از زیرس��اخت ها، خدمات و هویت ش��هری 

برخوردار باشد. 
مظاهریان، نظام تأمین مالی مس��کن مهر را 
نیز دچار اش��کال دانس��ت و گفت: نظام تأمین 
مالی این طرح که مبتنی بر پول پرقدرت بانک 
مرکزی بود باعث ش��د تورم هنگفتی به کشور 
وارد ش��ود؛ زیرا آخر کار تورم روی دوش مردم 
سرش��کن می ش��ود، بنابراین همان گروه های 
که به ظاهر هدف طرح مس��کن مهر هس��تند 
متضرران اصلی این اشتباه در نظام تأمین مالی 

شدند. 
مع��اون مس��کن و س��اختمان وزی��ر راه و 
شهرس��ازی ادامه داد: جدا از ای��ن قضیه بازار 
ملک در ایران سفته بازانه بود. افراد در این بازار 
به نیت س��ودآوری بسیار باال س��رمایه گذاری 
می کردن��د؛ اتفاقی که در دول��ت یازدهم افتاد 
این بود که تمایل بازار مس��کن از س��فته بازانه 
به رون��ق مصرفی تغییر کرد. طی چهار س��ال 
اخیر ش��اهدیم که حباب قیمت مسکن تخلیه 
ش��ده و برآورد می شود حدود ۲۰درصد قیمت 
واقعی مسکن کاهش یافته است. آرزویی برای 
دهه ها بود که مس��کن کاالیی مصرفی باشد نه 
سرمایه ای. در دولت یازدهم این تغییر رویکرد 
اتفاق افتاد و می ش��ود این نوید را داد که االن 
کس��ی به قصد س��ودآوری وارد بازار مس��کن 

نمی شود. 

معاون وزیر راه و شهرسازی از اخذ مالیات خانه های خالی از خردادماه امسال خبر داد

وام خانه اولی ها ۲۰۰ میلیون تومان شد
خبر

 تحلیل انتقادی
»اشتغال از طریق توریسم«

حس��ن روحانی در مناظره قبلی گفته اس��ت که  »اگر ۱۰ 
میلیون توریس��ت وارد کش��ور ش��وند از طری��ق آن می توان 
۴ میلیون ش��غل جدید ایجاد کرد.« ت��الش می کنیم برخی 
جنبه ه��ای این گزاره را تحلیل انتقادی کنیم. پیش از ورود به 
بحث باید روش��ن کنیم که سرمایه مورد نیاز برای خلق شغل 
در بخش خدمات  )از جمله گردش��گری( از صنعت  )خصوصا 
صنایعی مثل باالدس��ت نفت و گاز( کمتر اس��ت و هم سطح 
متوس��ط مهارت الزم برای نیروی انس��انی در آن نسبتا پایین 
اس��ت. در نتیجه برای ایجاد اشتغال سریع و نسبتا کم  هزینه 

گردشگری گزینه مناسبی است. 
در غیاب آمار دقیق، برای تحلیل ماجرا مجبوریم که برخی 
فروض کلیدی را اعمال کنیم. هدف ما از این مطلب هم لزوما 
رسیدن به یک عدد نهایی نیست و بیشتر می خواهیم چارچوبی 
ارائ��ه کنیم که بتوان با بازی و تغییر ف��روض و پارامترها بازه 
محتمل برای نتیجه را دید. فروض کلیدی ما از این قبیل است: 
۱- هر توریست به طور متوسط حدود ۱۰ روز اقامت می کند.
 ۲- ه��ر روز ۱۰۰ دالر هزین��ه اقامت و خ��ورد و خوراک و 
رفت و آم��د و امثال آن می کند) که این زنجیره نیاز به ترکیب 

جدی کار و سرمایه دارد(.
۳- ه��ر توریس��ت ح��دود ۳۰۰ دالر هم صنایع دس��تی و 
س��وغاتی ایرانی می خرد )که این بخش نیاز به سرمایه زیادی 

ندارد و بیشتر کار محور است(.
با این حساب  »اگر« ۱۰ میلیون توریست در سال وارد کشور 
شود ساالنه حدود ۱۳میلیارد درآمد تولید می شود که به اعداد 
ناشی از تجارب کشورهای دیگر هم نزدیک است. حال نیاز به 
یک فرض کلیدی دیگر داریم و آن  هم سهم کار و سرمایه در 
تابع تولید بخش گردش��گری است. متأسفانه اطالعات دقیق 
ملی و جهانی در این زمینه کم است ولی براساس تخمین های 
محدود موجود، فرض کنیم س��هم سرمایه  )امکانات اقامتی و 
خودرو و هواپیما و امثال آن( در صنعت توریس��م ۴۰ و سهم 
نیروی کار ۶۰درصد باشد. با این حساب حدود ۸میلیارد دالر 

از درآمد گردشگری سهم نیروی کار می شود. 
بخش مهمی از شاغلین بخش توریسم در شغل های نسبتا 
س��اده تا نیمه ماهر  )مثل راننده، پرس��نل پش��تیبانی هتل و 
غذاخوری ها، صنایع دس��تی و...( خواهند بود و ش��غل های با 
مهارت بیش��تر  )مثل مدیریت هتل و تور( سهم کوچک تری 
خواهد داشت. فرض کنیم دستمزد متوسط شاغلین این بخش 
۶۰۰ دالر در ماه باش��د. در این صورت از محل درآمد ناشی از 
۱۰میلیون گردشگر برای حدود یک میلیون نفر شغل مستقیم 

ایجاد خواهد شد. 
تخمین ما احتماال رو به پایین است چون مشاغل غیرمستقیم 
)مثل نیروی کار درگیر در س��اختن هتل ه��ای جدید( و نیز 
اش��تغال ناش��ی از درآمد و مصرف آن یک میلیون نیروی کار 
جدید در صنعت گردشگری را حساب نکردیم. در مورد فروض 
هم می ش��ود اما و اگر کرد، مثالً پرسید آیا واقعاً ترکیب فعلی 
گردشگران ورودی به کشور  )مثاًل جوانان کوله پشتی به پشت( 
روزان��ه ۱۰۰دالر هزینه می کند؟ یا از آن طرف آیا خرید ۳۰۰ 
دالر س��وغاتی  )مثاًل توس��ط گردش��گران مذهبی و ثروتمند 

کشورهای جنوب خلیج فارس( دست پایین نیست؟ 
برای بررس��ی پایداری تخمین ها می شود یک بار هم از باال 
به پایین نگاه کرد و س��هم شاغلین مس��تقیم و غیرمستقیم 
ناش��ی از بخش گردش��گری  )از کل اشتغال( را در کشورهای 
مختلف دید. متوسط جهانی این عدد حدود ۱۰درصد است و 
در کشورهایی با شرایط یا اهداف مشابه ایران بین ۸تا۱۵درصد 
اس��ت. با فرض حدود ۲۲میلیون شاغل در ایران احتماال سهم 
بخش گردش��گری در حالت خ��وب و فعال ح��دود ۲ تا ۲.۵ 
میلیون نفر خواهد بود که از وعده رئیس جمهور کمتر است. 

زیرس��اخت های گردشگری در برخی بخش ها مثل ظرفیت  
هتل ها و ناوگان هوایی محدود اس��ت و در نتیجه خلق شغل 
نیازمند ترکیب کار و سرمایه گذاری  »جدید« است که بخشی 
از آن را می ت��وان از مح��ل س��رمایه خارجی ج��ذب کرد. در 
بخش های دیگری مثل حمل و نقل زمینی، صنایع دستی و غذا 

ظرفیت خالی زیاد و نیاز به سرمایه جدید خیلی کمتر است. 
منبع: خبرآنالین

خبر

خبرهای خوش ریلی در راه  است
افتتاح راه آهن همدان در آینده نزدیک

معاون س��اخت و توسعه راه آهن از افتتاح راه آهن همدان در 
آین��ده نزدیک خب��ر داد.  به گزارش پایگاه خب��ری وزارت راه 
و شهرس��ازی، جبارعلی ذاکری ضمن ابراز امیدواری به اتمام 
عملیات ریل گذاری س��ه پروژه قزوین-رش��ت، غرب کشور و 
ارومیه در فصل بهار در پاسخ به منتقدان راه آهن قزوین-رشت 
گفت: این آقایان یا ش��ناختی از حمل ونقل در این محور ریلی 
ندارند یا مغرضانه س��خن بر زبان می آورند.  ذاکری از اتفاقات 
خوش ریلی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ریل گذاری خط 
آهن همدان تکمیل شده است و در آینده نزدیک به طور رسمی 
افتتاح خواهد ش��د.  وی افزود: همچنین عملیات ریل گذاری 
در پروژه راه آهن های قزوین-رش��ت، غرب کش��ور و ارومیه با 
س��رعت تمام در حال انجام اس��ت که امیدواریم در فصل بهار 
خب��ر اتمام ریل گذاری این س��ه پروژه را اع��الم کنیم.  معاون 
ش��رکت س��اخت و توس��عه با بیان اینکه  »حدفاصل میانه تا 
بس��تان آباد در پروژه تبریز- میانه- بس��تان آباد در هفته دولت 
عملیات��ی خواهد ش��د«، ابراز ک��رد: هم اکنون این پ��روژه با 
س��رعت خوبی در حال ریل گذاری اس��ت.  ذاکری در ادامه با 
 اش��اره به پیگیری های انجام ش��ده در خصوص اتصال راه آهن 
رشت-آس��تارا به آستارا در آذربایجان اظهار داشت: توافق های 
اولیه با طرف آذری انجام ش��ده و قرار اس��ت با تأمین مالی از 
س��وی آنها بتوانیم با راه ان��دازی این خط، بخش ریلی کریدور 
بین المللی ش��مال- جنوب را تکمیل کنیم.  وی در ادامه بیان 
داشت: همچنین در صورت راه اندازی راه آهن چابهار-زاهدان که 
جهت سرمایه گذاری در این پروژه ها شرکت هایی از هندوستان 
و چین اعالم آمادگی کرده اند، زمان سیر مسیر دریایی هند به 

روسیه از ۴۵ روز به ۱۷ تا ۱۸ روز کاهش خواهد یافت. 

راه آهن چابهار-زاهدان تا دو سال آینده تکمیل  می شود
معاون ساخت و توس��عه راه آهن خاطرنشان کرد: هم اکنون 
حدود ۳ هزار نیروی انسانی در این پروژه فعال هستند و بخش 
زیرسازی بالغ  بر ۴۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مابقی طی 
دو س��ال آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.  ذاکری 
در پاسخ به منتقدان راه آهن قزوین-رشت-آستارا که معتقدند 
این خط آهن توجیه فنی-اقتصادی در بخش بار و مسافر ندارد، 
تصری��ح کرد: این اظهارات منصفانه نیس��ت و نظر این آقایان 
بیانگر این موضوع اس��ت که یا شناختی از حمل ونقل در این 
مح��ور ریلی ندارند یا مغرضانه س��خن بر زبان می آورند.  عضو 
هیأت مدیره ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل 
یادآور شد: راه آهن قزوین-رشت نه تنها برای داخل کشور بلکه 
در راستای تکمیل کریدور ش��مال- جنوب نیز دارای اهمیت 
بس��زایی اس��ت، به طوری که کش��ورهای آذربایجان، روسیه و 
هندوستان به عنوان مشتریان جدی این خط به شدت پیگیر آن 
هستند. به گفته ذاکری، پروژه راه آهن قزوین-رشت در بخش 
زیرس��ازی نزدیک به ۹۵درصد و در بخش ریل گذاری نزدیک 
به ۷۰درصد پیش��رفت فیزیکی دارد و درواقع مشکل اصلی ما 
مشکل زیرسازی بود که براساس تدابیر اندیشیده شده تا قبل از 

بهار امسال ریل گذاری در این پروژه به اتمام می رسد. 

ابراز عالقه مندی چین و هند برای سرمایه گذاری در 
راه آهن چابهار-زاهدان

معاون ش��رکت س��اخت و توس��عه با تأکید ب��ر اینکه باید 
نزدی��ک ب��ه ۱۰۰۰ کیلومت��ر راه آه��ن از چابهار به آس��تارا 
 را تکمی��ل کنیم عن��وان کرد: مش��تریان خارج��ی کریدور 
شمال-جنوب بارها برای تأمین مالی این پروژه اعالم آمادگی 
کرده اند، به طوری که عالوه بر آذربایجان، چینی ها و هندی ها 
نیز برای سرمایه گذاری در این پروژه ابراز عالقه مندی کردند. 
حتی درحالی که حلقه رشت-آس��تارا تکمیل نش��ده است در 
چنی��ن ش��رایطی با حمل ونق��ل ترکیبی این مح��ور قابلیت 
راه اندازی ش��دن دارد.  وی با اش��اره به مرات��ب تأمین مالی 
پنج طرح اقتص��اد مقاومتی گفت: با توجه به تخصیص اوراق 
مش��ارکت برای پنج ط��رح اقتصاد مقاومت��ی علی رغم وجود 
مش��کالت نقد کردن اوراق مش��ارکت، پیمانکاران مطالبات 
قبل��ی خود را دریاف��ت کردند و هم اکن��ون در حال فعالیت 
هستند و با همین اعتبارات تا پایان سال مالی به بهره برداری 
خواهد رس��ید.  ذاکری پروژه های ساخت و توسعه زیربناهای 
ریلی را هم راس��تای تحقق نام گذاری اقتصاد مقاومتی، تولید 
و اشتغال توصیف و بیان کرد: به طورکلی در بخش زیرسازی 
پروژه های ریلی برای هر ۶۰۰ کیلومتر برای نزدیک به ۳۰۰۰ 
نفر نیروی انس��انی اش��تغال ایجاد می شود؛ یعنی با احتساب 
اج��رای ۳۰۰۰ کیلومتر عملیات زیرس��ازی ش��بکه ریلی در 
سطح کش��ور ۱۵ هزار نفر در این پروژه ها به صورت مستقیم 
فعال هس��تند اما نقطه قوت ما بخش اجرا نیس��ت، بلکه بعد 
از اجرا مش��اغل مرتبط با حمل ونقل ریلی فعال می ش��ود که 
در حیطه فعالیت ش��رکت های بهره برداری و حمل و نقل ریلی 
اس��ت.  عضو هیأت مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل خاطرنش��ان کرد: اثرات اقدامات مذکور در مناطق 
کمتر توسعه یافته مشخص خواهد شد و نشان خواهد داد که 

چه تأثیری در توسعه و آبادانی این مناطق دارد. 



مدی��ر اعتبارات بانک مرکزی از درخواس��ت 
س��ه بانک برای انتشار اوراق گواهی حق تقدم 
اس��تفاده از تسهیالت مسکن )تسه( خبر داد و 
گفت: در صورت موافقت با این درخواست بازار 

این اوراق مدیریت می شود. 
اصغ��ر  س��یدعلی  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
میرمحمدصادقی روز گذشته در نشست خبری 
ای��ن مطلب را درب��اره اثر اع��الم مصوبه اخیر 
ش��ورای پول و اعتبار مبنی بر امکان اس��تفاده 
از تسهیالت بدون س��پرده برای خرید مسکن 
بر ب��ازار خریدوفروش اوراق تس��ه بیان و ابراز 
امیدواری کرد که ب��ا ورود بانک های جدید به 
بازار تسه شوک های مقطعی آن برطرف شود. 

وی ی��ادآور ش��د: اکنون تنها بانک مس��کن 
اوراق تس��ه منتش��ر می کند اما شورای پول و 
اعتبار در س��ال گذش��ته مجوز ورود بانک های 

دیگر را به این عرصه صادر کرد. 
میرمحمدصادقی با تش��ریح مصوبه ش��ورای 
پ��ول و اعتب��ار درب��اره افزایش س��قف خرید 
مسکن گفت: اکنون گیرندگان تسهیالت اوراق 
گواهی حق تقدم مسکن می توانند در کنار آن 
از تس��هیالت بدون س��پرده نیز استفاده کنند 
ک��ه برای تس��هیالت انفرادی س��قف آن 100 
میلیون ری��ال  )10 میلیون تومان( اس��ت اما 
ب��رای زوجینی که قصد خرید یک پالک ثبتی 
دارند 200 میلی��ون ریال )20 میلیون تومان( 

تعیین شده است. 
وی یادآورش��د: در مصوب��ه ش��ورای پول و 
اعتبار سقف تس��هیالت خرید مسکن از محل 
اوراق گواه��ی حق تقدم در ش��هر تهران 600 
میلی��ون ریال )60 میلیون توم��ان(، در مراکز 
اس��تان و ش��هرهای بزرگ 500 میلیون ریال 
)50 میلی��ون تومان( و س��ایر مناطق ش��هری 

400 میلیون ریال )40 میلیون تومان( بود. 
مدیر کل اعتب��ارات بانک مرکزی به افزایش 
س��قف جعاله مس��کن نیز اش��اره کرد و گفت: 
اکن��ون رق��م جعال��ه مس��کن از 100به 200 
میلی��ون ری��ال )10 ب��ه 20 میلی��ون تومان( 
افزای��ش یافته ک��ه کمک خوبی ب��رای تأمین 
مالی کسانی است که بدون سپرده قصد خرید 

مسکن دارند. 
میرمحمدصادقی یادآور ش��د: س��قف جعاله 
مسکن 500 میلیون ریال )50 میلیون تومان( 
ب��ود که اکنون 200 میلیون ریال )20 میلیون 

تومان( به آن اضافه می شود. 
وی تأکید کرد که ب��رای دریافت وام جعاله 

مسکن عمر بنا مدنظر بانک نیست. 

شمول تسهیالت بدون سپرده برای 
حساب های تعهدی

مدیرکل اعتب��ارات بانک مرکزی با تأکید بر 
اینکه باید در کنار توجه به اوراق خرید مسکن 
از حس��اب های تعهدی نیز حمایت کرد، گفت: 
با تصمیم ش��ورای پول و اعتبار افرادی که در 
صندوق پس انداز مس��کن، صن��دوق پس انداز 
مس��کن جوان��ان و صندوق پس انداز س��اخت 
مس��کن حس��اب دارند، می توانند با احتساب 
ه��ر میزان امتیازی ک��ه در صندوق ها دارند تا 
س��قف 600 میلیون ریال )60 میلیون تومان( 

تسهیالت بدون سپرده دریافت کنند. 
به گفته میرمحمدصادقی، مصوبات ش��ورای 
پ��ول و اعتب��ار درب��اره حس��اب های صندوق 
پس انداز یکم تا س��قف 800 میلیون ریال )80 
میلی��ون تومان( به هر ی��ک از زوجین به قوت 

خود باقی است. 
این مقام مس��ئول نظام پولی وبانکی کش��ور 

اف��زود: زوجینی که هر دو در صندوق پس انداز 
مس��کن جوان��ان امتی��از داش��ته باش��ند نیز 
می توانند امتیاز خ��ود را تجمیع کنند و یکجا 

برای خرید یک پالک ثبتی استفاده کنند. 
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی خاطرنش��ان 
کرد: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار تا هفته 
آینده به بانک مسکن و سایر بانک های تجاری 
ابالغ می ش��ود و با توجه به اینکه بانک ها باید 
دس��تورالعمل داخلی برای آن تهیه و به شعب 
اب��الغ کنن��د، بنابراین رون��د اداری آن حدود 
دو هفت��ه زم��ان می ب��رد.  وی همچنین گفت 
که بانک ها ش��رایط، اقس��اط و نحوه پرداخت 
تسهیالت بدون س��پرده را به متقاضیان اعالم 

خواهند کرد. 

ورود بانک توسعه تعاون به حوزه 
تسهیالت مسکن 

شورای  مصوبه  درخصوص  میرمحمدصادقی 

پ��ول و اعتبار درباره ورود بانک توس��عه تعاون 
به پرداخت تس��هیالت مسکن اظهار داشت: با 
ای��ن مجوز این بانک می تواند برای تس��هیالت 
مورد نیاز ساخت و خرید تعاونی های مسکن تا 
سقف 60 میلیون تومان در تهران، 50میلیون 
تومان در ش��هرهای بزرگ و مراکز استان ها و 
40 میلیون تومان برای سایر شهرها ورود کند 
و برای ساخت مسکن نیز تا سقف 80 میلیون 

تومان تسهیالت بپردازد. 
وی خاطر نش��ان کرد که این مصوبه ش��امل 
خانه های مسکن مهر نمی ش��ود و تعاونی های 
مس��کن مهر باید از ضوابط خاص خود پیروی 

کنند. 
به گفته این مدیر بانکی، پرداخت تسهیالت 
بدون س��پرده مس��کن مش��روط ب��ه منابع و 
مصارف بانک هاس��ت و با توجه به منابع خود و 
تقاضای مشتریان در این زمینه اقدام می کنند. 
وی س��ود مربوط به این تسهیالت را منطبق 
با مصوبات پیش��ین شورای پول و اعتبار اعالم 

کرد. 
مدی��ر کل اعتبارات بانک مرک��زی این اقدام 
ش��ورای پول و اعتبار را همسو با سیاست های 
دول��ت ب��رای متنوع کردن س��بد تس��هیالت 
مسکن برای اقشار مختلف ارزیابی کرد و گفت: 
فرض بر این اس��ت که اگر ی��ک زوج بخواهد 
ملکی را اجاره کند، اقس��اط به اندازه ای باش��د 
ک��ه به اندازه اج��اره یا کمتر از آن اقس��اط را 

پرداخت کند. 
وی یادآور شد که مصوبه جدید شورای پول 
و اعتبار براس��اس درخواستی بود که زمستان 
پارس��ال برخی بانک ها به بان��ک مرکزی ارائه 
کردند که پس از بررسی در کمیسیون اعتباری 
بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه شد. 

 بانک ها از اوراق رهنی
استقبال نکردند

میرمحمدصادقی درباره انتش��ار اوراق رهنی 
مس��کن نیز توضیح داد: بانک ها درخواس��تی 
برای انتش��ار این اوراق به بان��ک مرکزی ارائه 
نکردن��د و تنه��ا در ی��ک مورد پارس��ال بانک 
مرکزی 3 هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کرد. 
وی درباره س��هم تس��هیالت مس��کن از کل 
اعتب��ارات پرداختی نظام بانکی در س��ال 95 
گفت: پارس��ال نظام بانک��ی 540 هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت به بخش های مختلف اقتصاد 
پرداخت کرد ک��ه حدود 12 درصد از این رقم 

سهم بخش مسکن بوده است. 

مدیر اعتبارات بانک مرکزی از درخواست 3 بانک برای انتشار اوراق خرید مسکن خبر داد

متنوع شدن سبد تسهیالت مسکن آغاز استفاده از فناوری NFC در نمایشگاه کتاب تهران
حذف تدریجی کارت ها ازشبکه بانکی

بهره گی��ری از فن��اوری پرداخ��ت الکترونی��ک NFC در 
سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کلید خورد. 

به گزارش ایِبنا، روش پرداخت الکترونیک NFC مدت ها 
در بس��یاری از کش��ورهای دنی��ا متداول اس��ت و با وجود 
گس��تردگی و رواج اس��تفاده از ابزارها و روش های پرداخت 
الکترونی��ک در کش��ور، جای ای��ن روش پرداخت مبتنی بر 

موبایل در ایران خالی بود. 
مزایای اس��تفاده از این روش پرداخت ب��ه قدری بود که 
»ش��اپرک« به عن��وان متولی حوزه پرداخ��ت الکترونیک در 
کش��ور از مدت ها قبل امکانات زیرساختی ارائه این سرویس 
را فراهم آورده و پیش نویس مقررات ناظر بر ارائه و استفاده 
از آن را پ��س از جمع بن��دی نظرات کارشناس��ان و فعاالن 
ح��وزه پرداخت در اختیار بانک  مرک��زی قرار داده  بود. پس 
از بررس��ی های الزم، بانک  مرک��زی از این روش پرداخت به 

صورت رسمی رونمایی کرد. 
در ای��ن ش��یوه پرداخ��ت، ب��رای پرداخت وجه توس��ط 
دس��تگاه های کارتخوان دیگر نیازی نیس��ت از کارت بانکی 
ب��رای انجام تراکنش اس��تفاده ش��ود. کافی اس��ت خریدار 
اپلیکیش��ن مربوط را در گوشی تلفن  همراه خود نصب کرده  
و اطالع��ات کارت بانکی را در گوش��ی ذخیره کرده باش��د. 
زمانی که کارت بانکی در این نرم افزار تعریف  ش��ود، از سوی 
بانکی کارت را صادر و پش��تیبانی کرده، رمزگذاری و شماره 
کارت شبیه س��ازی می ش��ود. هنگامی که برای پرداخت به 
دس��تگاه های کارتخوان مراجعه می ش��ود با فعال شدن این 
نرم افزار، گوش��ی تلفن  همراه را به دس��تگاه نزدیک کرده و 
از طریق نش��انه گذاری ای که قبال انجام ش��ده، پرداخت در 
پایانه فروش انجام خواهد ش��د و دیگر نیازی به اس��تفاده از 

کارت نیست. 

NFC نمایشگاه کتاب، نخستین حضور جدی
محس��ن قادری، مدیرعامل شرکت ش��اپرک در این باره 
گفت: این ش��رکت با هدف حرکت به سمت استانداردها، 
پیاده س��ازی و رعایت آنها در ح��وزه پرداخت و همچنین 
افزایش امنیت، دستورالعمل های فنی پرداخت با فناوری 

NFC براساس استانداردهای جهانی را تدوین کردیم. 
وی افزود: مراحل تکمیلی این طرح در شرکت شاپرک 
دنبال و تس��ت هایی نیز روی آن انجام ش��د که نتیجه آن 
در نمایش��گاه کتاب امس��ال که پرداخ��ت با NFC برای 
نخس��تین ب��ار در آن پیاده س��ازی و اجرایی ش��ده، قابل  

مشاهده است. 
قادری تصریح کرد: هدف ش��رکت ش��اپرک در تدوین 
ای��ن طرح و دس��تورالعمل اجرایی آن، حرکت به س��مت 
استانداردها، پیاده س��ازی و رعایت آنها در حوزه پرداخت 
و همچنین افزایش امنیت و ایجاد یک زیرس��اخت بدون 

ورود به فضای کسب وکار است. 

3 هزار کارتخوان مجهز به NFC در نمایشگاه کتاب
حام��د منص��وری، مدیرعام��ل ش��رکت آس��ان پرداخت 
که امس��ال نیز ب��رای چهارمین بار پیمانک��ار ارائه خدمات 
پرداخت الکترونیک در نمایش��گاه کتاب اس��ت، در این باره 
گفت: پ��س از آنک��ه اس��تانداردهای پرداخ��ت مبتنی بر 
NFC در اختی��ار ش��رکت های پی اس پی قرار داده  ش��د، 
س��رمایه گذاری و تالش فراوانی برای یکسان سازی رویه ها 
انجام گرفت و در نهایت موفق ش��دیم محصول و عملیاتی 
را ب��ه نهادهای ناظر حاکمیتی ارائ��ه و تأییدیه های الزم را 

دریافت کنیم. 
وی ادامه داد: امس��ال هم مانند س��ه س��ال گذشته ارائه 
خدمات پرداخت در نمایش��گاه بین الملل��ی کتاب برعهده 
ش��رکت آس��ان  پرداخت اس��ت و از آنجایی که خواس��ت 
رگوالتوری رونمایی رسمی از شیوه پرداخت  NFC پیش 
از نمایشگاه کتاب بود، ما آمادگی های الزم را از قبل انجام 
داده  بودی��م و هم اکنون بیش از 3 هزار دس��تگاه کارتخوان 
مجهز به NFC در نمایش��گاه کتاب تهران نصب ش��ده و 

آماده استفاده است. 
منصوری ادام��ه داد: تمام کارتخوان های نصب ش��ده به 
دو ش��یوه کابل و بی س��یم قادر به ارائه سرویس هستند و 
اگر گوش��ی تلفن همراه خریداران مجهز به  NFC باشد به 
راحتی می توانند از کارتخوان های نصب ش��ده در نمایشگاه 
اس��تفاده کنند. ضمن اینکه زمینه همکاری با تمام بانک ها 

در قالب سامانه »مانا« فراهم شده  است. 
وی افزود: این فناوری از امنیت بس��یار باالیی نسبت به 
کارت های بانکی برخوردار است، به طوری که اگر کارت های 
بانکی دارای یک رمز هستند استفاده از این فناوری سه الیه 
امنیتی را به همراه خواهند داش��ت به طوری که در جریان 
نشانه گذاری ای که براساس این نرم افزار انجام می شود اول 
باید طرف اس��تفاده کننده رمز گوش��ی موبایل را باز کند، 
دوم رمز برنامه نش��انه گذاری و سوم رمز کارت خواهد بود 
که خود امنیت آن را به ش��دت افزایش می دهد و حتی در 
هنگامی که گوش��ی موبایل مفقود شود نگرانی چندانی از 
بابت دسترس��ی به این نرم افزار و خالی شدن حساب بانکی 

وجود ندارد. 

ساماندهی اقتصاد باید از بانک ها شروع شود
رئی��س خانه اقتصاد تصری��ح کرد: سیاس��ت های پولی و 
بانکی ما از سال های قبل دچار یک اشتباه بزرگ است و اگر 
بخواهیم اقتصاد، صادرات و واردات کش��ور را سامان بدهیم 

باید اول از بانک ها شروع کنیم. 
ابراهی��م جمیل��ی درباره اینک��ه چگونه می ت��وان معادله 
نابرابر نرخ س��ود و تورم را حل کرد، به رادیو گفت وگو گفت: 
سیاست های پولی و بانکی کشور از سال های قبل دچار یک 
اشتباه بزرگ بوده و در حال حاضر با دستور نمی توان نرخ ها 
را پایی��ن آورد یا باال برد بلکه باید ب��ه عرضه و تقاضا توجه 

کنیم. 
رئیس خانه اقتصاد تصریح کرد: الزم اس��ت سیاست های 
کل��ی پولی و بانکی را کنترل کنیم که ببینیم نرخ مناس��ب 

برای سپرده گذاری ها چیست؟ 
وی با ابراز تاس��ف از اینکه عرضه و تقاضای کشور متعادل 
نیس��ت، افزود: ما همیش��ه ش��اهدیم که میزان تقاضا برای 
تس��هیالت بانکی بیش از توان بانک هاست و این اتفاق باعث 
ایجاد رانت شده است، به طوری که بانک ها گاهی به اعطای 
وام به افرادی خاص مبادرت می ورزند که با آنها ارتباط های 

آنچنانی دارند. 
جمیلی وجود این گونه روابط را در سیس��تم بانکی کشور 
آفتی بزرگ برای اقتصاد تعریف و تصریح کرد: اگر بخواهیم 
بین نرخ تورم و نرخ تس��هیالت تعادلی آرامش برقرار کنیم 
باید گفت کاری نیس��ت که بتوان یک ش��به یا یک ساله آن 
را به نتیجه رس��اند بلکه چنین ک��اری نیازمند برنامه ریزی 

مناسبی است که به آن عمل شود. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک پنجشنبه4
14 فروردین 1396

شماره 775

خبرنــامه

قیمت دالر و انواع سکه افزایش یافت
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 3.763 تومان و هر قطعه 
تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.211.600 تومان تعیین کردند که نشان 
دهنده افزایش قیمت دالر و همچنین قیمت انواع سکه است. هر یورو 
در ب��ازار آزاد 4.159 توم��ان و هر پوند نیز 4.872 تومان قیمت خورد. 
همچنین هر نیم سکه 669.000 تومان و هر ربع سکه 379.000 تومان 
فروخته شد. هر سکه یک گرمی 262.000  تومان خرید و فروش شد و 

هر گرم طالی 18 عیار 116.287 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.763دالر آمریکا

4.159یورو اروپا

4.872پوند انگلیس

1.033درهم امارات

1.087لیر ترکیه

570یوان چین

35ین ژاپن

2.905دالر کانادا

3.833فرانک سوئیس

12.320دینار کویت

1.005ریال عربستان

320دینار عراق

70روپیه هند

884رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

503.600مثقال طال

116.287هر گرم طالی 18 عیار

1.178.000سکه بهار آزادی

1.211.600سکه طرح جدید

669.000نیم سکه

379.000ربع سکه

262.000سکه گرمی

نرخنــامه

مصوبات جدید شورای پول و اعتبار

 سقف تسهیالت خرید مسکن
به ۱۲۰میلیون تومان افزایش یافت

شورای پول و اعتبار در راستای کمک به 
رونق تولید و اشتغال در جامعه و به منظور 
تقویت تأمین مالی بخش مسکن و افزایش 
قدرت خرید مس��کن خانوارها ب��ا افزایش 
سقف تس��هیالت بدون س��پرده به زوجین 

موافقت کرد. 
به گ��زارش  »فرصت امروز« بانک مرکزی 
اعالم کرد که ش��ورای پول و اعتبار در یک 
هزار و دویست و سی و یکمین جلسه خود 
در 12 اردیبهش��ت ماه موارد زیر را تصویب 

کرده است: 
1- افزایش سقف تسهیالت بدون سپرده 
جعاله مس��کن ب��ه 200 میلیون ریال برای 
یک پالک ثبتی توس��ط بانک های تجاری و 

بانک مسکن. 
2- موافق��ت با اعطای تس��هیالت خرید 
مس��کن بدون س��پرده به زوجین توس��ط 
بانک ه��ای تج��اری و بان��ک مس��کن، ت��ا 
س��قف مبالغ زیر ب��ر روی یک پالک ثبتی، 
مش��روط به رعایت تعادل منابع و مصارف 
بانک؛ بر این اس��اس ش��هر ته��ران معادل 
1000 میلیون ریال ب��ه )هریک از زوجین 
حداکثر 500 میلیون ریال(، مراکز اس��تان 
و ش��هرهای باالی 200 ه��زار نفر جمعیت 
مع��ادل 800 میلیون ریال ب��ه  )هریک از 
زوجین حداکثر 400 میلیون ریال( و سایر 
مناطق ش��هری مع��ادل 600 میلیون ریال  
به )هری��ک از زوجین حداکثر 300میلیون 
ریال( تس��هیالت پرداخت می شود. به این 
ترتیب با افزایش س��قف تس��هیالت بدون 
س��پرده قابل اعطا به زوجین زمینه افزایش 
قدرت خرید مس��کن ب��رای زوجین فراهم 

می شود. 
3- بانک مسکن مجاز است، به تسهیالت 
گیرندگان مسکن از محل اوراق گواهی حق 
تقدم اس��تفاده از تسهیالت مسکن  )عالوه 
بر سقف های مصوب از محل اوراق مذکور(، 
در حال��ت انف��رادی تا س��قف 100میلیون 
ریال و برای زوجین تا س��قف 200 میلیون 
ریال تس��هیالت خرید مسکن بدون سپرده 
پرداخت کند. به این ترتیب بانک مس��کن 
تس��هیالت  اس��تفاده  کنندگان  به  می تواند 
از مح��ل اوراق گواه��ی حق تقدم مس��کن 
عالوه بر س��قف تسهیالت فعلی، مبلغ 100 
میلیون ریال برای خرید مس��کن انفرادی و 
مبلغ 200 میلیون ریال برای خرید مسکن 

توسط زوجین پرداخت کند. 
4- در خص��وص بانک مس��کن با تجمیع 
تسهیالت فروش اقس��اطی مسکن از محل 
حس��اب های صن��دوق پس انداز مس��کن، 
پس انداز مسکن جوانان و صندوق پس انداز 
س��اخت مسکن با تس��هیالت مسکن بدون 

س��پرده، حداکثر معادل س��قف تسهیالت 
خرید مس��کن بدون س��پرده ب��ر روی یک 
واحد مس��کونی، موافقت می ش��ود. بر این 
اس��اس به منظور مس��اعدت ب��ه دارندگان 
انواع حس��اب های صندوق پس انداز مسکن 
که تاکنون از تس��هیالت استفاده نکرده اند، 
این امکان برای آنها فراهم می شود تا ضمن 
اس��تفاده از امتیاز تس��هیالت حساب خود، 
مابه التفاوت تا س��قف 600 میلیون ریال از 
محل تسهیالت بدون سپرده دریافت کنند. 
5- ب��ا تجمی��ع امتی��از تس��هیالت برای 
زوجی��ن دارنده حس��اب پس انداز مس��کن 
جوان��ان بانک مس��کن، منوط ب��ه رعایت 
س��قف اعطای تس��هیالت متناس��ب با هر 
حس��اب  )براس��اس امتیاز حاصله زوجین( 
جهت اعطای تس��هیالت مسکن برای یک 
پ��الک ثبتی موافقت ش��د. بر این اس��اس 
زوجین دارنده حساب های پس انداز مسکن 
جوانان می توانند طبق امتیاز حس��اب خود 
و رعایت حداکثر س��قف تسهیالت متعلقه 
به آن حس��اب، مش��ترکاً ب��رای خرید یک 
واحد مس��کونی اقدام کنند. به عنوان مثال 
زوج و زوجه دارای امتیاز تسهیالت انفرادی 
هرک��دام 400میلی��ون ری��ال می توانن��د 
به ص��ورت مش��ترک 800 میلی��ون ریال 
تس��هیالت خرید روی یک واحد مسکونی 

دریافت کنند. 
6- با توجه به رسالت بانک توسعه تعاون 
در اعطای تسهیالت به تعاونی ها و همچنین 
در جهت ایجاد تحرک در بخش مسکن، با 
درخواست آن بانک جهت اعطای تسهیالت 
س��اخت و خرید مس��کن ب��ه تعاونی های 
مس��کن، با رعایت س��ایر ضوابط و مقررات 
بانکی، موافقت به عمل آمد. بر این اس��اس 
مصوب��ه مورخ 1394.2.29 ش��ورای پول و 
اعتبار بابت امکان اعطای تس��هیالت خرید 
مس��کن تا سقف تس��هیالت در شهر تهران 
مع��ادل 600 میلیون ریال، مراکز اس��تان 
و ش��هرهای باالی 200 ه��زار نفر جمعیت 
مع��ادل 500 میلیون ریال، س��ایر مناطق 
شهری معادل 400 میلیون ریال قابل اقدام 
اس��ت. همچنین امکان اعطای تس��هیالت 
س��اخت تا 80 درصد هزینه ساخت مسکن 
به بانک توسعه تعاون نیز تسری می یابد. به 
این ترتیب، بانک توسعه تعاون نیز می تواند 
نسبت به اعطای تسهیالت خرید و ساخت 

مسکن به تعاونی های مسکن اقدام کند. 
الزم به توضیح اس��ت که افزایش س��قف  
ف��ردی تس��هیالت مصوب ش��ورای پول و 
اعتب��ار  )به جز برای حس��اب های تعهدی 
بانک مس��کن( ب��ا رعایت تع��ادل منابع و 

مصارف بانک های عامل قابل اقدام است. 
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ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران 
در پای��ان آخری��ن روز معامالت��ی هفته با 
افزای��ش 27 واحدی به رقم 79 هزار و 969 
واحد رس��ید. در معامالت روز چهارش��نبه 
13 اردیبهش��ت ماه بیشترین تاثیر مثبت بر 
رشد دماس��نج بازار س��هام به نام نمادهای 
خدمات انفورماتیک، مخابرات ایران و آسان 
پرداخت پرشین ش��د و در مقابل نمادهای 
معامالتی صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، 
س��رمایه گذاری نف��ت و گاز و پتروش��یمی 
تامین و بانک ملت با افت خود مانع افزایش 
بیشتر ش��اخص کل شدند. روز گذشته بازار 
سهام بازاری به نسبت پرحجم تر از روزهای 
ابتدایی هفته بود و باوجود رفت و برگش��ت 
شاخص کل بورس به کانال 80 هزار واحدی، 
نتوانس��ت در این کانال باقی بماند و با رشد 
ان��دک به کار خود پای��ان داد. بدین ترتیب 
بازار سهام ش��اهد تقابل دو گروه مختلف از 
س��هامداران بود. از یک سو خریداران سهام 
سعی در افزایش نسبی قیمت ها و شاخص ها 
داشتند و از سویی دیگر فروشندگان سهام با 
عرضه های سنگین مانع رشد بیشتر شاخص 
کل ش��دند. با این حال از ابتدای سال جاری 

تاکنون، شاهد رونق و افزایش سطح عمومی 
قیمت ها و شاخص ها در بازار سهام هستیم 
و به نظر می رسد بورس تهران برخالف دیگر 
بازارهای موازی بازدهی مناس��ب خود را در 

سال 96 حفظ کرده است. 

ادامه اصالح قیمتی در گروه خودرو
در معامالت روز گذشته بازار سهام، شاهد 
اقب��ال معامله گ��ران به گروه ه��ای کاغذی، 
کانی ه��ای غیر فلزی، ف��والدی، انفورماتیک 
و س��اختمانی بودیم و افزای��ش قیمت قابل 
توجهی در اکثر نمادهای حاضر در این پنج 
گروه ش��کل گرفت. در عین حال گروه های 
پیشرو شاهد حضور دوباره سهامداران عمده 
بودند که معامالت آنها برای شناس��ایی سود 
در مجمع س��االنه پیگیری ش��د. همچنین 
مانن��د روال روزه��ای گذش��ته ب��ار دیگ��ر 
معامله گ��ران خرد در س��هم های کوچک و 
بازار دومی فعال نش��ان دادند و در مقاطعی 
از زم��ان معامالت، ش��اخص کل را تا کانال 
80 ه��زار واحدی ب��اال کش��یدند. گروه های 
قندی و دارویی نیز مورد توجه نوسان گیران 
بازار بود و قیمت های آنها در نهایت با رش��د 
همراه شد. در این بین گروه سرب و روی نیز 
در حجمی محدود شاهد مثبت شدن قیمت 

نماده��ای خود بود. اما گ��روه خودرو که در 
حال اصالح قیمتی اس��ت، باز هم سرخ  پوش 
بود. در این بین نماد فنرسازی خاور باوجود 
ج��و منفی گروه با صف خرید خود یکه تازی 
کرد. در پایان بازار این نماد درآستانه مثبت 
کامل ب��ا قیمت 429تومان، ص��ف زیر یک 
میلیونی داشت. روز گذشته دو نماد پراقبال 
گروه خودرو در هفته های گذشته، معامالت 
را منف��ی به پایان رس��اندند. بدی��ن ترتیب 
س��ایپا در حاشیه 2 درصد منفی و در قیمت 
126تومان قرار گرفت و ایران خودرو با افت 
یک درص��دی و قیمت 279 توم��ان به کار 
خود خاتمه داد. نماد ایران خودرو دیزل هم 
که طی چند روز اخیر یکه تاز گروه شده بود، 
در حاش��یه یک درصد منفی ب��ا قیمت 99 
تومان معامله شد. افت و خیزهای بازار سهام 
ایران که در نهایت به رشد شاخص کل ختم 
ش��د در شرایطی اتفاق افتاد که در بازارهای 
سهام آسیا ش��اهد کاهش قیمت ها بودیم و 
ای��ن بازارها در انتظار نتیجه نشس��ت بانک 

مرکزی آمریکا عقب نشینی کردند. 

رشد 3 واحدی آیفکس
شاخص کل فرابورس ایران روز چهارشنبه 
13 اردیبهش��ت ماه با بیش از سه واحد رشد 

در ارتفاع 936 واحدی معامالت هفتگی خود 
را ب��ه پایان رس��اند. در جریان مبادالت روز 
گذشته فرابورس ایران، نمادهای پتروشیمی 
مارون و تولید برق عسلویه مپنا در عملکرد 
مثب��ت آیفکس اثر گذاش��تند. ب��ا این حال 
نماده��ای پاالیش نف��ت الوان و ذوب آهن 
اصفهان مانع از رش��د بیش��تر شاخص کل 
فراب��ورس ای��ران ش��دند. در آخری��ن روز 
این هفت��ه معامالتی، در عین حال ش��اهد 
جابه جای��ی بیش از 338 میلی��ون ورقه به 
ارزش بالغ بر یک هزار و 258 میلیارد ریال 
در مجموع بازاره��ای فرابورس ایران بودیم 
که ای��ن حجم از معام��الت در بیش از 38 
هزار نوبت دادوستدی صورت گرفت. در این 
میان بیش از 162 میلیون س��هم به ارزش 
افزون بر 547 میلیارد ریال در بازارهای اول 
و دوم دست به دست شد و بیشترین حجم و 
ارزش معامالتی نیز ب��ه ترتیب به نمادهای 
ذوب آه��ن اصفه��ان و آتی��ه داده پ��رداز که 
4.7 درصد افزایش قیمت داشت، تعلق گرفت. 
در همین حال نماد ش��رکت ریل پرداز سیر با 
نقل وانتق��ال بی��ش از 24 میلیون س��هم به 
ارزش افزون بر 48 میلی��ارد ریال، رتبه دوم 
را از نظر بیش��ترین حجم و ارزش مبادالتی 

کسب کرد. 

رقابت خریداران و فروشندگان سهام اوج گرفت

رونق بورس نسبت به بازارهای موازی

س��رمایه یکی از نهاده های اصلی هر فعالیت 
اقتصادی اس��ت که می توان از آن تحت عنوان 
انباشت نقدینگی برای آغاز فعالیت یا ادامه آن 
در ی��ک بنگاه اقتصادی ن��ام برد. در یک بنگاه 
اقتصادی، سرمایه به دو طریق تأمین می شود؛ 
ی��ا از دارایی صاحبان یا از طریق فرآیند تأمین 
مالی. یکی از دغدغه ه��ای هر بنگاه اقتصادی، 
تأمی��ن مناب��ع مطلوب مالی اس��ت، به عبارت 
دیگر سازمان ها، ش��رکت ها و مؤسسات جهت 
تأسیس، تجهیز یا گسترش فعالیت های خود، 
نیازمند منابع مالی هس��تند ک��ه در بازارهای 
مال��ی متعارف این نیاز از طریق انتش��ار اوراق 
قرض��ه مرتفع می ش��ود. اوراق قرضه مبتنی بر 
قرض با بهره اس��ت که از دیدگاه اس��الم ربا و 
حرام بوده، و از این رو نمی توان در کش��ورهای 
اسالمی از این اوراق جهت تأمین مالی استفاده 
کرد. اندیش��مندان مسلمان با توجه به اهمیت 

تأمین مالی ش��رکت ها از روش های اس��المی، 
ابتدا به ایجاد نظام بانکداری اس��المی و سپس 
به فکر طراحی بازار سرمایه اسالمی و ابزارهای 
آن افتادند. »صکوک« یکی از این ابزارهاس��ت 
که به منظ��ور تأمین مالی بنگاه ها و طرح های 

مختلف استفاده می شود. 
در شرایط اقتصادی امروز به دلیل تنگناها و 
نارسایی های سیستم بانکی، تدبیر راهکار های 
نوین تأمین مالی جه��ت تأمین مالی ضروری 
اس��ت. در این قس��مت فرآیند انتشار صکوک، 
نح��وه معامله و مزای��ای اس��تفاده از صکوک 

به عنوان ابزار نوین مالی بیان می شود. 
در کشورهای اس��المی به منظور استفاده از 
ابزار های مالی، رعایت اصول و موازین اسالمی 
در طراح��ی اوراق الزم االج��را اس��ت. از جمله 
ای��ن اصول می توان به مواردی مانند: عدم دارا 
ب��ودن ماهیت رب��وی در اوراق، عدم دارا بودن 
ق��رار در ماهی��ت اوراق  ران��ت اطالعاتی برای 
معامله گران( و عدم وجود بی عدالتی در ماهیت 
اوراق و عدم وجود قمار در ماهیت اوراق، اشاره 
کرد. با این تفاسیر صکوک جزو اوراق ایمن به 
حس��اب می آید و در طبقه بن��دی اوراق بهادار 

تضمینی قرار می گیرد. 

فرآیند انتشار صکوک در بورس اوراق 
بهادار تهران

طبق آمار در ایران نخس��تین اوراق اجاره در 
سال 1389، نخس��تین اوراق مرابحه در سال 
1391، نخس��تین اوراق س��فارش ساخت در 
س��ال 1394 و نخس��تین اوراق رهنی در سال 

1395 مطابق مقررات منتشر شد. 

نحوه معامله صکوک
لیس��ت اوراق مورد معامله در سایت شرکت 
بورس اوراق بهادار یا شرکت فرابورس ایران در 
بخش ب��ازار اوراق بدهی که عموما با نمادهای 
مربوط ب��ه صکوک که با حرف »ص« ش��روع 

می شود، قابل مشاهده است. 

مزایای صکوک
در کشورهای اس��المی جایگزین اوراق قرضه 
که مبتن��ی بر قرض با بهره اس��ت  )بازار بدهی 
کالس��یک(، ابزار مالی جدیدی ب��ه نام صکوک 
طراحی و منتشر شده است. صکوک نوعی دارایی 
قاب��ل اطمینان اس��ت که به عن��وان اوراق بهادار 
تضمینی و قابل معامله دسته بندی می شود و به 

مثابه پلی میان بازار پول و بازار سرمایه است. 

از مزای��ای صک��وک می توان به م��وارد ذیل 
اشاره کرد: 

-  مبتنی بر موازین شرعی و احکام اسالمی است. 
-  مبتنی بر اقتصاد واقعی اس��ت، بدین معنا که 
همسو و هم جهت با اقتصاد واقعی حرکت می کند. 

-  در ی��ک س��بد س��رمایه گذاری، به دلیل 
تنوع س��ازی و رفتار قیمتی متفاوت، ریسک را 

کاهش می دهد. 
-  س��بب افزای��ش نقدینگی بان��ی از طریق 

انتشار صکوک می شود. 
-  در راس��تای توسعه بازار سرمایه، در فرآیند 
تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار نقش بسزایی دارد. 
-  در ص��ورت انتش��ار صکوک به پش��توانه 
دارایی  با نقدینگی پایین یا غیر نقد، دارایی های 
مذک��ور از ترازنامه خ��ارج ش��ده و وجوه نقد 

جایگزین آن می شود. 
-  با وجود جدا ش��دن بخشی از دارایی ها از 

بانی، بانی می تواند از دارایی ها استفاده کند. 
-  صک��وک ب��ا پش��توانه بر دارایی منتش��ر 
می شود، در نتیجه دارای ریسک کمتری بوده 

و هزینه تأمین مالی را کاهش می دهد. 
در سه مرحله می توان فرآیند انتشار صکوک 

را طبقه بندی کرد: 

اوراق صکوک اسالمی  )فرابورس( و كاربرد آنها در طرح های نوآورانه  )قسمت چهارم(

خبر

كمیسیون اقتصادی مجلس، همراه با 
بازار سرمایه

محمدرض��ا  پور ابراهیم��ی، رئی��س کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س گفت: ب��ازار س��رمایه از مهم تری��ن مجموعه ها در 
حوزه اقتصاد اس��ت و جایگ��اه مهم ای��ن دو بخش از هیچ 
فردی پوش��یده نیست. رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس 
با بیان اینکه طی س��ال های گذشته شاهد اقدامات مناسبی 
در بازار س��رمایه بودیم، افزود: اوج تحوالت بازار سرمایه به 
قان��ون مجلس در س��ال 84 باز می گردد که ب��ا این قانون 
بازار س��رمایه کش��ور رویکرد جدیدی را تجربه کرد. وی با 
اشاره به اینکه در سال 88 بحث قانون ابزار های جدید مالی 
بازار س��رمایه مطرح و عملیاتی ش��د، گفت: باعث امیدواری 
است که اکنون رئیس سازمان بورس اعالم کرد پیش نویس 
قوانین بازار س��رمایه کش��ور آماده شده و در قالب الیحه به 
مجلس ارائه خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با اش��اره به تاثیر مثبت این اقدام و با تاکید بر اینکه تدوین 
پیش نوی��س اص��الح قوانین ب��ورس یک خبر خ��وب برای 
فعاالن بازار س��رمایه محسوب می شود، گفت: درخواست ما 
این بود که این پیش نویس در اختیار کمیس��یون اقتصادی 
قرار بگیرد تا در کمیته تخصصی به ریاست بحرینی فرآیند 
بررس��ی آن آغاز و با توجه به ظرفیت ه��ای قانونی مواردی 
اصالح، حذف یا به قانون بازار سرمایه کشور اضافه شود. وی 
با اشاره به اینکه مجلس همواره همراه با بازار سرمایه است، 
ابراز امیدواری کرد: در صورتی که الیحه مذکور در ماه های 
پی��ش رو به مجلس ارائه ش��ود، این آمادگ��ی وجود دارد تا 
پایان سال جاری اصالح قانون بازار سرمایه عملیاتی شود. 

درج نماد شركت توربو كمپرسور نفت در 
سامانه پس از معامالت

ش��رکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
)سمات( از درج نماد شرکت توربو کمپرسور نفت در سامانه 
پس از معامالت خبر داد. به گزارش سمات، شرکت طراحی 
مهندس��ی توربو  کمپرس��ور نفت آس��یا )OTEC( از سال 
1381 با بهره گیری از س��رمایه انسانی متخصص و مجرب، 
با دس��تیابی به مرز دانش کاربردی و اس��تفاده از تکنولوژی 
و ابزاره��ای روز دنی��ا در زمینه س��اخت و تولید قطعات و 
زیرمجموعه ه��ای موتوره��ای توربین��ی، س��اخت و تولید 
بخش های داغ و س��رد موتورهای توربینی با بازه توانی یک 
تا 30 مگاوات، طراحی و ساخت قطعات موتورهای توربینی 
ب��ا هدف ارتقای عملکرد و طول عم��ر، ارائه خدمات متنوع 
تست و آزمون قطعات موتور های توربینی در حین ساخت و 
بهره برداری است. شرکت سپرده گذاری مرکزی نماد شرکت 
توربو کمپرسور نفت را در سامانه پس از معامالت درج کرد 

تا شرایط برای عرضه اولیه در فرابورس فراهم شود.

 

عرضه بیش از 57 هزار تن قیر، مواد 
شیمیایی و آرگون

ب��ازار فرعی بورس کاالی ای��ران در آخرین روز معامالتی 
هفت��ه عرض��ه 36 هزار ت��ن آهک پخته ش��رکت ذوب آهن 
اصفه��ان را تجرب��ه ک��رد. ب��ه گزارش ب��ورس ک��اال، تاالر 
فرآورده ه��ای نفتی و پتروش��یمی بورس ک��االی ایران، روز 
چهارش��نبه 13 اردیبهش��ت ماه میزبان عرض��ه 57 هزار و 
258 ت��ن مواد ش��یمیایی، قیر و آرگون ب��ود. همچنین در 
آخرین روز معامالتی هفت��ه، 38 هزار و 950 تن انواع قیر، 
200 ت��ن آرگون و 18 هزار و 108 تن مواد ش��یمیایی در 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی عرضه ش��د. افزون بر 
ای��ن، در این روز 29 ه��زار تن انواع قی��ر و 200 تن عایق 
رطوبتی در تاالر صادراتی عرضه ش��د. براساس این گزارش، 
46 هزار تن گندم خوراکی، 4 هزار تن گندم دوروم، 2 هزار 
و 400 تن شکر سفید و 300 تن روغن در تاالر محصوالت 
کش��اورزی عرضه ش��د. این گزارش حاکی است، 500 تن 
ش��مش هزار پوندی و 100 تن بیلت آلومینیوم شرکت های 
ایرالکو، یک هزار تن ش��مش هزار پوندی ش��رکت المهدی، 
110 تن سبد میلگرد شرکت فوالد آذربایجان و 9 کیلوگرم 
ش��مش طالی زرمعدن اختران در تاالر محصوالت صنعتی 

و معدنی عرضه شد. 

معامله بیش از 7 هزار مگاوات ساعت برق 
در جریان معامالت روز سه ش��نبه بورس انرژی، بازار برق 
ش��اهد معامله 302 قرارداد معادل 7,248 مگاوات س��اعت 
ب��ه ارزش بی��ش از 2 میلیارد و 283 میلی��ون ریال بود. به 
این ترتیب نماده��ای بار پایه با متوس��ط قیمت 315,066 
ری��ال ب��ر مگاوات س��اعت مورد معامل��ه ق��رار گرفتند. در 
آغ��از جلس��ه معامالتی، نماده��ای بار پیک روزان��ه، بار پایه 
روزان��ه، میان ب��اری روزانه و کم باری روزان��ه 11 خرداد 96 
گش��ایش یافتند. همچنین نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه 
روزانه، میان ب��اری روزانه و کم باری روزانه 16 اردیبهش��ت 
96 و بار پی��ک هفتگی، بار پایه هفتگ��ی، میان باری هفتگی 
و کم ب��اری هفتگی 16 اردیبهش��ت  ماه96 در پایان جلس��ه 

معامالتی متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد.

 

صورت های مالی 12 ماهه »غگلپا«
ش��رکت ش��یر پاس��توریزه پگ��اه گلپایگ��ان اطالعات و 
صورت های مالی س��ال منتهی به 30 اس��فند ماه 1395 را 
با س��رمایه 120 میلیارد ریال، به صورت حسابرس��ی ش��ده 
منتش��ر کرد. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در دوره 
12 ماهه س��ال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395، مبلغ 
172 میلیارد و 571 میلیون ریال س��ود خالص شناس��ایی 
کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ یک هزار و 438 ریال 
سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
معادل 54 درصد افزایش را نش��ان می دهد. »غگلپا« س��ود 
انباش��ته پای��ان دوره را مبلغ 190 میلی��ارد و 638 میلیون 
ریال اعالم کرد. این ش��رکت فرابورس��ی در دوره منتهی به 
29 اس��فند ماه 1394، سود خالص را مبلغ 112 میلیارد و 
274 میلی��ون ریال و س��ود به ازای هر س��هم را 936 ریال 

اعالم کرد. 
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سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
تامین ماس��ه ریخته گری در حالی عنوان نخست جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خود ک��رد که صنایع 

کاغذسازی کاوه در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شركت

5,2555کماسه

4,7954.99چکاوه

2,4824,99غشهد

15,1694,99کخاک

2,0414,99قشکر

2,3584,99واتي

19,0944,98بکاب

 بیشترین درصد كاهش
لیزین��گ ایرانیان صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش شد. پتروشیمی آبادان در رده دوم این گروه ایستاد. 
تولیدی کاشی تکسرام هم در میان سهم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شركت

)4.56(2,241وایران
)4.45(3,158شپترو
)3,88(2,080کترام

)3,76(4,499قمرو

)3,74(4,969غشان

)3,73(3,430خموتور

)3,67(7,302قشهد

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته شد. 
پارس خودرو در رده دوم این گروه ایس��تاد. پلی اکریل هم 

در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

43.682 1270خساپا

36,585 1043خپارس
31,838 659شپلي
28,158 1002خاور
21,589 1401وصنا
17,314 1140خکاوه
17,227 1051وبملت

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را آسان پرداخت 
پرش��ین به خود اختصاص داد. سایپا رتبه دوم را به دست 
آورد. م��س باهن��ر هم در ب��االی جدول بیش��ترین ارزش 

معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
120.118 26517آپ

55,474 1270خساپا
46,524 4365فباهنر
46,229 5369شبندر
45,186 2767شتران
39,057 2358واتي

38,176 1043خپارس

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین س��هام 
معامله شده را به دست آورد که پارس خودرو در این گروه 

دوم شد و پلی اکریل در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شركت

12702680خساپا
10432554خپارس
6591795شپلی
10021644خاور
9671209وساپا
19301156فاراک
11401086خکاوه

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 شركت

65371307ددام
1914957کساپا

2946736خمحور
8483606غدشت
1373458خریخت
4094292فمراد
2707246تکنو

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

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

11652.16واعتبار
8142.17وخارزم
57752.78کگاز

10683.20پردیس
11293.76ورنا

18734.00پارسیان
303664.01همراه

نماگر بازار سهام

دكتر مرسده میرسلطانی
mercedemirsoltani@yahoo. com

دكتر مهدی كنعانی
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تبریز – لیال پاشائی- عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس، با انتقاد از اینکه معضل 
قرارداد های کار »س��فید امضا« هنوز رفع 
نشده اس��ت، گفت: قانون کار باید به نفع 
کارگران تقویت شود. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، زهرا س��اعی، با بیان اینکه در 
دولت یازده��م حقوق کارگران با توجه به 
نرخ تورم افزایش یافته است، اظهار داشت: 
در دولت سابق به این موضوع توجه نشده 
بود که در این رابطه کارگران با مش��کالت 
زیادی مواجه شدند. نماینده مردم تبریز، 
آذرش��هر و اس��کو در مجل��س ش��ورای 
اس��المی، با یادآوری نامگذاری س��ال 96 
تحت عن��وان » اقتص��اد مقاومتی، تولید 
و اش��تغال « از سوی مقام معظم رهبری 
با بیان اینکه بهبود تولید و تحقق اقتصاد 
مقاومتی نیازمند توجه به کارگران است، 
تصریح کرد: کارگران در تمامی عرصه های 
کشور حضور داشته و به نوعی چرخ اقتصاد 
کشور را می چرخانند. این نماینده مردم در 

مجلس دهم، با بیان اینکه قوانین مرتبط با 
کارگری باید فضای کسب و کار را برای آنها 
تسهیل کند، افزود: قوانین حوزه کارگری 
باید به گونه ای باشد که کارگران از آسایش 
و رفاه بیشتری برخوردار شوند تا با آرامش 
به اشتغال و زندگی خود ادامه دهند. ساعی 
با بیان اینکه دولت در رابطه با اعمال س��ه 
جانب��ه گرایی  دولت، کارفرما و کارگر؛  در 
م��ورد  کارگران موفق عمل کرده اس��ت، 

ادامه داد: اگر تعادل و توازن درستی میان 
این سه ضلع برقرار شود رضایت کارگران، 
کارفرما و دولت حاصل می شود. نماینده 
مردم تبریز، آذرش��هر و اس��کو در مجلس 
دهم، با بی��ان اینکه قانون کار باید به نفع 
کارگران تقویت شود، افزود: این قانون باید 
به گونه ای تقویت ش��ود که عالوه بر اینکه 
کارفرما تمایل به کارآفرینی و ایجاد اشتغال 
داشته باشد رضایتمندی و دلگرمی کارگر 

به انجام کار را به عنوان قش��ر زحمتکش 
به طور کامل اغنا کند. عضو کمیس��یون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی، با تاکید 
بر اینکه تامین مس��کن و امنیت ش��غلی 
کارگران جزو دغدغه های کارگران اس��ت 
که باید م��ورد توجه واقع ش��ود، تصریح 
کرد: بخش اعظمی از اقدامات کمیسیون 
اجتماع��ی مجل��س در حوزه اش��تغال و 
کارگری و برگزاری جلس��اتی با مسئوالن 
ذی ربط این حوزه ها بوده اس��ت؛ به طور 
قطع کمیس��یون اجتماعی و فراکسیون 
کارگری مجلس مدافع حق��وق کارگران 
ب��وده و از حقوق آنها با جدیت و قاطعیت 
دف��اع می کنن��د. وی با ی��ادآوری اینکه 
مش��کالت کارگران در برنامه ششم دیده 
شده اس��ت، گفت: مواردی مانند همسان 
س��ازی حقوق کارگران، پرداخت معوقات 
و ... در ای��ن الیحه مورد توجه قرار گرفت 
که دولت باید در زمان مناس��ب نسبت به 
تحقق آنها اقدام کند. نماینده مردم تبریز، 

آذرشهر و اس��کو در مجلس دهم، با بیان 
اینکه معضل قرارداد های کار س��فید امضا 
هنوز وجود داش��ته و رفع نش��ده اس��ت، 
تصریح کرد: هر چند کمیسیون اجتماعی 
مجلس پیگیری هایی را در این رابطه داشته 
و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به طور مداوم بر لزوم به حداقل رس��اندن 
این قراردادها تاکید و تالش هایی را داشته 
اما متاسفانه با توجه به شرایط فعلی کشور، 
تحریم ه��ا، رک��ود اقتص��ادی و همچنین 
تعطیلی کارخانجات این معضل هنوز وجود 
داشته و رفع نشده است. عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی، با بیان 
اینکه قرارداد های کار س��فید امضا یکی از 
مش��کالت جامعه کارگری اس��ت بر لزوم 
اتخاذ تدابیر وی��ژه جهت حل این معضل 
تاکید کرد و گفت: یکی از مطالبات جدی 
کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری 
مجلس از دولت های آینده توجه بیشتر به 

قشر کارگری و رفع مشکالت آنها است.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - در راستای 
س��اماندهی وضعیت ترافیک��ی وافزایش ضریب ایمنی 
تردد، معابر س��طح ش��هر بندرعباس با اعتباری بالغ بر 
30/000/000/000 ری��ال خط کش��ی می ش��وند. به 
گزارش روابط عمومی س��ازمان حمل و نقل  و ترافیک 
شهرداری بندرعباس ؛حسین اخالقی از اجرای خط کشی 
محوری و عاب��ر پیاده در تقاطع ه��ای چراغدار و معابر 
پرتردد با استفاده از رنگ های دو جزئی خبر داد . حسین 
اخالقی با اشاره به  اجرای خط کشی محوری و عابر پیاده 

با هدف افزایش ضریب ایمنی تردد، تسریع و تسهیل در 
تردد خودروها ، برقراری نظم و تأمین امنیت شهروندان 
افزود: خط کش��ی محوری با مت��راژ 26 هزار متر طول 
در  بلوار های ش��هید بهشتی، امام موسی صدر جنوبی 
وش��مالی، حقانی، امام س��جاد)ع(،12 فروردین و بلوار 
آزادی اجرا گردید. وی تصریح نمود:  اجرای خط کشی 
عابر پیاده با رنگ دو جزئی نیز موازی با اجرای خط کشی 
محوری در س��طح ش��هر و باالخص   در مکان های پر 
تردد و حادثه خیز در حال اجرا می باشد که هم اکنون 

در حدود 60  نقطه از سطح شهر خط کشی عابر پیاده 
اجرا شده که این امر تا پایان دو ماه آینده به 100 نقطه 
خواهد رسید  . اخالقی در ادامه گفت:  برنامه ریزی های 
الزم جهت اجرای خط کشی برای معابر دیگر سطح شهر 
نیز ادامه دارد که امیدواریم ظرف مدت یک ماه آینده این 
پروژه به پایان برسد. اخالقی خاطرنشان ساخت: نمود 
واضح اینگونه خط کشی ها در تقاطع های سطح شهربه 
راحتی می توان مش��اهده کرد که از یکسو خودروها را 
مجاب می کند که در پش��ت خط ایس��ت توقف کنند 

و از طرف دیگر امنیت و نظم ترافیکی را در تقاطع های 
 س��طح ش��هر جهت عبور ومرور عابرین پی��اده ایجاد 
می نماید .این مقام مسئول افزود: ارتقای ایمنی در رفت 
و آمد های شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و 
به همین نسبت، اجرا، نگهداری و بهسازی آنها نیز حائز 

اهمیت است.

کرمان- خبرنگار فرصت ام�روز - دومین برنامه 
ج��اری حیات در س��ال ج��اری در شهرس��تان خور و 
بیابانک باحضور معاون فرماندار، رئیس ش��ورای ش��هر 
خور، رئیس شورای شهر فرخی و امام جمعه شهرستان 
خور و بیابانک و دیگر مس��ئوالن و اقشار مختلف مردم 
برگزار ش��د. در این برنامه رادیویی محمدجواد فیروزی، 
مدیر آبفا خور و بیابانک گفت: این شهرس��تان در 420 
کیلومتری مرکز در شرق اس��تان قرار دارد که دارای 3 
ش��هر و 17 روستا است که حدود 20 هزار نفر جمعیت 
دارد. در این منطقه حدود 6 هزار و 807 فقره انش��عاب 
آب واگذارش��د ب��ه طوری ک��ه 165 کیلومتر طول خط 
انتقال و 155 کیلومتر طول ش��بکه توزیع آب است.این 
درحالیس��ت که شهر های خور و فرخی دارای دو شبکه 
آب بهداش��تی و آب ش��رب می باشد. خانم رفسنجانی 
مجری برنام��ه رادیویی جاری حیات از امام جمعه خور 
و بیابانک خواستند که رهنمود هایی درخصوص مصرف 
بهین��ه آب به مردم ارائه دهند ک��ه وی در برنامه جاری 

حیات اعالم کرد: در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت 
بسیار پیرامون مصرف بهینه آب به نکات مختلف اشاره 
شده اس��ت که مردم می توانند با بهره گیری از روایات 
اهل بیت و آیات قرآن کریم چگونگی مصرف بهینه آب 
را در زندگی روزمره خود رعایت نمایند. همچنین در این 
برنامه عطااهلل ایرجی معاون فرماندار شهرس��تان گفت: 
ش��رایط اقلیمی خور و بیابانک به گونه ای است تبخیر 
آب در این منطقه به دلیل کویری بودن بسیار باال است 
در حالی که بارندگی در این شهرس��تان بس��یار محدود 
اس��ت بنابراین بحران و کم آبی در خور و بیابانک جزئی 
از زندگی مردم ش��ده اس��ت به طوری که می توان گفت 
محدودیت کمی و کیفی آب از مهمترین مشکالت این 
منطقه می باشد اما با این وجود از مردم می خواهیم که 
قدر آب را در این شهرستان کویری بدانند و آب را بهینه 
مصرف کنند. همچنین امیدوار هستیم با عنایت مسئوالن 
ارشد استان و مدیرعامل شرکت آبفا استان طرح انتقال 
آب از زاینده رود به شهرستان خور و بیابانک حتی در بازه 

زمانی درازمدت عملیاتی ش��ود. فیروزی مدیر آبفا خور و 
بیابانک در پاسخ سؤال یکی از حضار پیرامون فعالیت های 
فرهنگی آبفا خور گفت: آبفا خور و بیابانک با تشکیل گروه 
حامیان آب آموزش درست مصرف کردن آب در دستور 
کار قرار گرفت همچنین با پیمایش مشترکین پرمصرف 
با ارس��ال اخطاریه هایی آنها را دعوت به مصرف صحیح 
آب کردیم. تهیه، توزیع بروش��ور های مصرف بهینه آب، 
نص��ب بنر راه های درس��ت مصرف ک��ردن آب از جمله 
اقدامات دیگر در این زمینه بوده است. همچنین در پاسخ 
راه های حفاظت از کنتور های آب گفت: در شهرس��تان 

 خور و بیابانک به دلیل آب و هوای گرم و خشک مشکل 
ی��خ زدگی کنتورها در فصل س��رد س��ال را نداریم ولی 
از س��ویی به لحاظ EC باالی آب در این شهرس��تان و 
خوردگی تجهیزات بعضاً کنتورها درست عمل نمی کنند 
که الزم اس��ت مشترکین هرچند وقت یکبار کنتور های 
خود را بررس��ی کنند تا در صورت داشتن مشکل کنتور 
تعویض ش��ود به طوری که در سال گذشته 200 کنتور 
تعویض ش��د و در طی س��ال های 90 ت��ا 95 حدود 35 
درصد از کنتور های شهر خود که حدود 1873 کنتور بوده 
مورد تعویض ق��رار گرفت. همچنین در این برنامه خانم 
تشیعی رئیس خانه فرهنگ آب توضیحاتی درخصوص 
مصرف سرانه آب گفت: میزان مصرف یک فرد در طول 
شبانه روز سرانه مصرف آب محسوب می شود که برطبق 
استاندارد میزان مصرف آب در بخش خانگی حداقل 75 
و حداکثر 130 لیتر در طول شبانه روز است که هم اکنون 
سرانه مصرف آب خانگی در اصفهان 150 لیتر است که 

انتظار می رود این رقم به 130 لیتر کاهش یابد.

تبریز – ماهان فالح- در اولین جلسه کنترل 
پروژه در س��ال جاری با هدف تسریع در اجرای 
پروژه های گازرس��انی و تأمین ب��ه موقع منابع 
مالی پروژه ها با حضور مدیرعامل، اعضای هیات 
مدیره، روس��اء، مس��ئولین واحد های ستادی و 
روسای گاز نواحی برگزار شد. به گزارش خبرنگار 
م��ا در تبریز ب��ه نقل از روابط عمومی ش��رکت 
گاز اس��تان، مدیرعامل ش��رکت گاز آذربایجان 
 شرقی با بیان اینکه امسال ظرفیت گاز مراغه با 
بهره برداری از ایستگاه 120هزار مترمکعبی دو 

برابر می ش��ود هدف از تشکیل جلسات کنترل 
پروژه در اول س��ال ج��اری را اهتمام مجموعه 
ش��رکت گاز اس��تان در جهت تس��ریع اجرای 
پروژه های گازرس��انی و تأمین ب��ه موقع منابع 
مالی عنوان کرد و افزود: بررسی و پایش تفکیکی 
پروژه های در دس��ت اقدام بر اس��اس اولویت و 
اهمی��ت پروژه ها مطابق با مختصات جغرافیایی 
هر شهرستان و پیشرفت فیزیکی هر پروژه مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. مهندس ولی اهلل 
دینی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه های فعال 

در اس��تان گفت: 141 پروژه فعال در اس��تان با 
اعتب��اری بالغ بر 290 میلیارد تومان در دس��ت 
اج��را می باش��د. وی همچنی��ن از برنامه ریزی 
برای انتخاب پیمانکار جهت گازرس��انی به 200 
روستای استان از محل بند » ق « تبصره 2 قانون 
بودج��ه خبر داد و اف��زود: در حال حاضر اجرای 
عملیات گازرسانی در 193 روستای استان برای 
تحت پوش��ش قرار دادن 9325 خانوار در دست 
اجرا می باش��د. مدیرعامل شرکت گاز استان در 
خاتمه تأمین زیرس��اخت های ان��رژی به منظور 

استفاده حداکثری از ظرفیت های بوجود آمده را 
بسیار ضروری دانست و تصریح کرد: فاز 2 خط 
انتقال ورزقان – اهر منش��عب از خط صادراتی 
ارمنس��تان و همچنین خ��ط انتق��ال و تغذیه 
محور صنعتی مراغه و ایس��تگاه افزایش ظرفیت  
120 ه��زار مترمکعبی مراغه امس��ال به مرحله 

بهره برداری خواهد رسید.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل ش��رکت 
س��هامی برق منطقه ای خوزس��تان گفت:  فاز اول پست 
132/400 کیلوولت باغملک پس از انجام تست های الزم 
با موفقیت برق دار و وارد مدارشد. محمود دشت بزرگ افزود: 
هدف از اجرای این پروژه، توسعه زیرساخت شبکه برق در 

منطقه مارون، کاهش تلفات انتقال انرژی، افزایش ظرفیت 
و ضریب اطمینان شبکه، بهبود ولتاژ، پایداری شبکه فوق 
توزیع ، کاهش خاموشی ها  و کاهش بارگیری از پست های 
انتقال مجاور بوده اس��ت.  وی اضافه کرد: عملیات احداث 
فاز اول پس��ت 132/400 کیلوولت باغملک شامل تامین 

تجهیزات ، عملیات س��اختمانی، نصب و  راه اندازی پست 
400 کیلوول��ت  باغملک به ظرفی��ت 200 مگاولت آمپر 
بوده است. دشت بزرگ اظهار داشت: در مجموع چهارصد 
میلی��ارد ریال برای اجرای کامل فاز اول این پروژه از محل 
اعتبارات شرکت برق منطقه ای خوزستان هزینه شده است. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

در دولت یازدهم حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم افزایش یافته است  

به منظور ساماندهی وضعیت ترافیکی 

معابر سطح شهر خط کشی می شوند

برگزاری دومین برنامه جاری حیات4 در شهرستان خور و بیابانک

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:
ایستگاه دوم 120 هزار مترمکعبی مراغه امسال به بهره برداری می رسد

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان خبر داد
فاز اول پست 132/400 کیلوولت باغملک برق دارشد 

اخبار

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

منطقه ای گلستان 
گرگان-فیروزه یعقوبی-جلسه فوق العاده کمیته مدیریت بحران و 
پدافند غیر عامل با حضور معاونین و مدیران شرکت در سالن اجتماعات 
کوثر برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، 
مهندس سید محسن حسینی، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
در این جلس��ه با اشاره به وقوع سیالب های متعدد در ماه های گذشته 
در کشور گفت: با توجه به وقوع چنین سیالب هایی که تلفات جانی و 
خس��ارات مالی فراوان به دنبال داشت و با توجه به پیش بینی سازمان 
هواشناسی مبنی بر وقوع بارش های قابل توجه در امشب و فردا در استان  
گلس��تان این جلسه فوق العاده برای پیش��گیری از خسارات احتمالی 
تشکیل گردید.در ادامه مهندس حسن فرازجو، مدیر دفتر مطالعات پایه 
منابع آب شرکت با بیان این که پیش بینی سازمان هواشناسی نشان از 
شدت بحران نداشته است، گفت: بر اساس پیش بینی های موجود میزان 
بارش ظرف امروز و فردا به طور میانگین در استان حدود 50 میلی متر 
است که در صورت انجام تمهیدات الزم واطالع رسانی به موقع احتمال 
وقوع خطر زیاد، برآورد نمی شود.معاون طرح و توسعه شرکت نیز در این 
جلسه بر لزوم اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در چنین مواقعی 
تاکید کرد و گفت:ش��رکت آب  منطقه ای به عنوان متولی رودخانه ها 
می بایس��ت اطالع رس��انی فوری و به موقع را در چنین مواقعی برای 
حفظ و حراس��ت از جان مردم در دس��تور کار خود قرار دهد.مهندس 
داودگیلک تصریح کرد: اطالع رس��انی به کارگاه های فعال شرکت آب 
منطقه ای انجام ش��ده اس��ت تا در صورت ایجاد بحران از تجهیزات و 
امکانات خود حفظ و حراست نمایند و همچنین بتوانند از این تجهیزات 
برای جلوگیری از س��یالب های احتمالی استفاده نمایند.معاون مالی و 
پش��تیبانی شرکت نیز در این جلس��ه با بیان این که مدیریت سیالب 
نیازمند اطالعات صحیح است، گفت: کمبود اطالعات مدیریت را دچار 
مش��کل می کند و باید کمبودها و کاستی هایی که در زمینه تجهیزات 
شرکت برای مقابله با سیل وجود دارد نیز شناسایی و در اولویت تهیه قرار 
گیرد.مهندس حیدر داودیان افزود: در بخش مالی و پشتیبانی اقدامات 
الزم در حال انجام است ودر بحث اقدامات مورد نیاز نیزدر زمان بحران 

پشتیبانی الزم را انجام می دهیم.

از سامانه مدیریت ارتباط شهروندی در 
استان گلستان رونمایي شد 

گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومي اداره 
کل راه و شهرسازي استان گلستان : مهندس " علي بخش رستمي "در 
گفتگوي خبري سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی 
را پنجر ه های رو به حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: سامانه "شهرراه" 
با هدف دسترسی آزاد مردم به اطالعات و در راستای حقوق شهروندی 
راه اندازی ش��ده و تابه ام��روز 100خدمت از فعالیت  های متنوع وزارت 
راه و شهرس��ازی در این سامانه بارگذاری شده که در صورت استقبال 
ش��هروندان تا 560 خدمت پیش بیني و ارتقاء داده خواهد ش��د.مدیر 
کل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق ش��هروندي وزارت راه و شهرسازي 
با اعالم اینکه شهروندان در سامانه "شهراه " می توانند بدون حضور در 
ادارات کل استان خدماتی که در حوزه راه و شهرسازی به آن نیازمندند 
را درخواس��ت کنند، افزود: س��امانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت 
راه و شهرس��ازی با ش��عار "گزارش از شما، رس��یدگی از ما" و حضور 
2400 کاربر متخصص ت��الش دارد عالوه بر ارائه اطالعات جامع روند 
رس��یدگی به درخواستهاي مردمی را کوتاه کند.وی ادامه داد: خدمات 
وزارت راه و شهرس��ازی در قال��ب همه بخش هاي ای��ن وزارت خانه از 
جمله حوزه راهداری، ریلی، هوایی، مس��کن و شهرسازی طبقه بندی 
ش��ده است.وحتي بیش از 400 ش��هردار نیز در حوزه خدمات شهري 
در این سامانه پاسخگو هستند.مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق 
شهروندي وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: شهروندان با مراجعه به 
س��امانه" ش��هراه "به ادرس  shahrah.mrud.ir خدمت مورد نیاز 
خود را به صورت الکترونیکی ثبت می کنند، این خدمات پس از ثبت به 
صورت متمرکز به حوزه مربوطه ارائه  شده و حوزه مربوطه در یک زمان 
مشخص به درخواست شهروندان پاسخ داده و سپس از شهروند متقاضی 

خدمت بازخورد انجام درخواست دریافت خواهد شد.

مراسم تجلیل از کارگران زحمتکش 
شهرداری بندر بوشهر

بوش�هر- خبرن�گار فرصت 
ام�روز- همزم��ان ب��ا روز جهانی 
کار و کارگر در آیین��ی از کارگران 
زحمتکش ش��هرداری بندر بوشهر 
تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی 

ش��هرداری بندر بوشهر،دراین مراسم ش��هردار،تعدادی از اعضای شورای 
شهر،معاون عمرانی و خدمات شهری،مدیرعامل سازمان پسماند،مدیرعامل 
سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی ،مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
و جمعی دیگر از مس��ئولین شهرداری بندر بوشهر و کارگران زحمتکش 
شهرداری بوشهر به همراه خانواده های ایشان حضور داشتند. شهردار بندر 
بوشهر در این مراسم با تبریک روز کارگر گفت: بدون شک اگر تالش های 
متعهدانه کارگران خس��تگی ناپذیر ش��هرداری بوشهر نبود بوشهر را این 
چنین زیبا و آباد نمی دیدیم. غالمعلی میگلی نژاد ادامه داد:در واقع کار و 
فعالیت شبانه روزی کارگران این شهرداری، در کنار کارکنان و مسئوالن 
شهرداری باعث ایجاد حرکتی جهادگونه برای داشتن بوشهری توسعه یافته 
شده تا در سایه این تالش ها تک تک شهروندان بتوانند در رفاه و آسایش 
زندگی و از زیبایی های آن لذت ببرند. در این مراسم، لوح سپاس از طرف 
مدیرکل خدمات ش��هری سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور به 
مسعود غالمزاده فرد مدیرعامل س��ازمان پسماند به عنوان سازمان برتر 
شهرداری بندر بوشهر در س��ال 95 اعطا شد. در پایان این مراسم با اهدا 
تندیس و لوح س��پاس از طرف ش��هردار میگلی نژاد،اعضای شورای شهر 
،مدیرعامل سازمان پسماند و برخی دیگر از مسئولین شهرداری از زحمات 

صادقانه  کارگران متعهد شهرداری بوشهر تجلیل به عمل آمد.

تجلیل فرماندار زرندیه از مرتضی 
جالیی فر رئیس ناحیه ساوه 

اراک- خبرن�گار فرصت امروز- جعفر نخس��تین، سرپرس��ت 
فرمانداری و رئیس ش��ورای مدیریت بحران زرندیه با اهدای لوح تقدیر 
از مرتضی جالیی فر، رئیس ناحیه ساوه تجلیل نمود .  به گزارش روابط 
عمومی منطقه اس��تان مرکزی  وی اماده باش شبانه روزی  ایشان در 
مدیریت وضعیت غیر مترقبه برف و کوالک در زمس��تان اخیر را مایه 
وظیفه شناس��ی و هماهنگی کامل با ستاد مدیریت بحران شهرستان 
زرندیه دانس��ته و از عملکرد مرتضی جالیی فر در امر سوخت رس��انی 

تجلیل نمودند .

اخبار

معاون امدادو نجات هالل احمر قزوین:
طغیان رودخانه  های اسفرورین مهار شد

قزوین � مس�عود زارع � مع��اون امداد و 
نجات هالل احمر قزوین بیان کرد: هدف اولیه ما 
تخلیه آب بود تا مانع ورود این سیالب به منازل 
مسکونی شویم که با همت و مشارکت مردمی 
و تهیه گونی های ش��نی مانع تخریب خانه های 
مردم این منطقه ش��دیم. حکمت اهلل هاشمی در گفتوگو با خبرنگار 
اجتماع��ی صبح قزوین، درب��اره علل طغیان رودخانه در اس��فرورین 
اظهار کرد: رودخانه هایی در منطقه اس��فرورین که به مدت 15 سال 
خشک و بی آب بودند به دلیل بارندگی های اخیر در این منطقه دچار 
طغیان ش��دند.  وی در ادامه افزود: س��اعت 21 شب یکشنبه  طغیان 
رودخانه های اسفرورین که از داخل شهر عبور می کنند باعث ورود آب 
به روس��تا های همجوار و مزارع کشاورزان و برخی از مناطق مسکونی 
این شهر شد.   معاون امدادو نجات هالل احمر قزوین اذعان کرد: علت 
این طغیان رودخانه را باید فرماندار تاکستان و مدیریت بحران استان 
اعالم کنند و وظیفه س��ازمانی ما امدادرسانی به مردم این منطقه بود 
که از شب تا ابتدای صبح دوشنبه نیرو های هالل احمر و آتش نشانی 

مشغول به فعالیت بودند.  

معاون وزیر بهداشت :
میانگین سهم سالمت در کشور پس از 

اجرای طرح تحول سالمت به  ۷.۲ درصد 
رسیده است که ۱.۳درصد با میانگین 

منطقه فاصله داریم
ساری – عباسی - معاون 
وزیر بهداش��ت میانگین سهم 
سالمت در منطقه را 8.5 درصد 
دانس��ت و افزود: این درصد در 
کشور پس از اجرای طرح تحول 
س��المت به 7.2 درصد رسیده اس��ت که 1.3درصد با میانگین منطقه 
فاصله داریم. طاهر موهبتی،معاون برنامه ریزی هماهنگی حقوقی و امور 
مجلس وزیر بهداش��ت در جلسه مشترک هیات های امنا و برنامه ریزی 
عملیاتي دانشگاه هاي علوم پزشکي کالن منطقه یک آمایش کشوربیان 
کرد: هیات امنا در ساختار کشور ،نقش مجلس در دولت را ایفا مي کنند. 
وی با بیان اینکه هیات امنا باید با قوانین آگاهی داش��ته باش��ند،افزود: 
 یکی از رویکردهاي که در هیات امنا به آن توجه شده است استفاده از 
چهره هاي مالي، اقتصادي، حقوقي و تخصصي کردن آن است.  موهبتی 
به  تش��کیل کمیسیون های مشترک دائمی،اشاره کرد و گفت : اعضای 
هیات امنا باید برای استفاده بهینه از ظرفیت این هیات اطالعات کافي 
را داش��ته باشند .معاون وزیر بهداش��ت به راه اندازی سامانه ای جهت 
آگاهی با قوانین جدید اشاره کرد و افزود : در این سامانه اخرین قوانین 
تدوین شده در اختیار هیات امنا قرار مي گیرد. وی با بیان اینکه هنوز 
نتوانسته ایم از ظرفیت هیات امنا در توسعه دانشگاه استفاده کنیم، گفت: 
برنامه عملیاتی در حوزه زمانی شرایط خاصي دارد و  امروز در سال اول 
برنامه شش��م توسعه قرار گرفتیم که باید از این فرصت استفاده کنیم. 
موهبتی بابیان اینکه در برنامه شش��م توس��عه به حوزه سالمت توجه 
ویژه ای شده است، گفت: در بند10 برنامه ششم توسعه پرداخت از جیب 
مردم به 25درصد کاهش پیدا کرده است. وی ادامه داد: تصویب مالیات 
دخانی��ات و کاهش پرداخت از جیب مردم گام ه��ای موثری در حوزه 

سالمت بود که مجلس برداشته است. 

اعزام 5 زائر به عتبات عالیات از محل 
اجرای نیت موقوفات شهرستان خوی 

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش 
»فرصت امروز« به نقل از روابط عمومی اداره کل 
اوقاف جبرئیل ابراهیم پورگفت : در راستای عمل 
به اجرای امینانه نی��ات واقفین از محل درآمد و 
عواید موقوفات��ی که نیت اعزام زائرین به عتبات 
عالیات داش��ته اند، تعداد پنج نفر زائر بار اولی به زیارت عتبات عالیات 
اعزام ش��دند. وی تصریح کرد : این طرح همزمان با سراسر کشور اجرا 
می شود و این زائرین از محل اجرای نیت موقوفه حاج میرزا ابراهیم آقا 
به عتبات عالیات اعزام ش��دند. ابراهیم پور اضافه کرد: این کاروان برای 
زیارت به کشور عراق اعزام و این زائرین به زیارت کربالی معلی، نجف 
اشرف، کاظمین و سامرا مشرف خواهند شد. وی عنوان کرد: در راستای 
رس��الت های سازمان اوقاف و امور خیریه برای نظارت و صیانت از نحوه 
اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین خیراندیش، طی سال های اخیر این 
اداره اقدام به بازخوانی دقیق وقف نامه در حوزه های اجتماعی، خیریه، 

امور مذهبی، دینی و بقاع متبرکه کرده است

توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس انجام شد 
توزیع ۲000نسخه بروشور ویژه انتخابات 

در سطح شهر قدس
ش�هرقدس- خبرنگار فرصت امروز - سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری قدس در آستانه انتخابات29اردیبهشت ماه 2000نسخه بروشور 
در سطح ش��هر توزیع کرد. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و 
ش��هرداری قدس، با توجه به نزدیک ش��دن به زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و شورا های اسالمی شهر و روستا در 29اردیبهشت ماه 
سالجاری ،سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گزیده ای از بیانات 
مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اهمیت انتخابات در کشور 
و ضرورت حضور آحاد مختلف مردم در پای صندوق های رای را در قالب 
بروشور تهیه و به تعداد2000نسخه در سطح مراکز فرهنگی و آموزشی 

و ادارات شهرستان توزیع کرد. 

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان ایالم خبر داد 
تعویض بیش از ۱۲ هزار کنتور خراب در 

سال گذشته
ایالم- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
استان ایالم گفت: این شرکت طی سال گذشته بیش از 12 هزار  دستگاه 
کنتور خراب را تعویض کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
استان ایالم، مهندس بیرنوندی گفت: این شرکت به منظور استانداردسازی 
انشعابات مشترکین در شهر های استان طی سال گذشته 12 هزار دستگاه 
کنتور خراب را که از این تعداد بیش از 3500 هزار کنتور بر اثر س��رما و 
یخ زدگی دچار ترکیدگی و شکستگی شده بودند، تعویض کرد. وی تصریح 
کرد: تعویض کنتور های خراب عالوه بر اینکه از پرت بیش از اندازه آب و 
اثرات منفی آن بر تأسیسات آبرسانی جلوگیری می کند، شرایط الزم به 
منظور کنترل مصرف و خدمات رسانی شایسته تر به مشترکین و شهروندان 
را نیز فراهم می کند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم با اشاره 
به اینکه شرکت آب و فاضالب در زمان نصب کنتور،تمامی نکات ایمنی 
از جمله عایق بندی و حفاظت لوله ها و کنتور، مناسب بودن محل کنتور 
و لوله کشی ساختمان و... را رعایت می کند، خاطر نشان کرد: در صورت 
بروز هرگونه مشکل ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی یاد شده هیچ گونه 
مسئولیتی متوجه شرکت آّب و فاضالب نخواهد بود. وی  افزود: به صفر 
رساندن کنتور های خراب در استان از اهداف اصلی شرکت می باشد اما به 
دلیل عدم رعایت اصول نگهداری از کنتورها متاسفانه در هر دوره قرائت 
شاهد این هستیم که بر تعداد کنتور های خراب افزوده می شود بنابر این 

کار تعویض کنتور کاری مستمر و دائمی می باشد.

تبریز - ماهان فالح- مدیرعامل س��ازمان 
آرامستان های ش��هرداری تبریز از اهدای یک 
دس��تگاه آمبوالنس پیش��رفته توسط یک خّیر 

تبریزی خبر داد. 
ب��ه گ��زارش خبرنگ��ار م��ا در تبری��ز، احد 
فالح��ی با اعالم ای��ن خبر گفت: در راس��تای 

ایف��ای مس��ئولیت های اجتماع��ی و به منظور 
بهبود وضعیت خدمات بهداش��تی و اجتماعی، 
آمبوالنس پیش��رفته حمل متوفی به س��ازمان 
آرامس��تان های ش��هرداری تبری��ز اهدا ش��د. 
مدیرعامل س��ازمان آرامس��تان های شهرداری 
تبری��ز در موض��وع مباحث خیری��ن  این نوع 

حرکت ه��ا را از باقی��ات الصالحات عمده ذکر 
و ابراز امیدواری کرد با خّیرین همکاری نموده 
و نیاز ه��ای خدماتی س��ازمان درجهت کاهش 
هزین��ه را مرتف��ع س��ازد. الزم به ذکر اس��ت 
خودروی آمبوالنس حمل متوفی نسبت با ارائه 
خدمات در درون سازمان فعالیت خواهد کرد.

رش�ت- مهناز نوبری- شرکت گاز استان 
گیالن بعلت پاسخگویي شایسته به مشترکین 
 ISO10002 خود در پایان سال 94 توانست
)اس��تاندارد بین المللي رس��یدگي به شکایات 
)اس��تاندارد   ISO10004 و   مش��تري( 
بین المللي س��نجش رضایت مشتري( را کسب 
نماید و در ادام��ه با بهبود کانال هاي ارتباطي 
شرکت سعي در افزایش رضایتمندي مشترکین 
نموده است. در همین راستا  مهندس ظهیري 
مدیرعامل ش��رکت گاز استان گیالن گفت: در 
سال گذشته بالغ بر 3200شکایت، درخواست 
و اط��الع رس��انی از طریق مب��ادی مختلف به 
س��امانه رس��یدگی به شکایات ش��رکت واصل 
گردی��د که تمام��ی آنها مورد رس��یدگی قرار 

گرفته و پاس��خ الزم به آنها داده شد. ظهیري 
اظهار داش��ت: شرکت گاز گیالن برای دریافت 
شکایات و درخواس��ت های مردم و مشترکین 
عزی��ز راه   های متعددی از جمل��ه تلفن گویای 
3414، فکس، س��ایت، س��امانه پیامکی، دفاتر 
پیش��خوان و ایمیل را راه اندازی کرده اس��ت 
ولی عمده م��وارد دریافتی از طریق تلفن گویا 

می باشد که حدود 94 درصد موارد را به خود 
اختصاص داده است. وي در ادامه گفت: تمامی 
ش��کایات و درخواس��ت های وارده به دقت در 
سامانه رس��یدگی به شکایات ش��رکت ثبت و 
کد رهگیری به آن تخصیص می یابد و پاس��خ 
آن از طریق مس��ئولین مربوط��ه دریافت و به 
متقاضیان ارائه می ش��ود. مدیرعامل ش��رکت 
گاز استان گیالن گفت: نظر به اهمیت بررسی 
دقیق شکایات، کمیته رسیدگی به شکایات هر 
ماه تش��کیل و اهم موارد دریافتی و پاسخ های 
ارس��الی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و 
اقدامات بهبود الزم جهت عدم تکرار در آینده 
م��ورد تصویب قرار می گی��رد. ظهیري با بیان 
اینکه بیش��ترین ش��کایات وارده مربوط به گاز 

بها و عوامل تش��کیل دهنده صورتحس��اب گاز 
بوده گفت: گاز بها و عوامل تشکیل دهنده آن 
از جمله عوارض گازرس��انی و مالیات بر ارزش 
افزوده و ... مواردی هستند که بر اساس قانون 
بودجه و ضوابط قانونی از مش��ترکین دریافت 
می ش��ود و تالش می ش��ود تا اطالع رس��انی 
کامل��ی از نح��وه محاس��به صورتحس��اب گاز 
از طری��ق مب��ادی مختلف ص��ورت گیرد. وي 
ادام��ه داد: در خص��وص مش��کالت مربوط به 
عدم توزیع، توزیع اش��تباه و یا توزیع با تأخیر 
صورتحس��اب های گ��از، پروژه بهب��ود تولید و 
صدور صورتحس��اب آنالی��ن تعریف و تصویب 
ش��ده اس��ت و از اول خرداد امس��ال به صورت 

کامل در استان اجرایی می شود. 

خّیر تبریزی  یک دستگاه آمبوالنس پیشرفته به سازمان آرامستان ها اهدا کرد

پاسخگویي دقیق و به موقع به درخواست ها و شکایات براي جلب رضایت مشترکین، از مهم ترین اهداف شرکت گاز است



یک کارشناس: 
 انتشار گزارش کیفی خودروها

به نفع خودروسازان است

یک کارش��ناس صنع��ت خودرو گفت که انتش��ار محدود 
و گزین��ش ش��ده گ��زارش ارزیاب��ی کیفی��ت خودروه��ای 
داخل��ی نقض حقوق مصرف کنندگان ب��وده و کمکی نیز به 
خودروس��ازان برای ارتقای کیفیت محصوالت ش��ان نخواهد 

کرد. 
ابوالفض��ل خلخال��ی در گفت وگو با ایس��نا، در واکنش به 
محدودس��ازی انتش��ار عمومی گزارش های ارزیابی کیفیت 
خودروهای داخلی، اظهار کرد: اینکه برای پوش��اندن برخی 
معای��ب و ایرادات در خودروهای داخل��ی نمرات منفی را از 
گزارش ه��ای ارزیاب��ی کیف��ی این محصوالت ح��ذف کنند 
تنه��ا پاک کردن صورت مس��ئله بوده و کمک��ی به مردم و 

مصرف کنندگان نخواهد کرد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در جهان در ارزیاب��ی وضعیت کیفی 
خودروه��ای در حال تولید حدود ۱۶ ویژگی مختلف در این 
محصوالت مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد، خاطرنشان 
ک��رد: در این ارزیابی ها وضعیت خ��ودرو از نظر ویژگی هایی 
چون قوای محرکه، ارتعاشات، تزئینات و ظاهر خودرو مورد 

بررسی قرار می گیرد. 
عض��و هیأت علمی دانش��گاه عل��م و صنع��ت ادامه داد: 
بنابرای��ن در این ش��رایط که نم��رات منف��ی خودروها از 
گزارش ه��ای ارزیابی کیفی حذف ش��ده و خودروها تنها از 
نظر تعداد س��تاره های دریافتی رده بندی شده اند، نمی توان 
ارزیابی دقیق و کامل��ی از وضعیت کیفیت این محصوالت 

داشت. 
وی اف��زود: ای��ن در حالی اس��ت که اعالم نم��رات منفی 
خودروه��ای در حال تولید باعث شفاف س��ازی در وضعیت 
کیفیت خودروهای داخلی ش��ده و به رقابتی ش��دن بازار و 

حفظ حقوق مصرف کنندگان خودرو کمک خواهد کرد. 
خلخالی با بیان اینکه اگر نمرات منفی خودروهای در حال 
تولید به صورت شفاف و منظم منتشر شود خودروسازان نیز 
مجبور به ارتقای دائمی کیفیت محصوالت ش��ان برای ایجاد 
رقابت پذیری و جذب مصرف کنندگان خواهند ش��د، تصریح 
کرد: ام��ا ادامه روال فعلی و منتش��ر نک��ردن نمرات منفی 
خودروهای داخلی تنها باعث بی انگیزگی خودروسازان برای 

ارتقای کیفیت محصوالت شان خواهد شد. 
پیش از این ایس��نا گزارش داده بود که ش��رکت بازرسی 
کیفیت و اس��تاندارد ای��ران برخی بخش ه��ای گزارش های 
ماهان��ه ارزیابی کیفی��ت خودروهای داخل��ی از جمله نمره 
 منف��ی خودروه��ا را که مرب��وط به وضعیت ش��اخص های 
 ۹ گان��ه ای همچون وجود س��روصدای اضاف��ی، نفوذ آب و 
گرد و غبار در خودرو، وضعیت تزئینات داخلی، کیفیت رنگ 
و ایرادات بدنه خودرو اس��ت از نسخه عمومی این گزارش ها 

حذف کرده است. 
در پیگیری علت این موضوع نیز ش��نیده ش��د که اعمال 
فش��ار یکی از خودروسازان کوچک مونتاژکننده خودروهای 
چینی باعث محدود شدن گزارش های عمومی ارزیابی کیفی 

خودروهای داخلی شده است. 
پی��ش از این با ارزیابی نمرات منف��ی خودروهای داخلی، 
گزارش هایی درباره ایرادات کیفی خودروهای در حال تولید 
از جمل��ه درب��اره وجود مش��کل نفوذ آب و گ��رد و غبار در 
برخی خودروهای داخلی ش��امل س��ایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، 
س��ایپا ۱۳۱، تیبا، تیبا هاچ بک )محصوالت س��ایپا(، سمند 
تبری��ز )محص��ول ایران خ��ودرو( و ام وی ام ۵۵۰ )محص��ول 

خودروسازی مدیران( منتشر شده بود. 
 

کارپینو تخفیف های ویژه ای را برای 
رفت و آمد به نمایشگاه کتاب اعالم کرد

 همانط��ور ک��ه احتم��اال در جریان هس��تید نمایش��گاه 
بین المللی کتاب تهران از دیروز )س��یزدهم اردیبهشت( در 
محل نمایشگاه آفتاب واقع در اتوبان خلیج فارس آغاز به کار 

کرده و به مدت ۱۰ روز در آن دایر خواهد بود. 
اگر خاطرتان باشد به غیر  از یک یا دو سال اخیر، نمایشگاه 
کتاب در مصالی تهران برگزار می شد که به خاطر مشکالت 
ترافیک��ی و کمبود فضا با تصمیم نهاد برگزار کننده به محل 
ش��هر آفتاب انتقال یافت. با در نظر داش��تن این جابه جایی، 
رفت و آمد به نمایشگاه برای خیلی ها دشوار و بسیار پرهزینه 

شد و حتی بسیاری قید بازدید از آن را زدند. 
با در نظر داش��تن هزینه ه��ای رفت و آمد و دوری موقعیت 
درخواس��ت  اپلیکیش��ن  نخس��تین  کارپین��و،  نمایش��گاه، 
تاکسی های رس��می )خودروهای زرد و س��بز( شهر تهران، 
با ارس��ال بیانیه ای برای دیجیاتو اعالم کرد که تخفیف های 
ویژه ای را برای بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران و رفت و آمد به محل برگزاری آن در نظر گرفته است. 
طب��ق اعالم کارپینو برای نخس��تین س��فر هر مس��افر تا 
۱۰هزارتوم��ان تخفیف ب��ا کد carp_bk و ب��رای کاربران 
کارپین��و ۱۵درصد تخفیف با کد carp_exhbk2  در نظر 

گرفته شده است. 
گفتنی اس��ت هم اکنون صرفا رانندگان کارپینو هس��تند 
ک��ه مجوز عبور و مرور به فضای داخل نمایش��گاه را دارند و 
می توانند مس��افران را جلوی در ورودی سالن  ها و غرفه  های 

داخل محوطه نمایشگاه کتاب پیاده و سوار کنند. 
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ب��ا آغاز تولید پژو ۲۰۰۸ به عنوان نخس��تین 
خ��ودروی پس��ابرجامی می توان گف��ت دوران 
تاخت وتاز خودروهای چینی در ایران به پایان 

رسیده است. 
ح��دود یک ده��ه پیش خودروه��ای چینی 
جای��ی در صنعت خ��ودروی ایران نداش��تند. 
آن زمان یک��ی دو خودروس��از کوچک برخی 
خودروهای چینی را به شکلی محدود در ایران 

مونتاژ می کردند. 
اما از اوایل دهه ۹۰ با آغاز برخی تحریم های 
خارج��ی ک��ه منجر به خ��روج خودروس��ازان 
ک��ره ای، ژاپن��ی و اروپای��ی از ای��ران ش��د، 
خودروس��ازان چینی از فرصت استفاده کرده و 
س��عی کردند جای خالی برخی خودروها را که 
تولید آنها متوقف شده بود در ایران پر کنند. 

گس��ترده  حض��ور  آغ��از  وضعی��ت  ای��ن 
خودروس��ازان چینی در ایران ب��ود، به گونه ای 
که در س��ال های تحریم عالوه ب��ر آنکه مونتاژ 
خودروه��ای چین��ی در ای��ران رش��د حدودا 
دوبراب��ری داش��ت، واردات خودروهای چینی 

آماده نیز به ایران آغاز شد. 

در آن زمان خودروسازان چینی ضعف اصلی 
صنعت خودروی ایران را که نبود تنوع محصول 
و قدیمی بودن بیش��تر خودروهای پرتیراژ در 
ح��ال تولید بود به درس��تی تش��خیص داده و 
ب��ا عرضه خودروهایی ب��ا ظاهر جدید و متنوع 
و البت��ه با قیم��ت و کیفیت پایین توانس��تند 
مصرف کنندگان ایران��ی را به محصوالت خود 

جلب کنند. 
در دوره تحری��م  ب��ه دلی��ل قط��ع ارتباط با 
خودروسازان آس��یایی و اروپایی معتبر، حضور 
خودروس��ازان چینی در ای��ران روند صعودی 
داش��ت، به گونه ای که بیش��تر خودروس��ازان 
داخلی همکاری با خودروس��ازان چینی را آغاز 
کردند. به دنب��ال چنین روندی کارشناس��ان 
نس��بت به تبعات حضور گسترده خودروسازان 
چین��ی در کش��ور و چینی زاس��یون صنع��ت 

خودروی ایران هشدار می دادند. 
اما از حدود دو س��ال پیش با مطرح ش��دن 
برجام و اجرایی ش��دن آن، روند رفع تحریم ها 
و بازگش��ت خودروس��ازان معتب��ر آس��یایی و 
اروپایی به ایران آغاز ش��د و س��ال گذشته نیز 

ش��رکت هایی چون پژو و س��یتروئن ب��ا انعقاد 
قراردادهای جدید رس��ما فعالی��ت خود را در 

ایران از سر گرفتند. 
ب��ه دنب��ال بازگش��ت و فعال ش��دن مجدد 
خودروس��ازان مط��رح بین الملل��ی در ای��ران، 
تولی��د انب��وه خ��ودروی پ��ژو ۲۰۰۸ به عنوان 
نخس��تین خودروی پسابرجامی از روز گذشته 
با حضور رئیس جمهوری آغاز ش��د؛ آغازی که 
کارشناسان آن را شروع پایان دوران تاخت وتاز 

خودروهای چینی در ایران می دانند. 
در این زمینه کارشناس��ان معتقدند که پس 
از این با به تولید رس��یدن دیگ��ر خودروهای 
پس��ابرجامی خودروه��ای چین��ی ب��ه تدریج 
در ب��ازار ای��ران من��زوی خواهند ش��د و اگر 
خودروسازان داخلی بتوانند خودروهای جدید 
را ب��ا قیمت مناس��ب در ایران عرض��ه کنند، 
مونتاژ و واردات بس��یاری از خودروهای چینی 

متوقف خواهد شد. 
در ای��ن زمین��ه عضو هیأت علمی دانش��گاه 
عالمه طباطبایی می گوید: خوشبختانه ثمرات 
برج��ام و رف��ع تحریم ها در اقتصاد کش��ور به 

تدریج در حال نمایان شدن است به گونه ای که 
فضای اقتصادی ایران در تعامل دوباره با جهان 

در حال احیا شدن است. 
امراهلل امینی با بیان اینکه روند حضور مجدد 
خودروس��ازان مطرح بین المللی در ایران ما را 
از خودروس��ازان چین��ی بی نی��از خواهد کرد، 
خاطرنش��ان می کند: با آغاز تولید خودروهای 
ب��ه روز و جدید در ایران خودروهای بی کیفیت 
چین��ی به تدریج مش��تریان خود را از دس��ت 
خواهند داد.  وی ادامه می دهد: از روز اجرایی 
شدن برجام مش��خص بود که دوره نیازمندی 
بازار ایران به خودروهای چینی به پایان رسیده 
اس��ت و با تغییر ش��رایط، خودروسازان چینی 
برای ادامه بقا در بازار ایران راه س��ختی پیش 

رو خواهند داشت. 
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
خاطرنش��ان می کند: خودروسازان چینی برای 
ادامه حضور در ایران باید به س��رعت نس��بت 
به افزایش کیفی��ت و همچنین کاهش قیمت 
محصوالت خود در ای��ران اقدام کنند، در غیر 

 این صورت از بازار حذف خواهند شد. 

با تولید نخستین خودروی پسابرجامی

عصر خودروهای چینی در ایران به پایان رسید

بعد از معرفی دنا پالس در زمس��تان س��ال 
۹۵ از س��وی ایران خودرو روز گذشته با حضور 
رئیس جمهور خط تولید انب��وه این خودرو در 
ایران خودرو رس��ما افتتاح ش��د تا در ماه های 
آینده ش��اهد حضور این خودرو در خیابان های 
کش��ور باش��یم، به همی��ن مناس��بت نگاهی 
انداخته ایم به تفاوت های دنای معمولی با دنای 

جدید ایران خودرو به نام »دنا پالس«. 
دنا پالس از لح��اظ فنی تغییری با دنا ندارد 
و بیش��تر تغییرات اعمال ش��ده مربوط به بدنه  
خودرو است. نخستین تغییری که در ظاهر دنا 
پالس می توان مشاهده کرد، وجود سانروف در 
خودرو اس��ت که از این لح��اظ می توان گفت 
که ش��اهد حضور نخس��تین خودرو با سانروف 
فابریک کارخانه در خودروهای زیر ۵۰ میلیون 

تومان تولید ایران خودرو هستیم. 
دوربین عقب نی��ز به صورت پیش فرض روی 
دنا پالس نصب ش��ده است که البته این آپشن 
در محص��والت آین��ده ایران خ��ودرو مانند پژو 

۲۰7 جدید نیز وجود دارد. 

یکی دیگر از تغییرات دیگر دنا پالس نسبت 
به دنای معمولی وجود خطوط در بدنه خودرو 
اس��ت که این خطوط از قسمت جلوی خودرو 

شروع شده و تا انتهای خودرو ادامه می یابد. 

طراحی جلو پنجره ای��ن خودرو تا حدی به روز 
ش��ده و طرح در و گلگیر عقب نیز به طور کامل 
تغییر کرده اس��ت. تغییر دیگر، چ��راغ ال ای دی 
نور روز یا day light  اس��ت ک��ه در چراغ های 

جلویی دنا پالس تعبیه ش��ده است. ایران خودرو 
با الگو گی��ری از طراحی روز دنیا چراغ های نئون 
را نی��ز به چراغ های جل��و و عقب دنا اضافه کرده 
اس��ت تا این خودرو از نظ��ر زیبایی بیرونی با دنا 
تفاوت هایی داش��ته باش��د.  دنا پ��الس از لحاظ 
مشخصات فنی مانند دنا است. این دو خودرو از 
موتور EF7 بهره می برند. این موتور حجم ۱۶4۶ 
سی سی )۱7۰۰ سی سی اسمی(، چهار سیلندر و 
۱۶ س��وپاپ دارد. حداکثر قدرت خروجی موتور 
دنا پالس ۱۱۵ اسب بخار است که در ۶۰۰۰ دور 
در دقیقه به دست می آید. استاندارد آالیندگی دنا 

و دنا پالس یورو 4 است. 
دن��ای معمول��ی هم اکن��ون به ص��ورت صفر 
کیلومت��ر در کارخانه با قیم��ت 4۲ میلیون و 
۶۸۰ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می شود و آنطور 
که اعالم ش��ده است نیز بناس��ت دنا پالس از 
سوی ایران خودرو با قیمت 4۶ میلیون و ۳۱۹ 
هزار تومان در بازار عرضه ش��ود که این عرضه 
از امروز با پیش پرداخ��ت ۲4 میلیون تومان و 

موعد تحویل مرداد تا آذر کلید خورده است. 

قیمت گذاری در سگمنت کراس اوورها به دلیل محبوبیتی 
ک��ه در بازار ایران دارد همیش��ه مورد توجه واردکنندگان و 
نمایندگی های رس��می بوده اس��ت، اما در این روزها شاهد 
قیمت گذاری های قابل تام��ل در برخی خودروهای وارداتی 

این سگمنت هستیم.
س��گمنت کراس اوور یکی از محبوب ترین س��گمنت های 
دنی��ای خ��ودرو خصوصا در ایران محس��وب می ش��ود. این 
محبوبیت باعث توجه واردکنندگان رس��می و غیررسمی به 

واردات خودروهای شاسی بلند به بازار ایران شده است.
عالق��ه خریداران به خودروهای شاس��ی بلن��د پای انواع 
خودروهای شاس��ی بلند از محصوالت چینی تا خودروهای 
لوکس اروپایی را به ایران باز کرد که بازه قیمتی ۶۰ میلیون 

تومان تا یک میلیارد و اندی را شامل می شود.
 در می��ان این تنوع قیمت در بازار ای��ران تعدادی از این 
خودروها که رنج قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون را دربرمی گیرد 
از اس��تقبال باالیی میان ایرانیان برخوردار شد و به عبارتی 
بازار خودرو اقبال بیش��تری به این دس��ته از کراس اوورها 

نشان داد.
در ای��ن میان واردکنندگان رس��می به س��مت معرفی و 

رونمایی محصوالت جدید متمایل ش��دند تا جایی که شاهد 
حضور تع��دادی از بهترین محصوالت برندهای آس��یایی و 
اروپایی در بازار خودروی ایران در یکی دو سال اخیر بودیم.

این معرفی خودروهای جدید خودروس��ازان داخلی را هم 
ب��ه تکاپو ب��رای ورود در این عرصه وادار ک��رد تا جایی که 
ایران خ��ودرو پس از مدت ه��ا چانه زنی پژو ۲۰۰۸ را به بازار 

معرفی کرد.
در بی��ن نمایندگی های رس��می که اقدام ب��ه رونمایی از 
محصوالت خود کردند دو خودرو توجه بیش��تری را به خود 
جلب کرد که یکی از آس��یا و دیگری از قاره س��بز به ایران 

آمد.
خودروی آس��یایی نیس��ان ایکس تریل بود ک��ه ایرانی ها 
خاطرات خوبی از س��واری با خودروه��ای این برند در ذهن 
داش��تند و خ��ودروی اروپایی هم رنو کولئ��وس بود که اگر 
رنو را یار دیرین خودروس��واران ایرانی خطاب کنیم س��خن 

گزافی نیست.
اما چرا توجه ما به این دو خودرو جلب شده است؟

به جز اش��تراکاتی که این دو خودرو در همکاری برندهای 
رنو و نیسان با یکدیگر دارند هر دو روی یک پلتفرم مشترک 

س��اخته شده اس��ت اما موردی که باعث جلب توجه ما شد 
هیچ کدام اینها نیست!

مش��کل ما در نحوه قیمت گ��ذاری این خودرو از س��وی 
نمایندگی رسمی این برند در ایران است!

نماینده رنو در ایران برای محصول کولئوس که جدیدترین 
محصول رنو در جهان محس��وب می ش��د و تقریبا همزمان 
با س��ایر نق��اط جهان در ایران نیز معرفی ش��د قیمت ۱۹۹ 
میلی��ون و ۵۰۰ هزار توم��ان را اعالم کرد و به پیش فروش 
کولئوس مش��غول شد اما نماینده نیسان در ایران با انتخاب 
قیمت ۲4۸میلیون تومانی برای این محصول به نوعی باعث 

تعجب عالقه مندان و خریداران خودرو شد.
 حاال چطور می شود دو خودرویی که از نظر فنی مشابهت 
بس��یاری با یکدیگر دارد و در واردات، ش��رایط و هزینه های 
یکس��انی را متحمل می ش��ود با تفاوت قیم��ت ۵۰ میلیون 
تومانی آن هم از سوی نماینده رسمی به بازار عرضه شود؟

ه��ر چند نماینده رن��و در قیمت گذاری رن��و کولئوس به 
دامپینگ کردن از س��وی برخی رقبا متهم ش��د اما واقعیت 
این اس��ت ک��ه در ب��ازار رقابتی خ��ودرو قیمت گ��ذاری از 

مهم ترین عوامل موفقیت به شمار می آید.

قیمت گذاری نیسان در ایران، خوب یا بد؟

تفاوت خودروی دنا پالس با دنای معمولی چیست؟

گزارش2

خبر خبر

جزییات قرارداد ایران خودرو با ال جی 
برای طراحی محصول

مدیرعام��ل ایران خ��ودرو دیروز در حالی خب��ر از انعقاد 
تفاهم نامه طراحی و تولید پلتفرم با پنج شرکت خارجی داد 
 )LG( که به گفته منابع آگاه، یکی از این شرکت ها، ال جی
کره جنوبی اس��ت. این ش��رکت در بخش طراحی محصول 
دارای زیرمجموعه های مهندسی بوده و در حوزه خودروهای 

برقی و هیبرید نیز فعالیت دارد.
آنطور ک��ه مدیرعامل ایران خودرو اع��الم کرده، با امضای 
این تفاهم نامه ها تمام قطعه سازان داخلی در طراحی خودرو 
حضور خواهند داش��ت و محصوالت با 7۰۰درصد س��اخت 

داخل و با استاندارد روز جهانی تولید می شود.
 هاشم یکه زارع البته در جریان همایش بین المللی صنعت 
خودرو طی س��ال گذش��ته نیز وعده امضای ق��رارداد با یک 
ش��رکت ط��راح بین المللی را داده بود، ک��ه البته تا به امروز 

خبری از سرانجام آن منتشر نشده است.
 هرچن��د با توجه ب��ه هدفگذاری جدی��د ایران خودرو در 
زمینه طراحی محصول، گم��ان می رفت و هنوز هم می رود 
که این ش��رکت با بزرگان دنیا از جمله پنین فارینای ایتالیا 
وارد همکاری ش��ود، با این حال گویا تفاهم نامه با ال جی نیز 

نهایی شده است.
 در ای��ن م��ورد یک منبع آگ��اه به خودروک��ار می گوید: 
ایران خودرو اواخر سال گذشته مذاکراتی را با شرکت ال جی 
آغاز کرده و برای طراحی پلتفرم نیز به توافقاتی با این غول 

کره ای دست یافته است.
 این گفته او در شرایطی است که ال جی با وجود شهرتی 
که در عالم صوت و تصویر نزد ایرانی ها دارد، در حوزه ساخت 
قطعات الکترونیک بس��یار فعال بوده و حتی قطعات مربوط 

به خودروهای هیبریدی و برقی نیز به تولید می رساند. 
 جدای از اینکه طرفین خارجی مدنظر ایران خودرو کدام 
شرکت ها هس��تند، نفس اقدام این خودروساز در حرکت به 
سمت دستیابی به علم طراحی محصول، می تواند مسیر این 
بزرگ ترین خودروساز کشور را در جهتی مثبت تغییر دهد.

 

خودروسازان هدف گیری مشخصی برای 
توسعه صادرات ندارند

یک کارش��ناس صنع��ت خ��ودروی کش��ور در خصوص 
علل رون��د نزولی صادرات خودرو گفت: متاس��فانه صادرات 
خودروی کشور طی چند سال اخیر روند نزولی داشته و این 
ناشی از نبود جهت گیری های صادراتی از سوی مسئولین و 

خودروسازان است.
امراهلل امینی افزود: برای دستیابی به ارتقای توان صادرات 
خ��ودرو در کش��ور باید س��طح کیفی خودروه��ای تولیدی 

افزایش یابد و قیمت نهایی محصول مناسب سازی شود.
وی در ادامه تصریح کرد: متاس��فانه خودروس��ازان ایرانی 
هیچ گونه هدف گیری مشخصی برای توسعه صادرات خودرو 

ندارند و تنها به تولید برای مصرف داخل اتکا کرده اند.
وی اظه��ار داش��ت: ارتق��ای ت��وان صادرات��ی در گ��رو 
طراحی های جدید، شناس��ایی بازارهای صادراتی گسترده تر 
و انعقاد قرارداد با ش��رکای جدید است، بنابراین برای ایجاد 
تحول در رویه تولید صنعت خودروسازی و پیشرفت آن باید 

سیاست گذاری های صادراتی این صنعت تغییر یابند.
وی اذعان داش��ت: سیاس��ت گذاری های مقطعی از جمله 
ضعف های صنعت خودروس��ازی ایران است، چراکه توسعه 
ص��ادرات در این صنعت از طریق هدف گذاری های صادراتی 
دائم و س��ازمان یافته میسر است و نیاز به پشتیبانی دولت و 

مسئولین ذی ربط دارد.
امینی ابراز داشت: بر اساس افق ۱4۰4 صادرات خودرو در 
ایران باید به ۳۰درصد )یعنی صادرات یک میلیون دس��تگاه 
خودرو( رس��د و دستیابی به این هدف از طریق فراهم سازی 
ش��رایط تولید و زیرساخت ها از سوی دولت و وزارت صنایع 

و معادن ممکن می شود.
 

نقش برنامه ششم توسعه بر جریان خودروسازی در 
کشور: 

حرکت خودروسازان همسو با 
استانداردهای جهانی

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت: در صورتی که خودروس��ازان منطبق با استانداردهای 
جهان��ی حرکت نکنند، در ابتدای راه باق��ی مانده و از قافله 

پیشرفت جهانی عقب خواهند ماند. 
محمد رض��ا منص��وری اظه��ار داش��ت: بی ش��ک حضور 
خودروس��ازان خارجی در داخل کشور موجب ایجاد فضای 
رقابت��ی و افزای��ش کیفیت ب��رای ماندن در عرص��ه رقابت 
می ش��ود، به مصرف کنندگان نیز فرص��ت انتخاب بهتری را 

می دهد. 
وی تصری��ح ک��رد: در صورت��ی که بازار خودروی کش��ور 
رقابتی ش��ود، مصرف کنندگان می توانند خ��ودروی متنوع، 

با کیفیت و با قیمت مناسب تهیه کنند. 
وی اظه��ار داش��ت: ام��روز تمایل مش��تریان ب��ه خرید 
خودروه��ای داخل��ی با تالش خودروس��ازان ب��رای ارتقای 
کیفی��ت و کاه��ش قیم��ت تمام ش��ده ارتباط مس��تقیمی 
دارد، به طوری که هم��ت در این زمینه منجر به عدم ورود 
خودروهای بی کیفیتی که ظاهری جذاب دارند، خواهد شد. 
وی ب��ا تاکید بر نظارت دقیق تر دول��ت بر صنعت خودرو 
گف��ت: نظ��ارت بیش��تر وزارت صنعت، مع��دن و تجارت بر 
عملکرد خودروس��ازان یکی از ضرورت هایی اس��ت که برای 

تولید با کیفیت، باید در دستور کار قرار بگیرد. 
نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای اسالمی 
افزود: متاس��فانه انحص��اری بودن فرآیند تولی��د خودرو در 
ایران، عدم توجه به مش��تری  مداری و انجام هزینه های الزم 
ب��رای ارتقای کیفیت، از دالیل پایین بودن کیفیت برخی از 

خودروهای تولیدی است. 
منصوری با اش��اره ب��ه لزوم نگاه ویژه ای ب��ه بهره وری در 
صنعت خودرو، خاطر نشان کرد: حضور سرمایه گذار خارجی 
و برندهای معتبر خودروسازی در داخل کشور و ایجاد توافق 
همکاری مش��ترک می تواند خودروسازی ایران را از وضعیت 
کنونی نجات دهد، چرا که راه دستیابی به چشم انداز ۱4۰4 
و افزایش بهره وری مشارکت با برندهای مطرح خودروسازی 
در دنیا است.  وی همچنین ضمن اشاره به تاثیر برنامه ششم 
توسعه بر جریان خودروسازی در کشور افزود: اجرای برنامه 
شش��م توسعه حاشیه امن خودروس��ازان و برخی از مدیران 
در این بخش را از بین برده و موجب می ش��ود خودروسازان 
ب��رای تولید و طراحی خودروه��ای جدید و افزایش کیفیت 

خودروهای تولیدی اقدام جدی تر کنند. 
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وزیر اطالعات، رس��انه ها را از پرداختن به مباحث 
مضر برای اعتماد عمومی پرهیز داد و گفت: موضوع 
مدیران دو تابعیتی در دس��ت بررسی است اما به طور 
کلی بیش��تر لیست 53 نفره قوه قضاییه اقامت کشور 

دیگری را دارند، نه تابعیت. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، حجت االس��الم و المس��لمین 
س��یدمحمود علوی دیروز پس از جلسه هیأت دولت 
گف��ت: این موضوع در دس��ت بررس��ی اس��ت و هر 
زمان نتیجه مش��خص شود، به دستگاه قضایی اعالم 
می کنی��م. ما وارد بحث های رس��انه ای بی خاصیت و 
مض��ر ای��ن موضوعات که ب��ه اعتم��اد عمومی ضرر 

می زند، نمی شویم. 
وزیر اطالعات ادامه داد: این آخرین صحبتی است 
ک��ه درباره مدیران دوتابعیتی می کنم چون این گونه 

موضوعات هیچ فایده ای برای جامعه و کشور ندارد و 
نتیجه آن سوزاندن اعتماد مردم است. 

علوی اضافه کرد: کلی می گویم که اکثر افرادی که 
در این لیست 53 نفره اعالم شده اند، کسانی هستند 
که اقامت کش��ورهای خارجی دارند نه تابعیت. هیچ 
وق��ت به ف��ردی که اقامت کش��ور دیگ��ری را دارد، 

دوتابعیتی گفته نمی شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: گرین کارت، تابعیت نیست 
و از نظر قانون کس��ی با داش��تن گرین کارت ممنوع 
نیس��ت، اما م��ا به عنوان دس��تگاه اطالعاتی روی آن 

حساسیت به خرج می دهیم. 
وزیر اطالعات گفت: بحث حساس��یت اطالعاتی با 

بحث منع قانونی متفاوت است. 

وزیر اطالعات: بیشتر لیست دوتابعیتی ها، اقامت دارند نه تابعیت

س�یدابراهیم  حجت االس�الم    
انتخابات ریاست  رئیسی، کاندیدای 
جمهوری با حضور در مس�جد جامع 
ایالم گفت: من از حق خودم در برابر 
همه حرف هایی که درب�اره ام زدند، 
گذش�تم اما نمی توانم در برابر آنچه 
درباره امام رضا)ع( و انقالب گفتند، 
گذش�ت کنم. من کس�ی نیستم که 

بتوانم از حق مردم بگذرم. 

مصطفی میرسلیم با انتقاد از قالیباف گفت: مطرح کردن بحث 4 و 
96 درصد و تقسیم ملت به دو دسته، تنها یک شعار برای کوبیدن 

رقیب بود

تیتر اخبار

 ٦٨ م��اده  مش��مول  رس��انه های  تخلف��ات  ج��دول 
روز دو  در  جمه��وری  ریاس��ت  انتخاب��ات   قان��ون 

 ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت  ماه منتشر شد. به گزارش ایسنا، طبق 
جدول تخلفات رسانه های مشمول ماده ٦٨ قانون انتخابات 
)از س��اعت ۱۴ روز ۱۰ اردیبهشت  ماه تا ساعت ۱۴ روز ۱۱ 
اردیبهشت  ماه( خبرگزاری »تسنیم« ۲۲ مورد، خبرگزاری  
»فارس« ۱٦ مورد، خبرگزاری »مهر« ۱3 مورد، خبرگزاری 
»دانش��جو« ٦ مورد، خبرگزاری »ایس��نا« ۴ مورد، روزنامه 
»کیهان« ۴ مورد، خبرگزاری »ایمنا« 3 مورد و خبرگزاری 
»ایرنا« و روزنامه های  »ش��هروند« و »ایران« هر کدام یک 
مورد تخلف داش��ته اند. بر این اساس، خبرگزاری »تسنیم« 
هش��ت مطلب علیه و یک مطلب له حجت االس��الم حسن 

روحانی، هفت مطلب له حجت االس��الم ابراهیم رئیس��ی، 
هفت مطلب له محمدباقر قالیباف و یک مطلب علیه و سه 
مطلب له اس��حاق جهانگیری منتشر کرده است. همچنین 
خبرگ��زاری »فارس« س��ه مطلب علیه و ی��ک مطلب له 
حجت االس��الم حسن روحانی، ۱۰ مطلب له حجت االسالم 
ابراهیم رئیس��ی، چهار مطلب ل��ه محمدباقر قالیباف، یک 
مطلب له اسحاق جهانگیری و یک مطلب علیه سیدمصطفی 
میرسلیم منتش��ر کرده است. خبرگزاری »مهر« دو مطلب 
علی��ه حجت االس��الم حس��ن روحانی، ی��ک مطلب علیه 
اس��حاق جهانگیری، شش مطلب له حجت االسالم ابراهیم 
رئیسی، س��ه مطلب له محمدباقر قالیباف و یک مطلب له 

سیدمصطفی میرسلیم منتشر کرده است. 

کدام رسانه ها بیشترین تخلف انتخاباتی را داشتند؟ 

 ایران ب�ا ۲1پله صع�ود در جدول 

جهانی سفر و گردشگری در مقایسه 
با چهار سال گذش�ته، برای سومین 
س�ال پیاپی رتبه نخس�ت جهان در 
ش�اخص رقابت پذی�ری قیمت برای 
گردش�گری را ب�ه دس�ت آورد و به 
ارزان تری�ن مقص�د  عب�ارت بهت�ر 

گردشگری دنیا شد.
امیر تتلو در پستی در صفحه شخصی اش نوشت که شنبه خودش را 
تحویل پلیس خواهد داد. گویا افرادی که برای او سند آزادی گذاشته اند 

سندشان را مطالبه کرده اند

تیتر اخبار

احس��ان علیخانی در برنام��ه »خندوانه« در مورد 
اینکه مهدی توتونچی گزارش��گر اعزامی به المپیک 
ریو در برنامه ای زنده خبر از فوت او داد گفت: ماجرا 
تقصیر او نبود، فقط  ای کاش پیش از اعالم خبر روی 

آنتن زنده، از تهران استعالم می کرد!«
تابستان سال گذشته بود که مهدی توتونچی یکی 
از گزارش��گران اعزامی ش��بکه ورزش به المپیک ریو 
در برنامه ای زنده خبر از فوت احس��ان علیخانی داد. 
علیخان��ی در این مورد گف��ت: آن روز من در دفترم 
ب��ودم، مدتی کار کردم و خوابم برد. با صدای یکی از 
بچه ها بیدار ش��دم که داشت بلند بلند می گفت باور 
کنید زنده اس��ت! همین جا خوابی��ده! موبایلم را که 
نگاه کردم دیدم به جز تعداد زیادی تماس از دس��ت 

رفته، عادل فردوسی پور هم همین طور مسلسل وار در 
حال گرفتن ش��ماره ام است! جواب که دادم با حالتی 
عجیب پرس��ید خوبی؟! گفتم خوبم! و او شروع کرد 
به داد و بیداد با کس��انی که آن طرف خط پیش��ش 
بودند. . . تا ساعت ها بعدش فقط جواب تلفن می دادم 

از مادر و خواهر و خاله بگیرید تا دوست و آشنا.
در ادامه رامبد جوان باز هم به خواندن جوک هایی 
پرداخ��ت که برای احس��ان علیخانی س��اخته اند که 
اکثرش��ان در م��ورد بغض های او در »ماه عس��ل« یا 
به گریه انداختن مهمان های��ش بود مثل »پیغام گیر 
احس��ان علیخانی؛ لطفا بعد از ش��نیدن صدای بغض 
پیغام بگذارید!« یا »احسان قبل از شروع برنامه هایش 

جلوی آینه؛ من بهتر بغض می کنم یا صابر ابر؟!«

روایت احسان علیخانی از اعالم خبر فوتش در برنامه ای زنده

نمایش�گاه  س�ی  امین  س�خنگوی    
بین الملل�ی کتاب ته�ران ب�ا تأکید بر 
در  انتخابات�ی  تبلیغ�ات  ممنوعی�ت 
نمایش�گاه گفت: نامزده�ای انتخاباتی 
اجازه نخواهند داشت که در راهروهای 
نمایش�گاه مصاحب�ه کنن�د و فضاهای 
انتخاب�ات  نامزده�ای  ب�رای  وی�ژه ای 
ریاس�ت جمهور قرار داده می شود تا در 
آن فضاها به سواالت خبرنگاران پاسخ 

دهند. 

عنوان نمایش »شماعی زاده« به دستور شورای نظارت و ارزشیابی 
اداره کل هنرهای نمایش�ی به »س�ماعی زاده« تغیی�ر یافت که از 

17اردیبهشت در تئاتر باران به روی صحنه می رود

تیتر اخبار

با وجود نتایج خوب در هفته های گذشته هیچ ضمانتی در 
راه ماندن مربی کروات روی نیمکت سپاهان در لیگ هفدهم 
وج��ود ندارد. به گزارش »ورزش س��ه« از نصف جهان خبر 
می رسد دو طرف در مذاکراتی که با هم برای تمدید قرارداد 
داشتند با اختالف فاحشی در راه مسائل مالی روبه رو هستند 
چ��ون کرانچار همانطور که در ابت��دای ورودش به اصفهان 
و آغاز مذاکرات برای جانش��ینی عبداهلل ویس��ی خواس��تار 
قراردادی یک و نیم ساله به ارزش تقریبی یک میلیون دالر 
شده بود حاال برای تمدید این قرارداد برای یک فصل دیگر 
روی مبل��غ 7۰۰ هزار دالر )چیزی در ح��دود ۲.5 میلیارد 
تومان( تأکید دارد که پرداخت چنین مبلغی برای باشگاهی 

مثل س��پاهان که با کم شدن بودجه فصل بعد روبه رو شده 
محال اس��ت. در پاسخ به این پیشنهاد اما سپاهانی ها تنها با 
پرداخت نیم��ی از این مبلغ موافقت کرده و تنها راه تمدید 
قرارداد را موافقت کرانچار با تخفیف 5۰ درصد از خواس��ته 
مالی دانس��ته اند. چیزی که به ش��دت از سوی مربی کروات 
با آن مخالفت شده تا طرفین برای رسیدن به تفاهم فاصله 
بس��یار دوری با هم داشته باشند. سپاهانی که امیدوار است 
ب��رای لیگ هفدهم بار دیگر تیمی در حد قهرمانی داش��ته 
باشد با توجه به کمبودهای مالی اصاًل نمی تواند بودجه ای به 
ای��ن اندازه برای مربی خود هزینه کند. از همین رو در تمام 
مذاکرات قبلی خواستار تخفیف از مربی کروات شده است. 

پیشنهاد 700 هزاردالری کرانچار به سپاهان

  کنفدراس�یون هندب�ال آس�یا به 
دلی�ل پرداخت نش�دن جریمه های 
ایران  هندبال  فدراس�یون  سنگین، 
را با خطر تعلیق مواجه کرده اس�ت. 
ای�ن جریمه ها به دلی�ل انصراف دو 
تیم ملی پس�ران نوجوان و دختران 
جوان بعد از قرعه کش�ی رقابت های 
آس�یایی و همچنی�ن اعت�راض ب�ه 
داوران برای ایران منظور شده است.

آخرین هفت�ه لیگ برتر فوتبال ای�ران امروز برگزار می ش�ود و بازی 
استقالل-س�پاهان از جمله دیدارهای تماش�ایی هفت�ه پایانی لیگ 

شانزدهم است

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

س��خنگوی کمیس��یون نظارت بر تبلیغات انتخابات 
از ناهماهنگ��ی صداوس��یما در پخ��ش برنامه ه��ای 

تبلیغاتی انتقاد کرد. 
به گزارش ایس��نا، احس��ان قاضی زاده، س��خنگوی 
کمیس��یون نظارت ب��ر تبلیغات انتخاب��ات در مورد 
شکایت کاندیداها نسبت به زمان و محتوای مطالب 
مطروح��ه در برنام��ه مناظره انتخابات��ی اول گفت:  
»کمیس��یون در خصوص این مناظ��ره صرفا تفاوت 
زمان��ی را مورد تصمیم گیری ق��رار داد؛ به این معنا 
که زمان کاندیدایی که بیش��ترین صحبت را داشته 
به عنوان مالک در نظر گرفته می ش��ود و به تناسب 
آن ب��ه بقیه کاندیداهایی ک��ه کمتر صحبت کردند، 

در مناظره دوم وقتی اختصاص داده خواهد شد.«
نماینده مردم فریمان در مجلس ش��ورای اس��المی 
افزود:»در خصوص محتوا هم باید موارد را به صورت 
دقیق بررسی کرد که آیا ادعاهای مطرح شده صحت 

دارد یا خی��ر؛ با این حال هم اکنون کمیس��یون در 
حال بررسی است ولی به جمع بندی نهایی نرسیده 

است.«
او گفت:»از س��وی س��ازمان های دولتی و نهادهای 
حقوق��ی نی��ز با ما مکاتبه ش��ده و آنها هم نس��بت 
ب��ه اظه��ارات کاندیداها ش��کایت دارن��د و جوابیه 

می فرستند.«
این نماینده مجلس در پاس��خ به این س��وال که اگر 
نهاد و دس��تگاهی جوابیه داشته باشد سازوکار طرح 
آن چگونه است، توضیح داد:»از چندین نهاد جوابیه 
دریافت ش��ده است، ولی کمیسیون صرفا این موارد 
را تذکرا ب��ه نامزدها اعالم و مفاد قانونی را یادآوری 

می کند.«
قاضی زاده افزود:»با این حال کمیس��یون نظارت بر 
تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری درصدد اس��ت 
به گون��ه ای فضا را پیش بب��رد که به یک جمع بندی 

دقیق در این خصوص برس��یم و بررس��ی کنیم که 
ادعای چه کسی صحت داشته یا نداشته است.«

ضبط��ی  برنامه ه��ای  خص��وص  در  همچنی��ن  او 
کاندیداها با اش��اره به اینکه اگر کاندیداها شکایتی 
نس��بت به محت��وای مطالب مطروح��ه در این باره 
داش��ته باش��ند قانونا مجاز به طرح موضوع هستند، 
گفت:»البته کمیس��یون به این موارد ورود نکرده و 
اساسا مورد شکایت نیز پیش نیامده است. اعتراضی 
به برنامه های ضبطی نشده است. ضمن آنکه ترجیح 

دادیم با مدیریت فضا نگذاریم این اتفاق بیفتد.«
عض��و کمیس��یون فرهنگی مجل��س افزود:»اگر هر 
کاندیدای��ی در برنام��ه ای مطالب��ی را مطرح کند و 
کاندیدای دیگر خواستار پاسخگویی باشد تا روز آخر 
باید جواب کاندیداها را نس��بت به ادعاهای یکدیگر 
ضبط و پخش کنیم، لذا ترجیح می دهیم کاندیداها 
اگ��ر خواس��تار پاس��خگویی بودن��د، در برنامه های 

ضبطی خودشان به آن ادعا پاسخ دهند.«
قاضی زاده هاشمی همچنین در مورد بی برنامگی در 
زمان پخش برنامه های انتخابات��ی کاندیداها گفت:  
»یک��ی دو مورد ناهماهنگی ک��ه پیش آمده مربوط 
به صدا و سیماست، زیرا کمیسیون کنداکتور پخش 
را به صدا و س��یما اعالم کرده و این موارد مش��کل 
ناهماهنگی صدا و س��یما با س��تاد کاندیداها است. 
کمیس��یون به صدا و س��یما اعالم کرده که اگر این 
ناهماهنگی ه��ا زیاد ش��ود ورود جدی تری خواهیم 
داشت.«س��خنگوی کمیس��یون نظارت بر تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری همچنین در مورد موارد 
اصالحی برنامه های تبلیغاتی کاندیداها گفت:»موارد 
اصالح��ی به یک دقیقه هم نرس��ید و برخی در حد 
یک کلمه بیش��تر نبود؛ ضمن آنکه همه نامزدها به 
غیر  از یک نفر موارد اصالحی داشتند و همه از قبل 

این روند را پذیرفته بودند.«

در آس��تانه انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری، مس��تند  
»انتهای خیابان پاس��تور« در گ��روه »هنر و تجربه« 

اکران می شود. 
به گزارش ایس��نا، طبق گزارش رسیده، فیلم مستند  
»انته��ای خیابان پاس��تور« به کارگردانی محس��ن 
خان جهانی و جعفر محمدی یکشنبه ۱7 اردیبهشت 
در س��ینما فرهنگ رونمایی می ش��ود. مراسم آیین 
دیدار این مس��تند از س��اعت ۲۰ در محل س��ینما 
فرهنگ با امضای پوس��تر فیلم توسط عوامل سازنده 
و میهمانان آغاز ش��ده و سپس فیلم »انتهای خیابان 

پاستور« برای حاضرین به نمایش درمی آید. 
این مس��تند نگاهی دارد به انتخاب��ات دوره یازدهم 

ریاس��ت جمهوری و حاش��یه های آن و با نامزدهای 
ریاس��ت جمهوری آن دوره حسن روحانی، علی اکبر 
والیتی، محس��ن رضایی، س��عید جلیلی، محمدباقر 
قالیب��اف، محمد غرض��ی، غالمعلی ح��داد عادل و 
محمدرض��ا عارف همراه می ش��ود و س��عی در ثبت 

تصاویر متفاوتی از آنها دارد. 
محس��ن خان جهانی درباره س��اخت»انتهای خیابان 
پاس��تور« نوشته اس��ت:  »مس��تند انته��ای خیابان 
پاس��تور را در سال ۹۲ و در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری س��اختم تا یک��ی از مهم تری��ن انتخابات 
ریاس��ت جمهوری را در تاریخ سیاس��ی ایران، ثبت 
تاریخ��ی کنم البته بدون جانب��داری چون قرار نبود 

مستند تبلیغاتی بس��ازم. من یک مستندساز هستم 
و خودم را یک سیاس��تمدار نمی دان��م، بنابراین این 
فیلم��م هم مانند مس��تند قبلی»صندل��ی ۲57« به 
نظرم سیاسی نیس��ت و یک مستند اجتماعی است. 
این اتفاق؛ انتخابات، بخش��ی از جامعه ماست که در 
آن مقطع زمانی اتفاق افتاده اس��ت و من سعی کردم 
عالوه بر ثبت تاریخی، ب��دون قضاوت با چهار نامزد 
ریاس��ت جمهوری همراه شوم و قضاوت و نتیجه آن 

را به مخاطب واگذار کنم.
 حاال در آس��تانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری، عالقه مندان س��ینمای مس��تند را دعوت 
می کنم تا به تماش��ای مس��تندی بنشینند که چهار 

سال قبل در تب و تاب انتخاباتی مهم ساخته شد.«
خان جهانی س��اخت مس��تندهایی چ��ون»آزادراه«،  
»ارتف��اع ۴37«،»خواه��ران حافظ«،»تکی��ه کن«، 
»کاله شیش��ه ای«،»صندلی ش��ماره ۲57«،  »نماز 
آخ��ر«،  »کلید«،»گزارش ی��ک بازپرس«،»من لیدر 
هستم«، »شهر پولکی« و… را در کارنامه  فیلم سازی 
خود دارد و مستند»آزاد راه« او در گروه هنروتجربه 
اکران ش��ده  است. س��ایر عوامل این مستند عبارتند 
 از: تدوین: محس��ن خ��ان جهانی، عرف��ان نظیفی-

 تصویر برداران: اس��د آتش بیگی، محس��ن محمدی، 
محمدرضا مرادی- تهیه کننده: جعفر محمدی. 

انتقاد از ناهماهنگی صداوسیما در پخش برنامه های تبلیغاتی

دومین مناظره نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری جمعه 15 اردیبهشت ماه ساعت 16:30 از شبکه یک سیما به طور زنده به روی آنتن 
خواهد رفت. به گزارش »فرصت امروز«، براساس اعالم کمیسیون تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دومین مناظره نامزدها با محوریت 
موضوعات سیاس�ی و فرهنگی برگزار می ش�ود. براساس تصمیم این کمیسیون، سومین مناظره روز ۲۲ اردیبهشت و با محوریت اقتصادی برگزار خواهد 

شد. اجرای مناظره بر عهده مرتضی حیدری است. 

مستند انتخاباتی به پرده سینماها می آید

زنگنه: مشاوران ناشی دور قالیباف را گرفته  اند
وزیر نفت در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت به نقد شعارهای انتخاباتی 

محمدباقر قالیباف پرداخت و آنها را غیرواقعی دانست. 
به گزارش خبرآنالین، بیژن زنگنه در واکنش به سخنان قالیباف که گفته 
بود »به ازای هر میلیون تن افزایش محصوالت پتروشیمی، ۲۰۰ هزار شغل 
مستقیم و ۴۰۰ هزار شغل غیرمستقیم می توان ایجاد کرد«، گفت: به نظر 
می رسد که مشاوران ناشی اطراف برخی هستند. این رقم را آقایان از کجا 
درآورده اند؟ از ابتدای دولت تاکنون ۹ میلیون تن محصول پتروشیمی اضافه 
کرده ایم که اگر ضرب در ٦۰۰ هزار فرصت شغلی مورد ادعای آقایان شود؛ 
می ش��ود 5میلیون و ۴۰۰ هزار اشتغال! در حالی که چنین چیزی ممکن 
نیس��ت. با هر میلیون تن محصول پتروشیمی، فقط ۱۱۰۰ شغل مستقیم 
و در مجموع ۲۰هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم می توان ایجاد کرد. رقم 
٦۰۰ هزار ش��غلی که آقایان مدعی هستند، فوق نجومی است و از نجومی 

هم گذشته است! 
ب��ه گفت��ه وی، اگر به این ٦۰۰ هزار نفر که از مهندس��ان و متخصصان 
خواهند بود حقوق بخور و نمیری در حدود یک و نیم میلیون تومان بدهند، 
دریافتی های ساالنه آنها سه و شش دهم میلیارد دالر خواهد بود. به عبارت 
دیگر ٦۰۰ هزار نفر ضرب در 5۰۰ دالر ضرب در ۱۲ ماه می شود 3میلیارد 
و ٦۰۰ میلیون دالر حقوقی که باید به آنها پرداخت کرد. چطور می شود به 
یک تولیدی که یک و سه دهم میلیارد دالر ارزشش است، ما سه و ششم 

دهم میلیارد حقوق دهیم؟! 
وزیر نفت گفت: این حرف ها را مش��اوران ناشی به دوستان می گویند یا 
اینکه افراد عدد حالی ش��ان نمی ش��ود. بگویید این اعداد را از کجا آورده و 
چگونه به آن رسیده اید. اینکه کاغذی در دست بگیرند و حرف بزنند، روش 
تصمیم گیری در این سطح نیست. من هر چه فکر می کنم نمی فهمم این 

اعداد از کجا آمده اس��ت. وی با بیان اینکه صنایع پتروش��یمی س��رمایه بر 
هس��تند و جای اشتغال زایی نیستند، ادامه داد: عالقمندم بدانم که آقایان 
چگونه ظرف چهارسال می خواهند درآمد کشور را دو برابر کنند؟ اگر کسی 

این را ثابت کند، من از او دفاع می کنم و به او رأی می دهم! 
زنگنه با بیان اینکه انتخابات می آید و می رود اما عقل انسان سر جایش 
اس��ت که نمی آید و برود، گفت: باالخره حساب و کتاب چیز خوبی است. 
اکثریت جامعه تحصیلکرده بوده و هر عددی که بگویید حساب می کنند. 

عض��و کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه ما در این چهار س��ال حدود ۹ 
میلیون تن محصول پتروشیمی اضافه کرده ایم، اظهار کرد: اگر سخن آنها 
در بحث اشتغال زایی درست باشد پس باید ۹ را ضرب در ٦۰۰ هزار بگیریم 
و بگوییم 5 میلیون و ۴۰۰هزار اشتغال ایجاد کرده باشیم. اگر 5۰ میلیون 
تن که خودش��ان می گویند تولید داریم ضرب در ٦۰۰ هزار کنیم می شود 
3۰ میلیون نفر. پس ما االن با کمبود کارگر در صنعت نفت مواجه هستیم! 
کل نیرویی که در بخش صنعت کش��ور حضور دارد، س��ه و هفت دهم تا 
س��ه و هش��ت دهم میلیون نفر است. چگونه می ش��ود 3۰ میلیون نفر در 

پتروشیمی باشد؟ 
او افزود: بروند از مدیران پتروش��یمی و از ش��رکت های ساتا و پارسیان و 
بخش خصوصی بپرسند که چقدر کارگر دارند. ما برنامه  مان این است که 
درطول برنامه ششم ۴۰ میلیون در پتروشیمی سرمایه گذاری و تولید را به 
دو برابر برسانیم. من در افتتاح یکی از فازهای پارس جنوبی گفتم که اگر 
٨۰ میلیون دالر س��رمایه گذاری در بخش نفت را سروسامان دهیم، ۱۰۰ 
هزار شغل ایجاد می کنیم که این عدد منطقی است و نمی شود گفت این 

کارها را کنم ۱۰میلیون شغل ایجاد می شود.  
زنگن��ه با تاکید بر اینکه صنعت نفت جای اش��تغال نیس��ت بلکه جای 

سرمایه گذاری و تولید است، گفت: وظیفه خبرنگاران آگاهی بخشی به مردم 
اس��ت. وزیر نفت در ادامه تصریح کرد: باید به تمام این موضوعات در س��ر 
جای خودش پرداخته ش��ود. جای اش��تغال صنعت نفت نیست، بلکه این 
صنعت جای تولید است. صنایع پتروشیمی جزو صنایع اشتغال زا نیستند، 
بلکه جزو صنایع س��رمایه بر هستند. کسانی که این صحبت ها را می کنند 
بیاین��د به م��ردم جواب بدهند. خبرنگاران وظیفه دارن��د تا در این ارتباط 

آگاهی بخشی کنند. 
وی همچنین یادآور ش��د: من واقعا عالقه مند هستم بدانم چطور درآمد 
ناخالص ملی ظرف چهار س��ال ۲.5 برابر می ش��ود؟ من خیلی عالقه مند 
هس��تم اگر کسی به این سوال ها پاس��خ دهد و اگر کسی بتواند این امر را 
ثابت کند که در عرض چهار سال تولید ناخالص ملی را ۲.5 برابر می کند، 

تعهد می کنم که به او رأی بدهم و همه جا بگویم که باید به او رأی داد. 
زنگنه در بخش دیگری از این گفت وگو در ارتباط با مهم ترین کار دولت 
دوازدهم خاطرنشان کرد: نخستین کار این است که باید کابینه اش را تعیین 
و به مجلس معرفی کند. باید همین روالی که در کش��ور وجود داش��ته با 
نشاط بیشتری پیگیری شود. منظورم از این روال این است که ما به تولید 
درون زا توجه داشته باشیم. همچنین به محرومین نیز توجه کنیم. از سوی 
دیگر به برون گرایی و تعامل با جهان توجه کنیم. به ایجاد محیط آرام توجه 

داشته باشیم. به کاهش تورم و ایجاد اشتغال توجه داشته باشیم. 
وی افزود: این  همه گازرسانی در دولت یازدهم در روستاها انجام شد، این 
کارها را برای ۴ درصد جامعه انجام داده ایم؟ یعنی در تمام این روس��تاها 
فقط ۴ درصد زندگی می کنند؟ آیا طرح سالمت تنها برای ۴ درصد از مردم 
انجام ش��ده؟ آیا برق رسانی به روستاها و آبیاری سراسری کشور فقط برای 

۴ درصد بوده است؟ آیا دولت فقط از ۴ درصد مردم گندم خریده است؟ 
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برند ما شبیه ما می شود؛ پس از خودمان شروع کنیم

من به اندازه کافی پیر هس��تم که روزهای ابتدایی ورود س��رویس ایمیل به عرصه تبلیغات را به یاد آورم. آن روزها یکی 
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فرس��تاده می ش��د، تنها بخش��ی از فعالیت هایی بود که افراد را از تبلیغات اینترنتی بیزار کرده بود. با این حال اکنون دیگر 
خبری از آن دوران تاریک نیس��ت. به عبارت دقیق، در چند س��ال اخیر و با پیش��رفت سیستم های طبقه بندی اطالعات به 

راحتی امکان دسته بندی افراد وجود دارد. این امر به معنای تعیین بازار هدف و ارسال هوشمندانه ایمیل به آنهاست...
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برند تان چه رنگی باشد؟



پرومکس ب��رای معرفی برن��د و محصوالت خ��ود، به یک 
حرک��ت کوچک اکتفا نکرده و در قالب یک کمپین یکپارچه 
تبلیغاتی و با تاکید بر حرفه ای و بادوام بودن محصوالت خود، 
مردم را در س��طح شهر و فضای دیجیتال تشویق می کند که 

حرفه ای حاضر شوند و خستگی ناپذیر باشند.
یکی از جاذبه های تهران، بام آن است. همه شهر زیر پایت 
است و هیجان خوبی به همراه دارد. رفتن به بام تهران تفریح 
خیلی از ماس��ت. در آخرین گش��ت و گ��ذارم در بام، با یک 
غافلگیری ویژه برخورد کردم؛ سش��وارهایی تنومند که فقط 
ماکت نبودند و می ش��د روبه روی آنها ایس��تاد و ش��بیه یک 

سشوار معمولی از آنها استفاده کرد.
 سش��وارها بر روی اس��تندهای بزرگی نصب ش��ده بودند؛ 
اس��تندهای برند پرومکس. این برند ب��رای معرفی محصول 
خود از ش��عار »حرفه ای خستگی ناپذیر مثل مادرم« استفاده 
کرده بود. سش��وارها به خاطر ابعاد و رنگی که داشتند، مردم 

را به خود جذب می کردند.
 عابرین با تعجب  از سش��وارها استفاده می کردند و با آنها 

سلفی می گرفتند.
ای��ن حرکت پرومکس به نظ��رم جالب آمد و از روی عادت 
و عالقه ش��خصی، ن��ام پرومک��س را در فض��ای دیجیتال و 
ش��بکه های اجتماعی جس��ت وجو کردم و نام این برند را در 

جاهای دیگری هم دیدم.
 اینج��ا بود که داس��تان برایم جالب ش��د و تصمیم گرفتم 
درباره این حرکت پرومکس که به نظر می رس��د یک کمپین 
یکپارچه باش��د، پرس و جو کنم. بعد از کمی تحقیق متوجه 
ش��دم پرومکس دست به یک حرکت گوریال مارکتینگی زده 
و ت��الش کرده در ی��ک زمان، چند فض��ای مختلف را با هم 

پوشش دهد.

استیکرهایی برای سلفی های جذاب
مردم با اس��تیکرهایی عکس و س��لفی گرفته بودند که نام 
برند پرومکس را داش��تند. این استیکرها روی آینه سرویس 
بهداش��تی چند مرکز خرید بزرگ و شلوغ تهران نصب شده 
بودن��د؛ مرکز خریدهایی مانند کوروش و تی��راژه و لیدوما و 
س��مرقند. شعار این استیکرها که نقشی از موی سر و صورت 
)مناس��ب آقای��ان( دارند؛ کمی متفاوت از ش��عار سش��وارها 
انتخاب ش��ده بود. »حرفه ای حاضر ش��و« شعاری دوپهلو که 
هم می تواند من را به عنوان مخاطب خود »حرفه ای« خطاب 
کند و هم می تواند ترغیبم کند مانند حرفه ای ها حاضر شوم.

عالوه بر این متوجه شدم پرومکس برای معرفی خود عالوه 
ب��ر بام تهران، نمونه سش��وارها را در برج میالد و دیزین هم 

نصب کرده است.

تکرار نام پرومکس در فضای دیجیتال
پرومک��س تا به حال در فضای دیجیت��ال حضور پررنگ و 
موثری نداش��ته و کمتر پی��ش آمده که نام ای��ن برند را در 
ش��بکه های اجتماعی بشنویم. در حالی که با توجه به جامعه 
ه��دف این برند که عمدتا نس��ل ج��وان هس��تند، این فضا 
می تواند جای مناس��بی برای برندینگ پرومکس به حس��اب 
بیاید. به نظر می رس��د با همین رویکرد و دیدگاه است که در 
این کمپین یکپارچه ای که در جریان اس��ت، فضای دیجیتال 

مورد توجه پرومکس قرار گرفته است.
یکی از مواردی که در این روزهای اخیر به چش��م می آید، 
بنرهای تبلیغاتی این برند در سایت های مختلف، به خصوص 
س��ایت های پربازدید است؛ س��ایت هایی که مخاطبان دنیای 
دیجیت��ال را در معرض ن��ام برند قرار می دهند. با یک کلیک 
روی یک��ی از ای��ن دو بنر مختل��ف، ما به س��ایت پرومکس 
هدایت می ش��ویم که آنجا می توانیم درب��اره محصوالت این 

برند اطالعات مورد نیازمان را بخوانیم.

صفحه های پرمخاطب در خدمت پرومکس
ای��ن روزها اینفلوئنس��رها در ش��بکه های اجتماع��ی، بازوهای 
قدرتمن��دی به حس��اب می آیند. این افراد به خاط��ر تعداد باالی 
دنبال کنندگ��ان خود می توانند در پرآوازه ک��ردن نام یک برند یا 
محصول سهم پررنگی بازی کنند. پرومکس هم از این زمین بازی 
غافل نمانده و از این پتانس��یل به نفع خود استفاده کرده تا بتواند 
جامعه هدف بزرگ تر و فعال تری را پوشش دهد. با یک جست وجو 
در صفحه های پرمخاطب اینفلوئنسرها، تصاویر و پست های زیادی 
دی��دم که انعکاس بخش های مختل��ف کمپین یکپارچه پرومکس 
هس��تند؛ عکس ها و سلفی های اینفلوئنسرها با سشوارهای جذاب 
پرومکس در گوشه و کنار شهر یا استیکرهایی که در مراکز خرید 

نصب شده اند و به آنها ظاهر متفاوت و سرگرم کننده ای می دهد.

تبلیغات آفالین پرومکس
غافلگی��ری بعدی برای من وقتی ب��ود که به داروخانه محله مان 
رفتم و استند بزرگی از پرومکس را آنجا دیدم. با خودم گفتم پس 
پرومکس اینجا هم هس��ت. همانطور که یک پوستر از محصوالت 
این برند را یکی دو روز بعد، پش��ت شیش��ه س��وپرمارکتی، چند 
چه��ارراه آن ورتر از خانه هم دیدم. در ای��ن تبلیغات دوباره تاکید 
ش��ده بود بر شعار »حرفه ای خس��تگی ناپذیر مثل مادرم« که این 
دفعه به خاطر همزمانی با روز مادر حدس زدم باید به هم مرتبط 

باشند.

رویداد روز مادر
پرومک��س در ادام��ه  کمپین خ��ود رویداد روز مادر را داش��ت 
ک��ه ب��ا طراحی بنرهای جدی��د و تولید یک ویدئو آن را پوش��ش 
داد. بنره��ای جدی��د پرومکس، مخاطبان را ب��ه یک صفحه فرود 
اختصاصی روز مادر می برد و ویدئوی روز مادر هم در ش��بکه های 
مختلف اجتماعی وایرال ش��د تا نام پرومکس هر چه بیشتر شنیده 
ش��ود و در حافظه ه��ا باقی بمان��د. همانطور که گفتم ش��عار این 

رویداد »حرفه ای خس��تگی ناپذیر مثل مادرم« اس��ت. استفاده از 
کلمه »خس��تگی ناپذیر« در این شعار کارکرد دوسویه ای دارد. هم 
تکریمی از مقام مادر است و هم قدرت باالی پرومکس را یادآوری 

می کند.

رویداد روز پدر
حتما می دانید به چه کس��انی می گویند اف��رو. افروها صاحب 
موهای بلند، فر و س��خت هس��تند. پرومکس برای بهتر معرفی 
کردن محصوالت خود، یک ایونت خیلی بزرگ و پر سر و صدا در 
مرکز خرید ارگ تجریش به راه انداخت. در این رویداد چند افرو 
معروف را دعوت کرد تا افراد حرفه ای با استفاده از ابزار حرفه ای 
یعن��ی محصوالت پرومکس، به موهای آنها رس��یدگی کنند و به 
طرز جذابی به آن ش��کل و مدل بدهند. این رویداد رونق خوبی 

داشت و مراجعه کنندگان به مرکز خرید را جذب خود کرد.
حاال ممکن اس��ت با خودتان فکر کنید، این فعالیت چه ربطی 
ب��ه روز پدر داش��ت. برای من هم همین س��وال پی��ش آمد، اما 
بعد متوجه ادامه داس��تان شدم. پرومکس دو هشتگ را مشخص 
ک��رد و به دنبال کنندگ��ان خود در فضای دیجیت��ال اعالم کرد 
عکس های ش��ان از ای��ن روی��داد را با هش��تگ های #روزپدرانم 
و #حاضرش��و ب��ا پرومکس در فض��ای دیجیتال منتش��ر کنند. 
پرومکس قول داد در ازای هر ۲۰ عکسی که شرکت کنندگان در 
این ایونت با این دو هشتگ در فضای دیجیتال منتشرکنند، یک 
هدیه به یک پدر فراموش ش��ده در یک خانه سالمندان می دهد.

باید منتظ��ر بمانیم و ببینیم پرومک��س در قدم های بعدی قرار 
اس��ت برای کمپین یکپارچه تبلیغاتی خود چ��ه کارهایی انجام 
دهد و چگونه مراحل برندینگ خود را پیش ببرد. فعال که نوروز 
و تاثیرگذاری اینفلوئنسرها و مناسبت هایی مانند روز مادر و روز 
پدر، فرصت مناس��بی در اختیار این برند قرار داده تا نام خود را 

به رخ بکشد.
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حرفه ای حاضر شو
ایده های طالیی

استفاده از اطالعات شخصی به صورت 
هوشمند

م��ن به اندازه کافی پیر هس��تم که روزه��ای ابتدایی ورود 
س��رویس ایمیل به عرصه تبلیغات را به ی��اد آورم. آن روزها 
یکی از عجیب ترین حوادثی که در طول زندگی حرفه ای خود 
دی��ده ام، رخ داد. ایمیل های تبلیغات��ی طوالنی که برای همه 
افراد فرستاده می شد، تنها بخشی از فعالیت هایی بود که افراد 
را از تبلیغات اینترنتی بیزار کرده بود. با این حال اکنون دیگر 
خب��ری از آن دوران تاریک نیس��ت. به عبارت دقیق، در چند 
س��ال اخیر و با پیشرفت سیستم های طبقه بندی اطالعات به 
راحتی امکان دس��ته بندی افراد وجود دارد. این امر به معنای 

تعیین بازار هدف و ارسال هوشمندانه ایمیل به آنهاست. 
آنچ��ه در باال توضیح داده ش��د، ش��یوه بازاریابی B2B نام 
 B2C دارد. با این حال عالوه براین ش��یوه، روشی موسوم به
نیز وجود دارد. در این روش از طیف های تک رنگ به س��وی 
مدل ه��ای رنگارنگ گزار صورت می گی��رد. به عبارت بهتر در 
روش B2C تمرکز ش��ما باید روی جذب مش��تریان از نقاط 
دور باش��د. به این ترتیب باید تمام توان خود را به کار گیرید 
تا توجه مخاطبان را جلب کرده و آنان را از مس��یرهایی مانند 
۲۰ یا 3۰ مایلی به سمت فروشگاه تان بکشانید. اگرچه چنین 
فعالیتی بس��یار پرخط��ر به نظر می آید، با ای��ن حال من این 

ریسک را پذیرفته و آن را تجربه کرده ام.
 

ایده
ایده این شماره براساس طرح یک شرکت بازاریابی مستقیم 

و مشتریان آن نوشته شده است. 
هنگامی که نمایش��گاه REED از من برای طراحی آگهی 
کمپین اصلی خود دعوت به عمل آورد، به خوبی می دانس��تم 
که تغییر بزرگی در دنیای بازاریابی در حال رخ دادن اس��ت. 
IDMF ا به عبارت دقیق سیس��تم شخصی س��ازی هوشمند 
اطالعات مایکروس��افت تحول بزرگ��ی را در عرصه تبلیغات و 
بازاریاب��ی به وج��ود آورده بود. لورین یونی��ک، فردی بود که 
توانس��ت این سیس��تم را طراح��ی ک��رده و آن را در دنیای 
کس��ب وکار به یک پیش نیاز اصلی بدل س��ازد. بر این اساس 
هر ش��رکتی امکان طبقه بندی اطالعات مش��تریان و ارس��ال 
ایمیل های اختصاص��ی برای آنها را داش��ت. این فرصتی بود 

که کمتر برندی ممکن بود از کنارش به آسانی عبور کند. 
ایده اصلی آگهی کمپین براس��اس یک کمیک جذاب بود. 
در این کمیک داستان براساس ثبت نام افراد در کمپین دنبال 
می شد. فردی که وظیفه ثبت نام مشتریان را بر عهده داشت، 
با اس��تفاده از سیس��تم IDMF به راحت��ی اطالعات افراد را 
طبقه بندی کرده و پیام شخصی سازی شده ای را برای هر فرد 
ارس��ال می کرد. این درست همان فعالیتی است که من به آن 

تبلیغ خالق خواهم گفت. 
عالوه بر اس��تفاده مناسب از سیس��تم شرکت مایکروسافت 
در آگه��ی کمپین، در ارس��ال ایمیل ها نیز کم��ک مؤثری از 
IDMF دریافت کردیم. به عبارت ساده، سیستم مشتریان را 
در سه گروه طبقه بندی کرده بود؛ گروه نخست کسانی بودند 
که نسبت به قیمت ها حساسیت باالیی از خود بروز می دادند. 
گروه دوم براس��اس میزان وفاداری ب��ه برند و در نهایت گروه 
آخر ب��ا توجه به عالقه اش برای پرداخت آنالین دس��ته بندی 
شده بود. این دسته بندی زیرکانه به من امکان شخصی سازی 
متن آگهی را داده بود. در واقع من می توانستم برای هر کدام 

از این گروه های سه گانه یک متن آگهی ویژه ارسال کنم. 
عالوه بر سیس��تم مایکروس��افت، هنگامی ک��ه قصد تبلیغ 
نخس��تین نس��ل از پرینترهای چند رنگ هوشمند را داشتم، 
ای��ده من مبتنی بر نش��ان دادن مزیت اصل��ی این تکنولوژی 
نوین بود. بر این اس��اس تصویر یک مش��تری که دست خود 
را روی پرینتر گذاش��ته و عکس قل��ب رنگی را روی بازویش 
چاپ کرده بود، نشان داده می شد. تیتر آگهی نیز بسیار واضح 
بود: »آیا کسب وکار شما چنین عالقه مندی را به مشتریان تان 

منتقل می کند؟«

آنچه در عمل باید انجام دهید
- اس��تفاده هوشمند از اطالعات مش��تریان تنها محدود به 
اس��تفاده از ن��ام کوچک آنها در ایمیل های ارس��الی نیس��ت. 
در واقع ش��ما باید سعی کنید هرچه بیش��تر از مشتریان تان 
اطالعات کس��ب کنید. این کار به شما کمک خواهد کرد که 
تأثیر بهتری روی آنها گذاش��ته و کس��ب سودتان را تضمین 
کنید. با این حال توجه داش��ته باش��ید که کس��ب اطالعات 

کاربران نباید به صورت غیرقانونی صورت گیرد. 
- الزم اس��ت ب��ه تف��اوت می��ان اطالع��ات ش��خصی و 
شخصی سازی اطالعات اشاره شود. در واقع اطالعات شخصی 
به صورت داده های خام بوده و این وظیفه شماست که آنها را 
به صورت اطالعات شخصی س��ازی شده در آورید. برای مثال 
ذک��ر نام کوچک افراد در ایمیل ه��ا تنها یک عمل آزاردهنده 
و تکراری محس��وب ش��ده و به هیچ وجه شخصی سازی لقب 

نمی گیرد. 

علی تبار
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تبلیغات خالق

آگهی: صابون ضد باکتری Protex  _ شعار: میکروب های پنهان شده 

ایستگاه تبلیغات

 اموجی های توییتر به مناسبت 
ال کالسیکو

توییت��ر ب��ا ه��دف راه ان��دازی اب��زار پیش بین��ی نتیج��ه دی��دار 
مخص��وص    emoji س��ری  ی��ک  از  بارس��لونا  و  مادری��د   رئ��ال 
ال کالس��یکو رونمایی کرد. تصاویر گرافیکی ال کالسیکو شامل چهره 
خندان مسی، چهره کمی جدی تر کریستیانو رونالدو و پیراهنی از جنس 
پیراهن دو تیم فوتبال می ش��دند که آخرین گزینه حتم��اً هواداران را 
مبهوت خود کرده اس��ت. طرفداران می توانستند قبل و در طول بازی 
با استفاده از هشتگ های مربوطه آنها را فعال کنند. با توجه به اطالعات 
دریافتی از شرکت تحقیقاتی Nielsen Sports، مسابقه بین دو غول 
فوتبال اسپانیا بیش از 4۰ میلیون دالر ارزش رسانه ای برای حامیان مالی 
به بار آورد. به گزارش ام بی ای نیوز، تجزیه و تحلیل های این ش��رکت 
مشخص کرد که ارزش ترکیبی تلویزیون و رسانه های اجتماعی از بازی 
ال کالسیکو در دسامبر سال ۲۰16 میالدی برای حامیان مالی حدود 
4۲.5 میلیون دالر بوده اس��ت. پخش های زن��ده تلویزیونی 43درصد 
)18.5 میلیون دالر( از رقم کلی و رسانه های اجتماعی 1۲درصد از آن را 
جبران کرده اند. در اسپانیا، رسانه های اجتماعی همزمان با پوشش خبری 
تلویزیونی این کش��ور از کل مسابقه همان مقدار ارزش رسانه ای  )5.1 
میلیون دالر( را به دس��ت آورده اند. مکس بارنت، مدیر بخش دیجیتال 
Nielsen Sports اعتقاد دارد که کمک 5 میلیون دالری رسانه های 
اجتماعی به افزایش ارزش کلی این مسابقه برای حامیان مالی، حاکی از 

میزان اهمیت یک رسانه است. 

ترجمه: علی آل  علی
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هن��ر و عل��م انتخ��اب بازارهای 
ه��دف و ایجاد رابطه س��ودمند با 
آنها، هدف اصلی مدیریت بازاریابی 
اس��ت و در واق��ع یافت��ن، جذب 
کردن، حفظ کردن و رش��د دادن 
رابطه با مش��تریان از طریق ایجاد، 
ارائه و انتقال ارزش های برتر مورد 

نظر مشتری، هدف نهایی است. 
ب��رای مدیریت بازار ابت��دا باید 
استراتژی خود را مشخص کنیم. 

همانط��ور که می دانیم ما س��ه 
اس��تراتژی رقابتی براس��اس اصل 

مایکل پورتر داریم: 
1. استراتژی رهبری هزینه

2. استراتژی تمرکز
3. استراتژی تمایز  

 
در اس��تراتژی رهب��ری هزین��ه 
فقط قیمت ب��رای ما اهمیت دارد 
و ما باید بتوانیم محصوالت مان را 
ب��ا قیمت پایین ت��ر از رقبا به بازار 

عرضه کنیم. 
 اس��تراتژی تمرکز در واقع روی 
ب��ازار فعلی متمرکز ش��ده که در 
نهایت باید جهت گیری به س��مت 
یک��ی از دو اس��تراتژی تمای��ز یا 
رهبری هزینه باش��د، در غیر این 
 صورت در بازار رقابتی به س��رعت 
خذف می  ش��ویم، اما در بازارهایی 
ک��ه رقابت��ی نباش��د و به صورت 
انحصاری عمل ش��ود مث��ل بازار 
خودرو در ایران، بهترین استراتژی 
گزینه  مصرف کننده  چراکه  است، 
و ح��ق انتخ��اب دیگ��ری نخواهد 
داش��ت و ناگزیر به مصرف است، 
در نتیج��ه ک��االی بی کیفیت و با 

قیمت باال عرضه می شود. 
 در اس��تراتژی تمای��ز، کیفیت 
برای ما در اولویت است و  بالطبع، 
قیم��ت ارائه اولی��ه آن به بازار هم 
باال است که به آن قیمت خامه ای 
می گویند. به مرور با مصرف کاال یا 
خدمات به دلیل آشنا شدن بیشتر 
مصرف کنن��ده با دانش به کار رفته 
و محص��ول مصرفی و نیز تغییرات 
لحظ��ه ب��ه لحظ��ه تکنول��وژی از 
قیمت آن کاسته خواهد شد. البته 
ای��ن امر بای��د به م��رور و با دقت 
برنامه ریزی ش��ود، چرا که اگر در 

زمان و مکان مناس��ب ارائه نشود 
و مش��تریان قبل از موعد مقرر از 
آن آگاهی پیدا کنند بالطبع دیگر 
محصول کنونی ش��ما را نخواهند 
خری��د و منتظ��ر ورود محص��ول 

جدید به بازار خواهند ماند. 
اس��تراتژی دیگری هم می توان 
از ترکی��ب دو اس��تراتژی رهبری 
هزین��ه و تمایز تولید ک��رد، به نام 
ن��وآوری ارزش ک��ه در واق��ع ب��ا 
ایج��اد ی��ک زنجی��ره ارزش بین 
عرضه کنن��ده  و  تأمین کنن��ده 
محص��ول ایج��اد می  ش��ود. بدین 
ترتیب که با ارائه مشاوره و آموزش 
تأمین کننده  و  تولید کنن��ده  برای 
می ت��وان در جه��ت نح��وه تأمین 
و تولی��د مواد اولی��ه و محصول و 
کاهش هزینه ه��ا همکاری کرد. از 
طرف��ی هم جهت توزی��ع و ترفیع 
محص��ول ب��ا کانال ه��ای توزیع و 
توزیع کنندگان همکاری کرد. مثال 
توزیع مس��تقیم محصول از محل 
تولی��د، در نظر گرفت��ن درصدی 
از س��ود ب��رای توزیع کنندگ��ان و 
بنکداران جهت تبلیغ محصول و...،
بنابرای��ن با اس��تفاده از نوآوری 
ارزش  زنجی��ره  ایج��اد  و  ارزش 
هزینه ه��ا  کاه��ش  ب��ا  می ت��وان 
محصوالت با کیفیت بهتر تولید و 
ارائه کرد و به دست مصرف کننده 
رس��اند و در واقع ایجاد یک مزیت 

رقابتی کرد. 
 طب��ق ای��ن س��ه اس��تراتژی، 
بازاریابی  مدیری��ت  گرایش ه��ای 
در پنج گروه تعریف می ش��ود که 
با توجه به اس��تراتژی اتخاذ شده 

می تواند بازار هدف ما باشد: 
1- تولید: مصرف کننده خواهان 
محصولی اس��ت که در دس��ترس 
ب��وده و اس��تطاعت خری��د آن را 
داش��ته باشد. )اس��تراتژی رهبری 

هزینه(
2- محص�ول: مش��تریان ب��ه 
محصوالت��ی عالقه من��د هس��تند 
ک��ه بهتری��ن کیفی��ت، ب��ازده و 
باش��ند،  داش��ته  را  خصوصی��ات 
بنابراین س��ازمان باید تمام انرژی 
خ��ود را ص��رف بهب��ود مس��تمر  
)TQM( کن��د.  )نوآوری و ایجاد 
ارزش افزوده(- )استراتژی تمایز(. 
ف�روش:  رویک�رد   -3

زمان��ی  تنه��ا  مصرف کنن��ده 
محصوالت ش��رکت را ب��ه میزان 
کافی خریداری می کند که شرکت 
در زمینه معرفی و فروش محصول 
ت��الش مضاعفی داش��ته باش��د و 
سطح آگاهی مشتری را باال ببرد، 
بنابراین ش��رکت ها برای موفقیت 
در بازار رقابت��ی نباید به تبلیغات 
به چش��م هزینه نگ��اه کنند، بلکه 
تبلیغات نوعی سرمایه گذاری برای 

شرکت ها است. 
بازاریاب�ی:  رویک�رد   -4
شناس��ایی نیاز مش��تریان و پاسخ 
دادن در زم��ان مناس��ب ب��ه آن، 
بنابرای��ن واح��دR&D یا تحقیق 
و توس��عه ب��ازار نی��از اصلی یک 
ش��رکت اس��ت که متأس��فانه در 
اغلب شرکت های ایرانی هیچ گونه 

اهمیتی به آن داده نمی شود. 
بازاریاب�ی  5-رویک�رد 
اجتماع�ی: مرتفع س��اختن نیاز 
مشتری با در نظر گرفتن مصلحت 
در  زیس��ت محیطی.  و مش��کالت 
واقع جوامع بش��ریت )البته بیشتر 
در کش��ورهای توس��عه یافته( ب��ه 
از  حفاظ��ت  و  حمای��ت  س��مت 
محیط زیست و مسائل اجتماعی و 
عام المنفع��ه گرایش پیدا  کرده اند، 
بنابرای��ن ش��رکت ها هرچه به این 
س��مت و در واقع بازاریابی س��بز 
گرایش داش��ته باش��ند و خود را 
به عن��وان حام��ی محیط زیس��ت 
و مراک��ز عام المنفع��ه و اجتماعی 
معرفی کنن��د و متعهد به ش��عار 
خود باش��ند، در بازار رقابتی بهتر 
از سایر رقبا می توانند عمل کنند. 
محیطی که یک ش��رکت در آن 
به فعالی��ت می پ��ردازد دارای دو 
بخش غیر قابل چشم پوشی است: 
منظ��ور  کالن:  1-محی�ط 
محیط��ی اس��ت ک��ه می تواند بر 
یک ش��رکت تأثیر گذاش��ته، ولی 
شرکت نمی تواند روی آن تأثیری 
داش��ته باش��د. این محیط عبارت 
اس��ت از: محیط سیاسی- محیط 
اجتماع��ی-  اقتص��ادی- محی��ط 

محیط تکنولوژیک.
منظ��ور  خ�رد:  محی�ط   -2
محیطی اس��ت که هم ش��رکت از 
آن تأثی��ر می پذی��رد و ه��م روی 
آن تأثی��ر می گ��ذارد. این محیط 

عبارت اس��ت از: مش��تریان-رقبا-
عرضه کنندگان-سهامداران-تامین 

کنندگان و... 
پس از آنکه یک سازمان تجزیه 
و تحلی��ل محی��ط کالن را انجام 
داد می توان��د ب��ه س��مت تحلیل 
محیط خرد حرکت کند. یک جزء 
کلیدی در ای��ن خصوص، صنعتی 
اس��ت که س��ازمان در آن فعالیت 
می کند. این مهم است که مدیران 
بازاریاب��ی درک خوب��ی از پویایی 
صنعت مربوطه و روابطی که درون 
آن وجود دارد، داشته باشند. برای 
بررس��ی محیط خرد بهترین ابزار 
م��دل پنج نیروی پورتر اس��ت که 

عبارت است از: 
چانه زن�ی  ق�درت   -1
خریداران: هم��واره توجه به این 
نکته حائ��ز اهمیت اس��ت که در 
صنعت یا بازاری که وارد شده ایم، 
مش��تریان ما نسبت به ما و کاال و 
خدمات م��ا از چه قدرت چانه زنی 
برخوردارند. زی��را هرچه از قدرت 
بیش��تری برخوردار باش��ند فشار 
بیشتری در خصوص کاهش قیمت 
ها و ب��اال بردن کیفیت محصوالت 
خواهند داش��ت. معموال در بازاری 
ک��ه تعداد عرضه کنندگ��ان زیاد و 
تعداد مشتریان کم باشد حکمفرما 

است. 
چانه زن�ی  ق�درت   -2
واق��ع  در  تأمین کنن�دگان: 
نشان دهنده تعداد تأمین کنندگان 
مواد اولیه ی��ا عرضه محصوالت یا 
خدم��ات اس��ت. هر چ��ه صنعتی 
تع��داد  بس��ته تر  و  انحصاری ت��ر 
داش��ته  تأمین کنن��ده  کمت��ری 
باش��د، بالطب��ع ق��درت چانه زنی 
تأمین کنندگان بیشتر خواهد شد، 
در نتیجه کاال ی��ا خدمات یا مواد 
اولی��ه با قیم��ت گران تر و کیفیت 
پایین تر عرضه می ش��ود و مشتری 
حق انتخاب کمتری خواهد داشت 
و محک��وم ب��ه مصرف می ش��ود. 
مانن��د صنع��ت خودرو س��ازی در 
ای��ران. در حقیقت دیگر هیچ گونه 
 رقابتی برای تولید محصول بهتر و 

با کیفیت تر وجود ندارد. 
3. تهدید تازه واردان: صنعت 
مورد نظر م��ا جهت فعالیت تا چه 
اندازه برای دیگران جذابیت دارد و 

آیا به راحتی می توان وارد آن شد 
یا اینکه ب��رای ورود به آن نیاز به 
س��رمایه گذاری، تخصص، مقررات 
دولت��ی و... دارد، بنابرای��ن هرچه 
راحت ت��ر بتوان وارد صنعتی ش��د 
بالطب��ع قدرت تهدید ت��ازه واردان 

برای ما بیشتر خواهد بود. 
جایگزین ه�ا:  تهدی�د   -4
صنع��ت ه��دف م��ا چ��ه می��زان 
ب��رای  جایگزی��ن  محص��ول 
مصرف کنن��ده دارد. هرچه میزان 
این محصوالت کمتر باشد بالطبع 
قدرت این نیرو کمتر خواهد ش��د 
و بالعک��س. مانن��د افزایش قیمت 
گوشت قرمز سبب افزایش مصرف 
 گوشت س��فید خواهد ش��د و. . . 
و از طرف��ی افزای��ش قیمت نمک 
نمی تواند باعث کاهش مصرف آن 
یا افزایش مص��رف کاالی دیگری 

شود. 
5- رقابت بین رقبای موجود: 
این بخش توسط عواملی همچون 
تعداد و اندازه )بزرگی( رقبا، سطح 
موانع خ��روج، توانایی ایجاد تمایز 
و می��زان هزینه ه��ای ثابت تعیین 
می ش��ود. به عنوان مث��ال، هر چه 
شرکت ها بزرگ تر باشند می توانند 
مقی��اس  از  ناش��ی  صرفه جوی��ی 
بیشتری داشته باشند )با سرشکن 
ک��ردن هزینه ها(. به عن��وان مثال 
دو ش��رکت تأمین لول��ه را در نظر 
بگیرید؛ یکی در مقیاس کوچک و 
توان مالی کم و دیگری در مقیاس 

بزرگ تر و توان مالی بیشتر. 
شرکت کوچک تر توان محدودی 
در خص��وص مق��دار تأمین لوله و 
قیمت ارائه ش��ده دارد، در صورتی 
که ش��رکت بزرگ تر توان بیش��تر 
ب��رای ارائه قیم��ت پایین تر و کار 
در مقی��اس )حج��م( بزرگ ت��ر را 
با سرش��کن کردن  بنابراین  دارد، 
هزینه ها ب��ه راحتی جبران قیمت 
پایین تر خ��ود را خواهد کرد و به 
راحتی ش��رکت رقیب را از میدان 
به در می کند.  بنابراین با توجه به 
مطالب ارائه ش��ده فوق، باید قبل 
از ورود به ه��ر بازاری ابتدا عوامل 
محیطی )داخلی و خارجی(آن را به 
دقت بررس��ی کرد تا براساس آن 
بتوان اس��تراتژی رقابت��ی خود را 

تهیه و تدوین کرد. 

رنگ برند تان چه رنگی باشد؟جستاری بر مدیریت بازار و استراتژی های رقابتی

اگر کس��ب و کاری دارید قطع��اً برای آین��ده آن برنامه ریزی 
می کنید و  به فکر رش��د  آن هستید. همه ما می دانیم که چقدر 
داشتن یک برند با یک لوگوی مناسب همراه با رنگ  برند مناسب 
هویت کسب و کار برای س��رعت بخشیدن به رشد آن )برندینگ 
شما (کمک کننده است. با داشتن یک لوگو و رنگ برند مناسب 
می توانید در ذهن مخاطب  ماندگار باش��ید و به واس��طه همین 

ماندگاری رقبای تازه وارد را به راحتی کنار بزنید.
داشتن یک برند خوش نام و مناسب مرحله بسیار سختی است 
که نیازمند صرف هزینه های مالی ،  زمان و انرژی اس��ت. اگر از 
این مرحله سخت بتوانید عبور کنید به مرحله انتخاب رنگ برای 
برند تجاری مورد نظرتان می رسید. چراکه با رنگ برند، محتوا و 

روح کسب و کارتان را به مخاطب منتقل می کنید.

تغییر رنگ برند در چه مرحله ای باشد؟
بهتر اس��ت در همان مرحله ای که لوگ��وی برندتان را انتخاب 
می کنید به رنگ آن نیز فکر کنید و سعی کنید مشتری لوگوی 
ش��ما را از هم��ان ابتدا با رن��گ آن به یاد بی��اورد. ولی برندهای 
بس��یاری وجود دارد که ابتدا لوگوی خود را ترویج داده و بعد در 

زمان مناسبی رنگ آن را تغییر می دهند.
تغییر رنگ لوگو متوجه ریس��ک های زیادی اس��ت، مخصوصا 
اگ��ر رنگ اولیه مش��تری های زی��ادی را جلب کن��د و در ذهن 
مصرف کننده ماندگار شود.  تغییر رنگ می تواند ضررهای زیادی 

را متوجه کسب و کار کند و باعث از دست دادن مشتریان شود.

اهمیت رنگ برند
هیچ گ��اه اهمیت رن��گ برند را دس��ت کم نگیری��د، رنگ در 
ش��کل گیری دیدگاه اولیه به برندتان بس��یار کمک کننده است. 
درواقع لوگوی شما با رنگ آن در ذهن می نشیند و با همین رنگ 

دفعات بعد به یاد آورده می شود.
•آیا ممکن است ش��ما به Facebook فکر کنید بدون آنکه 

بخواهید رنگ آبی آن را به یاد بیاورید؟
•آیا ممکن است شما به Coca-Cola فکر کنید بدون آن که 

رنگ قرمز آن در ذهن شما نقش ببندد؟
•آیا شما لوگوی BMW را با رنگ های آبی،سفید و مشکی در 

ذهن تداعی نمی کنید؟  و…

اصول انتخاب رنگ برند
پامال وبر، مدیرعامل Design99 س��ه عامل مهم را که رنگ 

برند را مورد تأثیر قرار می دهد بیان می کند:
1.زیبایی و هماهنگی: در انتخاب رنگ باید به این نکته توجه 
کنید که رنگ ها به تنهایی ممکن اس��ت به درد کس��ب و کار شما 
نخورند ولی ترکیب آنها ممکن اس��ت هارمونی خوبی را به وجود 

آورد و تأثیر مثبت تری  روی مخاطب داشته باشند.
2.پیام رنگ : هر رنگی نماد یک مفهوم اس��ت، مثال س��فید 
عمدتا نماد پاکی و س��یاه نماد غم اس��ت. در مفهوم و پیام رنگ 
فرهن��گ جغرافیایی نیز بس��یار تأثیرگذار اس��ت. مثاًل در چین 
ترکیب رنگ قرمز با طالیی نماد لوکس بودن است درصورتی که  
در اروپا رنگ سیاه نماد غم است، اگر به رنگ سیاه کربنی دربیاید 

نماد لوکس بودن به خود می گیرد.
3.محبوبیت: در انتخاب رنگ به میزان محبوب بودن آن نیز 
توجه کنید مثاًل کمتر کس��ی می گوید ک��ه رنگ موردعالقه اش 
خاکس��تری یا قهوه ای است، ولی رنگ هایی مثل قرمز و در رتبه 

بعد آبی همه پسند تر است.
 

رنگ برند به چه معنا می تواند باشد
موسس��ه Designs 99  درباره اینکه هر رنگ چه حس��ی را 
می توان��د به مخاطب انتقال دهد تحقیقی انج��ام داده که ما در 

اینجا گزیده ای از آن را برای تان آورده ایم:
آبی:دانش، آرامش، امنیت، اعتماد

بنفش:حق امتیاز، حکمت، معنویت، اقتدار
صورتی:پرورش، گرما، دوستی، نرمی

قهوه ای:جدی، قابلیت اطمینان، چقرمگی
قرمز:شور و شوق، قدرت، سرعت، خشم

نارنجی:تقویت، انرژی، سرگرم کننده، نشاط
زرد:دوستانه، جوان، شاد، شادی

سبز:طبیعت، رفع خستگی، رشد، تعادل
سفید:پاکیزگی، فضیلت، صلح

سیاه:تشریفات، لوکس، پنهان کاری، زرق وبرق
خاکستری:بی طرفی، سازش، بلوغ، خونسرد

 
توصیه تیم مسیر ذهنی در مورد رنگ برند

در ابت��دا پیام��ی را ک��ه می خواهید بارنگ و لوگ��وی خود به 
مخاطب انتقال دهید در نظر بگیرید سپس رنگی را انتخاب کنید 
که با روح برندتان س��ازگارتر باش��د. از شعار کسب و کارتان هم 

می توانید کمک بگیرید.
ب��رای مث��ال اگر محصول��ی تولی��د می کنید که ب��ا طبیعت 
گره خ��ورده و می خواهی��د روی گیاهی بودن ی��ا ارگانیک بودن 
محصوالت  خود مانور دهید و یا در ش��عار س��ازمان اشاره به این 
موضوع کرده اید رنگ سبز برای تان گزینه مناسبی است. انتخاب 
رنگ  ها، به این خاطر که تأثیر بس��یار زیادی روی باور ناخودآگاه 
مردم نس��بت به برندمان می گذارند، باید از پشتوانه  علمی بسیار 

قوی ای برخوردار باشند.
 masirezehni :منبع

 مک دونالد، نمونه ای از رشد موفق
یک برند در طوالنی مدت

برند مک دونالد یکی از موفق ترین کسب و کارهای آمریکا 
است. هر چند این برند جزو اولین برندهای فست فود جهان 
نیست، اما موفق ش��ده است که زبانزد خاص و عام شود. تا 
جایی که امروز کمتر کس��ی را می توان یافت که از این برند 
بی اطالع باشد. بنیانگذار مک دونالد دو برادر به نام های مک 
و دی��ک مک دونالد در جن��وب کالیفرنیا بودند. امروزه برند 
مک دونالد موفق ش��ده است که بیش از 3۵۰۰۰ شعبه در 

1۰۰ کشور جهان را از آن خود کند.
س��وال اینجاس��ت که چگونه این برند موفق ش��ده است 
که کس��ب و کار خود را به یکی از رستوران های زنجیره ای 
جهان تبدیل کند؟ در پاس��خ به این سوال می توان گفت که 
تمام عملیات برند مک دونالد به ش��کل دست اول بوده اند. 
از س��وی دیگر نیز ثبات، ن��وآوری و انعطاف پذیری این برند 
تاثیر بس��زایی در رشد و موفقیت آن داش��ته است. در این 
مطلب س��عی کرده ایم روی عوامل موفقیت برند مک دونالد 

تمرکز کنیم.

1-ثبات
جالب اس��ت بدانی��د کیفیت، طعم و نح��وه ارائه  خدمات 
ش��عبه های مختلف برند مک دونالد در کش��ورهای مختلف 
کامال یکسان اس��ت و ثبات دارد. به بیان دیگر هیچ تفاوتی 
ندارد که برای صرف غذا به یکی از شعبه های آمریکایی این 
رس��توران بروید یا به یکی از شعبه های استرالیایی آن، زیرا 
در هم��ه ش��عبه های مک دونالد در سراس��ر جهان خدمات 
یکس��انی دریافت خواهید کرد. در حقیق��ت کیفیت، نحوه  
ارائه خدمات، نظافت و ارزش یکس��ان در تمامی ش��عبه ها 
یکی از ش��عارها و ارکان اساسی این برند است. مک دونالد 
نیز تا کنون نیز س��عی کرده اس��ت که به شکل کاملی آن را 

تحقق بخشد.
جالب اس��ت بدانید مش��تریان هنگام تصمیم گیری برای 
انتخاب یک برند یا محصول، درک و دید کاملی از انتظارات 
خ��ود دارند، بنابراین برندی موفق خواهد بود که بتواند وارد 
انتخاب های اول مشتریان شود. با توجه به این نکته می توان 
گف��ت که به��ره وری و فرآیند ارائه خدمات یکس��ان، پایه و 
اس��اس موفقیت برند مک دونالد است زیرا با توجه کامل به 
نیازها و انتظارات مش��تریان موفق ش��ده است که تبدیل به 
انتخاب اول مش��تریانی شود که قصد رفتن به رستوران های 

فست فود را دارند.

2-نوآوری
در نگ��اه اول ممکن اس��ت نوآوری و ثب��ات متضاد هم به 
نظر برسند، اما در حقیقت این دو گزینه مکمل هم هستند 
و به رش��د و توسعه یکدیگر نیز کمک می کنند زیرا ثبات و 
سازگاری اجزای یک کسب و کار هرگز به این معنی نیست 
ک��ه محصوالت و ش��یوه  ارائه خدمات آن در طول س��ال ها 
دچار هیچ تغییری نش��ود بلکه این سازگاری پایه  محکمی 
برای بهبود سایر فرآیندها ایجاد می کند. نوآوری در پاسخ به 
مشتریان و دادن حق امتیاز به آنها نقش مهمی در موفقیت 

برند مک دونالد طی سال ها فعالیت آن داشته است.
از س��وی دیگر برند م��ک دونالد ارائ��ه محصوالت جدید 
و خدم��ات به مش��تریان خ��ود را در طول زمان ب��ا نیاز و 
 س��لیقه  مردم وفق و گس��ترش داده اس��ت. به عنوان مثال 
بیگ مک یکی از محصوالت نوآورانه و هوش��یارانه این برند 
اس��ت. نوآوری در ارائه محصوالت جدید این امکان را برای 
مک دونالد فراهم کرده است که بتواند برای تمام وعده های 
غذایی و میان وعده ها محصولی برای پیش��نهاد داشته باشد. 
همین امر نیز به فاکتوری برای افزایش س��ودآوری این برند 

تبدیل شده است.
برن��د م��ک دونالد ارائ��ه محصوالت جدی��د و خدمات به 
مشتریان خود را در طول زمان با نیاز و سلیقه  مردم وفق و 

گسترش داده است.

3-انعطاف پذیری
ش��اید بتوان گف��ت بزرگ ترین دلیل موفقی��ت برند مک 
دونال��د در طوالنی مدت توانای��ی آن برای گذر از توفان های 
بزرگ و انعطاف پذیری آن بوده اس��ت زی��را مک دونالد نیز 
مانند هر کس��ب و کار دیگری ب��ا چالش ها و اختالفات ریز 
و درش��تی مواجه بوده اس��ت، اما با درایت و استراتژی قوی 
موفق شده است که از جایگاه خود به عنوان یک برند موفق 

دفاع کند.
نگرانی های بهداشتی و سالمتی به ویژه در مورد کودکان، 
یکی از بزرگ ترین چالش هایی بوده که مک دونالد در طول 
تاریخ با آن روبه رو بوده اس��ت. اما این برند موفق شده است 
با تشکیل یک تیم بین المللی از کارشناسان تغذیه و افزودن 
مواد غذایی س��الم مانند ساالد به منوی خود، با این چالش 
مقابل��ه کند. به عنوان مثال دیگر م��ک دونالد برای دفاع از 
موضع خود در برابر فعاالن محیط زیس��ت، بسته بندی مواد 
غذایی خ��ود را به گونه ای تغییر داد تا تجدیدپذیر باش��ند 
و مش��کلی برای محیط زیس��ت ایجاد نکنن��د. در حقیقت 
می ت��وان گفت مک دونالد از هر مش��کلی به عنوان فرصتی 
برای بهبود خدمات و توسعه برند خود استفاده کرده است.

نتیجه گیری
تعداد انگشت شماری از ش��رکت های بزرگ جهان که در 
زمینه  فست فود فعالیت دارند، موفق شده اند مانند برند مک 
دونالد پیش��رفت کنند زیرا استفاده از نوآوری های جدید در 
کنار ثب��ات و انعطاف پذیری برند مک دونالد از یک س��و و 
درک و توجه به نیازهای مشتری از سوی دیگر سبب جلب 
اعتماد مردم ش��ده است. از س��وی دیگر داشتن استراتژی 
ق��وی، هر یک از مش��کالت ای��ن برند را ب��ه فرصتی برای 

پیشرفت آن تبدیل کرده است.
 ibazaryabi :منبع

 آرش سراج

کلیدبرنـــد نامـــه BRAND
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برای مطالعه 681 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: اگر چه ش�یک بودن ش�رکت تأثی�ر مثبتی در 
انتخاب مش�تریان دارد، اما ارائ�ه خدمات با کیفیت پایین 
می توان�د اثر منفی بر انتخاب مش�تریان بگذارد. عالوه بر 
این با توجه به اینکه ش�رکت شما یک کسب و کار کوچک 

و ت�ازه تأس�یس خواهد ب�ود اس�تفاده از وام بانکی برای 
تجهیزات و دکوراس�یون و هزینه ه�ای اینچنینی چندان 
معقول نیست. پیشنهاد من به شما این است که کسب و کار 
خود را با هزینه کمتری آغاز کنید و سعی در بهبود کیفیت 
کارتان داشته باش�ید. لزومی ندارد مبلمان یا وسایلی که 
تهیه می کنید حتما نو باشد. شما می توانید از وسایل تمیز 

ولی دس�ت دوم که قیمت کمتری دارند اس�تفاده و از این 
طری�ق در هزینه های تان صرفه جوی�ی کنید. از طرفی اگر 
می خواهید دفتر کار ش�ما شیک و تمیز باشد بهتر است از 
درآمدی که از آن کس�ب و کار به دست می آورید برای آن 
هزینه کنید و سرمایه اولیه خود را صرف این گونه هزینه ها 

نکنید. 

زرق و برق در کسب و کار

سوال: قصد دارم یک شرکت خدمات مهندسی راه اندازی کنم. تمیز بودن و شیک بودن شرکت در انتخاب ما به عنوان ارائه دهنده خدمات 
مهندسی اهمیت زیادی دارد. با توجه به اینکه منبع مالی دیگری ندارم و سرمایه ای که دارم کفاف هزینه های تجهیز شرکت، پیش پرداخت 
اجاره ساختمان، دکوراسیون و. . . را نمی دهد، آیا دریافت وام بانکی می تواند منبع تأمین مالی مناسبی برای راه اندازی این کسب و کار باشد؟ 

کلینیک کسب و کار

امروزه سالمتی و تغذیه در میان افراد 
جامع��ه بیش از پیش حائز اهمیت بوده 
و برنام��ه غذایی افراد ه��ر روز متنوع تر 
می ش��ود، به طوری که ه��ر طعم و هر 
چاش��نی احساس��ی را در اف��راد ایجاد 
می کند که با توجه به ذائقه و طبع آنها 
خوش��ایند و لذت بخش است. از این رو 
طعم ها و چاش��نی ها اهمی��ت ویژه ای 
پیدا کرده اس��ت. این موض��وع بهانه ای 
ش��د تا »فرصت ام��روز« ب��ا احمدرضا 
معماریان، مدیرعامل شرکت کیچن رز 
به گفت وگو بنش��یند و به بررسی ابعاد 
مختلف این کس��ب و کار بپردازد که در 

ادامه می خوانید.
 

ایده کسب و کار
احمد رضا معماریان در خصوص ایده 
این کس��ب و کار می گوی��د: بیش از یک 
دهه اس��ت که تأکید زیادی بر اهمیت 
س��بک زندگی می شود و یکی از مسائل 
مهم در س��بک زندگ��ی، تغذیه و توجه 
به غذاس��ت. امروزه افزایش س��رعت در 
زندگی روزمره و گس��ترش شهرنشینی 
تأثیر قاب��ل مالحظه ای بر عادات غذایی 
افراد گذاش��ته است. ارتباطات گسترده، 
ظهور شبکه های اجتماعی، تعدد رسانه ها 
و ماهواره ها و رشد طبقه متوسط که به 
دنب��ال ثبیت موقعی��ت و تبیین هویت 
اجتماعی است، باعث شده تقاضا تعریف 
ملموس تری به خود بگیرد. با این شرایط 
مردم صرفاً به دنبال خرید کاال نیستند 
تا نیازشان برطرف ش��ود. آنها به دنبال 
مصرف محصوالتی هس��تند تا جایگاه، 
شیوه زندگی و موقعیت اجتماعی شان را 
هویدا کند و تجربه ای خوشایند دریافت 
کنند. تمام��ی این مالحظات فرصتی را 
ب��رای کس��ب وکار ها فراهم ک��رده تا با 
حرکت به سمت برندس��ازی بتوانند از 

موقعیت ایجاد شده بهره مند شوند. 
ب��ر ای��ن اس��اس، از س��ال 1390 به 
بررسی و تحلیل روندهای آتی درصنعت 
غذای��ی پرداختیم و حوزه های مرتبط با 
تغییرات فضای اجتماع��ی را که در باال 
ذکر ش��د مطالعه کردیم. طعم و مزه و 
نگرش نس��بت به تغذیه سالم موضوعی 
بود ک��ه برای ما ب��ا توجه به س��اختار 
موجود جذابیت ایجاد می کرد. به همین 
منظور تصمیم گرفتی��م اقدام به عرضه 

چاشنی های غذایی کنیم.
 اس��تراتژی ما ب��ا توجه ب��ه منابع و 
تجربه س��ازمان از طریق برون سپاری با 
واحدهای نمونه و نوآور در تولید همراه 

شد. 
پله های موفقیت 

از  )اس��تفاده  خ��اص  کارب��رد  وی 
گریندرهای کوچک و بزرگ(، تکنولوژی 
تولید )پاستوریزه به روش طبیعی، تأکید 
بر محصول س��الم، دسترسی به شبکه 
فروش و کانال های توزی��ع، مدیریت با 
تجرب��ه وخالق و. . .( را از عوامل کلیدی 
موفقیت در مجموعه کیچن رز می داند 
و می افزاید: مجموعه مدیران کیچن رز 
سال هاست که در صنعت غذایی به عنوان 
مشاور فعالیت می کنند. حوزه تخصصی 
و تجرب��ه آنها عمدتا ب��ا گرایش تولید و 

برنامه ریزی، بازاریابی و برند همراه بوده و 
این تجربه در طراحی مدل کسب وکار، 
شناخت و تعریف مشتری، تبیین جایگاه 
رقابتی و شناخت فضای کسب و کار قابل 
مشاهده بوده و کمک شایانی به پیشبرد 

اهداف سازمان داشته است.
 

رقابت برندها
وی اضاف��ه می کند: دغدغه ما همواره 
خ��أ برنده��ای ایران��ی در الیه هایی از 
نیازهای مش��تریان بوده ک��ه برندهای 
خارجی از ق��درت بیش��تری برخوردار 
بوده ان��د. اصوالً در صنع��ت غذایی برند 
لوک��س ایران��ی معیاره��ا، جذابیت ها و 
ارزش های��ی را ک��ه برنده��ای خارجی 
فراهم می کنند، کمترشاهد بوده ایم. به 
همین منظور تالش کرده ایم با طراحی 
بس��ته بندی مناس��ب و خل��ق ارزش و 
کیفیت در رابطه ب��ا عملکرد محصول، 
ارائه گ��ر ارزش ه��ا، ویژگی ه��ا و صفاتی 
باش��یم که با برندهای خارجی کاماًل در 
رقابت بوده و مصرف کننده ایرانی بدون 

تحمیل آن را انتخاب کند. 

حمایت سهامداران
معماریان در خصوص منابع ایجاد این 
کس��ب و کار می گوید: ما از منابع بانکی 
اس��تفاده نکرده ایم و مناب��ع موردنیاز از 
طریق س��هامداران تأمین ش��ده است. 
اصوالً نظ��ام بانکی، در جهت حمایت از 
تولید تعریف نشده اس��ت. تأمین مالی 
از طریق بانک ها بس��یار گران اس��ت و 
ش��رایط و ضوابطی که برای پرداخت و 

بازپرداخت در نظر می گیرند، عمال ما را 
به استفاده از منابع شان امیدوار نمی کند. 

موانع و مشکالت
اصوال داس��تان ح��ذف موانع و بهبود 
فضای کس��ب و کار در ایران خیلی کند 
و آرام جل��و م��ی رود و این ه��م دالیل 

متعددی دارد: 
- یک��ی از دالیل��ش ای��ن اس��ت که 
به قدری نظام اقتصادی و سیاس��ی ما به 
درآمدهای نفتی و مسائل مربوط به آن 
وابسته است که صنعت و حذف موانع و 
چالش های آن شاید خیلی جدی گرفته 
نمی ش��ود. باالخره یک پول��ی می آید و 

می رود و همه راضی هستند. 
-مدیران غیرکارآمد و مسئولیت ناپذیر 
بسیاری در بدنه نظام اجرایی قرار دارند 
که درک مناس��بی از تولید ندارند. آنها 
عموما محافظه کار هستند و نمی توانند 
تصمیمات مهم بگیرند. به عنوان نمونه، 
محصولی وج��ود دارد که مج��وز ورود 
گرفته یا به صورت قاچاق وارد می شود، 
ولی تولید کنن��ده ایرانی برای ورود مواد 
اولیه آن ک��اال به کش��ور و تولید دچار 

مخمصه و تنگنای خاص می شود. 
- قاچاق کاال به واسطه اینکه از شمول 
سود و عوارض خارج می شود، به فضای 

کسب وکار و رقابت صدمه می زند. 
- سیاس��ت های صدا وسیما در رابطه 
با تبلیغ کاالی ایرانی، نه تنها مخاطب را 
به خرید کاالی ایرانی ترغیب نمی کند، 
بلکه تصوی��ری حقیر ب��ه مخاطب القا 
می کند که از خریدن آن منصرف شود. 

البته رسانه ملی به واسطه عدم محتوای 
نامناس��ب برای مخاطب و اشرافی گری 
مهلک، بس��یاری از مخاطبان خود را از 
دس��ت داده و هزینه های گ��زاف آن از 
تحمل بسیاری از واحدهای کسب وکار 

خارج است. 

دنبال کردن عالیق
این کارش��ناس ارشد بازاریابی و فعال 
حوزه برنده��ای FMCG  در خصوص 
عالیق خود می گوید: مشاوره و آموزش، 
ح��وزه م��ورد عالقه ام اس��ت. ترجیحم 
همواره همکاری و مشارکت برای توسعه، 
بهبود و رشد در سازمان ها بوده است. به 
نظر فضای مشاوره در ایران زمینه زیادی 
برای رش��د دارد و کس��انی که توانایی 
داشته باشند می توانند به موفقیت های 

مورد انتظار دست پیدا کنند. 

بازاریابی و تبلیغات
وی در خص��وص روش ه��ای م��ورد 
اس��تفاده ب��رای تبلیغ��ات و بازاریاب��ی 
می گوید: حضور در رسانه های اجتماعی، 
خ��اص،  مناس��بت های  و  رویداده��ا 
نمایشگاه ها، خیریه ها و انجام برنامه های 
س��مپلینگ و پش��تیبانی از محصوالت 
فرهنگی مثل تبلیغ در سینماهای خاص 
و. . . از جمله برنامه های ما بوده اس��ت. 
رس��انه های اجتماعی اب��زاری قدرتمند 
و تأثیرگذار هس��تند. طراحی محتوای 
مناسب و تعریف دقیق مشتریان با توجه 
به منابعی که برای آن صرف می ش��ود، 
یکی از بهترین راه ها برای بیان ارزش ها، 

قابلیت ها و ارتباطات مؤثر با مخاطبان و 
دنبال کنندگان است. 

مسئولیت اجتماعی
وی می افزاید: ت��الش کرده ایم با ارائه 
راهکارهای روشن برای پیشرفت جامعه 
و رعایت الزامات زیس��ت محیطی خود 
را نس��بت به استانداردهای تبیین شده 

مسئولیت اجتماعی متعهد کنیم. 
صداقت و ش��فافیت راه حلی مناسب 
و پایدار جهت جل��ب اعتماد و وفاداری 
مش��تریان اس��ت. م��ا برای نخس��تین 
ب��ار چاش��نی و ادویه ه��ای خ��ود را با 
پاس��توریزه  )بخ��ار(  طبیع��ی  روش 
کرده، مونوس��دیم گلوتام��ات را حذف 
ک��رده و تالش کرده ای��م با خل��ق مزه و 
هیجان، س��المت را با تمام وجود برای 

مشتریان مان فراهم کنیم. 
همین طور توجه به فرآیندهای تولید 
و بهبود مس��تمر، رعای��ت عدالت بین 
کارکنان و برنامه ریزی آموزش��ی جهت 
ارتق��ای آنان، توجه ب��ه قواعد و ضوابط 
ایمن��ی و بهداش��تی حداقل م��واردی 
هس��تند که از ابتدا به عنوان یک الزام و 

اخالق حرفه ای در نظر گرفته ایم. 

توصیه ای برای کارآفرینان
به عقیده احمدرضا معماریان، شناخت 
و درک مشتری مهم ترین اقدامی است 
ک��ه باید انجام ش��ود. وی می گوید: اگر 
مش��تری نیازها، انتظ��ارات، توقعات و 
تمایالتش درک نش��ود، اقدامات بعدی 
به س��رانجام نخواهد رسید. باور دارم ما 
همان گونه کس��ب وکارم��ان را هدایت 
می کنی��م که زندگی می کنی��م. برندها 

شبیه ما خواهند شد.
 رنگ، فرم، محتوا و دنیای نش��انه ای 
محص��ول یا کس��ب وکارمان ش��بیه ما 
خواهند ش��د. پ��س بهتر اس��ت برای 

موفقیت از خودمان شروع کنیم.
 

توسعه کسب و کار
معماریان معتقد اس��ت: به طور کلی 
اس��تراتژی های کلیدی توس��عه کسب 
وکار برای ما ش��امل تقویت برنامه های 
ارتباط با مش��تری، تقوی��ت و تأکید بر 
اس��تراتژی های برندسازی و توسعه بازار 

و تکمیل پرتفولیوی محصوالت است. 
وی می افزاید: ش��بکه های اجتماعی 
فرصت مناس��بی برای خل��ق ارتباطات 
دوجانبه فراهم می کنند. اینس��تاگرام و 
تلگرام از هدف های اصلی ما هستند. از 
طریق اینس��تاگرام برنامه های فروش را 

هدایت می کنیم. 

تعامل با مشتری
این کارش��ناس در پای��ان می گوید: 
شبکه های اجتماعی و بازاریابی آفالین 
امک��ان ارتباط ب��ا مش��تریان را فراهم 
می کنن��د. ایجاد ارتباط در هنگام خرید 
از طریق نیروهای سمپلر و انیماتورها به 
همراه حضور در رویدادها و مناسبت ها، 
خیریه ها، تقویت ش��بکه های اجتماعی 
ب��ا درک نقاط تماس، نمایش��گاه ها و... 
تعامالت ما را با مشتریان تعیین می کند. 

گفت و گوی »فرصت امروز« با مدیرعامل شرکت کیچن رز

برند ما شبیه ما می شود؛ پس از خودمان شروع کنیم

ارتباط

بیان حقایق از سوی روابط عمومی ها 
زمینه ساز حضور پر رنگ مردم در انتخابات

وقت��ی دس��تاوردهای نظ��ام ب��ا صداق��ت و صراحت 
تبیین ش��ود، اعتماد عمومی ایجاد خواهد ش��د و مردم 
با خودب��اوری و اعتماد ب��ه نفس برای س��ربلندی نظام 
جمهوری اس��المی ایران حضوری پرش��ور و گسترده در 

انتخابات خواهند داشت. 
در بح��ث انتخاب��ات، وظیفه رواب��ط عمومی ها تبیین 
اقدامات دس��تگاه های اجرایی و انتقال مشکالت عمومی 
م��ردم به مدیران اس��ت. بی��ان حقایق از س��وی روابط 
عمومی ه��ا می توان��د زمینه حضور پر رنگ م��ردم را در 
انتخابات فراهم کند، چرا که روابط عمومی ها مش��اوران 

افکار عمومی در انتخابات هستند. 
در ای��ن میان با توجه ب��ه تنوع و تع��داد مطبوعات و 
گس��ترش انتش��ار نش��ریات مختلف و متفاوت و به طور 
کلی جایگاه شایس��ته رس��انه ها در تنویر افک��ار و ایجاد 
فضای مناسب برای گفت وگو و برخورد سالم و سازنده و 
همچنین اهمیتی که رس��انه های گروهی درجهان امروز 
در ارتق��ای س��طح آگاهی ت��ک تک آحاد بش��ر و تعالی 
فرهن��گ و دانش عمومی دارند، بدون تردید رس��انه های 
جمع��ی یک��ی از مهم ترین عوام��ل ش��کل دهنده افکار 
عمومی محسوب می ش��وند، چرا که افکار عمومی تجلی 
عمیق ترین خواسته ها و نیازهای یک ملت است که ناشی 
از مجموعه تعبیرها و تفس��یرها و ارزیابی و قضاوت مردم 
نس��بت به حوادث و وقایع روز اس��ت و رس��انه ها مانند 

آیینه، انعکاس دهنده این خواسته ها هستند. 
در عصر حاضر مردم از شیوه های گوناگونی به اطالعات 
دسترس��ی دارند و پنهان کردن اطالعات از مردم موجب 
س��لب اعتماد عمومی از روابط عمومی ها می ش��ود و این 

امری جبران ناپذیر است. 
 روابط عمومی و رس��انه ها در جایگاه اطالع رس��انی و 
 راهب��ری افکار عموم��ی می توانند جایگ��اه واالیی را در 
ش��کل دهی و هدایت افکار عمومی داش��ته باشند و این 
منتها و غایت آمال و اهداف روابط عمومی سرآمد است. 
س��نجش دقیق افک��ار عموم��ی، ایج��اد مفاهمه بین 
مس��ئوالن دس��تگاه و مردم و ارتباط مؤثر با رسانه ها  از 
دیگر وظایف روابط عمومی است، بنابراین محور فعالیت 
رس��انه ها و نه��اد روابط عموم��ی افکار عمومی اس��ت؛ 
مولفه ای که تمامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
به دنبال جذب افکار عمومی و به دس��ت آوردن بیشترین 

آرا هستند. 
رس��انه ها آینه افکار عمومی هستند و باید در مشارکت 
اجتماعی و اطالع رس��انی دقیق به مردم مورد اس��تفاده 

قرار گیرند. 
بنابرای��ن عرصه رس��انه های جمعی باید با حساس��یت 
ویژه ای، از ارزش های عام و تثبیت شده و همچنین مورد 
قب��ول اکثری��ت جامعه و نه ارزش ه��ای تصنعی گروهی 
خاص پاس��داری کنند و برای تحقق عینی آن با س��ایر 
نهاده��ای فرهنگی و اجتماعی هماهنگ��ی کرده و تمام 
امکان��ات الزم را برای حفظ کرامت انس��انی مردم که در 
این س��ال های اخیر به شدت مورد بی مهری و غفلت واقع 

شده، به کار گیرند. 
پاس��خگو بودن، قانون مداری، مخاطب محوری و التزام 
به انتش��ار صحیح اطالعات همراه با ش��فافیت و سرعت 
تأکی��د بر نظ��ارت ارزیابی و س��نجش مس��تمر بازتاب 
فعالیت ها به منظور کسب اطمینان از تأثیرات کیفی آنان 
بر مخاطبان و اس��تقبال از نقدهای منصفانه و بس��یاری 
از کارکرده��ای دیگر از جمله ش��اخص های مهم روابط 

عمومی سرآمد است. 
دس��تگاه های اجرای��ی خدماتی با تنگناه��ای فراوان و 
اقدام��ات چش��مگیری که انج��ام داده ان��د، چنانچه این 
اقدامات به درس��تی بیان نشود، بخش عمده ای از جامعه 
از فعالیت ها بی اطالع مانده و احساس می کنند که کاری 
انجام نشده اس��ت. بنابراین در آستانه برگزاری انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری مقوالت��ی از قبیل افک��ار عمومی و 
پاس��خگویی و ش��فافیت و احترام به فرودستان بیش از 
پیش اهمیت خود را باز می یابد و کاندیدایی پیروز نهایی 
این انتخابات سرنوش��ت ساز خواهد بود که با بهره گیری 
از بهتری��ن و مجرب ترین و کارآمدترین مش��اوران روابط 
عمومی و رس��انه ای توجه افکار عموم��ی را با برنامه های 
کارشناس��ی، منطقی، باور پذیر و جذاب و نه ش��عارهای 
آس��مان کوب توخالی و مردم فریب به طرف خود جلب 

کند. 

کارتابل

اهمیت منابع درست و داوری مناسب

مش��کلی که بسیاری از دانش��جویان در هنگام نگارش 
پایان نامه با آن مواجه هس��تند، ارائه منابع غیرمرتبط و 
تحلیل نادرس��ت مطالب در پایان نامه هاست. این مشکل 
در برخی اوقات باعث می ش��ود دوران تحصیل یک فرد 
به طور وحش��تناکی افزایش پیدا کرده یا دانشجو به طور 
کلی قید دریافت مدرک تحصیلی اش را بزند. تمامی این 
مش��کالت از جایی ش��روع می ش��ود که افراد در تحلیل 
پژوهش خود دچار مش��کل می ش��وند و به تبع آن قادر 
به تفکیک مطال��ب مرتبط از غیرمرتب��ط نخواهند بود. 
با یک نتیجه گیری س��اده می ت��وان فهمید که این گروه 
نیاز اساس��ی ب��ه تقویت مهارت های تحلی��ل خود دارند 
اما این نتیجه گیری در عمل، اگر نگوییم بس��یار دشوار، 
نیازمن��د تالش فراوان اس��ت. این تالش ف��راوان دقیقا 
همان پیش نیازی اس��ت که در بس��یاری از دانشجویان 

یافت نمی شود.
اگر گم��ان کرده اید که تنها قش��ر دانش��جو با چنین 
مش��کلی مواج��ه اس��ت، الزم اس��ت توجه ش��ما را به 
رزومه های افراد متقاضی استخدام نیز جلب کنم. اگرچه 
مس��ئله در رزومه ها دقیقا مانند پایان نامه های آکادمیک 
نیس��ت، با این ح��ال نتیجه ه��ر دو کار به ی��ک اندازه 
فاجعه بار است. به عبارت س��اده، در نگارش متن رزومه 
گاهی نیاز اس��ت به جمالت، دیدگاه ها یا ایده های افراد 
دیگر )معموال مدیران موفق یا اعضای هیأت مدیره همان 
شرکت( اشاره کنید. در این میان دو ایراد اساسی ممکن 
است رخ دهد؛ نخست آنکه نقل قول معتبر نبوده و شما 
آن جمله را در پژوهش خود ذکر کرده اید. در این حالت 
اگرچ��ه دیدگاه موردنظر ممکن اس��ت با موضوع ش��غل 
هماهن��گ باش��د، اما ماهیت جعل��ی آن می تواند هزینه 
سنگینی برای شما داش��ته باشد. در حالت بعدی جمله 
ش��ما معتبر بوده و از فرد سرشناس��ی نقل شده است، با 
این حال ارتباطی با موضوع بحث ندارد. در هر دو حالت 
ذکر ش��ده، ارتکاب چنین اش��تباهاتی بدون شک نقش 
بس��یار منفی در نگرش و داوری ارزشیاب خواهد داشت. 
راهکار دوری از چنین خطاهایی ساده است. با این حال 
همانطور که در بحث دانش��جویان اش��اره شد، انجام آن 
نیازمند پش��تکار است؛ عنصری که در دنیای کسب وکار 

بسیار نادر است. 
بحث بعدی که باید به آن توجه داشت، تحلیل مناسب 
در رزوم��ه و مصاحبه اس��ت. در رزومه باید تحلیل کنید 
که به چه دلیل شرایط شما برای تصدی شغل موردنظر 
مطلوب است. در این میان به هیچ وجه نباید هر نکته ای 
را ب��ه یکدیگر ربط داده و نتیجه دلخواه تان را اس��تنتاج 
کنید. در واقع طرف مقابل شما وقت اضافی برای مطالعه 
دالیل بی ربط تان ندارد. داوری و نتیجه گیری امری است 
که نیازمند در اختیار داش��تن اطالعات مناسب و کافی 
اس��ت. اگر ش��ما به عنوان ی��ک طرف مصاحب��ه قادر به 
تحلیل درست مطالب باشید، طرف دیگر نیز می تواند به 
صورت منطقی دالیل و صحبت های شما را داوری کند. 
در ایده شماره 21 اشاره کردم که از درج اطالعات غلط 
در رزومه ت��ان خودداری کنید. ارائ��ه اطالعات غیرمعتبر 
و تحلیل های نادرس��ت نی��ز به نوعی در هم��ان عنوان 

طبقه بندی می شود.
در پایان بحث الزم اس��ت به یک عادت عرفی در میان 
کارمندان اش��اره کنم. در واقع اغلب افراد در تهیه رزومه 
خ��ود پیامی را از مدیران پیش��ین یا همکاران خود درج 
می کنند که نش��ان دهنده شایستگی و توانایی شان باشد. 
در اینجا ضروری اس��ت ک��ه پیش از درج هر مطلبی آن 
را در اختی��ار افراد موردنظر قرار داده یا حداقل آنها را از 
انجام چنین کاری مطلع س��ازید. علت این امر آن است 
که در برخی موارد شرکت ها اقدام به پیگیری اظهارنظر 
همکاران ش��ما کرده و در صورت ع��دم اطالع این افراد 
نام ش��ما از لیست ش��رکت حذف خواهد شد. همچنین 
شاید برای جلب نظر ش��رکت موردنظر به جای استفاده 
از نظر دیگران بهتر باش��د توانایی های تان را در مصاحبه 

بروز دهید.

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
هنگام��ی که تازه تحصیالت آکادمیک��م را تمام کرده 
ب��ودم، یکی از دوس��تانی که با هم فارغ التحصیل ش��ده 
بودیم، مبلغ قابل توجهی را صرف ثبت نام در کالس های 
رزومه نویس��ی و روش تحقی��ق ک��رد. در آن هنگام این 
کار وی برای من بس��یار تعج��ب برانگیز بود. به هر حال 
هر کس��ی در آن ش��رایط بیش��تر به دنبال ورود به بازار 
کار اس��ت تا ش��رکت در کارگاه های آموزش��ی مختلف. 
ب��ا این حال در ح��ال حاضر توصیه من به دانش��جویان 
فارغ التحصیل آن اس��ت که پی��ش از اقدام برای ورود به 

بازار کار حتماً کالس های رزومه نویسی را بگذرانند. 

ترجمه: علی آل  علی

زهرا سلطان محمدی
کارشناس روابط عمومی



13 فرصتکسبوکار www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
پنجشنبه
14 اردیبهشت 1396

شماره 775

برنامه ری��زی و س��رمایه گذاری  معاون��ت 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری، به منظور بسترس��ازی و ایجاد 
زیرساخت های گردشگری و همچنین جذب 
س��رمایه گذاری داخلی و خارج��ی، اقدام به 
اعطای تس��هیالت بانکی به س��رمایه گذاران 
ای��ن حوزه کرد. ب��ه گزارش عص��ر اقتصاد، 
براساس همین اقدام، سازمان میراث فرهنگی 
در زمان اس��تقرار دولت تدبیر و امید، اقدام 
به اعطای مجوز و تس��هیالت سرمایه گذاری 
خارجی به 21 طرح در 9اس��تان کش��ور با 
ارزش یک میلی��ارد دالر ک��رد. ای��ن طرح ها 
ش��امل مجتمع ه��ای گردش��گری، هتل ها، 
هتل آپارتمان ه��ا، مهمان پذیره��ا، مناط��ق 
نمون��ه گردش��گری، صنایع دس��تی و دفاتر 

خدمات مسافرتی و جهان گردی می شوند. 

ایران، توریستی ترین کشور منطقه
برخ��ورداری از می��راث غن��ی فرهنگ��ی، 
باس��تانی و تاریخی مهم تری��ن مزیت ایران 
نس��بت ب��ه کش��ورهای منطق��ه در جذب 
گردشگر خارجی محسوب می شود. افسانه ها 
و تاریخ تمدن اس��المی، بناهای ثبت ش��ده 
در فهرس��ت یونس��کو مانند تخت جمشید، 
نق��ش رس��تم، معب��د چغازنبی��ل، ای��الت 
متعدد، اصفهان، ش��یراز و همدان، به همراه 
تاریخ 10هزارس��اله، ای��ران را به محل وقوع 
رخداده��ای مه��م تاریخ��ی تبدی��ل کرده 
و ب��ا توجه ب��ه فراوانی آث��ار تاریخی و تنوع 
آداب و سنن این کش��ور همواره موردتوجه 
گردش��گران، تجار و بازرگانان بوده اس��ت. 
به لح��اظ ژئوپلیتی��ک، ق��رار گرفت��ن ایران 
در مس��یر جاده ابریش��م و دسترسی آن به 
آب های بین المللی، ارتباط مستقیم ایران با 
کشورهای آسیای میانه و افغانستان، از یک 
سو و کشورهای حوزه خلیج فارس، از سوی 
دیگر مزیت مهمی در توس��عه گردش��گری 

محسوب می شود. 
گس��ترش حمایت ه��ای دول��ت به منظور 
کم��ک ب��ه ایج��اد زیرس��اخت های اولی��ه 
گردش��گری  صنع��ت  در  س��رمایه گذاری 
ازجمله گسترش ش��بکه های برق، آب، گاز، 
تلفن و راه دسترس��ی بوده است. همچنین 

باید توجه کرد که رش��د زیاد سرمایه گذاری 
تأسیس��ات  ایج��اد  در  بخش خصوص��ی 
مجتمع های  هتل ه��ا،  ازجمله  گردش��گری 
اقامت��ی و بین راهی و اردوگ��اه )کمپینگ( 
ایران را به کشوری با امکانات و ظرفیت های 
باالی پذیرش گردشگران تبدیل کرده است. 
وجود بارگاه مق��دس ثامن االئمه، حضرت 
امام رضا )ع(، در مشهد مقدس و مرقد مطهر 
حضرت معصومه )س( در ش��هر مذهبی قم 
به هم��راه زیارتگاه ه��ای اقلیت های مذهبی، 
کشورمان را به لحاظ گردشگری مذهبی در 
بین کشورهای آس��یای میانه و حوزه قفقاز 

در زمره برترین ها قرار داده است. 
دولت  براس��اس سیاس��ت های مح��وری 
تدبی��ر و امید به منظور تس��هیل و توس��عه 
گردش��گری  بخ��ش  در  س��رمایه گذاری 
درحال حاض��ر بخ��ش گردش��گری تقاضای 

توس��ط  س��رمایه گذاری  ب��رای  باالی��ی 
دارد.  خارج��ی  و  داخل��ی  س��رمایه گذاران 
س��ازمان میراث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردشگری ایران، با وجود جذب یک میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی، همچنان به دلیل 
کمبود منابع و محدودیت اعتبارات عمرانی 
قادر ب��ه تأمین نیازهای مال��ی این پروژه ها 
نیس��ت. بنابرای��ن راهکار توس��عه و تکمیل 
پروژه ه��ای نیمه تم��ام جذب س��رمایه های 
خارجی اس��ت. به همین منظور، بس��یاری 
از مجریان پروژه ه��ا و صاحبان فرصت های 
س��رمایه گذاری عالقه من��دی خ��ود را برای 
مشارکت با سرمایه گذاران خارجی به صورت 
هتل س��ازی،  بخ��ش  در   J. V و   F. D. I
مجتمع ه��ای بین راهی و س��ایر تأسیس��ات 
گردش��گری اعالم کرده اند که این موضوع با 
مشارکت سرمایه گذاران کشورهای خارجی 

انجام شدنی است. س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری ایران براساس 
قانون تش��ویق و حمایت از س��رمایه گذاری 
این گون��ه  ب��رای  مش��وق هایی  خارج��ی، 

سرمایه گذاری ها درنظر گرفته است. 
در صنع��ت حمل ونق��ل و س��ایر خدمات 
زیربنای��ی، س��رمایه گذاری های کالن اخیر 
زمین��ه را ب��رای عرضه خدمات مناس��ب به 
گردش��گران داخلی و خارج��ی فراهم کرده 
اس��ت و با توجه به نقش انکارناپذیر توسعه 
خدم��ات زیربنای��ی و ش��بکه حمل ونق��ل 
در توس��عه صنع��ت توریس��م، ای��ران را در 
کنار کش��ورهای ترکیه و ام��ارات به مقصد 

گردشگران تبدیل کرده است. 
س��ازمان میراث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی 
دول��ت  زم��ان  در  ای��ران  گردش��گری  و 
یازده��م اقدام به اعطای مجوز و تس��هیالت 
س��رمایه گذاری خارجی ب��ه 21 طرح در 9 
اس��تان کشور با ارزش یک میلیارد دالر کرد. 
این طرح ها ش��امل مجتمع های گردشگری، 
هتل ه��ا، هتل آپارتمان ه��ا، مهمان پذیره��ا، 
مناط��ق نمونه گردش��گری، صنایع دس��تی 
و دفات��ر خدمات مس��افرتی و جهانگ��ردی 
اس��ت. معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
ای��ن س��ازمان وظیف��ه بسترس��ازی ب��رای 
ایج��اد زیرس��اخت های گردش��گری، جذب 
س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی و اعطای 
تس��هیالت بانکی  )ارزی و ریالی( را برعهده 

دارد. 
بر همین اساس، این معاونت تمهیدات الزم 
را به منظور انج��ام دادن حمایت های موردنیاز 
توس��عه ای��ن صنع��ت ازجمل��ه معافیت های 
مالیاتی، کمک به ایجاد زیرس��اخت ها، اعطای 
یارانه سود و کارمزد تس��هیالت، تخفیفات در 
عوارض ص��دور پروان��ه س��اختمانی، تضمین 
س��رمایه گذاری خارج��ی در چارچ��وب قانون 
تش��ویق و حمایت از س��رمایه گذاران خارجی، 
تأمی��ن  س��وخت،  ترجیح��ی  تعرفه ه��ای 
زیرس��اخت های موردنیاز، تجهی��ز منابع برای 
سرمایه گذاران )تسهیالت بانکی(، تأمین عرصه 
ب��ا قیمت ه��ای ترجیحی و تدوی��ن برنامه ها و 
حوزه های  زیرس��اخت های  توس��عه  طرح های 

مختلف گردشگری در نظر گرفته است. 

 جذب یک  میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی
 در صنعت گردشگری

خبر
 انعقاد قرارداد سرمایه گذاری 

1002 میلیارد ریالی صادرات مواد 
نفتی در منطقه ویژه خلیج فارس

 مدیرعام��ل منطقه وی��ژه خلیج ف��ارس از انعقاد یک 
قرارداد س��رمایه گذاری ح��دود 1002میلیارد ریالی در 
حوزه صادرات مواد نفتی با یک شرکت داخلی خبر داد. 
به گزارش دنیای معدن، حسن خلج طهرانی با اعالم این 
مطلب اظهار داش��ت: این قرارداد، یکی از باارزش ترین و 
مهم ترین قراردادهای منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
اس��ت که در راس��تای منویات مقام معظ��م رهبری در 
س��ال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال پس از شش ماه 
مذاکرات فش��رده در روز جهانی کار و کارگر با ش��رکت 
»بناگس��ترکرانه« به بار نشس��ت و درنتیج��ه با امضای 
دوطرف، یک گام به س��وی اجرای اهداف دیگر منطقه 

برداشته شد. 
وی افزود: با صادرات مواد نفتی )شامل نفت، گازوییل، 
بنزین و گاز مایع( از پاالیش��گاه نفت ستاره خلیج فارس 
که به تازگی فاز نخس��ت آن )پاالیشگاه میعانات گازی( 
به دس��ت رئیس جمهور ب��ه بهره برداری رس��ید، عالوه 
بر افزایش س��طح تولیدات و صادرات، موجب اش��تغال 
حدود 30 نفر به صورت مس��تقیم و 100 نفر به صورت 

غیر مستقیم را فراهم خواهد کرد.
 مدیرعام��ل منطق��ه خاطرنش��ان ک��رد: در ق��رارداد 
منعقده، ش��رکت مذکور متعهد شد طی مدت شش ماه 
زیرساخت های الزم برای صادرات مواد نفتی را تأمین و 
نیز طی پنج س��ال، ح��دود 22 میلیون تن فرآورده های 
پاالیشگاه نفت س��تاره خلیج فارس را به بازارهای هدف 

صادر کند.
 

سرمایه گذاری 19 میلیارد یورویی 
فولکس واگن در 5 سال آینده

فولکس واگن قصد دارد تا پنج س��ال دیگر 19میلیارد 
ی��ورو ب��رای ارتق��ای موتوره��ای درون س��وز و برق��ی 

سرمایه گذاری کند. 
به گ��زارش پایگاه خبری بورس پ��رس، ماتیاس مولر 
مدیرعام��ل فولکس واگ��ن اع��الم ک��رد: ب��رای رعایت 
اس��تانداردهای س��ختگیرانه تر در اروپ��ا، ایاالت متحده 
و چین، طی پنج س��ال آینده ح��دود 10 میلیارد یورو 
ب��رای ارتقای بهره وری س��وخت موتورهای درون س��وز 

سرمایه گذاری خواهد کرد.
 این گروه خودروس��ازی قصد دارد بهره وری س��وخت 

موتورهای خود را 10 تا 15 درصد افزایش دهد. 
فولکس واگن همچنین اعالم کرد: طی پنج سال آینده 
سرمایه گذاری روی خودروهای برقی را سه برابر خواهد 
کرد و به حدود 9 میلیارد یورو خواهد رس��اند. این گروه 
خودروس��ازی طی پنج سال گذش��ته حدود 3 میلیارد 
یورو روی فناوری بدون آالیندگی س��رمایه گذاری کرده 

است. 

مسئله موانع کسب وکار زنان را در قالب 
طرح پیگیری می کنیم

رئیس فراکسیون زنان و خانواده گفت: به دلیل طوالنی بودن 
روند رس��یدگی به الیح��ه در دولت، ما تصمی��م داریم به موانع 
کسب وکار زنان به جای الیحه به صورت طرح و از طریق مجلس 
رسیدگی کنیم تا زودتر به نتیجه برسیم. به گزارش بتانیوز، پروانه 
سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس دهم گفت: 
طی شش ماه گذش��ته نهادهای مدنی گزارش موانع موجود در 
زمینه اش��تغال و کس��ب وکار زنان را به ما ارائ��ه دادند و ما هم 
این گزارش را بررسی کردیم و آن را به حقوقدانان و کارآفرینان 
س��پردیم که آنها ه��م با معاونت امور زن��ان و خانواده هماهنگ 
شدند. او در ادامه بیان داشت: دریافتیم که بهتر است فراکسیون 
زنان، معاونت ام��ور زنان و نهادهای مدنی به همراه یکدیگر این 
کار را به صورت سازمان یافته پیگیری کنیم تا به نتیجه مشخصی 
در این رابطه دس��ت یابیم. زحمت این کار را دوستان کشیده اند 
و ما هم در کنارش��ان هستیم تا ان شاءاهلل بتوانیم موانع اشتغال 
زنان را برطرف و راه را برای اش��تغال بیشتر آنها باز کنیم. رئیس 
فراکس��یون زنان و خان��واده در رابطه با نح��وه ارائه این موضوع 
به مجلس اظهار داش��ت: اگر بخواهیم منتظ��ر ارائه این موضوع 
به صورت الیحه ش��ویم، زمان زیادی طول خواهد کش��ید. االن 
حدود س��ه سال از زمان مطرح ش��دن الیحه تأمین امنیت زنان 
در برابر خش��ونت می گذرد و قرار اس��ت ای��ن الیحه به مجلس 
بیاید. خانم موالوردی هم اعالم کردند که این الیحه را به دولت 
تحویل داده اند که باید روند رسیدگی به آن در دولت طی شود اما 
مشخص نیست چه زمانی به مجلس ارائه خواهد شد. سلحشوری 
افزود: به دلیل طوالنی بودن روند رس��یدگی الیحه در دولت، ما 
تصمی��م داریم به جای الیحه، به صورت طرح و از طریق مجلس 
ارائه دهیم تا زودتر به نتیجه برس��یم. البت��ه طرح هم در نوبت 
رسیدگی مجلس قرار می گیرد و ممکن است زمانبر باشد. مثاًل ما 
در ابتدای مجلس دهم طرح تابعیت را که می تواند کمک زیادی 
به زنان و فرزندان شان بکند مطرح کردیم که یک فوریت آن تأیید 
شد اما به رغم پیگیری های صورت گرفته این طرح هنوز به صحن 
نیامده و مسکوت مانده است. متأسفانه بوروکراسی حاکم بر کشور 
باعث کند شدن روند قانون گذاری شده است. او با اشاره به موارد 
مدنظر در مسئله موانع کس��ب وکار زنان گفت: در کشور برخی 
از مواد قانونی و آیین نامه ها مخل کس��ب وکار می ش��وند که این 
مس��ئله بیشتر در حوزه کارآفرینی وجود دارد و ما این قوانین را 
بررسی می کنیم. در همه جای دنیا و از جمله در کشور ما انتظار 
اینکه دولت شغل دولتی ایجاد کند، انتظاری است که به نتیجه 
نمی رس��د، اما اگر بتوان از دولت ها برای ایجاد کار کمک گرفت، 
هم می توانیم خودمان ش��اغل شویم هم اینکه چند نفر دیگر را 
وارد چرخه اشتغال کنیم. به این ترتیب، خوداتکایی افزایش پیدا 
می کند و وابس��تگی به دولت کاهش می یابد. رئیس فراکسیون 
زنان و خانواده خاطرنشان کرد: می توان حمایت ها را در قالب ارائه 
وام یا اقداماتی که منجر به بازار فروش و صادرات شود، پیگیری 
کرد که فکرهایی در این خصوص داریم. در حوزه گردش��گری و 
فرهنگی نیز پتانسیل های بس��یار باالیی داریم اما متأسفانه این 
حوزه ها مغفول مانده اند و باید در این راستا اقداماتی صورت گیرد. 

گزارش 2
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ــــتانــداردهــای  اس ــق   طــــب
بارگذاری  ــرعت  س ــده،  ش ــف  تعری
ــبکه های  ــتفاده از ش اطالعات با اس
ــم، از طریق  ــل پنج ــی نس مخابرات
ــد حداقل  ــی بای ــر دکل مخابرات ه
۲۰گیگابیت در ثانیه و سرعت آپلود 
ــتفاده از آنها  ــال داده ها با اس یا ارس
ــل ۱۰ گیگابیت در ثانیه  باید حداق

باشد. 
در حالی که شرکت های مخابراتی 
ــرعت  ــای س ــرای ارتق ــالش ب در ت

ــود  خ ــارم  چه ــل  نس ــبکه های  ش
هستند، اتحادیه بین المللی مخابرات 
ــتاندارد  ــبکه اس ویژگی های یک ش
ــل پنجم مخابراتی را اعالم کرده  نس

است. 
ــه  تهی ــس  پیش نوی ــاس  براس
ــته  ــط این اتحادیه وابس ــده توس ش
ــرعت  ــل متحد، س ــازمان مل ــه س ب
بارگذاری اطالعات با استفاده از این 
شبکه ها از طریق هر دکل مخابراتی 
ــل ۲۰ گیگابیت در ثانیه  باید حداق

ــال داده ها با  ــرعت آپلود یا ارس و س
ــد حداقل ۱۰  ــا بای ــتفاده از آنه اس
گیگابیت در ثانیه باشد. بدیهی است 
ــرعت بین کاربران هر یک  که این س
از دکل های یاد شده تقسیم می شود. 
ــذاری  بارگ ــرعت  س ــن  همچنی
ــتفاده هر یک از  ــات برای اس اطالع
مشترکان خدمات نسل پنجم تلفن 
ــراه باید حداقل ۱۰۰ مگابیت در  هم
ــرعت آپلود باید  ــه و در مورد س ثانی

حداقل ۵۰ مگابیت در ثانیه باشد. 

ــت  ــد گف بای ــه  ــام مقایس مق در 
ــده  ــف ش ــتاندارد تعری ــرعت اس س
ــی به خدمات اینترنت  برای دسترس
ــرعت زمینی توسط کمیسیون  پرس
ارتباطات آمریکا بسیار کمتر  فدرال 
ــت. سرعت بارگذاری  از این رقم اس
ــرویس ها  ــات از طریق این س اطالع
ــرعت  باید ۲۵ مگابیت در ثانیه و س
ــت در ثانیه  ــا باید 3مگابی آپلود آنه
ــرعت بارگذاری اطالعات  ــد. س باش
ــارم فعلی  ــل چه ــبکه های نس از ش

ــریه ارتباطات  براساس اطالعات نش
ــزارش از آن  ــن گ ــات ای ــه اطالع ک
برگرفته شده، بین ۵ تا ۱۲ مگابیت 
ــود اطالعات  ــرعت آپل در ثانیه و س
ــا ۵ مگابیت در  ــا از ۲ ت ــط آنه توس
ــدادی از  ــت. تع ــان اس ثانیه در نوس
ــی و  ــی، آمریکای ــورهای اروپای کش
شرق آسیا در تالش برای راه اندازی 
ــل پنجم تلفن همراه  شبکه های نس
ــتند و این خدمات در نیمه دوم  هس
سال ۲۰۱۷ در دسترس خواهد بود. 

ــف  تعری ــتانداردهای  اس ــق  طب
ــرعت بارگذاری اطالعات با  شده، س
استفاده از شبکه های مخابراتی نسل 
ــر دکل مخابراتی  پنجم، از طریق ه
ــت در ثانیه  ــد حداقل ۲۰گیگابی بای
ــال داده ها با  ــرعت آپلود یا ارس و س
ــد حداقل ۱۰  ــا بای ــتفاده از آنه اس

گیگابیت در ثانیه باشد. 
در حالی که شرکت های مخابراتی 
ــرعت  ــای س ــرای ارتق ــالش ب در ت
ــود  خ ــارم  چه ــل  نس ــبکه های  ش

هستند، اتحادیه بین المللی مخابرات 
ــتاندارد  ــبکه اس ویژگی های یک ش
ــل پنجم مخابراتی را اعالم کرده  نس

است. 
ــه  تهی ــس  پیش نوی ــاس  براس
ــته  ــط این اتحادیه وابس ــده توس ش
ــرعت  ــل متحد، س ــازمان مل ــه س ب
بارگذاری اطالعات با استفاده از این 
شبکه ها از طریق هر دکل مخابراتی 
ــل ۲۰ گیگابیت در ثانیه  باید حداق
ــال داده ها با  ــرعت آپلود یا ارس و س

ــد حداقل ۱۰  ــا بای ــتفاده از آنه اس
گیگابیت در ثانیه باشد. بدیهی است 
ــرعت بین کاربران هر یک  که این س
از دکل های یاد شده تقسیم می شود. 
ــذاری  بارگ ــرعت  س ــن  همچنی
ــتفاده هر یک از  ــات برای اس اطالع
مشترکان خدمات نسل پنجم تلفن 
ــراه باید حداقل ۱۰۰ مگابیت در  هم
ــرعت آپلود باید  ــه و در مورد س ثانی

حداقل ۵۰ مگابیت در ثانیه باشد. 
ــت  ــد گف بای ــه  ــام مقایس مق در 

ــده  ــف ش ــتاندارد تعری ــرعت اس س
ــی به خدمات اینترنت  برای دسترس
ــرعت زمینی توسط کمیسیون  پرس
ارتباطات آمریکا بسیار کمتر  فدرال 
ــت. سرعت بارگذاری  از این رقم اس
ــرویس ها  ــات از طریق این س اطالع
ــرعت  ــد ۲۵ مگابیت در ثانیه وس بای
ــت در ثانیه  ــا باید 3مگابی آپلود آنه

باشد. 
ــات از  ــذاری اطالع ــرعت بارگ س
ــی  فعل ــارم  ــل چه نس ــبکه های  ش

ــریه ارتباطات  براساس اطالعات نش
ــزارش از آن  ــن گ ــات ای ــه اطالع ک
برگرفته شده، بین ۵ تا ۱۲ مگابیت 
ــود اطالعات  ــرعت آپل در ثانیه و س
ــا ۵ مگابیت در  ــا از ۲ ت ــط آنه توس
ــدادی از  ــت. تع ــان اس ثانیه در نوس
ــی و  ــی، آمریکای ــورهای اروپای کش
شرق آسیا در تالش برای راه اندازی 
ــل پنجم تلفن همراه  شبکه های نس
ــتند و این خدمات در نیمه دوم  هس
سال ۲۰۱۷ در دسترس خواهد بود. 

اتحادیه بین المللی مخابرات ویژگی های یک شبکه استاندارد نسل پنجم مخابراتی را اعالم کرده است

سرعت بارگذاری اطالعات در شبکه های نسل پنجم افزایش می یابد

۱۰۰مگابیت بر ثانیه!
خبر

وزارت ارتباطات آماده همکاری درباره 
شناسایی تخلف های انتخاباتی در فضای 

مجازی است

ــرای همکاری با  ــاوری اطالعات، ب ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــایی تخلف های انتخاباتی که  دستگاه های نظارتی در شناس

در فضای مجازی رخ می دهد اعالم آمادگی کرد. 
ــتفاده از همه  ــود با اس محمود واعظی افزود: تالش می ش
ــایی تخلف ها اقدام و  امکانات و تجهیزات موجود برای شناس
موارد به دستگاه های نظارتی برای رسیدگی منعکس شود. 

ــی هرگونه  ــتگاه های نظارت ــأت دولت گفت: دس عضو هی
ــا به خدمت  ــود ب ــوالی مطرح کنند، تالش می ش ابهام و س
ــود و  ــبت به رفع ابهام ها اقدام ش گرفتن همه تجهیزات نس

شفاف سازی صورت گیرد. 
ــاخت: گرچه قانون، ورود به بحث  ــان س واعظی خاطرنش
ــای مجازی را به  ــیدگی به تخلف های انتخاباتی در فض رس
عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نگذاشته است، اما 

هر نوع همکاری ای که الزم باشد انجام خواهد شد. 
ــی را در افزایش آگاهی مردم  ــبکه های اجتماع واعظی ش
مؤثر دانست و در این باره به ایرنا گفت: طرفداران نامزدهای 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به جای تخریب 

دیگران، باید برنامه ها را معرفی کنند. 
ــبکه های اجتماعی  ــه برنامه نامزدها در ش ــت: ارائ وی گف
ــبت به عملکرد آن نامزد  ــود آگاهی جامعه نس ــبب می ش س

افزایش یابد و تصمیم گیری آسان تر شود. 
ــده، بیش از 4۰  به گزارش ایرنا، بر پایه آمارهای منتشرش
ــمند تلفن همراه در اختیار  ــی هوش ــتگاه گوش میلیون دس
ــبکه های  ــرار دارد و 3۰ میلیون نفر از ش ــران ایرانی ق کارب

اجتماعی استفاده می کنند. 
ــت جمهوری،  ــات دوازدهمین دوره انتخابات ریاس انتخاب
ــالمی شهر و روستا و میان دوره  پنجمین دوره شوراهای اس
ــت و نهم اردیبهشت ماه  ــورای اسالمی بیس مجلس دهم ش

همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. 
ــت جمهوری  ــتین مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاس نخس
ــتم اردیبهشت ماه برگزار شد و دو برنامه مناظره بعدی  هش
ــده  ــت و دوم همین ماه برنامه ریزی ش برای پانزدهم و بیس

است. 

خبر

معاون شرکت مخابرات ایران: 
۲.5میلیون تلفن ثابت قطع کامل 

یک طرفه وصل شد/ 350 هزار خط تلفن 
ثابت در سراسر کشور به نام شد

ــت: ۲.۵ میلیون خط  ــرات ایران گف ــرکت مخاب معاون ش
تلفن ثابت که به دلیل نپرداختن بدهی قطع دوطرفه بودند 
ــدند و ۷۰۰ هزار خط متقاضی تغییر نام  وصل یک طرفه ش

مالک هستند. 
ــکیل معاونت  ــت: پس از تش ــان، اظهار داش داوود زارعی
ــد  ــرکت مخابرات ایران، تصمیم گرفته ش ــتریان در ش مش
تمامی فرآیندهای پیچیده مرتبط با مشتریان حذف شود. 

معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران افزود: در بررسی ها 
ــع دوطرفه تلفن های  ــند و قط ــوع نقل و انتقال س دو موض

بدهکار در اولویت تشخیص داده شد. 
وی ادامه داد: الزامی بودن حضور مالک برای نقل و انتقال 
ــند و قطع دوطرفه تلفن های بدهکار، بسیاری از تلفن ها  س
ــد هر دو  ــرد خارج کرده بود که تصمیم گرفته ش را از کارک

فرآیند اصالح شود. 
ــتریان شرکت مخابرات ایران گفت: پس از این  معاون مش
ــم اعالم کردیم تلفن هایی که به صورت دوطرفه قطع  تصمی
ــیده اند وصل شوند. تا امروز ۲.۵  ــده اند اگر به ودیعه نرس ش
میلیون شماره تلفن ثابت که به دلیل نپرداختن بدهی قطع 
ــت متقاضی وصل  ــده بود بدون نیاز به درخواس دوطرفه ش

شده است. 
وی ادامه داد: همچنین در حال اطالع رسانی و هماهنگی 
ــیاری از آنها در حال  ــتیم و بس ــا مالکان این خطوط هس ب
پرداخت بدهی خود هستند که پیش بینی می کنیم تا پایان 
ــن ثابت به صورت  ــال ۲۵ تا 3۰ درصد خطوط قطع تلف س
دائمی بدهی خود را پرداخت کنند و دارای کارکرد شوند. 

ــند نیز  ــاره به آمار عملکرد نقل و انتقال س زارعیان با اش
ــترک تلفن ثابت در کشور تلفن  گفت: حدود ۷۰۰ هزار مش
ــان نیست که حدود ۵۰درصد این افراد برای تغییر  به نام ش

نام مراجعه کرده  اند. 
وی ادامه داد: در یک و نیم ماه اجرای این تصمیم، تعداد 
ــان به نام نبود مراجعه  ــترکان که تلفن های ش زیادی از مش
ــتان های کوچک 3 تا ۵ هزار  کردند و به طور میانگین در اس
خط و در استان های بزرگ ۲۰هزار خط تغییر مالک یافتند. 
معاون شرکت مخابرات ایران از سایر مشتریان دارای این 
ــرایط خواست که برای به نام کردن خطوط خود مراجعه  ش

کنند. 



پیونگیانگبرنامهموشکیخودراادامهمیدهد
شلیکموشککرهشمالیازروی

زیردریایی
تصاویر جدید ماهواره ای با نشان دادن دومین کشتی 
مورد اس��تفاده در آزمایش��ات موش��کی در کره شمالی 
ای��ن گمانه را ایجاد کرده اند که این کش��ور احتماال در 
حال گس��ترش برنامه زیردریایی های مجهز به موشک 
بالستیک خود اس��ت. به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
یک دیده بان مس��ائل پیونگ یانگ مس��تقر در مؤسسه 
آمریکا-کره دانش��گاه جان هاپکینز آمریکا، با اش��اره به 
تازه ترین تصاویر هوایی از کارخانه کشتی سازی نامپو در 
سواحل غربی کره ش��مالی، در گزارش اخیر خود آورده 

که یک کشتی دیگر در این بندر دیده شده است. 
در این گزارش تأکید شده است کشتی های اینچنینی 
از سوی نیروی دریایی برای انجام آزمایش  موشک های 
جدید یا اصالح ش��ده از روی زیردریایی مورد اس��تفاده 

قرار می گیرند. 
از س��ال ۲۰۱۴ پیونگ یانگ دست کم شش آزمایش 

موشکی انجام داده است. 
براس��اس این گزارش دومین کشتی مستقر شده در 
این بندر مشابه نمونه نخست آن است و به نظر می رسد 
که از روی کش��تی های قدیمی PSD-4 روسی ساخته 

شده اند. 
در ادامه این تحلیل آمده است: کشف دومین کشتی 
به کار گرفته ش��ده در حمالت موش��کی ممکن اس��ت 
برای آینده برنامه موشکی کره شمالی پیامدهایی داشته 
باشد؛ برنامه ای که به نظر می رسد برای کیم جونگ اون، 

رهبر این کشور اولویت اصلی است. 
ب��ا این حال این مس��ئله که این کش��تی ها توس��ط 
پیونگ یان��گ س��اخته یا از س��وی دیگر کش��ورها داده 
ش��ده اند هنوز مشخص نیس��ت. این اتفاق در حالی رخ 
داده که آزمایش های موش��کی و هسته ای پیونگ یانگ 
ب��ا وجود محکومیت گس��ترده از س��وی جامعه جهانی 

همچنان ادامه پیدا کرده است. 
منبع:رویترز

گزارشمالیاپلدرسهماههاول
۲۰۱۷

ش��رکت اپ��ل گ��زارش خ��ود را در رابطه ب��ا فروش 
محصوالتش در س��ه ماهه اول سال ۲۰۱7 منتشر کرد 
که نش��ان دهنده کس��ب درآمد 5۲.9 میلیارد دالری از 
ف��روش 5۰.8 میلیون دس��تگاه آیفون اس��ت. چند روز 
پیش ش��رکت اپل گزارش مالی مربوط به سه ماهه اول 

سال ۲۰۱7 را منتشر کرد. 
براساس این گزارش اطالعات ارائه شده به وسیله این 
ش��رکت نش��ان دهنده موفقیت آن در آس��تانه تابستان 
است. این شرکت موفقیت خود را براساس فروش 5۰.8 
میلیون دس��تگاه آیفون، 8.9۲ میلیون دستگاه  آی پد، و 
۴.۱9 میلیون دس��تگاه مک بوک در نظر گرفته اس��ت. 
این ش��رکت در س��ه ماهه منتهی به به��ار محصوالتی 
ارزان قیم��ت نظیر  ای پد 7.9 اینچ��ی جدید را در کنار 
نس��خه قرمز آیفون 7 و آیفون 7 پالس راهی بازار کرده 
اس��ت. س��ود خالص کسب ش��ده توس��ط اپل طی سه 
ماه اول س��ال ۱۱ میلیارد دالر گزارش ش��ده است. اما 
این ش��رکت آمریکایی اعالم کرده که حاش��یه سودش 
38.9درصد بوده که در مقایس��ه با حاش��یه سود ۴.39 
درصدی زمستان ۲۰۱۶ کاهش پیدا کرده است. فروش 
جهانی محصوالت اپل نزدیک به ۶5 درصد از درآمد این 
 ،CNN کمپانی را تشکیل داده است. براساس گزارش
این ش��رکت که به زودی گوشی جدید خود را رونمایی 
خواه��د کرد، می گوید در این س��ه م��اه 5۰.8 میلیون 
آیفون به فروش رس��انده  که نسبت به سال گذشته یک 

درصد کاهش یافته  است. 
تیم کوک مدیر ش��رکت اپل دلیل این کاهش فروش 
را مش��تریان این ش��رکت می داند، زیرا به گفته او همه 
در انتظارند تا گوش��ی جدی��د را خریداری کنند. کوک 
همچنی��ن اعالم کرد می��زان فروش س��اعت های اپل، 
ایرپاد ه��ا و هد فون های بیتز افزایش پیدا کرده  اس��ت. 
با وجود کاه��ش فروش محصوالتی خاص در ش��رکت 
اپل، س��ود ناش��ی از فروش آیفون  ها به واس��طه فروش 
آ یفون های 7 پالس که قیمت باالتری دارند، یک درصد 

افزایش داشته  و به 33.۲ میلیارد دالر رسیده  است.
 ب��ا این همه ش��رکت تحلیلگ��ر گلوبال دیت��ا ریتیل 
می گوید میزان س��ود اپل نس��بت به دو س��ال گذشته 
7میلیارد دالر کاهش داشته است. چین که سال گذشته 
تا حدودی در کند ش��دن فروش محصوالت اپل مقصر 
بود، امس��ال نیز به کاهش سود این شرکت کمک کرده  
و ف��روش در این کش��ور ب��ا افتی ۱۴درص��دی مواجه 
شده است،  اگرچه تیم کوک نوسانات در واحد پول چین 

را یکی از عوامل مؤثر در این کاهش می داند. 
اپل در زمس��تان ۲۰۱۶ میالدی نیز موفق ش��ده بود 
تا 5۰.۶ میلیارد دالر درآمد کس��ب کند. س��ود خالص 
اپل در س��ه ماهه اول س��ال ۲۰۱۶ میالدی نزدیک به 
۱۰.5میلی��ارد دالر اعالم ش��ده بود ک��ه حاصل فروش 
5۱.۲میلی��ون دس��تگاه آیفون، ۱۰.۲میلیون دس��تگاه  
آی پد و ۴میلیون دس��تگاه مک ب��ود. تعداد آیفون های 
عرضه شده به بازار در سه ماهه اول سال جاری میالدی 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد افول بوده 

است. 
اپل پیش بینی کرده که در سه ماهه دوم سال ۲۰۱7 
میالدی درآم��دی ۴3.5 تا ۴5.5 میلی��ارد دالری را با 

حاشیه سود 37.5 تا 38.5 درصدی کسب کند. 

ایوانک��ا ترام��پ، دخت��ر دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریک��ا می گوید در تالش 
اس��ت با اس��تفاده از نفوذ خود در پدرش، به 
احساس��ات ناسیونالیستی که در کاخ سفید 

حکمفرماست، اعتدال ببخشد.
روز سه شنبه، کتابی که نوشته دختر ترامپ 
است تحت عنوان»زنانی که کار می کنند« در 
آمریکا منتشر شد. در پرتره هایی که به تازگی 
از س��وی مطبوعات آمریکایی به مناس��بت 
چاپ کتاب ایوانکا ترامپ منتشر شده، آمده 
که دخت��ر رئیس جمهور آمریکا می خواهد با 
کمک نیروی اعتدال، در برابر نفوذ احساسات 
مل��ی که در اطراف ترامپ در جریان اس��ت، 

موازنه برقرار کند. 
ایوانک��ا ترام��پ در کت��اب خود نوش��ته 
است:»بروز احساساتم به عنوان زنی که مادر 
سه فرزند است و کار هم می کند، برایم تجربه 
جدی��دی بود.« در جای دیگری از کتابش او 
می گوید:»در آغاز نگران بودم اگر واقعیت های 
زندگی یک زن شاغل را به زبان بیاورم دیگر 
کسی روی من حس��اب نکند، اما سپس به 
این فکر کردم اگر سکوت کنم در حق دیگر 

مادران شاغل بی عدالتی کرده ام.«

دختریکهعیبهایپدرشرا
میپوشاند

ایوانکای 35ساله در کارزار تبلیغاتی پدرش 
در زمان انتخابات نقش زیادی داشت. حتی 
پیش از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور، 
برخی اعتقاد داشتند به جای ملینا ترامپ، او 
بانوی اول آمریکاست و پس از رئیس جمهور 
ش��دن پدرش برخی از وظایف مهم سیاسی 
را به عه��ده می گیرد. او در زم��ان انتخابات 
پا به پ��ای پ��درش تبلیغ می ک��رد و به عنوان 
یک فعال اقتصادی موفق که مادر سه فرزند 
هم هست، توانس��ت نظر بسیاری از زنانی را 
که دل خوش��ی از اظهارات ترامپ نسبت به 

جامعه زنان نداشتند، جلب کند. 
در ش��رایطی ک��ه دونالد ترام��پ در طول 
مبارزات انتخاباتی خود به تبعیض جنسیتی 
و بدرفتاری با زنان متهم ش��د، ایوانکا تالش 
می کرد نقاط ضعف پدرش را با هوش��مندی 
بپوش��اند و حمایت زنان را جلب کند. ایوانکا 
در تالش برای ترمیم چهره مخدوش پدرش 
گفته بود: »پدرم مردی است که ۱۰۰درصد 
ب��ه برابری جنس��یتی اعتق��اد دارد« و برای 
این گفته خود به نح��وه مدیریت پدرش در 
شرکت ها و موسساتش استناد کرده و گفته 
ب��ود که تعداد مدیران زن در آنها بیش��تر از 
مردان است و زنان و مردان در شرکت پدرش 
دستمزدی برابر دارند. او در سخنرانی هایش 
در ماه ژوئیه اظهار ک��رده بود:»خانواده های 
آمریکایی به کمک نیاز دارند. سیاست هایی 
که به رشد و ش��کوفایی زنان صاحب فرزند 

کمک می کن��د نباید فقط برای عده معدود، 
بلکه برای همه فراهم باشد. سیاستمداران از 
دستمزد برابر برای زنان صحبت می کنند ولی 
پدرم این روش را در تمام دوره مدیریتش در 

تمام شرکت های خود اجرا کرده است.«
او پ��درش را متقاع��د ک��رد تا بخش��ی از 
فعالیت ه��ای خود را روی موضوع دس��تمزد 
زنان، مرخصی زایمان، سقط جنین و شریط 
نگه��داری از کودکان متمرکز کن��د. ایوانکا 
حت��ی با زیرکی، سیاس��ت های پدرش را در 
جای��ی از صحبت های��ش حمایت از جنبش 
فمینیست دانست و گفته: »پدرم باعث شده 

تا من در این جایگاهی که هستم، باشم.«

زنیکهدرکاخسفیدکارمیکند
اکن��ون نیویورک تایمز چه��ره جدیدی از 
ایوانکا ترامپ به مناسبت انتشار کتاب»زنانی 
که کار می کنند« ارائه داده است. این نشریه 
در معرفی ایوانکا ترامپ نوش��ته اس��ت: او از 
معدود گوش های قابل اعتماد ترامپ اس��ت. 
ایوانک��ا در ش��رکت ها و موسس��ات پدرش، 
اختیارات��ی دارد که هیچ کدام از همس��ران 
ترام��پ نداش��ته اند و ای��ن موضوع نش��ان 
می دهد که ترامپ عالقه ویژه ای به او دارد و 
مسئولیت های سنگینی را به او سپرده است. 
از زمانی ه��م که ترامپ رس��ما وارد کاخ 
سفید ش��د، ایوانکا ترامپ همچنان به عنوان 
حام��ی پدرش و این بار در نقش مش��اور در 
کاخ س��فید به فعالیت خود ادامه می دهد. او 
مادر س��ه فرزند، تاجر، س��ابقا یک مدل و به 
تازگی یک نویسنده و احتماال فعال سیاسی 
در آینده است. ایوانکا تاکنون دو کتاب نوشته 
و منتشر کرده است. او در سال ۲۰۰9 کتابی 
با نام »کارت ترامپ« راهنمایی برای موفقیت 
زن��ان در عرصه کار و زندگی نوش��ت که به 
فهرست کتاب های پرفروش نیویورک تایمز 
نی��ز راه یافت و کت��اب جدید»زنانی که کار 
می کنند« هم به تازگی با موضوع بازنویسی 
قوانین موفقیت برای زنان به چاپ رس��یده 

است. 
ایوانک��ا، هیچ گ��اه تاکنون فعال سیاس��ی 
نبوده، اما پس از اینکه پدرش نامزد ریاس��ت 
جمهوری ش��د پا به پای او به سراسر آمریکا 
س��فر کرد و برای پ��درش رأی جمع کرد. او 
اکن��ون یک��ی از مهره های کلی��دی در کاخ 
سفید اس��ت و به عنوان مش��اور نفوذ دارد و 
ب��ه دلیل اینکه ترام��پ او را تاجری موفق و 
باهوش می دان��د، درباره موضوعات مهم با او 
مشورت می کند یا به او اختیار می دهد درباره 
موضوعاتی با برخی از مقامات ارشد گفت وگو 

کند. 
او به جای مالن��ی ترامپ راه اجالس زنان 
گروه ۲۰ را در برلین پیش می گیرد و با آنجال 
مرکل، صدراعظم آلمان و کریستینا الگارد، 
رئیس صندوق بین المللی پول دیدار می کند. 
به عنوان مثال ایوانکا به تازگی با نیکی ار هلی، 

س��فیر ایاالت متحده آمریکا در سازمان ملل 
درباره کمک های انس��ان دوستانه در سوریه 
صحبت ک��رده یا وزیر دارای��ی آمریکا را هر 

هفته مالقات می کند. 
حتی در دیدار دونالد ترامپ با شینزو آبه، 
نخس��ت وزیر ژاپن که اندکی پس از پیروزی 
او در انتخاب��ات در ب��رج ترامپ در نیویورک 
برگزار شد، این ایوانکا بود که در نقش مشاور 
پدر نشس��ته بود و بر گفت وگو میان او و آبه 

نظارت داشت. 
عالق��ه ترامپ به ایوانکا و نفوذ او در پدر تا 
جایی است که رسانه ها به او القاب مختلفی 
از جمله »قدرت خموش پشت صحنه تاج و 
تخت«، »نیمه بهتر پدر« و »بانوی اول واقعی 
آمریکا« را داده اند. هرچند ایوانکا به شدت از 
پدر س��تایش می کند، اما در مصاحبه ای که 
در س��ال ۲۰۱3 با نشریه فوربس انجام داده 
م��رزی برای حمایت از پدرش قائل ش��ده و 
گفته بود:»من پشتیبان پدرم هستم، اما با هر 

چیزی که می گوید، موافق نیستم.«

تعدیلحسناسیونالیستیدرترامپ
نیویورک تایمز می نویس��د: ایوانکا ترامپ 
به عنوان یک چه��ره تأثیر گذار که در ترامپ 
و سیاس��ت های او نفوذ دارد، س��عی می کند 
احساسات ناسیونالیستی را که ترامپ به آنها 
دام��ن می زند تا حدی معت��دل کند. ایوانکا 
در این ب��اره می گوید:»تالش می کنم اندکی 

موضع پدرم را تغییر دهم.« 
به همین دلیل است که ترامپ به طور منظم 
از ایوانکا می خواهد که به اتاق بیضی شکل او 
در کاخ س��فید برود تا درباره احساساتش با 
او صحب��ت کند. ایوانکا نه تنه��ا می تواند در 
جلس��ات کاری و دولتی تیم پدرش شرکت 
کن��د، بلکه می تواند در میان جلس��ه بگوید: 
»نیاز دارم با پدرم چند دقیقه ای تنها باشم.« 
ی��ا او را »بابا« صدا بزن��د بدون اینکه از تیتر 
و لفظ  »آقای رئیس جمهور« اس��تفاده کند. 
در چنین شرایطی، ایوانکا نه تنها می تواند از 
ترامپی انتقاد کند که گوش شنیدن انتقاد از 
هیچ کس را ندارد، بلکه می تواند امیدوار باشد 

که اندکی تغییر در موضع او ایجاد کند. 
درحالی نش��ریه نیویورک تایم��ز از نفوذ 
مثبت ایوانکا در سیاست های پدرش می گوید 
که بسیاری دیگر معتقدند ایوانکا برعکس، در 
همه مواضع در کنار پدرش ایس��تاده است. 
یک نویس��نده و مفسر سیاسی بریتانیایی به 
نام جان اولی��ور می گوید:»کاهش یارانه های 
زایمان ی��ا کنار گذاش��تن مباحث��ی مانند 
تغییرات آب و هوایی با نفوذ و مشورت ایوانکا 
صورت گرفته است. ایوانکا در هر دو موضوع 
در کن��ار دونالد ترامپ ایس��تاد و از عملکرد 
پدرش به شدت دفاع کرد. او همچنین نقش 
پررنگی در کاهش وجوه کمکی به والدین و 
محدود کردن نقش علم در تصمیم گیری های 

سیاسی داشته است.«

ایوانکاترامپ،شبهبانویاولآمریکا
معماری های انجام ش��ده به وسیله معماران دهه های ۲۰ و 3۰میالدی همیشه محبوب هستند. آنها همه 

امکانات خانه را با توجه به خریداران انجام می دادند.
 نقطه مشترک بین ساختمان کرایسلر در نیویورک، تئاتر شانزه لیزه در خیابان مونتاین در پاریس و هتل 
ش��هر Boulogne-Billancourt در چیست؟ در همه آنها از آرت دکو )Art déco( استفاده شده است. 
این هنر گل سرس��بد معماری های دهه های ۲۰ و 3۰ میالدی اس��ت که توس��ط معمارانی همچون ویلیام 
ون آلن آمریکایی)دانش آموخته دانش��کده هنر های زیبا پاریس( و آگوس��ت پی یر و تونی گارنیر فرانس��وی 
انجام ش��ده اس��ت و حت��ی می توان از رابرت ماله اس��تیون و لو کوربوزیه یاد کرد ک��ه چهره های معروف و 
شناخته شده ای در این راه هستند. این هنر با لبه های تیز آن، خطوط هندسی و اشکال مکعب است و غنی 

از الگو های رنگ و چرخش الهام بخش اشکال الهام گرفته از گیاهان است. 
 Jazz Modernنام آرت دکو نام سبک تزیینی فرانسه در دهه ۱9۲۰ است که در زمان خود به نام های

یا Art Modern معروف بود.
 نام آرت دکو از دهه ۱9۶۰ به بعد برای این سبک به کار رفت که برگرفته از نمایشگاه بین المللی هنرهای 
 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et(  تزیین��ی و صنعتی ۱9۲۰ در پاری��س

Industriels Modernes( بود.
 فرهنگ ه��ای مختل��ف، مخصوص��ا فرهن��گ اروپ��ا قب��ل از جن��گ جهان��ی اول، روی آرت دک��و اث��ر 
 داش��تند و برخالف س��بک فانکش��نالیزم و زیبایی شناس��ی باه��اوس، آرت دکو از تئوری ه��ای ضدتزیین

)آنت��ی ارنمنتال - Anti Ornamental( که توس��ط افرادی چون آدولف ل��وز  )Adolf Loos( مطرح 
شده بود تأثیر نپذیرفت.

 در واقع آرت دکو به عنوان پاس��خی به تغییرات فراوان فنی و اجتماعی در شروع قرن بود و می توان گفت 
واکنش��ی به زیاده روی های س��بک پیشین )آرت نوو( بود. شهر پاریس در فرانسه به عنوان مرکز این جنبش 
ش��ناخته ش��ده بود و بس��یاری از هنرمندان آرت دکو در این ش��هر زندگی می کردند. از جمله: ژاک امیل 
روهلمان  )Jacques-Emile Ruhlmann( که یکی از معروف ترین مبل س��ازهای آرت دکو بود. ادگار 
براندت  )Edgar Brandt( و ژان دوناند  )Jean Dunand( در این س��بک کارهای آهن و قفل س��ازی 

می کردند. 
 )Cartier(  و در جواهر و ساعت سازی کارتیه )Maurice Marinot(  در شیشه کاری موریس مارینو

طراحان مشهور این سبک بودند.
 رن��ه اللی��ک  )René Lalique( که در س��بک آرت نوو به عنوان هنرمند کارهای شیش��ه ای ش��ناخته 

می شود، آثاری به سبک آرت دکو دارد.
 هنرمندان آرت دکو را می توان در دو دس��ته کلی ش��ناخت. روهلمن با پشتوانه طرح های فرانسوی خود 
معموال از شیوه های قدیمی و مایه های اصلی تزئینی و نئوکالسیک قرن هجدهم و نوزدهم بهره می گرفت. 
روهلم��ن )Ruhlmann(، فلوت)Follot(، جولس��یوس دومینک  )Dominique( و لئولو  )Lelou( را 

می توان گروه محافظه کار و سنتی تر آرت دکو دانست. 
دس��ته دوم طراحان آوانگاردی بودند که آثارش��ان متاثر از هنر آفریقایی و کوبیس��م بود. افرادی همچون 
پی یر لگرین)Legrain(، جی ام فرانک  )Frank(، الین گری  )Gray( و مارس��ل کرد  )Courd( از این 

دسته به شمار می آیند. 
به کارگیری مواد گران قیمت و عجیب از خصوصیات آرت دکو است. اجناسی مثل آلومینیوم، ورشو، الک 
و الکل، چوب کاری، پوس��ت کوس��ه و گورخر، عاج، ورقه های طال، صدف، پوست الک پشت و مار و چرم در 

تزئینات آرت دکو به چشم می خورد.
 در آرت دکو از فرم های زیگزاگ، پله ای، دایره آفتاب )آینه در تصویر( و قوس های بلند هم زیاد اس��تفاده 

شده است. 
به خاطر تجملی بودن ذاتی این سبک، در فضا های مدرن مثل سینما، برج های بلند و کشتی ها مسافربری 

از طرح های آرت دکو استفاده می شده است.
 هنرمندانی که در این س��بک کار می کردند تا س��ال ۱9۶۰، به عنوان یک گروه یا سبک خاص، شناخته 

نمی شدند.
 در س��ال های نخس��ت، آرت دکو به عنوان یک حرکت در جنبه نوین گرایی  )مدرنیس��م( شناخته می شد  
)Art Modern( که تحت تأثیر هنرهای س��نتی ممالک دیگر مثل کش��ورهای آفریقایی، مصر یا مکزیک 

بود. 

سقوطآرتدکو
با رش��د کارکردگرایی مدرن )Functionalism( و ورشکستگی اقتصادی ۱9۲9، آرت دکو به عنوان یک 
سبک تجملی مصنوعی شناخته شد و در غرب پشتوانه اش را از دست داد. با شروع جنگ جهانی دوم عمال 

آرت دکو در غرب شکست خورد، اما در کشورهای دیگری ادامه پیدا کرد.
 از جمله در هندوستان به عنوان یک نشانه مدرن شناخته شد و تا سال ۱9۶۰ ادامه داشت. در دهه ۱98۰ 
آرت دک��و مج��ددا مورد توجه قرار گرفت و در رابطه با فیلم نوآر  )film noir( و زرق و برق دهه ۱93۰ از 

آن در تبلیغات جواهر و مد استفاده شد. 
در رابطه با خصوصیات س��بک آرت دکو می توان بیان داش��ت که »آرت دکو« س��بکی است که غالبا در 

هنر های تزیینی به کار رفته است. 
تلفیق��ی از مدرنیس��م اروپای��ی الهام گرفته از کوبیس��م با فرم ه��ا و خطوط نرم یا ممت��د افقی، فرم های 
تکراری ماش��ینی، تصاویری غریب و زیبا از آمریکای مرکزی  )پیش از کشف آن توسط اروپاییان( و اشکال 
زیگزاگ گونه قبیله سرخ پوس��تی ناواجو و همچنین عشق به رنگ های براق و پرزرق و برق و مصالحی مانند 
پالس��تیک، آلومینیوم و فوالد ضدزنگ همراه با چوب و س��نگ های با شکوه و مجلل بود. اگرچه آرت دکو از 
نهضت هنر نو حاصل شد، ولی اشکال منقطع، نمادها و جزییات تک و منفرد، حالت تندیس واره و احساس 

مصنوعی بودن درآن نمودی بارز دارد. 
در س��اختمان های کوتاه مرتبه به این س��بک، تأکید بر خطوط افقی ممتد)اس��تریم الین( و در مواردی 

احداث یک برج مرتفع در میان ساختمان بود. 
باالی برج غالبا به صورت پله ای طراحی می ش��د. تزیینات جذاب و براق با اس��تفاده از خطوط انحنادار و 
نرم یا خطوط زیگزاگ مانند و به کارگیری رنگ های روش��ن و اولیه و المپ های نئون جزو ویژگی های این 

سبک محسوب می شود.
 سبک آرت دکو برای ساختمان های بلند مرتبه نیز مورد توجه بود. در ساختمان های بلند مرتبه، تأکید بر 
خطوط عمودی بوده اس��ت. مرتفع ترین آسمانخراش های آمریکا  )و به عبارتی دنیا( در دوران رکورد بزرگ 

اقتصادی  )۱939-۱9۲9( به این سبک ساخته شدند. 
س��اختمان کرایس��لر )۱93۰-۱9۲7(در نیویورک توس��ط ویلیام ون آلن طراحی ش��د و ش��اخص ترین 

ساختمان این سبک محسوب می شود.
 آنچ��ه س��اختمان کرایس��لر را با نگرش��ی س��بکی متمای��ز می س��ازد)هنر تزیین��ی، آرت نوو یا ش��اید 
اکسپرسیونیس��تی(، این اس��ت که قالب های آن از ظریف ترین شکل ها در زمینه طراحی آسمانخراش تا آن 

زمان بوده است. 
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