
سعید احمدیان
عضو هیات مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران 

از نامزدهای ریاس��ت جمهوری خواس��ته شد تا از 
برنامه های خ��ود برای حفظ حقوق ایران در موضوع 
هس��ته ای و راهکارهایش��ان ب��رای ممانعت از نقض 
تعهدات برجام بگوین��د. در این بین گرچه برجام از 
س��وی طرفین قابل احترام بود اما جهت گیری هایی 
نیز وجود داش��ت که از عدم شناخت کافی بخشی از 
جامعه از آنچه در نتیجه لغو تحریم ها به دست آمده، 
استفاده کرده و پای سفره های خالی مردم را با وجود 

اجرایی شدن برجام به میان آورد. 
 به گزارش ایس��نا، در دومین مناظره کاندیداهای 
ریاست جمهوری گرچه موضوع اصلی اقتصادی نبود 
ولی به روال قبل باز هم جریان به این سمت حرکت 
کرد به وی��ژه زمانی که موضوع برجام، دس��تاوردها و 

حفظ حقوق ایران در اجرای آن مطرح شد. 
برخ��ی کاندیداه��ا در موضع گی��ری خ��ود مقابل 
برج��ام، از آن به عن��وان »چکی که بای��د رفت آن را 

نقد کرد اما دولت به هیچ وجه توانایی دریافت 
مبل��غ این چک را ندارد« ی��اد کردند. در عین 
حال که از کارایی برجام انتقاد کرده و با طرح 
این سوال که پس از تصویب برجام چه اتفاقی 
افتاد؟، به سوی عنوان کردن مسائلی عام پسند 
و البته نه چندان منطقی حرکت کردند. عنوان 
ش��د که دولت قول داد تمام تحریم ها برداشته 
می شود اما هیچ اتفاقی در سفره مردم رخ نداد. 
در عین حال که خطاب به مردم از آنها س��وال 
کردند که پ��س از تصویب برج��ام در زندگی 
ش��ما، در کسب و کار شما چه تغییری رخ داد؟ 
آیا مش��کل رکود یا اش��تغال و سایر مشکالت 

شما حل شد؟«
همچنین در اظه��ارات برجامی نامزدها این 
نیز مورد تأکید ق��رار گرفت که »ما در اجرای 
برج��ام چه کرده ایم؟ آثار اج��رای برجام برای 

مردم ما چه بوده اس��ت؟ معن��ای برجام این بود که 
گشایش��ی در کار اقتصادی صورت می گیرد اما امروز 
وقت��ی از م��ردم در این باره س��وال کنی��م به اتفاق 

معتقدند که این اتفاق نیفتاده است.«
مشخص اس��ت همانطور که بارها مدیران دولت و 
البته کارشناس��ان بر آن تأکید داشته اند تحریم هایی 
که طی س��ال ها ش��دت گرفته و به اوج رس��یده، به 
یکباره قابلیت برگش��ت شرایط به گذشته را نخواهد 
داشت و به دست آوردن تمامی دستاوردهای ناشی از 
برج��ام زمان بر خواهد بود. به عبارتی آنچه در نتیجه 
برجام به دس��ت آمده و می تواند در حوزه اقتصادی و 
معاش مردم مؤثر باش��د، در فاصله ای کوتاه آثار خود 

را نشان نخواهد داد و نیاز به گذر زمان دارد. 
این در حالی اس��ت که تاکنون و در فاصله حدود 
یک س��ال و چهار ماهی که از اجرای برجام گذشته 
در حوزه های مختلف اقتصادی تغییراتی ایجاد شده 
و تنه��ا در مواردی محدود از جمله بانک هاس��ت که 
همچن��ان و بنا بر دالیلی تمامی آنچ��ه مورد انتظار 
بوده است محقق نشد به طوری که در بین بانک های 
ب��زرگ هنوز اعتماد کافی برای ورود به ایجاد ارتباط 
با بانک های ایرانی ایجاد نشده است. اصل این ماجرا 
نیز به کارش��کنی های ط��رف آمریکایی و تهدید آن 
برای چنین بانک هایی برمی گردد؛ موضوعی که البته 

ظریف-رئیس دس��تگاه دیپلماسی- مورد تأکید قرار 
داده و گفت��ه که باره��ا در این ب��اره در مذاکرات و 
جلسات با طرف های برجام بحث شده و کارشکنی ها 

اعالم شده است. 
دستاوردهای اقتصادی برجام

ب��ا ای��ن ح��ال ش��اید مناس��ب باش��د ب��ه بهانه 
موضع گیری های انتخاباتی اخیر در رابطه با برجام و 
اس��تفاده ای که در فضای موجود از مردم برای نشان 
دادن ش��رایط پس از برجام می شود، بخشی از آنچه 
ب��ا اجرای این س��ند دچار تغییر ش��د، مورد مروری 

قرار گیرد. 
- نفت به عنوان عامل اصلی درآمدهای ارزی ایران 
و به نوعی بخش اصلی تش��کیل دهنده بودجه دولت 
در س��ال های گذشته اس��ت که در زمان تحریم های 
چنان دس��تخوش تغییر و کاهش صادرات شد. طبق 
گفت��ه وزیر امور خارجه کش��ورمان، اگ��ر توافق ژنو 

رخ نم��ی داد و تحریم ها همچن��ان تمدید و ادامه دار 
می ش��د، اکن��ون فروش نفت به کمت��ر از ۱۰۰ هزار 
بش��که و حتی به مرز صفر می رس��ید. اگر برجام به 
دست نمی آمد و اجرایی نمی شد، آن گاه با روندی که 
تحریم ها طی می کرد حتی اگر توافق ژنو ثبت ش��ده 
بود باز هم فروش نفت به کمتر از یک میلیون بشکه 
در روز می رس��ید و در همی��ن حد متوقف می ش��د. 
ظری��ف، تأکید دارد ک��ه در این ش��رایط در نهایت 
درآمدها به ش��دت کاهش یافته و به طور حتم آینده 
سهمگینی در انتظار مردم به ویژه اقشار ضعیف بود. 
اما با اجرایی ش��دن برجام در ح��ال حاضر میزان 
تولی��د نفت به بیش از ۴.۵ میلیون بش��که در روز و 
ص��ادرات آن به بالغ بر ۲.۶ میلیون بش��که رس��یده 

است. 
_  ورود درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز از دیگر 
چالش ه��ای زمان تحریم ها بود ک��ه با توجه به قطع 
روابط کارگزاری بانک ها، جابه جایی  درآمد به گونه ای 
متوقف ش��ده بود اما در حال حاضر درآمدهای ارزی 
ک��ه قبال بلوکه ش��ده ب��ود وارد حس��اب های بانک 

مرکزی می شود و در دسترس قرارگرفته است. 
_  در ح��وزه بانکی که عمده فش��ارهای تحریم بر 
آن بود اکنون وضعیت روابط کارگزاری گر چه مانند 
قبل از تحریم ها نیس��ت ول��ی در قیاس به طول این 

دوران متفاوت ش��ده اس��ت. این در حالی است که 
تا قب��ل از اعم��ال تحریم ها و قبل از س��ال ۱۳۸۶، 
بانک های  ایرانی با بخ��ش قابل توجهی  از بانک های 
غیر آمریکای��ی روابط کارگزاری داش��تند که بیش از 
۶۰۰  رابطه  کارگ��زاری  بود و در دوران تحریم عمده 
آن از بین رفته و به حدود ۵۰ مورد رس��ید. ولی بعد 
از برجام روابط کارگزاری به مرز ۷۰۰ مورد رس��یده 

که با حدود ۲۴۰ بانک دنیا برقرار شده است. 
_ بان��ک مرکزی که پیش از س��ال ۱۳۸۷، دارای 
ح��دود ۲۰۶ فقره حس��اب و ۴۶ کارگزار و ۷۵ فقره 
حس��اب ارزی ب��ود، در دوران تحری��م ب��ا افت قابل 
توجهی در این رابطه همراه شده و تعداد حساب های 
آن ب��ه ۴۶ مورد و نزد ۱۲ بان��ک نه چندان قوی در 
کش��ورهای چین، روس��یه و بالروس رس��ید. با این 
حال بعد از برجام و در مدت گذشته امکان گشایش 
حساب های مش��ترک با سایر بانک های مرکزی دنیا 
فراهم شده  و در حال حاضر این بانک دارای 
۸۵ فقره حساب کارگزاری فعال نزد ۵۱ بانک 

مختلف است. 
_ برق��راری ارتب��اط بانک ها با س��وئیفت؛ 
ارتباط اکثر بانک های ایرانی در دوران تحریم 
با س��وئیفت قطع ش��ده بود و از مکانیزم های 
س��نتی مانند تلک��س و فکس رم��زدار برای 
پیام رس��انی مالی اس��تفاده می کردن��د اما با 
لغ��و تحریم ها و اتصال به این ش��بکه اکنون 
پیام ه��ای بانکی ایمن تر و ب��ا کمترین هزینه 

مبادله می شوند. 
_ درحالی تا قب��ل از تحریم ها محدودیتی 
 برای تأمین اس��کناس، ط��ال و فلزات گرانبها 
ب��رای ای��ران از طری��ق اش��خاص حقیقی و 
حقوق��ی غیر آمریکایی وجود نداش��ت که در 
دوران تش��دید تحریم، انجام ای��ن کار جز با 
صرف هزینه  های بسیار و پذیرش ریسک های جدی 
ممکن نبود. این در حالی است که در نتیجه اجرایی 
ش��دن برجام اکنون اما انجام کلیه این امور از طریق 

اشخاص غیر آمریکایی وجود دارد. 
_ تأمین مال��ی پروژه  های  عمران��ی  و تولیدی نیز 
در نتیجه لغو تحریم ها امکان پذیر ش��د، به طوری  که 
ب��ا توجه به بهبود رتبه اعتباری کش��ور، حل و فصل 
تعه��دات معوق س��ابق و برقراری رواب��ط کارگزاری 
بانکی، امکان اس��تفاده از منابع مالی خارجی مجددا 
برقرار و مذاکرات متعددی با کش��ورهای مختلف در 
این خصوص انجام ش��ده است. برخی طرف ها میزان 
اعتب��ار قابل تخصیص به ایران را اعالم کرده و برخی 
مذاکرات در خصوص ش��رایط تخصی��ص اعتبار در 

حال انجام است. 
_ در ح��وزه حمل ونق��ل نی��ز باید یادآور ش��د که 
تحریم های همه جانبه موجب ایجاد معضالتی بزرگ 
در صنعت هوایی، دریایی و ریلی ش��ده بود که باعث 
شد ظرفیت های اصلی این حوزه ها مغفول بماند، اما 
بع��د از برجام در کش��تیرانی و بیمه اتفاقات دیگری 
افت��اد و به گفته مس��ئوالن وضعیت تا حد زیادی به 
حالت قبل برگش��ته  است،  طوری که در حال حاضر 
مش��کالت بیمه ای، اس��تفاده از پرچم، رتبه بندی و 

امثال آن در این بخش با مشکلی همراه نیست. 

بررسی وعده های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری

سفره مردم؛ بهانه ای برای جدال انتخاباتی
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در پی برخی اظهارنظرهای صورت گرفته در جریان مناظره های انتخاباتی، اتاق 
بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران توضیحی در مورد برخی جایگاه تجار 
و بازرگانان در اقتصاد ملی ارائه کرده  اس��ت. به گزارش  »فرصت امروز«، از اتاق 

بازرگانی تهران، در جریان مناظرات و رقابت های انتخاباتی، نقل قول ها 
و اظهارنظرهایی صورت گرفته که نیاز به تحلیل و بررسی کارشناسی...
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پژو 2008 چراغ اول را روشن کرد

 صنعت خودروی ایران
در مسیر جهانی شدن

ادامه رفت و برگشت های شاخص کل به کانال 80 هزار واحدی

 پاالیشی ها بازار سهام را
به آتش کشیدند
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تحلیل مناظره دوم از نگاه بازاریابی سیاسی

مناظره بی برنامه ها
11

استفاده ابزاری از معیشت مردم دلیل اصلی بی برنامگی برخی کاندیداها است

بررسی شیوه های مدیریت کارمندان براساس تحقیقات هاروارد بیزینس

دردسرهای مدیریت کارمندان 

مدیریتکسبوکار

12

یادداشت
بازاریابی سیاسی در خدمت 

عرصه های انتخاباتی

در روزهای اخیر فضای حاکم 
ب��ر کش��ور متاث��ر از انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری و ش��وراهای 
اسالمی شهر و روستای پیش رو 
ب��وده و تحلیل ه��ای متفاوتی از 
ای��ن فض��ای انتخابات��ی صورت 
مش��اور  ی��ک  ام��ا  می پذی��رد. 
مدیری��ت ف��ارغ از تحلیل ه��ای 
سیاس��ی موفقیت در هر عرصه 
رقابتی را از حوزه علم مدیریت و 
از منظر یک مشاور می بیند. علم 
روز مدیریت می گوید پش��ت هر 
موفقی��ت خصوصا در یک رقابت 
جدی و معتبر اصولی از مدیریت 
و راهب��ری نهفت��ه و این اصول 
ج��ز از طریق مش��اوران توانمند 
عملیاتی نشده و منتج به نتیجه 
نمی ش��ود. در ادام��ه بر اس��اس 
بازاریاب��ی  و  مدیری��ت  اص��ول 
سیاسی به اختصار سیر حرکت...
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وزیر نفت با اظهار ش��گفتی نسبت 
به وضعیت وزارت نفت در س��ال 92 
گف��ت: هنگامی که در میانه س��ال 
۱۳92 وارد وزارت نفت شدم نه فرد 
ناآشنایی با نفت بودم و نه در سطح 
وزارتخانه کم س��ابقه، اما وضعیت آن 
روز نفت من را ش��گفت زده کرد. در 
آن زمان جریان نابسامانی در صنعت 
نفت وجود داشت و ما زمان طوالنی 

را صرف تحکیم روابط کردیم. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، بیژن 
زنگنه روز گذشته در آیین گشایش 
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی 
نف��ت، گاز، پاالی��ش و پتروش��یمی 
گفت: این شما هس��تید که تصمیم 
می گیری��د ایران آین��ده، چگونه و با 
چه سیاست و راهبردی اداره شود. 

وی گفت: بس��یار مهم تر از افراد، 
مسیری است که شما انتخاب کنید، 
اینکه ایران در چه مس��یری و به چه 
سمت و س��ویی حرکت کند، آینده 
ما، شما و به ویژه فرزندان مان در گرو 
تصمیم م��ا در 29 اردیبهش��ت ماه 
اس��ت.  وزیر نفت با ی��ادآوری اینکه 
وقتی در میانه س��ال 92 وارد وزارت 
نفت ش��دم، نه فرد ناآشنایی به نفت 
بودم و نه در کار س��طح وزارت فرد 
کم س��ابقه ای بودم، اف��زود: آنچه در 
نفت دیدم مرا شگفت زده کرد، وضع 
آن روز برای��م قابل تصور نبود. به  هر 
حال در آن موقع جریان نابس��امانی 
در صنع��ت نفت وجود داش��ت و ما 
وق��ت طوالن��ی را ص��رف کردیم تا 
روابط را تا ح��دودی که امکان پذیر 

است، تنظیم کنیم. 
زنگن��ه ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در 
مقط��ع س��ال ٨9 تا 9۱، بیش��ترین 
گش��ایش های مال��ی ب��رای صنعت 
نفت ایجاد ش��ده بود، عن��وان کرد: 
بعی��د می دان��م در هی��چ دورانی از 
صنعت نف��ت، این میزان منابع مالی 
وارد صنع��ت نفت ش��ده و به نحوی 

ناکارآمد هم هزینه شده باشد. 
وی تصری��ح ک��رد: وقتی م��ا وارد 
وزارت نف��ت ش��دیم چن��دان منابع 
مالی وجود نداشت، از عمر تحریم ها 
کمتر از یک س��ال گذشته و سقوط 
قیمت نفت هم بر مشکالت ما اضافه 
کرده ب��ود، اما چ��اره ای ج��ز ادامه 
کار وجود نداش��ت و با سرسختی و 
پیگی��ری و به اصطالح قطره چکانی 
منابع بس��یار مح��دود و همت همه 
هم��کاران و مجموع��ه پیمانکاران و 
سازندگان توانستیم به لطف خداوند 
متعال به موفقیت های بزرگی دست 

یابیم. 

وی ادام��ه داد: تولی��د و صادرات 
نف��ت ایران پ��س از اج��رای برجام، 
بی��ش از یک میلیون بش��که در روز 
افزایش یافت و ما توانس��تیم سهمی 
را که از دس��ت رفته بود و خطر آن 
می رفت که این س��هم برنگردد، پس 

بگیریم.

 ورود ١١ فاز پارس جنوبی به 
تولید در دولت یازدهم

وزی��ر نفت ب��ا بیان اینکه در س��ه 
س��ال و نیم گذش��ته، ۱۱ فاز جدید 
پارس جنوبی به بهره برداری رسید، 
تصری��ح ک��رد: خود من ه��م انتظار 
وارد مدار تولید ش��دن ای��ن میزان 
ف��از پارس جنوبی را نداش��تم و این 
لط��ف خداوند بود.  وی با اش��اره به 
اینکه ظرفیت تولید پارس جنوبی در 
این دوره زمانی دو برابر ش��ده است، 
گف��ت: در پایان س��ال 9۱، ظرفیت 
تولید روزانه 2٨٥ میلیون مترمکعب 
بود که این میزان در پایان سال 9٥ 
به ٥٧٥ میلیون در روز رسید.  زنگنه 
افزود: با توج��ه به ظرفیتی که برای 
تولی��د گاز در پ��ارس جنوبی اضافه 
ش��د، س��هم س��وخت مایع در سبد 
به ش��دت کاهش  نیروگاه ها  مصرفی 
یاف��ت و از ٤۳ درص��د در س��ال 92 
به کمی بیش از ۱٠ درصد در س��ال 
9٥ رسید.  وزیر نفت به گاز تحویلی 
به نیروگاه ها اش��اره کرد و گفت: گاز 
تحویلی ب��ه نیروگاه ها از ۳٦ میلیارد 
مترمکع��ب در س��ال 92 به بیش از 
٦2 میلیارد مترمکعب در س��ال 9٥ 

افزایش پیدا کرد. 
از  ای��ران  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
واردکننده نفت گاز در س��ال 92 به 
صادرکننده مه��م این فرآورده نفتی 
در س��ال 9٥ تبدیل ش��ده اس��ت، 
افزود: در س��ال 9٥، ٥٠ میلیون لیتر 

توانستیم نفت کوره صادر کنیم. 

گازرسانی روزانه به ١٠ روستا
زنگنه به گازرس��انی به روستاها و 
ش��هرهای کوچک نیز اش��اره کرد و 
گف��ت: س��رعت گازرس��انی در طول 
سه س��ال و نیم گذش��ته به سرعت 
افزای��ش یافت، همچنین گازرس��انی 
ب��ه ش��هر زاهدان ب��ا هزین��ه بالغ بر 
٧٥٠ میلیارد تومان به انجام رس��ید؛ 
گرچه ای��ن روزها برخ��ی می گویند 
اتفاقی نیفت��اده و گازی ب��ه زاهدان 
نرس��یده اس��ت.  به گفته وزیر نفت، 
گازرسانی به ش��هر ابتدا باید صورت 
گیرد و بعد منطقه به منطقه شبکه ها 
گازدار ش��وند و س��پس علمک نصب 
ش��ود و گاز ب��ه خانه ها برس��د.  وی 
 افزود: میزان گازرسانی به روستاها از 
۱٤ هزار روس��تا در سال 92 به بیش 
از 2۳ هزار روستا رسیده است، یعنی 
نزدیک 9 هزار روستا که تقریبا شامل 
روزانه ۱٠ روستا می شود.  وی تصریح 
کرد: این میزان گازرس��انی بدون اتکا 
به منابع بودجه عمومی بوده اس��ت و 
فقط با تامین مالی از طریق بند »ق« 
بودجه سال 9۳ و ماده ۱2 قانون رفع 
موانع تولید بوده اس��ت که بسیار کار 
بزرگی ب��ود که دول��ت آن را ارائه و 
مجلس آن را تکمیل و گس��ترش داد 

که جای قدردانی دارد.
 

سرعت افزایش برداشت از 
میدان های مشترک

وزی��ر نف��ت در ادام��ه به توس��عه 
میدان های مش��ترک به عنوان یکی از 
مهم ترین دستاوردهای وزارت نفت در 
دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: 
در میدان های غرب کارون )آزادگان و 
یادآوران( تولید نفت از ٧٠ هزار بشکه 
در روز در تیرماه س��ال 92 به نزدیک 
2٨٠ هزار بش��که در روز در اسفندماه 
سال 9٥ رسیده اس��ت.  وی افزود: از 
الیه نفتی پ��ارس جنوبی برداش��تی 

پیش از این دولت وجود نداشت که در 
فروردین ماه امسال 2٥ هزار بشکه از 
این الیه برداشت صورت گرفته است.  
وزیر نفت همچنین میزان برداشت از 
میدان آذر به عنوان یکی از میدان های 
مش��ترک ایران را در اسفندماه امسال 

۱٥ هزار بشکه در روز عنوان کرد.
 

سهم مان را از بازار نفت پس 
گرفتیم

زنگنه دیگر دس��تاورد موفق وزارت 
نف��ت را که در س��ایه گش��ایش های 
برج��ام ایج��اد ش��د، بازگش��ت ایران 
به ب��ازار جهان��ی نفت عن��وان کرد و 
اف��زود: تولی��د و صادرات نف��ت ایران 
پ��س از اج��رای برجام، بی��ش از یک 
میلی��ون بش��که در روز افزایش یافت 
و ما توانس��تیم سهمی را که از دست 
رفته بود و خط��ر آن می رفت که این 
س��هم برنگردد، پ��س بگیریم.  وی به 
افزایش تولید محصوالت پتروش��یمی 
در دولت یازدهم اش��اره کرد و گفت: 
حجم تولید محصوالت پتروشیمی در 
این دولت تاکنون بی��ش از ٥میلیون 
تن افزایش یافته است و با طرح هایی 
که تا پایان این دولت افتتاح می شود، 
ای��ن رقم به 9 میلیون تن می رس��د و 
امیدواریم در تابس��تان امس��ال، واحد 
متان��ول مرج��ان را با ظرفی��ت ٦,۱ 
میلیون تن به بهره برداری برس��انیم و 
به این ترتیب نزدیک ۱٠.٥ میلیون به 
ظرفیت نهایی تولید پتروشیمی کشور 

در دوره چهار ساله افزوده می شود.
 

ایران هیچ جریمه ای در کرسنت 
نشده است

وزی��ر نف��ت همچنین در حاش��یه 
بیس��ت ودومین نمایش��گاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در جمع 
خبرنگاران درباره موضوع کرسنت گفت: 
همانطور که رئیس جمهور گفتند، ایران 

هیچ جریمه ای در کرسنت نشده است 
و هیچ چیزی قطعی نیست؛ خبری از 
اعداد نجومی و فوق نجومی که مطرح 
می شود، نیست. ما در موضوع کرسنت 
مدعی هس��تیم که چرا یک عده ای با 
بی تدبیری اینقدر کش��ور را در معرض 

خطر قرار دادند.
 

درخواست قطر برای تشکیل کمیته 
فنی برداشت از پارس جنوبی 

بیژن زنگنه همچنین از درخواس��ت 
قط��ر ب��رای تش��کیل کمیت��ه فن��ی 
 مشترک برای برداشت از میدان گازی 
 پارس جنوبی خبر داد و گفت: توسعه 
ش��تابان میدان ه��ای مش��ترک جزو 
سیاس��ت های کلی نظام است و محل 
مناقش��ه نیس��ت.  زنگنه درباره ادعای 
برخ��ی نامزده��ای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری مبنی بر اش��تباه دانس��تن 
سیاست توس��عه میدان های مشترک 
از جمل��ه پارس جنوبی، بیان داش��ت: 
رئیس مجلس نیز در صحبت های خود 
اعالم کرد که توسعه شتابان میدان های 
مش��ترک جزو سیاست های کلی نظام 
است و محل مناقشه نیست.  وزیر نفت 
یادآور شد: وقتی که در سال های ٨۳ و 
٨٤ تولی��د ما در پارس جنوبی به قطر 
نزدیک ش��ده بود، آنها قبول کردند که 
کمیته فنی مش��ترک تش��کیل دهیم 
تا برداش��ت از این میدان را هماهنگ 
کنیم، اما در ۱٠ سال بعد که در تولید از 
قطر در پارس جنوبی عقب افتادیم، آنها 
حتی پاسخ نامه های ما را نیز نمی دادند، 
ولی اخیرا که تولیدمان به قطر نزدیک 
ش��ده اس��ت نامه ارس��ال کرده اند که 
بیایید کمیته فنی مش��ترک تشکیل 
دهیم.  وی تاکید کرد: قدرت اقتصادی 
و فنی و فناوری ماست که دیگران را به 
پای می��ز مذاکره می آورد و با رگ های 
گردن و س��روصدا کردن این کار تحقق 
نمی یابد. قدرت دیپلماس��ی ناش��ی از 
ق��درت واقع��ی اقتصادی، سیاس��ی و 
نظامی و قدرت نرم است.  زنگنه گفت: 
اگ��ر دوباره ما در تولی��د از میدان های 
مشترک عقب بیفتیم دیگر کسی ما را 
تحویل نمی گیرد، ما باید مقتدر باشیم. 
دیپلماسی بدون داشتن پشتوانه مقتدر 
واقعی، نمی تواند کار خود را پیش ببرد. 
وزیر نف��ت با بیان اینک��ه اولویت 
اول ما از نظر مکانی توس��عه میادین 
مشترک اس��ت، افزود: برنامه ما این 
اس��ت ک��ه در دول��ت آین��ده، تمام 
میدان ه��ای مش��ترک م��ا تعیی��ن 
تکلیف ش��وند، یعنی اینکه یا توسعه 
آنها تکمیل ش��ده باش��د یا اینکه در 

حال توسعه باشند. 

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، روز گذشته آغاز به کار کرد

زنگنه: وضعیت نابسامان وزارت نفت در سال ۹۲ شگفت زده ام کرد

 رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه 
در این دول��ت به حوزه مخازن مش��ترک توجه 
جدی شده اس��ت، گفت: این دولت توجه خوبی 
به بخش مخازن مش��ترک داشته که البته نتایج 
آن را مش��اهده کرده اس��ت، این امر برای منافع 
ملی کشور بسیار مهم است.  به گزارش  »فرصت 
امروز«، علی الریجانی دی��روز با حضور در آیین 
گشایش بیس��ت و دومین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، با اشاره به اینکه 
نمایش��گاه بین المللی نفت فرصتی برای نمایش 
توس��عه صنعت نفت و گاز کش��ور است، گفت: 
رویکرد وزارت نفت استفاده از ظرفیت های کشور 
و نزدیک شدن به شرکت های بزرگ در این حوزه 
اس��ت. صنعت نفت و گاز، صنعت مادر در ایران 
محسوب می شود و هر گونه تحول در این بخش 

تحول دیگر بخش ها را در پی خواهد داشت. 
الریجان��ی تأکید ک��رد: در حوزه نف��ت و گاز 
به عنوان اولویت مهم کشور باید سرمایه گذاری های 
بزرگی انجام دهیم، امروز موضوع ازدیاد برداشت 
از مخازن موجود نف��ت و جلوگیری از هدررفت 
مناب��ع، اهمی��ت بس��یاری دارد.  رئیس مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: باید از فناوری هایی 
اس��تفاده کنیم که سدی در برابر هدررفت انرژی 
و منابع نفت و گاز باش��د، البته این موضوع جزو 

اولویت های دولت است. 
الریجانی با بی��ان اینکه در این دولت به حوزه 
مخازن مش��ترک توجه جدی شده است، عنوان 
کرد: ای��ن دولت توجه خوبی ب��ه بخش مخازن 
مش��ترک داش��ته که البته نتایج آن را مشاهده 
کرده است، این امر برای منافع ملی کشور بسیار 
مهم است، نباید در آن مناقشه صورت گیرد، این 
موض��وع ابالغ و تدوین ش��ده، بنابراین نباید آن 
را دستمایه مناقش��اتی قرار داد که ذهن جامعه 
دگرگون ش��ود.  وی با اش��اره به اینکه در بخش 
پتروش��یمی مزیت های خوبی در کش��ور وجود 
دارد، گفت: البته مناقش��اتی در مورد قیمت آن 
وج��ود دارد که وزیر نفت با حضور در مجلس به 
مناقشات آن پاسخ داد، اما هم کمیسیون صنایع 
و هم کمیسیون انرژی مجلس با مسئوالن وزارت 
نفت درص��دد یافتن راه های س��رمایه گذاری در 

پتروشیمی کشور هستند. 
الریجان��ی اف��زود: باید تالش کنی��م تا بخش  
خصوصی با عالقه بیش��تری وارد سرمایه گذاری 

در بخش پتروشیمی کشور شود و از ظرفیت های 
درونی به نحو احس��ن اس��تفاده کنی��م، برخی 
پروژه هایی که در وزارت نفت تعریف شده با کمک 
بخش  خصوصی قابل توس��عه است، همچنین از 
منابع صندوق توس��عه ملی و دیگر بخش ها نیز 

می توانیم به این شرکت ها کمک کنیم. 
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی به بند  )ق( 
بودجه 9۳ اش��اره و عنوان کرد: این بند گشایش 
جدی برای بخش های مختل��ف در حوزه انرژی 
ایجاد می کند، مصرف انرژی باید در کشور بهینه 
شود، بهینه س��ازی در مصرف انرژی با مشکالتی 
مواجه اس��ت که بای��د با هم��کاری وزارت نفت 
برطرف شود.  وی افزود: در سال های اخیر حرکت 
خوبی در حوزه نفت و گاز انجام شده که حرکتی 
معقوالنه ای اس��ت، مجلس نیز از این فعالیت ها 
حمایت خواهد کرد، هم اکنون فضا، فضای کار و 
تالش در صنعت نفت و گاز اس��ت، امیدواریم در 
این بخش در آینده ای نزدیک از رونق بیش��تری 
برخ��وردار باش��یم.  الریجان��ی در ادامه به وضع 
منطقه و گروه های تروریستی اشاره و تصریح کرد: 
منطقه ما دارای منابع عظیم نفت و گاز است، اما 
گروه های تروریس��تی نیز بر این بخش تأثیرگذار 
بوده است، نمی توانیم بگوییم شرایط تروریستی 
در منطق��ه دچار افت ش��ده اس��ت، البته برخی 
کشورهای منطقه نیز رفتارشان سوء تفاهم هایی را 
ایجاد کرده است.  رئیس مجلس شورای اسالمی 
با بی��ان اینکه ایران هم اکنون امنیت قابل قبولی 
دارد و ای��ن موضوع به هیچ عنوان امری تصادفی 
نیس��ت، گفت: روی توافق هس��ته ای مناقشات 
زیادی وجود داش��ته است، آن چیزی که حاصل 
شد کف خواسته های ایران بود، دستکاری در این 
توافق مسائل جدیدی را خلق می کند، البته ما به 

این توافق پایبند هستیم. 
وی به اش��اره به اینکه سیاس��ت های کلی در 
زمینه انرژی ابالغ شده و قابل تغییر نیست، افزود: 
این موضوع در برنامه ششم توسعه تدوین شده و 
وزن حوزه نفت و گاز در آن مشخص شده است، 
اگر به شرایط امروز کشور نگاه کنیم به این نتیجه 
می رس��یم که ایران برای سرمایه گذاری در حوزه 
نفت و گاز بسیار جدی است، من تأکید می کنم 
که موضوع نف��ت و گاز م��ورد توجه بخش های 
مختلف جمهوری اسالمی ایران است و این مهم، 

سیاستی پایدار برای ما محسوب می شود. 

می��دان نفتی و گازی آرش یک��ی از میادین 
توس��عه نیافته اس��تراتژیک کش��ور اس��ت که 
مش��ترک ب��ا ناحی��ه بی ط��رف بی��ن کویت و 
عربستان اس��ت. امتداد ساختمان میدان آرش 
در آب های ای��ران و ناحیه بی طرف بین کویت 
و عربستان، به میدان الدوراء کویت می رسد که 
از سال ۱9٧٥ در حال بهره برداری است؛ یعنی 

٤2 سال! 
ب��ه گزارش مهر، اهمیت می��دان آرش عالوه 
ب��ر حضور الیه ه��ای نفت��ی و گازی ب��ا مقدار 
زیاد میعانات گازی، حفظ حاکمیت کش��ور بر 
آب های این منطقه و مناقش��ه مرزی است که 
طی ۱٠ سال اخیر توسط کشور کویت به وجود 
آمده است. براس��اس اطالعات موجود و قوانین 
بین المللی نظیر عمق آب و فاصله تا س��رزمین 
خشکی، مرز دریایی در سال های قبل از انقالب 
اسالمی تعیین شده که همین مرز مورد قبول و 

تأکید کشورمان است. 
طب��ق این م��رز حدود ٤٠درصد س��اختمان 
نفت��ی و گازی موجود میدان آرش، در آب های 
ایران قرار دارد. س��ال ها پیش شرکت ملی نفت 
ایران به منظور تعیین میزان ذخائر درجا اقدام 
به حفر یک حلقه چاه اکتش��افی  )چاه ش��ماره 
ی��ک آرش( کرد که موقعیت ای��ن چاه نزدیک 
به خط مرزی مورد قبول کش��ورمان است. طی 
۱٠سال گذشته کشور کویت با مستمسک قرار 
دادن نتایج لرزه نگاری انجام شده توسط شرکت 
شل برای این کشور، اقدام به تعریف خط مرزی 
جدید کرده که براساس این مرز کل ساختمان 
میدان آرش در بخش عرب��ی میدان قرار دارد، 
اما این مرز هیچ گاه مورد پذیرش کشورمان قرار 

نگرفته است. 
در دولت ه��ای نه��م و ده��م تعیین تکلی��ف 
تمامی میادین مش��ترک در دستور کار وزارت 
نف��ت قرار گرفت و اقدام ب��رای تولید از میدان 
آرش به ش��رکت نفت فالت قاره ایران س��پرده 
ش��د که برداشت لرزه نگاری سه بعدی از بخش 
ایرانی میدان آرش  )براساس مرز قدیمی( یکی 
از کارهای بس��یار مثبت انجام شده توسط این 
ش��رکت به شمار می رود. در ادامه، طرح توسعه 
می��دان نهایی ش��د و عملیات س��اخت جکت 
میدان آرش کلید خورد. به موازات فعالیت های 
انجام ش��ده تالش ها برای رفع مناقشه مرزی و 

امضای معاهده تحدید حدود نیز توسط معاونت 
امور بین الملل وزارت نفت آغاز شد. 

 پس از اعالم س��فر امیر کویت به کشورمان 
در س��ال ۱۳9۳، معاونت امور بین الملل وزارت 
نفت با همکاری کارشناس��ان ذی ربط اقدام به 
تعریف سناریوهای مختلف مرزی جهت امضای 
تفاهم نامه فیمابین رئیس جمهوری کشورمان 
و امیر کویت کرد. این در حالی بود که عملیات 
س��اخت جکت آرش نیز در ش��رف اتمام بود و 
این س��ازه آماده نصب در موقعیت تعیین شده 
بود، اما متأس��فانه پس از س��فر امیر کویت به 
ش��کل ناگهانی کلیه فعالیت های این میدان به 
حالت تعلیق درآمد و در س��کوت خبری جکت 
ساخته شده برای این میدان نیز تغییر کاربری 
داده و ب��رای نصب در یک می��دان دیگر آماده 

شد. 
به این ترتیب توس��عه این میدان از دس��تور 
کار خارج ش��د. با این حال به دلیل عدم انجام 
فعالیت توسعه ای در بخش عربی میدان، امکان 
مهاجرت نفت و گاز منتفی بود، اما متأسفانه طی 
یک سال گذش��ته تفاهم نامه ای بین کشورهای 
عربس��تان و کوی��ت جهت توس��عه این میدان 
امضا و کش��ور کویت متولی توسعه این میدان 
شده است. به این ترتیب در غفلت مدیران امور 
بین الملل وزارت نفت، عملیات توسعه در بخش 
عرب��ی میدان آرش به پایان رس��یده و به زودی 
بهره برداری از این میدان آغاز می ش��ود؛ این در 
حالی اس��ت که کش��ور کویت به شکل مداوم 
تأکید بر سهم ۱٠٠درصدی این کشور از میدان 
الدوراء داش��ته و موجودیت می��دان آرش را به 
رس��میت نمی شناس��د. ضعف دیپلماسی نفتی 
کش��ورمان در میدان آرش ت��ا آنجا پیش رفت 
که حتی توسعه این میدان مشترک بسیار مهم 
در لیس��ت طرح های مدل جدی��د قراردادهای 
نفتی نیز ق��رار نگرفت و عماًل کلیه فعالیت ها و 
اقدامات انجام ش��ده در دولت های قبل متوقف 
ش��د و حتی اقدامات انجام ش��ده نظیر ساخت 

جکت آرش نیز از بین رفت. 
 سوال این���ج���اس��ت که در م���الق���ات 
رئیس جمهوری کشور و امیر کویت چه گذشت 
که پ��س از آن تمام فعالیت ها متوقف ش��ده و 
فضا برای آغاز توسعه در بخش عربی و مهاجرت 

هیدروکربن به آن سوی مرزها مهیا شد؟ 

رئیس مجلس شورای اسالمی: 

دولت یازدهم توجه خوبی به حوزه مخازن 
مشترک داشته است

کمان  »آرش« در چله اعراب

 آیا ایران از میدان نفتی-گازی آرش
دست شسته است؟ 

یادداشت

سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص 
داخلی افزایش یابد

امروزه اقتص��اد به عنوان محوری ترین معیار توس��عه در هر 
کشوری مورد ارزیابی و تأکید قرار گرفته و بر پایه شاخص های 
موجود در اقتصاد، وضعیت توسعه یافتگی در هر جامعه ای مورد 
اندازه گی��ری قرار می گی��رد. تولید مل��ی از بارزترین نمادهای 
توسعه اقتصادی در هر کش��وری است که شرایط مطلوب آن 
نشانگر وضعیت قابل قبول در زمینه فعالیت های اقتصادی است. 
از سوی دیگر، الزمه مطلوبیت تولید ملی، سرمایه گذاری در آن 
است. توجه به تولید ملی در یک جامعه می تواند نقشی بی بدیل 
در زمینه شکوفایی اقتصادی ایفا کرده و به نحو مؤثری شرایط 
اقتصادی مناسبی را برای رشد و توسعه مهیا سازد تا انگیزه های 
فراوانی را برای نیروهای انسانی و سرمایه گذاری ایجاد کند، اما 
یکی از محرک های اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی، افزایش 
سرمایه گذاری اس��ت که می تواند تخصیص صحیح و مطلوب 
منابع بین بخش های مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت 

بنیه تولید داخلی به کار گیرد. 
میزان س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی در تولید ناخالصی 
داخل��ی ان��دک اس��ت؛ مطالع��ه و بررس��ی س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی در کش��ورهای درحال توسعه، مبین آن است 
که عمده ترین دلیل کاهش نرخ رش��د اقتصادی، کاهش نرخ 
سرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد 
بوده است؛ به گونه ای که این متغیر را به عنوان یکی از متغیرهای 

عمده تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی مطرح کرده اند. 
ابالغ سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی از سوی مقام 
معظ��م رهبری، در حقیقت بیانگر نگرش نظام به فعالیت های 
اقتصادی کش��ور اس��ت. هدف اصلی تبدی��ل اقتصاد فعلی به 
اقتصادی پویا، توسعه ای و رقابتی است که با کاهش تصدی گری 
دولت و توسعه فعالیت های بخش خصوصی امکان پذیر خواهد 
ب��ود چراکه در چارچوب فرآیند خصوصی س��ازی یک اقتصاد 
رقابتی ش��کل گرفته و اقتصاد رقابتی با تغیی��ر نقش دولت و 
توسعه فعالیت های بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود. دولت 
دوازدهم باید به این اصول اولیه و اصلی در اقتصاد توجه کند. 
توجه به نقش بخش خصوصی و تسهیل سرمایه گذاری خارجی 
از جمله مواردی است که بخش خصوصی معتقد است باید در 

کشور انجام شود. 
از آنج��ا ک��ه اکث��ر صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط توس��ط 
بخش خصوص��ی اداره می ش��وند، بررس��ی عوام��ل مؤث��ر بر 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی در کارگاه ه��ای صنعتی ایران 
ب��ه لحاظ ش��ناخت توانمندی ه��ای اقتص��ادی و جهت دهی 
فعالیت ه��ای مولد و اش��تغال زا از اهمیت خاصی در طراحی و 

مدیریت سیاست های اقتصادی کارا برخوردار است. 
بنابراین توجه به این بخش و رشد و گسترش سرمایه گذاری 
بخش خصوص��ی و عوام��ل مؤثر ب��ر آن دارای اهمیت اس��ت. 
مالیات بر ش��رکت ها عالوه بر منبع کسب درآمد برای دولت، 
یکی از ارکان اعمال سیاس��ت های اقتصادی دولت است که بر 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی اثرگذار است. اصوالً از قوانین 
مالیاتی می توان به عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی استفاده 
کرد و آن را به عنوان مش��وق س��رمایه گذاری و پس انداز به کار 

گرفت. 
دولت عموم��اً می تواند با اصالح قان��ون مالیاتی، تغییر نرخ 
مالیاتی و براس��اس قوانین مالیاتی باع��ث ایجاد مکانیزم هایی 
شود که مسائل عمومی اقتصاد کشور همچون کسری بودجه، 
تورم، بیکاری، نامتعادل بودن توزی��ع درآمد، کاهش صادرات 
غیرنفتی و بسیاری از مسائل دیگر ازجمله مسئله سرمایه گذاری 
را بهبود بخش��د و ش��رایط الزم برای رشد و شکوفایی اقتصاد 
کشور را فراهم کند. دولت باید با توجه به مهارت های مدیریتی 
بخش خصوصی، نیروی فکری و س��رمایه های بخش خصوصی 
ب��رای ایجاد تعادل در جامعه ضواب��ط را برای بخش خصوصی 

تسهیل کند. 
انتظاری که فعاالن بخش خصوصی از دولت در سال 9٦ دارند 
اصالح ساختار درآمدی دولت است، که مهم ترین بحث در این 
زمین��ه نرخ ارز اس��ت؛ این مهم یعنی واقعی ک��ردن نرخ ارز و 
تک نرخی آن، که نتیجه نهایی آن به نفع سالمت اقتصاد ایران 

و شفافیت آن است. 
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

وعده کارانه ۲۵٠هزار تومانی عریان ترین 
نماد فساد است

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت  یکی از اشتباهات بزرگ 
دولت حس��ن روحانی این بود که ابعاد فاجعه  و خس��ارت های 
اجتماعی، انسانی و زیست محیطی را که در اثر پرداخت یارانه 

٤٥هزار تومانی به کشور وارد شد تشریح نکرد. 
فرش��اد مومنی در گفت وگو با ایلنا، درباره ش��عار قالیباف 
مبنی بر پرداخ��ت کارانه 2٥٠ هزار تومانی به هر فرد بیکار 
گفت: این یک وعده بس��یار غم انگیز و فاجعه بار است که به 
نظر من عریان ترین نماد فس��اد به حس��اب می آید. تعریف 
کالسیک فساد این است که به افراد به صورت فرصت طلبانه 
از موقعیت ه��ای سیاس��ی و اجتماعی خودش��ان در جهت 
اهداف ش��خصی بهره برداری کنند. اگر قرار بر این باشد که 
دانش اقتصاد مبنای ما باش��د، نفس پرداخت مستقیم پول 
یک اقدام ضد توس��عه ای است، چه برسد که میزان وعده ها 
ب��ه اندازه ای باش��د که دولت را ناگزیر ب��ه تعرض به حقوق 

مالکیت و بی ثبات سازی فضای کالن اقتصاد بسازد. 
مومنی ادامه داد: به نظر من یکی از اش��تباهات بزرگ دولت 
حسن روحانی این بود که ابعاد فاجعه  و خسارت های اجتماعی، 
 انسانی و زیس��ت محیطی عظیمی را که در اثر پرداخت یارانه 

٤٥ هزار تومانی به کشور وارد شد درست تشریح نکرد. 
اس��تاد دانشگاه عالمه طباطبایی افزود: برداشت های اولیه 
م��ا در چارچوب مطالعات��ی که انجام دادیم این اس��ت که 
چیزی در حدود 2٥ س��ال زمان الزم اس��ت تا اقتصاد ایران 
دوباره کمر راست کند. وعده هایی که برای خرید محبوبیت 
و برای کس��ب رأی انجام می شود امنیت ملی را در معرض 
تهدی��د ق��رار می ده��د و در صورت تحق��ق آن، فاجعه های 

بزرگ تری رخ خواهد داد. 
وی تصریح کرد: پوپولیس��م مصداق بارز ارتکاب فساد است. 
 ای کاش س��طح بلوغ فکری و دانایی در دس��تگاه های نظارتی 
ب��ه آن اندازه باال می رفت ک��ه قدرت تخریب چنین وعده های 
فاجعه باری شناس��ایی ش��ود و هزینه برای افرادی که چنین 
وعده های تخریب آوری می دهند باال برود. باید کاری کنیم که 
هزینه برای افرادی که چنین وعده هایی می دهند این قدر باال 
برود که کس��ی جرات دادن چنین وعده های فرصت طلبانه ای 

را نداشته باشد. 

نفت

واکنش معاون وزیر نفت به مسائل مطرح شده در 
مناظره دوم

ایران بدون مشکل پول فروش نفت را 
دریافت می کند

مع��اون وزیر نفت می گوید با اجرایی ش��دن برجام، ایران 
هیچ مش��کلی برای دریافت پول ف��روش نفت خود ندارد و 

مسائل مطرح شده در این مورد از اساس صحت ندارد. 
درحالی ک��ه روز جمعه حین دومین مناظ��ره تلویزیونی، 
برخ��ی کاندیداها ب��ه انتق��اد از سیاس��ت های نفتی دولت 
پرداختند و حتی این موضوع مطرح شد که باوجود اجرایی 
ش��دن برج��ام، ایران هنوز ه��م در دریافت پ��ول حاصل از 
صادرات نفت خود مشکل دارد، امیرحسین زمانی نیا، معاون 
وزیر نفت در امور بین الملل در گفت وگو با ایسنا گفت: روزانه 
به طور میانگین 2.٥ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی 
صادر می شود که تمام عواید این کار بدون مشکل به خزانه 

دولت واریز می شود. 
وی ب��ا بیان اینک��ه میزان ص��ادرات نفت کش��ور به طور 
میانگین 2.٥ میلیون بش��که در روز است، ادامه داد: این رقم 
میانگین است و ممکن است گاهی باالتر یا پایین تر برود، اما 

هیچ مشکلی در دریافت پول نفت وجود ندارد. 
معاون وزیر نف��ت با تصریح اینکه ب��ه هیچ وجه ادعاهای 
مطرح شده درباره عدم دریافت وجه فروش نفت مورد تأیید 
نیس��ت، ادامه داد: بانک مرکزی باره��ا تأیید کرده که هیچ 
مش��کلی در دریافت عواید ناشی از فروش نفت وجود ندارد 
و برای ما روش��ن نیس��ت برخی کاندیداها اطالعات خود را 
از کجا به دس��ت می آورند که به این شکل مطرح می کنند. 
این اظهارات صرفاً ب��ه قصد تخریب دولت و به قصد نادیده 

گرفتن عواید برجام برای کشور مطرح می شود. 
زمانی نیا ادامه داد: برخی کاندیداهایی که در این مناظره 
ش��رکت داش��تند از ابتدا با برجام مخالفت داش��تند و االن 
هم چش��م خود را روی عواید و گشایش های برجام بسته اند 
ول��ی م��ردم به وضوح می فهمن��د که اگر برج��ام نبود االن 
قطع��اً فروش نفت ایران در این وضعیت قرار نداش��ت و در 
س��طح ۱٠٠ تا 2٠٠ هزار بشکه و حتی به صفر رسیده بود. 
رویدادهایی مثل نمایشگاه نفت نیز که با این عظمت درحال 

برگزاری است، از دستاوردهای برجام است. 

ایران در آستانه امضای ۷٠ میلیارد دالر قرارداد نفتی
مع��اون وزیر نفت در امور بین المل��ل در بخش دیگری از 
گفت وگوی خود با اش��اره به اینکه 2٥ پروژه بزرگ نفتی و 
گازی را درحال مذاکره با شرکت های مهم دنیا داریم، گفت: 
ظرف س��ه تا چهار ماه آینده این پروژه ه��ا قطعاً به قرارداد 

می رسد که مجموع ارزشی معادل ٧٠ میلیارد دالر دارند. 
او در تش��ریح جزییات این قرارداده��ا گفت: قراردادهایی 
به ارزش ٤٠ میلیارد دالر در بخش باالدستی نفت درآستانه 
امضا ق��رار دارد، همچنی��ن مع��ادل ارزش ۱٠ میلیارد دالر 
قرارداد در بخش پتروش��یمی، ۱٠ میلیارد دالر در بخش گاز 
و نزدی��ک به ۱٠ میلیارد دالر نیز در بخش پاالیش و پخش، 

ساخت تجهیزات و بهینه سازی مصرف انرژی است. 

برخی نقش مار می کشند
زمانی نیا در پاسخ به این پرسش که در مناظرات انتخاباتی 
از دولت انتقاد ش��ده که با افتخ��ار از افزایش صادرات نفت 
س��خن می گوید و این به معنی دفاع از خام فروش��ی است، 
گفت: این حرف ش��بیه به حکایتی اس��ت که به جای اینکه  
»مار« را بنویس��ند نقش مار را می کشیدند. بقیه کشورهای 
دنیا را نگاه کنید. آیا روس��یه در تکنولوژی از ایران پایین تر 
است؟ تجربه پایین تری از ایران دارد؟ روسیه روزانه نزدیک 
به ٨ تا 9 میلیون بش��که نفت خ��ام صادر می کند. آیا به این 
کشور هم انتقاد خام فروشی وارد است؟ ما تا پایان این دولت 
حدود 9 میلیون تن محصوالت پتروشیمی را اضافه می کنیم. 
ای��ن ارزش افزوده نف��ت و گاز ما اس��ت. حرف هایی که در 

مناظره زده شد، کشیدن مار به جای نوشتن آن بود. 

حضور١۵٠٠ شرکت خارجی از 3۷ کشور 
در بیست ودومین نمایشگاه بین المللی 

صنعت نفت

بیس��ت و دومین نمایش��گاه بین المللی صنع��ت نفت، گاز، 
پاالیش و پتروش��یمی صبح دیروز با حضور ٤ هزار ش��رکت 

داخلی و خارجی آغاز به کار کرد. 
ش��رکت های آلمانی از لحاظ وسعت و فضای نمایشگاهی 
و ش��رکت های چین��ی از لحاظ تعداد، در میان کش��ورهای 
خارجی بیشترین استقبال را از این نمایشگاه داشته اند. پس 
از چین و آلمان، کش��ورهای ایتالیا، هلند، فرانسه و انگلیس 
دارای بیشترین ش��رکت کننده در بیست و دومین نمایشگاه 

بین المللی صنعت نفت هستند. 
ش��ماری از ش��رکت های معتبر بین المللی مانند توتال و 
بریتیش پترولیوم قرار اس��ت نمایندگان خود را برای حضور 
در این نمایش��گاه اعزام کنند. امسال یک شرکت آمریکایی 
در این نمایش��گاه حضور دارد، اما ش��ماری از ش��رکت های 
کانادایی از منطقه آمریکای شمالی در این نمایشگاه شرکت 

دارند. 
به گفته محمد ناصری، مدیر بیس��ت ودومین نمایش��گاه 
بین الملل��ی نفت ایران برخی تصمیم ه��ای رئیس جمهوری 
آمری��کا بر روند حضور ش��رکت های خارجی تأثیر داش��ته، 
به ط��وری که ش��رکت گازپروم روس��یه نیز از ش��رکت در 
نمایش��گاه صرف نظ��ر ک��رده اس��ت.  وی درب��اره امض��ای 
قراردادهای بین المللی در حاش��یه این نمایش��گاه نیز بیان 
داش��ت: مذاکرات نهایی برای تبدیل تفاهم نامه امضا ش��ده 
می��ان ایران و ش��رکت او.ام. وی اتریش به ق��رارداد در حال 
انجام اس��ت ک��ه در صورت به نتیجه رس��یدن، این قرارداد 
در ای��ام برگزاری نمایش��گاه به امضا خواهد رس��ید.  2 هزار 
و ٥٠٠ ش��رکت داخلی در قالب یک هزار و ۱٦ غرفه در این 
نمایشگاه مشارکت می کنند. همچنین در این نمایشگاه یک 
هزار و ٥٠٠ شرکت از ۳٧ کشور در قالب ٨۱۱ غرفه حضور 
دارند. بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت از ۱٦ 
تا ۱9 اردیبهش��ت ماه جاری در محل دائمی نمایش��گاه های 

بین المللی تهران میزبان عالقه مندان است. 

حسین پیرموذن
 عضو هیات رئیسه اتاق ایران
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وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
بعد از جلس��ه با کمیته حقیقت یاب 
حادث��ه انفج��ار معدن زغال س��نگ 
زمس��تان یورت آزادش��هر که باعث 
مرگ تعدادی از معدنکاران ش��د، با 
بی��ان اینکه فرض اولیه از علت وقوع 
این حادث��ه تأیید ش��ده، از فرصت 
یک هفته ای ب��ه کمیته حقیقت یاب 
برای اع��ام علت اصل��ی انفجار در 
مع��دن خبر داد.  به گزارش ایس��نا، 
محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در جلس��ه ویژه سه 
س��اعته رس��یدگی به ابع��اد حادثه 
معدن آزاد ش��هر اس��تان گلس��تان، 
ضم��ن اظهار تأس��ف و تس��لیت به 
بازماندگان کارکنان معدن زمس��تان 
ی��ورت گف��ت: در این مع��دن ۳۷۰ 
نفر به صورت مس��تقیم و پیمانکاری 
مش��غول فعالی��ت بودند ک��ه بنا به 
دالیلی که به زودی از طریق کمیته 
حقیقت یاب اعام می ش��ود، در ظهر 

چهارشنبه حادثه انفجار رخ داد. 

وی در همی��ن رابطه اف��زود: قرار 
کمیت��ه حقیقت ی��اب ظرف  اس��ت 
ی��ک هفته با بررس��ی هایی که انجام 
را  حادث��ه  اصل��ی  عل��ت  می ده��د 
مش��خص کند و به اطاع هموطنان 
برس��اند.  وزی��ر صنع��ت، مع��دن و 
تجارت با اش��اره ب��ه ترکیب کمیته 
حقیقت یاب گفت: ب��ه دنبال حادثه 
رخ داده در مع��دن زمس��تان یورت 
استان گلس��تان، کمیته حقیقت یاب 
با حضور نمایندگان وزارت کار، رفاه 
و تامین اجتماع��ی، رئیس س��ازمان 
نظام مهندسی معدن، نمایندگان قوه 
قضاییه، چند تن از اساتید دانشگاه و 
مدیران بخش مع��دن این وزارتخانه 
برای بررس��ی ابعاد همه جانبه حادثه 

انفجار این معدن تشکیل شد. 

تأیید روایت اولیه علت وقوع 
حادثه آزادشهر

نعم��ت زاده با بی��ان اینکه حدس 
اولیه علت حادثه درست بوده، گفت: 

در این جلس��ه آنچه دریافتیم باتری 
ب��ه باتری ک��ردن لکوموتی��و حمل 
زغال سنگ و جرقه ناشی از آن عامل 
حادثه بوده اس��ت، ولی آنچه واضح 
اس��ت معدن زمس��تان یورت عاری 
از گاز مت��ان بوده اس��ت و ذرات ریز 
زغال س��نگ به خودی خ��ود آتش زا 
اس��ت.  وی با بیان اینکه در پی این 
حادثه سه کمیته ویژه تشکیل شده 
است، عنوان کرد: پس از این حادثه 
حقیقت ی��اب،  کمیته ه��ای  ناگ��وار 
برس��ی مس��ائل انس��انی و بررس��ی 
رف��ع نواقص ایمنی ب��رای ادامه کار 
و مش��کات کلی معادن زغال سنگ 
کشور، سه کمیته ای هستند که بعد 
ای��ن حادثه س��اختار بندی  از وقوع 
شدند، که دو کمیته نخست تشکیل 
شده و کمیته سوم در روزهای آینده 

تشکیل خواهد شد. 
نعمت زاده با اشاره به شرح وظایف 
کمیته رس��یدگی به مسائل انسانی 
حادث��ه آزادش��هر گف��ت: دومی��ن 

اینجانب  کمیت��ه ای ک��ه در دفت��ر 
تش��کیل ش��ده، کمیته رس��یدگی 
به مس��ائل انس��انی اس��ت ت��ا برای 
بازماندگان و خانواده های معدنکاران 

تصمیماتی اتخاذ شود. 
وی افزود: صدور احکام کارگزینی 
بازمان��دگان و  ب��رای خانواده ه��ای 
اعط��ای بیم��ه بیکاری ب��ه کارگران 
مع��دن تا زم��ان بازگش��ایی مجدد 
معدن یاد ش��ده، همچنین پرداخت 
هزینه تدفین کشته شدگان حادثه و 
در نهایت توافق با شرکت بیمه آسیا 
برای پرداخت دیه را در دس��تور کار 

این کمیته قرار دادیم. 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
در توضی��ح آخری��ن وضعیت معدن 
آزادش��هر اظه��ار ک��رد: هم اکن��ون 
تیم های مختلف امدادی و نجاتی در 
منطقه به ۱۰ گروه تقس��یم ش��ده و 
مشغول عملیات آواربرداری و نجات 
همچنین  و  هس��تند  حادثه دیدگان 
ریزش ش��دیدی که در الیه های کوه 

رخ داده و نیاز به آوار برداری اس��ت 
ب��ا تأمین تجهیزات از س��ایر معادن 
مجاور یا خری��داری آنها از بازار این 

اقدام صورت گرفته است. 
وی تصری��ح کرد: مح��ل حادثه از 
دهان��ه تونل به وس��عت ۱۵۰۰ متر 
بوده و امدادرس��انان ب��ه آن منطقه 
رس��یده اند، اما به دلی��ل ریزش کوه، 
ط��اق زده ش��ده اس��ت ت��ا ضم��ن 
جری��ان داش��تن هوا و اکس��یژن به 
منطقه پش��ت انفجار که تعدادی از 
هس��تند  آنجا  در  محبوس ش��دگان 

برسند. 
نعم��ت زاده در ادام��ه تأکید کرد: 
توج��ه به آموزش پیوس��ته و دائمی 
تمامی دست اندرکاران بخش معدن 
به ویژه بازرس��ان ایمنی با هر مقدار 
س��ابقه کار و ش��هرت امری ضروری 
اس��ت و با بروز این حادثه تمامی ما 
باید احس��اس مس��ئولیت کرده و از 
وقوع حوادث مشابه در سایر معادن 

زغال سنگ جلوگیری کنیم. 

در پی برخی اظهارنظرهای صورت گرفته در 
جریان مناظره های انتخابات��ی، اتاق بازرگانی ، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران توضیحی در 
مورد برخی جایگاه تجار و بازرگانان در اقتصاد 

ملی ارائه کرده  است. 
به گزارش  »فرصت امروز«، از اتاق بازرگانی 
ته��ران، در جری��ان مناظ��رات و رقابت ه��ای 
انتخابات��ی، نقل قول ها و اظهارنظرهایی صورت 
گرفته که نیاز به تحلیل و بررس��ی کارشناسی 
در مورد آنها به شدت احساس می شود. بدیهی 
اس��ت اقتص��اد ای��ران در تاش ب��رای خروج 

از رک��ود، بی��ش از هر 
زمان دیگری به توس��عه 
کس��ب وکارها و حمایت 
تول��ی���دکنن��دگان  از 
داخلی نیاز دارد. بررسی 
کش��ورهای  کارنام��ه 
نش��ان  نی��ز  صنعت��ی 
می دهد ک��ه حمایت از 
تولی��د و صنایع، روندی 
پذیرفت��ه و منطق��ی به 
ش��مار می آید ک��ه این 
الگو در اقتصاد ایران نیز 

قابل اجراست. 
اما نباید از نظر دور داشت که اقتصاد کشور 
بر مبنای چند محور اصلی استوار شده که یک 
بخش مهم آن  »تجارت« به معنای صادرات و 
واردات است. در این میان استفاده از تعابیری 
مانن��د وارداتچی ک��ه نقش واردکنن��دگان را 
ب��دون توجه ب��ه مولفه های اقتصادی یکس��ره 
زیرس��وال می برد، با نگاه کارشناس��ی و علمی 
همخوان نیس��ت. تج��ار کش��ور در چارچوب 
قوانین، سیاس��ت های کلی نظ��ام و ماحظات 
اقتصادی به ام��ر تجارت می پردازند و بنابراین 
فعالیت های آنان هم مجوز قانونی و هم منطق 
اقتص��ادی دارد. در اینجا باید دقت ش��ود که 
می��ان  »واردات« و  »قاچ��اق کاال« تف��اوت 
آشکاری وجود دارد که گاهی در اظهارنظرهای 

سیاسی به آن دقت الزم صورت نمی گیرد. 
قاچاق کاال ام��ری نکوهی��ده و زیانبار برای 
اقتصاد ایران به شمار می آید. اما قاچاق کاال نه 
در اقتصاد رسمی و شفاف کشور که در اقتصاد 
زیرزمینی ص��ورت می گیرد و این مس��ئولیت 
تم��ام ارکان نظام اقتصادی کش��ور اس��ت که 
برای کمک به اقتص��اد ملی به صورت جدی و 
منطقی با قاچاق، گسترش اقتصاد زیرزمینی و 
فعالیت ه��ای غیرقانونی برخورد کند. همچنین 
اس��ت که در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز 
به موض��وع مبارزه با قاچ��اق تأکید و پرداخته 
ش��ده  است. امروز مطالبه بخش خصوصی ایران 
از دولت ها، کمک به گسترش شفافیت و مبارزه 
با رانت و فس��اد اس��ت که یکی از مظاهر فساد 
را می توان در قاچاق کاال ماحظه کرد. در این 
میان برای تنویر افکار عمومی اش��اره به س��ه 

نکته ضروری است:  اول: فعالیت واردکنندگان 
رس��می در نهایت منج��ر به پرداخ��ت عنوان 
عوارض و مالیات ها به دولت می ش��ود. بنابراین 
عم��ل آنه��ا مادامی ک��ه در چارچ��وب قانون 
صورت گی��رد، به افزای��ش درآمدهای عمومی 
کش��ور کمک می کند. این درآمده��ا می تواند 
ص��رف توس��عه و حمای��ت از صنایع کش��ور و 
خدمت رس��انی ب��ه عموم ش��هروندان ش��ود. 
همچنی��ن با وج��ود اینکه سیاس��ت های کلی 
نظ��ام اقتصادی کش��ور بر حمای��ت از صنایع 
مبتن��ی اس��ت، با این ح��ال همچن��ان نیاز به 
قانونی  و  رسمی  واردات 
در حوزه های��ی ک��ه در 
آن تولی��د داخل صورت 
احس��اس  نمی گی��رد، 
بای��د  دوم:  می ش��ود.  
توجه داش��ت که بخشی 
ب��ه  کش��ور  واردات  از 
کااله��ای  »صنعت��ی و 
مرب��وط  س��رمایه ای« 
واردات  نوع  این  اس��ت. 
نه تنه��ا مذموم نیس��ت، 
بلکه مولد و یاری رس��ان 
بنگاه ها برای تولید اش��تغال و ارزش بیشتر در 

کشور نیز به شمار می آید. 
 س��وم: اقتصاد ای��ران خود را ب��رای حضور 
در بازاره��ای جهان��ی و عضویت در س��ازمان 
تج��ارت جهان��ی آم��اده می کند. یک ش��رط 
اساس��ی عضویت در این سازمان، تجارت آزاد 
اس��ت، بنابرای��ن نقل قول ه��ا و اظهارنظرهای 
کاندیداهای محترم انتخابات ریاست جمهوری 
در ای��ن حوزه باید همراه با دقت کارشناس��ی 
صورت گیرد، چراکه ممکن اس��ت این معنا را 
در ذهن مخاطب��ان متبادر کن��د که دولت ها 
در ای��ران پایبن��د ب��ه قوانین رس��می و عرف 
بین الملل��ی در ح��وزه تج��ارت نخواهند بود. 
نتیجه این رفتار منج��ر به تغییر جایگاه ایران 
در ش��اخص جهانی کس��ب وکار می ش��ود. در 
نهایت در صورتی که سیاست اقتصادی کشور 
معطوف به تاش برای جذب س��رمایه گذاران 
خارجی برای برون رفت از تنگنای مالی باش��د، 
تن��زل جایگاه ای��ران در چنین ش��اخص هایی 
اثرات منفی بس��یاری بر تس��هیل روند جذب 

سرمایه گذاران خارجی خواهد داشت. 
در پای��ان بای��د اش��اره کرد که مس��ئولیت 
دولت ها حمای��ت از تمام بخش ه��ای اقتصاد 
رس��می کشور اس��ت. به طور حتم تجار ایرانی 
با پرداخت حق��وق و عوارض ه��ای متعدد در 
حوزه های مختل��ف بازرگانی و همچنین دقت 
نظر در مورد ش��یوه و نوع واردات��ی که انجام 
می دهند در تاشند که باری را از دوش اقتصاد 
کشور بردارند. به همین س��بب ادبیاتی مانند  
»وارداتچی« در شأن این گروه رسمی، قانونی 

و عاقه مند به توسعه اقتصاد کشور نیست. 

 استفاده از تعبیر وارداتچی
در شأن تجار ایرانی نیست

فرصت یک هفته ای به کمیته حقیقت یاب برای اعالم علت انفجار معدن یورت آزادشهر

نعمت زاده: فرض اولیه علت انفجار معدن تأیید شد
خبر

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران: 

 »زالوصفتان« قاچاقچیان سامان یافته 
هستند، نه واردکنندگان

عضو هی��أت نمایندگان اتاق بازرگانی ای��ران اظهار کرد: 
روش درس��تی نیس��ت که فعاالن اقتصادی و واردکنندگان 
قانون��ی را به عن��وان  »وارداتچی« خطاب کنی��م و اگر قرار 
باشد کسانی را جزو  »زالوصفتان« بدانیم حتماً باید کسانی 

باشند که قاچاق سامان یافته را انجام می دهند. 
مجیدرضا حریری در گفت وگو با ایسنا، با نقد صحبت های 
یک��ی از کاندیداها در مورد فعاالن اقتصادی و واردکنندگان 
مبنی بر اینکه »وارداتچی ها به اقتصاد ضربه می زنند و جزو 
چهار درصدی ها هستند« گفت: کاندیداهایی که موضوعات 
اقتصادی را دستمایه اهداف سیاسی شان قرار می دهند باید 
فکر کنند که تاریخ مصرف شعارهای انتخابات تمام می شود 

و باید اقتصاد کشور سرو سامان داشته باشد. 
وی افزود: تقس��یم مردم به دو گروه دارا و ندار، تقسیمی 
اس��ت که عواقب آن در اقتصاد مش��خص خواهد شد. طی 
ی��ک دهه اخیر به خصوص در دولت ه��ای نهم و دهم رفتار 
اقتصادی مبتنی بر رانت ایجاد ش��د و کس��انی با شعارهای 
فقر در مقابل غنا و تقس��یم پول نفت س��ر سفره مردم سر 
کار آمدند اما کار را به آنجا رس��اندند که فس��اد اقتصادی و 
مالی نهادینه شد و طبقه ای از نوکسیه ها ایجاد شد که رفتار 
رانتخواری را ش��کل دادند که نتیجه آن این ش��د که عموم 

مردم نسبت به گذشته فقیرتر شدند. 
نایب رئیس ات��اق بازرگانی ایران و چی��ن ادامه داد: تمام 
 آماره��ای اقتص��ادی نش��ان می ده��د که مردم نس��بت به 
یکی - دو دهه اخیر قدرت خریدش��ان پایین تر آمده است. 
ای��ن فقر نتیجه همان ش��کل ن��گاه به اقتصاد اس��ت که با 
شعارهای عوام فریبانه و پوپولیستی و به دلیل امیال سیاسی 
به اقتصاد وارد ش��د. م��ردم مقصر این فق��ر نبودند، مقصر 

سیاسیونی هستند که این نگاه را به اقتصاد داشتند. 
وی اضاف��ه کرد: اکنون برخی این فقر م��ردم را به عنوان 
دس��تاویزی برای سوء اس��تفاده ق��رار داده اند و ش��عارهای 
سیاسی ش��ان را در فض��ای دارا و ندار می برن��د، نتیجه این 
می ش��ود که وضعیت اقتصاد حتماً از امروز بدتر خواهد شد. 
کس��ی که کاندیدای ریاست جمهوری می ش��ود باید شأن 
ای��ن مقام را درک و حفظ کن��د. از زمانی  که جمهوریت در 
کش��ور حاکم شد رؤس��ای جمهور زیادی داشتیم، از زمان 
ریاس��ت جمه��وری مقام معظم رهبری و بع��د از آن به یاد 
داریم که همیش��ه ادبیات محترمانه ای به کار برده می ش��د 
که در ش��أن نظام جمهوری اسامی و مردم بوده است. اما 
از زمانی که دولت های نهم و دهم س��ر کار آمد نوعی ادبیات 
عوام فریبانه و خارج از ش��أن و منزلت رئیس جمهور ش��کل 

گرفت و طرفدار پیدا کرد. 
حری��ری تصریح کرد: اینکه یک کاندیدایی که می خواهد 
رئیس جمه��ور ش��ود بخش��ی از فعاالن اقتص��ادی را که به 
امر واردات مش��غول هس��تند به عنوان »وارداتچی« خطاب 
کند اصًا درس��ت نیس��ت و مثل این می ماند که ش��هردار 
را ش��هردارچی صدا کنند؛ این کار اصًا روش خوبی نیست، 

چون حتماً باید احترام همه را نگه داشت. 

خبرنامه

لغو قرارداد فرانسوی ها برای ساخت 
ترمینال فرودگاه امام )ره(

ق��رارداد مقدماتی که س��ال گذش��ته از س��وی ش��رکت 
فرانس��وی Bouygues برای س��اخت و اداره یک ترمینال 
جدی��د در فرودگاه امام خمینی تهران امضا ش��ده بود، لغو 
ش��ده اس��ت.  به گزارش ایس��نا، تفاهم نامه ای ک��ه قرارداد 
س��اخت ترمینال را به این گروه ساخت و ساز فرانسوی داده 
بود، در ژانویه سال ۲۰۱۶ امضا شده بود. پیش از این پایگاه 
آناین روزنامه  »اللِتر دو لِکسپانس��یون« گزارش کرده بود 
که مش��کات ش��رکت Bouygues برای دریافت حمایت 
مالی از بانک های بین المللی که همچنان نگرانی تحریم های 

آمریکا هستند، مانع اجرای این پروژه شده است. 
سخنگوی شرکت Bouygues اعام کرد این تفاهم نامه 
اکنون باطل است اما همچنان مذاکراتی با مقامات ایرانی در 
جریان است.  شرکت »ائروپورت دو پاریس« که ابتدا شریک 
Bouygues  ب��رای پروژه س��اخت ترمینال فرودگاه تهران 
ب��ود، ماه فوریه اعام کرد که دیگر در این پروژه مش��ارکت 
نمی کند.  براس��اس گزارش رویترز، شرکت Vinci فرانسه 
نیز در ژانویه سال میادی گذشته قراردادی را برای توسعه 
فرودگاه های مش��هد و اصفهان ک��ه دومین و پنجمین هاب 
ایران هس��تند، امضا کرد و مذاکرات این ش��رکت با مقامات 

ایرانی همچنان ادامه دارد. 
جزییات لغو تفاهم نامه با فرانسوی ها برای ساخت 

ترمینال ایرانشهر
مدیرعامل ش��رکت ش��هر فرودگاهی ام��ام خمینی  )ره( 
اع��ام ک��رد: پس از بررس��ی های گس��ترده ای ک��ه درباره 
چگونگی ساخت ترمینال ایرانشهر در فرودگاه امام خمینی  
)ره( ص��ورت گرفت؛ بنا بر لغو تفاهم نامه با طرف فرانس��وی 

و فراخوان برای جذب سرمایه گذار از دیگر شرکت ها شد. 
محمود نویدی گفت: در جریان س��فری که رئیس جمهور 
در بهمن  س��ال ۱۳۹۴ به فرانسه داشت، تعدادی تفاهم نامه 
اقتص��ادی امضا ش��د ک��ه یک��ی از آنها مربوط به س��اخت 
ترمین��ال ایرانش��هر در فرودگاه امام خمینی  )ره( می ش��د.  
وی ادام��ه داد: طب��ق این تفاهم نامه طرف فرانس��وی چهار 
ماه زمان داشت تا اس��ناد و مدارک الزم برای تبدیل شدن 
ای��ن تفاهم نامه به قرارداد را فراهم کند که پس از گذش��ت 
از زم��ان موعد این کار به س��رانجام نرس��ید. از این رو ایران 
طبق اختیاری که در این تفاهم داش��ت پس از صبر کردن 
تا زمان مش��خص نس��بت به لغو این تفاهم نامه اقدام کرده 
و آن را کنار گذاش��ت.  مدیرعامل ش��رکت شهر فرودگاهی 
امام خمین��ی  )ره( با بیان اینکه ای��ن تفاهم نامه مربوط به 
فاز نخس��ت ترمینال ایرانش��هر می ش��د، توضی��ح داد: این 
ترمینال که در نهایت باید به ظرفیت جابه جایی ۶۰ میلیون 
مس��افر در طول سال برس��د در فاز نخست باید با برنامه ای 
به ظرفیت ۲۵ میلیون نفری دسترس��ی پی��دا کند که این 
تفاهم با فرانس��وی ها امضا ش��د و پس از آن از سوی ایران 
متوق��ف ش��د.  نویدی درب��اره چگونگی جابه جای��ی برنامه 
س��اخت ترمینال ایرانش��هر پس از خروج فرانسوی ها گفت: 
م��ا بع��د از لغو این تفاهم نام��ه فراخوانی را ارائ��ه کردیم تا 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی شرایط خود را برای اجرای 
این طرح مش��خص کنند. در حال حاضر ۴۷ شرکت داخلی 
و خارجی اعام آمادگی اولیه داشته اند و بررسی درباره آنها 
ادام��ه دارد.  وی افزود: در حال حاضر فرودگاه امام خمینی  
)ره( ب��ا همکاری میان تمام دس��تگاه های مرتبط طرح های 
ارائه شده و ش��رایط شرکت های متقاضی را بررسی می کند 
تا به یک لیس��ت کوتاه از آنها دست پیدا کند. با رسیدن به 
این مرحله می توان به انتخاب نهایی سرمایه گذار این پروژه 

و اجرای طرح آن دست یافت. 

بهبود زیرساخت حمل و نقل کشور در 
گزارش بانک جهانی

براساس گزارش ش��اخص های کارآمدی سازمان برنامه و 
بودجه که به تازگی منتشر شده، زیرساخت های حمل و نقل 
کش��ور در سه سال نخس��ت مدیریت دولت یازدهم توسعه 
چش��مگیری پیدا کرده است و بررسی های بانک جهانی نیز 

این موضوع را تأیید می کند. 
به گزارش ایرنا، براساس رتبه بندی بانک جهانی به لحاظ 
ش��اخص عملکرد لجس��تیکی یا  )LPI( رتبه ایران از ۱۱۲ 
در س��ال ۲۰۱۲  )۹۲-۱۳۹۱( به ۹۶ در سال ۲۰۱۶  )-۹۶

۱۳۹۵( ارتقا یافته است.  این شاخص که یک معیار پایه برای 
س��نجش عملکرد کشورها در فراهم کردن تدارکات تجارت 
اس��ت، متشکل از زیر ش��اخص های گمرک، زیرساخت های 
حمل و نقل، محموله های بین المللی، صاحیت لجس��تیکی، 
پیگیری و ردیابی و بهنگام بودن است که اندازه زیرشاخص 
زیرس��اخت های حمل و نقل ایران از ۲.۴۲ در سال ۲۰۱۲ به 

۲.۶۷ در سال ۲۰۱۶ افزایش پیدا کرده است. 
براساس گزارش ش��اخص های کارآمدی سازمان برنامه و 
بودجه، طول خطوط بزرگراه های کش��ور در سال ۱۳۹۵ با 
۲۷درصد رش��د نسبت به س��ال ۱۳۹۲ به ۱۶ هزار و ۴۶۰ 
کیلومتر رسیده است. در همین دوره، طول خطوط راه های 
اصلی کشور با ۱۵درصد رش��د به ۲۴ هزار و ۳۷۹ کیلومتر 
و طول خطوط ریلی کش��ور با ۱۱درصد رشد به ۱۱ هزار و 
۳۴۰ کیلومتر رس��یده اس��ت. طول خطوط آزادراهی کشور 
نیز در س��ال ۱۳۹۵ به ۲ هزار و ۴۴۰ کیلومتر رسیده است 

که نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۱۲درصد رشد دارد. 
بنا به اعام سازمان برنامه و بودجه کشور، توان جابه جایی 
مسافر فرودگاهی کش��ور از ۶۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۲ 
به حدود ۹۴ میلیون نفر در س��ال ۱۳۹۵ رس��یده و رشدی 
معادل ۴۵درصد را ثبت کرده اس��ت. بنا به این گزارش، در 
سال ۱۳۹۵ میزان جابه جایی بار ریلی کشور ۳۹ میلیون تن 
و ترانزیت کاال از طریق ریل برابر ۱.۱ میلیون تن بوده است. 
در بخ��ش حمل و نقل جاده ای نیز ۳8۶ میلیون تن کاالی 
داخل��ی  )با بارنامه( و ۷.۵ میلیون تن کاالی ترانزیت حمل 
ش��ده اس��ت.  تخلیه و بارگیری کاال از بنادر کشور در سال 
۱۳۹۵ مع��ادل ۱۴۴ میلیون تن ب��وده و 8.۶ میلیون تن بار 
ترانزیتی از پهنه جغرافیایی کش��ور عبور کرده است که ۷.۵ 

میلیون تن آن جاده ای و ۱.۱ میلیون تن آن ریلی است. 
جابه جایی مس��افر در س��ال ۱۳۹۵ از طری��ق حمل و نقل 
ریل��ی ۲۰۳ میلیون نفر، ج��اده ای ۱۶۷ میلیون نفر، هوایی 
داخل��ی ۲۲ میلیون نفر و حمل و نق��ل دریایی ۹. ۴ میلیون 
نفر بوده اس��ت.  س��ازمان برنامه و بودج��ه در این گزارش 
تأکید کرد، استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر اسناد خزانه 
اس��امی برای تأمین مالی بخش��ی از مطالب��ات طرح های 
تملک دارایی س��رمایه ای و اولویت بن��دی طرح های تملک 
دارایی ه��ای س��رمایه ای در بخش های ج��اده ای و ریلی در 
قال��ب کریدورهای اصلی و توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی 
در بخ��ش حمل و نقل از ویژگی های عملکرد دولت در بخش 

حمل و نقل بوده است. 



رئی��س کل بانک مرک��زی گفت : در 
پی عملک��رد مطلوب بانک کش��اورزی 
در اج��رای تبص��ره ۳۵ قانون بودجه در 
س��ال ۱۳۹۵، ب��ه زودی مرحله دوم این 
دس��تورالعمل برای بخش��ودگی سود و 
جرایم تس��هیالت کمتر از ۲۵۰ میلیون 

ریال در سال جاری ابالغ خواهد شد. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز« ولی اهلل 
س��یف روز گذشته در سومین مرحله از 
همایش سراس��ری رؤسای شعب بانک 
کش��اورزی در بابلس��ر گفت: در تبصره 
۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پیش بینی 
کرده بودیم که از ظرفیت بانک مرکزی 
ب��رای اص��الح س��اختار نظ��ام بانکی، 
کمبود کفایت سرمایه بانک ها و جبران 
بدهی های دولت به نظام بانکی استفاده 
کنیم. مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان برای 
این منظور در نظر گرفتیم که ۳۵ هزار 
میلیارد تومان برای افزایش س��رمایه و 
کاهش بدهی های دولت تخصیص یافت 
و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی 
س��ود مطالبات کمتر از یکصد میلیون 

تومان در نظر گرفته شد. 
اول مبل��غ  اولوی��ت  اف��زود: در  وی 
۲ ه��زار و ۲۵۰ میلی��ارد توم��ان برای 
بخش��ودگی س��ود و جرایم تس��هیالت 
کش��اورزان خس��ارت دی��ده از حوادث 
غیرمترقبه تخصیص یافت که عملکرد 
بانک کش��اورزی بس��یار مطلوب بود و 
خوش��بختانه این مکانیزم برای س��ال 
۱۳۹۶ نیز تمدید و مقرر ش��د س��ود و 
جرایم تس��هیالت کمتر از ۲۵ میلیون 
تومان طبق دس��تورالعملی که به زودی 
ابالغ خواهد ش��د، مورد بخشودگی قرار 

گیرند. 
سیف در این همایش با بیان اینکه از 

اساسی ترین سرمایه هایی که سازمان را 
به سوی اهداف پیش بینی شده هدایت 
می کند هم س��ویی ، انسجام و هم افزایی 
نیروی انس��انی اس��ت ، گفت: مدیریت 
موف��ق، جامعیت نگاه به مجموعه تحت 
مدیریت و هدایت هماهنگ همه عوامل 
به سوی رشد ، جهت گیری ها و اقدامات 
مثبتی است که خوش��بختانه در بانک 

کشاورزی انجام شده است. 
رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به 
اینکه مدیران خوش��نام و باتجربه ای در 
بانک کشاورزی س��بب شده اند سرمایه 
انسانی این بانک دچار تزلزل نشود گفت: 
مشخصه منحصر به فرد و برجسته بانک 
کشاورزی که به موفقیت این بانک کمک 
می کند، فرهنگ باالی سازمانی سرمایه 
انس��انی در این بانک است و مدیرعامل 
بانک کشاورزی برای حفظ این فرهنگ 

تالش های خوبی کرده  است. 
وی در ادامه س��خنان خود بر اهمیت 
بخش کش��اورزی در استقالل اقتصادی 
کشور و تحقق رش��د اقتصادی و ایجاد 
اش��تغال تاکید کرد و بانک کش��اورزی 
را ابزار و نهاد اصلی در مس��یر تقویت و 

توسعه این بخش اعالم کرد. 
سیف ش��کل امروزی بانک کشاورزی 
را بانکی تخصصی دانس��ت که عالوه بر 
فعالیت ه��ای جاری بانک��داری، تمرکز 
ویژه ای بر حمایت از بخش کش��اورزی 
دارد و ای��ن مه��م را از طری��ق جامعه 
گسترده س��پرده گذاران در سطح کشور 
که جزو ویژگی های منحصر به فرد این 

بانک است، انجام می دهد. 
وی تصری��ح ک��رد: بانک کش��اورزی 
س��رمایه ج��دی نظ��ام و حاکمیت در 
جهت اعتال و توس��عه بخش کشاورزی 

است و به این دلیل تقویت سرمایه بانک 
کشاورزی مورد توجه و تاکید قرار دارد 
و در پی تصویب تبصره ۳۵ قانون بودجه 
و افزای��ش س��رمایه این بانک در س��ال 
۱۳۹۵، روند افزایش س��رمایه این بانک 
در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت و 
تقریبا سرمایه این بانک، ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ 

میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. 
س��یف رس��الت اصل��ی بانک ه��ا را 
جم��ع آوری مناب��ع کوچ��ک و فراه��م 
کردن منابع عظیم برای اهداف تولیدی، 
عمرانی و توسعه ای دانست و گفت: بانک 
هم یک بنگاه اجتماعی و هم یک بنگاه 

اقتصادی است. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: دوران تحریم، فاصله ای بین نظام 
بانکی ما و نظام بانکی بین المللی ایجاد 
ک��رده  اس��ت و اگرچه برج��ام منجر به 
رفع تمام تحریم های هسته ای شد ولی 
از س��ر گیری روابط بانکی بین المللی به 
دلیل تغیی��ر اس��تانداردهای بانکداری 
بین المللی، نیازمند اصالح استانداردهای 
نظام بانکی اس��ت و مقتضیات ش��رایط 
جدید بایس��تی تامین شود تا ارتباطات 
بین المللی جریان یابد. لذا نظام بانکی ما 

باید به سرعت اصالح شود. 
س��یف در ادامه تش��ریح کرد: رعایت 
حد نصاب ه��ای م��ورد نظ��ر صنع��ت 
بانک��داری از قبی��ل کفای��ت س��رمایه ، 
صورت های مالی اس��تاندارد و ش��رایط 
مس��تتر در صورت های مالی و ضرورت 
اجرای اس��تانداردهای عملیاتی در کنار 
اس��تانداردهای بین المللی چون قوانین 
مب��ارزه ب��ا پولش��ویی و تامی��ن مالی 
تروریس��م، بایستی برای برقراری مجدد 

روابط بین المللی لحاظ شوند. 

وی با بی��ان اینکه نظ��ام بانکی ما از 
یکس��ری عدم تع��ادل رن��ج می برد به 
توصیف بخشی از این مشکالت پرداخت 
و گفت: عدم تع��ادل در هزینه و درآمد 
یکی از این مش��کالت است که بایستی 
از طری��ق تقویت منابع کس��ب درآمد، 
حرکت به سوی سود آوری و خلق ارزش 

برطرف شود. 
تع��ادل در »دارای��ی  س��یف ع��دم 
– بده��ی« بانک و مدیری��ت »منابع - 
مصارف« را مش��کل دیگ��ر نظام بانکی 
اعالم کرد و از سیس��تم بانکی خواست 
تا بهبود نس��بت تس��هیالت اعطایی به 
سپرده های جمع آوری شده را در دستور 

کار داشته باشد. 
وی اف��زود: بایس��تی ب��ا جهت گیری 
صحیح ، موانع موج��ود را برطرف کرده 
و از یک نظام بانکی مستحکم برخوردار 
شویم و امیدوارم بانک کشاورزی بتواند 
به عنوان بانکی با ثبات و محکم روز به روز 
اعتماد عمومی را به س��مت خود جذب 
کند و با سرمایه معنوی که برخاسته از 
اعتماد بین المللی و عملکرد مثبت این 
بانک، حتی در دوران تحریم اس��ت، به 

استحکام سیستم بانکی کمک کند. 
سیف گفت: نظام بانکی ما همواره در 
حال خدمت به اقتصاد جامعه بوده ولی 
فرصتی برای تقویت خود نداشته است 
ولی خوشبختانه در دولت یازدهم از ابتدا 
با جهت گیری مثبت توج��ه ویژه ای به 
نظام بانکی ش��ده و از هر فرصتی برای 
افزایش سرمایه بانک ها استفاده می شود. 
وی اف��زود: ش��روع کار دولت یازدهم 
نقطه عطفی در اقتصاد کشور ایجاد کرد 
و طی این مدت ش��رایط رکود و رش��د 
منفی اقتصادی را به رش��د اقتصادی دو 

رقمی و تورم ت��ک رقمی تغییر داد که 
دستاورد بسیار ارزشمندی است. 

س��یف با اش��اره به اینکه نوس��انات 
نگران کننده نرخ ارز در چهار سال اخیر 
به ثباتی رس��یده که منجر به آرامش و 
ثبات در کل اقتصاد شده است، تصریح 
کرد: اقتصاد ما نیازمند س��رمایه گذاری 
داخلی و خارجی اس��ت تا ظرفیت های 
زیاد و نیروی انس��انی جوان و متخصص 
جویای کار را به کار گیرد. پیش بینی پذیر 
شدن اقتصاد از شرایط الزم برای کاهش 
ریس��ک سرمایه گذارهاس��ت، در ای��ن 
شرایط س��رمایه گذاری ها بلندمدت تر و 
با ثبات تر ش��ده و مهم ترین بستری که 
برای رش��د و توس��عه اقتصادی کشور 
ایجاد شده همین ثبات اقتصادی است 
و بان��ک مرکزی مامور حراس��ت از این 
ویژگی و مامور جلوگیری از شوک های 

ناگهانی است. 
وی اف��زود: بانک مرک��زی در دوران 
دول��ت تدبی��ر و امید مفتخر اس��ت که 
توانسته این وظیفه خود را به نحو احسن 
انجام دهد و انش��اءاهلل با اس��تمرار این 
سیاس��ت ها و با وجود امنیت مثال زدنی 
کشور در منطقه، که با تدابیر مقام معظم 
رهب��ری و نیروی مقتدر نظامی کش��ور 
فضایی امن را برای س��رمایه گذاری های 
ب��زرگ فراهم آورده، زمینه های بس��یار 
مثبتی برای اقتصاد کش��ور فراهم شده 

است که باید از آن استفاده شود. 
وی در پای��ان ضم��ن آرزوی توفی��ق 
برای مدیران و کارکنان بانک کشاورزی 
گفت: بانک مرکزی توقع باالیی از بانک 
کشاورزی دارد که به عنوان بانکی نمونه و 
پیشتاز الگوی سایر بانک ها باشد و نقشی 

بزرگ تر از سایر بانک ها ایفا کند. 

در حال��ی  که برخی مباحث مطرح 
ش��ده در مناظ��ره دوم دوازدهمی��ن 
دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
روز جمع��ه با واکنش ه��ا و به عبارت 
بهتر تکذیبیه ه��ای مختلف از وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات گرفته تا 
وزارت علوم و دفاع و... مواجه ش��ده، 
بانک ه��ا نیز ب��ه بخش های��ی از این 

مناظره واکنش نشان دادند. 
به گ��زارش ایس��نا، در نخس��تین 
واکنش، رئیس ش��ورای عالی کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
به اتهام مطرح ش��ده از سوی یکی از 
کاندیداها مبنی بر زد و بند در شبکه 

بانکی پاسخ داد. 
ک��وروش پرویزی��ان گف��ت: نامزد 
انتخاب��ات دوازدهمین دوره ریاس��ت 
جمه��وری ب��ا ط��رح این س��وال که 
ام��روز در اجرای برج��ام چه کرده ایم 
و در اج��رای برج��ام آث��ار آن ب��رای 
مردم چه بوده اس��ت؟ مدعی شد »... 
وقتی جلوگیری از قاچ��اق کاال و ارز 
نمی ش��ود، وقتی وارداتچ��ی این کار 
را انجام می ده��د، وقتی بانک های ما 
س��روپا در زد و بند اس��ت و ظلم به 
مردم می کنن��د، اگر امکانی هم بیاید 
ب��از همی��ن ۴ درصدی ه��ا بهره مند 

می شوند«. 

وی افزود: نظام بانکی کشور همواره 
ب��ار عمده ای از توس��عه کش��ور را بر 
دوش کش��یده و تأمین مالی بسیاری 
از پروژه ه��ای اقتص��ادی، فن��اوری و 
صنعتی و تولیدی را انجام داده است. 
اتهام زد و بند به کارکنان شریف نظام 
بانک��ی جفا به این مجموعه و خانواده 
زحمتکش آن اس��ت که با تمام توان 
برای پیشرفت کش��ور صادقانه فعال 
هستند و شاخص های پولی و بانکی و 
جزییات آنها نشان می دهد که بانک ها 
با وجود تنگنای مالی و فش��ار شدید 
روی منابع آنها، حداکثر اس��تفاده از 
منابع خ��ود را برای کمک به تولید و 

ایجاد رونق داشته اند. 
پرویزیان افزود: تأسف زمانی بیشتر 
می ش��ود که چنین اتهاماتی از سوی 
فردی مطرح می ش��ود که س��ازمان 
تحت مدیریتش، سهامدار اصلی یک 
بانک خصوصی اس��ت. اتهام زد و بند 
و قربانی کردن س��المت و ش��فافیت 
شبکه بانکی کشور به پای رقابت های 
سیاس��ی و انتخابات��ی زیبنده چنین 

فردی نیست. 
وی ادامه  داد: طرح چنین ادعاهایی 
ای��ن س��وال را پیش  م��ی آورد که آیا 
مدعی می تواند مصداقی برای آنچه زد 
و بند عنوان شده در بانک زیرمجموعه 

خود بیابد یا خیر؟ 
رئیس ش��ورای عالی کانون بانک ها 
و موسسات اعتباری خصوصی افزود: 
مطمئناً به رغم وجود برخی مشکالت 
در بانک ها که ریش��ه بیرون��ی دارد، 
چنین موضوعی نمی تواند در کلیت و 
مجموعه نظام بانکی مطرح باش��د. از 
این رو ضمن اعتراض و ابراز گله شدید 
از این نامزد بابت طرح چنین اتهامی، 
تأکید می کنم حق بانک ها و کارکنان 
خ��دوم آنها برای پیگیری این اتهام از 

طریق مقتضی محفوظ است. 
واکنش دبیرخانه شورای 

هماهنگی بانک ها
در ادامه دبیرخانه شورای هماهنگی 
بانک ه��ا نیز خط��اب به نام��زد فوق 
نوش��ت: آق��ای قالیب��اف در مناظره 
دوم به طور ن��اروا و غیرمنصفانه علیه 
کارکنان ش��ریف نظ��ام بانکی تهمت 
زد و بن��د را می زن��د درحالی که این 
قش��ر زحمتکش روزانه به میلیون ها 
هموطن عزیز در اقصی نقاط کش��ور 
خدمت رسانی می کنند و در حد توان 

خود مشکالت آنان را رفع می کنند. 
این دبیرخانه در ادامه افزود: امروزه 
بر کس��ی پوش��یده نیس��ت که نظام 
بانکی در تولید و سازندگی کشور چه 
نقش بی بدیل��ی دارد. طرح و پروژه ای 

در کش��ور وج��ود ندارد ک��ه یکی از 
بانک ها در آن مشارکت نداشته باشند. 
ش��هرداری تهران به مدیریت جناب 
آق��ای قالیباف خود س��هامدار اصلی 
یک��ی از بانک ه��ای کش��ور اس��ت و 
نمی تواند کارکنان آن بانک را از دامنه 
تهمت ناروای مذکور خارج بداند. این 
دبیرخانه در پایان تأکید کرد: شورای 
هماهنگ��ی بانک ها ب��ه نمایندگی از 
طرف کارکنان ش��ریف نظ��ام بانکی 
ضمن رد تهمت ه��ای آقای قالیباف، 
ایش��ان را به رعایت اخالق اسالمی و 
انصاف دعوت کرده و البته حق طرح 
دعوی در دادگاه های صالحه را بر خود 

محفوظ می داند. 
 واکنش ش��ورای اطالع رس��انی و 

تبلیغات نظام بانکی
شورای اطالع رسانی و تبلیغات نظام 
بانکی نی��ز در اطالعیه ای تأکید کرد: 
نظام بانکی کشور همواره بار عمده ای 
از توسعه کش��ور را بر عهده داشته و 
تأمین مال��ی بس��یاری از پروژه های 
اقتصادی، فناوری و صنعتی و تولیدی 
را انجام داده اس��ت. اتهام زد و بند به 
کارکنان ش��ریف نظ��ام بانکی با بیان 
اینک��ه »در بانک ها همه ب��ا زد و بند 
کار می کنند« جفا ب��ه این مجموعه 
و خانواده زحمتکش نظام بانکی است 

که با تمام توان در خدمت پیش��رفت 
کشور است و جای گله شدید دارد. 

این شورا در ادامه یادآور شد: جناب 
آقای قالیباف خود در رأس یک بانک 
قرار دارند و خوب است توضیح دهند 
که بان��ک زیر نظر ایش��ان چگونه به 
تأمی��ن و تجهیز مال��ی اقدام می کند 
و منابع را به چه مش��تریانی و با چه 
ش��اخص هایی تخصیص می دهد؟ آیا 
»زد و بند« در بانک زیر نظر ایش��ان 

هم وجود دارد؟ 
در ادامه این بیانیه آمده است: ایشان 
در برنامه ه��ای قبلی و برنامه نخس��ت 
»مناظره« به ده ه��ا پروژه عمرانی اجرا 
ش��ده در ش��هر تهران اش��اره و افتخار 
کردند. خوب اس��ت توضیح بدهند که 
منابع مال��ی این پروژه ها چگونه تأمین 
ش��ده است. متأسفانه بیشتر این منابع 
ک��ه از طریق نظام بانکی تأمین ش��ده 
اکنون به بزرگ ترین معوقات بانکی بدل 
ش��ده و فشار ش��دیدی به سپرده های 

مردم وارد کرده است. 
ای��ن ش��ورا در پای��ان نوش��ت : به 
نمایندگی از نظام بانکی کش��ور مراتب 
اعتراض شدید خود را از آقای محمدباقر 
قالیباف به خاطر این اظهارات بی اساس 
اعالم کرده و حق ش��کایت و پیگیری 
حقوقی را در این رابطه محفوظ می دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در همایش رؤسای شعب بانک کشاورزی: 

مرحلهدومبخشودگیسودوجرایمتسهیالتبهزودیابالغمیشود

مناظره دوم صدای بانکی ها را هم درآورد! 

عضو هیأت عامل بانک پاسارگاد بررسی کرد 
ارزیابی شاخص های امنیتی فناوری 
اطالعات در مورد سامانه های بانکی

صنع��ت بانکداری به عن��وان یکی از س��اختارهای حیاتی 
کش��ور دسته بندی ش��ده  اس��ت. به همین  دلیل پیاده سازی 
سیاس��ت های امنی��ت فض��ای تولی��د و تب��ادل اطالعات و 
ارتباطات برای این صنعت بس��یار مهم است و باید برای آن 

برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، مهندس زهرا 
میرحس��ینی، عضو هیأت عامل این بانک در دهمین جلس��ه 
حراس��ت فن��اوری اطالع��ات بانک ها، طی س��خنانی ضمن 
اش��اره به اس��ناد باالدس��تی در حوزه امنیت فضای تولید و 
تبادل اطالع��ات و ارتباطات، به صنع��ت بانکداری به عنوان 
یکی از ساختارهای حیاتی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: 
پیاده س��ازی سیاس��ت های امنی��ت فضای تولی��د و تبادل 
اطالع��ات و ارتباطات برای ای��ن صنعت و برنامه ریزی دقیق 

برای آن بسیار مهم است. 
میرحسینی با اعالم آنکه طبق آمار ماه فوریه سال ۲۰۱۷، 
نزدیک به ۳۵ درصد از حمالت سایبری در صنعت بانکداری 
رخ می دهد، به برخی از حمالت س��ایبری در بانک های دنیا 
اش��اره و بر اهمیت حوزه امنیت فناوری اطالعات در بانک ها 

تاکید کرد. 
مع��اون مدیرعامل در امور فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
بانک پاس��ارگاد با ارائه آماری در خصوص آس��یب پذیری ها 
در ح��وزه خدمات موبایل بانک، به ضررهای مالی بانک های 
دنیا بعد از این حمالت س��ایبری اشاره و تصریح کرد: فقدان 
دسترسی به اطالعات حساس کسب و کار و خدشه ای که بعد 
از این حمالت به وجهه  بانک  می خورد، بس��یار قابل توجه و 

در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است. 
وی خاطرنش��ان کرد: تعیین ش��اخص هایی برای ارزیابی 
س��امانه ها در صنعت بانکداری می توان��د به امکان ارزیابی و 
بهبود مستمر سامانه ها، تهیه گزارش های مدیریتی و کمک 
به تصمیم گیری های صحیح چه در سطح کالن و حاکمیتی 
و چه در سطح هر بانک، رتبه بندی سامانه های بانکی، امکان 
ایج��اد »به روش ها« در حوزه تولید و ارزیابی س��امانه ها و... 
منجر  ش��ود.  نهادهایی در دنیا هس��تند ک��ه این پژوهش و 
برنامه ری��زی را انجام می دهند و ما باید با توجه به ش��رایط 
و فرهنگ کش��ور و با بهره مندی از ارزیابی های انجام ش��ده، 

شاخص های ارزیابی را تبیین و آنها را بومی کنیم. 
وی ادامه داد: کارشناس��ان پیش بینی می کنند در س��ال 
۲۰۱۷ باج افزاره��ا کاه��ش پی��دا کنند اما بای��د در صنعت 
بانک��داری به طور وی��ژه به این مورد توجه ک��رد. در آینده 
مهاجم ها هوش��مندتر خواهند ش��د و تهدیدهای خود را به 
اش��تراک خواهند گذاشت. این نکات به ما می گوید که برای 
پیشگیری از این اتفاقات باید چه برنامه هایی داشته  باشیم. 
وی خاطرنشان کرد: تاکنون اکثر بانک ها برای پیشگیری و 
مبارزه با این حمالت سایبری اقداماتی همچون تست نفوذ، 
برنامه ریزی یا پیاده س��ازی پروژه های سیستم نظام مدیریت 
امنیت اطالعات، نظارت ب��ر قراردادهای تامین کنندگان )با 
توجه به آنکه یکی از روندهای تکنولوژی، سیس��تم های باز 
بانکداری، اس��تفاده از شخص های ثالث و فین تک ها است(، 
برگزاری دوره های آموزشی امنیت، سامانه های ورود و خروج 

اطالعات و. . . را انجام داده اند که باید تکمیل شوند. 
وی همچنین اظهار داش��ت: به اش��تراک گذاشتن راهکارها 
و روش ه��ای کنترل امنیت بین بانک ها، تهیه لیس��ت س��یاه 
تامین کنندگان نامعتبر، تقویت ساختارهای امنیتی در بانک ها، 
جذب نیروهای متخصص و حفظ آنها برای تقویت سیستم های 
امنیت اطالعات، همسوسازی نهادهای کنترل امنیت اطالعات 
در کش��ور و تعریف اهداف مش��ترک در این خصوص، تدوین 
و اص��الح قوانین و دس��تورالعمل های حقوقی، فرهنگ س��ازی 
و آم��وزش، نظارت بر فعالیت های برون س��پاری  ش��ده و انجام 
اس��تعالم الزم پیش از انعقاد قرارداد، نظارت بر سطح خدمات 
)SLA(، اخ��ذ NDAهای الزم که بار حقوق��ی و قانونی هم 
داش��ته  باشند، انجام تس��ت های نفوذ دوره ای به خصوص برای 
اپلیکیش��ن های هم��راه و در آین��ده ای نه چن��دان دور برای 
اپلیکیش��ن های مبتنی ب��ر اینترنت اش��یا، رص��د پایگاه های 
اطالعات، آسیب های کشف شده و به اشتراک گذاری آنها و. . . 

از جمله اقداماتی است که باید به آنها توجه کرد. 

 تخفیف های ویژه بیمه پاسارگاد به مناسبت
 اعیاد شعبانیه

ش��رکت بیمه پاسارگاد به مناسبت اعیاد پربرکت شعبانیه 
و والدت ب��ا س��عادت حض��رت قائم )ع��ج( از تاری��خ ۱۶ تا 
۳۱اردیبهشت ماه اقدام به اعطای تخفیف ویژه کرده است. 

ب��ه گزارش روابط عمومی بیمه پاس��ارگاد، عموم هموطنان 
می توانن��د به منظور خری��د بیمه نامه بدن��ه اتومبیل و بیمه 
نامه های آتش س��وزی مس��کونی و آتش سوزی غیرصنعتی با 
مراجعه به ش��عبه ها و نمایندگی های این ش��رکت در سراسر 
کشور از تخفیف شعبانیه برخوردار شوند. هموطنان می توانند 
جهت کسب اطالعات بیش��تر، دسترسی به نشانی شعبه ها و 
نمایندگی ها در سراس��ر کش��ور به پایگاه اطالع رس��انی بیمه 
پاسارگاد www. pasargadinsurance. ir  مراجعه کنند. 
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خبرنــامه

وزیر اقتصاد صحبت های رئیسی را 
تکذیب کرد

روابط عمومی وزارت اقتص��اد نقل قول یکی از نامزدهای 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری دوازدهم از وزی��ر اقتصاد در 
خص��وص ع��دم همکاری های بانک��ی با دیگر کش��ورها در 

پسابرجام را تکذیب کرد. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« مرک��ز رواب��ط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت اقتصاد در اطالعیه ای نسبت به انتصاب 
یک نقل قول از علی طیب نی��ا، وزیر امور اقتصادی و دارایی 

واکنش نشان داد. 
در ای��ن اطالعی��ه آم��ده اس��ت: آنچ��ه وزیر اقتص��اد در 
موضع گیری ه��ای متع��دد ب��ر آن تاکید کرده ان��د برقراری 
روابط کارگزاری و بانکی با بانک های سایر کشور ها از جمله 
مجموعه کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا بوده اس��ت، لکن 
در ای��ن مواضع بیان ش��ده که روابط بانک��ی ایران با برخی 
بانک ه��ای بزرگ هنوز دچار مش��کالتی اس��ت که در حال 
رایزنی برای حل آنها هس��تیم. بر این اس��اس ضمن احترام 
به همه نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری، ادعای عدم 
ارتباط با بانک های سایر کشورها به نقل از وزیر اقتصاد را به 

صراحت تکذیب می کنیم. 
بان��ک مرکزی نیز در بیانیه ای با توجه به اظهارات یکی از 
نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری درباره وجوه دریافت 
ش��ده ناش��ی از ف��روش نفت در خ��ارج از کش��ور و امکان 
جا به جای��ی آن از مس��یر بانکی، اعالم کرد ک��ه همه وجوه 

فروش نفت را دریافت می کند. 
در این بیانیه آمده اس��ت: پس از اجرای برجام تمام وجوه 
ارزی مس��دودی نزد بانک های مختلف دنیا آزاد ش��د و در 
اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. هم اینک شرکت ملی نفت 
ایران روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی را 
به کشورهای مختلف خریدار نفت در آسیا و اروپا می فروشد 
که ص��د درصد وجوه حاصل��ه را بانک مرک��زی به ارزهای 

مختلف دریافت می کند. 

قیمت دالر و انواع سکه کاهش یافت
صراف��ان بازار ارز و طال نرخ ه��ر دالر امریکا را ۳.۷۶۸ تومان 
و ه��ر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را ۱.۱۹۸.۷۵۰ تومان 
تعیین کردند که نش��ان دهنده کاهش قیمت دالر و انواع سکه 
اس��ت. هر یورو در بازار آزاد تهران ۴.۱۸۳ تومان و هر پوند نیز 
۴.۸۸۵ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که ۶۶۵.۰۰۰ 
تومان و هر ربع س��که ۳۷۷.۵۰۰ تومان فروخته شد. هر سکه 
یک گرمی ۲۶۳.۰۰۰ تومان خرید و فروش شد و هر گرم طالی 

۱۸ عیار ۱۱۳.۹۰۰ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۷۵۶دالر آمریکا

۴.۰۶۴یورو اروپا

۴.۷۰۷پوند انگلیس

۱.۰۳۳درهم امارات

۱.۰۵۳لیر ترکیه

۵۸۴یوان چین

۳۵ین ژاپن

۲.۹۲۱دالر کانادا

۳.۸۲۶فرانک سوئیس

۱۲.۳۵۰دینار کویت

۱.۰۰۵ریال عربستان

۳۲۰دینار عراق

۷۰روپیه هند

۸۹۰رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۱۴.۸۰۰مثقال طال

۱۱۸.۸۵۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۹۳.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۲۳.۰۰۰سکه طرح جدید

۷۰۱.۰۰۰نیم سکه

۳۹۰.۰۰۰ربع سکه

۲۵۱.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

خبــــر
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ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
در پای��ان نخس��تین روز معامالت��ی هفته با 
کاه��ش 271 واحدی تا رقم 79 هزار و 697 
واحدی افت کرد. تاالر شیش��ه ای در ابتدای 
معامالت روز ش��نبه 16 اردیبهش��ت ماه 96 
رون��د صعودی چند روز اخیر خ��ود را ادامه 
داد و ب��ار دیگر وارد کان��ال 80 هزار واحدی 
شد ولی در فاصله 15 دقیقه دوباره به کانال 
79 هزار واحدی برگشت و دیگر نتوانست تا 
پایان روز به کانال باالتر راه پیدا کند. تمامی 
شاخص های بورس��ی روز گذشته قرمز  پوش 
بودند. به طوری که شاخص قیمت 9۳ واحد، 
ب��ازار اول 215 واحد، ب��ازار دوم ۴50 واحد، 
صنعت 261 واحد و ۳0 ش��رکت برتر بورس 
15 واحد اف��ت را تجربه کردن��د. دیروز تنها 
نماده��ای گروه مپنا و س��رمایه گذاری غدیر 
تاثیر مثبت بر ش��اخص کل داش��تند و نماد 
دو پاالیش��ی بیش��ترین تاثیر منفی را روی 
ش��اخص کل بر جای گذاشتند. بدین ترتیب 
در پای��ان نخس��تین روز از س��ومین هفت��ه 
اردیبهش��ت ماه 96، نماد پاالیش نفت تهران 
با 50 واحد، نماد پاالیش نفت اصفهان با ۳9 
واحد، نماد توس��عه معادن وفلزات  با 28 واحد، 
نماد س��ایپا با 27 واحد و نماد سرمایه گذاری 

نفت و گاز و پتروش��یمی تامین با 2۴ واحد، 
بیش��ترین تاثیر منفی را در محاسبه شاخص 

کل بورس داشتند.
 

غلبه جو احتیاط بر بازار سهام
بورس تهران در حال��ی نظاره گر معامالتی 
منفی در روز گذشته بود که شناسایی بازدهی 
 کوتاه م��دت برخ��ی س��رمایه گذاران حقیقی 
هم زمان با فصل برگزاری مجامع عادی ساالنه 
باعث شد بازار سهام شاهد اصالح قیمتی در 
اغلب نمادهای معامالتی پیشرو باشد. این در 
حالی اس��ت که همچنان شرکت های کوچک 
و برخوردار از سهام ش��ناوری پایین با اقبال 
نوس��ان گیران روبه رو بودند. در این بین گروه 
پاالیش��ی ها با وجود غلبه عرض��ه بر تقاضا با 
تح��رک برخ��ی حقوقی ها ب��رای جمع آوری 
س��هام این ش��رکت ها بودند. در گروه فلزات 
اساس��ی نی��ز دو ش��رکت نب��رد آلومینیوم و 
مس باهنر با معامالت پرحجم با بازارگردانی 
معامله گ��ران اغلب حقیقی مواجه ش��دند. از 
سوی دیگر پس از افت نمادهای شاخص ساز 
بازار سهام در روز گذشته، سهامداران حقیقی 
احتیاط را در س��رلوحه کار خویش قرار داده 
و ب��ا توجه به گمانه زنی های مختلف نس��بت 
به انتخابات ریاس��ت جمهوری، ترجیح دادند 
نظاره گ��ر ب��وده و معامالت بدون ریس��ک را 

انجام دهند. 

افت نزدیک به 8 واحدی شاخص کل فرابورس
روز ش��نبه 16 اردیبهش��ت ماه ش��اخص کل 
فراب��ورس ایران با نزدیک ب��ه 8 واحد افت به 
رق��م 929 واحد رس��ید. در جری��ان معامالت 
بازار فرابورس ای��ران در حالی نمادهای تولید 
برق عس��لویه مپنا، گروه صنای��ع کاغذ پارس، 
سرمایه گذاری مسکن الوند و شرکت کی بی سی 
با باالترین رشد قیمت تا سقف 5 درصد روبه رو 
ش��دند که نماده��ای معدن کیمی��ای زنجان 
ایرانیان،  س��رمایه گذاری  گس��ترش  گستران، 
پاالی��ش نف��ت الوان و ف��رآوری زغال س��نگ 
پرورده طبس تا نزدیکی 5 درصد افت قیمت را 
متحمل شدند. بیشترین تاثیر منفی بر آیفکس 
را نیز نماد پتروش��یمی مارون برجای گذاشت. 
در عی��ن ح��ال ارزش معام��الت در مجم��وع 
بازاره��ای اول و دوم ب��ه 50۴ میلی��ارد ریال 
رس��یدکه در نتیجه خریدوف��روش نزدیک به 
155 میلیون سهم بود. نماد ذوب آهن اصفهان 
ب��رای چندمی��ن روز کاری متوال��ی در صدر 
نمادهای پربازدید بازار قرار گرفت و همچنین 
بیشترین حجم معامله را در میان سایر نمادها 
تجربه ک��رد. نمادهای گروه صنایع کاغذ پارس 
و آتیه داده پرداز نیز به ترتیب دومین و سومین 
نم��ادی بودن��د که بی��ش از س��ایر نمادها در 
معرض دید سهامداران قرار گرفتند. همچنین 
نخس��تین روز معامالتی هفته جاری برای بازار 
فرابورس ایران با دادوس��تد ۳۳1 میلیون ورقه 

بهادار در ۳7 ه��زار دفعه به ارزش افزون بر 2 
هزار و 150 میلیارد ریال پایان یافت. 

رفت و برگشت های بازار فرابورس
ای��ران  فراب��ورس  ب��ازار  در  گذش��ته  روز 
ش��اهد بازگش��ایی نماد معامالتی شرکت های 
س��رمایه گذاری فن��ی و مهندس��ی مش��انیر، 
گ��روه س��رمایه گذاری صنای��ع و معادن فالت 
ایرانی��ان، ش��رکت س��رمایه گذاری ارس صبا، 
ش��رکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، گروه 
فن آوا، ش��یر پاستوریزه پگاه فارس، کی بی سی 
و ش��رکت پرمیت بودیم ک��ه اغلب آنها پس از 
برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان 
سهام بازگشایی ش��دند. روز گذشته معامالت 
تابل��وی پایه ب نیز با نقل و انتقال بیش از 171 
میلیون س��هم ب��ه ارزش 196 میلی��ارد ریال 
همراه ش��د. باالترین حج��م و ارزش معامالت 
نیز به ترتی��ب در اختیار نمادهای کارخانجات 
مخابراتی ایران و ش��رکت کیسون قرار گرفت. 
در تابلو معامالت اوراق تس��هیالت مسکن نیز 
قیمت هر ورقه تس��ه در ب��ازه قیمتی 7۳5 تا 
75۴ ه��زار ریال دادوس��تد ش��د. ب��ازار اوراق 
ب��ا درآمد ثاب��ت فراب��ورس نی��ز معامله بیش 
از ی��ک میلی��ون ورقه ب��ه ارزش افزون بر یک 
ه��زار و ۳۴9 میلیارد ریال را تجربه کرد. اوراق 
»صامیا« دیروز در صدر این بازار به لحاظ ثبت 

باالترین حجم و ارزش معامالتی ایستاد. 

ادامه رفت و برگشت های شاخص کل به کانال 80 هزار واحدی

پاالیشی ها بازار سهام را به آتش کشیدند

این سلس��له مق��االت به تعری��ف و تبیین 
صکوک و کاربرد آن در ایران و دیگر کشورهای 
اس��المی می پ��ردازد. در بخش ه��ای قبل��ی 
مقاله، به بی��ان تعاریف، کارکردها، فرآیندها، 
مزای��ا، نحوه انتش��ار و نح��وه معامله صکوک 
پرداخته ش��د. در این قس��مت ریسک انواع 
صکوک توضیح داده می ش��ود. س��رمایه گذار 
در بازاره��ای مالی به پذیرش ریس��ک اقدام 
می کن��د و در واقع بازده مازاد کس��ب ش��ده 
در این بازارها، نتیجه پذیرش ریس��ک است. 
هر بنگاه اقتصادی نیز در سرمایه گذاری های 
خود به دلیل عدم اطمینان نس��بت به پیامد 
فعالیت ها با نوعی ریس��ک مواجه اس��ت، اما 
نکت��ه اصلی، حد و میزان پذیرش ریس��ک یا 
عدم پذیرش آن اس��ت. آش��نایی با مفاهیم و 
انواع ریس��ک در ابزارهای مالی اسالمی نوین 
می تواند جهت دهی مناس��بی را در راس��تای 
انتخ��اب بهتر اوراق صک��وک در اختیار افراد 

حقیقی و حقوقی قرار دهد. 

 ریسک صکوک
واژه ریس��ک به عدم قطعیت یا ایجاد تغییر 
در پ��ی برخی اتفاق ه��ا یا تصمیم ها اش��اره 
دارد. در حقیق��ت ریس��ک، ناش��ی از امکان 
انحراف نس��بت به نتیجه مورد انتظار اس��ت. 
امور س��رمایه گذاری و رش��د اقتصادی بدون 
پذی��رش ریس��ک امکا نپذیر نیس��ت. یکی از 

مفاهیم بنی��ادی در مباحث س��رمایه گذاری 
و جزو الینف��ک فعالی��ت در بازارهای مالی، 

ریسک است. 
ریس��ک در ابزارهای مالی اس��المی در اثر 
عوام��ل گوناگونی مانند تغییر ش��اخص های 
اقتص��ادی و مالی نظیر س��طح قیمت ها، نرخ 
ارز یا مس��ائل غیراقتص��ادی و غیرمالی نظیر 
نی��روی انس��انی و قوانی��ن ایجاد می ش��ود. 
ریس��ک صکوک از ابعاد مختلفی طبقه بندی 
می ش��ود. در این مقاله ریسک صکوک به دو 
دس��ته ریسک مشترک و ریس��ک اختصاصی 
طبقه بندی ش��ده اس��ت. با توجه ب��ه آمارها، 
اوراق مش��ارکت، اجاره، مضاربه، اس��تصناع، 
مرابح��ه و س��لف پرکاربردتری��ن ابزاره��ای 
تأمی��ن مالی اس��المی در جهان هس��تند. از 
جمله مهم ترین ریس��ک های مش��ترک این 
اوراق می ت��وان ب��ه ریس��ک های اعتب��اری، 
نقدشوندگی، عملیاتی، تورم، بازار، شریعت و 
عدم جمع آوری وجوه به میزان کافی اش��اره 

داشت. 
ریس�ک اعتباری: عبارت اس��ت از خطر 
ناموف��ق بودن ط��رف ق��رارداد در اجرای به 
موق��ع و کامل تعهدات خ��ود، مطابق با مفاد 
ق��رارداد. طبق نظر کارشناس��ان ام��ر، اوراق 
س��لف، بیش��ترین ریس��ک اعتباری و اوراق 
مضاربه و مش��ارکت کمترین ریسک اعتباری 
را دارا هس��تند. ریس��ک اعتب��اری در اوراق 
سلف به دلیل اینکه س��رمایه گذار در ابتدای 
قرارداد، کل مبلغ قرارداد را در اختیار ناش��ر 
قرار می ده��د و کاال یا وجه مورد نظر را بعداً 
دریافت می کند، بیش��ترین میزان و در اوراق 
مش��ارکت و مضاربه ب��ه دلیل اینکه دو طرف 

ق��رارداد در س��ود و زیان ش��ریک هس��تند، 
کمترین میزان است. 

ریس�ک نقدش�وندگی: عب��ارت اس��ت 
از س��هولت معامل��ه در ب��ازاری خاص. طبق 
نظ��ر کارشناس��ان، اوراق س��لف، بیش��ترین 
و اوراق اج��اره و مرابح��ه کمتری��ن می��زان 
ریس��ک نقدش��وندگی را دارا هستند. ریسک 
نقدش��وندگی در اوراق سلفی به دلیل حرمت 
ش��رعی خریدوف��روش اوراق س��لف در بازار 
ثانویه بیشترین و در اوراق اجاره و مرابحه، به 
دلیل داشتن سود ثابت و نبود ابهامات شرعی 

درباره بازار ثانویه این اوراق، کمترین است. 
ریس�ک عملیاتی: عبارت است از ریسک 
زیان ه��ای منتظره ی��ا غیرمنتظره ناش��ی از 
شکس��ت یا نقص درفرآیندها، منابع انسانی، 
نامناس��ب. طبق نظر کارشناس��ان،  عملکرد 
مرابح��ه  اوراق  و  بیش��ترین  مضارب��ه  اوراق 
کمتری��ن ریس��ک عملیاتی را دارا هس��تند. 
ریس��ک عملیات��ی در اوراق مضاربه به دلیل 
س��ود انتظاری ای��ن اوراق و اینک��ه در پایان 
ب��ا توجه به ن��وع فعالیت اقتص��ادی و میزان 
سود حاصله تقس��یم می شود، بیشترین و در 
اوراق مرابحه، به دلیل ساختار ساده و واضح، 

کمترین میزان است. 
ریس�ک تورم: عبارت اس��ت از وضعیتی 
در اقتص��اد ک��ه س��طح عموم��ی قیمت ه��ا 
به طور بی تناس��ب، مداوم و معموالً به صورت 
برگش��ت ناپذیر، افزایش می یاب��د. طبق نظر 
کارشناسان امر، ریسک تورم در اوراق مرابحه 
بیش��ترین و در اوراق مضاربه کمترین میزان 

است. 
ریسک بازار: عبارت است از ریسک ایجاد 

ش��ده از ابزارها و دارایی های معامله شده در 
بازار. اوراق مضاربه و مشارکت به دلیل اینکه 
بیشترین تأثیر را از ریسک ابزارهای سرمایه، 
ن��رخ  به��ره و ن��رخ  ارز می گیرند، بیش��ترین 
ریس��ک بازار را دارا هستند و اوراق مرابحه و 
اجاره با توجه به داشتن سود ثابت و کمترین 
تأثیر از ریسک های نرخ بهره و نرخ ارز، دارای 

کمترین ریسک بازار هستند. 
ریسک شریعت: ریس��ک شریعت در دو 
س��طح نوع عقد و ماهیت ق��رارداد ابزار مالی 
اس��المی و نوع طراحی هر ابزار مالی اسالمی 
جایگاه دارد. به همین دلیل، اوراق س��لف به 
دلیل برخی ابهامات شرعی بیشترین ریسک 
ش��ریعت را دارا است و اوراق اجاره و مضاربه، 

دارای کمترین ریسک شریعت هستند. 
ریسک عدم جمع آوری وجوه به میزان 
کافی: بیش��ترین ریس��ک ع��دم جمع آوری 
وجوه در اوراق س��لف، اجاره و مرابحه اس��ت 
زی��را در این اوراق، بحث پیش خرید یا اجاره 
مطرح اس��ت که باید وجوه ب��ه میزان کافی 
جمع آوری ش��ود تا قرارداد منعقد ش��ود ولی 
در اوراق مضاربه و مشارکت که بحث تجارت 
و ش��راکت مطرح است و نیازی به جمع آوری 
دقیق مبالغ نیس��ت، کمترین ریس��ک وجود 

دارد. 
هر یک از صکوک ریس��ک های اختصاصی 
نی��ز دارند. به عنوان مث��ال اوراق اجاره دارای 
15 نوع ریسک است که به دلیل مفصل بودن 
مبح��ث از معرفی آنه��ا در این مقاله اجتناب 
می شود. ریسک های اختصاصی اوراق صکوک 
به طور خالص��ه در جدول زی��ر نمایش داده 

می شود.

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

خبر

برگزاری دومین کنفرانس تامین مالی 
بین المللی با محوریت بورس لندن

بورس اوراق بهادار تهران کنفرانس یک روزه »فرصت های 
تامی��ن مال��ی بین الملل��ی از طری��ق ب��ورس لن��دن« را 
 18اردیبهش��ت ماه 96 برگ��زار می کن��د. ای��ن کنفرانس با 
هدف کمک به شرکت های بزرگ ایرانی به ویژه شرکت های 
پذیرفته  ش��ده در بازار س��رمایه ای��ران در تامی��ن مالی از 
بازاره��ای معتبر بین المللی، آش��نایی ش��رکت های تامین 
س��رمایه، کارگزاری و ش��رکت های هلدینگ، ب��ا رویه های 
بین الملل��ی حض��ور در ب��ورس لندن، با ش��رکت مدیران و 
متخصصانی از ش��رکت های Stephenson Harwood و

KPMG برگزار می شود و تجربه عملی این متخصصان در 
تامین مالی از طریق بازارهای معتبر بررسی می شود. 

به احترام کارگران جان باخته و آسیب دیده حادثه 
معدن یورت

معامالت فرابورس ایران 3 دقیقه متوقف شد
به احترام کارگران جان باخته و آس��یب دیده حادثه معدن 
یورت در آزادش��هر گلس��تان، ش��نبه 16 اردیبهشت ماه از 
س��اعت 10 تا 10.0۳ انجام معام��الت در تمامی بازارهای 
عادی فرابورس ایران به مدت سه دقیقه متوقف شد. معاون 
عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران با اعالم این خبر و ابراز 
تاسف و تاثر از جان  باختن جمعی از کارگران حادثه ریزش 
معدن گفت: معدن زمس��تان یورت یکی از معادن ش��رکت 
صنعتی و معدنی شمال ش��رق ش��اهرود در نم��اد معامالتی 
»کش��رق« اس��ت و از آنجا که تمامی کارگ��ران و کارکنان 
شرکت های ناش��ر بازار س��رمایه عضو یک خانواده  هستند، 
این حادثه ناگوار از یک س��و خانواده بازار سرمایه و از سوی 
دیگر تمامی مردم کش��ورمان را داغدار کرد. به گفته بهنام 
محسنی با پیگیری سازمان بورس دست اندرکاران »کشرق« 
تاثی��رات این حادثه را ب��ر وضعیت مالی ش��رکت در قالب 

شفاف سازی ارائه خواهند داد. 

عرضه بیش از 71 هزار تن انواع 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی

در نخس��تین روز هفته، 2 هزار و ۳50 تن قیر و 10 هزار 
ت��ن گوگرد گرانول��ه در تاالر صادراتی ب��ورس کاالی ایران 
عرضه ش��د. ت��االر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس 
کاالی ایران روز ش��نبه 16اردیبهش��ت ماه شاهد عرضه 19 
ه��زار تن وکیوم باتوم، هزار تن لوب کات س��بک، یک هزار و 
200 تن گوگرد پاستیلی و گرانوله، ۴0 هزار و 500 تن انواع 
محصوالت قیر، یک هزار تن س��الپس واکس، 5 هزار و 918 
تن مواد ش��یمیایی و 2 هزار و ۴05 ت��ن مواد پلیمری بود. 
تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در این روز 
عرضه 295 تن ذرت دام��ی، 100 تن روغن پالم، 200 تن 
روغن خام، 2 هزار و 100 تن شکر سفید، ۳1 هزار تن گندم 

خوراکی و ۴ هزار تن گندم دوروم را تجربه کرد. 

رشد ۴۴ درصدی حجم معامالت آتی 
سکه در بورس کاال

حجم و ارزش معامالت آتی س��که طی هفته گذش��ته در 
ب��ورس کاالی ایران، به ترتی��ب روی ارقام 29 هزار و 517 
قرارداد و ارزش ۳ هزار و 918 میلیارد ریال قرار گرفت، که 
نس��بت به معامالت دو هفته قبل رش��د ۴۴ درصدی داشته 
اس��ت، چرا که حجم این معامالت طی هفته مذکور به 20 
هزار و ۴8۳ قرارداد رس��یده بود. اگر چه نوس��ان های رو به 
پایین اونس و دالر در بازارهای جهانی بهای س��که در بازار 
نقدی و آتی بورس کاال را طی هفته گذشته با کاهش قیمت 
رو به رو کرد، اما کارشناس��ان معتقدند خوش بینی ها نسبت 
ب��ه روند صعودی به��ای اونس و همچنی��ن در پیش بودن 
انتخابات ریاس��ت جمهوری کش��ورمان، روزهای حساس��ی 
را برای بازار طال و س��که رقم خواه��د زد. در دومین هفته 
اردیبهشت ماه بهای سکه در بازار نقدی و آتی بیشتر از روند 
رو به پایی��ن اونس تبعیت می کرد و به نوس��ان های مثبت 
دالر بی اعتنا بود، اما این در ش��رایطی اس��ت که تحلیلگران 
معتقدند این روزها بازار س��که ع��الوه بر اونس و دالر تحت 

تاثیر واکنش های سیاسی داخلی قرار می گیرد. 

اختصاص 395 ریال سود به ازای هر 
سهم »سفار«

شرکت س��یمان فارس اطالعات و صورت های مالی سال 
منتهی به ۳0اس��فند ماه 1۳95 را با س��رمایه 2۳۳ میلیارد 
ریال، به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت سیمان 
فارس در دوره 12 ماهه س��ال مالی منتهی به ۳0 اسفند ماه 
1۳95، مبل��غ 92 میلیارد و ۴9 میلیون ریال س��ود خالص 
شناس��ایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ ۳95 ریال 
س��ود اختصاص داد که نس��بت به دوره مشابه در سال 9۴ 
معادل 22 درصد کاهش را نش��ان می دهد. »س��فار« س��ود 
انباش��ته پایان دوره را مبلغ 1۴۳ میلی��ارد و 978 میلیون 
ریال اعالم کرد. یادآور می ش��ود این شرکت در دوره منتهی 
به 29 اس��فند ماه 1۳9۴، سود خالص را مبلغ 118 میلیارد 
و 87 میلیون ریال و س��ود به ازای هر س��هم را 507 ریال 

اعالم کرد.
 

»داسوه« و سود 3 هزار و 2۴0 ریالی
شرکت داروسازی اسوه اطالعات و صورت های مالی سال 
منتهی به ۳0 اس��فند ماه 1۳95 را با س��رمایه 250 میلیارد 
ریال، به صورت حسابرس��ی نش��ده منتش��ر کرد. ش��رکت 
داروس��ازی اس��وه در دوره 12 ماهه س��ال مال��ی منتهی به 
۳0 اسفند ماه 1۳95، مبلغ 810 میلیارد و ۴9 میلیون ریال 
سود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ 
۳ هزار و 2۴0 ریال س��ود اختصاص داد که نس��بت به دوره 
مشابه در سال 9۴ معادل 11 درصد افزایش را نشان می دهد. 
»داس��وه« سود انباشته پایان دوره را مبلغ یک هزار و ۳61 
میلی��ارد و ۴۳۳ میلی��ون ریال اعالم کرد. یادآور می ش��ود 
این ش��رکت در دوره منتهی به 29 اسفند ماه 1۳9۴، سود 
خالص را مبلغ 7۳2 میلیارد و 51۴ میلیون ریال و س��ود به 

ازای هر سهم را 2 هزار و 9۳0 ریال اعالم کرد. 

نگــاه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

فرابورس

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
پ��گاه آذربایجان غرب��ی در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که کارتن ایران 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.1129.6غشاذر

۴.۳۴75چکارن

2.1۴۳5قشکر

2.6065غشهد

۳.1۳2۴.99فسپا

۴.227۴.99فالمي

2.798۴.99وساخت

 بیشترین درصد کاهش
سیمان تهران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. معادن بافق در رده دوم این گروه ایستاد. فرآوری مواد 
معدنی ایران هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش 

قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)5.68(2.159ستران
)۴.9(11.12۳کبافق
)۴.88(7.890فرآور

)۴.78(۴.88۳شبریز

)۴.72(2.۳01کروي

)۴.7(5.5۳۳حپترو

)۴.7(2.6۳7شتران

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. نورد 
آلومینیوم در رده دوم این گروه ایس��تاد. سایپا آذین هم در 

رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

77.251 12۴1خساپا

60.127 1۴۴0فنوال
28.029 1077خاذین
26.888 867خزامیا
25.818 1027خپارس
25.515 650شپلي
22.0۴۴ 968خاور

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را پاالیش نفت بندرعباس 
ب��ه خود اختصاص داد. س��ایپا رتبه دوم را به دس��ت آورد. نورد 
آلومینیوم هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
107.998 5۳6۴شبندر
95.869 12۴1خساپا
86.580 1۴۴0فنوال
65.581 ۴5۴۴پکویر
6۳.61۴ ۳858کسرا
58.78۳ ۴572فباهنر
5۴.570 ۴۳۳6مبین

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله 
ش��ده را به دس��ت آورد که نورد آلومینیوم در این گروه دوم 
شد و سرامیک های صنعتی اردکان در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
12۴1۴099خساپا
1۴۴0۳6۴9فنوال
۳85825۴7کسرا

10272019خپارس
18881858فاراک
8671655خزامیا
27۳81529خودرو

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

65۳61۳07ددام
2006100۳کساپا

2889722خمحور
8۴81606غدشت
1۳۴6۴۴9خریخت
۳9۳1281فمراد
26572۴2تکنو

P/E کمترین نسبت
روز گذشته س��رمایه گذاری اعتبار ایران در صدر جدول 
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شماره 777

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - معاون 
ریی��س جمهور و رییس س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت در بازدید از ف��از دوم طرح 
آماک گفت:  ط��رح آماک مصداق یک کار 
اصولی، درس��ت و علمی اس��ت که به جمع 
آوری 7500تن آالینده های هیدروکربوری 
از محیط منجر گردیده اس��ت . خانم دکتر 
ابت��کار با قدردان��ی از تالش ش��بانه روزی 
کارشناس��ان مناط��ق نفتخیزجنوب تاکید 
ک��رد: تکمی��ل و راه اندازی ف��از دوم طرح 
آماک یک کار اصولی در راستای سازگاری 
فعالیت های نفت با محیط زیس��ت و عمل 
به مس��ئولیت های اجتماعی بود، که جای 
تقدیر و تبریک دارد . دکتر معصومه ابتکار 
با اش��اره به حضور رییس جمهور و عدم راه 
اندازی این طرح در مرحله 99 درصد یادآور 
شد: قرار گرفتن این فاز در مدار عملیات به 
فاصله کمی از س��فر ریاست  جمهور، نشان 
داد که دولت در پ��ی افتتاحیه های صوری 

نیس��ت. ریی��س س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت طرح آماک را حاصل ایده و اندیشه 
ایران��ی و  یک تجربه کم نظیر برای ارائه به 
صنعت نفت جهان برش��مرد و یادآور ش��د: 
 آماک ب��ه معنای واقعی یک طرح برد-برد-

برد محسوب می شود که هم به لحاظ کاهش 
گازهای گلخانه ای، ه��م از رهگذر کاهش 
آالینده های زیس��ت محیطی و هم از حیث 
صرفه جویی در هزینه ها منافع مضاعف دارد. 

خانم ابتکار با اش��اره به عملی شدن وعده 
متخصصان مناطق نفتخیزجنوب به مردم و 
رییس جمهور مبنی بر راه اندازی زودهنگام 
این طرح افزود: جای خوشوقتی است که در 
دولت یازدهم که دولت محیط زیست است، 
این پروژه موفق به سرانجام رسید و وزارت 
نفت نش��ان داد در کنار فعالیت های متنوع 
باالدس��تی و پایین دس��تی به مالحظات 
زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی 

خود توجه و اهتم��ام دارد .  معاون رییس 
جمهور و رییس س��ازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به اینکه برای تطبیق کامل 
فعالیت های صنعتی با مالحظات زیس��ت 
محیط��ی راه��ی طوالنی در پیش اس��ت 
خواهان ادام��ه این روند و اجرای طرح های 
زیس��ت محیطی مش��ابه طرح آماک شد 
. در ای��ن بازدید که با هدف کس��ب اطالع 
از تاثیرات زیس��ت محیط��ی راه اندازی فاز 
دوم ط��رح آماک انجام ش��د مدی��ر تولید 
ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز با 
اش��اره به اهمیت راه اندازی این فاز گفت: 
فاز دوم طرح آماک از حیث فرآیند ش��امل 
عملیات فش��ارافزایی، نمزدایی و انتقال گاز 
اسیدی حاصل از ش��یرین سازی گازهای 
هیدروکرب��وری در دنی��ا ک��م نظی��ر بلکه 
بی نظیر است. مشابه این طرح در هیچ یک 
از کشورهای جهان اجرا نشده و جمهوری 
اس��المی ایران برای نخستین بار این تجربه 

را به صنعت نفت جهان عرضه نموده است 
. مهن��دس عبدالرضا دبی��ری همچنین از 
بکارگیری دقیق ترین استانداردهای ایمنی 
در اج��رای این طرح خبر داد و افزود: تمام 
بخش های طرح آماک به س��بب سر و کار 
داش��تن با گاز س��ولفید هی��دروژن و دی 
اکس��ید کربن و آب، نیازمند اعمال دقیق 
ترین پروتکل های ایمنی است اما در قسمت 
پاالیشگاه شیرین س��ازی بویژه در فاز دوم 
تمام تجهی��زات، ماش��ین آالت، مخازن و 
لوله ها ب��ا آلیاژ های تخصصی ضدخوردگی 
و ادوات حفاظت��ی ویژه  تولید و به صورت 
ش��بانه روزی مراقبت می شوند . وی یادآور 
شد: کارکنان بخش ش��یرین سازی آماک 
از نیروهای متخص��ص، مجرب و برخوردار 
از آموزش های خاص هستند؛ با این وجود 
برای رفت و آمد در بخش هایی از تاسیسات، 
از تجهیزات پیش��رفته ایمنی و تنفسی نیز 

استفاده می کنند .

تبریز – ماهان فالح- مدیرکل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت: توسعه مبتنی 
بر نگاه فرهنگی موجب توسعه پایدار، مستمر، تامین 
کننده منافع ملی و توسعه همه جانبه استان می شود. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر محمد محمدپور 
در نشس��ت مطبوعاتی با اصحاب رسانه و مطبوعات 
آذربایجان شرقی افزود: اگر پایه و اساس توسعه جامعه 
فرهنگ نباشد، جریان توسعه لنگ و همراه با آسیب 
شده و نمی تواند منافع ملی را تامین کند. وی با اشاره به 
سهم رسانه ها در گسترش گفتمان فرهنگی در جامعه 
اظهار کرد: اگر این گفتمان بر س��ایر گفتمان ها غلبه 
کند در حوزه های دیگر نیز موفق خواهیم شد. مدیرکل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی آذربایجان شرقی با تاکید بر 
تکیه بر مسائل فرهنگی در تمامی عرصه های جامعه 
یادآوری کرد: حرکت و س��مت و س��وی دولت تدبیر 
و امید تعمیق و گس��ترش ارزش های فرهنگی حاکم 
بر جامعه و حفظ و احیای انجمن ها و موسس��ه های 
فرهنگی است. دکتر محمدپور با اشاره به برنامه های 
فرهنگی و هنری این اداره کل در س��ال 95 ادامه داد: 
برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب به عنوان بزرگترین 
رویداد فرهنگی استان با بیش از ٨00 هزار نفر بازدید 
در منطقه و نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در جوار 
آن و احیای برخی حوزه های مختلف فرهنگی و هنری 
تعطیل شده از جمله جشنواره های خوشنویسی غدیر 
و مطبوع��ات از برنامه ه��ای مهم ای��ن اداره کل بود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی با 

بیان اینکه برنامه های این اداره کل در س��ایه اهتمام 
و همکاری رس��انه ها محقق شد، اظهار امیدواری کرد 
این همکاری در سال جدید نیز تداوم و استمرار یابد. 
دکتر محمدپور، با اش��اره به هدف های کالن و 9 گانه 
دولت تدبیر و امید و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر 
اس��اس منویات رهبر معظم انقالب افزود: این اهداف 
شامل صیانت از فرهنگ و هویت دینی و ملی، تقویت 
توان و اقتدار فرهنگی، کمک به ارتقای سطح فرهنگ 
عمومی، تقویت نهادهای صنفی و تش��کل های مدنی 
فرهنگی و هنری، تضمین آزادی های قانونی و ارتقای 
منزل��ت اجتماعی اصحاب فرهنگ و هنر، گس��ترش 
ارتباط��ات و مبادالت جهانی فرهنگ��ی و هنر و بهره 
گی��ری از ظرفیت های فن��اوری اطالعاتی و ارتباطی 
برای تحقق اهداف نظام اس��ت. وی با بیان اینکه این 
اداره کل نیز با تبعیت از این اهداف برنامه های س��ال 
9٦ خود را تهیه ک��رده و پیگیری می کند، گفت: در 
دولت یازدهم در اس��تان س��طح تمامی شاخص های 
فرهنگی و هنری رش��د یافته و این امر با همکاری و 
اهتمام اصحاب فرهنگی و هنری محقق ش��ده است. 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی آذربایجان شرقی 
یادآوری کرد: در سال گذشته بیش از یک هزار برنامه 
فرهنگی و هنری ریز و درش��ت در سطح استان اجرا 
شد. دکتر محمدپور، با بیان اینکه این برنامه ها امسال 
هم از لحاظ کمی و هم کیفی گسترش می یابد، افزود: 
واگذاری تمامی برنامه های طراحی و تدوین شده در این 
اداره کل به انجمن ها، موسسه ها، نهادها و تشکل های 

مردمی رویکرد امس��ال این اداره کل است. وی با بیان 
اینکه در گذشته بخش عمده ای از برگزاری نمایشگاه 
کتاب و تمامی جشنواره تئاتر استانی و جشنواره نهم 
غدیر را انجمن ها و موسسه های مردمی برگزار کردند، 
ی��ادآوری کرد: برگ��زاری این برنامه ها توس��ط مردم 
موجب موفقیت و اثرگذاری و تعمیق آن ها در جامعه 
می شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان 
شرقی از تمامی موسسه ها و سازمان های مردم نهاد و 
مجامع فرهنگی استان خواست در برنامه های فرهنگی 
و هنری این اداره کل مش��ارکت کرده یا برنامه هایی 
را براس��اس شاخص های فرهنگی و هنری اجرا کنند 
و از حمایت ه��ای مادی و معن��وی این اداره کل بهره 
مند شوند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان 
ش��رقی گف��ت: در دولت تدبیر و امید ش��اخص های 
فرهنگی و هنری استان از رشد قابل توجهی برخوردار 
ش��ده و این روند ادام��ه دارد. دکتر محمد محمدپور 
افزود: در عرصه نش��ریات اس��تان در سال 9١ حدود 
١57 نشریه فعالیت می کرد که در سال 95 این تعداد 

به ٣0٢ نشریه مکتوب، الکترونیک و پایگاه های خبری 
دارای مجوز رسید و این آمار نشان از رشد ٨9 درصدی 
نشریات استان است. وی رش��د 5٦ درصدی ناشران 
فعال اس��تان از ١٢9 به ٢0٢ ناشر، رشد ٤٨ درصدی 
چ��اپ ورق در چاپخانه ه��ا از 9٣5 ورق به یک هزار و 
٣٨0 ورق و رشد ١9 درصدی تعداد چاپخانه ها از ٢9٨ 
به ٣5٢ چاپخانه در استان در سال 95 نسبت به سال 
9١ را از ب��رکات دولت تدبیر و امید اعالم کرد. دکتر 
محمدپور ادامه داد: در س��ال 95 نس��بت به سال 9١ 
تعداد کانون های آگهی و تبلیغاتی با رشد ٣٤ درصدی 
از 5١١ به ٦٨٢ کانون، ظرفیت های سالن های سینما 
با رش��د ١٢ درص��دی از ٤ هزار و ٨00 ب��ه 5 هزار و 
٣59 صندلی و س��الن های اجرای هنری با رشد ١٢ 
درصدی از ٢٦ به ٢9 س��الن رسیده است. وی گفت: 
کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد استان در سال 
9١ حدود ٦7٦ مورد بود که این تعداد در سال 95 به 
یک هزار و ٢٦٣ مورد رسید که نشان از رشد بیش از 
٨٦ درصدی دارد. دکتر محمدپور، رشد ٣٢ درصدی 
موسس��ه های قرآنی از ٤٨ به ٦٣ موسس��ه، افزایش 
اعضای کتابخانه های مساجد از ٦٤ هزار و 500 به 7٢ 
هزار نفر، اجرای برنامه های آموزش قرآنی از ٦٣0 مورد 
به 7٣٢، تعداد هنرجویان هنرستان های استان از ٢٤٣ 
به ٣٢7 نفر و افزایش انتش��ار کتاب از ٨٣0 عنوان در 
س��ال 9١ به یک هزار و 597 عنوان در سال 95 را از 
دیگر شاخص های فرهنگی و هنری رشد یافته استان 

در دولت تدبیر و امید اعالم کرد.

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر کاالي 
شرکت پاالیش نفت اصفهان  خبر داد: از ابتداي هفته 
ج��اري ضایعات فلزی ش��رکت پاالیش نفت اصفهان 
در تاالر بورس کاالی ایران عرضه می ش��ود.     مجید 
شهسواري افزود: نخستین مرحله عرضه ضایعات فلزي 
این ش��رکت، ش��امل  آهن آالت ذوب��ي ، تیوب  هاي 
فین دار، س��فال و ب��راده  هاي برنز، تی��وب برنز، انواع 
لوله ها، انواع شیرآالت، آلومینیوم، ورق کربن استیل ، 
بشکه فلزي ، تکه کابل و ... میباشد    وي  اذعان داشت: 
ش��فافیت و س��المت اقتصادي ، رقابت سالم،کوتاه تر 
شدن فرآیند اداري روند مزایدها و کاهش دغدغه  هاي 

مصرف کنندگان واقعي ضایعات فلزي  در تامین قراضه 
از اهداف اصلي این شرکت در پذیرش و عرضه ضایعات 
فلزي ای��ن پاالیش��گاه از طریق ب��ورس کاالي ایران 
مي باش��د چرا که بورس کاال به عنوان بازاري مطمئن 
براي فروش این گونه محصوالت مي باش��د و این هم 
به نفع  خریداران و هم به نفع فروش��ندگان مي باشد. 
شهسواري گفت: از دیگرمزایاي عرضه ضایعات فلزي در 
بورس کاالي ایران کاهش و حذف دغدغه  هاي فعاالن  
تولید ف��والد براي تکمیل زنجی��ره تولید محصوالت 
خود مي باش��د چرا که  عرضه مستمر در مکان معین 
مي تواند در برنامه ریزي و تصمیم گیري های شرکتها 

موثر باش��د. چرا که مکانیزم معامالتي بورس کاالي 
ایران  مي تواند به بازار قراضه کش��ور سروسامان دهد  
و مصرف کنندگان واقعي از جمله شرکت هاي تولید 
کننده اهن و فوالد کشور به طور مستقیم امکان خرید 
این ضایعات را خواهند داشت. مدیر کاالي پاالیشگاه 
اصفهان در ادامه اظهار داشت:این پاالیشگاه تمام آهن 
آالت قراضه خود را در بورس کاالي ایران  عرضه و به 
فروش خواهد رس��اند و ساز و کار هاي فروش موازي 
را حذف خواهیم کرد و امیدواریم س��ایر شرکت هاي 
پاالیش��ي با توجه به مزایاي ف��وق الذکربراي حضور 
دراین بازار ترغیب ش��وند.  شهسواري در خاتمه بیان 

داش��ت در صورت موفقیت فروش اینگونه ضایعات، 
برنامه آتي ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان در جهت 
عرضه س��ایر مواد و کاال هاي ضایعات��ي خواهد بود.  
گفتني اس��ت شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان 
اولین شرکت پاالیشي محسوب مي شود که  در تاریخ 
٨9/١0/١١ اقدام به عرضه محصوالت خود در بورس 
کاال نمود .  در این تاریخ براي اولین بار محصول وکیوم 
بات��وم در تاالر بورس کاال عرضه گردید و متعاقب آن 
سایر شرکت   هاي پاالیشي به عنوان تولید کنندگان 
وکیوم باتوم و سایر فرآورده هاي نفتي اقدام به عرضه 

محصوالت خود در بورس نمودند.

ساری – دهقان - معاون هماهنگی توزیع شرکت 
توانیر گفت: پیش بینی ما افزایش 5 درصدی پیک بار 
در تابستان امسال است تالش می شود تابستان امسال 
بدون خاموشی باشیم. محمودرضا حقی فام در خصوص 
اقدامات انجام ش��ده در خصوص مقاوم سازی شبکه ها 
اظهار کرد: اعتقاد داریم در توانیر با پیشگیری اتفاقات 
در ش��بکه توزی��ع که با یک  دهم هزینه بع��د از اتفاق 
تحمیل می شود از مشکالت جلوگیری کنیم. وی افزود: 
در نقاط مختلف کشور آسیب پذیری ها مختلف است در 
خوزستان آس��یب پذیری در حوزه عایق ها و در شمال 
کشور آس��یب پذیری ما روی استراتژی های مکانیکی 
است وقتی پایه ها درست اجرا نشود در باد و برف دچار 

مشکل می شود. معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره 
به اینکه سال گذش��ته وضعیت آسیب پذیری مناطق 
مختلف کشور احصاء ش��د در واقع برخی از پروژه های 
اجرا و برخ��ی مناطق تأمین هزینه ش��د، اضافه کرد: 
حجم عقب ماندگی در صنعت توزیع برق بس��یار زیاد 
است اگر بخواهیم مقاوم سازی به معنای واقعی صورت 
گیرد یک هزار میلیارد تومان اعتبار در فاز نخست نیاز 
اس��ت و به خاطر محدودیت های نقدینگی نتوانستیم 
اجرا کنیم. حقی فام گفت: در برخی از مناطق کش��ور 
بخاط��ر وضعیت های پیش آمده مقاوم س��ازی ایده آل 
صورت نگرفت اما هر س��اله باید بخشی در دستور کار 
قرار گیرد تا نتایج بهتری حاصل شود. وی در پاسخ به 

سؤال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به پیش بینی های 
انجام شده که امسال تابستان گرمی داریم عبور از پیک 
تابس��تان را چطور پیش بینی می کنید، افزود: به  طور 

خوش بینانه افزایش پنج درصدی پیک بار را پیش بینی 
می کنیم اگر افزایش به همین میزان اجرا ش��ود پیک 
بار شبکه سراسری کشور به 55 هزار مگاوات می رسد. 
معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به اینکه این میزان 
افزایش در پیک بار فشار بسیار سنگینی به شبکه توزیع 
ایران اس��ت، تصریح کرد: اما امکان هشت درصد پیک 
بار هم اس��ت ما برای پنج درصد پیک بار خود را آماده 
کرده ایم و نیروگاه ها وارد مدار می شوند و بخشی هم در 

مدیریت مصرف کار می شود.
حقی فام بیان کرد: به نظر می  رسد در الین شمالی 
کشور درصد پیک بار در تابستان بیشتر از پنج درصد 

باشد که آن هم به دلیل توریسم داخلی است.

تبریز - ماهان فالح- همایش آب ش��رب روستایی با رویکرد ارتقای 
سطح کیفی با حضور فرماندار، امام جمعه، نماینده مردم شهرستان بستان 
آباد در مجلس ش��ورای اس��المی، مدیرعامل ش��رکت آبفار استان، رئیس 
بهداشت درمان، بخشداران، دهیاران، بهورزان و آبداران روستایی با عنوان آب 
شرب روستایی در شرکت آب و فاضالب روستایی آذربایجان شرقی برگزار 
شد.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی  
شرکت آبفار اس��تان، مهندس صمدنژاد، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آبفار آذربایجان شرقی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه هدف از برگزاری 
این همایش را آگاهی دادن، هم افزایی و خرد جمعی عنوان کرد و با بیان 
اینکه باید کاری انجام دهیم تا آب شرب سالم و بهداشتی را به مشترکین 
روستایی برسانیم، اظهار داشت: ما در دنیایی زندگی می کنیم که سه چهارم 
آن را آب فرا گرفته که نزدیک یک درصد آن قابل ش��رب است و بقیه اش 
نیاز به تصفیه دارد و اگر هم تصفیه شود، هزینه های گزافی در بر دارد و جا 
دارد متوجه باش��یم، کشور ما مش��هور به قنوات است و قبل از ما پدران ما 
آب را به خوبی مدیریت کرده اند و گذش��تگان نیز آب را جمع آوری کرده 
بودند، اما متأسفانه ما االن مدیریت خوبی در این راستا نداریم. وی با تأکید 
بر اینکه ما باید دست در دست هم دهیم و برای مدیریت آب تالش کنیم، 
ادامه داد: در این خصوص خود مردم، مجلس و دولت نقش اساسی دارند و 
باید  صرفه جویی در مصرف آب را جزو اولویت های اصلی خود قرار دهیم و 
متوجه باشیم که صرفه جویی به معنای اصال مصرف نکردن نیست، بلکه به 
معنای به اندازه مصرف کردن است. مدیرعامل شرکت آبفار آذربایجان شرقی 

با بیان اینکه ما وظیفه داریم با رعایت الگوی مصرف در تمامی روستاها که 
١٨ مترمکعب در هر دوره را ش��امل می شود، از بروز مشکل آب پیشگیری 
کنیم و مشکل آن چنانی نداشته باشیم، تصریح کرد: خط قرمز شرکت آب 
و فاضالب روستایی بهداشت، آب است؛ از این رو اگر در یک روستا مشکل 
آب شرب داشته باشیم باید بالفاصله آن آب را قطع کنیم و با تانکرهای سیار 
آب سالم و بهداشتی را به مردم برسانیم. وی در همین راستا، ضمن اظهار 
امیدواری و بیان اینکه سال 95 در سایه همت و همکاری دولت تدبیر، امید 
و مجلس شورای اسالمی و با عنایات مقام عظمای والیت 500 میلیون دالر 
به آب رسانی روستاها تخصیص پیدا کرد، ادامه داد: با اینکه این 500 میلیون 

دالر در سراسر کشور، ١00 در صد تخصیص پیدا کرده است و در این راستا 
می توانم یادآور شوم که از این مقدار، سهم استان آذربایجان شرقی تقریبا ٤٨ 
میلیارد تومان بوده است و مقرر شده بود با اختصاص آن، مشکالت ٢7 مورد 
مجتمع آبرسانی در سطح استان و ٦5 مورد تک روستایی در سطح استان 
برطرف شود. مهندس صمد نژاد با اشاره به اینکه مجتمع های بهادر چایی 
و اوجان چایی جزو این طرح ها هستند، گفت: عملیات اجرایی این طرح ها، 
شروع شده و ان شاءاهلل تا ١5 خرداد امسال این دو مجتمع به بهره برداری 
خواهند رس��ید و با افتتاح آن ها، ١5 روس��تای دیگر به تحت پوشش این 

شهرستان اضافه خواهد شد. 

دکتر ابتکار:

طرحآماکمصداقیککاراصولی،درستوعلمیاست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی:
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اخبار

مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان: 
تداوم همدلی و تالش کارکنان مخابرات 

رمز موفقیت است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - نقش��ه راه وچشم انداز آینده با 
ابالغ برنامه تحول 5ساله مخابرات ایران بر همگان آشکار است.مهندس 
شهمرادی مدیرمخابرات منطقه گلستان ضمن تاکید بر لزوم آشنایی 
تمامی کارکنان مخابرات با جزئیات برنامه تحول 5 ساله مخابرات گفت: 
با ابالغ این برنامه درسال 95 توسط شرکت مخابرات ایران راه پیش رو 
مشخص است و همه پرسنل مخابرات باید بدانند درچه جایگاهی بوده 
و چه هدفی را دنبال می کنند.وی با اشاره به هدف اصلی این برنامه که 
ارائه خدمات یکپارچه دیجیتال می باش��د افزود: برنامه ریزی های مهم 
در راه  اجرایی کردن این س��ند تحول و دگرگون ش��دن زیرساختهای 
فنی و جایگزینی تکنولوژیهای قدیمی با فناوریهای جدید انجام ش��ده 
که می بایست در برنامه زمان بندی شده اجرا گردد.مهندس شهمرادی 
گفت : باید در راس��تای هدف ترس��یم شده عمل کنیم و دراین مسیر 
همدلی و همگامی و تالش کارکنان باید همچون گذشته تداوم داشته 
باشد تا موفقیت های بیش��تری را بتوانیم کسب نماییم.مدیر مخابرات 
منطقه گلستان رضایت مندی مشتریان را اولویت اول دانست و اضافه 
ک��رد : حتی اگر نتوانیم از لحاظ فنی نیاز مش��تری را ب��رآورده نموده 
باید باخوش��رویی و راهنمایی مناسب رضایت مشتری را جلب نماییم.
وی گفت: حرکت به س��مت یک ش��رکت خدمت رسان که خدماتش 
را تمام IP  و تمام IT به مش��تریان و متقاضیان ارائه می دهد نیازمند 
یک همت جهادی است و بر اساس برنامه های د رنظر گرفته شده و با 
مشارکت شرکتهای دانش بنیان درراه تولید محتوای و ارائه سرویس ها 
بربستر فیبرنوری اقدام نماییم.مهندس شهمرادی با اشاره به اجرای پروژه 
FTTH در استان گفت :هم اکنون سرویس IPTV بر بستر فیبرنوری 
در جاهایی از استان که این امکان فراهم شده ارائه می گردد که بزودی 
ارائه سرویسهای متنوع دیگرنیز با تامین زیرساختهای الزم  در دستورکار 
قرار می گیرد. مهندس ش��همرادی افزود: از جان گذشتگی و فداکاری 
جانبازان و تحمل درد و رنج ناشی از جراحات وارده در هشت سال دفاع 
مقدس نشان از روحیه واال و ایثار این عزیزان دارد که شایسته بهترین 
تقدیر ها می باشد و تجلیل از مقام این دسته از همکاران کاری است که 
از وظایف ماست و بر همه واجب است با تکریم وتقدیر از مجاهدت آن ها 

، ادای دین نماییم.

برگزاری سی و دومین جلسه شورای 
حفاظت از منابع آب استان قزوین 

قزوین ـ مسـعود زارع ـ سی 
و دومین جلس��ه شورای حفاظت از 
منابع آب اس��تان با حضور استاندار 
قزوی��ن، نماینده م��ردم بوئین زهرا 
و آوج در مجلس ش��ورای اس��المی، 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای قزوی��ن و جمعی از مدیران و مس��ئولین دس��تگاههای اجرایی در 
محل سالن جلسات استانداری قزوین برگزار گردید.   به گزارش روابط 
عمومی ش��رکت آب منطقه ای قزوین؛ در ابتدا این جلسه دکتر همتی 
استاندار قزوین در خصوص طغیان رودخانه خررود در شهر اسفرورین 
عنوان داشت: این طغیان همانند یا مانور طبیعی بود. ایشان ادامه دادند: 
کلیه دستگاههای اجرایی در سازمان های ذی ربط جهت خدمت رسانی 
به مردم در مواجه با حوادث طبیعی همیش��ه و در همه حال با پیش 
بینی وقوع بدترین حالت ممک��ن باید از آمادگی الزم در هر زمینه ای 
برخوردار باش��ند. ایشان همچنین با اشاره به تخریب بند اسفرورین در 
جریان سیالب اخیر پیگیری تا حصول نتیجه موضوع را از مدیران ذی 
ربط خواستار شدند. در ادامه مهندس پویا مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای قزوین با اش��اره به نزوالت جوی عنوان نمود: در حال حاضر شاهد 
افزایش 9درصد میزان بارش ها نسبت به دراز مدت هستیم ولی همچنان 
نسبت به سال گذشته ١٢درصد کاهش بارندگی داریم که امیدواریم با 
بارش های روزهای آتی این میزان کاهش نیز جبران گردد. مهندس پویا 
در بخش دیگری از صحبت های خود با اش��اره به اجرای طرح احیاء و 
تعادل بخشی در استان قزوین بیان داشت: با همت همکاران از ابتدای 
س��ال آبی 9٣ تاکنون ٢٣00 حلقه چاه مدیریت شده است که ١٦٦٦ 
حلق��ه از آنها چاههای غیر مج��از بوده و از این محل ٣١١ میلیون متر 

مکعب آب در سفره های زیرزمینی حفظ و حراست شده است. 

در نشست خبری با رسانه های استان مدیرکل آموزش 
و پرورش استان بوشهر:

558 میلیارد ریال کل مبلغ پرداختی به 
642فرهنگی بازنشسته استان بوشهردر 

سال 95 پرداخت شد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل 
آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: با تامین 
اعتبار پاداش بازنشستگان سال 95 این استان 
پ��اداش آنها پرداخت ش��د. به گ��زارش اطالع 
رس��انی و رواب��ط عموم��ی اداره کل آموزش و 

پرورش استان بوشهر؛ناصر کرمی روز دوشنبه به مناسبت گرامیداشت 
روز معل��م در جم��ع خبرنگاران افزود:55٨ میلی��ارد ریال کل مبلغ 
پرداختی به ٦٤٢فرهنگی بازنشسته استان بوشهردر سال 95 پرداخت 
ش��د. وی تصریح کرد: براین اساس مطالبات نیروهای حق التدریس 
شاغل به مبلغ 75 میلیارد ریال است که تا هفته آینده تامین اعتبار 
می شود. کرمی گفت: همچنین تالش می شود هزینه های فوت، ازدواج 
و مرخصی کارکنان نیز به زودی پرداخت شود. وی در خصوص جذب 
نیرو نیز گفت: سال گذشته ٦7نفر از طریق آزمون استخدامی و٦09نفر 
نیز بعنوان حق التدریس آزاد جذب آموزش و پرورش و١٤7 نفر نیز 
از کنکور سراسری وارد دانشگاه فرهنگیان شدند. به گفته کرمی برای 
س��الجاری نیز95٣سهمیه اس��تخدام آموزش و پرورش گرفته شده 
ک��ه فراخوان ثبت ن��ام آن به زودی اعالم می ش��ود و در مهر 9٦نیز 
5٤5دانش��جو در رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان 
جذب می ش��وند. کرمی در خصوص ط��رح تقویت بنیه علمی دانش 
آموزان در اس��تان بوش��هر نیز گفت: طی دو س��ال گذشته از زمان 
اجرای این طرح ١00 میلیارد ریال اعتبار از محل ١٢ درصد عوارض 

آالیندگی و ارزش افزوده دهیاریهای استان هزینه شده است.

آغاز بهسازی راه های روستایی علیم آباد-
موچان و محور کاروانسرا در استان مرکزی 
اراک- خبرنـگار فرصت امروز- به گ��زارش روابط عمومی اداره 
کل راه وشهرس��ازی استان مرکزی , احمدمهیاری رئیس اداره نظارت 
بر س��اخت راههای روس��تایی گفت: نظر به اهمیت توجه به توس��عه 
زیرساختهای حمل و نقل در بخش جاده ای و عنایت به اینکه شهرستان 
اراک از قطبهای تولیدات کشاورزی و دامی استان مرکزی است  بهسازی 
شبکه راههای روستایی این منطقه )به طول مجموع  5١0 کیلومتر (، 
حائز اهمیت می باشد. وی افزود:در همین راستا از نیمه دوم فروردین ماه  
سال جاری پروژه زیرسازی محور علیم آباد-موچان کلید خورده است 
طول کل این محور 5/٣کیلومتر و که  5 عملیات عمرانی 5/١ کیلومتر 
آن  ش��امل زیرسازی و آسفالت با اعتباری بالغ بر ٣700 میلیون ریال 
آغاز شده است . مهیاری  خاطرنشان کرد: فاز نخست عملیات زیرسازی  
محور روستایی کاروانسرا نیز به طول ٢ کیلومتر  و اعتبار ٢٦00 میلیون 

ریال کلید خورده است .

اخبار

پیشرفت 80 درصدی مخزن 1000 متر 
مکعبی روستای یکه قوز شهرستان کالله

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آبفار شهرستان کالله 
از پیشرفت ٨0 درصدی مخزن ١000 متر مکعبی روستای یکه قوز این 
شهرس��تان خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان گلستان، کریم نارویی اعالم کرد  احداث 
این مخزن که آب شرب 9 روستای بخش مرکزی شهرستان کالله را از 
مجتمع آبرسانی زاو تامین می کند بیش از چهارصد میلیون تومان اعتبار 
نیاز دارد که این پروژه از محل اعتبارات ملی از برنامه های اقتصاد مقاومتی 
وزارت نیرو در طرح های استانی می باشد که تاکنون ٨0 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است.وی اظهار داشت با اتمام این عملیات روستاهای یکه 
قوز علیا ، یکه قوز سفلی ، خواجه حسن ، کاظم خوجه ، گونیلی ، صالح 
آباد ، اجن سنگرلی ، اجن بلوک و چهار مازو با ٢٣0٤ خانوار و جمعیتی 
بالغ بر 90٢٤ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می گردند.

موسوی خبر داد
ترابری 3.8 میلیون نفر سفر در بنادر 

قشم طی نخستین ماه بهار
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیر 
اداره بن��ادر و دریان��وردی قش��م از ترابری ٣,٨ 
میلیون نفر- س��فر و تخلی��ه و بارگیری حدود 
٦٨0 ه��زار تن ان��واع کاال در بن��ادر این جزیره 
طی فروردین ماه س��ال 9٦ خبر داد.  به گزارش 
خبرنگار واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، "سید باقر موسوی" با اعالم این خبر اظهار داشت: در نخستین 
ماه از فصل بهار س��ال جاری، ٦79 هزار و 50٤ تن انواع کاالهای نفتی 
و غیر نفتی تخلیه و بارگیری ش��د که از این رقم، ٦٦9 هزار و 50٤ تن 
مربوط به مواد غیر نفتی و ١0 تن به فرآورده های نفتی اختصاص داشت.

صادرات و واردات بیش از 3 هزار تن کاال  
وی از جابجای��ی ٣ هزار و ١٦0 تن کاالی صادراتی و وارداتی از طریق 
بنادر این جزیره طي فروردین ماه، سخن به میان آورد و افزود: حجمی بالغ 
بر ٣٢٣ تن کاالی صادراتی و ٢ هزار و ٨٣7 تن محموله های وارداتی طی 
این مدت جابجا شده که عمده آن مربوط به کاالهای غیرنفتی همچون 
مواد معدنی، لوازم الکتریکی و لوازم خودرو بوده است. وی حجم عملیات 

کابوتاژ کاالهای غیرنفتی در این بنادر را ٦٦٣ هزار و ٢0٢ تن اعالم کرد.
ترابری بیش از 200 نفر در مسیر دریایی کیش- قشم

مدیر اداره بنادر و دریانوردی قش��م همچنی��ن در بخش دیگری از 
سخنان خود به فعالیت خط مسافري کیش – قشم در سال جاري اشاره 
کرد و اظهار داشت: در فروردین ماه سال 9٦ اولین سفر دریایي کشتی 
کروز از کیش به مقصد قش��م حدود ٢١١ نفر مسافر جابجا شدند. وی 
افزود: از ابتداي سال جاري تا کنون، ترابري ٣ میلیون و 799 هزار و 9٢٤ 
نفر سفر در بنادر قشم به ثبت رسید و٢77 هزار و ٨١9 دستگاه خودرو 

نیز از طریق بنادر پهل و الفت جابجا شد. 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان غربی :
روستاهای محروم و مرزی، مستحق و 
نیازمند تهیه و اجرای خدمات عمرانی 

بیش از پیش می باشند
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش 
خبرنگار فرص��ت امروز، مهندس ای��وب عزیزی- 
مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اسالمی ، در بازدید 
از مراحل اجرای طرح هادی روستای شیوه مردان 
از توابع  شهرس��تان سردشت  با بیان این مطلب، 
اظهارداش��ت: تک به تک روس��تاهای اس��تان از ظرفیت ها و جاذبه های 
متنوع طبیعی، کشاورزی، اقتصادی و... برخوردار می باشند لذا با بهسازی 
و تغییراتی در محیط روس��تاها، می توان چهره  چنین روستاها را بیش از 
پیش جذابتر نمود که عامل مش��ارکت در قبل و حین اجرای طرح هادی 
و نگهداری بعد از اجرا در این روس��تاها نیز چش��مگیر می باشد. مالعمر 
زرده- دهیار روستای شیوه مردان از توابع سردشت، در این بازدید از توجه 
نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران به روستاهای محروم و مرزی، بویژه 
از تالش��های مدیریت  و مجموعه کارکنان این نهاد، قدردانی نمود. مسیر 
گشایی و آواربرداری، خاکبرداری و زیرسازی معابر، آسفالت یا سنگ فرش 
معابر و پیاده روها،  اجرای دیوار سنگی حائل، کانال سنگی یا بتنی جهت 
هدایت آبهای جاری از روستا، احداث محل پیرنشین ها، ایجاد فضای سبز 
و محل بازی کودکان، ساماندهی چشمه ها و محوطه اماکن عمومی از قبیل 

مسجد و...، از جمله اقدامات فیزیکی در اجرای طرح هادی می باشند.
شهردار رشت خبر داد

ضرورت به کارگیری جوانان و 
دانشگاهیان در زمینه خوب دیدن

رشت- زینب قلیپور- دکتر س��ید محمدعلی ثابت قدم، موضوع 
مربوط به فضاهای عمومی شهری را یکی از مهم 
ترین رویکردهای دو س��ال اخیر ش��هرداری در 
راس��تای نیل به ارتقای کیفی زندگی شهروندی 
دانس��ت و اظهار داشت: هر ش��هروند در زندگی 
خود س��ه رویکرد سکونت، فراغت و فعالیت دارد. 
هر خانوار در فضای عمومی شهر می خواهد زندگی بهتری داشته باشد، لذا 
به دنبال اشتغال با درآمد مکفی است. در بحث فعالیت که برعهده دولتها و 
مدیریت شهری است در شهر رشت مدیریت شهری با ساماندهی مشاغل 
در رویکردهای گوناگون از س��ال 95 تا 9٨ با نگاه خاص توسعه شهری 
از منظر اقتصاد گردشگری و ایجاد صنایع تبدیلی،مرتبط با خوراک، هنر 
و س��المت س��عی در ارتقا کیفی زندگی ش��هروندان دارد. با ساماندهی 
مشاغل ضمن حل بسیاری از مشکالت چون موضوعات ترافیک شهری 
میتوان گامی بلند در مقوله ایجاد فضاهای شغلی مناسب و رفع مهاجرت 
از روس��تاهای اطراف و... برداشت. شهرداررشت با تاکید بر ارتقای کیفی 
فضاهای عینی ش��هر تصریح کرد: مشارکت پذیری مردم در هر محله و 
منطقه در راستای ارتقای کیفی فضاهای عمومی شهر سبب می شود تا 
مردم خوب دیدن فضاهای عمومی را تجربه کنند. وی با تاکید بر ضرورت 
به کارگیری جوانان و دانشگاهیان در زمینه خوب دیدن خاطرنشان کرد: 
امید است با پرداخت به موقع عوارض شهروندی شهر را به نحو مطلوب و 

شایسته تحویل آیندگان نماییم. 

مدیر امور آبفا قدس خبر داد
به زودی  انشعابات فاضالب 1800 واحد 

مسکونی در شهرستان قدس نصب خواهد شد
ابوالقاسـمی-  محبوبـه   - شـهرقدس 
مدیرامور آبفای شهرستان قدس از آغاز عملیات 
اجرای نصب انش��عابات فاض��الب ١٨00 واحد 
مسکونی در شهرستان قدس در سال جدید خبر 
داد.بهزاد رضوانی گفت: با توجه به اتما م عملیات 
خطوط جمع آوری فاضالب شهرک بسیج واقع در شهرستان قدس در 
سال گذشته، اجرای عملیات نصب انشعابات فاضالب در این شهرک در 
دس��تور کار قرار گرفت .  وی افزود: ش��هرک مذکور شامل   ٣00قطعه 
زمین با تراکم حد اقل هر قطعه  ٦واحد می باشد که جمع آوری فاضالب 
آن س��هم شایانی در حذف چاههای جذبی فاضالب وهمچنین کاهش 
آلودگی زیست محیطی منطقه که به دلیل رها سازی بخشی از فاضالب 

منازل به روان آبهای سطحی ایجاد شده بود خواهد داشت.



پژو 2008 چراغ اول را روشن کرد
 صنعت خودروی ایران
در مسیر جهانی شدن

ب��ازار خودروی ای��ران از روزهایی ک��ه خارجی ها حتی از 
ف��روش خودرو به ایران خ��ودداری می کردند، فاصله گرفته 
و با تولید مش��ترک خودروهای روز جهانی با سرمایه گذاری 
خودروس��ازان بین الملل��ی در مس��یر جهانی ش��دن گام بر 
م��ی دارد.  در زمان تحریم ها بود که خودروس��ازان اروپایی 
و آس��یایی ایران را ترک کردند. به دنبال آن خودروس��ازان 
داخل��ی به ناچار به هم��کاری با خودروس��ازان چینی روی 
آوردند. با این حال اجرایی ش��دن برجام معادله را معکوس 
کرد و این خودروس��ازان بین المللی بودند که برای بازگشت 
به ایران پیش قدم ش��دند. حاص��ل دوره جدید همکاری با 
خودروس��ازان بین المللی نیز خودروی پژو 2008 اس��ت که 
چن��د روز پیش تولی��د آن با حضور رئی��س جمهوری آغاز 
ش��د. این موضوع آنقدر اهمیت داش��ت که حسن روحانی، 
در دومین مناظره زنده نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری به آن اشاره کرد و آغاز تولید این خودرو 
را در راس��تای تحقق وعده های پس��ابرجامی دولت یازدهم 
دانس��ت.  در ای��ن زمینه رئیس جمه��وری اظهار کرد: چند 
روز پی��ش خط تولی��د یک خ��ودروی جدید با مش��ارکت 
فرانس��وی ها راه اندازی ش��د. طبق برنامه ابتدا 40درصد این 
خودرو داخلی سازی خواهد شد و سپس میزان داخلی سازی 
ای��ن خ��ودروی جدید تا 60 ت��ا70 درص��د افزایش خواهد 
یافت. رئیس جمهوری ادامه داد: خودرویی که با مش��ارکت 
فرانس��وی ها به تولید رس��یده از خودروهای جدید و به روز 
جهان بوده و طب��ق برنامه 30درصد آن به بازارهای جهانی 

صادر خواهد شد. 
روحانی خاطرنش��ان ک��رد: ما به وعده های��ی که به مردم 
درباره اثرات برجام بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور داده ایم 
پایبندیم و نمونه آن نیز تولید نخس��تین خودروی جدید در 

دوران پسابرجام است. 
چن��د روز پیش روحانی در مراس��م آغاز تولید پژو 2008 
اظه��ار کرده بود ک��ه تولید این خودرو، آغاز جهانی ش��دن 
صنعت خودروی ایران و اتصال به خودروسازی جهانی است. 

یک کارشناس با اشاره به سانسور گزارش کیفی خودروها
خودرو بدون گزارش کیفی هندوانه 

دربسته است!
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: وقتی گزارش کیفیت 
خودروهای داخلی به صورت سانسور شده و گزینشی منتشر 
می شود، مصرف کنندگان ناچارند خودروی مورد نیاز خودرو 
را بدون ش��ناخت و آگاه��ی و مانند یک هندوانه دربس��ته 

انتخاب کنند.
حسن کریمی س��نجری در گفت وگو با ایسنا، در واکنش 
به محدودس��ازی انتشار عمومی گزارش های ارزیابی کیفیت 
خودروه��ای داخل��ی، اظهار کرد: سانس��ور گ��زارش کیفی 
خودروهای داخلی ریش��ه در انحصاری بودن بازار خودروی 

ایران دارد.
وی با بیان اینکه در ش��رایطی که ب��ازار خودرو انحصاری 
اس��ت قدرت اعم��ال نفوذ خودروس��ازان افزای��ش می یابد، 
خاطرنش��ان کرد: نمونه این اعمال نفوذ نیز سانسور گزارش 

کیفیت خودروهای داخلی است که اتفاق افتاده است.
این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: وقتی در گزارش 
کیف��ی خودروه��ای داخلی تنه��ا تعداد س��تاره های کیفی 
خودروها اعالم و نمرات منفی حذف می شود، قدرت انتخاب 

درست از مصرف کننده گرفته می شود.
وی افزود: این در حالی اس��ت ک��ه خودروهایی که تعداد 
س��تاره یکس��ان دارند مطمئنا از نظر وض��ع کیفی و ایمنی 
و رفاهی با یکدیگر ش��بیه نیس��تند و تفاوت ه��ا و ایرادهای 
مختلفی دارن��د که از طریق همین نمرات منفی مش��خص 

می شود.
کریمی سنجری با بیان اینکه وقتی تنها تعداد ستاره های 
کیفی خودروها منتش��ر می ش��ود مصرف کنندگان ناچارند 
محص��ول مورد نی��از خود را مانن��د یک هندوانه دربس��ته 
انتخاب کنند، تصریح کرد: خودروس��ازانی که برای سانسور 
گزارش کیفی خودروها اعمال فش��ار کرده اند بهتر اس��ت به 
ج��ای این کار در جهت بهب��ود و ارتقای کیفیت محصوالت 

خود حرکت کنند.
 پیش از این ایس��نا گزارش داده بود که ش��رکت بازرسی 
کیفیت و اس��تاندارد ایران برخ��ی از بخش های 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 
9 گان��ه ای همچون وجود س��ر و صدای اضاف��ی، نفوذ آب و 
غبار در خ��ودرو، وضعیت تزیینات داخل��ی، کیفیت رنگ و 
ایرادهای 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 های��ی درب��اره ایرادهای کیف��ی خودروهای در حال 
تولی��د از جمله وجود مش��کل نف��وذ آب و گ��رد و غبار در 
برخی خودروهای داخلی ش��امل س��ایپا ۱۱۱، سایپا ۱32، 
س��ایپا ۱3۱، تیبا، تیبا هاچ بک )محصوالت س��ایپا(، سمند 
تبری��ز )محصول ای��ران خ��ودرو( و ام وی ام ۵۵0 )محصول 

خودروسازی مدیران( منتشر شده بود.

سهم 80 درصدی قطعات چینی در بازار ایران: 
افزایش سهم خودرو و قطعات چینی 

نتیجه عدم حمایت از تولید ملی
یک عضو فعال در صنعت قطعه س��ازی کشور ضمن اشاره 
ب��ه جریان حمایت دولت از تولید در س��ال های اخیر اظهار 
داش��ت: عدم حمایت از تولید در این س��ال ها موجب رش��د 
ورود کاالهای چینی به کش��ور ش��ده به طوری که هم اکنون 
س��هم ب��ازار خودروهای چینی در ای��ران از ۵ درصد به 28 

درصد افزایش یافته است. 
جعف��ر نصی��ری در گفت وگو با خبرخودرو اظهار داش��ت: 
با افزای��ش ورود خودروهای چینی به کش��ور، جریان ورود 
قطعات چینی نیز به کشور افزایش یافته است چرا که ایران 

سهمی در داخلی سازی ایران خودروها ندارد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: هم اکن��ون نزدیک ب��ه 80 درصد 
از س��هم بازار قطعات در کش��ور را قطع��ات چینی به خود 

اختصاص داد ه اند. 
وی گفت: برای اینکه سهم قطعات چینی در کشور کاهش 
یابد و به معنای درس��ت حمایت از تولید داخل محقق شود 
بای��د تعرفه قطع��ات افزایش و نرخ ارز واقع��ی و تک نرخی 
ش��ود. بی ش��ک با این اقدام ورود قطعات به کش��ور کاهش 

خواهد یافت. 
وی با اش��اره به تالش خ��وب دولت به منظ��ور مبارزه با 
قاچاق قطعات افزود: خوش��بختانه با اقدامات دولت در حال 
حاضر آمار ورود قطعات قاچاق به کشور افت نسبتا مناسبی 

داشته است. 
وی گف��ت: با ش��عارهای حمای��ت از تولید که از س��وی 
مسئوالن عنوان می شود، امید است که امسال شاهد شرایط 
بهتری برای قطعه سازان و سایر بخش های تولیدی در کشور 

باشیم. 
ای��ن فع��ال در صنعت قطعه س��ازی کش��ور تصریح کرد: 
چنانچ��ه ۵0 درصد از این ش��عارها هم تحق��ق یابد انتظار 
می رود شرایط بهتری را در حوزه تولید و قطعه سازی کشور 

شاهد باشیم. 
نصی��ری با توج��ه به بهب��ود جری��ان تولی��د در صنعت 
قطعه س��ازی طی چهار سال گذش��ته افزود: هرچند اوضاع 
قطعه سازان به لحاظ نقدینگی و تولید در این سال ها شرایط 
خوبی نداش��ته اما بی انصافی اس��ت اگر نگویی��م که در این 
مدت روند تولید رو به بهبود بوده و هم اکنون شرایط بهتری 
را نس��بت به چهار س��ال گذش��ته در صنعت قطعه سازی و 

خودروسازی کشور شاهدیم. 

پیکاپ آفرود کلورادو در راه است
گروه بین الملل: اگر شما هم از عالقه مندان آفرود هستید 
 ZR2 پس می توان گفت که از طرفداران ش��ورولت کلورادو
خواهی��د بود. این خودرو مراحل پایانی تولیدش را س��پری 

می کند و در آستانه ورود به بازار قرار دارد. 
ش��ورولت کلورادو ZR2 را می توان جزو محصوالت ویژه 
ب��ازار آف��رود تلقی کرد. ای��ن خودرو برای نخس��تین بار در 
 ZR2 نمایش��گاه اتومبیل لس آنجلس رونمایی شد. کلورادو
دارای سپرهای بهینه سازی شده ای با فاصله مناسب از سطح 
جاده اس��ت و به تایره��ای 8x17  اینچی و رینگ های 3۱ 
اینچی Googyear Duratrac مجهز شده است. به عالوه 
آنکه شاس��ی خودرو نیز تقویت ش��ده است و همین مسئله 
آن را ب��ه یکی از بهترین خودروها در رانندگی آفرود تبدیل 

می کند. 
پیکاپ ش��ورولت کل��ورادو دارای یک موت��ور 3.6 لیتری 
V6 یا 2.8 لیتری توربو دیزل اس��ت که به صورت استاندارد 
نیروی تولی��دی اش را به هر دو مح��ور منتقل می کند. این 
خودرو دارای امکاناتی همچون قالب بکس��ل تا قرقره بکسل 
و س��امانه شارژ بی س��یم تلفن های همراه هوشمند است. در 
حال حاضر اطالعات رسمی اندکی درباره آن منتشر شده و 

حتی قیمت آن اعالم نشده است. 

با مجوز شرکت رنو: 
پارس خودرو مجددا ارزشیاب محصوالت 

رنو در ایران شد

به گزارش خبرخودرو، معاون کیفیت پارس خودرو گفت: 
رنو برای دومین سال متوالی مجوز ارزشیابی محصول نهایی 
را به پارس خودرو اعطا کرده و محصوالت این شرکت برای 

دو دوره متوالی در محدوده سبز رنو قرار گرفته است. 
بهن��ام خلج با اع��الم این خبر گف��ت: در نهمین ممیزی 
ش��رکت رنو )Mass Production Audit( موس��وم به 
آدیت تولید انبوه که در س��ه ماهه دوم س��ال 20۱7 توسط 
تیم ممیزی رنو انجام ش��د، ش��رکت پارس خودرو از گروه 
خودروسازی س��ایپا توانس��ت برای دومین سال پیاپی این 

مجوز را از رنو دریافت کند. 
وی با بیان این مطلب که نتایج تیم ممیزی نش��ان دهنده 
ای��ن مطلب اس��ت ک��ه نتای��ج کیف��ی در پ��ارس خودرو 
کاماًل ش��فاف و واقعی اس��ت، افزود: در این ش��رکت تمام 
ش��اخص های کیفی رنو ب��ه صورت کامل رعایت می ش��ود 
و نتای��ج بازرس��ی های کیفی ش��رکت رنو ب��ا اعطای مجوز 

ارزشیابی این مهم را اثبات می کند. 
خلج خاطرنش��ان ک��رد: نتایجی که م��ا در حوزه کیفیت 
به دس��ت آورده ایم توس��ط تیم ممیزی رنو هم تأیید شده و 
در بهترین معیار این شرکت، یعنی شاخص سبز قرار گرفت 
که نش��ان از انطباق و همپوشانی نتایج کیفی پارس خودرو 

با نتایج رنو دارد. 
گفتنی اس��ت پیش از این شرکت پارس خودرو موفق به 
کس��ب نش��ان س��بز به جهت تولید دو محصول تندر90 و 

ساندرو از شرکت رنو شده است. 
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مش��اور خودرویی وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت از طراحی و آماده س��ازی خط تولید 
پلتف��رم ملی SP100 در گروه خودروس��ازی 
سایپا خبر داد و گفت: تا پایان امسال 44 مدل 
خودرو روی پلتفرم ملی س��ایپا تولید و به بازار 

عرضه می شود. 
س��عید مدن��ی در گفت وگو با خب��ر خودرو، 
مهم تری��ن اقدام خودروس��ازان در س��ال 96 
را تالش در جهت توس��عه محص��ول و عرضه 
محص��والت جدید اعالم کرد و افزود: توس��عه 
محصول باید در دس��تور کار خودروسازان قرار 

گیرد. 
وی همچنین با اش��اره ب��ه وضعیت صنعت 
خودرو در س��ال جاری گفت: با توجه به وعده 
دول��ت ب��رای تولید یک میلی��ون و ۵00 هزار 
دستگاه خودرو در سال 96، بدون شک در سال 
جاری به لحاظ تیراژ تولید، شرایط خوبی را در 

صنعت خودرو شاهد خواهیم بود. 

وی اظه��ار داش��ت: قطعاً در س��ال جاری، 
محص��والت جدی��دی در قال��ب همکاری های 
اخی��ر خودروی��ی وارد بازار خودروی کش��ور 
خواهد شد. بر این اساس بخشی از محصوالت 
مش��ترک ای��ران خ��ودرو و پ��ژو و همچنین 
محصوالتی بر مبنای طراحی پلتفرم ملی سایپا 

تا پایان امسال وارد بازار می شوند. 
وی تأکید کرد: بدون ش��ک امسال نسبت به 
سال های گذشته ضمن رشد تیراژ، شاهد تنوع 
بهتری در محصوالت جدید خودرویی خواهیم 

بود. 
وی خاطر نش��ان کرد: در صورتی که جریان 
تولید با مش��کل و موانع خاصی مواجه نش��ود 
قطعاً برنامه تولید سال 96 محقق خواهد شد. 
وی در ادام��ه با توجه به طرح برخی مباحث 
در خص��وص تأثی��ر حادث��ه  اخی��ر در یکی از 
ش��رکت های بزرگ تأمین کننده خودروسازان 
بر جریان تولید ش��رکت ها گفت: در جلس��اتی 

که وزیر صنعت و معدن با مدیران شرکت های 
خودروس��از و قطعه س��از داش��تند، تدابی��ری 
اندیشیده شده تا به واسطه وقفه ای که احتماال 
در تأمی��ن برخ��ی از قطع��ات ظ��رف یکی دو 
هفته ای ایجاد خواهد ش��د، این مسئله در دراز 
مدت روی تولید خودروس��ازان تأثیری نگذارد 
هرچن��د پیش بینی می ش��ود تا بازگش��ت به 
ش��رایط عادی، چند روزی شاهد نوساناتی در 

تولید شرکت ها باشیم. 
مش��اور خودرویی وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت همچنی��ن با اش��اره به ل��زوم ارتقای 
کیف��ی خودروه��ا اظهار داش��ت: در راس��تای 
دستیابی به رش��د کیفی خودروها قطعا امروز 
تولید محصوالت بس��یار قدیم��ی دیگر توجیه 
س��رمایه گذاری ن��دارد ضمن اینک��ه مردم نیز 
حاض��ر به خرید خودروهایی قدیمی نیس��تند. 
از ای��ن رو بای��د توس��عه محص��ول در صنعت 

خودروی ایران اتفاق بیفتد. 

مدنی گفت: باید تولی��د خودروهای قدیمی 
متوقف ش��ده و خودروهای��ی جدید به گردونه 
تولی��د وارد ش��وند. بدون ش��ک ب��ا ورود این 
خودروه��ا ب��ه جری��ان تولی��د، از حساس��یت 

مشتریان داخلی نیز کاسته خواهد شد. 
وی اف��زود: ام��روز ب��ا توج��ه ب��ه م��دل و 
قالب ه��ای قدیم��ی برخ��ی از خودروه��ا هر 
گونه س��رمایه گذاری برای ارتق��ای کیفی این 
خودروها، عمال اقتصادی نخواهد بود. از این رو 
باید به تدری��ج خودروهای قدیمی به خصوص 

نسل پژو و پراید از رده خارج شوند. 
وی اظه��ار داش��ت: امروز در داخل کش��ور 
 می ت��وان خودروهای��ی در رنج قیم��ت 30 تا 
40 میلی��ون را با همکاری ش��رکای خارجی و 
روی پلتفرم های داخل��ی تولید کرد که دارای 
کلیه آپشن ها باش��د مانند خودروی صددرصد 
داخلی کوئیک که در ش��رکت س��ایپا رونمایی 

شد. 

 عرضه 4 محصول جدید
روی پلتفرم ملی SP100 سایپا تا پایان امسال

رئی��س انجم��ن واردکنن��دگان می گوید: 
دلی��ل  ب��ه  اقتص��ادی  فع��االن  ۵0درص��د 
تصمیم��ات اش��تباه دول��ت از ب��ازار واردات 

خودرو حذف شدند.
فرهاد احتش��ام زاد حذف فعاالن اقتصادی 
را موجب کاهش نقدینگی در کش��ور دانست 
و اظهار داش��ت: بدون ش��ک با حذف فعاالن 
اقتصادی ش��اهد کاهش نقدینگی و به دنبال 
آن افت میزان واردات و نهایتا سرکوب نیاز و 

تقاضای بازار داخل خواهیم بود.
وی ب��ا توج��ه ب��ه ح��ذف ۵0 درص��دی 
واردکنندگان از بازار واردات گفت: متاسفانه 
۵0 درصد باقی مانده از فعاالن و واردکنندگان 
نیز احساس اطمینان نسبت به تقاضا در بازار 
ندارند چراکه به واسطه این تصمیمات، پیام 

بدی به بازار ابالغ می شود.
وی تاکی��د ک��رد : امروز ب��ر 2 درصد بازار 
واردات تمرکز ش��ده، در حال��ی که این رقم 
هیچ  ضایعه ای را به بازار خودرو وارد نخواهد 

کرد.
به گفت��ه وی، تا اواس��ط خردادم��اه  آثار 
تصمیمات اش��تباهی که س��ال گذش��ته در 
خصوص واردات گرفته شده بروز خواهد کرد.
رئی��س انجم��ن واردکنن��دگان در ادام��ه 
ب��ا توجه به برخ��ی اقدام��ات الزم به منظور 

رفع مش��کل واردکنن��دگان خ��ودرو اظهار 
داشت: انجمن هم اکنون با برخی اقدامات و 

پیگیری ها به دنبال فعال سازی واردکنندگان 
غیر نمایندگی و حفظ روال نظارتی بر جریان 

واردات است.
احتش��ام زاد، رفع مش��کل ش��ماره گذاری 
خودروهای��ی را ک��ه به ص��ورت قانونی وارد 
ش��دند، اق��دام بع��دی انجمن اع��الم کرد و 
اف��زود: عالوه بر مش��کل واردکنن��دگان، به 
دنبال راهی برای مش��کل رفع شماره گذاری 
خودروهایی هستیم که به صورت قانونی وارد 
و تمام��ی حقوق گمرکی آنها پرداخته ش��ده 
اما متاس��فانه مجوز شماره گذاری آنها صادر 

نشده است.
وی با اش��اره به دلیل عدم ش��ماره گذاری 
ای��ن خودروها گف��ت: دولت هیچ مش��کلی 
برای ش��ماره گذاری خودروهای  مونتاژی در 
آمری��کا ندارد و صرفا مش��کل ما با راهنمایی 

و رانندگی است.
وی در ادام��ه حذف انحصار از بازار واردات 
را نیازمند ارائه راهکار قانونی دانست و گفت: 
بای��د راهکارها ب��رای حذف انحص��ار از بازار 
واردات در چارچوب قانون باش��د و قطعا این 

مسئله مستلزم طراحی مدلی خاص است.
وی گفت: بی ش��ک نظارت دس��تگاه هایی 
چون س��ازمان حمایت و همچنین پیشنهاد 
فعال س��ازی واردکنن��دگان غی��ر نمایندگی  
می تواند موجب رف��ع انحصار از بازار واردات 

شود.

یک فعال صنعت قطعه س��ازی کشور گفت: 
ب��رای به کارگی��ری ماش��ین آالت پیش��رفته 
تولید در صنعت قطعه س��ازی بای��د اقدام به 
این  فراهم سازی زیرس��اخت های مناسب در 
صنعت شود و توان ماشین سازی، دانش فنی 
و تحقیق و توسعه تولیدکنندگان داخلی ارتقا 

یابد. 
محسن رزم خواه در گفت وگو با خبر خودرو 
افزود: در صورتی ک��ه تولیدکنندگان داخلی 
اقدام به فراهم س��ازی زیرس��اخت های تولید 
قطعه سازی  صنعت  پیش��رفته  ماش��ین آالت 
نکنن��د ب��ه ناچ��ار بای��د از ت��وان طرف های 

خارجی استفاده ش��ود و قطعه سازان داخلی 
ش��رکت های  از  را  پیش��رفته  ماش��ین آالت 

خارجی قطعه سازی خرید کنند. 
 وی تصریح کرد: صنعت قطعه سازی ایران 
همچون سایر صنایع نیازمند توجه ویژه ای از 
سوی دولت و مسئوالن است و ارتقای دانش 
فنی و توان تولید داخلی از اهمیت بس��زایی 
برخوردار اس��ت تا توس��عه این صنعت را در 

آینده نزدیک شاهد باشیم. 
وی اظه��ار داش��ت: ع��دم ب��ه کارگی��ری 
ابزارآالت و ماش��ین آالت پیشرفته تولید یکی 
از ضعف های اصلی صنعت قطعه سازی کشور 

است و متأسفانه سرمایه گذاری چندانی روی 
این بخ��ش صورت نگرفت��ه، بنابرای��ن برای 
ارتقای س��طح کیف��ی قطع��ات تولیدی الزم 
است اقدام به ورود ماشین آالت پیشرفته شود 
ت��ا تحول در این صنعت رخ دهد و طرف های 
خارج��ی به هم��کاری با قطعه س��ازان ایرانی 

ترغیب شوند. 
ت��وان  ب��ه  اب��راز داش��ت: دس��تیابی  وی 
تولی��د قطعات ب��ا کیفیت از طریق اس��تفاده 
از ماش��ین آالت پیش��رفته تولی��د نیازمن��د 
حمایت های دولت و همکاری بانک ها است. 

رزم خواه اذعان داشت: متاسفانه در طی 30 

سال گذش��ته هیچ گونه موفقیت چشمگیری 
در صنعت خودروس��ازی کش��ور رخ نداده و 
امیدواری��م در دولت جدید توجه به توس��عه 
صنایع خودروسازی و قطعه سازی در اولویت 
برنامه ها قرار گی��رد چراکه این صنایع بخش 
مهمی از اقتصاد کش��ور را تشکیل می دهند، 
بنابرای��ن خواس��تاریم کاندیداهای ریاس��ت 
جمه��وری برنامه ه��ای آینده خ��ود را برای 
صنعت خودروس��ازی و قطعه سازی به صورت 
صری��ح و واض��ح بیان کنند زی��را این صنایع 
در ایجاد اش��تغال و بهبود وضعیت اقتصادی 

کشور تأثیر بسزایی دارد. 

ضعف اصلی صنعت قطعه سازی کشور چیست؟ 

تصمیماتی که موجب حذف 50درصدی واردکنندگان از بازار خودرو شد

خبر خبر
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پنتاگون ب��ه رغم هش��دار دموکرات ها به اس��تفاده 
از اماکن��ی که ن��ام ترامپ را یدک می کش��ند، یکی از 
آپارتمان های شخصی واقع در برج وی را برای نگهداری 
از چمدان موس��وم به توپ فوتبال هسته ای اجاره کرده 

است. 
به گزارش رویت��رز، پنتاگون در ح��ال نهایی کردن 
ق��رارداد اجاره ی��ک واحد از آپارتمان ه��ای موجود در 
ب��رج دونالد ترام��پ، رئیس جمهوری آمری��کا واقع در 
ش��هر  »نیویورک« است و قصد دارد از این مکان برای 
حفاظت از  »توپ فوتبال هس��ته ای« یا همان چمدان 
اتمی استفاده کند که در آن داده های رمزی الزم جهت 

صدور حمله هسته ای، نگهداری می شود. 
گفتن��ی اس��ت اطالع��ات در زمینه اج��اره یکی از 

آپارتمان های ترامپ ب��رای نگهداری چمدان اتمی، در 
نامه به »جکی اسپیر« عضو دموکرات کمیته نیروهای 

مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، ارائه شده است. 
در این نامه قید می ش��ود که آپارتمان اگرچه در برج 
ترامپ واقع شده، کامال شخصی است و همه چانه زنی ها 
جهت اجاره محل، با وکی��ل مالک اصلی انجام خواهد 
شد.  مقامات رسمی آمریکا درباره هزینه اجاره و اینکه 
چه کس��ی مالک واحد استیجاری اس��ت، اظهار نظری 

نمی کنند. 
گفتنی است دموکرات های آمریکا نسبت به استفاده 
از امالکی ک��ه نام ترامپ را بر خود دارند، حساس��یت 
زیادی نش��ان داده و می ترس��ند مبادا وی قصد داشته 

باشد به این ترتیب، سود شخصی را نصیب خود کند. 

با وجود مخالفت دموکرات ها، توپ هسته ای به برج ترامپ می رود

س�یدابراهیم  حجت االس�ام   
رئیس�ی پس از مناظره در گفت وگو 
با خبرن�گاران گف�ت: تکلیف مردم 
را مش�خص کنی�د؛ م�ردم را معطل 
نکنید! ت�ا کی مردم باید در پاس�خ 
ب�ه انتق�ادات خ�ود از وضع کش�ور 
ب�ه عملکرد دولت قب�ل ارجاع داده 
ش�وند. صداوس�یما مناظ�ره ای بین 

روحانی و احمدی نژاد برگزار کند

 NBC و  CNN، ABC، CBS  چهار ش�بکه تلویزیونی آمریکایی
از پذی�رش و پخ�ش آگهی موفقیت ها و دس�تاوردهای یکصد روز 

ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کردند

تیتر اخبار

رئیس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور از آخرین 
وضعیت معدن آزادش��هر و خروج جس��د بیس��ت و 

دومین جان باخته از زیر آوار خبر داد. 
اس��ماعیل نجار به ایس��نا درب��اره آخرین وضعیت 
مع��دن آزادش��هر گف��ت: جس��د بیس��ت و دومین 
جان باخته از زیر آوار خارج ش��د و همچنان عملیات 
برای یافت��ن 13 نفری که گفته می ش��ود در معدن 

محبوسند ادامه دارد. 
وی درب��اره وضعیت آواربرداری مع��دن نیز گفت: 
آواربرداری در بخش اول به طور کامل انجام ش��ده و 
تونلی که به س��مت افراد محب��وس در حال حفاری 
اس��ت بی��ش از 40 متر حفر ش��ده و کمتر از همین 

مقدار نیز باقی مانده است. 
رئی��س س��ازمان مدیریت بح��ران کش��ور درباره 

احتم��ال زنده ماندن 13 نفر اظهار ک��رد: امیدواریم 
که این افراد زنده باش��ند ولی به هر حال با توجه به 
ابعاد حادثه احتمال زنده ماندن این افراد کم است. 

نج��ار درباره تعداد مصدومان حادثه نیز گفت: حدود 
80 نف��ر در ای��ن حادث��ه مصدوم ش��دند ک��ه آخرین 
گزارش ها حاکی از این اس��ت که تنها یک نفرشان در 
بیمارستان بستری اس��ت.  وی درباره قیاس دو حادثه 
معدن و پالس��کو با یکدیگر از س��وی برخی افراد که با 
اغراض سیاسی انجام می شود نیز گفت: این دو حادثه به 
هیچ عنوان قابل مقایسه با یکدیگر نیستند و دو مقوله 
جداگانه به حساب می آیند. البته ممکن است در عامل 
انس��انی بروز حادثه و عدم رعایت ایمنی شباهت هایی 
بین دو حادثه باشد، اما در کل و با توجه به ابعاد حادثه 

آنها دو مقوله جدای از یکدیگر است. 

جدیدترین خبرها از حادثه انفجار معدن آزادشهر

  ب�ا ری�زش ناگهان�ی دی�وار یک 

کارخان�ه تولی�د بت�ن در ش�هرک 
کارون واق�ع در جن�وب ته�ران در 
عصر پنجش�نبه، س�ه کارتن خواب 
که در پیاده رو مش�غول اس�تراحت 
بودند زیر آوار مانده و دو نفر از آنان 
جان  باختند و کارتن خواب سوم نیز 

زخمی شد. 
مادر دختری که در آب نمای پارک جان باخت، گفت: به دفتر روحانی 

می روم تا نگذارد قالیباف حق دخترم را ضایع کند! 

تیتر اخبار

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به س��خنان سیدمصطفی میرس��لیم در مناظره دوم 
مبنی بر قانون دسترس��ی آزاد به اطالعات و عملکرد 
دولت یازدهم در این خصوص واکنش نش��ان داد.  به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، حسین انتظامی در 
واکنش به سخنان سیدمصطفی میرسلیم در مناظره 
دوم مبن��ی بر قانون دسترس��ی آزاد ب��ه اطالعات و 

عملکرد دولت یازدهم در این خصوص نوشت: 
»قانون انتش��ار و دسترس��ی آزاد ب��ه اطالعات در 
س��ال 88 تصویب شد اما تا اس��تقرار دولت یازدهم 
هی��چ اقدامی برای اج��رای آن نش��د. در این دولت 
س��ه آیین نامه اجرایی آن به تصویب رس��ید و ابالغ 
ش��د؛ با فرم��ان رئیس جمهور، کمیس��یون ماده 18 
ای��ن قانون تش��کیل ش��د و مقررات گذاری های الزم 

توس��ط این کمیس��یون صورت گرفت. در ۹0 درصد 
دستگاه های دولتی، مدیر مربوط منصوب شده البته 
ب��رای جلوگیری از س��اختار جدید، ای��ن مدیران با 
حفظ س��مت، منصوب شده اند. با وجود پیگیری های 
متعدد متأس��فانه س��ایر دس��تگاه ها غی��ر  از دولت، 
هنوز همکاری الزم را ش��روع نکرده اند. س��ایت های 
دس��تگاه های دولتی بر این اس��اس تغیی��ر کردند و 
اطالعات را منتشر می کنند. انتشار جداول اطالعاتی 
و فرآینده��ای الکترونیک از این جنس اس��ت. عالوه 
بر س��ایت های دس��تگاه، س��ایت عمومی درخواست 
اطالعات نیز توس��ط وزارت ارتباطات طراحی ش��ده 
است. کمیس��یون ماده 18 به اعتراضات متقاضیانی 
که دستگاه ها، در ارائه اطالعات درخواستی آنها تعلل 

می کنند، رسیدگی و احقاق حق می کند.«

واکنش معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به سخنان میرسلیم

س�خنگوی  امی�رزاده،  همای�ون    
سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران در پی اتفاقات ناشی از بارش 
باران در شهر آفتاب در سومین روز 
نمایش�گاه کت�اب و تعطیل�ی برخی 
ش�هرداری  از  غرفه ه�ا  و  س�الن ها 

تهران انتقاد کرد
دن گ�وردون، بازیگ�ر کهن�ه کار آمریکای�ی ک�ه در فیلم ه�ای 
»آس�مانخراش جهنم�ی«، »بولی�ت« و  »پاپی�ون« کن�ار اس�تیو 

مک کویین نقش آفرینی کرده بود، در 9۰ سالگی از دنیا رفت.

تیتر اخبار

باشگاه وردربرمن با جادوی مربی ایرانی خود از تیمی 
در ورطه س��قوط به مدعی کسب سهمیه یورولیگ در 
بوندس لیگا تبدیل شد تا همه نگاه ها به مردی 3۷ ساله 

روی نیمکت سبزپوشان دوخته شود. 
در این بین رکوردهای این تیم در 1۲ هفته گذشته 
بیشتر از قبل جادوی مربی جوان ایرانی را به رخ کشید 
ت��ا جایی که هفته نامه کیکر در ش��ماره جدید خود در 
گزارش��ی مفصل به بیدار ش��دن غول فوتبال آلمان از 
خواب زمس��تانی پرداخ��ت و در مهم ترین بخش این 
گزارش روند تمدید قرارداد الکس��اندر نوری را بررسی 
کرد. به نوش��ته کیکر و همچنین یکی از س��ایت های 
معتبر ش��هر برمن، روند تمدید ق��رارداد مربی ایرانی با 
باشگاه وردربرمن در دو هفته گذشته سرعت بیشتری 

به خود گرفته و چه بسا اگر برخی شروط نوری و مدیر 
برنامه هایش در راه تمدید وجود نداشت، چند روز پیش 
 قرارداد جادوگر ایرانی نیمکت سبزپوش��ان برمن تا سه 
فصل آینده تمدید می ش��د؛ ش��روطی که کیکر مدعی 
شده بیشتر روی مس��ائل مالی و همچنین شخصیتی 
ای��ن مربی جوان تأکید دارد که به نوعی تضمین کننده 
آینده او در نیمکت رهبری باشگاه باشد. فرانک بائومن، 
مدیر فنی و س��ازمان فوتبال باشگاه که مرد شماره دو 
باشگاه قلمداد می شود در این خصوص به کیکر گفت: 
»مذاکرات بدون مش��کل در جریان اس��ت و طرفداران 
نباید زیاد نگران آینده نیمکت باش��ند چون باشگاه به 
راحتی سرمایه ای همچون الکس��اندر نوری را از دست 

نخواهد داد.« 

مدیر فنی باشگاه وردربرمن: الکساندر نوری را به سادگی از دست نمی دهیم

  جش�ن برگزیدگان حوزه فرهنگ 
و ورزش امروز س�اعت 14 در س�الن 
همایش ه�ای کتابخانه مل�ی برگزار 
می ش�ود. قرار است در این جشن از 
امیر حاج رضایی، کارش�ناس فوتبال 
و همچنین ابراهیم افشار، نویسنده 
و روزنامه ن�گار به عن�وان دو چه�ره 

شاخص این عرصه تقدیر شود
شجاع خلیل زاده، مدافع سپاهان به پرسپولیس پیوست و قراردادی 

دو ساله با قهرمان لیگ بست

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

رئیس مجلس شورای اسامی با تاکید بر اینکه ایران در موضوع هسته ای به تعهدات خود پایبند است، گفت دست کاری کردن توافق هسته ای می تواند مسائل جدیدی ایجاد کند.   عکس: شانا

دومی��ن مناظ��ره انتخابات��ی یک پال��س معن��ادار داش��ت؛ رقابت 
درون جریان��ی کاندیداهای اصولگرا آغاز ش��ده اس��ت. دیگر خبری از 
یکه تازی های قالیباف نیست، دوستان اصولگرای آقای شهردار حاال در 

قامت یک رقیب سخت وارد میدان شده اند. 
به گزارش خبرآنالین، آنها که سیاس��ت را با حوصله دنبال می کنند 
حاال دقیقا فهمیده اند که چرا حس��ن روحانی این بار متفاوت از س��ال 
۹۲ و با تاکتیک جدیدی وارد مبارزات انتخاباتی شده است. پیش بینی 

او درست بود؛ راستگرایان گرفتار هم شده اند، درست در وقت مقرر. 
بای��د وضعیت امروز را آنالیز کرد؛ اینکه چگونه ش��ده که س��ه نامزد 
راس��تگرا از رقابت با روحانی به رقابت با هم رس��یده اند؟ یک موقعیت 
تعیین  کننده؛ »واگرایی« راستگرایان و »همچسبی« دولتی ها، عقربه ها 
را به نفع حسن روحانی می چرخاند. باید عملکرد این سه نامزد اصولگرا 
در دومین مناظره را که در اس��تودیوی 11 رس��انه ملی انجام شد زیر 

ذره بین برد.
 

سیدابراهیم رییسی وارد رقابت رودر رو با آقای شهردار شد
پیش بینی ها درس��ت بود؛ هر  چقدر که او در مناظره پیشین خود را 
در س��ایه نگه داش��ت که هزین��ه ای از چالش برانگیزی های محمد باقر 
قالیباف از جیب او پرداخت نش��ود، حاال این ب��ار آمده بود که خودی 
نشان دهد؛ آمده بود که ریزش رأی جمعه قبل را جبران کند. او برای 
پی��ام دادن به بدن��ه اش برنامه ریزی کرده بود. نکته اما این اس��ت که 
ابراهیم رییس��ی قبل از اینکه با حسن روحانی مواجه شود رقابت را از 
مواجهه با محمدباقر قالیباف ش��روع ک��رد. او چند دقیقه بعد از اینکه 
محمد باقر قالیباف تالش کرد مجادله جدیدی را با حسن روحانی آغاز 
کند رو به دوربین نگاه کرد و گفت: »ما ش��ش کاندیدا در اینجا حضور 
پی��دا کرده ایم تا برنامه های مان را برای مردم مطرح کنیم و آنها از این 
برنامه ها به نتیجه برس��ند و این حق مردم است، اما بحث های دیگری 

که حق مردم را ضایع کند به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.«
ی��ک دیالوگ غیرمنتظره که بیش از هم��ه قالیباف را بهت زده کرد. 
رییس��ی البته یک روز قبل از این مناظره یک س��ورپرایز برای قالیباف 
داشت. مس��تند انتخاباتی او که نام کنسرت مردم داشت قبل از اینکه 
حس��ن روحانی را هدف قرار دهد، روی سبد رأی قالیباف در دو سطح 
هدف گذاری کرده بود؛ در سطح نخست او تالش کرده بود که سرمایه 
اجتماعی قالیب��اف را در محل تولد مشترک ش��ان تصاحب کند. فیلم 
او قبل از اینکه کش��وری باش��د اس��تان خراسان را نش��انه گرفته بود، 
در س��طح دیگر س��یدابراهیم رییس��ی در بخشی از س��بد رأی خود با 
محمدباقر قالیباف مش��ترک است. این اشتراک دقیقا در جایی از رأی 
طبقه محروم است؛ نقطه ای که ابراهیم رییسی تمام امید خود را به آن 
معطوف کرده است. او که خیالش از رأی بخش ایدئولوژیک این بخش 

از طبقه محروم راحت ش��ده است و می داند با کمپین هایی که جلیلی 
ب��رای او انجام داده قالیباف هیچ شانس��ی در این بخش ندارد روی آن 
بخشی هدف گذاری کرده که قالیباف به آن امید فراوانی دارد؛ به بخش 

معیشت گرای طبقه محروم. 
سیدابراهیم رییسی البته در ادامه تالش فراوانی کرد تا خود را مقابل 
حس��ن روحانی قرار دهد. در هر فرصتی که تایمر زمان س��نج برای او 
آغاز به کار می کرد، بدون آنکه چندان توجهی به »محتوا« داشته باشد، 
»فرم« انتقادی می گرفت و زبان به اعتراض می گش��ود. نکته جالب این 
بود که ب��از هم در این بخش افزایش تح��رک او محمد باقر قالیباف را 
نگران می کرد. او دقیقا همان حرف های قالیباف را تکرار می کرد حتی 
با همان واژگان. حاال این شکستن سکوت رییسی موجب شده بود که 
قالیباف دیگر چندان به چش��م نیاید. رییسی همزمان در دو سطح کار 
می کند؛ اول تالش می کن��د خود را تبدیل به قطب این انتخابات کند 
ب��رای این منظ��ور باید وضعیت »یک به یک« با حس��ن روحانی پدید 

آورد؛ وضعیتی که آن را از عصر روز جمعه کلید زده است. 
اما در س��طح دوم او حرکتی را از همان ابت��دای انتخابات کلید زده 
و تح��والت را هم در همین راس��تا مدیریت می کند. او در این س��طح 
محمد باق��ر قالیباف را رقیب اصلی خود می داند. تا قبل از عصر جمعه، 
او با واس��طه این رقابت را دنبال می کرد حاال دیگر ش��خصا این وظیفه 

را بر عهده گرفته است.
 

محمد باقر قالیباف؛ سیاستمداری عجول و کم طاقت
جمعه روز خوبی برای قالیباف نبود. همیشه همین طور است؛ سیاست 
را با عجله دنبال می کند؛ »صبر«، کمیاب ترین عنصر در سیاست ورزی 
اوس��ت. او هر چه داشت در مناظره قبل رو کرده بود؛ حاال او مانده بود 
و صحنه ای از رقابت س��خت می��ان نامزدها که همگی برخالف مناظره 
قبل حرف های زیادی برای گفتن داش��تند. خواس��ت ت��ا باز از عنصر 
چالش برانگیزی بهره گرفته و باز به مجادله با حس��ن روحانی بپردازد. 
روحانی اما تیزهوش تر از اوس��ت؛ خود را وارد حاشیه نکرد و در پاسخ 
حرف هایی زد با خاصیت تحریک کنندگی طبقه متوس��ط که قالیباف 

بداند اگر ادامه دهد؛ باید به کلی با رأی این طبقه خداحافظی کند. 
او اکن��ون ی��ک ش��لختگی عجیب��ی در تاکتی��ک و راهبرده��ای 
انتخابات��ی اش دارد. قالیباف دوباره از تی��م انتخاباتی اش که او را برای 
مناظره و مبارزه ارنج می کنند ضربه خورده است. آنها در این دو هفته 
لطمات عجیبی به او زده اند. همان اتفاق دو انتخابات پیش��ین در حال 
تکرار اس��ت. قالیباف در هر دو انتخابات قبل در نظرس��نجی ها جایگاه 
خوبی داش��ت، اما هر بار مثل این بار وقتی مش��اوران وارد ش��ده اند او 
را تغیی��ر داده اند و فرد دیگری از او س��اخته اند ک��ه رأی اش را ریخته 
اس��ت. حاال هم همین شده اس��ت؛ او یک محمد باقر قالیباف است که 

در وضعی��ت عجیب و غریبی گیر کرده اس��ت؛ تک��رار همان موقعیتی 
که در س��ال های 84 و ۹۲ آن را تجربه کرده است و بهترین تفسیر را 
در مورد وضعیت او حس��ن روحانی در مناظره دیروز داش��ت؛ آنجا که 
به او گفت: »رئیس جمهور، رئیس جمهور همه مردم اس��ت و امام )ره( 
هم فرمود که همه با هم باش��ید. پس دس��ته بندی های بی مورد نکنیم 
و کپی برداری ه��ای بی رب��ط انجام ندهیم. یک جایی چند س��ال پیش 
جنبش ۹۹ درصدی ش��کل گرفت، اینکه ما امروز بیاییم و در سال ۹6 
بگوییم جنبش ۹6 درصدی ش��کل گرفته اس��ت چه معنایی دارد؟ این 
کاره��ا را نکنید.« هم بی پش��توانه بودن جنب��ش ۹6 در صدایش را به 
رخش کش��ید و هم اینکه به روی آورد که می داند برنامه انتخاباتی اش 

یک کپی کاری است و اصالت بومی ندارد. 
او که در هفته گذش��ته با خبر بد حمایت جامعه مدرسین از ابراهیم 
رییسی رو به رو شده؛ حاال تنهایی عجیبی را حس می کند. فرد چندان 
مطرح��ی در میان اصولگرایان از او حمایت نمی کند و او اکنون بهتر از 
هر کس��ی می داند که روزهای پیش رو، ساعات سختی برای او خواهد 
داش��ت. می دان��د که ممکن اس��ت همین روزه��ا و در فاصله اندک به 
انتخاب��ات، رقابت را ترک کن��د؛ یک تصمیم غیر منتظره که ش��اید از 

فشارهای بی امان راستگرایان به او حاصل شود.
 

میرسلیم؛ یک کاندیدای چالش برانگیز شد
دفت��ر قدیمی موتلفه در خیابان خردمن��د حتما روز جمعه متفاوتی 
را پش��ت س��ر گذاش��ته اس��ت. جوان ه��ا و پیرمرده��ای ای��ن حزب 
قدیم��ی البد دیروز در اتاق های این س��اختمان ب��ه تلویزیون زل زده 
و فریاد های احس��نت احسنت ش��ان بلند بوده اس��ت. آنها حاال نسبت 
به خیلی از تش��کل ها و احزاب جناح دس��ت باال را دارند. نامزدش��ان 
در انتخاب��ات حض��ور دارد و در مناظره دوم حتی بهت��ر از محمد باقر 
قالیباف ظاهر ش��ده است. او اگر چه آمارهایی داد که با تکذیب نهادها 
و وزارتخانه های دولتی مواجه ش��د، اما در فرم بسیار خوب عمل کرد. 
هم از زبان بدن به خوبی اس��تفاده می کرد و هم در بیان تقریبا تالش 
داش��ت تا چالش برانگیز ش��ود. مس��ئله اما این بود که تقریبا نه حسن 
روحان��ی، نه اس��حاق جهانگیری و نه حتی مصطفی هاش��می طبا او را 
ج��دی نمی گرفتند. گاه خنده، گاه لبخندی معنا دار و بیش��تر عبور از 

چالش برانگیزی های او تاکتیک مواجهه با او شده بود. 
حاال آنچه از مناظره دوم از منظر بررسی نامزدهای اصولگرایان باقی 
مانده این اس��ت که به صورت طبیعی س��طح رقابت محمد باقر قالیباف 
و ابراهی��م رییس��ی ب��اال خواهد رفت. آنه��ا برای مان��دن در انتخابات 
ت��الش می کنند؛ یک تالش بی فرجام که ش��اید در چن��د روز آینده با 
خداحافظ��ی یکی از آنها به اتمام برس��د. این را می ش��ود به خوبی از 

مناظره و پس لرزه های آن در ساعات بعد از آن فهمید. 

یک تحلیلگر اصالح طلب معتقد است که سیدمصطفی هاشمی طبا 
بهترین عملکرد را در مناظره دوم از خود به جای گذاش��ته اس��ت.  
به گزارش تس��نیم، عباس عبدی تحلیلگر اصالح طلب پس از اتمام 
مناظ��ره دوم کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری نظر 

خود راجع به این مناظره را اعالم کرد. 
عبدی معتقد اس��ت: مناظره بی��ش از اینکه جای ارائه دیدگاه ها 
تلقی شود برای تخریب استفاده شد و بعید است که چنین چیزی 
مطل��وب مردم باش��د؛ البته تخریب و نقد ط��رف مقابل هم جزیی 

از مناظره است ولی از ابتدا معلوم بود که برای این کار آمده اند. 
وی ادامه داد: برخی پاسخ ها کلی بود و ربطی به سوال ها نداشت. 

جامعه در پایان کمتر متوجه شد که چه برنامه ای دارند. در مجموع 
این مسئله به دلیل ضعف ساختار این مناظره و جانبداری تاریخی 
صدا و سیما بود که نمی تواند برنامه پویایی را شکل دهد. به نظرم 
اس��تقبال از مناظره بعدی کمتر خواهد ش��د؛ ای��ن مناظره برخی 
افراد را نسبت به آینده ناامید می کند، آقای قالیباف باید نگاه خود 
را تغیی��ر دهد، آقای روحانی و جهانگیری یک بار برای همیش��ه از 

شنیدن و پاسخ دادن به مطالب او صرف نظر کنند. 
این تحلیلگر اصالح طلب تاکید کرد: بهتر از همه هاشمی طبا بود 
که توانس��ت ایده های ایجابی تری بیان کند، البته آقای جهانگیری 
هم س��عی کرد امید به آینده را زنده کند ولی به نظرم هنوز مانده 

تا مردم را به آینده امیدوار کرد. ادعاهای آقای رییس��ی و قالیباف 
هم بیشتر نوعی ادعای بالدلیل است. آقای رییسی سعی کرد کمی 
وارد میدان شود و از حاشیه بیرون آید تا حدی این کار را کرد ولی 
نکته ایجابی نداش��ت. اظهارات و جمالت این همانی وی کمکی به 
مردم و فهم مس��ائل نمی کند. در ابتدا گفت که اگر درس��ت عمل 
کن��د آثار مثبتی دارد و اگر درس��ت عمل نکن��د آثار منفی دارد! ! 
آخر این جمله چه چیزی دارد؟ آقای میرس��لیم هم خواست وارد 
میدان ش��ود که شد ولی چون جدی نگرفته بودند کسی جواب او 
را ن��داد. ب��ه نظرم مناظره در نهایت چهار ب��ه دو به نفع روحانی و 

جهانگیری بود. 

ظهور رییسی، قالیباف را شوکه کرد؛ میرسلیم از سایه بیرون آمد

کدام نامزد اصولگرا خداحافظی خواهد کرد؟ 

پدیده دومین مناظره انتخاباتی از نظر عباس عبدی

مناظره در نهایت 4 به 2 به نفع روحانی و جهانگیری بود

شایستگی برخی دیالوگ های مناظره ها برای دریافت اسکار

پیروز مناظرات، پیروز انتخابات نیست
رئیس دانش��کده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی گفت فرد 
پیروز مناظرات لزوما برنده انتخابات نخواهد بود و شناخت عمیق مردم 

از سوابق اجرایی نامزدها نیز بسیار مهم است. 
محمد مه��دی فرقان��ی در گفت وگو ب��ا ایرنا، در ارتباط ب��ا برگزاری 
مناظره های تلویزیونی افزود: برگزاری مناظره یک ابزار مناس��ب برای 
تولید ش��ناخت و آگاهی است تا جامعه بتواند انتخاب دقیق تری داشته 
باشد. مش��روط بر اینکه آداب اخالقی مناظره به خصوص در سرزمینی 

که اسالمی و انقالبی است، رعایت شود. 
وی تصری��ح کرد: چنین نیس��ت ک��ه هر چه پرخاش��گری، تخریب 

و اتهام زن��ی به طرف مقابل بیش��تر باش��د، بخت نام��زد مهاجم برای 
رئیس جمهور ش��دن بیشتر می شود بلکه تجربیات بین المللی و داخلی 
نش��ان می دهد ک��ه در چنین مواردی بر محبوبی��ت و آرای رقیب نیز 
افزوده خواهد ش��د.  فرقان��ی ادامه داد: متاس��فانه حجم تخریب های 
ص��ورت گرفته در این مناظرات به قدری تکان دهنده بود که گویی در 
مملکتی زندگی می کنیم که در و دیوار آن را فساد و بحران های عمیق 
و غیرقاب��ل حل فرا گرفته اس��ت و انگار نه انگار که دولت های مس��تقر 

جمهوری اسالمی همه برآمده از انقالبی مردمی بوده اند؟ 
عضو انجمن جهانی تحقیق در افکار عمومی تاکید کرد: اگر بسیاری 

از این منفی گرایی ها توسط روشنفکران و دانشگاهیان در سطح جامعه 
مطرح می ش��د، آنان قطعا متهم به سیاه نمایی و حرکت برخالف منافع 
و مصالح ملی می شدند.  فرقانی تاکید کرد: عده ای از برخی فیلم هایی 
که جوایز معتبر بین المللی را به خود اختصاص می دهند به دلیل تیره 
و ت��ار، ناامید کننده و غیرقابل تحمل نش��ان دادن فضای داخلی انتقاد 
می کنن��د، حال این پرس��ش پیش می آید که می��زان منفی گرایی این 

مناظرات بیشتر است یا آن فیلم ها؟ 
وی افزود: به نظر اگر از این دیالوگ های منفی یک فیلم س��ینمایی 

ساخته شود، حتما جایزه اسکار را به خود اختصاص می دهد! 
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مدیریتکسبوکاربازاریابیوفروشفرصتکسبوکار

تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور 
برای سرمایه گذاری
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برندینگ شخصی چیست؟ 
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چرا تشخیص فرصت ها و ایده های 
کارآفرینی مهم است؟ 
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بررسی شیوه های مدیریت کارمندان براساس تحقیقات هاروارد بیزینس

 دردسرهای
مدیریت کارمندان 

گزارشی از کسب و کار راه اندازی سوپرمارکت ها

 برای شروع 60 میلیون رهن مغازه 
و50 میلیون جنس نیاز است

زمان، عامل گران بها و غیرقابل تکرار

مدیریت کارمندان همیشه یکی از دردسرهای تمام نشدنی دنیای کسب وکار بوده است. مواجه شدن با افرادی که به 
تنهایی در بدنه شرکت مشغول به فعالیت بوده و به سختی با دیگران هماهنگ می شوند، یکی از پدیده های طبیعی در 
تمامی سازمان هاست. با این حال باید توجه داشت که چنین امری باعث اخالل در روند فعالیت هماهنگ تیم شرکت 
خواهد ش��د. بر همین اساس در مقاله حاضر ش��یوه های تعامل با چنین کارمندان دردسرسازی به قلم کارولین اوهارا، 

فارغ التحصیل رشته اقتصاد دانشگاه لندن، در مجله هاروارد بیزینس مورد بررسی قرار گرفته است. 
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مروری بر چند ایده تبلیغاتی دیوانه وار

فرصـــت خریـــد هوشــمندانه
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در روزه��ای اخیر فضای حاکم بر کش��ور متاثر از 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر 
و روس��تای پیش رو بوده و تحلیل ه��ای متفاوتی از 
این فضای انتخاباتی صورت می پذیرد. اما یک مشاور 
مدیریت فارغ از تحلیل های سیاس��ی موفقیت در هر 
عرص��ه رقابت��ی را از حوزه علم مدیری��ت و از منظر 
یک مشاور می بیند. علم روز مدیریت می گوید پشت 
ه��ر موفقیت خصوصا در ی��ک رقابت جدی و معتبر 
اصول��ی از مدیریت و راهبری نهفته و این اصول جز 
از طریق مشاوران توانمند عملیاتی نشده و منتج به 
نتیجه نمی شود. در ادامه بر اساس اصول مدیریت و 
بازاریابی سیاسی به اختصار سیر حرکت یک کمپین 

انتخاباتی موفق تبیین می شود.
در یک رقابت انتخاباتی در هر س��طح و نوعی که 
برگزار می ش��ود ماموریت کمپی��ن انتخاباتی کامال 
مشخص است و آن جذب تعداد بیشتری از آرا است. 
اما برای پاس��خ به این پرس��ش که این تعداد بیشتر 
چه مقدار است نیاز به تحقیق و مطالعه در خصوص 

رقابت  انتخاباتی مورد نظر داریم.
در واق��ع کاری ک��ه در ق��دم اول ب��رای ی��ک 
کمپی��ن انتخاباتی بای��د انجام ش��ود تعیین مقصد 
نهای��ی و چش��م انداز مورد نظر اس��ت و ای��ن مهم با 
مطالع��ه و تحقیق حاصل می ش��ود. این تحقیق باید 
حتی االمکان تمامی جوانب انتخابات را مورد بررسی 
قرار دهد. یک کمپین انتخاباتی موفق در این مرحله 
تاریخچ��ه انتخابات مورد نظر و دالیل شکس��ت ها و 
پیروزی های گذشته را مورد مطالعه قرار می دهد. در 
این بررسی نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفته 
شود محدوده جغرافیایی و جمعیتی انتخابات است. 
به این معنی که این انتخابات در کدامیک از سطوح 
ملی، استانی، محله ای و... برگزار می شود؟ مخاطبان 
از کدام گروه ها و اقش��ار هستند؟ چنانچه مخاطبان 
رقاب��ت انتخاباتی متنوع باش��ند آنچ��ه اهمیت دارد 
دس��ته بندی این گروه ها و خواسته های آنها است و 
نهایتا وضعیت جاری و فضای فعلی حاکم بر جامعه ، 
نقاط ق��وت و ضعف نامزد متعلق ب��ه کمپین و رقبا 

مورد بررسی قرار می گیرد.
نتایج حاصل از این بررس��ی ها ب��ه ما می گوید که 
نام��زد مورد نظر ما حداقل به چه ح��دود رأی برای 
انتخاب ش��دن نیاز دارد. این ع��دد تخمینی باید با 
توجه به فضای رقابت در یک ضریب اطمینان ضرب 
ش��ده و نتیجه به دس��ت آمده تعداد آرایی است که 

کمپین انتخاباتی باید به دست آورد. 
دستیابی به این تعداد آرا حاصل دو مولفه است:

ال��ف( تع��داد مخاطبی که تصویر حاصل ش��ده از 
نامزد انتخاباتی را مطلوب دانسته و به آن عالقه مند 

شده اند.
ب ( درص��دی از ای��ن مخاطب��ان آنق��در ترغیب 
شده اند که حاضر به حضور در پای صندوق و ریختن 

آرا در صندوق رأی هستند. 
از ای��ن مرحل��ه به بع��د تمام��ی فعالیت های یک 
کمپی��ن انتخاباتی موفق باید به ص��ورت یکپارچه و 
هماهن��گ در راس��تای به حداکثر رس��اندن این دو 
مولفه باش��د. بنابرای��ن از اینجا به بع��د وظیفه یک 

کمپین این است که گروه های بیشتر و بزرگ تری را 
جذب کرده و به شکلی عالقه به مشارکت و انگیزه را 
در بین افراد جذب شده ایجاد کند که آنها را مجاب 

به حضور پای صندوق آرا نماید.
البته این به آن معنی نیست که نامزدهای انتخاباتی 
سعی کنند همه گروه های رأی دهنده را جذب کنند. 
زیرا بسیاری از افراد س��الیق و منافع متفاوت و گاه 
متض��اد دارند، بنابراین یک نام��زد انتخاباتی نه تنها 
امکان جذب همه س��لیقه ها را ن��دارد، بلکه اصرار بر 
این روش باعث می ش��ود بخش های��ی از جامعه که 
به صورت بالق��وه عالقه مند به نامزد موردنظر بوده اند 
از دست بروند. به همین دلیل است که تقسیم بندی 
درست جامعه به گروه های کوچک تر و هدف گذاری 
صحی��ح آنها می توان��د از نقاط عطف ی��ک کمپین 

انتخاباتی موفق باشد.
بخش بندی جامعه به دو روش محدوده جغرافیایی 
و اقش��ار اجتماع��ی ص��ورت می پذی��رد معموال در 
بخش بن��دی جغرافیای��ی چارچوب ه��ا مش��خص و 
تصمیم گیری س��اده تر اس��ت، اما مرزبندی اقش��ار 
مختل��ف جامع��ه پیچی��ده و گاه می توان��د همراه با 

تعارضاتی باشد. 
یک کمپین انتخاباتی موفق پس از آنکه بازار خود 
را به گروه های مختلف تقس��یم کرد برای مش��خص 
کردن اینکه روی س��خن نام��زد انتخاباتی اش با چه 
کس��انی هس��ت باید گروه های هدف خود را انتخاب 
کند. در انتخ��اب گروه هدف چند نکته اساس��ی را 

باید در نظر داشت:
1 - همخوان��ی ارزش ها و خواس��ته های گروه های 
هدف گذاری ش��ده با یکدیگر و با ارزش ها و س��وابق 

نامزد انتخاباتی 
2 - کافی ب��ودن جمعیت گروه ه��ای هدف جهت 
دس��تیابی به آرای��ی که برای پی��روزی تخمین زده 

شده است
3 -می��زان دق��ت داده هاي جمعیت شناس��ي و در 

نتیجه دقت در بخش بندی صورت گرفته 
4 - بررسی وجود نامزدهایی که سوابق و ارزش های 
مش��ابه داش��ته و نامزد کمپین شما مجبور است که 

سبد آرای گروه های هدف را تقسیم کند.
در کمپین هایی که براس��اس مدل تعاملی ش��کل 
گرفته ان��د کلیه مراحل قبل از طریق برقراری تعامل 
با گروه ه��ای مختلف جامعه و ی��اری گرفتن از آنها 
ش��کل می گیرد که بسیار موثر اس��ت. با این وجود 
اثرگذاری اصلی کمپین های تعاملی از مرحله انتخاب 

پیام انتخاباتی بروز می کند.
ی��ک کمپی��ن انتخاباتی پس از تعیی��ن گروه های 
مخاطب وظیفه دارد پیام های ارسالی آنها را با توجه 
به مس��ائل مهم و مورد توجه جامعه تعیین کند. در 
یک کمپی��ن تعاملی که بر پایه تعامل و مش��ارکت 
اعضای جامعه ش��کل می گی��رد، بازخوردها و عالیق 
مخاطبان هدف بدون واس��طه و با دقت بیشتری به 
دس��ت آمده و در طراحی پیام های ارس��الی بس��یار 
کم��ک می کند. در هر ص��ورت در طراحی پیام باید 
دقت ش��ود که تفاوت های نام��زد انتخابی کمپین با 
رقبا مش��خص شود، پیام ساده و کوتاه باشد، با قلب 

و احساس��ات گروه ه��ای هدف ارتباط برق��رار کند، 
صادقانه بوده و با ارزش ها و س��وابق نامزد انتخاباتی 
در تضاد نباش��د. پیامی که این خصوصیات را داشته 
باش��د به شکل طبیعی و به صورت مداوم در کالم و 
ادبیات نامزد انتخاباتی تکرار شده و به گونه ای با دل 
و جان مخاطب هدف ارتباط برقرار می کند و آنها را 
برای دادن رأی به نامزد مطلوب ش��ان به پای صندق 

رأی می کشاند. 
دلیل��ی ندارد ک��ه آنچ��ه منظور گوینده هس��ت 
و توس��ط او گفته می ش��ود عینا به وسیله مخاطب 
دریاف��ت ش��ود. بنابراین ب��ا توجه  ب��ه مهارت ها و 
توانمندی ه��ای ذاتی نامزد انتخاباتی در بیان مطالب 
اس��تراتژی های انتقال پیام تدوین می ش��ود. لذا در 
این مرحل��ه باید با درنظر گرفت��ن مهارت ها و تیپ 
شخصیتی نامزد متعلق به کمپین ، محتوا و نوع پیام، 
رقبای انتخابات��ی، مخاطبان هدف و فضای حاکم بر 

رقابت ابزار و زمان انتقال پیام را مشخص کند.
نکته دیگری که در طراحی اس��تراتژی های انتقال 
پیام باید مد نظر قرار گیرد پاس��خگویی مناس��ب به 
پیام ه��ا و اتهام��ات احتمالی که رقب��ا وارد می کنند 
اس��ت. به این منظور کمپین انتخاباتی موظف است 

که به چهار سوال پاسخ دهد:
1 -م��ا درباره خودمان چه مي گوییم؟ 2 - ما درباره 
رقبا چه مي گوییم؟ 3 - رقبا درباره ما چه مي گویند؟ 
4 - رقبا درباره خودش��ان چه مي گویند؟ در پاس��خ 
ب��ه این س��واالت باید کامال واقع بین ب��ود و به دقت 
نق��اط قوت و ضعف نام��زد انتخاباتی مان و فرصت ها 
و تهدیده��ای احتمالی را که می توانند در معرض او 
قرار گیرند در نظر گرفت و استراتژی مناسبی جهت 
انتقال پیام تهیه کرد. پاس��خگویی دقیق و درس��ت 
به این س��واالت باعث می شود در مسیر رقابت هیچ 
مطلبی نامزد انتخاباتی را در موضع انفعال قرار ندهد.

یکی از خروجی های برنام��ه راهبردی انتقال پیام 
تعیی��ن زم��ان و ابزار انتقال هریک از پیام ها اس��ت. 
این ابزارها بسیار متنوع هس��تند و می توانند شامل 
افراد کمپین و حامیان نامزد انتخاباتی، رس��انه های 
مکتوب، رادیو و تلویزیون، تابلوهای اطالع رس��انی و 
تبلیغاتی، فضای مجازی و... باشند. این ابزارها به دو 

دسته هزینه بر و رایگان تقسیم می شوند. 
در ح��ال حاضر با توجه ب��ه ابزارهایی که فناوری 
در اختی��ار نامزدهای انتخاباتی قرار داده و اقبالی که 
در جامعه م��ا از فضای مجازی وجود دارد کمپین ها 
می توانند از این ابزار رایگان به شکلی بسیار اثربخش 
استفاده کنند. توجه به اینکه در کمپین های تعاملی 
تمرک��ز اصل��ی بر تعام��ل و ایج��اد ح��س تعلق و 
هویت بخش��ی به مخاطبان است. استفاده از امکانات 
فضای مجازی بسیار موثر است، چراکه از این طریق 
ام��کان تعامل و مش��ارکت افراد به س��ادگی فراهم 

می شود.
در ه��ر صورت ت��ا روز رأی گیری اس��تراتژی های 
انتقال پیام باید به گونه ای ادامه پیدا کند که نه تنها 
مخاطب بیشتری جذب کند، بلکه در روز رأی گیری 
انگیزه حضور در پای صندوق را هم به همراه داشته 

باشد. 

بازاریابی سیاسی در خدمت عرصه های انتخاباتی
یادداشت
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بهترین ایده ها برای کمپین های بزرگ لزوما هزینه زیادی 
ندارند. 

بس��یاری از ویدئوهای یوتیوب که با دوربین گوش��ی های 
هوشمند فیلمبرداری شده اند می توانند به اندازه تبلیغی یک 

میلیون دالری در تلویزیون مؤثر باشند.
 به راه انداختن کمپین در زمان و موقعیت درس��ت باعث 

بیشتر دیده شدن شما می شود.
 ایده های��ی که در این مطلب به آنها پرداخته ش��ده همه 
یک ویژگی مشترک دارند؛ آنها استادانه موفق به جلب توجه 

مخاطبان شان شده اند.  

کمپین آگاهی بخشی درباره گرمایـش زمین در 
ونکوور 

هدف: معطوف کردن توجهات به مشکل گرمایش زمین 
نتیجه: مطرح ش��دن در صدها وب��اگ، روزنامه و برنامه 

خبری
س��ازمان های  از  می توانن��د  کوچ��ک  کس��ب و کارهای 
غیر انتفاع��ی- که ب��ه دلیل بودجه تبلیغاتی محدودش��ان از 
ایده ه��ای غیر متع��ارف اس��تفاده می کنن��د- درس بگیرند. 

ساکنان ونکوور هنگامی که Offsetters )سازمانی کانادایی 
ک��ه به کمپانی ها و افراد درباره چگونگی کاهش انتش��ار گاز 
کربن مش��اوره می دهد( قایقی را از ساختمانی آویزان کرد و 
در زی��ر نیمکت های پارک ه��ا جلیقه نجات قرار داد به درک 

بیشتری از گرمایش زمین دست یافتند.
 هدف این تبلیغ آگاهی بخش��ی درباره خطر زیر آب رفتن 

شهر های ساحلی بود.
 اج��رای ای��ن تبلیغ هزین��ه زیادی نداش��ت ام��ا پیامی 
ش��وکه کننده در خود داش��ت که باعث معطوف شدن توجه 

رسانه ها شد.
 

چوب بستنی های کلگیت
هـدف: ارتقای محص��والت برند کلگیت و آگاهی بخش��ی 

درباره سامت دهان و دندان
نتیجـه: جل��ب توجه��ات و رش��د قابل ماحظ��ه فروش 

محصوالت
آژانس تبلیغاتی Young and Rubicam’s در کش��ور 
تایلن��د ای��ده ای برای آگاهی بخش��ی به ک��ودکان پیدا کرد 
که نش��ان می دهد وقتی یک ش��رکت بازاریاب��ی با یک برند 
هم��کاری می کند چه اتفاق های خوب��ی می تواند رخ بدهد. 
کلگیت ب��ه یک تولید کننده محلی بس��تنی رج��وع کرد تا 

چوب های بستنی را به شکل مسواک بسازد.

 وقتی بچه ها بستنی را می خوردند، به چوبی مسواک مانند 
به همراه لوگوی کلگیت و شعار »فراموش نکن« می رسیدند؛ 
پیش��نهادی غریب که به کلگیت و آژانس تبلیغاتی تایلندی 

سود فراوانی رساند. 
 

بازگشت قطار اسباب بازی ولتا فروراما
هدف: س��نجش بازار به واسطه شبکه های اجتماعی برای 
راه اندازی مجدد خط تولید اس��باب بازی برای نس��ل جدید 

کودکان
نتیجه: تصمیم قاطع برای به راه اندازی مجدد پروژه

کمپانی برزیلی ولتا فروراما اس��باب ب��ازی قطاری را تهیه 
ک��رده بود ک��ه تولیدش از س��ال 1989 متوقف ش��ده بود. 
کمپان��ی اس��ترال، صاح��ب امتی��از فروراما متوجه ش��د که 
گروه های اینترنتی برند های محبوب در حال رشد است و به 
این فکر افتاد که بسنجد اسباب بازی شان توانایی جذب نسل 

تازه ای از خریداران را دارد یا نه.
 آنه��ا مراس��می را برپا کردند ک��ه در فیس بوک، توییتر و 
رس��انه های خبری س��روصدا کرد و هزاران طرفدار مشتاق 

برای آنها به همراه داشت. 
فیلم آن بیش از 600 هزار بار در یوتیوب دیده ش��د و سه 
ب��ار در میان ترند های پرطرفدار توییتر در برزیل قرار گرفت. 
طرف��داران فروراما برنامه ای چیدند که در آن قطار اس��باب 

بازی 2 بیس��ت کیلومتر در شهر تردد کند درحالی که تنها 
110 متر ریل برای آن وجود داشت.

 داوطلب��ان در چی��دن ریل در ط��ول خیابان ها و پارک ها 
مش��ارکت می کردند تا این قطار اسباب بازی سفری کامل و 

بدون قطع در طول مسیرش داشته باشد.
 کمپانی آنقدر تح��ت تأثیر واکنش های مثبت قرار گرفت 

که تولید این اسباب بازی را مجددا آغاز کرد. 

تبلیغات اتوبوسی باغ وحش کپنهاگ
هدف: حمایت از باغ وحش برای برنامه نمایش��ی ویژه اش 

بدون اتکا به تبلیغات گران قیمت در تلویزیون و رادیو
نتیجـه: بازدید کنن��دگان باغ وحش بی��ش از 30درصد 

افزایش پیدا کردند
باغ وحش کپنهاگ قصد داش��ت ب��رای نمایش خزندگان 
ت��ازه اش تبلیغات کند و فروش بلیت هایش را باال ببرد. دفتر 
تبلیغ��ات باغ وحش ایده خاقانه طراح��ی یک مار بوآ روی 
اتوبوس را -به ش��کلی که انگار وس��یله نقلیه طعمه اوست و 

قصد خرد کردنش را دارد- پیش کشید.
 تبلیغ��ات روی اتوبوس ها و متروها این روزها کار آس��انی 
است به ویژه که بسیاری از شهر ها به دنبال منابع درآمد تازه 
هس��تند و تبلیغی که بر بدنه یک اتوبوس باشد و همه شهر 

را سیر کند از چشم کسی پنهان نمی ماند. 

مروریبرچندایدهتبلیغاتیدیوانهوار
ایده های طالیی

از عکس ها استفاده کنید

یک��ی از کارمندان تعریف می کرد ک��ه کنار میز دفتر کار 
خود فضایی را مهیا س��اخته بود که در آن پنج جعبه وجود 
داشت که هریک برای نگه داری یکسری فایل ها و برگه های 
مورد عاقه وی بود. درواقع او با این کار یک موزه از مواردی 
برای خود س��اخته بود که بنا ب��ه دالیلی برایش مهم بودند. 
برخی از این موارد شامل نوش��ته های زیبا، بسته بندی های 
عجی��ب، کادوه��ای هم��کاران و... بودن��د. درنهای��ت او با 
گردآوری تمام آنها توانست برای خود یک موزه از اتفاقات و 
م��وارد جذاب محل کارش را به وجود بیاورد که نه تنها برای 
وی بلکه برای س��ایرین نیز جذابیت باالیی داش��ت. این امر 
باعث ش��د تا وی بعدها با تأسیس شرکت خود نیز بخواهد 
ب��ه همین ش��یوه عمل کند. درواقع او دریاف��ت که افراد به 
این گون��ه موارد عاقه مند بوده و ای��ن می تواند مورد خوبی 

برای پیاده کردن در کسب و کار باشد. 

ایده
اصطاح موزه س��یاه درواقع به نوعی موزه گفته می ش��ود 
که درآن موارد ش��خصی جمع آوری ش��ده است. برای مثال 
فردی تمامی مکان هایی را که در طول مدتی که در شرکت 
خود مش��غول فعالیت بوده است به همراه ذکر خاطرات آن 
گردآوری می کند. با این کار او برای خود یک موزه سیاه به 

وجود آورده است. 
ای��ن ای��ده از یکی از ش��رکت ها گرفته ش��ده اس��ت که 
توانس��ت برای خود یک موزه س��یاه فوق الع��اده ایجاد کند. 
هرشرکتی یکس��ری اخبار از خود را روی سایت، مجات و 
سایر رسانه های مختص خود به اطاع می رساند. با این حال 
این ش��رکت توانست تصمیم بگیرد تا برای خود به شیوه ای 
متف��اوت عمل کند به همین خاطر در نشس��تی که در این 
رابطه برگزار شد در آخر تصمیم گرفته شد تا ضمن منتشر 
س��اختن خبر یکسری حواش��ی و عکس های جذاب مرتبط 
ب��ا آن را نی��ز اضافه کند. این اقدام باعث می ش��د تا افراد با 
رغبت بیش��تری مطالب را دنبال کنند. درواقع این طبیعی 
اس��ت که برای مثال خبر آتش س��وزی در یکی از واحدهای 
تولیدی ش��رکت برای خوانندگان جذابیت چندانی نداشته 
باش��د و تنها به خواندن تیتر آن بس��نده کنند، اما با اضافه 
کردن عکس های مناسب و به طور کلی مواردی که می تواند 
برای خواننده جذاب باشد، می توان ارزش خبر خود را باالتر 
ب��رد و بهتر به نمایش گذاش��ت. با ای��ن کار احتمال اینکه 
افراد روی خبر بیش��تر متمرکز ش��وند و بخواهند تا بیشتر 
راجع به آن بدانند بس��یار باال خواهد رف��ت. مثال دیگر این 
امر برگزاری جلسات است. چیزی که مهم است خبررسانی 
مناس��ب و باقی موارد کم اهمیت جل��وه کنند اما فراموش 
نکنی��د ک��ه خواننده باید از مطلب ش��ما خوش��ش بیاید تا 
مش��تاق به خواندن آن ش��ود و یکی از م��وارد مفید در این 
زمینه گرفتن عکس از رخداد است. درنهایت شما می توانید 
با در اختیار داشتن مجموعه این عکس ها برای مثال گلچین 
عکس های تمامی جلس��ات برگزار شده شرکت و قرار دادن 
آن در سایت، جذابیت های شرکت خود را دو چندان کنید. 
فرام��وش نکنید که ای��ن اقدام تنها ب��رای اینکه رضایت 
بیش��تر اف��راد را به دس��ت آورید نیس��ت و نوع��ی وجهه و 
شخصیت به کار شما می دهد. با این کار شما نشان خواهید 
داد ک��ه تا چه میزان در کار خود حرفه ای هس��تید و تا چه 

اندازه قابلیت های زیادی دارید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
می خواهی��د مطلبی را در رابطه با نکات مهم برای افرادی 
که س��اعت های زیاد پشت میز می نشینند به چاپ برسانید. 
اگر برای انجام آن با به کار بردن تصویر جذابیت بصری آن 
را باال ببرید، احتمال اینکه مطلب ش��ما بیش��تر مورد توجه 

قرار بگیرد به مراتب افزایش خواهد یافت. 

نوع عکس ب��رداری نیز از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. 
ب��رای مثال کیفیت عکس باید به نحوی باش��د که چش��م 
مخاطب را به خود خیره کند و اینکه از کجا و چگونه عکس 
گرفته ش��ود باید با توجه به خواسته ش��ما باشد. به همین 
خاطراس��ت که تقریباً تمامی شرکت ها برای خود عکاسانی 
حرفه ای استخدام می کنند تا بتوانند بهترین پوشش خبری 

ممکن را داشته باشند. 

این امر یک واقعیت اس��ت که حرفه ای ترین عکس برداران 
هم ممکن اس��ت لحظه ای را از دست بدهند که خنده دار یا 
جالب اس��ت. به همین خاطر برخی از شرکت ها از حاضرین 
نی��ز کمک می گیرند و با ذکر نام آنها عکس های ش��ان را به 

چاپ می رسانند. 
برخی از ش��رکت ها برای جذاب تر کردن عکس های خود 
از مدل های عکاس��ی اس��تفاده می کنند که می تواند بسیار 

مفید باشد. 

 ssenisubllA :منبع
ترجمه: رامین پروین گنابادی 
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تبلیغات خالق

آگهی: روبات جاروبرقی LG_ شعار: جایی برای پنهان شدن گرد و خاک وجود ندارد!  

ایستگاه تبلیغات

چراغی زیبا که ماه را داخل خانه شما 
می آورد

ام بی ای نیوز: اس��تودیو طراحی هنگ کنگی کوس��پتس، در 
ادامه عرضه موفق نخس��تین چراغ ماه آس��ای قابل حمل شان 
)چراغی به ش��کل یک ماه کوچک( مدل جدید و بهبود یافته 

این محصول روشنایی اش را به بازار عرضه کرده است. 
درحالی که نخس��تین نمونه چراغ ماه آسا یک سوکت شارژ و 
دکمه ای در قس��مت زیرینش دارد، در طراحی جدید چراغ به 
ش��کل یک گوی معلق درآمده اس��ت که ماه شناور در آسمان 
ش��ب را شبیه سازی می کند و برای اینکه زیباتر جلوه کند، به 

صورت بی سیم شارژ می شود. 
برای ثابت کردن چراغ معلق ماه آسا از مگنت های نئودیمیمی 
قوی استفاده شده است. همچنین تیم کوسپتس این امکان را 
به کاربران داده است که با توجه به حال و حوصله شان بین دو 

نور زرد گرم و سفید سرد یکی را انتخاب کنند. 
ای��ن چ��راغ جدید ماه آس��ا هم اکنون در کیک اس��تارتر به 
فروش می رس��د و در دو س��ایز عرضه می شود. قیمت ها هم از 
999 دالر هنگ کنگ برای مدل کوچک تر و 1396 دالر هنگ 

کنگ برای مدل بزرگ تر آغاز می شود. 

ترجمه: علی آل  علی
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مناظ��ره انتخابات��ی، هیجان انگیزتری��ن و 
مؤثرتری��ن رخداد در کارزاره��ای انتخاباتی 
اس��ت که می توان��د تأثیر چش��مگیری در 
رش��د محبوبی��ت و مقبولیت ی��ک کاندیدا 
داش��ته باش��د ی��ا بالعک��س. در حقیق��ت 
نزدیک تری��ن و ملموس ترین وجه ش��ناخت 
زم��ان  ی��ک  در  انتخابات��ی،  کاندیداه��ای 
مش��خص. توم��اس هالبروک معتقد اس��ت 
داده هایی درباره فعالی��ت ارزیابی کاندیداها 
ک��ه  دارد  وج��ود  رأی دهن��دگان  توس��ط 
بس��یار پراهمیت اس��ت و این داده ها نشان 
از ای��ن دارد ک��ه رأی دهن��دگان می توانند 
پی��ش از مناظره برنده یا بازن��ده مناظره را 
پیش بین��ی کنند و این پیش بینی هر بار که 
مناظره ای رخ می دهد ب��رای مناظره بعدی 
دقیق تر ص��ورت می گی��رد. پ��س می توان 
انتخاباتی می تواند به طور  گفت مناظره های 
مستقیم در افزایش آگاهی مخاطبان نسبت 
به هر کدام از کاندیداها تأثیر بسیار شگرفی 
داش��ته باش��د، به ط��وری که در م��واردی 
تغیی��ر آرا نیز رخ می ده��د و عده ای تمایل 
انتخاب ش��ان تغییر می کند یا اینکه آنهایی 
که قصد شرکت کردن  نداشتند بنا به روند 
مناظره های انجام شده تصمیم به مشارکت 
می گیرند و در انتخاب سهیم می شوند، البته 
این تصمیم��ات به عملکرد کاندیدا در طول 
مناظره ها بس��تگی دارد چراکه براساس یک 
رگرسیون می توان به این مفهوم دست یافت 
که مخاطبان موارد بیان شده و واکنش های 
طرفین را به صورت تکه هایی از یک پازل در 
ذهن شان کنار هم قرار می دهند و در نهایت 
تصویر به دس��ت آم��ده می توان��د تبدیل به 
تصمیم انتخاب کاندیدای مورد نظر در زمان 
انتخابات و رای گیری ش��ود. یکی از عواملی 
که می تواند در تفس��یر نتای��ج یک مناظره 
تأثیر گذار باش��د، خصوصیات و ویژگی های 
خ��ود رأی دهن��دگان و مخاطبان اس��ت. با 
وج��ود اینکه ی��ک مناظ��ره انتخاباتی یک 
فرآیند چند بعدی است و اطالعات مختلفی 
را ب��رای رأی دهن��دگان و مخاطبان فراهم 
می آورد ولی تمام��ی این پیام ها و اطالعات 
مورد استفاده مخاطبان و رأی دهندگان قرار 
نمی گیرد. به عن��وان مثال پیام صادقانه یک 
کاندیدا در س��ایه فرافکن��ی کاندیدای دیگر 
تحت تأثیر ق��رار گی��رد و از آنجایی که در 
مناظرات انتخاباتی بیشتر براساس احساس 
مش��اهدات انج��ام می گیرد و هر ک��دام از 
طرف��داران کاندیداه��ا براس��اس احس��اس 
پی��روزی کاندی��دای خودش��ان چش��م به 
مناظ��ره می دوزند، منطق و پذیرش منطقی 
در الی��ه دوم قرار می گیرد و بر این اس��اس 
رأی دهندگان اطالعاتی را دریافت می کنند 
که برای شان جالب، مفید و کاربردی است. 
ای��ن اطالعات تبدیل به هایالیت های ذهنی 
می ش��ود که در گفت وگوهای روزمره ش��ان 
از آنه��ا به��ره می برن��د و این م��وارد دالیل 
برگ��زاری  ب��رای  می ش��ود  مس��تنداتی  و 
مناظرات درون ش��هری و بی��ن مردمی که 
هر کدام براس��اس برداش��ت های خود اقدام 
به س��خنوری می کنند. البت��ه باید افزود که 
مخاطب��ان مواردی را ک��ه دریافت می کنند 
براس��اس می��زان تجربی��ات، تحصی��الت و 
درک شان نسبت به مس��ائل سیاسی است. 
رأی دهن��دگان دارای عقای��د و اعتق��ادات 
متفاوتی هستند و یک کاندیدا را به صورت 
متفاوتی درک می کنند. حتی می توان گفت 
طرف��داران یک کاندی��دای واحد نیز ممکن 
است دالیل مختلفی برای انتخاب کاندیدای 
خودش��ان داش��ته باش��ند. همه این موارد 
است که کار اقناع مردم توسط کاندیداها را 

دش��وار می کند چرا که باید بتواند اطالعات 
چندبعدی تولید و ارائه کند تا بتواند به آرای 

حداکثری دست یابد. 
مناظ��ره دوم دوازدهمی��ن دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ای��ران روز جمعه مورخ 
15 اردیبهش��ت ماه 96 با حضور شش نامزد 
محترم با موضوع سیاس��ت و فرهنگ برگزار 
شد و حاشیه های فراوانی داشت و این برنامه 
پ��ر بود از فراز ها و فرود ها و تقابل نامزد های 
انتخاباتی با یکدیگر ولی مواردی قابل تأمل 

داشت که به آنها می پردازیم. 
1-  س��وال مهم��ی که پی��ش می آید در 
ابتدای کالم این اس��ت که اگر از دولتمردان 
دولت قب��ل در بین نامزد ها وجود نداش��ت 
واقعاً این مناظره ه��ا حول چه مبحثی اداره 
می ش��د و بیان نقد می کردند؟ اینکه تمامی 
مباح��ث در ابتدا ی��ا در انتهای زم��ان ارائه 
طرح، به نقد دولت پرداخته می ش��ود نشان 
از بی س��خنی بخش��ی از کاندیداها داشت، 
چراکه در حقیقت ماهیت مناظره ارائه و نقد 
طرح ها و برنامه های یکدیگر اس��ت و بحث 
نقد دولت بحثی است جدا و کاماًل تخصصی 
که بای��د در زم��ان و مکان دیگ��ری به آن 
پرداخت. هدف از مناظره در حقیقت تشریح 
برنام��ه برای آینده اس��ت و نقد آن توس��ط 
دیگ��ر کاندیداها نه اینکه از ابتدا تا انتها کال 
انتقاد از عملکرد دولت گذشته باشد. به نظر 
می رس��د کمی از عدالت دور اس��ت چرا که 
در این مقطع به جای اینکه کاندیداها اقدام 
ب��ه تش��ریح برنامه ها کنند بیش��ترین زمان 
خود را برای دفاع از عملکردش��ان اختصاص 
می دهن��د و زمان��ی ب��رای ارائ��ه راهکار ها، 
اینکه  طرح ه��ا و برنامه های ش��ان ندارن��د. 
عملکرد دولت ها نقد ش��ود بسیار عالی است 
ولی پیش��نهاد می شود در زمان دیگری و با 
موضوعیت دیگری بحث و تبادل نظر ش��ود 
و اصحاب رس��انه نیز این پرسش و پاسخ را 
در حوزه عملکردی چهارساله پوشش دهند 
و به تصویر کش��ند. باید اف��زود اگر هم قرار 
است در اینچنین مناظراتی نقد عملکرد های 

قبلی ص��ورت گیرد این رخداد بهتر اس��ت 
ب��رای هم��ه کاندیداها رخ ده��د چراکه هر 
کدام از نامزد ها قبل از کاندیداتوری  مسلما 

در مقام و مسندی بودند.
 

2-  تمرک��ز و تأکی��د ب��ر محت��وای قابل 
درک عوام توس��ط برخی نامزد ها که موجب 
می ش��د کمی مباحث دور از س��رفصل های 
تعیین ش��ده باش��د. همانطور که اشاره شد 
مبحث مناظره دوم مربوط به حوزه فرهنگی 
و سیاس��ی ب��ود ول��ی ع��ده ای از نامزد ه��ا 
مباحث را خیلی س��ریع به س��مت معیشت 
مردم س��وق می دادند و مس��ائل را با ربط و 
بی ربط به حوزه اقتص��ادی وصل می کردند 
و ب��دون اینکه برنامه ای مدون ارائه دهند یا 
راهکاری در حوزه فرهنگی و سیاس��ی ارائه 
کنند، اقدام به جهت ده��ی ذهن مخاطبان 
می کردند. به عنوان مثال مدام تکرار می شد 
که انجام برجام چه نتیجه ای در سفره مردم 
ایج��اد کرد و آیا مردم این تغییر را از نتیجه 
برجام لمس می کنند یا خیر؟ در ابتدا برای 
تشریح این موضوع با مفهوم رخداد و پیامد 
مس��تقیم و غیر مس��تقیم آش��نا می شویم. 
بای��د گفت ه��ر رخدادی پیامد مس��تقیم و 
غیر مس��تقیم دارد. قب��ل از کاندیداتوری و 
در حقیقت پیامد غیر مستقیم یک رخدادی 
ممکن اس��ت وابس��ته به مولفه های مختلف 
دیگر باش��د تا نمایان ش��ود. به عنوان مثال 
نمی ت��وان گف��ت که اگ��ر گن��دم خریدیم 
پس چرا نان س��ر سفره نیس��ت و چرا اهل 
خانواده بعد از خرید گندم نان را س��ر سفره 
نمی بینند. خوب مس��لما تهیه نان مستلزم 
فرآیند های تکمیلی دیگری است ولی قطعاً 
برای تولید نان، گندم الزم اس��ت. این مثال 
دقیقا مطابق با روح برجام است. در حقیقت 
برجام زیرس��اخت ایجاد تحول است و قطعاً 
نیازمند همراهی و حمایت و مشارکت خیلی 
از س��ازمان ها، دولت، مردم، قوانین و حتی 
سایر کشورهاست که به ثمر نهایی بینجامد 
و اینکه یک ش��به از برجام توقع نان بر سر 

سفره داشته باشیم مشابه همان وعده ایجاد 
5میلیون ش��غل یا رش��د اقتصادی دو و نیم 
برابری کشور یا سه برابر کردن یارانه هاست. 
نه این درس��ت اس��ت و ن��ه آن. کمی باید 
واقع بی��ن باش��یم و کمی مطالع��ه در حوزه 
اقتصاد کنبم تا با حداقل دانس��ته ها بتوانیم 
درکی از دور از دس��ترس بودن این وعده ها 

را به دست آوریم. 
3-  تقریباً اکثر کاندیداها پاسخ های دوری 
به س��واالت مطرح ش��ده دادند و این نشان 
از بی سخنی و بی برنامگی در حوزه سیاست 
داخل��ی و خارج��ی و همچنی��ن مباح��ث 
فرهنگی دارد و اکثر پاس��خ ها تأیید و تأکید 
همان سوال پرسیده شده بود. به عنوان مثال 
سوال در مورد قدرت و اقتدار ایران بود اکثر 
کاندیداها با این عنوان آغازگر س��خن بودند 
که قدرت خوب است، قدرت الزم است و از 
این دست پاس��خ ها. واقعاً باید پرسید برنامه 
ش��ما برای تثبیت این اقتدار چیست؟ یا در 
حوزه سیاس��ت خارجی کام��اًل بی برنامگی 
موج می زد و در نهایت با وصل به معیش��ت 
مردم زمان مورد نظر صرف می ش��د و نوبت 

کاندیدای بعدی می رسید. 
4-  جالب ترین رخداد طی این دو مناظره 
و مخصوص��ا در مناظره دوم چش��مگیر بود؛ 
بح��ث نارضایتی ش��دید برخ��ی کاندیداها 
از وضعیت کش��ور و  اقدام به اعالم ش��دید 
نارضایتی از وضعیت کلی حاکم بر کش��ور با 
س��واالت متعدد و تکراری. حال باید پرسید 
که آیا مردم پاس��خگوی این س��واالت شما 
هستند؟ آیا خود شما که تا چند هفته پیش 
بر مسند قدرت در یک سازمانی بودید و در 
صورت عدم انتخ��اب در انتخابات مجددا به 
چرخه عادی زندگی تان برخواهید گشت چه 
تأثیر مثبتی در جامعه داشتید؟ و در راستای 
این همه مش��کل به گفته خودتان، درصدد 
رفع ک��دام یک برآمدید؟ واقع��اً اینکه مدام 
تذکر به کاندیداهای دیگر داده شود که این 
چنان است و چنین و چرا اینجا مشکل دارد 
و آنجا مشکل دارد واقعاً اول از همه خودتان 
پاس��خگو باش��ید ش��ما چه کرده اید؟ حتی 
برای رفع مش��کلی خیلی کوچک از کش��ور 
عزیزمان ایران. اینها تنها بخش��ی از مواردی 
اس��ت که طی دو مناظره اخیر دیده شد. در 
ادامه براساس نظریه سیدنی کراس و دنیس 
دیویس می خواهیم مخاطبان مناظرات را به 
سه دسته تقس��یم بندی و رویکرد هریک از 

این سه بخش را بررسی کنیم.
 گروه اول ش��امل مخاطبانی هس��تند که 
عالقه متوسطی به مبارزه دارند و این عالقه 
مقطعی آنها در زمان مش��خصی تحت تأثیر 
قرار می گیرند. ناظره ب��رای این افراد جنبه 
کس��ب اطالع��ات و آگاه��ی در حوزه های 
سیاس��ی، اقتص��ادی و اجتماع��ی را دارد و 
بیشتر در پی آموختن از مناظره ها هستند. 

دومین گ��روه گروهی هس��تند که دانش 
خوبی در حوزه سیاس��ی دارن��د و به دنبال 
تکمیل اطالعات سیاس��ی خود هستند و از 
مناظره ها برای ش��ناخت دقی��ق کاندیداها 
استفاده می کنند. البته باید افزود این دانش 
معموالً در انتخ��اب آنها تأثی��ر نمی گذارد، 
دادن  رأی  ب��رای  را  اطمینان ش��ان  بلک��ه 
کاه��ش ی��ا افزایش می دهد. دس��ته س��وم 
مخاطبانی هس��تند که  سرسختانه پیگیر و 
حامی کاندیدای خود هستند و از مناظرات 
براساس برداشت های خودشان در مناظرات 
عموم��ی خ��ود در عموم و مقیاس ش��هری 
استفاده می کنند. امید است براساس شدت 
عالقه ای که کاندیداها به مس��ائل اقتصادی 
دارن��د مناظره س��وم همراه ب��ا ارائه طرح و 
راهکار هایی مدون و مشخص برای مردم در 

حوزه اقتصاد باشد. 

مناظره دوم: استفاده ابزاری
 از معیشت مردم، دلیل بی برنامگی

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

مباحث بازاریابی و برند 
 افکار یک تبلیغاتچی )بخش هفتم( 

هفتمین بخش از سلسله مباحث افکار یک تبلیغاتچی را 
در حالی آغاز می کنیم که در شش بخش گذشته با ساختار 
اساس��ی تفکر یک فعال حوزه تبلیغات و همچنین مواردی 
ک��ه یک کس��ب و کار را می تواند متمایز کن��د و موضع یابی 

خاصی را ایجاد کند، آشنا شدیم.
 در ادام��ه به موارد دیگ��ری از فاکتور های جایگاه یابی و 
موضع یاب��ی خواهیم پرداخت چراکه فقط در دنیای رقابتی 
قیمت ح��رف اول و آخر را نمی زند و دالیل دیگری نیز در 
تصمیم گیری مصرف کنندگان و مش��تریان برای انتخاب و 

خرید کاال یا خدمات تأثیرگذارند.
 

6- اندازه 
اندازه یکی از فاکتور های بسیار مناسب برای موضع گیری 
اس��ت به طوری که محت��وای فاخری می توان در راس��تای 
جایگاه یابی برای این ویژگی و ارزش پیشنهادی تولید کرد 
و این ویژگی به خوبی می تواند در جامعه و بازار هدف تأثیر 
چش��مگیری داشته باشد و نقش ش��ایانی در تصمیم گیری 

مخاطبان ایفا می کند. 
به عنوان مثال در شهر های ش��لوغ کوچکی خودرو برای 
س��هولت در تردد و محل پارک می تواند ارزش پیشنهادی 
خوب��ی را خلق کند و در مقابل در کش��ور آمریکا خودروی 
بزرگ نقش بس��یار پ��ر رنگی در تصمیم گی��ری خرید ایفا 
می کند چرا که مردم ایاالت متحده آمریکا بر این متعقدند 
که باید یک آمریکایی خودروی بزرگ و خانه بزرگ داشته 
باشد و خودروهایی که با حجم بزرگ تری نسبت به رقبای 
خود س��اخته می ش��وند محبوبیت و جایگاه مناس��ب تری 

دارند. 

7- رنگ 
فاکتور بس��یار تأثیر گذاری که می توان��د به عنوان یکی از 
تکنیک های بازاریابی باش��د و نقش بسیار مهمی در فروش 
دارد به عنوان مثال یک شرکت دارو سازی با رویکرد مسکن 
با تغییر رنگ به زرد توانس��ت سهم بیش��تری از بازار را به 
خود اختصاص دهد یا ارائه رنگ آبی از جانب پپس��ی باعث 
اس��تقبال بس��یار خوب از جانب مخاطبان ش��د و توانست 
جایگاه مناس��بی در ذه��ن مخاطبان ایجاد کن��د یا اینکه 
محص��والت رژیمی با رنگ مش��کی به بازار عرضه ش��دند 
و تصور مردم از رژیمی بودن محصوالت با مش��کی ش��کل 

گرفت. 

8- بو 
بن��ا به گفته متخصصان بازاریابی بعد از رنگ، بو می تواند 
بهتری��ن اب��زار تقویت ف��روش و موضع یابی باش��د چرا که 
پژوهش ه��ا نش��ان می دهد که ب��و بر احس��اس و عواطف 

مصرف کننده تأثیر مستقیم دارد. 
به عنوان مثال حذف بوی پالس��تیک از حجم خریداران 
اتومبیل کم کرد و آنها بیشتر تمایل به این موضوع داشتند 
ک��ه باید محصول ی��ا همان خودرو در روزه��ای اول تولید 
اصطالحا بوی نویی یا همان بوی پالس��تیک را داشته باشد 
و عدم وجود این بو مفهوم دست دوم بودن و کارکرده را به 

مخاطبان القا می کرد. 

9- نرمی 
این ویژگی را می توان به خوبی ش��عار داد ولی مهم تر از 
ساخت شعارش واقعیت ماهیتش است چرا که ممکن است 
خریداران بعد از اس��تفاده به اغراقی که در تبلیغ شده بود 
پی ببرند و در نتیجه تکرار خرید در این حوزه رخ نمی دهد. 
پس می توان گفت که این ویژگی باید لمس و تجربه ش��ود 
تا قابل دفاع و باور شود و این موضوع به عنوان یک شمشیر 
دو لبه می ماند چرا که ممکن است تضادی در بین اظهارات 
و واقعیات وجود داشته باشد و این عامل بسیار می تواند در 

تصمیم گیری مخاطبان مهم باشد. 

 حرف زدن حین کار درک شما را 
بیشتر می کند

زمانی که شما به دنبال لغات گم شده گزارشی می گردید 
معم��وال تالش می کنید تا تمرکزت��ان را بر موضوع افزایش 

دهید. 
هر نوع سروصدا یا موضوعی که حواس شما را پرت کند 
به درک مطلب صدمه وارد خواهد کرد و سرعت عمل شما 
را تا حد زی��ادی کاهش می دهد. اگ��ر در چنین وضعیتی 
گیر کردید س��عی کنید ب��ا خودتان با ص��دای بلند حرف 
بزنید. براس��اس این گزارش مطالعه ای که در ژورنال فصلی 
روانشناسی تجربی منتشر شد محققان موضوعاتی را در دو 

گروه تقسیم کردند. 
از گروه اول خواس��ته شد تا به عکسی از اشیای مختلف 
ن��گاه کنند و ش��کل موز را در آن پی��دا کنند. از گروه دوم 
خواس��ته ش��د تا همان کار را با تکرار ص��دای بلند »موز« 
انج��ام دهند. محقق��ان گزارش دادند که گ��روه دوم که با 
تکرار صدا تصویر موز را می گش��تند بس��یار سریع تر عمل 

کردند. 
ش��اید با خود صحب��ت کردن در انج��ام کار های روزمره 
یک نوع دیوانگی به نظر برس��د اما محقق��ان معتقدند که 
می تواند تاثیر شگرفی روی میزان فکر آدمی داشته باشد و 

تا حدودی به عنوان عامل محرک عمل می کند. 
مطالعات اخیر نش��ان داده اس��ت که این عمل می تواند 
رفتار کودکان را تا ح��دودی هدایت کند. کودکان معموال 
ای��ن عمل را خودش��ان گام ب��ه گام در م��ورد گزینه های 
مختلف انج��ام می دهند. گویا آنها به یقین رس��یده اند که 

روی کاری که انجام می دهند باید تمرکز داشته باشند.

برندینگ شخصی چیست؟ 

آیا تا به حال افرادی برخورد کرده اید که در حرفه و زمینه 
کاری شان معروف و مشهور باشند و مردم آنها را در زمینه ای 
مرجع بدانند؟ این افراد به نوعی در پیش��ه خود برند شده اند 
و مردم با ش��نیدن نام آنها در ذهن خود ویژگی های منحصر 
به ف��رد این افراد را تداعی می کنن��د. گاهی این ویژگی های 
منحص��ر به فرد به دان��ش و گاهی به محص��والت، امالک و 
متعلقات این افراد هم تس��ری پیدا می کند. همه این مفاهیم 
اش��اره به مفهوم برندینگ شخصی یا پرسونال برندینگ دارد 
ک��ه در این مقاله قصد داریم ش��ما را بیش��تر ب��ا این مفهوم 

آشنا کنیم. 

ماهیت برندینگ شخصی
برندینگ ش��خصی یک فرآیند اس��ت که ط��ی آن افراد و 
ش��خصیت ها نی��ز مانن��د کاال و محصوالت با م��ارک و برند 
تجاری برچس��ب می خورند. همانطور که در فرآیند برندینگ 
مدیران بازاریابی تالش می کنند تا کاال، محصوالت و خدمات 
خود را با یک مفهوم خاص در ذهن مش��تریان گره بزنند. در 
برندینگ شخصی نیز سعی می شود تا با شنیدن نام افراد یک 
یا چند ویژگی از قابلیت های فرد در ذهن افراد تداعی ش��ود. 
این ویژگی ها می تواند ش��امل حرفه و زمینه کاری، پوش��ش 
ظاه��ری، دان��ش و معلومات و ویژگی های دیگری باش��د که 
منجر به یک احساس منحصر به فرد تشخیص، به یاد ماندنی 

و ایده آل در صاحب برند می شود. 
برند س��ازی شخصی با این مفهوم گره خورده که »موفقیت 
از خ��ود محصول ناش��ی می ش��ود«یعنی ذات و ماهیت یک 
محصول تعیین کننده این است که این محصول موفق خواهد 
ب��ود یا نه. یعن��ی ذات و ماهیت فرد این اس��ت که زمینه ای 
ک��ه در آن فعالیت می کند از نظر مش��تری قابل اطمینان و 
اتکاست و می توان فرد را مرجعی در زمینه فعالیت او دانست 

یا نه؟ 

تفاوت برندینگ و شهرت
اف��راد عادی که با مفهوم برندینگ آش��نایی ندارند ممکن 
است شهرت و برندینگ شخصی را یکی بدانند. این دو مفهوم 
با اینکه هم  پوش��انی های زیادی با ه��م دارد ولی کامال از هم 
جدا هستند. مفهوم برندینگ شخصی پدیده ای نوظهور است 
 Tom و برای نخستین بار در مقاله ای در سال 199۷ توسط
Peters به کارگرفته و مطرح ش��د که بیش��تر برندس��ازی 
شخصی را شامل کاربرد نام یک فرد برای محصوالت مختلف 
معرف��ی کرد مثال، ام��الک Donald Trump مش��هور و 

بزرگ. 
مفهوم ش��هرت پدیده ای کهن و قدیمی است. ممکن است 
در طول هزاران سال مصادیق کسب شهرت و معیار هایی که 
باعث کسب شهرت می ش��ود تغییر کرده باشد، ولی همیشه 
افراد مش��هور و معروف وجود داش��ته اند. افراد مشهور شامل 
ادبا، مشاهیر، کشیش ها و شخصیت های مذهبی، دانشمندان، 
فالسفه و … اس��ت. این افراد همیشه از بین قشر و گروهی 
که در آن بودند متمایز بوده اند. در برند سازی شخصی مفهوم 
معکوس رابطه فوق است. یعنی برندینگ شخصی در پی این 
است که از افراد معمولی که شغل و موقعیت اجتماعی برتری 
ندارند و بین انبوهی از افراد مش��ابه خود گم ش��ده اند، افراد 

سرشناس تری بسازد. 

اهمیت برندینگ شخصی
ام��روزه با تغییر فرهنگ، گرایش به مدگرایی، گرایش زیاد 
مردم به ش��بکه های اجتماعی و صفحه های ش��خصی با عث 
شده که همه مردم در ضمیر ناخودآگاه خود به دنبال مطرح 
ک��ردن خود در زمینه ای که در آن فعالیت می کنند باش��ند. 
وجود شبکه های مجازی و اینترنت و ابزارهایی مثل گروه های 
اجتماعی، اینس��تاگرام، فیس بوک و… باعث شده که مردم 
خود را به گونه ای که دوس��ت دارند به بقیه بشناس��انند و به 

نوعی همه مردم درگیر ابعادی از برندنگ شخصی شوند. 
کس��انی که به دنبال برندینگ ش��خصی هس��تند الزاما به 
تولید ثروت و اس��تفاده و بهره بردن مال��ی از طریق آن فکر 
نمی کنند. بس��یاری از افراد فقط و فقط برای دیده شدن در 
تکاپوی برندینگ ش��خصی هستند. ش��اید یک بازیگر سینما 
بخواه��د مردم به ویژگی متمایز تر و متفاوتی نس��بت به قبل 
او را بشناس��ند، ش��اید یک سرآش��پز معروف بخواهد فقط با 
یک س��بک غذا بین اذهان مردم متمایز شود. شاید کسی که 
کسب و کاری دارد )اعم از موفق یا معمولی( بخواهد دست به 
برندینگ ش��خصی بزند و از این به بعد مردم کسب و کار او را 
با نام خود صاحب آن بشناس��ند. طبیعی است همه این افراد 
باید دس��ت به اقداماتی برای معروف ش��دن و تغییر یا ایجاد 

ذهنیتی در بین مخاطبان و مشتریان خود بزنند. 

چند نکته مهم در مورد برندینگ شخصی
– همیشه این را به یاد داشته باشید که اصوال باید بدنی وجود 
داشته باشد که برای آن به دنبال لباس بگردیم. کسی که تاکنون 
هیچ فعالیت جدی و س��ابقه کاری نداشته نمی تواند به یکباره با 
حضور فعال در شبکه های اجتماعی، پرداخت هزینه های تبلیغاتی 

و حضور در همایش ها و… دست به برند سازی شخصی بزند. 
– برندینگ شخصی نسبت به برندسازی خدمات و محصوالت 
بس��یار فرآیند سخت تر و پیچیده تری است و این موضوع به این 
دلیل اس��ت که مردم اکثرا ب��ه حرف هایی که خود م��ا در باره 
خودمان می زنیم زیاد توجه نمی کنند، اصوال منتظر می مانند و 
می بینند که بقیه در مورد ش��ما چه می گویند، چیزی که عموم 

بگویند قابل باور تر و قابل اتکا تر است. 
– بدانید که در پس پرده برندینگ ش��خصی بیش��تر توسط 
دیگران انجام می شود تا شخص خود شما. پس توجه خود را روی 
تحت تأثیر قرار دادن افراد بانفوذ تر بگذارید. در زمینه کسب و کار 
خود همیشه به دنبال گروهی باشد که حامی شما باشند، شما را 

تبلیغ و از کار شما دفاع کنند. 
masirezehni :منبع

باشگاه مشتریان

آیا می دانستید؟

با هم رشد کنیم 

مهرداد انوری 
دکترای مدیریت کسب و کار 
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برای مطالعه 683 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

در  موفقی�ت  ارکان  از  ی�ک  کاری  پاس�خ: ش�ریک 
کسب و کارهاست و می تواند کمک زیادی به کسب و کار 
بکند، اما آنطور که به نظر می رس�د ش�راکت های کاری 
بعضا موفقیت آمیز نبوده و افراد تجربه خوبی از شراکت 
ندارن�د. گاه�ی عدم س�ازگاری اف�راد با شریک ش�ان 
باعث شکس�ت در کس�ب و کار می ش�ود. برای انتخاب 
ش�ریک کاری خ�وب معیارهای�ی وج�ود دارد که بهتر 

اس�ت در نظر بگیرید تا از دردس�رهای داشتن شریک 
ب�د در امان باش�ید. یکی از مالک ها ب�رای کارآفرینان 
مهارت های تکمیلی شریک ش�ان است. داشتن تیمی با 
مهارت های مختلف و مکمل باعث می ش�ود نقش ش�ما 
نیز در کس�ب و کار بهتر شود و مس�ئولیت پذیری افراد 
تی�م را بیش�تر می کند. اینکه ش�ریک کاری ش�ما چه 
ارزش هایی را با خود به همراه می آورد نیز بس�یار مهم 
اس�ت. همچنین شما باید با ش�خصی شریک شوید که 
برای او احترام قائل باش�ید و این احترام به طور متقابل 

نیز وجود داش�ته باشد. مسئله مهم دیگری که باید در 
نظر داشته باشید این است که اهداف و اصول اولیه هر 
دوی ش�ما با هم یکی باش�د و مطمئن باشید که هر دو 
برای ی�ک هدف تالش می کنید. همچنین صبر و تحمل 
شریک کاری ش�ما در زمان بروز مشکالت و موانع باید 
زیاد باش�د و بتوانید با مش�کالت کنار بیایید نه اینکه 
بر مش�کالت افزوده شود. همیش�ه سعی کنید با کسی 
ش�ریک ش�وید که بتواند خارج از کار برای ش�ما یک 

دوست خوب باشد و بتواند با شما کار کند. 

انتخاب شریک کاری

س�وال: قص�د دارم کس�ب و کاری راه اندازی کنم ولی منابع مالی کافی ن�دارم، بنابراین تصمیم گرفتم یک ش�ریک کاری انتخاب کنم تا در 
هزینه ها و کارها با هم همکاری کنیم، اما با توجه به اینکه برخی از شراکت ها با شکست همراه می شود کمی از این بابت نگران هستم. لطفا 

مرا راهنمایی کنید و بگویید برای انتخاب شریک چه مواردی را باید در نظر بگیرم؟ 
کلینیک کسب و کار

مدیریت کارمندان همیش��ه یکی 
از دردس��رهای تمام نش��دنی دنیای 
کسب وکار بوده است. مواجه شدن با 
افرادی که به تنهایی در بدنه شرکت 
مشغول به فعالیت بوده و به سختی 
با دیگران هماهنگ می ش��وند، یکی 
از پدیده ه��ای طبیع��ی در تمام��ی 
سازمان هاس��ت. ب��ا این ح��ال باید 
توجه داش��ت که چنین امری باعث 
اخالل در روند فعالیت هماهنگ تیم 
شرکت خواهد شد. بر همین اساس 
در مقاله حاضر ش��یوه های تعامل با 
چنی��ن کارمندان دردسرس��ازی به 
قلم کارولین اوه��ارا، فارغ التحصیل 
رش��ته اقتصاد دانش��گاه لن��دن، در 
مجله هاروارد بیزینس مورد بررسی 

قرار گرفته است. 

کارشناسان چه می گویند؟ 
عملک��رد یک ش��رکت مانند یک 
ساعت اس��ت. مدیر شرکت می تواند 
انتخ��اب کن��د که این س��اعت یک 
م��دل سوییس��ی اص��ل باش��د ی��ا 
محصولی تقلبی و بی کیفیت. سوزان 
 دیوید، بنیانگذار مؤسس��ه مش��اوره 
اس��ت  معتق��د  هاروارد-مک لی��ن، 
یکدیگ��ر  از  به ش��دت  کارمن��دان 
الگوب��رداری ک��رده و تح��ت تأثیر 
ه��م هس��تند: »تأثیرپذی��ری ب��اال 
باعث می ش��ود در ص��ورت عملکرد 
نامناس��ب یک بخش س��ایر سطوح 
نیز درگیر شده و کیفیت عملکرد به 
صورت کلی کاهش محسوسی یابد. 
کارآمدی کمتر، احساس مسئولیت 
پایین و بی تفاوتی از جمله مهم ترین 
نتایج عدم جلوگیری از هسته اولیه 
کارمن��دان ناهماهنگ خواهد بود«. 
ماجرا به همین جا ختم نمی ش��ود. 
پروفسور آلن کوهن، استاد دانشگاه 
بابس��ون، معتقد اس��ت هرچه زمان 
بگ��ذرد، تعامل ب��ا ای��ن کارمندان 
دشوارتر می ش��ود: »مشکل اساسی 
اینجاس��ت ک��ه در برخ��ی م��وارد 
کارمن��دان بی نظ��م و ناهماهن��گ 
دقیقا همان هایی هستند که شرکت 

به شدت به آنها وابسته است.« 
ای��ن دو فع��ال ح��وزه کارآفرینی 
راهکارهای مناسبی را برای حل این 

معضل پیشنهاد داده اند. 

1-م�س�تقی���م ب�ه س�راغ 
نتیجه گیری نروید

کوه��ن معتق��د اس��ت عملک��رد 
طبیع��ی مغ��ز انس��ان باع��ث پدید 
آم��دن باوره��ا و ارزیابی های��ی در 
خص��وص عملکرد خ��ود و دیگران 
می ش��ود. ب��ر همین اس��اس گاهی 
اوقات اف��راد از عملکرد خود و البته 
دیگران انتقاد خواهن��د کرد. با این 
حال همه ما هن��گام بیان انتقادات 
معموال تنها نتیج��ه تحلیل خود را 
به دیگران منتقل می کنیم. درس��ت 
همین جاس��ت که کوهن بحث خود 
را آغ��از می کند:»عقای��د اف��راد به 
ص��ورت خ��ام و یکجا کمت��ر مورد 
پذیرش دیگران ق��رار می گیرد. اگر 
قصد انتق��اد از کارمندتان را دارید، 
بح��ث را از پایه ش��روع ک��رده و در 
نهایت انتقادتان را به همراه ش��یوه 
کنید.«  ارائه  پیش��نهادی  جایگزین 
نتیج��ه چنی��ن کاری بدون ش��ک 
ش��ما را غافلگی��ر خواهد ک��رد. در 
دپارتمان  پژوه��ش  براس��اس  واقع 
مدیریت و بازرایابی دانشگاه هاروارد 
63درصد کارمن��دان در برابر چنین 
ش��یوه تعاملی واکنش مثبتی دارند. 
این در حالی است که این آمار برای 
ش��یوه معمولی که در ابت��دا به آن 

اشاره شد، 9.7 درصد است. 

2-اهمیت برقراری دیالوگ
بهتر اس��ت بح��ث را ب��ه صورت 
یک گفت وگوی دوستانه و در قالب 

یک س��وال شروع کنید. تأثیر روانی 
چنی��ن امری ب��ه مراتب بیش��تر از 
وضعیتی اس��ت که به طور مستقیم 
سراغ زیر سوال بردن عملکرد طرف 

مقابل بروید. 
همچنی��ن باید به طرف مقابل تان 
نیز زمان مناس��ب ب��رای صحبت و 
دف��اع از خود را بدهید. س��وزان در 
این خصوص معتقد است که معموال 
مدیران از زیر بار انجام چنین کاری 
شانه خالی کرده و این امر را به یکی 
از کارمندان واگذار می کنند. سوزان 
دیوید معتقد اس��ت چنین پدیده ای 
یک فرص��ت عالی ب��رای کارمندان 
اس��ت تا توانایی های مدیریتی خود 

را محک بزنند. 
نکت��ه مه��م در م��ورد برق��راری 
دیال��وگ با دیگ��ران آغ��از بحث از 
موضوعات��ی اس��ت ک��ه آنه��ا بدان 
عالقه من��د هس��تند. در این صورت 
می توانید گفت وگوی تأثیرگذاری را 

تجربه کنید. 

3-به کارمندان بها دهید
در یک سیس��تم هر عضو وزن به 
خصوصی داشته و در صورت انفعال 
تعادل سیس��تم را به چالش خواهد 
کش��ید. عدم تح��رک و بی عالقگی 
کارمندان ش��اید تا حدودی بستگی 
باشد،  داش��ته  خلق وخوی ش��ان  به 
ام��ا کوهن معتقد اس��ت پای عامل 

مهم تری نی��ز در میان اس��ت:»اگر 
کس��ی ما را در یک جم��ع به عنوان 
بازیگر تأثیرگذار به حس��اب نیاورده 
و به گونه ای رفتار کند که به حاشیه 
رانده ش��ویم، به طور طبیعی انگیزه 
ما ب��رای فعالی��ت و پویای��ی درون 
س��ازمانی کاه��ش خواه��د یافت«. 
ب��ر همی��ن اس��اس کوه��ن توصیه 
می کند با تزریق انگی��زه به افراد از 
کاهش انگیزه مثبت و سازنده ش��ان 

جلوگیری کنیم. 
در دسترس بودن مدیر در شرکت 
یکی از معیارهای مهم در انگیزه یابی 
کارمندان محسوب می شود. در واقع 
این نکته که مدیر یک شرکت کمتر 
ب��ه یک بخ��ش به خص��وص توجه 
می کند، به صورت ناخودآگاه، بیانگر 
ک��م اهمیتی آن بخ��ش در دیدگاه 

وی است. 

4-وظیف�ه اف�راد را مش�خص 
سازید

اس��تخدام اف��راد و توضی��ح اولیه 
جایگاه��ی که در ش��رکت دارند به 
تنهای��ی کاف��ی نیس��ت. کارمندان 
نی��از دارند انتظارات ش��ما به عنوان 
مدیرش��ان را کام��ال درک کنن��د. 
همچنین به خاطر داشته باشید که 
وظایف یک دسته از کارمندان برای 

همیشه ثابت نخواهد بود. 
بر همین اساس الزم است چارت 

شرح وظایف کارمندان را به صورت 
مقطعی طراحی کرده و به طور دائم 

تغییر دهید. 
کوه��ن در این زمین��ه اظهارنظر 
جالبی دارد: »اسب های مسابقه نیز 
اگر به درستی هدایت نشوند نه تنها 
قادر ب��ه قهرمان��ی نیس��تند، بلکه 
سوارش��ان را نیز س��رنگون خواهند 
ک��رد. بدون ش��ک نح��وه تعامل با 
کارمن��دان به مرات��ب پیچیده تر از 
اسب های مس��ابقه اس��ت، بنابراین 
خ��ود را برای ای��ن کار آماده کنید. 
تهی��ه چ��ارت برنامه ری��زی ش��ده 
از  یک��ی  وظای��ف  و  مس��ئولیت ها 

مهم ترین این موارد است.« 

5-از فرصت ه�ای جدید برای 
ترغیب کارمندان استفاده کنید

عملکرد نامطلوب کارمندان عالوه بر 
س��ردرگمی در درک انتظارات شما و 
ناتوانی در یافتن راهکار مناسب برای 
انجام وظیفه ش��ان می تواند ناش��ی از 
بی اهمیت تلق��ی کردن جایگاهی که 

در شرکت اشغال کرده اند نیز باشد.
 از نقطه نظ��ر روان ش��ناختی تطابق 
جای��گاه فرد در س��ازمان ب��ا عالیق و 
توانایی ه��ای وی از اهمی��ت باالی��ی 
برخوردار است. چنین امری در بیشتر 
مواقع کارمندان فع��ال و برانگیخته را 
از م��وارد بی انگیزه و س��ردرگم متمایز 

می کند. 
دیوید در این مورد معتقد است در 
صورت امکان باید افراد را در بهترین 
جایگاه ممکن مورد استفاده قرار داد. 
همچنین وی اضاف��ه می کند:»اینکه 
کارمن��دی را بع��د از چن��د م��اه به 
بخش دیگری منتقل کنیم، عالوه بر 
هزینه های ب��اال، تأثیر منفی روی آن 
فرد نیز خواهد داشت. حال اگر امکان 
ب��ه کارگی��ری وی در جایگاهی بهتر 
از همان اول میس��ر باشد، توصیه من 

صرفه جویی در هزینه ها است.« 
کوه��ن نی��ز مانن��د دیوید ب��ر نقش 
اهمیت در خودش��کوفایی کارمندان در 
س��ازمان تأکید دارد: »همه ما براساس 
عالیق مان برانگیخته می ش��ویم. شغلی 
که داریم هرچه به این عالیق نزدیک تر 
باشد، عملکردمان نیز بهتر خواهد شد. 
اغل��ب فرآیندهای اس��تخدامی به این 
رابط��ه به ظاهر س��اده توجه نمی کنند. 
اگر می خواهید جزو آن دسته از مدیرانی 
باش��ید که کارمندان فعال��ی در اختیار 
دارن��د، باید از همان ابتدا گام های تان را 

محکم بردارید.« 

بررسی شیوه های مدیریت کارمندان براساس تحقیقات هاروارد بیزینس

دردسرهای مدیریت کارمندان 

کلیــد

چرا تشخیص فرصت ها و ایده های 
کارآفرینی مهم است؟ 

در یک فرآیند ساده می توان گفت که کارآفرینی از سه 
بخش تشکیل شده است. یک کارآفرین موفق اگر این سه 
بخش را به خوب��ی انجام دهد، می تواند انتظار موفقیت را 
در کس��ب و کار داشته باش��د. همان گونه که در شکل زیر 
می بینید تشخیص فرصت و شناسایی ایده های کارآفرینی 

نخستین و شالوده بحث کارآفرینی است. 
ش��الوده یک کس��ب وکار بر تش��خیص فرصت بنا شده 
است. بس��یاری از کس��ب وکارها که در نهایت با شکست 
مواجه می ش��وند در گام اول اش��تباهاتی داش��ته اند. آنها 
نتوانس��ته اند تش��خیص مناسبی از ش��رایط کسب وکار و 
پنجره فرصت در بازار داش��ته باش��ند. برخی دیگر ممکن 
اس��ت در شناس��ایی فرصت ها در محی��ط توانایی خوبی 
داش��ته باش��ند ولی هنگام ارزیابی ای��ن فرصت ها نتوانند 
تحلیل مناس��بی از امکان پذیری تحق��ق این فرصت ارائه 
کنند. آنچه مس��لم اس��ت یک کارآفرین باید توانایی الزم 
برای شناسایی و ارزیابی فرصت ها در محیط پیرامون خود  

را داشته باشد. 

چگونه تشخیص دهیم یک فرصت برای ما مناسب 
است؟ 

در ادام��ه ای��ن مقاله چهار معیار اصلی برای تش��خیص 
یک فرصت تشریح ش��ده اند. هنگام انتخاب فرصتی برای 

راه اندازی کسب وکار آنها را مدنظر داشته باشید. 

عالقه
یکی از مواردی که هنگام انتخاب یک حوزه کسب وکار 
باید مورد توجه جدی قرار گیرد، عالیق کارآفرین اس��ت. 
کارآفرین باید همواره به خاطر داش��ته باش��د که یک کار 
را براس��اس عالقه و عش��ق انجام دهد نه برحسب وظیفه. 
عشق و عالقه نیرومندترین سپاه است و در لحظات سخت 
و نفس گیر مس��یر کارآفرینی، انگی��زه و روحیه الزم را به 
ش��ما خواهد داد تا همچنان ادامه دهی��د. هرگز کاری را 
ش��روع نکنی��د که به آن عالق��ه ندارید زیرا با نخس��تین 
نامالیمات در کس��ب وکار ممکن است آن را متوقف کنید. 
به خاطر داش��ته باشید در مسیر کارآفرینی پشتکار حرف 

اول را می زند. 
استیو جابز معتقد است 50درصد دلیل موفقیت و عدم 
موفقیت افراد، پشتکار آنها است. شرط الزم برای پشتکار 
داشتن عالقه است. پس همواره هنگام انتخاب یک فرصت 

آن را در ترازوی عالقه خود بسنجید.

شایستگی
بدون تردید اس��تفاده از هر فرصت نیازمند توانمندی ها 
و دان��ش الزم مربوط ب��ه آن فرصت اس��ت. هنگامی  که 
می خواهی��د فرصتی را انتخاب کنی��د باید به این موضوع 
بیندیشید که آیا شما شایستگی ها و مهارت های الزم برای 

بهره برداری از این فرصت را دارید؟ 
همیش��ه کارآفرین در ش��روع فرآین��د کارآفرینی همه 
شایس��تگی های الزم را ندارد. ممکن اس��ت گاهی در نزد 
فرد یا سازمانی که این شایستگی ها را دارد آموزش ببیند 
و مهارت های الزم را کسب کند. برخی دیگر ممکن است 
در ط��ول فرآیند کارآفرینی از مربی اس��تفاده کنند تا در 
این مس��یر آنها را همراهی ک��رده و راهنمایی های الزم را 
به آنها ارائه کند. در هر صورت باید شایس��تگی های الزم 
ب��رای بهره برداری از فرصت را داش��ته باش��ید یا در خود 

ایجاد کنید. 

پتانسیل بازار
داش��تن پشتکار و شایس��تگی برای انتخاب یک فرصت 
الزم است، ولی هرگز کافی نیست. باید کارآفرین وضعیت 
بازار و پتانسیل استفاده از این فرصت را نیز بررسی کرده 
و ش��ناخت دقیقی از آن داشته باشد. یکی از اهداف اصلی 
بیش��تر کارآفرینان از راه اندازی کس��ب وکار دس��تیابی به 
منافع مالی اس��ت. عدم توجیه اقتص��ادی و درآمدزایی از 
فرصت کارآفرین را نس��بت به ادامه مسیر دلسرد می کند. 
هرگ��ز فرصتی را انتخ��اب نکنید که چش��م انداز بازار آن 

روشن و امیدبخش نیست. 

امکان پذیری
فرصت هایی وجود دارند که تقاضا برای آنها زیاد اس��ت 
و چش��م انداز بازار آنها خیلی روشن است ولی یک مشکل 

وجود دارد. 
از نظ��ر فنی برای ما ام��کان تولید محصول وجود ندارد 
ی��ا منابع ب��ه ما این اج��ازه را نمی دهد ت��ا از این فرصت 

بهره برداری کنیم. 
انتخاب این گونه فرصت ها کارآفرین را دچار چالش های 
درون س��ازمانی می کند و باعث می ش��ود نتواند از منابع و 
ظرفیت های خود به نحو مناس��بی اس��تفاده کند یا حتی 
آنه��ا را به هدر دهد. در آغاز کار باید فرصت هایی انتخاب 
ش��وند که از نظ��ر امکان پذیری با ریس��ک کمتری همراه 

هستند. 
ه��ر کارآفرین هنگام انتخاب ی��ک فرصت یا یک حوزه 
کس��ب وکار برای ش��روع فعالیت باید بررسی های الزم را 
انجام دهد و فرصت را با چهار معیار گفته شده محک بزند. 
همان گونه که گفتیم ش��الوده کارآفرینی بحث تشخیص 
فرصت است. اگر این شالوده به اندازه کافی محکم و استوار 

نباشد ممکن است بنای کسب وکار ما فروبریزد. 
اگ��ر قص��د ایجاد کس��ب وکار ب��رای خودت��ان دارید و 
می خواهید وارد دنیای پر چالش کارآفرینی شوید بایستی 
مهارت تش��خیص و ارزیاب��ی فرص��ت را فرابگیرید. دوره 
تش��خیص فرصت برای همین منظور طراحی ش��ده است 
و به ش��ما کمک می کند تا بتوانید ای��ن گام های اولیه را 

محکم بردارید. 
cetka. ir :منبع

کارتابل

زمان، عامل گران بها و غیرقابل تکرار

تص��ور عموم��ی از کارمن��دان و مدیران ش��رکت های 
بزرگ و کارآفرینانه افرادی اس��ت که در ش��رایط کاری 
ش��لوغ و فش��رده ای فعالیت دارند. این حرف تا حدودی 
درس��ت اس��ت، با این حال خال��ی از ایراد هم نیس��ت. 
 اگرچه بس��یاری از کارمندان روزهای کاری پیچیده ای را 
پش��ت سر می گذارند، با این حال چنین تصوری در مورد 
همه آنها درس��ت نیست. کلیش��ه معمولی که همه ما با 
آن دس��ت وپنجه نرم کرده ایم، مشاهده کارمندانی است 
که کار خاصی را پش��ت میزهای ش��ان انجام نمی دهند. 
البته این امر بیشتر از آنکه ناشی از عدم مسئولیت پذیری 
کارمندان باش��د، به علت نبود برنامه ریزی منس��جم در 

بوروکراسی اداری است. 
صرف نظر از کلیشه کارمندانی با شرایط کاری پرفشار، 
ش��ما به عنوان ش��خصی که قصد ورود به عرصه رقابت و 
بنا کردن موقعیت ش��غلی م��ورد عالقه خود را دارد، باید 
به چند عامل مهم توجه کنید. در ایده حاضر قصد داریم 
به بررسی اهمیت استفاده بهینه از زمان بپردازیم. بر این 
اس��اس یکی از نیازهای اساس��ی هر کارمند و کارآفرینی 

شناخت راه های استفاده درست از زمان است. 
پیش از این در ایده های قبلی به اهمیت ترسیم اهداف 
و فعالیت ه��ای واقع گرایانه اش��اره کردی��م. در این ایده 
نق��ش اولویت بندی مورد توجه قرار گرفته اس��ت. بر این 
اس��اس ابتدا باید اهداف واقع گرایانه خود را پیدا کرده و 
سپس آنها را اولویت بندی کنید. انجام چنین کاری برای 
کارمندان و مدیران معمولی نس��بتا دشوار است. اگر یک 
کارمند بی نظم باشید، اوضاع برای شما در برنامه ریزی و 
اولویت بندی امور دش��وارتر نیز خواهد ش��د. با این حال 
براس��اس نظر محققان فرآین��د عادت افراد به یک نظم و 
ش��یوه عملکرد جدید چیزی در حدود شش ماه است. در 
مقایسه با منافعی که اولویت بندی امور برای کسب وکار و 
موقعیت شغلی تان خواهد داشت، تحمل شش ماه سختی 
عاقالنه و مفید به نظر می رسد. در اینجا قصد دارم مثالی 
از فرآین��د فعالیت یک کارمند در حالت معمولی و بدون 
اولویت بن��دی را ارائ��ه کنیم. به این ترتیب ش��اید اثرات 
مفید انجام برنامه ریزی دقیق تا حدودی برای شما آشکار 
ش��ود: »صبح از خواب بیدار شده و با عجله آماده حرکت 
به سوی محل کار خواهید شد. اگرچه تمام طول مسیر را 
با س��رعت باالیی طی کرده اید، با این حال دیر به شرکت 
خواهید رس��ید. این تازه اول ماجراس��ت. از اینجا به بعد 
چند س��اعت کار فرسایش��ی را باید تحمل کنید. اگر به 
شغل تان عالقه ای نداشته باش��ید که دیگر مشکالت تان 

دوچندان خواهد شد«. 
اکن��ون که تا ح��دودی ب��ا اهمیت برنامه ریزی آش��نا 
ش��ده ایم، بررس��ی ش��یوه های انجام این کار ضروری به 
نظ��ر می رس��د. در واقع ب��ه هیچ وجه قصد ن��دارم مانند 
توصیه ه��ای معمولی تنها به ذک��ر جمله »برنامه ریزی را 
جدی بگیرید« اکتفا کنم. نخستین شیوه ای که می توان 
از آن در راس��تای اولویت بن��دی و صرفه جوی��ی در وقت 
استفاده کرد، شیوه موسوم به ABC است. در این روش 

امور نوع A ضروری و فوری هستند. 
این در حالی است که فعالیت های نوع B ماهیتی کمتر 
 C ض��روری دارند. در نهایت نیز نوبت به کارهای دس��ته
خواهد رس��ید. این امور فوری نیستند و معموالً تا انتهای 

سال باید انجام شوند. 
اگر نظر من را بخواهید، ش��یوه ABC به رغم جذابیت 
تئ��وری در عمل کارب��رد چندانی ن��دارد. اخیراً ش��یوه  
عدد گ��ذاری محبوبیت عمده ای در ن��زد افراد پیدا کرده 
اس��ت. بر این اساس امور از شماره یک تا 10 طبقه بندی 
ش��ده و اعداد کوچک تر نشان دهنده اهمیت انجام سریع 

آنهاست. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
بی��ل هیولت توصیه جالبی در زمینه ش��یوه انجام امور 
مختل��ف دارد. در واق��ع ای��ن کارآفرین موفق همیش��ه 
کارهایی را که از آنها متنفر اس��ت در وهله نخست انجام 

داده و سپس سراغ سایر امور می رود.
 اگرچ��ه ای��ن کار اندکی عجی��ب به نظر می رس��د با 
ای��ن حال باعث خواهد ش��د در هن��گام انجام اموری که 
عالقه بیش��تری به آنها دارید، کمتر استرس فعالیت های 
خس��ته کننده را داش��ته باش��ید. همچنین بای��د توجه 
داش��ت که امروزه سیس��تم های اینترنت��ی و کامپیوتری 
پیش��رفت قابل توجهی داش��ته اند، بر همین اساس یکی 
از راهکارهای مناسب برای صرفه جویی در زمان استفاده 
از نرم افزارهای مدیریت زمان اس��ت. چنین نرم افزارهایی 
با فراهم کردن امکان تنظیم ساعت به ساعت فعالیت ها، 

شما را تا حد زیادی از سردرگمی روزانه رها می کند. 
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سود متوسط سوپرمارکت 15 تا 30 درصد
راه ان��دازی کس��ب و کار همواره با ریس��ک 
همراه است؛ فرقی ندارد این کسب و کار کامال 
جدید باش��د یا اینکه صدها نمونه موفق آن 
پیش از این راه اندازی شده باشد. به هر حال 
باید برای به دس��ت آوردن درآمد پول، وقت 
و انرژی باید صرف ک��رد. حال در این میان 
کسی موفق است که بتواند خواسته مشتری 
را بهتر بشناسد و بازار را در دست بگیرد. به 
گزارش پول نیوز، البته دس��ته موفق دیگری 
هم وجود دارد که از قدرت ریس��ک پایینی 
برخوردارند و با توس��ل به تجربیات صاحبان 
کس��ب و کارهای موف��ق س��عی می کنند. در 
واقع آنها به دنبال فعالیت اقتصادی هس��تند 
ک��ه امتحان خود را پ��س داده و اداره آن با 

کمترین ریسک همراه باشد. 
ب��دون ش��ک س��وپرمارکت یک��ی از آن 
دست کس��ب و کارهای محبوبی است که هر 
سرمایه گذاری را وسوسه می کند تا برای یک 
بار هم که شده به راه اندازی آن فکر کند. به 
هر حال شغلی است که همیشه مشتری های 
خود را داشته و به اصطالح بازار دارد. تجربه 
تاریخی هم نشان می دهد در هر محله وجود 
یک خواربارفروش��ی، از ی��ک بقالی کوچک 
گرفته تا نمونه امروزی آن یعنی هایپر مارکت 

الزامی است. 

در انتخاب جای سوپرمارکت دقت 
کنید

اگر می خواهید زود به س��ودآوری رسیده 
و دوره بازگشت سرمایه تان در کسب و کاری 
نهای��ت  در  و  کوت��اه  انداخته ای��د  راه  ک��ه 
کسب و کار موفقی داش��ته باشد، در انتخاب 
جای س��وپرمارکت دقت کنی��د چرا که یک 
اش��تباه کوچک در مکان یابی درس��ت منجر 
به تعطیلی کس��ب و کارتان خواهد ش��د. این 
مطل��ب به نقل از یکی از س��وپرمارکت داران 
دریانی پایتخت اس��ت که بیش از 10س��ال 
س��ابقه فعالی��ت در اداره یک س��وپرمارکت 

100متری در حوالی بلوار کشاورز را دارد. 
مجتبی بیاتی در تکمی��ل گفته های خود 
گفت:  »مهم ترین عامل مکان س��وپرمارکت 
بوده که بس��ته ب��ه اندازه و جای فروش��گاه 
قیمت آن متفاوت است. در یک مکان شاید 
با کم��ی قیمت اضافه تر س��ود خوبی در ماه 
داشته باشید و در مکان دیگر با قیمت کمتر 
سود نسبتا کمتری. با این حال سوپرمارکتی 
که در محل گذر و در یک منطقه مس��کونی 
است به تبع مشتریان بیشتری خواهد داشت، 
البته در این میان قدرت خرید ساکنان محله 
نیز در درآمدزایی سوپرمارکت نقش بسزایی 
دارد چ��را که ه��ر چقدر م��ردم وضع مالی 
بهتری داشته باشند، بیشتر خرید می کنند.«

این س��وپرمارکت دار باس��ابقه با اشاره به 
چند کس��ب و کار شکس��ت خ��ورده در بین 
دوس��تان و همکاران��ش تأکید ک��رد: برای 
ش��روع بهتر است به سراغ سوپرمارکت هایی 
بروید که صاحبان قبلی قصد جمع آوری آن 
را دارن��د چرا که در این ص��ورت با یک تیر 
دو نش��ان را زده اید یعنی ع��الوه بر تهیه جا 
می توانید یخچال و قفس��ه ه��م بگیرید. در 
غیر این صورت مجبورید برای خرید یخچال 
یا قفسه دوباره وقت هزینه کنید. به هر حال 
راه اندازی س��وپرمارکت حدود یک تا دو ماه 
زمانبر اس��ت، پس بهتر اس��ت با اجاره یک 

سوپرمارکت حجم کار خود را کمتر کنید. 

قیمت اجاره سوپرمارکت
گش��تی در بنگاه ه��ای معام��الت امالکی 
حاکی از آن بود که رهن یک س��وپرمارکت 
48مت��ری ب��ا 20مت��ر بالک��ن در یک��ی از 
خیابان ه��ای فرعی محله پیروزی 60میلیون 
به اضافه 4.5میلیون اجاره ماهانه است. مبلغ 
رهن یک سوپرمارکت 40متری در یک جای 
ش��لوغ و پرترددتر به 120میلیون تومان هم 
می رسید. درحالی که رهن یک سوپرمارکت 
60مت��ری در یکی از مح��الت پرتردد چیذر 

بال��غ بر 150میلیون ودیعه و 4میلیون اجاره 
ماهانه اس��ت و اج��اره همین س��وپرمارکت 
ب��ا موقعیت مش��ابه در محله س��عادت آباد 
150میلیون ودیعه با 15میلیون تومان اجاره 

قیمت گذاری شده است. 
البت��ه اگر کس��ی بخواهد دکور و وس��ایل 
س��وپرمارکت را با سلیقه خود تهیه کند باید 
بابت تهیه هر یخچال و فریزر بین 600هزار 
تا 10میلی��ون هزینه کند. این تفاوت قیمت 
ج��دا از برند آن، به ابع��اد و کاربری یخچال 
یا فریزر برمی گردد. البته بعضاً ش��رکت های 
تولیدکننده مواد غذایی مانند بس��تنی برای 
تبلیغات یخچال های رایگان به فروش��گاه ها 

می دهند.
 ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه هزین��ه تهیه 
قفس��ه های مناس��ب س��وپرمارکت مت��ری 
800هزار تا ی��ک میلیون و 200هزار تومان 
است. در نهایت اینکه یک سوپرمارکت برای 
ش��روع کار نیاز به ح��دود 50میلیون تومان 

جنس دارد. 
به گفته یکی از س��وپرمارکت داران خیابان 
مطهری، بهتر است در ابتدا اجناس از طریق 
عمده فروشان تهیه شود و اینکه افراد تازه کار 
خریدوفروش خود را با اجناس ضروری آغاز 
کنند تا اینکه از س��الیق مش��تری خود آگاه 
ش��وند، البته در ماه های بع��دی بازاریاب ها 
و ویزیتورها به س��راغ آنه��ا می آیند و خرید 
اجناس به صورت امانی یا از طریق چک کار 
را برای س��وپرمارکت داران تازه کار راحت تر 

می کند. 
مجوز فراموش نشود

این کس��ب و کار هم مانند تمامی مش��اغل 
دیگ��ر نیاز ب��ه دریافت مج��وز دارد. اگرچه 
ممکن است ش��ما در یک محله شاهد ده ها 
باب مغازه باش��ید که مشغول خریدوفروش 
مایحتاج س��اکنان محله باش��ند. با این حال 
به گفته رئی��س اتحادیه س��وپرمارکت های 
تهران، تعداد رسمی سوپرمارکت های دارای 
مجوز پایتخت از 450واح��د فراتر نمی رود. 
بقی��ه واحدها که مردم آنها را س��وپرمارکت 
می دانن��د، مج��وزی از این اتحادی��ه ندارند. 
ای��ن واحده��ا معموالً ب��ا مج��وز لبنیاتی یا 
اداره می ش��وند ی��ا اص��اًل  خواربارفروش��ی 
مج��وز ندارن��د و به اصطالح غل��ط به عنوان 
براساس  سوپرمارکتی ش��ناخته می ش��وند. 
آنچ��ه در اساس��نامه این اتحادی��ه آمده، در 
حال حاضر حداقل متراژ برای گرفتن مجوز 
س��وپرمارکت، ۷0 مت��ر مربع اس��ت و باید 
تمامی محص��والت مورد نیاز روزانه خانوارها 

را تأمین کند. 
سعید درخشانی در ادامه خاطرنشان کرد: 
اینکه جای س��وپرمارکت کجا باشد تأثیری 
در دریاف��ت مج��وز ن��دارد. در واق��ع مالک 
س��وپرمارکت مجاز است در هر نقطه از شهر 
که به لحاظ بهداش��تی مش��کل دار نباش��د، 
فعالیت خود را ش��روع کند. پس از ارائه فرم 
درخواس��ت جواز متقاضی باید مدارك سند 
مالکیت به نام متقاضی، اجاره نامه رسمی به 
نام متقاضی، اجاره نام��ه عادی )با اخذ تعهد 
محض��ری( به نام متقاضی، مبایعه نامه به نام 
متقاضی، حکم قطع��ی دادگاه مبنی بر الزام 
به تنظیم س��ند اجاره، رسید پرداخت اجاره 
به��ای معتبر و ق��رارداد اجاره محل کس��ب 
ب��ا ادارات و س��ازمان های دولت��ی، نهادها، 
ش��هرداری، ش��رکت های تعاونی مس��کن و 
ش��رکت های خ��اص صنف��ی، ش��رکت های 
تحت پوش��ش س��ازمان های دولتی و نهادها 

را تحویل دهد. 
وی اف��زود: همچنین برای ف��رد متقاضی 
جواز کس��ب در سوپر مارکت ارائه کپی تمام 
صفحات شناس��نامه، کپی کارت ملی، کپی 
مدرك تحصیلی یا حداقل س��واد خواندن و 
نوشتن )به استثنای متقاضیانی که سن آنان 
از 50 س��ال باالتر اس��ت(، 12 قطعه عکس 
پرسنلی جدید، کپی کارت پایان خدمت برای 
متقاضیان مرد کمتر از 50سال، فیش واریز 
مبلغ حداکثر تا سقف پنج برابر حق عضویت 

اتحادیه برای س��ال اول )حق ورودی( که از 
مبلغ 3میلیون ریال عدول نکند، فیش واریز 
مبلغ 30 هزار ریال به حس��اب 21۷33008 
خزانه کش��ور، پایان کار س��اختمان، قبوض 
پرداخت عوارض ش��هرداری و نشانه تجاری 
مغازه الزامی اس��ت. البته وضعیت بهداشتی 
آن نیز از طریق اتحادیه از اداره بهداش��ت و 
ش��رایط از طریق نیروی انتظامی و سازمان 

امور مالیاتی استعالم می شود. 
به گفته درخش��ان، هرچند اخذ مجوز در 
ابت��دا و قبل از آغ��از فعالیت الزامی اس��ت، 
ام��ا بعضاً مش��اهده ش��ده از آغ��از فعالیت 
سوپرمارکت یک سال می گذرد اما صاحب آن 
اقدام به اخذ مجوز نکرده اس��ت، درحالی که 
در ص��ورت کامل بودن م��دارك فرآیند اخذ 
مجوز از یک ماه فرات��ر نمی رود. به هر حال 
اتحادیه در صورت مشاهده چنین مواردی و 
ادامه آن اقدام به پلمب سوپرمارکت می کند. 

منبع درآمدزایی
س��وپرمارکت داران متفق الق��ول معتقدند 
فروش مایحت��اج و کاالهای ضروری س��ود 
باالیی ن��دارد. برای نمونه علی حس��ن زاده، 
مال��ک یک��ی از س��وپرمارکت های خیابان 
بهشتی تهران در این باره اشاره کرد: اجناس 
داخلی س��ود کم��ی دارد. در بهترین حالت 
سود مواد غذایی مانند لبنیات و بستنی بین 

8 تا 12درصد است.
 بیش��ترین س��ود روی اجن��اس خارجی 
اس��ت که مش��خصا جایی که قدرت خرید 
مردم باال باش��د، فروش بیش��تر خواهد بود. 
به طور متوس��ط س��ود ماهانه س��وپرمارکت 
حدود 20درصد اس��ت. در محالتی با سطح 
درآمد متوسط این سود بین 15 تا 20درصد 
بوده و در محالتی ک��ه وضع درآمدی افراد 

بهتر اس��ت این رقم ب��ه 25 تا 30درصد نیز 
می رسد. 

نکاتی برای اداره سوپرمارکت
س��وپرمارکت از آن دس��ت مراک��ز خریدی 
اس��ت ک��ه همیش��ه مش��تری دارد. یک��ی از 
س��وپرمارکت داران خیاب��ان فاطم��ی در این 
خصوص گفت: ساعت کار سوپرمارکت از هفت 
صبح آغاز می ش��ود و بعضاً تا س��اعت 12شب 
دایر اس��ت. با این حال، اوج س��اعت کاری آن 
بین س��اعات 11 صبح تا یک بعد ازظهر است. 
ب��ه این ترتیب توصیه می کنم به تنهایی اقدام 

به راه اندازی و اداره سوپرمارکت نکنید. 
پوی��ا ثمن��ی که ی��ک فروش��گاه 80 متری 
دارد، اش��اره می کند: یک سوپرمارکت حداقل 
دو نیرو می خواهد یک��ی برای تهیه اجناس از 
بازار و دیگری برای کار در س��وپرمارکت. برای 
مثال در این فروشگاه من یک صندوقدار و دو 
کارگر تمام وقت دارم. خودم نیز به طور مداوم 

سرکشی می کنم. 
وی اف��زود: س��خت ترین بخ��ش کار در اداره 
یک س��وپرمارکت مربوط به صندوقدار و سپس 
چیدمان و کنترل اجناس اس��ت. صندوق بخش 
اصلی این کسب و کار به شمار می رود و نمی توان 
آن را ب��ه هر کس��ی س��پرد. به هر ح��ال اداره 

سوپرمارکت کاماًل زمانبر است. 
بعضا پی��ش می آم��د در روزه��ای ابتدایی 
کار، زمان اس��تراحتم به کمتر از چهار ساعت 
می رس��ید یا اینکه در دو سال ابتدای کار من 
اصاًل یک روز هم تعطیالت یا مس��افرت نرفتم. 
مسئله ای که افراد تازه وارد باید درنظر بگیرند 
این اس��ت که اداره سوپر مارکت بسیار دشوار 
و در برخی مواقع غیرممکن اس��ت، پس بهتر 
اس��ت آنها به دنبال یک شریک یا حداقل یک 

مدیر مورداعتماد باشند. 

گزارشی از کسب و کار راه اندازی سوپرمارکت ها

 برای شروع 60 میلیون رهن مغازه 
و50 میلیون جنس نیاز است

خبر

تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور 
برای سرمایه گذاری

جذب س��رمایه های داخل��ی و خارج��ی از مهم ترین 
سیاست هایی است که می تواند بستر تحقق برنامه ششم 

توسعه و رونق تولید را فراهم کند.
 یکی از اش��تباهاتی که در سال های گذشته به وجود 
آمد و باعث ش��د ضرباهنگ توسعه در کشور کند پیش 
رود، تکی��ه بر بودجه های دولتی و درآمدهای نفتی بود. 
به گزارش می متالز،  بنابرای��ن یکی از منابع مهم تحقق 
توس��عه و رونق تولید س��رمایه های خارجی اس��ت که 
شامل سرمایه های ایرانیان خارج از کشور و منابع بانکی 

و خصوصی خارجی می شود.
 بس��یاری از ایرانی��ان س��رمایه های خود را از کش��ور 
خارج کرده یا در س��ال هایی که ای��ران را ترك کرده اند 
به سرمایه مناسبی دست یافته اند که اکنون می توانند با 
آن سرمایه عالوه بر تحول در عرصه تولید برای خود نیز 

اندوخته بیشتری در نظر داشته باشند.
 جمعیت ایرانیان خارج از کشور بیش از 5 میلیون نفر 
اس��ت، بخش قابل توجهی از ای��ن جمعیت دارای منابع 
بزرگی هس��تند که با بهبود شرایط داخلی تمایل دارند 
در کش��ور سرمایه گذاری کنند، بنابراین زمینه های الزم 

برای جذب سرمایه بسیار اهمیت دارد.
 با این حال جذب این منابع بدون مشکل هم نیست. 
براس��اس آماره��ای دولتی در جذب س��رمایه گذاری 
نس��بت به س��ال ۹4 در وضعیت بهتری قرار داریم، اما 
برای رس��یدن به رونق ای��ن میزان منابع جذب ش��ده 
کفایت نمی کند و تمام مس��ئوالن سه قوه باید موانع را 

برطرف کنند.
 مجلس آمادگی الزم را دارد تا در صورت وجود موانع 
و مش��کالت قانون��ی اقدام به اصالح قوانی��ن کند، دفتر 
س��رمایه گذاری خارجی وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی 
در صورت وجود موانع قانونی باید پیش��نهادهای خود را 

برای جذب بیشتر منابع خارجی به مجلس ارائه کند. 
اگ��ر موانع داخلی نیز وجود ندارد دولت باید فوری به 

جذب منابع خارجی اقدام کند.
خوش��بختانه به واس��طه تقویت قوای دفاعی و روحیه 
ایث��ار در نیروهای مس��لح، ایران در منطق��ه از ثبات و 
امنیت باالیی برخوردار است که همین ویژگی می تواند 

سرمایه های بسیاری را جذب کشور کند.
 باید در نظر داشته باشیم که سرمایه همواره امن ترین 
ج��ا را پیدا می کند. در این مس��یر تنش های بین المللی 
نیز بی تاثیر نبوده و کشورهای همسایه از جمله ترکیه و 
عربس��تان تمایل دارند که ایران را به سمت تنش پیش 

ببرند.
 بنابراین مسئوالن با تدبیر باید ابتکار عمل را به دست 
بگیرند تا بهانه دس��ت افراد تندرو در سیاس��ت خارجی 
دنی��ا ندهن��د و با عقالنی��ت، تدبیر، اعتدال و س��خنان 
س��نجیده موانع سرمایه گذاری ناش��ی از این تنش ها را 

از بین ببرند. 
در مواجهه با اظهارات و سیاس��ت های ترامپ نیز اگر 
با عقالنیت رفتار کنیم، می توانیم از این تنش ها بهترین 

استفاده را در جهت جذب منابع از اروپا داشته باشیم.

بزرگ ترین کنفدراسیون صنعت فرانسه متعهد شد 
سرمایه گذاری فرانسه در صنایع ریلی و 

کشتی سازی ایران

 براس��اس تفاهم نامه امضا شده سازمان گسترش و نوسازی 
ایران و کنفدراسیون صنعت فرانسه، فرانسه در سرمایه گذاری، 
بیمه سرمایه گذاری و پروژه های کالن به ایدرو کمک می کند. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری مهر به نقل از س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی ایران، براس��اس این تفاهم نامه که ب��ه امضای مدیر 
بین الملل ایدرو و مدیر اجرایی کنفدراس��یون صنعت فرانسه 
رس��یده، دو طرف درخصوص حمل ونقل، صنایع ریلی، انرژی 
و انرژی نوین، نفت، گاز و پتروش��یمی، توس��عه زیرس��اخت، 
خودرو، کش��تی س��ازی،  های ت��ک،  آی تی و س��رمایه گذاری 
هم��کاری خواهن��د ک��رد. در ای��ن تفاهم نام��ه همچنین بر 
توانمند سازی مدیران ایرانی، انتقال تکنولوژی و دانش، تبادل 
تجربیات، ارتباط با صنعت گران بین المللی تاکید ش��ده است. 
براس��اس این تفاهم نامه توانمندی های ایدرو و ش��رکت های 
تابعه به اعضای کنفدراس��یون صنعت فرانسه به عنوان دروازه 

ورود به صنعت ایران معرفی می شوند. 
براس��اس این تفاهم نامه کنفدراس��یون صنعت فرانسه هم 
در خصوص س��رمایه گذاری، بیمه سرمایه گذاری و پروژه های 
کالن به ایدرو کمک خواهد کرد. کنفدراسیون صنعت فرانسه 
)MEDEF( بزرگ ترین کنفدراس��یون صنعتی اروپا به شمار 
می رود که دارای ۷50 هزار ش��رکت زیرمجموعه و 8 میلیون 
عضو است و ش��رکت های بزرگی چون توتال، ایرباس، ونسی، 

آلستوم و بانک بی ان پی از اعضای آن به شمار می روند. 

برگزاری نخستین کسب وکار کامپوزیت 
در شهریورماه

از س��وی پژوهش��گاه پلیمر و پتروش��یمی ایران نخس��تین 
جشنواره کس��ب وکار کامپوزیت ایران در ش��هریورماه امسال 
برگزار می ش��ود. به گزارش ایس��نا از س��وی پژوهشگاه پلیمر 
و پتروش��یمی ای��ران و ب��ا حمای��ت و هم��کاری انجمن ها و 
شرکت های فعال در حوزه مواد کامپوزیت، نخستین جشنواره 
کس��ب و کار کامپوزیت ایران با حضور سرمایه گذاران و فعاالن 
صنعتی به  منظور تجاری س��ازی طرح ه��ای نوآورانه در حوزه 
کامپوزیت برگزار می ش��ود. این رویداد روز 2۹ شهریورماه در 

محل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی برگزار خواهد شد. 
طرح های ارائه ش��ده در این جشنواره باید در زمینه یکی از 
شاخه های مواد کامپوزیت یا کاربردهای آنها و دارای جنبه های 
نوآورانه، صنعتی و تکنیکی قابل اجرا باش��د. طرح های ارسالی 
همچنین از نظر امکان  س��نجی به منظ��ور تولید قابل دفاع و 
جنبه ه��ای اقتصادی و تجاری طرح، میزان س��رمایه گذاری و 
مدت بازگش��ت سرمایه قابل رقابت باشد، ضمن آنکه مالکیت 
حقوق معنوی ط��رح صد درصد به نام حداقل یکی از اعضای 
تی��م ثبت ش��ده باش��د. عالقه مندان ب��رای ش��رکت در این 
جش��نواره تا 31 خردادماه فرصت دارند طرح های خود را در 
حوزه های کامپوزیت ه��ای زمینه فلزی، کامپوزیت های زمینه 
پلیمری، کامپوزیت های زمینه س��رامیکی، نانوکامپوزیت ها و 
بازیافت مواد کامپوزیتی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. به 
تمامی تیم هایی ک��ه طرح های آنها به مرحله نهایی راه یابند، 

گواهینامه شرکت در جشنواره اعطا خواهد. 

جذب سرمایه ها و توسعه صنایع کوچک 
الزمه ایجاد اشتغال

مدیرعامل شرکت ش��هرك های صنعتی استان البرز گفت: 
با افزایش س��رمایه گذاری در حوزه صنایع کوچک و بازگشت 
واحدهای صنعتی تعطیل شده به چرخه تولید، عالوه بر ایجاد 
اش��تغال پایدار سطح معیش��تی مردم نیز ارتقا خواهد یافت. 
به گزارش ایرنا از ش��رکت ش��هرك های صنعتی استان البرز، 
جهانگیر شاه مرادی افزود: تامین زیرساخت های صنعتی عامل 
مهم در ج��ذب س��رمایه گذاران صنعتی اس��ت و بهره مندی 
از پتانس��یل بخ��ش خصوص��ی، خ��روج از رک��ود صنعتی را 
ب��ه دنب��ال دارد. وی اضافه کرد: این زیرس��اخت های عمرانی 
در ش��هرك های صنعت��ی ش��امل آب، ب��رق و گاز مهم ترین 
ابزار ش��رکت ش��هرك های صنعتی اس��تان در جذب فعاالن 
و س��رمایه گذاران صنعت��ی به حضور در این اس��تان اس��ت. 
ش��اه مرادی گفت: مدیران ش��هرك های صنعت��ی با همکاری 
سایر مس��ئوالن شهرستان ها به شناس��ایی واحدهای راکد و 
واحدهایی که با ظرفیت پایین مش��غول به فعالیت هس��تند، 
فضا را برای بازگشت واحدهای صنعتی به چرخه تولید فراهم 

خواهند کرد. 
وی در خص��وص تعام��ل با بخ��ش خصوصی خاطرنش��ان 
کرد: بهره مندی از نظرات کارشناس��ی و تخصصی نمایندگان 
تش��کل های صنعتی در خروج صنایع از رکود نقش بس��زایی 
دارد، زی��را خصوصی س��ازی و اجرای سیاس��ت های اصل 44 
قان��ون اساس��ی در س��ایه بهره مندی از پتانس��یل های بخش 
خصوصی محقق می ش��ود. ش��اه مرادی گفت: این شرکت در 
حوزه اقتص��اد مقاومتی، بهره مندی از تس��هیالت کمک های 
فنی اعتباری و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
در جهت رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی مورد تاکید 
ق��رار داده و جهت تحقق اقتصاد مقاومتی مش��ارکت همگانی 

انجام شود. 

گزارش 2
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بازنشستگان کشوری برای دریافت 
پاسخ سواالت خود، از ساعت ۸ صبح 
ت��ا ۱۷ عصر، در ته��ران بدون کد و 
در شهرس��تان ها با شماره گیری کد 
۰۲۱ می توانن��د با مرکز یا س��امانه 
برقرار  ارتب��اط  پاس��خگویی ۸۵۲۳ 
کنند.  بهروز انتظاری، مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی و توس��عه سیس��تم ها با 
بی��ان اینکه پیش از این نیز ش��ماره 
تماس ۸۵۲۳ در مرکز پاس��خگویی 
تلفنی صندوق بازنشستگی کشوری 
راه اندازی ش��ده بود، اظهار داش��ت: 
با توج��ه به حج��م ب��االی نظرات، 
بازنشستگان  انتقادات  و  پیشنهادات 
پیرامون مسائل مختلف بازنشستگی 
و نیاز به پاس��خگویی س��ریع، دقیق 
و جام��ع و همچنی��ن ب��ه منظ��ور 
جلوگی��ری از ت��ردد و حض��ور این 
عزیزان برای طرح س��واالت خود در 
محل ساختمان صندوق بازنشستگی 
کشوری، به زودی شماره ۲۵۰۰ نیز 
در این مرکز راه اندازی می شود تا در 

روزهای غیر تعطیل آماده پاسخگویی 
بازنشس��تگان ارجمند کش��وری  به 

باشد. 
انتظاری با بی��ان اینکه این مرکز 
که از تیرماه ۱۳۹۵ راه اندازی ش��ده، 
تاکنون ب��ه ۷۰ هزار تم��اس تلفنی 
در ارتباط با مش��کالت بازنشستگان 
پاس��خ داده اس��ت، اف��زود: این امر 
موجب ایجاد رابطه دو سویه مطلوب 
و صرفه جویی ه��ای مال��ی و زمان��ی 

ب��رای بازنشس��تگان و کاهش تردد 
آنان به صندوق بازنشس��تگی شده و 
پاسخگویی بهتر کارشناسان صندوق 
ب��ه جامعه مخاطب را س��بب ش��ده 

است. 
و  برنامه ری��زی  دفت��ر  مدی��رکل 
صن��دوق  سیس��تم های  توس��عه 
بیان داشت:  بازنشستگی کش��وری، 
مرکز پاس��خگویی صندوق ب��ا ارائه 
یک شماره پیگیری به بازنشستگان 

از طریق ایمیل و پیامک، آنان را در 
جریان روند کارشان قرار می دهد. از 
ای��ن مرکز تاکنون،  زمان راه اندازی 
بی��ش از ۱۶ هزار ایمی��ل و پیامک 
برای این عزیزان ارسال شده است. 

انتظاری ب��ا بیان اینک��ه به بیش 
از ۵۰ موض��وع مرتبط با مش��کالت 
بازنشس��تگان در ای��ن مرکز پاس��خ 
داده شده است، گفت: در این مرکز، 
رس��یدگی ب��ه موضوعات��ی از قبیل 

کارت منزل��ت، وام، دریاف��ت حکم 
و فی��ش حقوقی، ح��ق تأهل و حق 
اوالد، ذخی��ره اندوخت��ه فرهنگیان، 
رتبه بن��دی فرهنگی��ان، پاداش آخر 
خدمت، کمک هزینه ازدواج، هزینه 
ضمانت نام��ه،  س��معک،  و  عین��ک 
وکال��ت نامه، اح��راز هویت، افزایش 
افزایش  آتیه س��ازان،  بیم��ه  حقوق، 
حق��وق، پرداخت حق بیمه، کس��ور 
بازنشستگی و انواع مرخصی ها برای 

شاغالن انجام می شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه روزانه 
هف��ت اپرات��ور در این مرک��ز آماده 
پاسخگویی به بازنشستگان از طریق 
پیام��ک، پیگیری نامه ه��ا از طریق 
دبیرخان��ه، فاک��س، تلف��ن و ایمیل 
است، افزود: به زودی نرم افزار ویژه ای 
ب��رای تلف��ن هم��راه بازنشس��تگان 
طراح��ی و راه اندازی می ش��ود که با 
ارس��ال پیام از این نرم افزار به سرور 
مرکزی می توانند پاس��خ خود را در 

کوتاه ترین زمان دریافت کنند. 

پس از انتشار حرف و حدیث های 
ف��راوان پیرام��ون پرچم��دار بعدی 
اهال��ی کوپرتینو در هفته های اخیر، 
حال طراح��ی کامپیوتری آیفون ۸ 
اپ��ل  )Apple iPhone 8(  نی��ز 
منتشر شده که عالوه بر تأیید برخی 
نظریه های قب��ل، اطالعات جدید و 

جالبی را در خود جای داده است. 
تردیدهای��ی در واقع��ی بودن این 
طراح��ی کامپیوتری آیفون ۸ وجود 

دارد. در می��ان ش��ایعات زیادی که 
از نس��ل بعدی آیفون ه��ای اپل به 
گ��وش می رس��د، ش��اید مهم ترین 
آنها احتمال معرفی پرچمدار جدید 
  WWDC 2017 اپل در روی��داد
باشد، اما تاکنون طرح ها، کانسپت ها 
و عکس های زیادی منتس��ب به این 
گوش��ی به بیرون درز ک��رده که در 
کامپیوتری  مورد، طراحی  تازه ترین 
آیف��ون ۸ توس��ط ل��و دهنده ه��ای 

 OnLeaks توییتری، با نام کاربری
منتشر ش��ده اس��ت. اگرچه برخی 
مناب��ع خب��ری از جعلی ب��ودن این 
تصویر س��خن می گویند، اما به نظر 
می رس��د چندان هم دور از واقعیت 

نباشد. 
این طراح��ی کامپیوتری آیفون ۸ 
ک��ه ب��ا اس��تفاده از نرم افزاره��ای 
)CADکامپیوتری )ی��ا به اصطالح
ساخته ش��ده، برخی شایعات قبلی 

مانن��د قرارگی��ری دوربی��ن دوگانه 
با لنزه��ای عم��ودی در قاب عقب 

گوشی را تأیید می کند. 
نکات جال��ب توجه دیگری که در 
ای��ن طراحی کامپیوت��ری آیفون ۸ 
مش��اهده می شود، عدم وجود دکمه 
سنسور اثر انگش��ت )تاچ آیدی( در 
عقب یا جلوی اس��مارت فون است 
که نش��ان می دهد اپل این حس��گر 
را در زی��ر صفحه نمای��ش جانمایی 

خواه��د کرد. البت��ه دقیقا به همین 
دلی��ل نیز ب��ه احتمال زی��اد عرضه 
این گوشی پرچمدار با تأخیر مواجه 

خواهد شد. 
دکمه های  قبل،  شایعات  براساس 
جانبی آیفون ۸ به صورت مکانیکی 
طراحی نخواهند ش��د و به جای آن 
به گونه ای س��اخته می ش��وند که با 
استفاده از تکنولوژی بازخورد لمسی 

عمل کنند. 

راه اندازی شماره تماس ۲۵۰۰ برای پاسخگویی به بازنشستگان کشوری

طراحی کامپیوتری آیفون 8 اپل نیز منتشر شد

عرضه جهانی گوشی های نوکیا با مدل 3310 آغاز شد

خبر

معاون مشتریان مخابرات خبر داد 
اینترنت حجمی با سرعت باال به نفع کاربر

معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران از تفکیک تعرفه اینترنت 
داخل از بین الملل توس��ط مخابرات در برخی استان ها خبر داد. 
داود زارعیان درباره تبدیل اینترنت نامحدود به حجمی اظهار کرد: 
با توجه به مصوبات س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
باید به س��مت تبدیل اینترنت به سمت حجمی برویم اما در کل 
با توجه به کاهش تعرفه ها و باالرفتن س��رعت، باز هم ۹۰درصد 
مش��ترکین ما اگر از روش غیرحجمی استفاده کنند، هم از نظر 
اقتصادی و هم س��رعت در آینده به نفع آنها خواهد بود، زیرا ما 
به دنبال این هس��تیم که مصرف اینترنت را گسترش دهیم. وی 
ادام��ه داد: طبیعتا در حال حاضر کس��انی که اینترنت نامحدود 
دارند از س��رعت پایین ۲۵۶ و ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه اس��تفاده 
می کنند. نگاه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، سرعت های باال و 
بدون در نظر گرفتن حجم است که در کل به نفع مشترک است. 
اینترنت حجمی با سرعت مناسب از نظر تعرفه ها و امکاناتی که 
برای مشترک فراهم می شود، به ویژه با تفکیک اینترنت داخل از 
بین الملل به سود مشترک است. معاون مشتریان شرکت مخابرات 
ایران با اش��اره به تأثیر ش��بکه ملی اطالعات ب��ر کاهش تعرفه 
اینترنت برای کاربران توضیح داد: به زودی ما در اینترنت با توسعه 
ش��بکه ملی اطالعات به سمتی حرکت می کنیم که مشترک از 
اینترنت داخلی بدون پرداخت هزینه باال بهره ببرد. اعمال تفکیک 
تعرفه اینترنت داخل از بین الملل برای اس��تان های مختلف آغاز 
ش��ده است. زارعیان در ادامه بیان کرد: تفکیک اینترنت نیازمند 
زیرساخت های فنی است که باید برای آن سرمایه گذاری شود. ما 
استان ها را دو دسته کردیم؛ استان هایی که تفکیک در آنها انجام 
می شود و استان هایی که هنوز در آنها امکان تفکیک وجود ندارد. 
در اس��تان هایی که تفکیک در آنجا انجام می شود کاماًل براساس 
تعرفه عمل می ش��ود که در حال حاضر آغاز ش��ده و به صورت 
اس��تانی عملیاتی می شود. اگر در استانی تفکیک زمان بیشتری 

بگیرد حتماً حجم بیشتری به مشترک داده می شود. 
 

بک اسپیس مخفی در ماشین حساب 
آیفون؛ قابلیتی که اینترنت را به تسخیر 

خود درآورد
چن��د بار ش��ده که موق��ع وارد کردن یک عدد در اپلیکیش��ن 
ماشین حساب آیفون متوجه شده اید که آن عدد اشتباه بوده، آن 
را به ط��ور کامل پاک کرده اید و دوباره از اول به انجام محاس��بات 
خود پرداخته اید؟ قاعدتاً این اشتباه را نباید به دفعات زیادی تکرار 
کرده باشید، چراکه اپ ماشین حساب آیفون از سال ۲۰۱۰، یعنی 
زمانی که IOS 4 منتش��ر شد دارای یک گزینه بک اسپیس برای 
تصحیح اش��تباهات بوده اس��ت. اما جالب اینجاست که تا امروز و 
درحالی که در س��ال ۲۰۱۷ به سر می بریم ظاهراً خیل عظیمی از 
کاربران iOS  از وجود چنین قابلیتی خبردار نبوده اند! دو روز پیش 
کاربری به نام censoredialogue@ توییتی در خصوص کشف 
یک بک اسپیس مخفی در اپلیکیشن ماشین حساب آیفون انجام 
داد. یک س��وایپ به چپ و راس��ت روی محل نمایش اعداد کافی 

است تا بتوانید آخرین عدد وارد شده را پاک کنید. 

مخابرات

همکاری ایرانسل و شرکت ملی گاز ایران 
در زمینه کنتورخوانی هوشمند

با داغ تر ش��دن بحث اینترنت اشیا در دنیا، شرکت های بزرگ و 
کوچک ایرانی نیز در این عرصه فعال می ش��وند. در همین راستا 
ایرانسل با ارس��ال یک بیانیه خبری جدید از آغاز همکاری اش با 
شرکت ملی گاز ایران به منظور هوشمندسازی فرآیند کنتورخوانی 
خب��ر داده که در ادامه توجه ش��ما را به مت��ن این بیانیه خبری 
جلب می کنیم. به گزارش روابط عمومی ایرانسل، تفاهم نامه امضا 
ش��ده در زمینه کنتورخوانی هوشمند بین ایرانسل و شرکت ملی 
گاز ای��ران با هدف ایفای نقش س��ازنده و جدی در حوزه خدمات 
 NB-IoT اینترنت اشیا« و گسترش ارائه خدمات بر پایه فناوری«
منعقد ش��ده اس��ت. این فناوری پیش��تر در دهه فجر سال ۹۵ و 
با حض��ور محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات در 
ساختمان مرکزی ایرانسل به صورت آزمایشی راه اندازی شده بود. 
شرکت ملی گاز ایران طی فراخوانی در پاییز ۱۳۹4، از شرکت های 
عالقه من��د دعوت ک��رده بود در اج��رای طرح پایل��وت گاز برای 
کنتورخوانی هوشمند ش��رکت کنند. هر یک از شرکت هایی که 
موفق به امضای موافقت نامه نهایی با ش��رکت ملی گاز شوند، یک 
پروژه تأمین، نصب و قرائت مکانیزه را برای ۵۰۰۰ کنتور هوشمند 

گاز با استفاده از فناوری های مطرح این حوزه اجرا خواهند کرد. 
ایرانسل به عنوان اپراتور پیشگام در عرضه خدمات اینترنت اشیا، 
پیش از این برای نخستین بار در ایران از سامانه شهر هوشمند و 
خدمات شهروندی هوشمند در منطقه آزاد انزلی رونمایی کرده و 
نیز سامانه مدیریت حمل و نقل و پرداخت همراه مبتنی بر فناوری 
NFC را در شهرهای اهواز و منطقه آزاد انزلی معرفی کرده بود. 

اخطار به شرکت مخابرات و  های وب 
برای عدم اعمال تعرفه شبکه ملی 

اطالعات
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، در خصوص عدم اجرای تعرفه 

شبکه ملی اطالعات به  های  وب و شرکت مخابرات اخطار داد. 
بع��د از اجرای مصوب��ه کاهش ۵۰ درصدی نرخ دسترس��ی به 
اینترنت داخلی بر بس��تر ش��بکه ملی اطالعات، س��ازمان تنظیم 

مقررات ارتباطات نتایج نظارت بر عملکرد اپراتورها را اعالم کرد. 
حسین فالح جوش��قانی، معاون س��ازمان در این رابطه گفت: 
کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه ای از اپراتورهای 
ارتباطی خواست برای ترافیک های اینترنتی که منشا داخلی دارند 
تعرفه ترجیحی اعمال کنند. او توضیح داد: طبق این مصوبه مقرر 
شد تعرفه ترجیحی دسترسی به سایت ها چه در مصرف آزاد و چه 
از طریق بس��ته های اینترنتی ۵۰ درصد پایین تر از تعرفه اینترنت 
بین المللی باشد. جوشقانی اضافه کرد: تقریباً از اواخر اسفندماه ۹۵، 
شرکت های اینترنتی شروع به اجرای مصوبه مذکور کردند و تمامی 
شرکت های اینترنتی و اپراتورهای اینترنت ثابت به غیر  از شرکت 
مخاب��رات ایران و اپراتور اینترنتی  های وب آن را اجرایی کرده  اند. 
همراه اول و ایرانس��ل به دلیل وجود مشکالت فنی این مصوبه را 
به صورت کامل اجرایی نکرده اند.طبق گفته معاون سازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات، مصوبه تفکیک ترافیک داخل از خارج و کاهش 
۵۰درصدی تعرفه اینترنت داخل��ی در حوزه دیتای موبایل، تنها 
توسط اپراتور رایتل انجام شده و همراه اول و ایرانسل نیز آن را به 

صورت کامل اجرایی نکرده اند. 
mehrnews :منبع

براساس اعالم اکانت توییتر نوکیا، 
 Nokia عرضه  مدل جدید گوش��ی
3310 آغاز ش��ده اس��ت. اعالم این 
خبر با انتش��ار ی��ک ویدئوی جالب 
کوتاه ص��ورت گرفته اس��ت. گرچه 
معن��ای دقی��ق این خبر مش��خص 
نیس��ت چون هیچ فروش��گاهی در 
وب س��ایت نوکیا برای ف��روش این 
دس��تگاه مشاهده نمی ش��ود. فرض 
ما این اس��ت که نس��خه  جدید این 

گوش��ی معروف احتماال در راه ورود 
به فروشگاه های مختلف جهان است 
 Clove بریتانیایی  فروش��گاه  چون 
Technology ب��ا ق��رار دادن این 
گوش��ی در لیس��ت محصوالت خود 
پیش فروش آن را آغاز کرده اس��ت. 
گرچه افرادی که ب��رای پیش خرید 
ای��ن دس��تگاه از وب س��ایت مذکور 
براس��اس اطالعات  اق��دام می کنند 
وب س��ایت مذک��ور بای��د ت��ا اواخر 

خردادماه برای دریافت سفارش خود 
صب��ر کنند. تنها ما ب��ه دلیل وجود 
کلمه  »آغ��از عرضه« در خبر مذکور 
گیج نش��ده ایم چون کاربران توییتر 
سواالتی در خصوص جزییات بیشتر 
در رابطه با زمان واقعی دریافت این 
گوشی پرسیده اند، اما توییتر به اکثر 
آنها با یک جواب تکراری پاسخ داده 
است: »س��الم، ما محصوالت خود را 
طی ماه ه��ای آین��ده وارد بازارهای 

جهان��ی می کنی��م. ب��رای آگاهی از 
اخبار بیش��تر در آینده به صفحه  ما 

سر بزنید.«
ابراز  گرچه برخی کارب��ران دقیقا 
داش��ته اند منتظ��ر دریافت گوش��ی 
معروف نوکیا ۳۳۱۰ نیس��تند، بلکه 
منظ��ور آنه��ا نوکی��ا ۶ جدیدت��ر و 
زیباتر و همچنین دیگر گوش��ی های 
هوشمند برند نوکیاس��ت. برای این 
دس��ته از افراد، این شرکت فنالندی 

پاسخ متفاوتی داشته است: »سالم، 
ما قصد عرض��ه  جهانی در نیمه  دوم 
س��ال ۲۰۱۷ را داری��م )آوری��ل – 
ژوئن(. م��ا دقیق تر از این نمی توانیم 
چیزی بگوییم.«معنای این خبر این 
است که به زودی به انتظارها خاتمه 
داده می ش��ود. اگر هم��ه چیز طبق 
برنامه پیش رود تا انتهای ماه بعدی 
ش��اهد ورود اسمارت فون های جدید 

نوکیا به بازار هستیم. 



لغو و جایگزینی طرح »اوباماکر« توسط 
مجلس نمایندگان آمریکا 

طرح لغ��و و جایگزینی بیمه درمان��ی مراقبت مقرون به 
صرف��ه یا »اوباماکر« در مجلس نماین��دگان ایاالت متحده 
تصوی��ب ش��د. مجلس نماین��دگان آمریکا روز پنجش��نبه 
طرح قانون گ��ذاران جمهوری  خواه برای لغ��و و جایگزینی 
بخش های��ی از برنامه بهداش��ت و درمان اوباما، موس��وم به 
»اوباماک��ر« را به تصویب رس��اند. این ط��رح به نام »قانون 
مراقبت بهداشتی آمریکایی« در مجلس با اکثریت شکننده 
۲۱۷ رأی مواف��ق در مقاب��ل ۲۱۳ رأی مخال��ف مجل��س 
نمایندگان در مرحله بعد باید در س��نای آمریکا تایید شود. 
با وجود اینک��ه جمهوری خواهان در س��نای ایاالت متحده 
نی��ز اکثریت را دراختیار دارن��د، اما تایید طرح لغو اوباماکر 
و جایگزین��ی بیم��ه درمانی در این مجل��س، چالش اصلی 
دونالد ترامپ محس��وب می شود. این رای  گیری را می توان 
یک پیروزی بزرگ برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
و »پ��ل رایان«، رئیس  مجلس نمایندگان آمریکا خواند. ماه 
گذش��ته ت��اش آقای ترام��پ و پل رای��ان، رئیس مجلس 
نماین��دگان جهت رایزنی و جلب حمایت برای طرح جدید 
بیمه درمانی با بن بس��ت مواجه ش��ده ب��ود. همزمان دفتر 
بودج��ه کنگره آمریکا اعام ک��رده بود در صورتی که طرح 
موسوم به »ترامپ کر« جایگزین بیمه همگانی باراک اوباما 
ش��ود در کمتر از دو سال دس��ت کم ۱۴میلیون آمریکایی 
از خدم��ات بیم��ه درمان��ی محروم خواهند ش��د. حتی در 
مجل��س نماین��دگان نیز عاوه ب��ر نماین��دگان دموکرات، 
۲۰نماین��ده جمهوری خواه به این ط��رح رأی منفی دادند. 
لغ��و و جایگزینی بیمه درمان��ی مراقبت مقرون به صرفه یا 
»اوباماکر« از وعده های اصلی کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ 
بود. رئیس جمهور آمری��کا پس از تصویب این طرح با ابراز 
خوش بینی نسبت به تایید آن در سنا گفت:»ما می دانستیم 
ک��ه  )بیمه اوباماکر( کار نخواهد کرد. من خیلی وقت پیش 
این را پیش بینی کرده بودم. گفته بودم که س��قوط می کند 
و حاال مشخص است که سقوط کرده است. این طرح اساسا 
)شکس��ت خورده( اس��ت«. رئیس جمهوری آمریکا با جلب 
رأی موافق مجلس نمایندگان برای لغو اوباماکر، نخس��تین 
پیروزی خود را در عرصه قانون گذاری این کش��ور رقم زد. 
این طرح نخس��تین پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
فعلی آمریکا در قوه مقننه آمریکا محسوب می شود، به ویژه 
ک��ه برچیدن قوانی��ن اوباما از ش��عارهای س��تاد تبلیغاتی 
وی در دوره انتخابات ریاس��ت جمه��وری ۲۰۱۶ بود. این 
در حالی اس��ت که هم حزبی های دموک��رات اوباما برچیده 
ش��دن بیمه درمانی وی را به منزله بی سروس��امانی و عدم 
بیمه میلیون ها آمریکایی در حوزه س��امت می دانند. با لغو 
اوباماک��ر در مجلس نمایندگان، ای��ن الیحه راهی مجلس 
س��نا می ش��ود که اکثریت جمهوری خواه آن نیز متعهد به 
ارائه بیمه درمانی جدیدی هس��تند که به معیارهای ترامپ 
نزدیک تر باش��د. در عی��ن حال، ترامپ بع��د از اعام رأی 
مجلس نمایندگان، پیروزی خود را با اعام این موضوع که 
اوباماکر مرده اس��ت، جش��ن گرفت. این در حالی است که 
معترضان با تجمع در اطراف کنگره آمریکا، شعار »شرم بر 
ش��ما باد« علیه نمایندگان مجلس سر دادند. گفتنی است 
ترامپ ش��ش هفته پیش در تاش برای لغو اوباماکر دست 
به دامن کنگره آمریکا ش��د، ح��ال آنکه در آن زمان موفق 
ب��ه جلب حمایت نمایندگان نش��د. تصویب این طرح برای 
دولت آمریکا موفقیت چشمگیری به حساب می آید، زیرا با 
گذشت ۱۰۰روز از آغاز ریاست جمهوری، عاوه بر مقاومت 
سیس��تم قضایی این کش��ور در برابر فرمان ه��ای اجرایی 
آقای دونالد ترامپ، انتقادهای فراوانی نیز از عملی نش��دن 

وعده های او صورت گرفته است. 

ویندوز S چه تفاوتی با نسخه های دیگر 
دارد

به گفته مایکروس��افت، ویندوز ۱۰ اس، »روح ویندوز امروز« 
است، این ویندوز نسخه ای است که برای کامپیوترهای مدارس 
س��اخته شده اما همه می توانند از آن استفاده کنند. ویندوز ۱۰ 
اس  )ویندوز S( به گونه ای طراحی شده که ساده و کارآمد باشد، 
این نسخه فقط اپلیکیشن های دریافت شده از فروشگاه ویندوز 
را اج��را می کند، مگ��ر آنکه با صرف هزین��ه ۵۰دالری آن را به 
ویندوز ۱۰ پرو ارتقا دهید. مایکروس��افت اعام کرده اس��ت که 
کمپانی های ایسر، ایس��وس، دل، فوجیتسو، HP، سامسونگ و 
توشیبا از تابستان امسال کامپیوترهای آموزشی مجهز به ویندوز 
۱۰S را ب��ا قیمت حداق��ل ۱۸۹ دالر به بازار عرضه خواهند کرد. 
همچنین مایکروسافت در حال عرضه یک لپ تاپ Surface با 

سیستم عامل ویندوز ۱۰ اس به قیمت ۹۹۹ دالر است. 

تفاوت ویندوز S در چه چیزی است؟ 
بزرگ ترین تفاوت این ویندوز با س��ایر نسخه  ها محدود شدن 
به اجرای برنامه های دریافت ش��ده از فروش��گاه رسمی ویندوز 
اس��ت، به این ترتیب برنامه ها بررسی شده و به صورت امن اجرا 
می شوند. با این روش می توان اطمینان حاصل کرد که برنامه ها 
در رجیس��تری ویندوز دخالت نکنند، فایل های اضافی بر جای 
نگذارند و باعث ایجاد مش��کات کوچک و بزرگ برای کامپیوتر 
نشوند. همانند نس��خه عادی ویندوز ۱۰ می توانید اپلیکیشن ها 
را از فروش��گاه وین��دوز دانلود و نصب کنید، ام��ا گزینه ای برای 
دانلود و نصب برنامه ها از فروشگاه  های دیگر در دسترس نخواهد 
بود. خوش��بختانه، نسخه کامل مایکروسافت آفیس ۳۶۵ شامل 
برنامه ه��ای کاربردی ورد، اکس��ل، پاورپوین��ت، Outlook و 
OneNote به زودی به فروش��گاه ویندوز اضافه خواهند ش��د. 
این برنامه ها با اس��تفاده از پروژه Centennial مایکروس��افت 
به صورت کانتینر ایمن بهینه س��ازی و پکیج شده و در فروشگاه 
قرار خواهند گرفت. س��ایر توسعه دهندگان هم باید برنامه های 
خود را به همین صورت پکیج کرده و به فروش��گاه ویندوز ارائه 
کنند. انتظار داریم که مایکروس��افت توسعه  دهندگان نرم افزاری 
بیش��تری را وادار به این کار کند. آن گونه که مایکروس��افت در 
رویداد دوم مه  اعام کرده، ویندوز S می تواند تمامی مرورگرهای 
اینترنت موجود در فروشگاه را اجرا کند که البته در حال حاضر 
فقط ش��امل Microsoft Edge می ش��ود، از سوی دیگر این 
کمپانی از گوگل و موزیا درخواست کرده که مرورگرهای خود 
را برای ارائه در ویندوز استور آماده کنند. مایکروسافت نشان داده 
که ورود به سیس��تم در ویندوز S بس��یار سریع تر از ویندوز ۱۰ 
پرو انجام می ش��ود؛ این موضوع عجیب نیست زیرا این نسخه از 
ویندوز چیزهای اضافی و برنامه های از پیش نصب ش��ده توسط 
توس��عه دهندگان مختلف را که باعث کندی سیستم می شوند، 
ن��دارد. این وین��دوز مجموعه ای گوناگ��ون از تصاویر پس زمینه 
پیش ف��رض را به هم��راه خودش دارد که مایکروس��افت آنها را 
با عب��ارت »streamlined« توصیف کرده اس��ت که در واقع 
توصیف ویندوز S هم می تواند باشد:  تر  و تمیز و عاری از چیزهای 
Latribune :زاید.                   منبع

درپی تش��دید تن��ش میان واش��نگتن و 
پیونگ یانگ بر سر برنامه هسته ای موشکی 
کره ش��مالی، روابط میان این کشور با چین 
نیز به تیرگی گراییده اس��ت. کره ش��مالی، 
س��ازمان س��یا را به اجرای طرح »کش��تن 
رهبر این کشور با مواد بیوشیمیایی« متهم 
کرد. آزمایش های اتمی موشکی کره شمالی 
ب��ر تش��نج رواب��ط می��ان پیونگ  یان��گ و 
کشورهای همسایه، همچنین اوضاع منطقه 
افزوده اس��ت. یوکیا آمان��و، مدیر کل آژانس 
بین المللی ان��رژی اتمی IAEA روز جمعه  
)پنج م��ه( در گفت وگو ب��ا روزنامه  آلمانی، 
نگرانی ش��دید خ��ود را از برنامه هس��ته ای 
کره ش��مالی و بحرانی شدن ش��رایط حاکم 
اب��راز کرد و گف��ت، عکس ه��ای ماهواره ای 
نش��ان می دهند که این کش��ور همچنان به 
آزمایش های موش��کی خ��ود ادامه می دهد. 
آمان��و ب��ا اش��اره به اینک��ه کره ش��مالی به 
رهبری کیم جونگ اون در س��ال گذشته دو 
آزمایش هسته ای انجام داده، یادآور شد که 
پیامدهای »تأمل برانگیز این آزمایش ها برای 

امنیت منطقه« نگران  کننده است.
 

بی اعتنایی به پیمان های بین المللی
کره ش��مالی از س��ال ۲۰۰۳ ک��ه خروج 
خود را از پیمان منع گس��ترش تس��لیحات 
هس��ته ای  )ان پی تی( اعام کرد، از صدور 
اجازه ورود به بازرس��ان آژان��س بین المللی 
ان��رژی اتم��ی ب��ه پیونگ یانگ خ��ودداری 
کرده اس��ت. کره شمالی با وجود هشدارها و 
قطعنامه  های متعدد س��ازمان ملل، همچنان 
به گسترش برنامه اتمی و انجام آزمایش های 
موش��کی خود ادامه می دهد. گفته می شود 

که موش��ک های جدید پیونگ  یانگ در حال 
حاضر می توانن��د نه  تنها کره جنوبی و ژاپن، 
بلکه س��واحل آمریکا را نیز هدف قرار دهند. 
این ام��ر به ویژه در رابطه با آزمایش نافرجام 
موشکی کره ش��مالی که روز ۲۹ آوریل، در 
یک صدمی��ن روز ریاس��ت جمهوری دونالد 
ترامپ صورت گرفت، نگرانی شدید آمریکا را 
به همراه داش��ته و روابط دو کشور را تیره تر 
کرده اس��ت. ترامپ روز پی��ش از انجام این 
آزمایش به رهبری کره ش��مالی هشدار داده 
و از آن به عن��وان »فاجعه  ای بس��یار بس��یار 
بزرگ« س��خن گفته بود. ب��ا این حال کیم 
جون��گ اون، به هش��دار ترامپ توجه نکرده 
و آزمای��ش را به مرحله   اج��را درآورد که با 
شکس��ت روبه رو ش��د. آمریکا باره��ا اعام 
کرده ک��ه در صورت لزوم ب��ه تنهایی علیه 

کره شمالی اقدام خواهد کرد. 

بحران در روابط چین و کره شمالی
روزنامه ها همچنین از تیره ش��دن روابط 
میان چین و کره ش��مالی خبر می دهند. بنا 
به گزارش روزنامه »گلوبال تایمز« وابسته به 
ارگان رسمی حزب کمونیست چین، رهبری 
این کشور در نظر دارد »به گونه ای بی سابقه« 
در برابر آزمایش های هس��ته ای کره شمالی 
واکنش نش��ان دهد. مفس��ر این روزنامه در 
مقال��ه ای که روز جمعه )پن��ج مه( به چاپ 
رسید، یادآور شد که برنامه اتمی پیونگ یانگ 
»فاقد منطق« است. گفته می شود که انتقاد 
پکن در پی درخواس��ت آمری��کا از رهبری 
چین مبنی بر اعمال فش��ار بر کره ش��مالی 
برای پایان دادن به آزمایش های هسته ای و 
موشکی این کش��ور صورت گرفته است. بنا 

به گفته رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا 
پکن به روش��نی به رهبری کره شمالی گفته 
اس��ت که اگر این کش��ور بار دیگر دست به 
آزمایش هس��ته ای بزند، پک��ن تحریم هایی 
یک جانب��ه علیه کره ش��مالی اعمال خواهد 

کرد. 

مخمصه پیونگ یانگ
در این راستا خبرگزاری رسمی کره شمالی 
KCNA واکن��ش چی��ن را »پرخاش��گری 
بی��ش از حد« خواند و اعام ک��رد که برای 
پیونگ یانگ نگران��ی عمیق پکن در رابطه با 
پیامدهای احتمالی آزمایش های هس��ته ای 
این کش��ور قابل درک نیست. در این نوشته 
همچنی��ن تأکی��د ش��ده ک��ه آزمایش های 
کره ش��مالی، خطری برای مردم شمال چین 

ایجاد نمی کند. 
مفسر گلوبال تایمز همچنین در پایان مقاله 
خود می نویسد که تنها مذاکره مستقیم  میان 
مقامات ارش��د چین و کره ش��مالی می تواند 

پیونگ  یانگ را از مخمصه نجات دهد. 

توطئه علیه کیم جونگ اون
همزمان کره ش��مالی روز جمعه  )پنج مه( 
س��ازمان اطاعات مرکزی آمریکا  )س��یا( و 
رهب��ران کره جنوبی را به »طرح نقش��ه  ای« 
برای کش��تن کی��م جون��گ اون ب��ه قصد 
دام��ن زدن به تنش های منطق��ه متهم کرد. 
بن��ا به گزارش خبرگزاری فرانس��ه به نقل از 
وزارت امنیت کره شمالی، این سوء قصد قرار 
بود با استفاده از »مواد بیوشیمیایی« در یک 
مراسم رسمی در پیونگ یانگ صورت گیرد. 
AFP :منبع

در چارچوب مذاکرات س��وریه در آستانه 
قزاقستان، روسیه پرواز جنگنده های آمریکا 
بر ف��راز مناطق امن را ممن��وع اعام کرد. 
ماموریت حفظ امنی��ت این مناطق برعهده 
روس��یه، ایران و ترکیه اس��ت. آمریکا هنوز 
رس��ماً اعام موض��ع نکرده اس��ت. تصمیم 
مبنی ب��ر ممنوعی��ت پ��رواز جنگنده  های 
آمری��کا ب��ر ف��راز مناطق امن در نشس��ت 
س��وریه در آستانه اتخاذ شده است. روسیه، 
ایران و ترکیه بر س��ر ایج��اد این مناطق به 
توافق رسیده اند. اینکه جنگنده های آمریکا 
حق پرواز بر ف��راز این مناطق را ندارند، در 
متن توافق آس��تانه قید نش��ده است، ولی 
منع پ��رواز جنگنده ها از جمله هواپیماهای 
آمریکا و نیروه��ای ائتاف بین المللی را نیز 

شامل می شود. 

زمان اجرایی شدن این توافق
طبق تصمیم س��ه کشور روس��یه، ایران 
و ترکی��ه، قرار اس��ت عملی��ات نظامی در 
چه��ار منطق��ه تعیین ش��ده از نخس��تین 
س��اعات بامدادی روز ش��نبه، شش ماه مه  
)۱۶ اردیبهش��ت ماه( متوقف شود. الکساندر 
الورنتیوف که گروه مذاکره کننده    روسیه را 
در گفت وگوهای آستانه نمایندگی می کرد، 
درباره منع پ��رواز بر فراز این مناطق گفت: 
»استفاده از حمات هوایی، به ویژه از سوی 
ائت��اف بین المللی، چه با اطاع و چه بدون 
اطاع، مطلقا مجاز نیس��ت. تصمیم در این 
زمین��ه اتخاذ ش��ده اس��ت.«البته توافق به 

دس��ت آمده به معنای منع مطلق حمات 
هوایی نیست و روس��یه امکان انجام چنین 
حمات��ی را در ص��ورت لزوم باز گذاش��ته 
است. در مورد عملیات نظامی نیروی هوایی 
ارتش سوریه نیز تضمینی داده نشده است. 
روس��یه اعام کرده است که س��امانه دفاع 
ضدهوایی این کش��ور در این مناطق نصب 
ش��ده و به ش��کل الکترونیک بر پروازهای 
این منطقه نظارت دارد. آمریکا هنوز درباره 
منع پرواز بر فراز این مناطق به طور رسمی 
اعام موضع نکرده اس��ت. نظارت بر امنیت 
ای��ن چهار منطقه رس��ماً برعهده روس��یه، 
ایران و ترکیه اس��ت. روز پنجشنبه  )چهار 
مه / ۱۴ اردیبهش��ت ماه( ایران، روس��یه و 
ترکی��ه در نشس��تی در آس��تانه، پایتخ��ت 
قزاقس��تان، یادداش��ت تفاهمی برای ایجاد 
چه��ار منطقه امن در س��وریه امضا کردند. 
در این نشس��ت هیات های نمایندگی دولت 
و اپوزیس��یون س��وریه و همچنین اشتفان 
دی میس��تورا، نماینده ویژه سازمان ملل در 
امور س��وریه، وزیر امور خارجه قزاقس��تان و 
ناظ��ری از ایاالت متحده حضور داش��ته اند. 
براساس یادداش��ت تفاهم امضا شده، نقشه 
ایج��اد مناط��ق امن در س��وریه ت��ا ۲۲ مه  
)اول خرداد م��اه( تکمیل خواهد ش��د. برای 
تعیی��ن این مناطق کارگروهی طی پنج روز 
تشکیل می شود.»این کارگروه مامور ترسیم 
مرزه��ای مناط��ق خلع س��اح، بخش های 
تنش، بخش های امن و حل و فصل مس��ائل 
فن��ی مربوط به اجرای س��ند  )یادداش��ت( 

خواهند بود.« 
امور خارجه  وزیر  غیرت عبدالرحمان��وف، 
قزاقستان، ضمن بیان اینکه نشست آستانه 
با روند مذاکرات صلح در ژنو مغایرتی ندارد، 
تأکی��د کرد که: »ادامه تنش در س��وریه به 

نفع هیچ کس نیست.«
 

آخرین تالش ها برای ایجاد مناطق امن
از مدت ه��ا پیش ایج��اد مناطق امن در 
س��وریه مورد بحث بوده ول��ی تاکنون گام 
چش��مگیری در این زمینه برداشته نشده 
بود. یکی از سیاستمدارانی که در این راستا 
تاش کرده، آنگا مرکل، صدراعظم آلمان 
اس��ت. او در دیدار اخیر خود از مس��کو و 
ری��اض، با والدیمیر پوتی��ن، رئیس جمهور 
روس��یه و مقامات عربس��تان س��عودی در 
ای��ن باره گفت وگ��و کر د. پوتی��ن و رجب 
طیب اردوغ��ان، رئیس جمهوری ترکیه نیز 
در ماقات روز چهارش��نبه  )سه مه( خود، 
عزم شان برای ایجاد مناطق امن در سوریه 
را اعام کردن��د. رئیس جمهوری روس��یه 
گفته اس��ت که با همت��ای آمریکایی خود 
دونالد ترامپ نیز در این باره صحبت کرده 
اس��ت. قرار است که مناطق امن در سراسر 
اس��تان ادلب و بخش هایی از اس��تان های 
الذقیه، حلب، حما، حمص، درعا و دمشق 
ایجاد ش��وند. گفته می شود که دور بعدی 
مذاک��رات آس��تانه اواس��ط ژویی��ه برگزار 

خواهد شد. 
منبع: رویترز

برنامه هسته ای کره شمالی نگران کننده است
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رابط مغز و کامپیوتر موس��وم به BCI فناوری نس��بتا نوینی است که ممکن اس��ت کمتر درباره آن مطلب خوانده 
باش��ید، اما بی ش��ک از س��ال آینده اطاعات بیش��تری در ارتباط با این فناوری خواهید خواند؛ به  واسطه آنکه نه تنها 
شرکت های بزرگ بلکه بسیاری از استارتاپ ها به دنبال آن هستند تا رابط مغز و کامپیوتر خاص خود را طراحی کنند. 
 تنه��ا موضوع اصلی که در این بین وجود دارد گذر زمان اس��ت تا روزی به م��ا اجازه دهد به درجه ای از توانمندی 
برس��یم که بتوانیم اش��یا را از طریق نیروی ذهن خود و با اس��تفاده از رابط  مغز و کامپیوتر کنترل کنیم. شرکت هایی 
همچون فیس بوک به دنبال آن هستند تا دانشمندان علوم اعصاب را استخدام کنند؛ متخصصانی که به این شرکت ها 
در س��اخت رابط مغ��ز و کامپیوتر کمک کرده و در نهایت به مردم اجازه دهن��د از طریق نیروی ذهن خود عبارات و 

جمات شان را در شبکه های اجتماعی بنویسند. 
رابط��ی ک��ه به مردم اجازه خواهد داد وقت باارزش خود در طی روز را برای تایپ هدر ندهند و به کارهای مهم تری 
بپردازند. به واس��طه آنکه مردم تنها فکر خواهند کرد و این افکار به متن تبدیل خواهند ش��د. این رابط ها به ما کمک 
خواهند کرد همه ارتباطاتی را که در شبکه های اجتماعی ساخته ایم از طریق نیروی ذهن کنترل کنیم. اینکه فناوری 
رابط مغزی جزیی از زندگی آینده ما خواهد ش��د یا نه پرسش��ی اس��ت که با گذر زمان و میزان س��رمایه گذاری هایی 
ک��ه در این راه خواهد ش��د پاس��خ داده می ش��ود. در این مطلب تصمی��م گرفتیم ۱۰ مورد از اس��تارتاپ هایی را که 
به صورت کامًا تخصصی به حوزه فناوری  رابط مغز و کامپیوتر وارد ش��ده اند به ش��ما معرفی کنیم. استارتاپ هایی که 
با سرمایه گذاری های کان به دنبال آن هستند تا محصول جدیدی را طراحی کنند و آینده ساز شوند. محصوالتی که 

ممکن است در آینده مورد توجه شرکت های بزرگ قرار گیرند. 

MindMaze
اس��تارتاپ سوییس��ی MindMaze در س��ال ۲۰۱۲ تأسیس شد. این اس��تارتاپ به دنبال طراحی پلتفرم ویژه ای 
اس��ت ک��ه بر مبنای ترکیب علوم اعص��اب، واقعیت مجازی، تصویربرداری از مغز و گرافی��ک کامپیوتری کار می کند. 
این اس��تارتاپ تا به امروز موفق ش��ده است در دو نوبت سرمایه ای نزدیک به ۱۰۸.۵ میلیون دالر را از سرمایه گذاران 
خطرپذیر و سرمایه گذاران فرشته  )angel( به دست آورد. این استارتاپ در وهله اول به دنبال طراحی یک محصول 
واقعیت مجازی اس��ت که در صنعت بهداش��ت و درمان کاربرد دارد؛ محصولی که به ط��ور خاص به بیماران مبتا به 
اخت��االت عصبی کمک خواهد کرد. رابط مغز و کامپیوتری که MindMaze به دنبال طراحی آن اس��ت یک رابط 
ادغام شونده با یک ابزار پوشیدنی است که روی سر بیماران قرار می گیرد و از یک دوربین سه بعدی حساس به حرکت 
ب��رای س��اخت یک محیط واقعیت مجازی و واقعیت افزوده اس��تفاده می کند. خروجی ای��ن رابط به بیماران مبتا به 
اختاالت عصبی کمک می کند اشیای موجود در محیط پیرامون خود را از طریق نیروی ذهن کنترل کنند. این رابط 
به حس��گرهای چندگانه ای مجهز اس��ت که بازخوردهایی در اختیار بیمارانی که مبتا به آس��یب های مغزی هستند 
قرار می دهد. این بازخوردها به عنوان محرکی به منظور توانبخش��ی این افراد می توانند مورد اس��تفاده قرار گیرند. این 
نخستین رابط مغز و کامپیوتر خواهد بود که بر مبنای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و همچنین یک سامانه حرکتی 

به بیماران کمک خواهد کرد. 

Kernel Co
اس��تارتاپ Kernel Co به واس��طه فعالیت های خاصی که در ارتباط با هوش مصنوعی و کاشتنی های مغزی انجام 
داده اس��ت، ش��هرت بسزایی دارد. ش��رکتی که به لطف تاش های بس��یاری که در این زمینه داشته موفق شده است 
نزدیک به ۱۰۰میلیون دالر س��رمایه از برایان جانس��ون به دس��ت آورد. برایان جانس��ون فردی است که به ایده های 
خاص همچون س��اخت تراش��ه  برای مغز انسان عاقه بسیاری دارد. استارتاپ  کرنل به دنبال آن است تا یک رابط مغز 
و کامپیوتر را طراحی کند و از طریق هوش مصنوعی اطاعات هیپوتاالموس مغز را به دس��ت آورد و با ضریب دقت 
۸۰ درصد این اطاعات را روی تراش��ه ای ذخیره س��ازی کند؛ ایده ای که در صورت تحقق آن انقابی در زمینه ضبط 
اطاعات رقم خواهد زد. درست به همان شکلی که در فیلم »روز ششم« مشاهده کردید، اطاعات به راحتی روی یک 

تراشه قرار خواهند گرفت. به عقیده شما چنین ایده ای مجذوب کننده نیست؟
 

Neuropace
Neuropace  را به طور دقیق نمی توانیم یک اس��تارتاپ توصیف کنیم، به واسطه آنکه این شرکت در سال ۱۹۹۷ 
در منطقه مانتین ویو واقع در کالیفرنیا تأس��یس ش��ده اس��ت. این شرکت در س��ه نوبت موفق شد سرمایه الزم برای 
 Kleiner پیشبرد اهداف خود را جمع آوری کند و در مجموع سرمایه ۶۷ میلیون دالری را از سرمایه گذارانی همچون
Perkins Caufield، Byers و New Enterprise Associates  ب��ه دس��ت آورد. NeuroPace  در ح��ال 
طراحی یک دس��تگاه پزشکی اس��ت که به منظور شناسایی فعالیت های غیرمعمول مغزی مورد استفاده قرار می گیرد. 
ای��ن ابزار پس از آنکه فعالیت های غیرمعمول را شناس��ایی کرد، در ادامه از طریق ارس��ال پالس های خنثی کننده یا 
معکوس کنن��ده س��عی می کند پالس های مغزی غیرمعمول��ی را که باعث به وجود آمدن تش��نج در بیماران مبتا به 
بیماری صرع می ش��وند درمان کند. درس��ت همانند بس��یاری از اختاالت عصبی، شروع تش��نج در بیماران مبتا به 
این بیماری عصبی با یک س��ری فعالیت های غیرمعمول مغزی جدا از هم و ش��ناخته شده  همراه است. دستگاهی که

NeuroPace  به دنبال طراحی آن اس��ت RNS نام دارد. س��امانه ای که عملکرد آن ش��بیه به یک ضربان ساز است. 
این ابزار به طور خاص به منظور پیش��گیری از تش��نج طراحی شده اس��ت. این احتمال وجود دارد که دستگاه طراحی 
ش��ده این ش��رکت بتواند به میلیون ها انسانی که در سراسر جهان به این بیماری مبتا هستند و ممکن است در طی 

روز ناگهان به تشنج مبتا شوند کمک کند. 

Cereve
Cereve  در س��ال ۲۰۰۸ کار خود را آغاز کرد. این اس��تارتاپ در بدو کار خود موفق شد ۳۸ میلیون دالر سرمایه 
از شرکت سرمایه گذار Kohlberg  Kravis Roberts & Co دریافت کند. این شرکت به دنبال طراحی دستگاهی 
اس��ت که به افراد مبتا به اختاالت بی خوابی یا کم خوابی کمک کند. چرا مش��کل اختال در خواب موضوع مهمی 
اس��ت؟ نزدی��ک به ۵۰ تا ۷۰ میلیون انس��ان بالغ در ایاالت متح��ده به اختال مزمن بی خوابی گرفتار هس��تند. این 
اس��تارتاپ ادعا کرده با اس��تفاده از فناوری ای که طراحی کرده قادر است مشکات بی خوابی را حل کند. سازمان غذا 
و داروی ای��االت متحده یک تاییدیه اولیه  برای طراحی این س��امانه  ک��ه Sleep System Cereve  نام دارد صادر 
کرده اس��ت. این تاییدیه به اس��تارتاپ فوق و همچنین به سرمایه گذاران اجازه خواهد داد نمونه تجاری این محصول 
را به ص��ورت انب��وه تولید کنن��د و در اختیار مردم قرار دهند. Cereve در این ارتباط گفته اس��ت:  »هیچ چیز جای 

خواب شب را نمی گیرد.«

Interaxon
مدیتیش��ن واژه ای است که تعاریف بس��یاری همچون تمرکز، یوگا، تنفس، تمرینات، ژست ها، رژیم غذایی و حتی 
ش��یوه زندگی را در ذهن انس��ان تداعی می کند، اما اس��تارتاپ Interaxon مدعی ش��ده است که شما را از سال ها 
ممارس��ت در این راه نجات خواهد داد. محصول طراحی شده این استارتاپ Muse  نام دارد. این استارتاپ کار خود 
را در س��ال ۲۰۰۷ آغاز کرد و موفق ش��د ۱۷.۲ میلیون دالر بودجه از س��رمایه گذارانی همچون اشتون کوچر دریافت 
کند. محصول طراحی ش��ده این اس��تارتاپ یک هدبند س��نجش مغزی اس��ت که به کاربران کمک می کند از طریق 
بازخوردهای صوتی بی درنگ س��طح تمرکز خود را افزایش دهند. به نظر می رس��د این دستگاه ۲۴۹ دالری قادر است 
همان کاری را انجام دهد که مربی یوگای شما ظرف یک سال انجام خواهد داد. در حالی  که بسیاری به این دستگاه 
با دید تردید نگریس��ته اند، اما نظریات نزدیک به ۴۲۰ نفر در س��ایت آمازون نش��ان می دهد که این دستگاه با کسب 

امتیاز ۴.۱ از ۵موفق شده است به مردم در این زمینه کمک کند. 
همان گونه که مش��اهده کردید، دستاوردهایی که از سوی این پنج استارتاپ فعال در حوزه رابط مغز و کامپیوتر به 
بازار عرضه ش��ده یا خواهند ش��د درست همانند داستان های علمی و تخیلی هستند. محصوالتی که آماده شده یا در 
حال آماده ش��دن هس��تند همانند نمونه ای که فیس بوک به دنبال طراحی آن است، تحوالت عظیمی را رقم خواهند 
زد. دستاوردهایی که تعدادی از آنها ممکن است بشریت را از یک سری معضات و مشکات العاج رهایی بخشند. 
BFMtv :منبع

5استارتاپ که می خواهند مغز را به کامپیوتر متصل کنند

کسـب و کـار
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