
رهبر معظم انقالب، انتخابات در نظام جمهوری اسالمی را برآمده از 
اسالم دانستند و تاکید کردند: همه در انتخابات شرکت کنند تا ابهت 

و مصونیت کشور حفظ شود. 
به گزارش »فرصت امروز« از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهب��ری، حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز در دیدار هزاران نفر 
از معلمان سراس��ر کشور با اش��اره به انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه، 
انتخابات در نظام جمهوری اس��المی را یک موضوع حیاتی و بسیار 
با ارزش دانستند و خاطرنش��ان کردند: انتخابات در نظام جمهوری 
اس��المی، برآمده از اسالم اس��ت و این گونه نیست که »جمهوری« 
به »اس��الم« الصاق ش��ده باش��د و اگر انتخابات نبود، امروز اثری از 
جمهوری اسالمی ایران باقی نمی ماند.  ایشان، حضور عظیم مردم در 
عرصه های مختلف به ویژه انتخابات را مصونیت بخش کشور و حافظ 

منافع ملت و موجب ابهت نظام در چشم دشمنان دانستند. 
رهبر انقالب اس��المی با یادآوری نمونه ای تاریخی از اقدام یکی از 
دولت ه��ای اروپایی در متهم کردن رئیس جمهور ایران و احضار وی 
به دادگاه، در اوایل دهه 70 افزودند: با آنکه رئیس جمهور وقت روابط 
نزدیک��ی با آن دولت داش��ت، اما همان دول��ت اروپایی او را متهم و 
احض��ار کرد و تنها عاملی که باعث عقب نش��ینی آن دولت اروپایی 
ش��د، تو دهنی بود که دریافت کرد، بنابراین دشمن، دشمن است و 
این دول��ت و آن دولت ندارد.  حضرت آیت اهلل خامنه ای با تاکید بر 
اینکه دش��من در هر موقعیتی که بتواند، زهر خود را خواهد ریخت 
و مالحظ��ه لفاظی ها را هم نخواهد کرد، افزودند: تنها مانع در مقابل 
اظهار دشمنِی دش��من، حضور مردم در صحنه است زیرا ابهت یک 
کشور ۸0 میلیونی با نیروی انسانی قوی و باهوش و دارای میلیون ها 
جوان، در دل دش��من ترس ایجاد می کند.  ایش��ان تصریح کردند: 
اگر می خواهیم ابهت و اقتدار نظام جمهوری اس��المی حفظ شود و 

مصونیت آن باقی بماند، باید همه در انتخابات شرکت کنند. 

اگر عواملی زمینه ساز یأس مردم شوند، قطعا کشور لطمه 
خواهد خورد

رهب��ر معظم انقالب اس��المی افزودند: اگر چنانچ��ه در انتخابات 
کوتاهی شود و عواملی زمینه ساز یأس مردم شوند، قطعا کشور لطمه 
خواهد خورد و هر فردی هم که در این لطمه سهیم باشد، در پیشگاه 
پروردگار مس��ئول خواهد بود.  حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره 
به س��الیق و دیدگاه های مختلف سیاسی و گرایش های متفاوت در 
انتخاب کاندیداها، خاطرنش��ان کردن��د: در انتخابات هر کس به هر 
نامزدی که بپسندد رأی می دهد اما موضوع اصلی و مهم، حضور همه 
مردم در پای صندوق های رأی است تا نشان دهند که آماده دفاع از 

اسالم و نظام هستند و مصونیت کشور را حفظ خواهند کرد. 
ایش��ان تاکید کردن��د: اگر به لطف خداوند، این هم��ت و اراده در 
مردم، با همین ش��دت و ابهت ادامه پیدا کند، دشمن هرگز نخواهد 
توانس��ت در مقابل ملت ایران، هیچ غلطی انجام دهد.  رهبر انقالب 
اس��المی همچنین انتخابات را موضوعی حیاتی و برآمده از اندیشه 
مردم س��االری دینی در نظام جمهوری اس��المی دانس��تند و تاکید 
کردند: حضور همه مردم، با س��الیق مختلف سیاس��ی، در انتخابات 
۲۹ اردیبهشت، ضامن حفظ اقتدار، ابهت و مصونیت کشور است و با 
چنین حضوری، دشمن هرگز نخواهد توانست هیچ غلطی در مقابل 

ملت ایران انجام دهد.
 

همواره به استفاده از معلمان مانند ابزار سیاسی اعتراض 
داشتم

حضرت آیت اهلل خامنه ای، آموزش و پرورش را زیرس��اخت اصلی 
علم و تحقیق در کش��ور دانس��تند و با تاکید بر لزوم اهتمام جدی 
مس��ئوالن برای اجرایی کردن سند تحول آموزش و پرورش، گفتند: 
وظیفه آموزش و پرورش تربیت نسلی »با ایمان، با وفا، مسئولیت پذیر، 
دارای اعتماد به نفس، مبتکر، راس��تگو، ش��جاع، با حیا، اهل تفکر و 

اندیشه، عاشق کشور و نظام و مردم و دوستدار مصالح کشور« است. 
ایشان با گرامیداشت یاد شهید آیت اهلل مطهری، آن معلم شهید را 
آموزگاری واقعی در گفتار، رفتار و س��بک زندگی خواندند و افزودند: 
دش��منان بشر و کشور و اس��الم، او را از ما گرفتند اما کتاب های آن 
بزرگوار پرورش دهنده ذهن و هدایت کننده به س��وی معارف اسالمی 

است و باید از این آثار ارزشمند حداکثر استفاده را کرد. 
رهبر انقالب اس��المی سپس با اش��اره به اهمیت و جایگاه معلم، 
گفتند: قدرت، اعتبار و آبروی کشور بیش از هر چیز وابسته به نیروی 
انسانی است و معلمان هستند که سازنده نسل آینده و نیروی انسانی 
آن هستند.  حضرت آیت اهلل خامنه ای با تاکید بر لزوم قدر دانستن 
شأن و منزلت معلم و تکریم آن در جامعه گفتند: هزینه کردن برای 
معلم از وظایف مسئوالن و دولت است زیرا همانطور که بارها گفته ام 

هزینه کردن برای معلم در واقع، سرمایه گذاری است. 
رهبر انقالب اسالمی، انجام مسئولیت بزرگ  تربیت نسل آینده را 
نیازمند افزایش آمادگی های معلمان دانستند و گفتند: بر همین اساس 
به مسئوالن تاکید می کنیم دانشگاه فرهنگیان را که تولیدکننده معلم 
است و اهمیت فراوانی دارد، جدی بگیرند و هر چه می توانند برای آن 
سرمایه گذاری کنند.  ایشان با اشاره به نقش برجسته معلم در ترویج 
اخالق و خصلت های خوب در دانش آموزان، خاطرنشان کردند: معلِم 
منیع الطبع، صبور، متدین و متی��ن این خصوصیات را با رفتار خود 
به دانش آموزان منتقل می کند.  حضرت آیت اهلل خامنه ای اس��تفاده 
سیاس��ی از معلمان را در تعارض با ش��أن معلم دانستند و گفتند: از 
سال های دهه ۶0 همواره به کسانی که قصد داشتند از معلمان مانند 
ابزار سیاس��ی استفاده کنند، اعتراض داشتم چرا که معلم، همچون 

الماسی قیمتی است که نباید آن را بازیچه قرار داد.
 

افراد بدون حساب وارد آموزش و پرورش نشوند
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به قریب الوقوع بودن بازنشستگی 
جمع زیادی از معلمان، گفتند: برای جبران کمبود معلم باید ظرفیت 
دانش��گاه های معلم پرور افزایش یابد و مراکز مسئول، ضوابطی برای 
جذب معلمان قرار دهند تا افراد بدون حساب وارد آموزش و پرورش 
نش��وند.  رهبر انقالب اسالمی، آموزش و پرورش را زیرساخت اصلی 
علم و تحقیق در کش��ور دانس��تند و گفتند: اگر آم��وزش و پرورش 
براساس برنامه ها و سیاست های صحیح حرکت کند، کشور از لحاظ 
علم و تحقیق غنی خواهد ش��د اما اگر چنانچه آموزش و پرورش به 
حال خود رها ش��ود، این زیرساخت لطمه خواهد خورد و ضررهای 
ناشی از آن، غیرقابل محاسبه خواهد بود.  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با تاکید بر اینکه وظیفه آموزش و پرورش تربیت یک نس��ل اس��ت، 
خاطرنش��ان کردند: آم��وزش و پرورش باید تربیت نس��لی با ایمان، 
وفادار، مس��ئولیت پذیر، دارای اعتماد به نفس، دارای ابتکار، راستگو، 
ش��جاع، با حیا، اهل فکر و اندیش��ه، عاشق کش��ور و نظام و مردم و 

دوستدار مصالح کشور را هدف اصلی خود قرار دهد. 
ایش��ان افزودند: الزمه اینکه نس��لی محکم، قوی، با اراده، مبتکر، 
پیش��رو و فعال تربیت ش��ود، آن اس��ت که آموزش و پرورش زمینه 
مناس��ب را برای معلم، دانش آم��وز، اولیا و طراحان و نویس��ندگان 

کتاب های درس فراهم آورد.
 

بر موضوع اهتمام به مراکز فنی و حرفه ای تاکید دارم
رهبر انقالب اس��المی با هش��دار در خصوص جریانی که به دنبال 
از بی��ن بردن جای��گاه و ارزش آموزش و پرورش و س��لب اعتماد از 
این دستگاه بسیار مهم است، خاطرنشان کردند: این جریان از خارج 
کش��ور هدایت می ش��ود و تنها راه مقابله با آن، برطرف کردن نقاط 

ضعف آموزش و پرورش و زمینه های نفوذ است. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای یکی از اش��کاالت آموزش و پرورش را 
بیماری »دانشگاه گرایی« خواندند و گفتند: دانشگاه گرایی یک تفکر 
غلط و خطایی است که متاسفانه سایه آن از ابتدای ورود به محیط 

مدرسه تا پایان تحصیالت در آموزش و پرورش، بر سر دانش آموزان 
سنگینی می کند. 

ایش��ان خاطرنش��ان کردند: در کش��ور نیازهای فوری و ضروری 
غیرمرتبط با تحصیالت دانشگاهی بسیار زیاد است و بر همین اساس، 
بنده سال ها است که بر موضوع اهتمام به هنرستان ها و مراکز فنی و 

حرفه ای و تقویت آنها، تاکید دارم. 
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به افراد زی��ادی که با تحصیل در 
هنرستان ها و مراکز فنی و حرفه ای و فراگیری مهارت های مختلف، 
اکنون صاحب ش��غل و زندگی هس��تند، این افراد را ثروت های ملی 
کشور دانستند و افزودند: ما نیازمند علم و تحقیق و پیشرفت علمی 
هستیم اما این موضوع بدین معنا نیست که همه دانش آموزان، باید 

هدف خود را دانشگاه قرار دهند.
 

جمهوری اسالمی تسلیم اسنادی همچون سند 2030 
یونسکو نمی شود

حضرت آیت اهلل خامنه ای به موضوع سند تحول آموزش و پرورش 
نیز اشاره کردند و با انتقاد از اجرایی نشدن این سند با وجود گذشت 
چندین س��ال از ابالغ آن، گفتند: چرا سند تحول آموزش و پرورش 
تا به حال عملیاتی نشده است؟ تا چه زمانی باید منتظر آماده شدن 

نظام نامه های سند تحول بود؟ 
ایش��ان افزودن��د: من به  طور ج��دی از وزیر محترم و مس��ئوالن 
می خواهم که موضوع اجرایی ش��دن س��ند تحول را پیگیری کنند 
زی��را آموزش و پ��رورش نیازمند تحول عمقی و ب��ه دور از تغییرات 
ظاهری است.  رهبر انقالب اسالمی همچنین به موضوع پذیرش سند 
۲0۳0 سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد 
شدید از این موضوع گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که 
جمهوری اسالمی ایران تسلیم آنها شود و امضای این سند و اجرای 
بی سروصدای آن قطعا مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعالم 
شده است.  حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: به چه مناسبت 
یک مجموعه به اصطالح بین المللی که تحت نفوذ قدرت های بزرگ 
نی��ز قرار دارد، ب��ه خود حق می دهد که ب��رای ملت هایی با تاریخ و 

فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند. 
ایشان با تاکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: 
اگر چنانچه با اصل کار نمی توانید مخالفت کنید، صراحتا اعالم کنید 
که جمهوری اسالمی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد 

باالدستی است و احتیاجی به این سند ندارد. 
رهبر انقالب اس��المی با گالیه از ش��واری عال��ی انقالب فرهنگی 
گفتند: این ش��ورا باید مراقبت می کرد و نباید اج��ازه می داد کار تا 

جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تاکید کردند: اینجا جمهوری اس��المی 
ایران است و در این کشور مبنا اسالم و قرآن است. اینجا جایی نیست 
که س��بک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ 

کند. در نظام جمهوری اسالمی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد. 
ایشان همچنین با اش��اره به ماه شعبان و لزوم استفاده از فرصت 
نیمه شعبان برای مناجات و تقرب به خداوند، گفتند: ماه شعبان، ماه 
دعا و توس��ل و مقدمه ماه مبارک رمضان است و در ادعیه وارده آن، 

راه های سعادت و هدایت روشن شده است. 
پی��ش از بیانات رهبر انقالب اس��المی، وزیر آم��وزش و پرورش 
در س��خنانی روز معلم را نمادی برای حرمت نهادن به مقام تعلیم 
و تعلم دانس��ت و اف��زود: یک بار دیگر باید اندیش��ه، روش و منش 
ش��هید مطهری را در زمینه تعلیم و تربی��ت بازخوانی کرده و چراغ 

راه قرار دهیم. 
آقای دانش آش��تیانی با بیان اینکه معلمان دارای باالترین منزلت 
اجتماعی در جامعه هس��تند، گفت: نگاه به آم��وزش و پرورش باید 
هم در سطوح فرهنگی و سیاسی و هم در سطوح اجرایی متحول و 

نقش های جدید مدرسه و معلم به خوبی تدوین شود. 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از معلمان سراسر کشور:

همه در انتخابات شرکت کنند تا ابهت و مصونیت کشور حفظ شود
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رهبر معظم انقالب، انتخابات در نظام جمهوری اسالمی را برآمده از اسالم دانستند 
و تاکید کردند: همه در انتخابات شرکت کنند تا ابهت و مصونیت کشور حفظ شود. 

به گ��زارش »فرصت ام��روز« از پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز در دیدار هزاران نفر از...
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 دسترسی آزاد به اطالعات
حق مردم است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

توقف تولید برخی خودروها در سال آینده

خودرو در ایران گران نیست!
7

با رونمایی از دومین کمپین اطالع رسانی نظام بانکی

 »دوران ثبات« کلید خورد
دومین کمپین اطالع رسانی نظام بانکی کشور روز گذشته با شعار 
دوران ثبات، توس��ط مدیر روابط عموم��ی بانک مرکزی و با حضور 
مدیران روابط عمومی ش��بکه بانکی کشور و نمایندگان رسانه های 
جمعی در س��اختمان الجوردی میرداماد رونمایی ش��د.  به گزارش 
»فرصت امروز« از بانک مرکزی، در مراس��م رونمایی دومین کمپین 
اطالع رس��انی نظام بانکی کش��ور، محمد علی کریم��ی، مدیر روابط 
عمومی بانک مرکزی با اشاره به کارکرد موثر نظام بانکی در اقتصاد 

کشور گفت: نظام بانکی یک نهاد اقتصادی -اجتماعی است و عموم 
مردم کش��ور در ارتباط مستقیم با این نهاد، از خدمات آن بهره مند 
می ش��وند.  وی افزود: تمام همت روابط عمومی های ش��بکه بانکی 
بر بازتاب توانمندی ها، ظرفیت ها و دس��تاوردها بوده اس��ت. فعاالن 
روابط عمومی بانک ها خود س��رمایه های علمی و تجربی به ش��مار 
می آیند و می توانند به خوبی نقش نظام بانکی در اقتصاد و پیشرفت 
کش��ور را با افکار عمومی در می��ان بگذارند.  کریمی یکی از اهداف 

اصلی روابط عمومی بانک��ی را منطقی و واقع بینانه کردن انتظارات 
اف��کار عمومی از نظام بانکی دانس��ت و گفت: امروزه نظام بانکی در 
برخی محافل مورد هجمه و انتقاد قرار می گیرد؛ اما باید توجه کنیم 
که بانک، نهادی اس��ت که با فعالیت خ��ود به تولید و رونق اقتصاد 
کش��ور کمک می کند و نباید به آن با دید بنگاه خیریه نگریس��ت.  

وی افزود: انتظارات غیرمنطقی و غیرکارشناسی همچون 
4تسهیالت تکلیفی که بدون توجه...

درس هایی از کمپین تبلیغاتی جدید پپسی

مثل پپسی نباشیم

مدیریت تبلیغات
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حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

یادداشت
نامزدهای ریاست جمهوری 

درباره بخش خصوصی 
واضح سخن بگویند

تقس��یم جامعه ب��ه »نهادهای 
مدن��ی«و »نهاد دول��ت« از نقاط 
درخشان اندیشه روشنگری است 
که از زب��ان و قلم »ج��ان الک« 
ش��نیده و دیده شد. این فیلسوف 
ح��وزه آزادی ب��اور دارد که توازن 
قدرت میان قدرت خانوار، بنگاه و 
احزاب به مثابه اصلی ترین اجزای 
جامعه مدنی و نهاد دولت –شامل 
قوه قضاییه و مقننه- سنگ بنای 
جامعه س��الم، پویا و بالنده است 
و در غی��اب ای��ن ت��وازن جوامع 
با دردس��ر مواجه می ش��وند. این 
دردسر می تواند بنیاد جامعه سالم 
را بر باد دهد و تنش و سردرگمی 

را جانشین آرامش و روزهای...

3

بانک مرکزی س��خنان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست 
جمه��وری درباره غفل��ت از وضعی��ت ۹۶درصد م��ردم را  
»رویکردی غیرکارشناس��ی و انحرافی در مناظرات« خواند 
که  »اثبات آن مستلزم ارائه مستندات آماری و کارشناسی 
از س��وی مدعی اس��ت«. به گزارش  »فرصت امروز«، بانک 
مرکزی در پاس��خ به ادعای یکی از نامزدها درباره تقس��یم 
جامعه به 4درصد و ۹۶درصد نوش��ت: طرح ادعای تمرکز بر 
4درصد جمعیت کشور در اقدام ها و سیاست های اقتصادی 
دولت یازدهم و غفلت از وضعیت ۹۶درصد باقیمانده توسط 
یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی، 
ادعای بزرگی است که پذیرش آن بدون ارائه پشتوانه علمی 
و کارشناسی میسر نبوده و اثبات آن مستلزم ارائه مستندات 

آماری و کارشناسی از سوی مدعی است. 
به طور خاص، طرح ادعای بهره مند نشدن بخش زیادی از 
جامعه از تسهیالت و منابع بانکی، رویکردی غیرکارشناسی 
و انحرافی در مناظرات اخیر کاندیداهای ریاس��ت جمهوری 
به ش��مار می رود که در ادامه به برخی مصادیق و مالحظات 

درباره آن اشاره می شود: 
شبکه بانکی کش��ور به دلیل مشکالت انباشته سال های 
گذشته مانند  »حجم باالی مطالبات غیرجاری«،  »انباشت 
بده��ی بخ��ش دولتی به ش��بکه بانک��ی« و  »حجم باالی 
دارایی های غیرمالی در ترازنامه بانک ها« با تنگنای اعتباری 
روبه رو است که تضعیف جریان نقدینگی در شبکه بانکی و 
کاهش توان تس��هیالت دهی بانک ها را در پی داشته است و 
همین امر به نوبه خود توان بانک ها در تأمین مالی اقتصاد را 

با مشکل روبه رو کرده است. 
ه��ر چند نقش دولت های نه��م و دهم در بروز این پدیده 
در ش��بکه بانکی بسیار برجسته اس��ت، لیکن از نقطه نظر 
کارشناس��ی و رعایت انصاف، بروز معضل تنگنای اعتباری 
در انباش��ت مشکالت و معضالت ساختاری در شبکه بانکی 
طی چند دهه گذش��ته ریشه دارد که متأسفانه عواقب این 
مش��کالت در چند سال گذشته بیش از گذشته عیان شده 
است.  بنابراین در چنین شرایطی نباید نارضایتی های موجود 
از عملکرد ش��بکه بانکی، دستاویزی برای پیگیری اهداف و 

اغراض سیاسی در تخطئه دولت مستقر قرار گیرد. 
از آنجا ک��ه فعالیت های اقتصادی حس��ب نوع و ماهیت 
فعالیت آنها در اندازه های مختلفی ش��کل گرفته اند، جریان 
مالی حول این فعالیت ها نیز از ابعاد یکسانی برخوردار نبوده 
و انتظار توزیع بالسویه تسهیالت بانکی میان همه متقاضیان، 

انتظاری غیرمنطقی و غیرفنی به شمار می رود. 
در ای��ن ارتب��اط توزیع آم��اری ارزش تولی��د بنگاه های 
صنعتی برحس��ب نوع فعالیت به خوبی موید نامتقارن بودن 
ظرفیت های تولید میان صنایع مختلف کشور است، به طوری که 
7۲درص��د ارزش تولید کارگاه های بزرگ صنعتی دارای100 نفر 
کارکن و بیشتر  )از مجموع ۲4 رشته فعالیت صنعتی کارگاه های 
بزرگ صنعتی بر حس��ب کده��ای آی. اس. آی.س��ی دورقمی( 
فقط به چهار رش��ته فعالیت تولی��دی  »مواد و محصوالت 
شیمیایی«،  »فلزات اساس��ی«،  »وسایل نقلیه موتوری« و  
»محصوالت کانی غیرفلزی« تعلق دارد و ۲0 رشته فعالیت  
صنعتی باقیمانده، فقط ۲۸درص��د ارزش تولید کارگاه های 
بزرگ صنعت��ی را به خود اختص��اص می دهند.  در چنین 
شرایطی، طبیعی است گروه های تولیدی همچون گروه های 
فوالدی، نفتی و صنایع خودروسازی و بنگاه هایی مانند فوالد 
مبارکه، فوالد خوزس��تان، فوالد زرند، ایران خودرو، س��ایپا، 

پارس خودرو، گروه مپنا، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، 
نفت بهران، توس��عه نفت و گاز صبای کنگان و... به اقتضای 
بزرگی مقیاس فعالیت خود، از تسهیالت بیشتری نیز نسبت 
به س��ایر فعالیت های اقتصادی برخوردار باشند.  این امر در 
چگونگی توزیع تسهیالت بانکی نیز مستتر است، به طوری 
که ۲00 ش��خص حقوق��ی حائز دریافت بیش��ترین میزان 
تس��هیالت، عموم��ا زیرمجموعه همی��ن کارگاه های بزرگ 
صنعتی به ش��مار می روند که س��هم قابل توجهی از تولید، 
اشتغال و صادرات را به خود اختصاص می دهند و به تبع آن 

از منابع بانکی بیشتری به شرح ذیل برخوردارند: 
بر پایه آمارهای اعالم ش��ده از س��وی بانک مرکزی، 50 
ش��خصیت حقوق��ی اول دریافت کننده تس��هیالت بانکی، 
۲4.4درص��د از تس��هیالت پرداختی را ب��ه خود اختصاص 
داده ان��د.  به یکصد ش��خصیت حقوق��ی اول دریافت کننده 
تسهیالت بانکی ۳1.5درصد تسهیالت پرداختی اختصاص 

یافته است. 
۲00 شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیالت بانکی 
نیز 40.۳درصد تس��هیالت پرداخت��ی را به خود اختصاص 
داده اند.  همچنین با توجه به بکارگیری حجم قابل توجهی 
از اشتغال مستقیم و غیرمس��تقیم توسط بنگاه های بزرگ 
صنعت��ی، حمایت مالی انجام ش��ده برای کم��ک به بهبود 
وضعی��ت تولید این بنگاه ها، به نوبه خ��ود بهره مندی همه 
ذی نفعان تولید به ویژه جامعه کارگری مرتبط با این صنایع 

را به همراه دارد. 
بررس��ی شاخص های عملکرد تس��هیالت دهی نظام بانکی 
در سال های گذشته مانند سهم باالی تأمین مالی سرمایه  در 
گردش واحدهای اقتصادی از کل تس��هیالت پرداختی شبکه 
بانک��ی  )ب��رای نمونه ۶4 درص��د در س��ال 1۳۹5(، پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، گشایش های مالی انجام شده در 
بخش مسکن، پرداخت تسهیالت برای خرید کاالهای مصرفی 
بادوام تولید داخل و همچنین مشارکت فعال شبکه بانکی در 
طرح خرید تضمینی گندم به خوبی گواه این مدعاست که نظام 
بانکی با وجود تنگناها و مشکالت موجود از همه ظرفیت خود 
برای کمک به تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد بهره جسته 
است.  البته با توجه به بانک محور بودن نظام مالی کشور، امکان 
پاسخگویی شبکه بانکی به نیاز مالی همه متقاضیان به دلیل 
محدودیت منابع فراهم نیست و همه متقاضیان تسهیالت نیز 
به لحاظ رعایت معیارهای اعتبارسنجی و مقررات بانکی، واجد 

شرایط دریافت تسهیالت نیستند. 

انتقال تأمین مالی بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه
با توجه به ظرفیت  باالی بنگاه های کوچک و متوس��ط در 
ایجاد اش��تغال در کشور، رویکرد مجموعه نظام بانکی برای 
حصول اهداف اقتصاد مقاومتی در چند س��ال گذش��ته بر 

تقویت تأمین مالی این بنگاه ها معطوف بوده است. 
این موضوع در طرح اصالح نظام بانکی و دس��تور رئیس 
جمهوری نیز مورد تأکید ب��وده و جهت گیری طرح اصالح 
نظام مالی مطابق اس��تانداردهای جهان��ی، بر انتقال تأمین 
مالی بنگاه های بزرگ  )به ویژه در بخش تأمین سرمایه ثابت( 
به بازار س��رمایه و تمرکز بیشتر شبکه بانکی بر تأمین مالی 

خانوارها و بنگاه های کوچک و متوسط است. 
البته تحقق کامل این رویکرد- با وجود پیشرفت های اخیر 
در بازار سرمایه و کمک به تأمین مالی بنگاه های بزرگ از این 
طریق- امری زمانبر بوده و در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. 

پاسخ بانک مرکزی به ادعای  »تمرکز منابع بانکی در دست 4 درصد جمعیت«: 

 طرح ادعاهای غیرکارشناسی
کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی را به همراه دارد



پاسخ تند وزارت جهاد کشاورزی به شائبه عدم 
خودکفایی گندم

با دروغ پردازی اعتماد مردم را از دست 
می دهید

وزارت جه��اد کش��اورزی در واکن��ش به فضاس��ازی برخی 
رسانه ها در تخریب عملکرد دولت اعالم کرد: اگر دروغ پردازی 

کنید اعتماد مردم را از دست می دهید! 
به گ��زارش  »فرصت ام��روز« روابط عموم��ی وزارت جهاد 
کشاورزی در پاسخ به نسیم آنالین در خصوص طرح شائبه عدم 
خودکفایی ایران در تولید گندم در سال 1395 تصریح کرد: یا 
خب��ر ندارید یا دروغ پردازی می کنید که هر دو وجه برای یک 
رسانه اشکال دارد. اگر خبر ندارید که خبرگزاری نیستید و اگر 
دروغ می گویید که اعتماد مردم را از دس��ت می دهید، اگر هم 
مصلحت اندیشی می کنید و به بهانه انتخابات خود را به بیراهه 

می زنید که اعتبارتان زیر سوال می رود. 
در ادامه پاس��خ وزارت جهاد کشاورزی آمده است: در تاریخ 
سوم بهمن ماه 1394 اعالم شده که واردات گندم ممنوع است، 
اما برای هر تازه کاری معلوم است که قبل از این تاریخ عده ای 
ثبت س��فارش کرده اند، عده ای خرید کرده اند، عده ای محموله 
در راه دارن��د که نمی توان جلوی آن را گرفت. این موارد که در 
سال 95 وارد کشور شده، همان حدود یک میلیون تن است، اما 
جهت اطالع خبرگزاری  )که به طور حتم خبر دارد( در سال 95 
بیش از 11.5 میلیون تن گندم کشاورزان خریداری شده و در 
ابتدای سال 96 کشور دارای بیش از 9 میلیون تن ذخیره گندم  
)یعنی مصرف 14 ماه کش��ور( است. درحالی که در سال 90 و 
91 مستند به مصاحبه وزیر وقت دولت، در بعضی مقاطع کشور 
فقط دارای سه روز ذخیره گندم بوده است. اگر شک دارید  )که 

ندارید( می توانید تک تک انبارهای کشور را بازدید کنید. 
ای��ن گ��زارش ادامه می ده��د: در ضمن اگ��ر در دولت قبل 
نتوانس��ته اند خودکفایی را حفظ کنند باید از آنها سوال شود. 
امید است برای رسیدن به هدف از هر وسیله ای استفاده نشود 
و از نردبان دروغ نمی توان به حقیقت رس��ید و از فرد مسلمان 

چنین انتظاری نیست.
 

وزیر اسبق کشاورزی: 
پتانسیل افزایش اشتغال دربخش کشاورزی وجود ندارد

همچنین عیسی کالنتری، دبیر کل خانه کشاورز و وزیر اسبق 
کشاورزی خطاب به برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
دوازدهم گفت: بخش کشاورزی از نظر پرسنل و شاغالن، بیش 

از حد اشباع است و ظرفیت اشتغال بیشتر وجود ندارد. بنابراین 
نامزدها با واقعیت ها زندگی کنند و عوام فریبی نکنند. 

کالنتری ادامه داد: بخش کشاورزی ایران از نظر پرسنل بیش 
از حد اش��باع شده است؛ بنابراین نمی توانیم اشتغال را در این 
بخش افزایش دهیم چرا ک��ه منجر به افزایش بیکاری پنهان 
می ش��ود و هم اکنون بخش کشاورزی ایران به دلیل باال بودن 
هزینه های تولید در هیچ ی��ک از محصوالت تولیدی به غیر از 
کیوی نمی تواند با دیگر کشورها رقابت کند، زیرا اشتغال زیادی 
در بخش های مختلف کش��اورزی وجود دارد که س��بب شده 
هزینه تولید محصوالت کش��اورزی از این محل پرداخت شود 
و باالتر برود.  دبیر کل خانه کش��اورز افزود: امکان توس��عه در 
بخش کشاورزی وجود ندارد، چرا که منابع آبی بسیار محدودند 
و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته با توجه به کمبود آب 
و شوری آن نه تنها باید جلوی توسعه کمی و سطحی در بخش 
کش��اورزی را گرفت بلکه باید میزان مصرف آب در این بخش 
40 میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند و در واقع به نصف میزان 
مصرف کنونی برسد.  وزیر اس��بق کشاورزی گفت: هم اکنون 
بخشی از قشر تحصیلکرده و کارگران بیکار جزو بیکاری پنهان 
این بخش به حساب می آیند و این در حالی است که هم اکنون 
در بخش کش��اورزی 4.5 میلیون بهره بردار به حدود 7 میلیون 
نفر کارگر وجود دارد. از س��وی دیگر تولید محصوالت مختلف 
کشاورزی در ایران هزینه بسیار باالتری نسبت به دیگر کشورها 
دارد به گونه ای که توان مصرف از دست مردم خارج شده است 
و امروز محصوالت خارجی می توانند با نصف قیمت داخلی وارد 

بازار شوند. 
کالنت��ری با بیان اینکه فراموش نکنیم که تولید ناخالص در 
ایران 60 درصد جهان است، گفت: قیمت های انواع محصوالت 
کشاورزی در ایران به گونه ای است که جزو گران ترین کشورهای 
جهان و در ردیف 10 کشور برتر از این نظر به حساب می آییم؛ 
بنابراین برای کاهش هزینه های تمام شده و قیمت محصوالت 
تولی��دی در راس��تای افزایش ت��وان مصرف کنن��ده داخلی و 
قدرت رقابت در بازارهای جهانی باید تعداد ش��اغالن در بخش 
کش��اورزی را کاهش دهیم، چرا که امروز شاغالن از نظر کمی 

نمی توانند در بخش کشاورزی اثرگذار باشند. 
وی گفت: حدود ۲0 س��ال گذشته هر کارگر روزانه یک دالر 
دس��تمزد می گرفت و امروز به 15 تا ۲0 دالر رس��یده اس��ت؛ 
بنابرای��ن باید تعداد کارگ��ران را کاهش دهیم و حتی اگر قرار 
باش��د ۲0 تا 30 ه��زار نفر در بخش کش��اورزی در حوزه های 
تخصصی و کارشناس��ی وارد ش��وند از س��وی دیگر نیز باید از 

بخشی از شاغالن در این بخش بکاهیم. 
وزیر اس��بق کش��اورزی تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی 
دولت یازدهم باید عملکرد خود را در این زمینه توضیح دهد و 
بگوید که تراز منفی 8 میلیارد دالری این بخش در س��ال های 
آغازین دولت به منفی ۲.7 میلیارد دالر رسیده است و این به 
معنی بهبود 5.3 میلیارد دالری تراز تجاری بخش کشاورزی و 
صنایع غذایی ایران است یا اینکه بگویند در زمان دولت گذشته 
و در هش��ت سال ریاس��ت جمهوری احمدی نژاد تنها ۲9 هزار 
تراکتور به ایران وارد شد، درحالی که در سه سال و نیم گذشته 

حدود 79 هزار تراکتور به بخش کشاورزی اضافه شده است. 
کالنتری تصریح کرد: در حوزه نوآوری ها و فناوری های جدید 
در بخش کش��اورزی نیز باید اقدامات بس��یاری انجام شود که 
به عنوان مثال می توان به انحالل مؤسسه بذر و نهال اشاره کرد، 
چراکه مانع ورود تکنولوژی های نوین به بخش کشاورزی شده 
اس��ت و دولت باید مدیریت برخی از سازمان ها و انجمن های 
صنفی زیرمجموعه خودش مانند س��ازمان نظام مهندس��ی و 
کش��اورزی را واگذار کند تا بتواند چابک تر و بهتر به نظارت و 

امور اجرایی مهم در بخش کشاورزی بپردازد. 

داوود دانش جعفری، از طراحان طرح هدفمندی یارانه ها: 
پرداخت یارانه بیشتر، ضد اقتصاد 

مقاومتی است
داوود دانش جعفری که س��کان دار وزارت اقتصاد در دولت 
نهم ب��وده و در طراحی اولیه هدفمن��دی یارانه ها نیز نقش 
داشته اس��ت، وعده برخی کاندیداها پیرامون افزایش یارانه 
را ض��د مبانی اقتصاد مقاومت��ی می داند و می گوید:  »طرح 
هدفمن��دی یارانه ه��ا ک��ه خود م��ن در طراح��ی اولیه آن 
نقش داش��تم، ای��ن بود که از منابعی ک��ه از افزایش قیمت 
حامل های انرژی حاصل می ش��ود، آن را هدایت کنیم و به 
سمت سرمایه گذاری های جدید ببریم. یعنی هر چقدر منابع 
جدید ناشی از آزادسازی قیمت حامل های انرژی ایجاد شد، 
50 درص��د آن را برای مردم و جبران ق��درت خرید آنها به 

کار رود.«
در  عالمه طباطبای��ی  دانش��گاه  علم��ی  هی��أت  عض��و 
گفت وگ��و ب��ا خبرآنالی��ن ادامه می ده��د:  »ق��رار بود در 
قان��ون هدفمندی50 درص��د مناب��ع حاصل ش��ده به مردم 
داده ش��ود و50 درص��د دیگر ب��ه جبران مناب��ع الزم برای 
س��رمایه گذاری اختصاص داده شود که 30درصدش مربوط 
به سرمایه گذاری های خصوصی و ۲0 درصد هم برای جبران 
س��رمایه گذاری های دولتی بود، اما متأس��فانه در اجرا سهم 
مردم به 95 درصد رسید و فقط 5 درصد برای سرمایه گذاری 

باقی ماند و طرح از هدف اولیه خودش دور شد.«
دانش جعف��ری می افزای��د:  »در ح��ال حاض��ر موض��وع 
اس��تفاده از ظرفیت های طرح هدفمن��دی یارانه ها که یکی 
از سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی اس��ت، مجدداً در محافل 
اقتصادی و سیاس��ی کش��ور مورد بحث قرار گرفته اس��ت. 
ما نباید همان اش��تباهی که در س��ال های گذشته کردیم و 
95 درصد را به مردم دادیم دوباره تکرار کنیم و چیزی برای 
تولید باقی نگذاریم. روح کلی قانون هدفمندی این است که 
50 درصد منابع برای تولید باشد. یعنی اگر فرض شود طرح 
هدفمن��دی در ح��ال حاضر 50 هزار میلی��ارد تومان درآمد 
دارد، ۲5 هزار میلیارد تومان باید به سرمایه گذاری اختصاص 
می یاف��ت. تزریق ۲5 هزار میلیارد تومان به س��رمایه گذاری 
یعنی یک تحول مهم در س��رمایه گذاری. فرصت های قبلی 

از دست رفت، بیاییم این اشتباه را تکرار نکنیم.«
دان��ش جعفری درب��اره رقابت کاندیداها ب��رای پرداخت 
بیش��تر یارانه می گوید: »این مس��ابقه ای ک��ه االن می بینم 
نامزده��ا گذاش��ته اند که من اگر بیایم یارانه را س��ه تا پنج 

براب��ر می کنم در واقع ضد اقتصاد و ض��د اقتصاد مقاومتی 
اس��ت. نباید فکر ک��رد که این کار موج��ب افزایش درآمد 
مردم می ش��ود. درآمد مردم باید از محل کار و تالش باشد، 
ن��ه اینکه کاال را گران و تورم را به جامعه تزریق کنیم ولی 
از طرفی بگوییم که پول جدیدی را نیز به مردم بدهیم. راه 
درست این است که اگر قرار است فاز بعدی هدفمندی اجرا 
ش��ود اوال باید دید مقدار ظرفی��ت و منابع مالی آن چقدر 
اس��ت؟ زمانی که طرح هدفمندی ایجاد ش��د قیمت بنزین 
در آن موق��ع حدود 15 درص��د قیمت جهانی بود. ولی االن 
قیمت بنزین در ایران تقریبا باالتر از قیمت صادرات جهانی 
اس��ت، پس ظرفیت ب��رای افزایش مناب��ع از طریق قیمت 
بنزی��ن وجود ندارد مگر اینکه مالی��ات بنزین را باال ببریم؛ 
یعن��ی مالیاتی اضافه کنیم که ای��ن دیگر طرح هدفمندی 
نیست. طرح هدفمندی این بود که ما به التفاوت قیمت فوب 
خلیج ف��ارس و قیمتی که در ایران بود باید س��ال به س��ال 
کاهش پیدا کند. در حال حاضر بنزین به هدف خود رسیده 
است، اما در بخش گازوییل این طور نیست. قیمت گازوییل 
با بنزی��ن در دنیا با تف��اوت 5 درصدی نس��بت به یکدیگر 
حرک��ت می کنن��د. زمانی که قیمت گازویی��ل خیلی کمتر 
اس��ت، نش��ان می دهد که ظرفیت مالی در آنجا وجود دارد 
ولی آیا دولت امکان این را دارد که مخصوصا با مش��کالتی 
که در بخش حمل و نقل یا کش��اورزی ایجاد می ش��ود، کار 
افزایش قیم��ت گازوییل را دنبال کند؟ چرا در س��ال های 
گذش��ته این کار انجام نش��ده اس��ت؟! آیا محدودیت ها در 

آینده برطرف می شود؟!«
این اقتصاددان با اش��اره به ف��رض اجرایی کردن فاز دوم 
هدفمن��دی یارانه ها به طرح چند س��وال می پردازد:»فرض 
کنیم توانس��تیم فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کنیم و 
منابعی فراهم ش��د. حال سوال این است که باید این پول را 
برای تولید یا مصرف اس��تفاده کنیم؟ باید قانون هدفمندی 
یارانه ه��ا را رعایت کرد. تنها 50 درص��د منابع را می توان به 
مصرف داد. آنقدر پول ایجاد نمی ش��ود که عده ای می گویند 
پرداخ��ت یارانه ب��ه م��ردم را چندبرابر می کنی��م! این نوع 
شعارها انتخاباتی است ولی در سال های بعد قطعا نمی توانند 
به این ش��عارها عمل کنند یا اگر توانس��تند یک اقدام ضد 
اقتصادی جدید در کش��ور به وقوع می پیوندد و مشکالت را 

بازهم بیشتر می کند.«
وزیر اسبق اقتصاد، سیاسی ش��دن اقتصاد را عامل اصلی 
تخریب فضای کس��ب و کار عنوان می کند و می گوید: »نباید 
فضای کس��ب و کار و به طور کلی اقتصاد را به فضای سیاسی 
گره بزنی��م. خیلی از طرح های اقتصادی که ارائه می ش��ود 
با نگرش سیاس��ی اس��ت. خیلی از ضربه هایی که به اقتصاد 
وارد می ش��ود از تالطمات بخش سیاسی است. اقتصاد باید 
مدیریت مس��تقلی داش��ته باش��د که تحت تأثیر نوس��انات 
سیاس��ی قرار نگیرد. به همین دلیل اس��ت که کس��ب و کار 
می تواند با جایگاه مس��تقل خود راه اعتال را پیدا کند. فردی 
تحلی��ل می کرد که در ایتالیا در س��ال های گذش��ته به طور 
متوس��ط هر یک س��ال و نیم یکبار دولت عوض شده است، 
ول��ی اقتصاد ایتالیا همواره وضعیت با ثباتی داش��ته اس��ت، 
چرا؟ اول اینکه اقتصاد ایتالیا عمدتا دس��ت بخش خصوصی 
ب��ود و بخش خصوصی س��رش را پایین انداخت��ه بود و کار 
خ��ود را می ک��رد. دوم اینک��ه دولت های��ی ک��ه می آمدند، 
س��عی نمی کردند ب��ا اقدامات خود به اقتص��اد لطمه بزنند. 
یک��ی از اصول برای رونق اقتصاد این اس��ت ک��ه اقتصاد را 
سیاس��ی نکنیم و بگذاریم اقتصاد با اصول خود حرکت کند. 
حرکت های پوپولیس��تی دشمن اقتصاد است و سال ها طول 

می کشد تا آثار آن از اقتصاد ما خارج شود.«

وزارت اق�����ت���ص��اد وضعی��ت 
ش��اخص های مالی ایران و جهان در 
اسفندماه سال گذش��ته را تحلیل و 

ارائه کرد. 
به گزارش »فرص��ت امروز« دفتر 
تحقیق��ات و سیاس��ت های پول��ی و 
بازرگان��ی وزارت اقتص��اد ب��ا ارائ��ه  
»خالص��ه گ��زارش نگاهی ب��ه روند 
گزیده ش��اخص های مال��ی جهان و 
ای��ران در اس��فندماه 1395« اعالم 
کرد: در این ماه، میانگین قیمت  هر 
بشکه سبد نفتی اوپک در مقایسه با 
بهمن کاهش یافت. ط��ی این دوره 
متوس��ط ارزش دالر آمریکا در برابر 
ی��ورو و ین ژاپن تقوی��ت و در برابر 

یوان چین تضعیف شد. 
همچنی��ن میانگین قیمت جهانی 
هر اونس طال نس��بت ب��ه بهمن ماه 
افزایش یافت. بورس های کشورهای 
اروپای��ی و آمری��کا و بازارهای مالی 
آس��یایی در انتهای اس��فند 1395 
نس��بت به ابت��دای آن، ب��ا افزایش 
شاخص مواجه ش��دند. بورس اوراق 
بهادار کش��ور ب��ا کاهش ش��اخص 
قیم��ت و افزای��ش ارزش و حج��م 

معامالت مواجه بود. 

نفت خام
در اسفند 1395، میانگین قیمت 
هر بش��که سبد نفتی اوپک به 51.9 
دالر رسید که نسبت به بهمن حدود 
1.9 درص��د کاهش نش��ان می دهد. 
قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک در 
نیمه اول اس��فند نوسانات محدودی 
را تجربه کرد و در نیمه دوم اس��فند 
رون��دی نزول��ی به خ��ود گرفت. در 
نیمه اول اس��فند ماه کاهش عرضه 
نفت ناش��ی از برنام��ه کاهش تولید 
نف��ت اوپ��ک و اظه��ارات دبیر کل 
اوپ��ک مبن��ی بر تمایل کش��ورهای 
مش��ارکت کننده ب��ه کاه��ش تولید 
نفت حائز اثرات افزایش��ی بر قیمت 

نفت بود. 
این در حالی اس��ت ک��ه افزایش 
تع��داد س��کوهای نف��ت آمری��کا و 
افزای��ش موج��ودی انب��ار نفت این 
کش��ور، همچنین اع��الم خبر عدم 
پیروی روسیه از برنامه کاهش تولید 
نفت اوپک در ماه فوریه اثر کاهش��ی 
بر قیمت نفت داش��ت. در نیمه دوم 
اس��فند افزایش ذخایر نفت آمریکا و 
افزایش تعداد س��کوهای تولید نفت، 

نگرانی های��ی را در خصوص افزایش 
عرضه نفت و بی تأثیر ش��دن برنامه 
کاهش تولی��د نفت اوپک ایجاد کرد 
و موجب افت قیم��ت نفت طی این 

دوره شد. 

طال
میانگین قیمت ف��روش هر اونس 
طال در بازار لندن در اس��فند 1395 
به 1۲۲8.1 دالر رس��ید که نس��بت 
به بهمن 0.8 درصد افزایش نش��ان 
می ده��د. قیم��ت فروش ه��ر اونس 
ط��ال در اس��فند روندی نوس��انی را 
طی ک��رد. قیمت هر اونس طال طی 
روزهای ۲ تا 9 اسفند ماه تحت تأثیر 
اظه��ارات وزیر خزانه داری آمریکا در 
خصوص احتمال ب��ه تعویق افتادن 
معرفی و تصویب سیاست های مالی 
جدید دولت تا ماه آگوست، افزایش 
احتم��ال پی��روزی خان��م لوپن در 
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و 
تقویت روحیه ریسک گریزی، روندی 

صعودی را طی کرد. 
ط��ی روزه��ای 10 تا ۲5 اس��فند 
قیمت طال روندی نزولی داشت. بهبود 
ش��اخص اقتصادی آمری��کا و تقویت 
احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال 
رزرو، تقویت ارزش دالر و افزایش بازده 
اوراق قرضه آمریکا از مهم ترین دالیل 
تضعی��ف قیمت طال طی ای��ن روزها 
اس��ت. طی روزهای ۲6 تا 30 اسفند 
قیمت طال تحت تأثیر تضعیف ارزش 

دالر، افزای��ش ذخایر طالی مؤسس��ه 
اس پ��ی دی آر و افزای��ش تقاض��ای 
طال توسط هند با افزایش مواجه شد 
و از 1۲۲9.3 دالر در ۲6 اس��فند ب��ه 
1۲3۲.4 دالر در روز 30 اسفند رسید. 

ارز
در اس��فند 1395، میانگی��ن نرخ 
براب��ری دالر آمری��کا در برابر یورو و 
ین ژاپن تقویت و در برابر یوان چین 
تضعیف ش��د. میانگین ن��رخ برابری 
دالر آمریکا در برابر یورو در اس��فند 
1395 به 0.94۲1 رسید که نسبت 
به بهمن 0.7 درصد افزایش را نشان 
می دهد. ارزش براب��ری دالر آمریکا 
در برابر یورو طی اس��فندماه روندی 

نوسانی و نزولی را طی کرد. 
خبر عملیاتی نشدن برنامه اصالح 
مالیاتی دولت آمریکا در سال جاری 
میالدی توسط وزیر خزانه داری این 
کش��ور و کاه��ش احتم��ال پیروزی 
لوپن در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
فرانس��ه، اظه��ارات رئی��س بان��ک 
مرکزی اروپ��ا مبنی بر عدم ضرورت 
سیاس��ت های  از  اس��تفاده  ت��داوم 
انبس��اطی به منظور تحریک رش��د 
اقتص��ادی و نرخ تورم در این منطقه 
از یک سو و انتشار بیانیه فدرال رزرو 
مبنی بر تدریجی بودن افزایش نرخ 
بهره کلی��دی در ای��االت متحده از 
س��وی دیگر موج��ب تضعیف ارزش 
دالر در برابر یورو در برخی روزهای 

این دوره شد. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه بهبود 
آمری��کا  اقتص��ادی  ش��اخص های 
نظیر رش��د بیش از انتظار اش��تغال 
قیم��ت  رش��د  و  بخش خصوص��ی 
تولید کننده در ماه فوریه و ریس��ک 
سیاسی ناش��ی از انتخابات در هلند 
و فرانسه تقویت ارزش دالر در برابر 
یورو در برخ��ی روزهای این دوره را 

به همراه داشت. 

بازار داخلی ارز و طال
در اسفند 1395، میانگین قیمت 
ف��روش دالر آمریکا و ی��ورو در بازار 
ارز ته��ران به ترتیب ب��ه 37635 و 
40848 ریال رس��ید که نس��بت به 
بهمن به ترتیب کاهش��ی 1.7 و ۲.6 
درصدی را نشان می دهد، همچنین 
میانگی��ن قیمت فروش س��که بهار 
آزادی ط��رح جدید به 11.9 میلیون 
ریال رسید که نسبت به بهمن حدود 
0.4 درصد افزایش را نشان می دهد.

 
بورس های بین المللی

تم��ام بازاره��ای ب��ورس اروپایی، 
انته��ای  در  آمریکای��ی  و  آس��یایی 
اس��فند 1395 نسبت به ابتدای آن، 
با افزایش ش��اخص مواجه شدند. در 
ای��ن دوره، گزارش مثبت از وضعیت 
مس��کن در چین مبنی بر کند شدن 
رون��د افزای��ش حباب گون��ه قیمت 
مس��کن در این کشور و گزارش های 

مثبت از اقتصاد منطقه یورو، عوامل 
مثبت اثرگ��ذار ب��ر بازارهای بورس 

جهان بودند. 
تن��ش در روابط آمری��کا و چین، 
اع��الم نرخ ه��دف رش��د اقتصادی 
توس��ط دولت چین در س��ال جاری 
می��الدی پایین ت��ر از رق��م مربوط 
به س��ال قب��ل، ابه��ام در خصوص 
سرنوش��ت انتخابات آت��ی در اروپا، 
گ��زارش منفی از عملکرد س��ه ماهه 
افزای��ش  بورس��ی،  ش��رکت های 
0.۲5درص��دی نرخ های بهره آمریکا 
در نشس��ت کمیته سیاس��ت گذاری 
بانک مرک��زی آمریکا، ع��دم تحقق 
وعده رئیس جمهور آمریکا مبنی بر 
افزایش نرخ رش��د اقتصادی و اعالم 
به تعویق افت��ادن زمان اجرای طرح 
توسعه زیرس��اخت ها در آمریکا، اثر 

منفی بر بازارهای بورس داشتند. 

بورس اوراق بهادار ایران
هفت��ه  در  ب��ورس  کل  ش��اخص 
ابتدایی اسفند افزایش داشت سپس 
تا ابتدای دهه س��وم ای��ن ماه، روند 
نزول��ی به خ��ود گرف��ت و در هفته 
پایانی اس��فند ماه دوب��اره با افزایش 
مواجه ش��د، به طوری که ش��اخص 
کل بورس از 77658.6 واحد در اول 
اسفند به 77۲30 واحد  )0.6درصد 
افت( در پایان اس��فند کاهش یافت. 
درس��ال 1395 مع��ادل 3۲807.7 
میلیون س��هم ب��ه ارزش 75718.8 
میلیارد ریال در بورس کشور معامله 
شد. مجموع حجم و ارزش معامالت 
بورس در اس��فند به ترتیب افزایشی 
معادل 63.4 و 106.8 درصد نسبت 

به ماه قبل نشان داد.
 

بورس کاال و فرابورس
در   ،1395 س��ال  اس��فند  ط��ی 
مجم��وع مع��ادل 35537 میلی��ارد 
ری��ال معامله در ب��ورس کاال انجام 
ش��د که در مقایس��ه ب��ا بهمن 8.5 
درص��د افزای��ش را نش��ان می دهد. 
در بازار فرابورس کش��ور طی اسفند 
1395، مع��ادل 7.۲ میلی��ارد ورقه 
ب��ه ارزش 5۲0۲8. 9 میلیارد ریال 
معامله ش��د. ارزش و حجم معامالت 
در بازار فرابورس کشور طی این ماه 
نسبت به ماه قبل به ترتیب تغییراتی 
معادل منف��ی ۲1.5 و 6۲ درصد را 

تجربه کرد. 

وزارت اقتصاد گزارش داد

بررسی وضعیت ۳۰ روزه شاخص های مالی ایران و جهان
خبر خبر
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نرخ برابری دالر آمریکا در برابر یورو در اسفند1395

میانگین روزانه قیمت فروش هر انس طال در بازار لندن در اسفند1395

قیمت فروش سکه بهار آزادی طرح جدید در بازار داخلی در اسفند1395

میانگین روزانه قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک در اسفند1395

قیمت فروش دالر امریکا در بازار تهران در اسفند1395
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وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
گف��ت: در صورت��ی ک��ه پیمانکاران 
مع��ادن، بیمه  کارگ��ران را رد نکرده 
باشند، طبق بخشنامه  ای که مصوب 
ش��ده کارفرمای اصلی باید پیمانکار 

را تغییر دهد. 
ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« علی 
ربیعی در نخس��تین دقای��ق بامداد 
روز گذشته برای دومین بار با حضور 
در مع��دن زمس��تان ی��ورت درباره 
این حادثه گفت: این حادثه بس��یار 
اینها کارگرانی  تاسف برانگیز اس��ت. 
هس��تند که باتوجه ب��ه حقوق های 
ناچی��زی که در مع��دن می گیرند با 

جان شان کار می کنند. 
ربیع��ی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه کار 
س��خت ترین  از  یک��ی  مع��دن  در 
ک��رد:  خاطرنش��ان  شغل هاس��ت، 
متأسفانه در این حادثه هم کارگران 
از دس��ت رفتند و هم کودکانی یتیم 
ش��دند و هم زنانی بیوه شدند و این 

مسئله برای ما تاسف انگیز است. 
وزی��ر کار با بیان اینکه معدن جزو 
مکان های پرریس��ک اس��ت، تصریح 
کرد: ام��روز ما تا عم��ق 1400 متر 
رفتی��م و به محل حادثه رس��یدیم. 
معتق��دم ما نیاز داری��م درباره تمام 
معادن م��ان  ایمن��ی  و  تجهی��زات 
تجدید نظر کنیم. شاید بگوییم آنچه 
در کتاب آمده در اینجا رعایت شده، 

اما به نظرم ما نیاز به مباحث بس��یار 
جدی تری در این باره داریم. 

ربیع��ی تأکی��د ک��رد: مع��ادن ما 
40، 50 س��اله هس��تند و این قابل 
کتم��ان نیس��ت که تجهی��زات آنها 
کهنه اس��ت و به ش��کلی نیست که 
ام��روز ایمن��ی کام��ل را ب��ه همراه 
داش��ته باش��د. هرچند قواعدی که 
در استانداردها هست، بیشتر آن در 
اینجا رعایت ش��ده اما به عقیده من 
قطعاً می توانس��تیم با برخی اقدامات 
تکمیل��ی فاجع��ه در مع��ادن  را کم 

کنیم. 
او ب��ا تأکید بر اینک��ه باید حوادث 
ناشی از کار در معدن ها را کم کنیم، 
توضیح داد: با آقای نعمت زاده درباره 
نوسازی همه معادن صحبت کردیم 
و آن را در دس��تور کار خودمان قرار 
دادیم. همچنین برای این ماجرا هم 
کمیته ای تش��کیل دادی��م که همه 
موارد را بررسی می کنند، حتی برای 
اینک��ه ای��ن کمیته آزاداندیش��انه تر 
نظر دهد ی��ک کارگر معدن در کنار 
کارشناس��ان ایمن��ی در این کمیته 
حض��ور دارد تا یک گزارش جامع به 
دست آید و ما آن را مبنای کار خود 

قرار دهیم. 
وزی��ر کار تأکید ک��رد: با توجه به 
می ش��ده،  ک��ه  س��خت گیری هایی 
باز ه��م در پیمانکاری ه��ا حق بیمه 

رعایت نشده و برای این موضوع نیز 
کمیته ای تشکیل دادیم و هر کسی 
می تواند با مراجعه ب��ه آن اظهارات 
خ��ود را بگوی��د. البته ای��ن کمیته 
مخت��ص به این معدن نیس��ت و در 
دیگر مع��ادن اگر پیمانکاران بیمه  را 
رد نکرده باش��ند، طبق بخشنامه  ای 
که مص��وب ش��ده، کارفرمای اصلی 
باید پیمانکار را تغییر دهد و معتقدم 
ای��ن حق باید ایفا ش��ود و ما هم به 

دنبال حق بیمه کارگران هستیم. 
ربیعی در حاش��یه بازدید از محل 
حادث��ه مع��دن آزادش��هر در جمع 
خبرنگاران ادامه داد: به دلیل کمبود 
برخی از تجهیزات دستور دادیم که 
این تجهیزات از نقاط دیگر کشور به 

این منطقه آورده شود. 
وی با اش��اره به اینک��ه اندازه یک 
س��اختمان چه��ار طبق��ه در تونل 
معدن آوار ریخته است، افزود: برای 
ب��رش آهن های داخ��ل تونل معدن 
نیازمند استفاده از دستگاه های برش 
هیدرولیک هس��تیم که ب��ا توجه به 
شرایط معدن تنها از لودرهای خاص 

استفاده می شود. 
ربیع��ی ب��ا بی��ان اینک��ه عملیات 
آوارب��رداری به دلی��ل حجم ریزش 
تونل حداقل پنج تا ش��ش روز دیگر 
ادام��ه می یابد، تصری��ح کرد: از یک 
جبه��ه دیگر نی��ز در ح��ال حفاری 

هس��تیم که اگر به ری��زش برخورد 
نکنیم، امیدواریم به نتیجه برس��یم. 
امی��د داریم اف��راد در انتهای معدن 
تحت استنش��اق گاز ق��رار نگرفته و 

زنده باشند. 
وزی��ر تعاون کار و رف��اه اجتماعی 
در پای��ان ب��ا تأکی��د ب��ر پیگی��ری 
تا  گف��ت:  معدن��کاران  درخواس��ت 
زمانی که در این منطقه حضور دارم، 
 شنونده حرف های همه معدنکاران و 
ب��ه خصوص بازمان��دگان این حادثه 
غمبار هستم. خوش��بختانه معوقات 
س��ال 95 در ای��ن مع��دن پرداخت 
شده و از سال های 93 و 94 معوقات 
دارند که پرداخت خواهد ش��د و ما 
به ش��ما وعده می دهیم که تا پایان 
تحقق حقوق تان در کنار شما باشیم. 
به گزارش »فرصت امروز« حوالی 
اردیبهشت ماه،  ظهر چهارشنبه، 13 
انفجاری قلب معدن زمس��تان یورت 
آزادش��هر استان گلس��تان را به لرزه 
درآورد؛ حادثه ای که به گفته رئیس 
سازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر در نتیج��ه آن 103 معدنچی 
مصدوم ش��ده و تا زمان تنظیم این 
گ��زارش 22 پیک��ر از داخل معدن 
خارج ش��ده و 13 تن دیگر همچنان 

در دل معدن محبوس اند. 
معدن زغال س��نگ زمستان یورت 
در فاصل��ه 25 کیلومت��ری جن��وب  

شرق آزادشهر و 90 کیلومتری شهر 
گرگان بر اثر افزایش گاز متان داخل 
آن و جرقه حاصل از باتری لکوموتیو 
منفجر ش��د. این مع��دن دارای پنج 
تون��ل فعال اس��تخراج و ی��ک تونل 
در آس��تانه بهره ب��رداری با 370 نفر 
کارگر و کارمند دائم اس��ت و تونلی 
که دچار حادثه ش��ده، سومین تونل 
طوالنی معدن بوده است که به طول 
2500 متر از چهار س��ال قبل وارد 
فاز اس��تخراج در تناژ باال شده است. 
معدن زمس��تان ی��ورت، معدنی 16 
ساله است و برای 60 سال آینده به 
میزان س��االنه 100 هزار تن، ذخیره 
زغال س��نگ دارد ک��ه بخ��ش فوالد 
کشور بیش از سایر بخش ها نیازمند 

آن است. 
یورت زمس��تان به معن��ای چادر 
قشالقی، روستایی در نزدیکی معدن 
اس��ت که نام معدن از آن وام گرفته 
ش��ده اس��ت. یورت یا یورد اس��می 
است که عش��ایر به چادرهای سیار 
که به عنوان خانه مورد استفاده قرار 
می گیرند، می گویند. یورت معموالً از 
پشم و پوست حیوانات ساخته شده 
و از آنجا که اس��تان گلس��تان یکی 
از س��رزمین های اصلی اقوام عشایر 
ایران زمین بوده و هس��ت، این واژه 
در ادبی��ات گفتاری اس��تان کاربرد 

زیادی دارد. 

وزیر کار در بازدید از عمق 1400 متری تونل معدن آزادشهر اعالم کرد

ادامه عملیات آواربرداری حداقل تا 6 روز آینده
خـبر

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد اعالم کرد
کاهش رتبه فساد ایران نزد مراجع 

بین المللی
دبی��ر مرجع ملی کنوانس��یون مبارزه با فس��اد از کاهش 
رتبه فساد اداری و مالی جمهوری اسالمی ایران در آخرین 

رتبه بندی های ساالنه مراجع بین المللی خبر داد. 
ب��ه گزارش وزارت دادگس��تری، محس��ن مردعلی گفت: 
براساس آخرین رتبه بندی های ساالنه مراجع سنجش کننده 
بین المللی در زمینه فس��اد اداری و مالی، میزان فس��اد در 
کشور جمهوری اس��المی ایران در سال های اخیر با کاهش 
مواج��ه ب��وده اس��ت.  وی اف��زود: رتبه کش��ورمان در بین 
کش��ورهای دنیا وضعیت مناس��بی ندارد، اما در س��ال های 
اخیر با بهبود نس��بی مواجه بوده اس��ت.  مردعلی در ادامه 
ضمن نام بردن از مهم ترین مراجع بین المللی سنجش کننده 
و معیارهای سنجش آنها، آخرین وضعیت رتبه کشورمان را 

به شرح زیر اعالم کرد: 

سازمان شفافیت بین الملل
س��ازمان ش��فافیت بین الملل، با استفاده از شاخص درک 
یا احس��اس فساد، کش��ورها را برحسب میزان فساد موجود 
در می��ان مقامات دولت��ی و سیاستمداران ش��ان رتبه بندی 
می کن��د. به عب��ارت دیگر این معیار ش��اخصی اس��ت که 
رتبه فس��اد در بخش عمومی یک کش��ور را در میان سایر 
کش��ورهای جهان نش��ان می دهد. این شاخص که تقاضای 
فس��اد را نشان می دهد شاخصی ترکیبی است که به وسیله 
اندازه گیری های گوناگون میدانی و اسنادی به دست می آید 
و مبتن��ی بر ادراک و نگرش تع��دادی از تجار، تحلیل گران 

اقتصادی، سیاستمداران و مدیران بخش دولتی است. 

وضعیت ایران در شاخص سازمان شفافیت بین الملل
طی سال های گذشته، از سال 2013 تا 2016 رتبه ایران 
در بین س��ایر کش��ورها از 144 به 131 و نمره کش��ور در 
همین س��ال ها از 25 ب��ه 29 ارتقا پیدا کرده اس��ت. نمره 
ش��اخص ادراک فساد عددی بین صفر تا 100 است که هر 
چه عدد پایین تری را نش��ان دهد به معنای فساد بیشتر در 
آن کش��ور اس��ت و از نظر رتبه بندی، کشورهای با باالترین 

میزان فساد در صدر جدول رتبه بندی قرار می گیرند. 

مجمع جهانی اقتصاد
مجمع جهانی اقتصاد هر سال گزارشی با عنوان »گزارش 
رقابت پذیری جهانی« ارائه می کند. در این گزارش کشورها 
براساس »شاخص رقابت پذیری جهانی« یا GCI  رتبه بندی 
می ش��وند. ش��اخص مذکور ب��رای اندازه گیری و مقایس��ه 
رقابت پذی��ری کش��ورهای مختل��ف جهان ب��ه کار می رود. 
محاس��به این ش��اخص مبتنی بر آخرین تحقیقات نظری و 
تجربی اس��ت که در آن 112 متغیر مختلف مورد بررس��ی 
و س��نجش قرار می گی��رد. حدود دو س��وم از این متغیرها 
براساس نظرس��نجی از مدیران اجرایی بنگاه های اقتصادی 
و یک س��وم باقیمانده براس��اس داده های آماری کش��ورها 
اندازه گیری می ش��وند. مجم��ع جهانی اقتص��اد رتبه بندی 
بین المللی جدیدی را از اقتصادهای س��ازگار با تجارت ارائه 
کرده و کش��ورهایی را معرفی کرده است که موفق شده اند 

بهترین شرایط را برای سهولت تجارت فراهم آورند. 

وضعیت ایران در شاخص توانمندسازی تجاری
طی سال های گذشته، از سال 2013 تا 2015 نمره ایران 
در بین س��ایر کشورها از 16/66 به 26/32 ارتقا یافته است؛ 
نمره این ش��اخص عددی بین صفر تا 100 اس��ت که صفر 
به معنی بیش��ترین بوروکراس��ی و 100 به معنی کم ترین 

فساد است. 

پروژه عدالت جهانی
پروژه عدالت جهانی یک س��ازمان چند رشته ای مستقل 
اس��ت که به  منظور پیشبرد حاکمیت قانون در سراسر دنیا 
تش��کیل ش��ده اس��ت. حاکمیت قانون بنیان های اساس��ی 
یکسانی را برای جوامع فراهم می کند. این بنیان ها عبارتند 
از توس��عه اقتصادی پایدار، پاس��خگویی دولت و احترام به 
حقوقی اساس��ی. پروژه عدالت جهان��ی حاکمیت قانون به  
منظ��ور ارزیابی میزان جاری ش��دن قوانین و احترام به آن 
در کش��ور مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. این ش��اخص نیز 
می تواند ابزاری جهت ش��ناخت نقاط ضع��ف نظام اجرایی 

کشور محسوب شود. 

وضعیت ایران در شاخص پروژه عدالت جهانی
طی سال های گذشته، از سال 2013 تا 2015 نمره ایران از 
0/33درصد  به 0/43درصد ارتقا یافته است، نمره این شاخص 
عددی بین صفر تا یک است که صفر به معنی بیشترین نقض 

قوانین و یک به معنی کم ترین نقض قوانین است. 
 

وعده های خیالی برای افزایش یارانه
حس��ین عبده تبریزی با اش��اره به مناظره های کاندیداها 
گفت: متاس��فانه هیچ برنامه مدونی ارائه نمی شود و افرادی 
که تا دیروز ط��ی نامه نگاری با یارانه ها مخالف بودند، امروز 
وعده ه��ای خیالی افزایش یارانه می دهند که به هیچ وجه با 

ظرفیت های اقتصادی کشور مطابقت ندارد. 
به گزارش ایس��نا، حسین عبده تبریزی گفت: ادامه روند 
دولت گذش��ته در بخش های مختل��ف خصوصا اقتصادی و 

معیشتی، ایران را تبدیل به ونزوئال می کرد. 
وی در مراسم افتتاح س��تاد صنعتگران و کارگران حامی 
دکتر روحانی در شهرس��تان اردکان، با بیان اینکه ش��روع 
هر دولتی تا یکی دو س��ال، ب��ه نوعی متاثر از دولت قبل از 
آن اس��ت، اظهار کرد: دولت اصالحات کش��ور را در مرحله 
مطلوبی از توس��عه و اقتصاد تحویل داد که تا چند سال این 
اثرات مثبت پابرجا بود ولی مدیریت غلط و انحصاری دولت 
گذش��ته باعث شد کش��ور به پرتگاه روانه شود و بسیاری از 
زیرساخت ها و سرمایه های اجتماعی رو به اضمحالل برود. 
عبده تبریزی تصریح کرد: ادامه روند دولت قبل، ایران را 
به کش��وری مثل ونزوئال با اقتصادی از هم گسیخته تبدیل 
می کرد که خوش��بختانه با تدبیر مردم این روند متوقف شد 
و عقالنیت به کش��ور بازگشت.  مش��اور وزیر اقتصاد دولت 
اصالحات، برخی ادعاه��ای کاندیداها را مصداق خرید رأی 
دانس��ت و گفت: در بسیاری از کش��ورها با چنین اقداماتی 
برخورد قانونی می ش��ود.  مدیرکل س��ابق ب��ورس و اوراق 
بهادار تهران با بیان اینکه به رغم س��نگ اندازی های متعدد 
و بی وقفه دلواپس��ان، دولت تدبیر و امی��د گام های موثری 
برداشته اس��ت، عنوان کرد: زیرساخت و پایه های خوبی بنا 
ش��ده که باید همچنان به این دول��ت اطمینان کرد تا روند 

بهبود امور با سرعت بیشتری انجام شود. 

خبر

یادداشت

رئیس جمهور در جمع کارگران در محل معدن 
آزادشهر: 

خاطیان حادثه انفجار معدن آزادشهر 
باید محاکمه شوند

رئیس جمهوری گفت: مقص��ران و خاطیان حادثه انفجار 
معدن آزادش��هر باید محاکمه و در ص��ورت اثبات تقصیر یا 

قصور به اشد مجازات محکوم شوند. 
به گزارش ایرنا، حس��ن روحانی روز گذشته هنگام بازدید 
از معدن زمس��تان یورت آزادش��هر در جم��ع معدنچیان و 
خانواده های آنان گفت: بی ش��ک مقص��ران وقوع این حادثه 
تلخ پس از صدور حکم قضایی به مردم معرفی خواهند شد. 
رئیس جمه��وری ب��ا تصریح بر اینکه خس��ارت مالی قابل 
جبران اس��ت اما موض��وع جان افراد متفاوت اس��ت، افزود: 
هیچ کس در قبال وارد ش��دن آس��یب به جان مردم استثنا 
نیس��ت و نباید از کنار این قصورها که به وارد ش��دن تلفات 

جبران ناپذیر منجر شد به آسانی گذشت. 
وی بی��ان ک��رد: پی��ش از ای��ن ق��رار ب��ود مع��اون اول 
رئیس جمهوری به گلستان بیاید و از این معدن آسیب دیده 
بازدید کند اما ترجیح دادم به واسطه گستردگی ابعاد فاجعه 
و خس��ارت های فراوان آن شخصا به منطقه بیایم و عالوه بر 
دیدن روند امداد رسانی با خانواده های معدنچیان جانباخته 

دیدار کنم. 
روحانی اف��زود: تاکنون پیکرهای تع��دادی از معدنچیان 
از داخل معدن خارج ش��ده و هن��وز وضعیت کارگران دیگر 
داخ��ل معدن معلوم نیس��ت. که جان ای��ن عزیزان به هیچ 

عنوان قابل جبران نیست. 
وی ادامه داد: مطابق وظیفه دینی و شرعی در قبال جان 
مردم ایران مسئولیم و تالش می کنیم تا حتی االمکان اندوه 

این مصیبت وارد شده را کاهش دهیم. 
رئیس جمهوری همچنین با اش��اره به پیام تس��لیت مقام 
معظ��م رهب��ری در پی ای��ن حادثه گفت: هم��ه مقامات و 
مس��ئوالن کشور در غم شما ش��ریک هستند و مقام معظم 

رهبری هم پیام تسلیت داده و برای شما نگران هستند. 
رئیس جمه��وری گف��ت: ب��ه وزرای مربوطه و اس��تاندار 
گلس��تان دس��تور دادم زندگی همه کارگران بررسی شود، 
عقب ماندگی حقوقی آنها جبران ش��ود و اگر مشکل مسکن 

دارند برای تامین خانه آنان اقدام شود. 
روحانی بیان کرد: اس��تاندار گلستان موظف است به خانه 
تک تک جانباختگان رفته و مش��کالت آنها را بررسی و برای 

حل آنها برنامه ریزی کند. 
وی افزود: وزیر کار که مسئول پیگیری مشکالت کارگران 
و حادثه معدن آزادشهر اس��ت یک ماه دیگر به این منطقه 
می آید تا تمام وعده های داده ش��ده را پیگیری و اجرای آن 

را رصد کند. 
 

نامزدهای ریاست جمهوری درباره بخش 
خصوصی واضح سخن بگویند

تقس��یم جامعه به »نهادهای مدنی«و »نهاد دولت« از نقاط 
درخش��ان اندیشه روش��نگری اس��ت که از زبان و قلم »جان 
الک« ش��نیده و دیده ش��د. این فیلس��وف ح��وزه آزادی باور 
دارد ک��ه ت��وازن قدرت میان قدرت خانوار، بن��گاه و احزاب به 
مثابه اصلی تری��ن اجزای جامعه مدنی و نهاد دولت –ش��امل 
قوه قضاییه و مقننه- س��نگ بنای جامعه س��الم، پویا و بالنده 
اس��ت و در غیاب این توازن جوامع با دردسر مواجه می شوند. 
این دردس��ر می تواند بنیاد جامعه سالم را بر باد دهد و تنش و 
سردرگمی را جانشین آرامش و روزهای روشن کند. از آنجایی 
که پدیدار کردن این همبس��تگی کار چندان ساده ای نیست، 
انس��ان و جوامع انسانی دهه ها سپری کرده اند تا سازوکارهای 
این همس��نگی پدیدار ش��ود. یکی از این روش ها  دموکراسی 
اس��ت که معنای عام آن انتخاب رؤسای نهادهای اداره کننده 
جامعه از س��وی نهادهای مدنی است. به این معنی که احزاب 
یکی از نهادهای اصلی جوامع مدنی افرادی را به عنوان کاندیدا 
معرفی کرده و خانواده ها نیز به آن افراد رأی می دهند و رئیس 
دولت و اعض��ای کابینه اش را تعیین می کنند؛ آنها نیز باید بر 
پایه عرف، اخالق و جامعه خواس��ته های شهروندان را برآورده 
کنند. با توجه به اینکه خانواده ها سنگ بنای نهادهای مدنی به 
حساب می آیند، به گروه های گوناگون مثل کارگران، مدیران، 
صاحبان س��رمایه و صاحبان بنگاه ها تقسیم می شوند که همه 
ای��ن گروه ها ضمن پیوند مش��ترک در برابر نهاد دولت، منافع 

صنفی و گروهی خود را دارند. 
روش دموکراس��ی البت��ه به مرور زمان برخی کاس��تی ها را 
تجربه کرده و احزاب و گروه های سیاس��ی ب��ا ابداع و نوآوری 
در تعامل با رأی دهندگان به ویژه ارائه ش��عارهای فریبنده این 
روش را مخدوش کرده اند. یکی از خدشه ها در این روش پنهان 
شدن افراد و کاندیداها پشت سنگر دیگرخواهی جمعی است. 
به این معنی که آنها شعارهایی می دهند که گویا در یک زمان 
مشخص هم طرفدار کارگران هستند، هم طرفدار سرمایه داران؛ 
هم به کشاورزان مهر و محبت دارند و هم به تجار و بازرگانان؛ 
هم به س��پرده گذاران بانک ها عالقه دارن��د و هم به بانکداران 
محبت می کنند. به نظر می رس��د این شرایط اکنون در جامعه 
ایرانی وجود دارد و موجب مخدوش شدن نهاد دموکراسی شده 
است. در حالی که نزدیک به 10 روز تا انتخابات 29 اردیبهشت 
 ماه باقی مانده اکنون زمان خوبی برای این است که کاندیداها 
بگویند در صورت پیروزی در انتخابات کدام قشر و کدام گروه 
را حمایت خواهند کرد. ای��ن کاندیداها با این کار خود ضمن 
پدیدارسازی شفافیت و صداقت بیشتر در میان شهروندان برای 
خود راه های وعده های بیهوده را نیز می بندند. اکنون و در حالی 
که روز انتخابات نزدیک و نزدیک تر می ش��ود هیچ کاندیدایی 
حاضر نیست به طور مشخص بگوید که با نهاد خصوصی و یکی 
از پایه های نهاد مدنی یعنی بنگاه ها چه رفتاری خواهد داشت. 
این رکن از ارکان جامعه مدنی خواسته هایش آشکار است 
و از دولت آینده انتظار دارند فضای کسب وکار در ایران را از 
دشواری های فعلی رها کنند و شرایط را به فضای کسب کار 
در جامعه های بالنده شبیه سازند. تعامل با دنیا برای دوری 
از ناآرامی در سیاست خارجی، آزادسازی فعالیت های ارزی 
و بانکی، رهاس��ازی فعالیت های صنعتی از قیدها و بندهای 
دولت��ی، جلوگیری از بزرگ ش��دن دول��ت، تاکید عملی بر 
چابکی دولت از خواسته های بخش خصوصی از دولت آینده 
است و خوب است که کاندیداها به طور مشخص در این باره 

نظر دهند و از کلی گویی اجتناب کنند. 

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

زغال س��نگ  مع��دن  در  انفج��ار  وق��وع 
زمس��تان یورت آزادشهر باعث شد ابعاد دیگری 
از نارس��ایی های غیر فن��ی و ناایمن این معدن 
آشکار شود، به طوری که کارشناسان معتقدند 
حت��ی تونل این معدن از اس��تانداردهای اولیه 

معادن زغال سنگ برخوردار نبوده است. 
به گزارش ایسنا، شغل معدن به خودی خود 
یک فعالیت پرمخاطره اس��ت که ایمن س��ازی 
محیط، حداقل کاری اس��ت ک��ه می توان برای 
جلوگی��ری از خطرات احتمال��ی انجام داد. در 
این میان معادن زغال سنگ نیز به عنوان معادن 
زیرس��طحی و معادنی که حین بهره برداری از 
الیه های مورد استخراج گاز متان در فضای کار 

منتشر می شود ضریب خطر دوچندانی دارد. 
در فعالیت های معدنی، معدن در حوزه خود 
اس��تانداردهایی را برای محیط کار، آموزش و 
بهره برداری دارد که این استاندارد برای معادن 
زغال س��نگ، ب��ا ویژگی های خاص��ی که دارد 
بیش��تر و س��خت گیرانه تر اس��ت اما متاسفانه 
به نظر می رس��د معادن زغال س��نگ کشور در 
حوزه اس��تاندارد و ایمنی وضع مناسبی ندارند 
که در ای��ن میان به زعم کارشناس��ان، معدن 
حادثه دیده آزادشهر نیز از حد بسیار پایینی از 

این استانداردها برخوردار بوده است. 
در همی��ن رابطه کامران وکیل، دبیر اتحادیه 
صادرکنندگان محصوالت معدنی گفت: معادن 
زغال س��نگ فاکتوره��ای زی��ادی بای��د برای 
دریافت تاییدیه اس��تاندارد داش��ته باشند که 
می توان گفت معدن آزادش��هر تقریبا هیچ یک 
از اینها را نداشته است. در حالی که یک معدن 
زغال سنگ معموال تا عمق زیادی حفر می شود 
و در کن��ار تونل اصلی بای��د تونل های دیگری 
مانند تونل دسترسی، تونل آبکشی برای جذب 
آب های زیرزمینی و تونل هوا داش��ته باش��د تا 
کار در این معادن بتواند در ش��رایط استاندارد 

انجام شود. 
وی ادام��ه داد: در کن��ار تونل ه��ای موازی 
در فض��ای تونل معموال قس��مت هایی به عنوان 
گالری ایجاد می کنند تا تهویه هوا و فرآیندهای 
پرخطری مانند تعمیر ماش��ین آالت و استارت 
لکوموتیوها که می تواند به خاطر فضای آغشته 
به گاز معادن زغال سنگ باعث بروز حادثه هایی 

از این دست شود، در آن محل صورت گیرد. 
این فعال معدنی با اش��اره ب��ه حادثه معدن 
آزادش��هر اظه��ار ک��رد: بای��د گف��ت مع��دن 
حادثه دیده زمس��تان یورت آزادشهر هیچ یک 
از این اس��تانداردها را نداشت و پیمانکار فقط 
با ایجاد یک تونل قدیمی تجهیز نش��ده و فاقد 
اس��تانداردهای الزم، کارگ��ران را ب��ا کلنگ و 
چراغ قوه به داخل می فرس��تاد تا س��نگ آهن 

را استخراج کنند. 

وی درباره نح��وه عملکرد پیمانکاران در این 
معادن تش��ریح کرد: این معدن متعلق به یکی 
از نهاده��ای حاکمیت��ی بود که چن��دان مورد 
سوال و جواب قرار نمی گرفت و استانداردهای 
سختگیرانه از آنها خواسته نشده است. آنها نیز 
معدن را فقط با هدف اس��تحصال مواد معدنی 
ب��ه یک پیمانکار س��پردند و پیمان��کار معموال 
پول خود را بابت هر تن اس��تخراج می گیرد و 
س��رعددی مثال 100 ه��زار تومان در هر تن با 
مال��ک توافق می کند و این نح��وه توافق باعث 
می ش��ود مالک دیگر کاری به چیزی نداش��ته 
باش��د و پیمانکار برای اینک��ه برای خود صرفه 
اقتصادی ایجاد کند ممکن است از هزینه های 
مختلف بکاهد یا نس��بت ب��ه موضوعات ایمنی 
بی توجهی کند و حتی حقوق کارگران خود را 

پرداخت نکند تا حاشیه سود را باال ببرد. 
دبی��ر اتحادی��ه صادرکنن��دگان محصوالت 
معدنی با اش��اره به وضعی��ت ایمنی معادن در 
ای��ران اظهار کرد: متاس��فانه بح��ث ایمنی در 
اغلب معادن زغال س��نگ و دیگ��ر معادنی که 
ش��اید به اندازه زغال س��نگ حادثه خیز نباشد 
م��ورد توجه قرار نمی گی��رد و اگر رویه نظارت 
و توجه به اس��تانداردها در مع��ادن جدی تر و 
محکم تر پیگیری نشود باید منتظر حوادث تلخ 

و تاسف آور دیگری بود. 
 این در حالی اس��ت ک��ه با پیگیری هایی که 
از س��ازمان نظام مهندس��ی معدن انجام شد و 
کارشناس این س��ازمان که بعد از وقوع حادثه 
در محل معدن زمس��تان یورت مس��تقر شده 
است این نکته مطرح شود که نمی توانند نظری 
درب��اره وضعیت تونل مطرح کنند، چرا که هیچ 
نقشه ای از این تونل تا به حال پیدا نشده است. 
اینکه به نظر می رس��د نقش��ه برداری از تونل 
حفر ش��ده انجام نشده اس��ت، خود یک قصور 
آشکار مالک و پیمانکار معدن آزادشهر و حتی 
نه��اد ناظر بر مع��ادن از اصول اولی��ه ایمنی و 

استاندارد های حاکم بر معادن است. 
حال این سوال با جدیت مطرح می شود که با 
این همه قصور، واقعا چه کسی پاسخگوی آالم 
خانواده های داغدار قربانیان معدن زغال سنگ 
زمس��تان یورت آزادشهر است و باید نسبت به 

وقوع این فاجعه بازخواست شود. 
فاجع��ه انس��انی در مع��دن آزادش��هر زنگ 
خطر رس��ا و واضحی بود برای جامعه معدن و 
متصدیان حاکمیتی آن تا یک بار دیگر به طور 
ج��دی عملکرد خود را در حوزه نظارت، ایمنی 
و آموزش بازبینی کنند، چراکه ش��غل س��خت 
و پرمخاط��ره معدن با ش��رایط فعلی هر لحظه 
می تواند آبس��تن حوادث جبران ناپذیری باشد 
که از س��ر بی توجهی به اصول اولیه خس��ارات 

فراوان مالی و جانی در پی داشته باشد. 

دبیر اتحادیه محصوالت معدنی مدعی شد

تونل معدن زغال سنگ آزادشهر غیر استاندارد بود
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

تهدید جدی در کمین کاهش قدرت خرید
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
پیش��نهاد می ش��ود به جای اینکه با وعده های 
توخال��ی و خیالبافانه، مردم را به س��مت خود 
جل��ب کنیم، مش��کالت واقعی اقتص��اد ایران 
را مورد ه��دف قرار دهیم و از بس��یج عمومی 
اس��تفاده کنیم تا مشکالت س��اختاری اقتصاد 

ایران حل شود. 
احمد می��دری در گفت وگو با خبرآنالین در 
واکنش به ش��عار س��ه برابر ک��ردن یارانه های 
ریاس��ت جمهوری،  کاندیداهای  برخ��ی  نقدی 
اظهار داش��ت: اینکه ظرفیت هر کشوری برای 
بازتوزیع درآمد چقدر اس��ت، مس��ئله بس��یار 
پیچیده ای اس��ت یعنی باید بتوان خلق ثروت 
کرد و از طریق سیس��تم مالیات��ی پول ها را به 
گروه ه��ای کم درآمدی بدهیم که در ش��رایط 

نابرابر قرار دارند. 
وی افزود: زمانی ک��ه ما می خواهیم یارانه ها 
را چن��د برابر کنیم، اگر ث��روت جامعه افزایش 
پیدا نکرده باش��د، این در واقع به معنای ایجاد 
تورم بیش��تر اس��ت که دولت مجبور می شود 
درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد مثال مالیات 
ب��ر ارزش افزوده که آثار ویرانگ��ری بر اقتصاد 
خواهد داش��ت یا اینکه از طریق افزایش قیمت 
حامل های انرژی، ایجاد تورم و چاپ اس��کناس 

یارانه ها را افزایش دهد. 
ب��ه گفته معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی، در دولت قبل وقتی که 
یاران��ه 45 هزار و 500 تومانی پرداخت ش��د، 
مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد که قیمت 
حامل های انرژی که چند برابر ش��ده بود، فقط 
27 هزار تومان جواب می داد. از س��وی دیگر، 
پیش بینی می ش��د که ظرف پنج سال خطوط 
انتقال برق، آب و پاالیش��گاه ها با بحران روبه رو 

شوند. 
می��دری تصریح کرد: دولت بع��د یارانه ها را 
ثابت نگه داشت، اما با افزایش قیمت حامل های 
انرژی، هم طرح تحول س��المت را اجرا کرد و 
ه��م اینکه اجازه نداد زیرس��اخت های فیزیکی 

ایران فرسوده تر از وضعیت کنونی شود. 

توقف کارخانه ها
وی عنوان کرد: حاال اگر براساس شعار یکی 
از کاندیداهای ریاس��ت جمهوری، یارانه ها سه 
برابر ش��ود، حتما ما شاهد یکی از این پدیده ها 
خواهیم بود. یا باید قیمت حامل های انرژی باال 
رود که به معنای این اس��ت که فعالیت خیلی 
از کارخانه ها متوقف ش��ود ی��ا راه های مخرب 

دیگری انتخاب شود. 
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی متذکر ش��د: پیش��نهاد می شود ما به 
ج��ای اینکه با وعده های توخال��ی و خیالبافانه 

مردم را به س��مت خود جلب کنیم، مشکالت 
واقعی اقتص��اد ایران را هدف ق��رار دهیم و از 
بس��یج عمومی اس��تفاده کنی��م و همه مردم 
به دولت کمک کنند تا مش��کالت س��اختاری 

اقتصاد ایران حل شود. 

راهکارهایی از جنس نابرابری
می��دری در ادام��ه با اش��اره ب��ه وعده های 
پوپولیس��تی برخی کاندیداه��ا، گفت: در حال 
حاضر دنیا و اقتصادها به س��مت نابرابری سیر 
می کند و کس��انی که راهکارهای آس��ان برای 
حل نابرابری دهند، با استقبال عمومی روبه رو 
می شوند.  وی افزود: در ایران نیز به علت اینکه 
بخش های مهمی از جامعه زیر خط فقر و فاقد 
سیس��تم های حمایتی خوب هستند، به جای 
اینکه اقش��ار کم درآم��د را هدف ق��رار دهیم، 

وعده های عمومی می دهیم. 
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اش��اره به اقدام��ات دولت یازدهم، 
تصریح کرد: در این دولت مستمری مددجویان 
افزای��ش پیدا کرد یعنی ما واقعا کس��انی را که 
نمی توانند توانمند ش��وند و خانواده های خیلی 
فقیر را هدف ق��رار دهیم و بعد از آن به دنبال 
سیاست های ایجاد اش��تغال برای آحاد جامعه 
باش��یم.  میدری درخصوص اثر سه برابر شدن 
یارانه ه��ای نقدی روی قیمت حامل های انرژی 
متذکر ش��د: ما باید ببینیم افزایش یارانه های 
نق��دی چقدر بار مالی می خواهد ایجاد کند؛ به 
همه می خواه��د یارانه 150 هزار تومانی بدهد 
یا گروهی از جامعه. اینها را هیچ کس��ی نگفته 

است. 
وی خاطرنش��ان کرد: اما اگ��ر آقای قالیباف 
یارانه ها را س��ه برابر کند، ظرف مدت یک سال 
ت��ورم دوباره ق��درت خرید مردم را یک س��وم 

می کند. 
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تصریح ک��رد: پدیده ای که در دولت 
احمدی نژاد رخ داد، یک قاعده اس��ت یعنی از 
طریق ایجاد تورم یارانه پرداخت می شود و آن 

یارانه قدرت آحاد جامعه را از بین می برد. 
میدری عن��وان کرد: یک س��ال و نیم بعد از 
اجرای هدفمند یارانه ها همه اقش��ار جامعه که 
باالی 800 هزار تومان درآمد داش��تند، قدرت 
خریدش��ان کاهش پیدا کرد. ب��رای مثال، یک 
فرد 800 هزار تومان درآمد داشت و 200 هزار 
تومان یاران��ه گرفته بود. تورم 40 درصدی که 
ایجاد ش��د یعنی 300 هزار تومان قدرت خرید 

را پایین آورد. 
وی تاکید کرد: این نوع پرداخت یارانه، هم به 
زیان طبقه محروم و هم طبقه متوس��ط جامعه 

خواهد بود و آحاد مردم را متضرر می کند. 

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران



نظام  اطالع رسانی  کمپین  دومین 
بانکی کش��ور روز گذش��ته با ش��عار 
دوران ثب��ات، توس��ط مدی��ر روابط 
عمومی بان��ک مرک��زی و با حضور 
مدیران روابط عمومی ش��بکه بانکی 
رس��انه های  نماین��دگان  و  کش��ور 
جمع��ی در س��اختمان الج��وردی 

میرداماد رونمایی شد. 
از  »فرصت ام��روز«  گ��زارش  ب��ه 
بان��ک مرکزی، در مراس��م رونمایی 
دومی��ن کمپین اطالع رس��انی نظام 
بانکی کش��ور، محمد عل��ی کریمی، 
مدی��ر روابط عموم��ی بانک مرکزی 
با اش��اره به کارکرد موثر نظام بانکی 
در اقتصاد کش��ور گفت: نظام بانکی 
یک نهاد اقتصادی -اجتماعی اس��ت 
و عم��وم م��ردم کش��ور در ارتب��اط 
مس��تقیم با این نهاد، از خدمات آن 

بهره مند می شوند. 
وی اف��زود: تم��ام هم��ت رواب��ط 
عمومی های ش��بکه بانکی بر بازتاب 
توانمندی ها، ظرفیت ها و دستاوردها 
بوده اس��ت. فعاالن رواب��ط عمومی 
بانک ه��ا خود س��رمایه های علمی و 
تجربی به شمار می آیند و می توانند 
به خوبی نقش نظام بانکی در اقتصاد 
و پیش��رفت کشور را با افکار عمومی 

در میان بگذارند. 
کریمی یکی از اهداف اصلی روابط 
عمومی بانکی را منطقی و واقع بینانه 

کردن انتظارات افکار عمومی از نظام 
بانکی دانس��ت و گفت: امروزه نظام 
بانکی در برخی محافل مورد هجمه 
و انتقاد قرار می گیرد؛ اما باید توجه 
کنی��م که بانک، نهادی اس��ت که با 
فعالیت خود به تولید و رونق اقتصاد 
کشور کمک می کند و نباید به آن با 

دید بنگاه خیریه نگریست. 
وی اف��زود: انتظارات غیرمنطقی و 
تسهیالت  همچون  غیرکارشناس��ی 
تکلیفی که بدون توجه به ظرفیت ها 
و توانایی های بانک ها و حتی اقتصاد 
کش��ور، بر نظام بانکی تحمیل شده 
اس��ت، بانک ه��ا را از انجام رس��الت 

اصلی خویش باز می دارد. 
بان��ک  عموم��ی  رواب��ط  مدی��ر 
مرک��زی با اش��اره به تجرب��ه قبلی 
بانکی  نظ��ام  اطالع رس��انی  کمپین 
نظام  اطالع رس��انی  کمپی��ن  گفت: 
بانکی در س��ال گذش��ته ب��ا هدف 
آگاه س��ازی مخاطب از اقدامات موثر 
نظ��ام بانک��ی در حوزه های��ی چون 
»تسهیالت  الکترونیک«،  »بانکداری 
به بخش ه��ای تولیدی« و همچنین 
اطالع رس��انی عموم��ی در خصوص 
فعالیت ه��ای بانک��ی روزم��ره عموم 
م��ردم و »آگاهی ده��ی در زمین��ه 
در  اعتباری غیرمج��از«  موسس��ات 
هفت��ه بانکداری اس��المی در س��ال 

۱۳۹۵ رونمایی و اکران شد. 

وی اف��زود: در جری��ان کمپی��ن 
پیش رو تالش ش��ده  اطالع رس��انی 
اس��ت، اقدامات موثر نظ��ام بانکی و 
بانک مرکزی ب��رای آگاهی عمومی 

بازتاب داده شود. 
مدی��ر رواب��ط عموم��ی در ادامه 
خاطرنش��ان کرد: نظام بانکی کشور 
ما در بسیاری از مسائل پیشتاز بوده 
اس��ت. موفقی��ت دول��ت در کنترل 
تورم افس��ار گس��یخته ۴۰ درصدی 
س��ال ۱۳۹۲ ب��ه ۹ درصد در س��ال 
۱۳۹۵، ب��دون هم��کاری و همراهی 
نظ��ام بانک��ی میس��ر نمی ش��د. در 
حیطه مدیریت نوسانات نرخ ارز نیز 
وضعیت به همین منوال بوده است. 
مدیریت نوس��انات ن��رخ ارز و ثبات 
بازار از جمله دستاوردهای درخشان 
بانک مرکزی، دولت و بدنه اقتصادی 

دولت بوده است. 
در همین زمینه، کریمی به رش��د 
اقتصادی منفی ۷.۷ درصدی براساس 
س��ال پایه ۱۳۹۰ در س��ال ۱۳۹۱ 
اشاره کرد که در پایان دولت یازدهم 
به رقم ۱۱.۶ درصد رسیده است. وی 
افزود: اگرچه رش��د اقتصادی کشور 
ایران هم��واره متکی ب��ر نفت بوده 
اس��ت، اما در دول��ت یازدهم، عالوه 
ب��ر رش��د مبتنی بر نفت، ما ش��اهد 
افزایش رش��د اقتص��ادی بخش های 
مختلف اقتصادی به ویژه کارگاه های 

صنعتی نیز بودیم. در هر حال، نظام 
بانکی ای��ران در ش��کوفایی و ثبات 
اقتص��ادی کنونی کش��ور، به ویژه در 
زمین��ه مدیریت ب��ازار ارز و کنترل 
تورم، سهم بسزایی داشته و موفقیت 
دولت تا حدود زیادی در این زمینه 
مرهون تالش بانک ها و بانک مرکزی 

است. 
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی 
ب��ا اش��اره ب��ه انتخ��اب برچس��ب 
#دوران � ثبات برای دومین کمپین 
اطالع رس��انی نظ��ام بانکی اش��اره 
کرد و گف��ت: انتخاب ای��ن عنوان 
ب��رای کمپی��ن پی��ش رو از آنج��ا 
نش��أت می گیرد که دولت یازدهم 
توانس��ت با تدبیر و اقدام مناس��ب 
در زمینه ه��ای مختل��ف همچ��ون 
مدیری��ت ب��ازار ارز و کنترل تورم، 
ثبات را به اقتصاد کش��ور برگرداند 
و زمینه را برای شکوفایی اقتصادی 

فراهم سازد. 
کریمی ضمن قدردانی از همکاری 
بانک ها در اجرای نخس��تین کمپین 
نی��ز  بانک ه��ا  اطالع رس��انی، گفت: 
ب��ا انتش��ار محتواه��ای مرب��وط به 
طری��ق  از  اطالع رس��انی  کمپی��ن 
دس��تگا ه های خودپرداز، بیلبورد ها و 
امکان��ات موجود تبلیغ��ی از کمپین 
بانک��ی حمایت  نظام  اطالع رس��انی 
گس��ترده و مناس��بی کردن��د ک��ه 

شایس��ته تقدیر اس��ت و امید است 
در دومی��ن کمپی��ن اطالع رس��انی 
نظام بانک��ی نیز بانک ه��ا بتوانند با 
بهره گی��ری امکان��ات و منابع خود، 
در اج��رای موفق و کام��ل کمپین، 

مشارکت الزم را داشته  باشند. 
گفتن��ی اس��ت در دومین کمپین 
اطالع رسانی بانک مرکزی از تکنیک 
تبلیغ��ات س��ریالی اس��تفاده ش��ده  
اس��ت. در ای��ن خصوص مش��کیان، 
مجری این کمپین گفت: در جریان 
این کمپی��ن، با اس��تفاده از تصاویر 
مختلف به دنبال آن هس��تیم تا یک 
پیام در ذهن مخاطب متبادر ش��ود. 
همچنی��ن در جلس��ات ایده پردازی 
و ات��اق فکر این کمپی��ن، طرح های 
متعددی پیشنهاد ش��د و در نهایت 
تالش کردیم ب��ا پایبندی به هویت 
بصری کمپین پیشین، با استفاده از 
تصاویر اسکناس، به عنوان مهم ترین 
ابزار داد وس��تد اقتصادی، موضوعات 
مس��تقیم و هماهن��گ را در ذه��ن 

مخاطبان شکل دهیم. 
وی افزود: همچنین مانند کمپین 
پیشین، در پیام های نوشتاری اصلی 
تالش ش��ده اس��ت که به ساختاری 
کوتاه، موج��ز و هماهنگ در واژگان 
دس��ت یافته ت��ا محت��وای اصلی هر 
تبلیغ، به صورت موث��ر و ماندگار در 

ذهن مخاطب شکل بگیرد. 

با رونمایی از دومین کمپین اطالع رسانی نظام بانکی:

 »دوران ثبات« کلید خورد

رهب��ران اقتصادی آس��یا با وجود 
رواج ش��عارهای حمایت گرایان��ه در 
معتقدند  بین سیاس��تمداران غرب 
که ج��ای هیچ گون��ه نگرانی وجود 

ندارد. 
ب��ه گ��زارش رویترز، آنه��ا بر این 
باورند ک��ه تجارت، بازت��ر و آزادتر 
خواهد ش��د و جهانی ش��دن چاره 

بسیاری از مشکالت جهان است. 
و  مرک��زی  بانک ه��ای  رؤس��ای 
وزرای اقتصاد آسیا در نشست هفته 
جاری بانک توس��عه آسیا در ژاپن با 
محدودیت بیشتر تجارت بین الملل 
مخالف��ت کردند. برخی نیز با وجود 
خ��روج آمریکا از پیم��ان همکاری 
ترانس - پاس��یفیک )TPP(، حتی 
با امکان عملی شدن چنین حرکتی 
مخالف��ت کردند. پیم��ان همکاری 
تران��س - پاس��یفیک یک ق��رارداد 
تج��اری بین ۱۲ کش��ور اس��ت که 
۴۰ درصد از تولی��د ناخالص داخلی 

جهان را تشکیل می دهند. 

آرون جایتلی، وزی��ر دارایی هند 
در ای��ن باره گف��ت: به نظر من یک 
نمی تواند  تجاری جداگان��ه  بس��ته 
موفقیت آمی��ز باش��د و تج��ارت به 
حرک��ت رو ب��ه جلوی خ��ود ادامه 

خواهد داد. 
طری��ق  از  تج��ارت  اف��زود:  وی 
توافق ه��ای چند جانب��ه و دو جانبه 
راه و اب��زار خود را پیدا می کند و به 
سوی جلو حرکت خواهد کرد. فکر 
نمی کنم امروز دیگر هیچ نیرویی در 
دنیا بتواند جلوی تجارت را بگیرد. 

بانک  رئی��س  ناکائ��و،  تاکهیک��و 
توس��عه آس��یا نی��ز ضم��ن تایی��د 
اظهارات وزیر دارایی هند گفت که 
اعتقادی به تاثیر فوری ش��عارهای 
اخیر حمایت گرایانه س��ران سیاسی 
برخی از کش��ورهای دنیا بر آس��یا 

ندارد. 
وی ب��ا اش��اره به احتم��ال پایان 
پیمان TPP ب��دون حضور آمریکا 
تصدی��ق ک��رد: ت��ا زمان��ی ک��ه به 

انج��ام اصالحات بپردازیم، ش��رایط 
مساعدی خواهیم داشت. 

صریح��ی  موضع گی��ری  ب��ا  وی 
نس��بت به تجارت ادام��ه داد: نظر 
ما کامال روشن اس��ت. تجارت آزاد 
اهمی��ت بس��یاری دارد و اقدام��ات 
از  نیس��تند.  حمایت گرایان��ه خوب 
ای��ن رو ما باید نهای��ت تالش خود 
را ب��رای حف��ظ آزادی تج��ارت و 

سرمایه گذاری انجام دهیم. 
در حاشیه نشس��ت بانک توسعه 
آسیا، حتی ژاپن و چین هم با وجود 
اختالفاتی که بین دو کش��ور وجود 
دارد، برای تقوی��ت روابط اقتصادی 

خود به توافق رسیدند. 
چن��د روز پیش س��ران اقتصادی 
کش��ورهای ژاپ��ن، چی��ن و ک��ره 
جنوب��ی بیانی��ه ای را در مخالفت با 
منتشر  حمایت گرایانه  سیاست های 

کرده بودند. 
محمد اس��حاق دار، وزی��ر دارایی 
پاکس��تان نیز با اشاره به تالش های 

رئیس جمه��وری  ترام��پ  دونال��د 
آمریکا برای لغو شراکت های تجاری 
که به اصطالح وی ناعادالنه اس��ت، 
اظه��ار داش��ت: مش��کالت تجارت 
جهانی با همکاری ه��ای چندجانبه 
حل می ش��ود ن��ه دس��تورات یک 
کش��ور. به نظر من این مس��ئولیت 
س��ازمان تجارت جهانی اس��ت. ما 
س��ازمان های جهانی داریم که باید 

با حمایت گرایی مبارزه کنند. 
س��ری مولیان��ی ایندراواتی، وزیر 
دارایی اندون��زی هم گفت: اقدامات 
کاخ سفید، شعارهای ترامپ را برای 
بسیاری از کشورها به تحقق رسانده 
اس��ت.  اندون��زی یک��ی از چندین 
ش��ریک تج��اری آمریکا اس��ت که 
با فرمان اجرایی جدی��د ترامپ، به 
دلیل عدم توازن تجاری قرار اس��ت 

مورد بررسی قرار بگیرد. 
خانم ایندراواتی با اشاره به اینکه 
تغییر سیاس��ت های تجارت جهانی 
می توان��د مانع رش��د ش��ود، افزود: 

چنین سیاس��تی قبال عملی ش��ده 
اس��ت و کش��ورها قطعا باید به آن 

پاسخ دهند. 
وی عب��ارت نیاز تجارت به انصاف 
و عدال��ت را ک��ه از س��وی ترامپ 
تکرار می ش��ود یک نگرانی مشروع 
دانس��ت و گف��ت که دولت ه��ا باید 
به دنبال رش��دی باشند که موجب 

عقب افتادگی برخی دیگر نشود. 
بنا ب��ر این گ��زارش، رویکردهای 
دهک��ده  و  یکپارچ��ه  چندجانب��ه 
جهانی عبارات ثابت��ی بودند که در 
میان طیف وس��یعی از مسائلی که 
در نشس��ت چند روزه بانک توسعه 

آسیا مطرح شد، تکرار شدند. 
اظهارات زتی اخت��ر عزیز، رئیس 
س��ابق بانک مرکزی مالزی مبنی بر 
بانک های مرکزی آس��یا  اینکه  این 
با هم از طریق تلف��ن یا پیام متنی 
مرتب با یکدیگر در تماس هستند، 
ی��ک نمون��ه از این گون��ه ارتباطات 

داخلی بود. 

مخالفت رهبران اقتصادی آسیا با شعارهای حمایت گرایانه غرب

بانک  پاسارگاد هشدار داد
مراقب کالهبرداران در عملیات انتقال 

وجه کارت به کارت باشید
بانک  پاس��ارگاد در خصوص کالهبرداری های احتمالی در 

عملیات انتقال وجه کارت به کارت هشدار داد. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، ای��ن بانک در 

اطالعیه ای اعالم کرد: 
* دریاف��ت ه��ر گونه تم��اس تلفنی یا پیام��ک مبنی بر  
»برنده ش��دن در قرعه کشی همراه اول، کمک هزینه عتبات 
عالیات، برنده  شدن در قرعه کشی مسابقه رادیو جوان، رادیو 

معارف و. . . « کالهبرداری است. 
* از قبول درخواس��ت تلفنی یا حضوری افراد ناشناس در 
خص��وص انجام هر گونه عملیات بانکی از جمله انتقال وجه 
کارت به کارت و ارائه رمز اول و دوم کارت عابر بانک و غیره 

خودداری کنید. 
* انتخاب زبان انگلیسی برای انتقال وجه، مخصوص افراد 

غیرایرانی است. 
* اگر قرار است وجهی به حساب شما واریز شود یا انتقال 

یابد، الزم نیست شما به باجه عابربانک مراجعه کنید. 
* از دادن کارت عابربانک خود و رمز آن به افراد ناشناس 
جه��ت دریافت وجه، به جه��ت جلوگیری از سوء اس��تفاده 

خودداری کنید. 

 

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد
پرداخت خسارت جانباختگان معدن 
یورت، شهدای پالسکو و قطار دامغان

رئی��س کل بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ای��ران با بیان 
پرداخت سریع خس��ارت دیدگان پالسکو و قطار دامغان، اعالم 
کرد که جانباختگان حادثه معدن یورت گلستان تحت پوشش 

بیمه مسئولیت بودند و خسارت آنها پرداخت خواهد شد. 
به گ��زارش اداره کل روابط عموم��ی و امور بین الملل بیمه 
مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی تأکید کرد: با توجه به پوشش 
بیمه مس��ئولیت معدن یورت گلستان توسط شرکت سهامی 
بیمه آس��یا در حد ۲۱۰ میلیون تومان برای هر نفر، ش��رکت 
مذکور مبلغ خس��ارت را به بازماندگان جانباختگان حادثه در 

اسرع وقت پس از طی مراحل قانونی پرداخت خواهد کرد. 
همتی در مورد بیمه ش��هدای آتش نشان حادثه پالسکو نیز 
تأکید کرد: خوشبختانه فرآیند تعیین انحصار وراثت به نتیجه 
رس��یده و خس��ارت مربوط به بیمه عمر و حادثه آتش نشانان 
برای هر نفر ۲۲۳ میلیون تومان توسط شرکت بیمه کارآفرین 
پرداخت شد و تا پایان هفته دیه مربوط به بیمه مسئولیت آنها 
نیز در حد ۱۹۰ میلیون تومان برای هر نفر به بازماندگانش��ان 
پرداخ��ت خواهد ش��د.  رئیس کل بیمه مرکزی در پاس��خ به 
س��والی در مورد پرداخت خس��ارت جانباختگان قطار دامغان 
 نیز گفت: ش��رکت بیمه پارس��یان خس��ارت بیمه مسئولیت 
۲۰ نفر از جانباختگان را پرداخت کرده اس��ت و به تدریج بقیه 
را نی��ز با تکمیل پرونده آنها پرداخ��ت می کند.  همتی تأکید 
کرد: علی رغم زمان بر بودن پروسه تعیین وّراث و فرآیند تعیین 
تکلی��ف و پرداخت خس��ارت ای��ن نوع بیمه نامه ها ک��ه از نوع 
مسئولیت است، مسئوالن شرکت های بیمه تالش می کنند در 

حداقل زمان ممکن تعهدات خود را ایفا کنند. 

پرداخت تسهیالت کوتاه مدت، اولویت 
بانک ملی ایران در سال 96

مدیرعامل بانک ملی ایران ب��ا بیان اینکه وضع منابع این 
بانک مطلوب اس��ت به طوری که روزانه ب��ه بانک های دیگر 
ق��رض می دهیم، گفت: بانک ملی ای��ران باید تکیه گاه نظام 
بانکی کش��ور باش��د.  به گزارش روابط عموم��ی بانک ملی 
ایران، محمدرضا حس��ین زاده در همایش هم اندیشی تبیین 
سیاس��ت اعتباری این بانک با بیان اینکه سرمایه بانک ملی 
ای��ران، ۱۰ هزار میلی��ارد تومان بود که تنه��ا ۲۰درصد آن 
نقدی بود، افزود: این دارایی روی کفایت س��رمایه بانک ملی 
ایران اثر مثبت نداش��ت، اما دولت تصمیم گرفت حدود ۱۰ 
هزار میلیارد تومان دیگر به صورت نقدی به س��رمایه بانک 
ملی ای��ران بیفزاید که صورت های مالی ما را بس��یار بهبود 
می بخشد.  حسین زاده اظهار کرد: نسبت مطالبات غیرجاری 
به تسهیالت )npl( بانک ملی ایران اکنون ۷.۷ درصد است، 

درحالی که متوسط آن در نظام بانکی حدود ۱۱ است. 
 مدیرعام��ل بان��ک مل��ی ایران ب��ا بیان اینک��ه هنوز هم 
بخش��ی از معوقات بانک ها ناشی از طرح بنگاه های زودبازده 
اس��ت، گفت: ما از همکاران خواستیم خودشان در شناخت 
طرح های نیازمند تس��هیالت پیش��قدم ش��وند چون در این 

روش امکان سوخت شدن منابع کمتر است. 
به گفته وی، بانک ملی ایران در س��ال جاری تس��هیالت 
ب��ا دوره بازپرداخ��ت کوتاه را در اولویت ق��رار خواهد داد تا 
هم منابع بانک در گردش باش��د و هم افراد بیش��تری از آن 
بهره مند شوند.  مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه با اشاره 
به بررسی انجام ش��ده از ۲۰۰ بانک دنیا، گفت: این تحقیق 
نشان می دهد نیمی از درآمد و سود بانک ها از محل کارمزد 
اس��ت، درحالی که کارمزد خدمات بانکی در کشور ما در حد 

صفر است. 
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بان��ک مل��ی ای��ران در حوزه 
مش��تری مداری طرح های خوبی دارد، اظهار کرد: برنامه ما 
این است که افرادی در شعب با تعدادی از مشتریان ارتباط 
بگیرن��د و کار آنها را انجام بدهند، به طوری که حتی ش��اید 

الزم نباشد مشتری به بانک بیاید. 
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افزایش آماری خرید طال در ایران

اثر رشد نرخ ارز بر قیمت طال
رئیس اتحادیه طال و جواهر گفت از نظر آماری خرید طال 
در ای��ران ب��اال رفته، اما از نظر وزنی هیچ گونه افزایش��ی در 

میزان خرید طال مشاهده نمی شود. 
محم��د کش��تی آرای در گفت وگ��و ب��ا ایِبنا، با اش��اره به 
آمارهای منتشره شده درباره وضعیت بازار طال در ایران که 
توسط شورای جهانی طال منتشر شده است، گفت: گرچه از 
لحاظ آماری خرید طال در ایران باال رفته اس��ت، اما از نظر 
وزنی هیچ گونه افزایشی در میزان خرید طال در داخل کشور 

مشاهده نمی شود. 
رئیس اتحادیه طال و جواهر با اش��اره به افزایش قیمت ارز 
که عام��ل تأثیرگذاری روی وضعیت ب��ازار طال و همچنین 
خریدوفروش و قیمت آن اس��ت، عنوان ک��رد: نرخ ارز دالر 
سال گذشته از ۳۴۰۰ تومان به ۳۸۰۰ تومان رسیده است و 
رشد ۱۰درصدی را از نظر قیمتی نشان می دهد که این امر 

بر بازار طال تأثیرگذار است. 
وی آماره��ا و اطالع��ات منتش��ر ش��ده در گزارش 
مذک��ور را چندان منطقی ندانس��ت و تصریح کرد: در 
حال حاضر هم وضعیت دادوس��تدها در بازار س��که و 
طال با توجه به نزدیک ش��دن به م��اه مبارک رمضان 
رو به کاهش اس��ت و البته نزدیک��ی به زمان برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری چندان اثری بر بازار سکه 

و طال نداشته است. 
ش��ورای جهانی طال ابتدای هفته در گزارشی اعالم کرد: 
خرید زیورآالت طال در ایران با ۲۷درصد افزایش نس��بت به 
سال ۲۰۱۶ به ۱۲.۹ تن رسیده که باالترین میزان در چهار 
سال گذشته است. این شورا در گزارش خود بهبود وضعیت 
اقتصادی به دلیل کاهش تحریم ها پس از توافق هس��ته ای 
سال ۲۰۱۵، سرمایه گذاری بیشتر در حوزه طال و جواهرات، 
همچنین عدم ضرب س��که بهار آزادی توسط بانک مرکزی 
در این دوره س��ه ماهه را علت افزایش تقاضا برای زیورآالت 

طال در ایران عنوان کرده است. 
براس��اس جدیدترین آمار این ش��ورا، در سه ماهه نخست 
س��ال ۲۰۱۷ و ب��ا توجه به کاهش قیمت نف��ت، ایران تنها 
نقطه روش��ن اقتص��ادی در منطقه خاورمیانه بوده اس��ت. 
ش��ورای جهانی طال اعالم کرد تقاضا برای زیورآالت طال در 
ایران پس از کاه��ش تحریم های غرب، با وجود تأثیر منفی 
۹درص��د مالیات بر ارزش افزوده، با افزایش ۲۶.۴۷ درصدی 
از ۱.۲ تن در س��ه ماهه نخست سال ۲۰۱۶ به ۱۲.۹ تن در 

سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ رسیده است. 
خرید جواهرات در ایران طی س��ال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ 
ساالنه حدود ۴۱ تا ۴۵ تن بود، اما بعد از تحریم ها در سال 
۲۰۱۳ به ش��دت اوج گرفت و به ۶۳ تن رس��ید، اما از سال 

۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ در محدوده ۴۰ تن باقی مانده است. 
ای��ن در حالی اس��ت که تقاض��ا برای زی��ورآالت طال در 
خاورمیانه طی س��ه ماهه اول س��ال در رقم ۵۴.۶ تن ثابت 
مانده اس��ت که بیش��تر به دلیل قیمت ه��ای پایین نفت و 
کاهش ش��مار گردش��گر ورودی به منطقه بوده اس��ت. این 
ش��اخص برای کل جهان افزایشی یک درصدی داشته و به 

حدود ۴۸۱ تن رسیده است. 

افت دسته جمعی قیمت سکه
صرافان بازار ارز و طال ن��رخ هر دالر آمریکا را ۳.۷۶۰ تومان 
و ه��ر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را ۱.۱۹۴.۹۵۰ تومان 
تعیین کردند که نشان دهنده کاهش قیمت دالر و افت قیمت 
انواع س��که اس��ت.  هر یورو در بازار آزاد تهران ۴.۱۷۷ تومان و 
هر پوند نیز ۴.۸۶۰ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 
۶۶۰.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه ۳۷۷.۰۰۰ تومان فروخته شد. 
هر س��که یک گرمی ۲۶۱.۵۰۰ تومان خرید و فروش شد و هر 

گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۳.۶۹۰ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۷۶۰دالر آمریکا

۴.۱۷۷یورو اروپا

۴.۸۶۰پوند انگلیس

۱.۰۳۵درهم امارات

۱.۰۸۷لیر ترکیه

۵۷۱یوان چین

۳۵ین ژاپن

۲.۸۹۳دالر کانادا

۳.۸۴۳فرانک سوئیس

۱۲.۳۲۰دینار کویت

۱.۰۰۵ریال عربستان

۳۰۷دینار عراق

۷۰روپیه هند

۸۷۸رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴۹۲.۴۰۰مثقال طال

۱۱۳.۶۹۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۶۳.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۱۹۴.۹۵۰سکه طرح جدید

۶۶۰.۰۰۰نیم سکه

۳۷۷.۰۰۰ربع سکه

۲۶۱.۵۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

احتمال حذف محدودیت های FATF درباره بانک های ایران
معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ادغام نظام بانکی 
ایران در نظام بین الملل پس از رفع موانع سیاسی، گفت: امیدوارم تا دو سه ماه آینده اقدامات متقابل 
در زمینه اجرای FATF نسبت به بانک های ایرانی متوقف شود.  حسین قضاوی در گفت وگو با ایبنا، 
با بیان اینکه نظام بانکی ایران با نظام متعارف بانکی بین المللی غریب نیست، افزود: نقش نظام بانکی 
این اس��ت که واسطه گری مالی را انجام دهد.  معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اظهار داش��ت: بانک ها این موضوع را تسهیل می کنند که منابع سپرده گذاری مردم 
جذب ش��ده و در اختیار کس��انی قرار داده شود که به آن نیازمند هستند.  قضاوی ادامه داد: البته این 
عملیات سنتی است که در تمام دنیا انجام می شود اما در کنار آن خدمات بانکی متنوع فراوانی شکل 
گرفته که در حوزه هایی مانند نقل و انتقاالت، ضمانت نامه و در بس��تر خدمات اینترنتی و فناوری های 
نوین اطالعاتی است.  وی خاطرنشان کرد: نکته ای که وجود دارد ادغام نظام بانکی ایران در نظام بانکی 
بین المللی اس��ت که بعد از رفع موانع سیاس��ی در این زمینه گام های بزرگی برداشته شده است.  این 
مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: امروزه تقریبا همه شعب بانک های ایرانی در 
خارج از کشور فعال هستند البته در گذشته هزینه های مبادالتی در کشور باال بود و عموم فعالیت های 
کشور باید از طریق صرافی ها انجام می گرفت.  معاون وزیر اقتصاد گفت: البته در زمینه )فعالیت کامل 
بانک های ایرانی در عرصه بین المللی( با موانع تکنیکی نیز مواجهیم مانند بحث مبارزه با پولشویی که 
ایران بر مبنای وضعیتی که داشت اقدامات متقابل به مدت یک ماه متوقف شد و امیدواریم در دو سه 
ماه آینده ایران از منظر FATF در شرایطی قرار بگیرد که اقدامات متقابل به صورت کامل متوقف شود. 
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شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
معامالت روز یکش��نبه با 36 واحد کاهش تا پله 
۷۹ ه��زار و 660 واحدی عقب نش��ینی کرد. پس 
از روزه��ا و هفته ه��ای متمادی که ش��اهد روند 
رو به رش��د و صعودی در عرصه معامالت بورس 
تهران بودیم و ش��اخص کل نی��ز به عنوان نماگر 
بازار تا ایس��تگاه 80 هزار واحدی افزایش داشت، 
طی دو روز گذش��ته ش��اهد افت نسبی قیمت ها 
و افول لیدرهای بازار س��هام بودیم. در این میان 
برخی از فعاالن بازار سهام معتقدند شاخص کل 
نیز با اصالح برای حرکتی دوباره در جهت س��یر 
صعودی، نیاز به اس��تراحت داشته است. در گروه 
نفت و پاالیش��ی، با کاهش قیم��ت نفت طی دو 
روز گذشته، اکثر نمادهای گروه در حالت تدافعی 
فرورفته و کاهش قیمت داشتند. گروه پتروشیمی 
نی��ز تحت تاثیر بهای محصوالت پتروش��یمی در 
بازارهای جهانی با کاهش قیمت همراه ش��د. در 
گروه معدنی و فوالدی و س��نگ آهنی نیز اوضاع 
به س��امان نبود و متعاقب افت قابل توجه قیمت 
کامودیتی ها باالخص س��رب و روی، مس، فوالد 
و س��نگ آهن  نیز طی چند روز گذش��ته همراه 
با افت قیمت بوده اس��ت. با این حال بسیاری از 
فعاالن بازار س��هام معتقدند رش��د اخیر شاخص 
کل به دلیل بهبود بازارهای جهانی نبوده اس��ت 
و تنها دلیل رش��د بورس از ابتدای س��ال جاری 
را در محرک های سیاس��ی جست وجو می کنند. 
چنان که در زمان صعود قیمت نمادهای بورسی 
قیمت های جهانی با ش��یب مالیمی در حال افت 

بودن��د. بنابراین در روزهای آین��ده این احتمال 
وج��ود دارد که حتی با اف��ت قیمت های جهانی، 
ورود نقدینگ��ی به بورس و رش��د قیمت ها ادامه 

یابد. 

تغییر مسیر نمادهای بورسی
در دومی��ن روز معامالتی هفته، بورس تهران 
با رش��د خری��داران در نماده��ای خودرویی با 
پیش��تازی نماد سایپا مواجه ش��د. روز گذشته 
نماد س��ایپا با رش��د حدود 2 درص��دی قیمت 
پایانی تاثیر 22 واح��دی مثبت بر بورس تهران 
 داش��ت. ای��ن نم��اد در قیم��ت 125 توم��ان با

 80 میلی��ون حجم معامل��ه و ارزش معامالتی 
10 میلیارد تومان، صدر نش��ین گروه در حجم 
و ارزش معام��الت ب��ود. ب��ا این ح��ال حقوقی 
سایپا بیشتر فروش��نده بود و 30 میلیون سهم 
 در ای��ن نماد عرضه ک��رد. در این گروه اما نماد 
ایران خودرو در قیمت 2۷4 تومان قرار داش��ت 
و حقوقی این س��هم بیش��تر در نق��ش خریدار 
ظاهر شد. در دیگر گروه های بازار سهام با اینکه 
بس��یاری از نمادها تا اواس��ط معامالت از دامنه 
منف��ی به دامنه مثبت تغییر مس��یر داده بودند 
ام��ا در پای��ان معامالت با افزای��ش غلبه عرضه 
بر تقاضای س��هام از س��وی اغل��ب معامله گران 
نوسان گیر، همچنان نماگرهای اغلب قرمز پوش 
خودنمای��ی می کردن��د. حجم معام��الت نیز با 
روزهای اوج فاصله دارد و عدم گردش نقدینگی 
قابل توجه در بازار س��هام باعث ش��ده تا کلیت 
معامالت ب��ورس تهران در فضای��ی راکد پیش 
رود؛ بازاری که با نزدیک شدن به زمان برگزاری 
انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری هنوز 

در انتظار داغ تر شدن معامالت است. 
ادامه بازارگردانی حقوقی ها

روز گذشته بازارگردانی سهام توسط بسیاری 
از شرکت های حقوقی دنبال شد. بدین ترتیب 
در حدود 36 میلیون س��هم معدنی و صنعتی 
چادرمل��و به ارزش بیش از 6 میلیارد تومان به 
کده��ای درون گروهی س��هامدار عمده انتقال 
یاف��ت. همچنین بی��ش از 22 میلیون س��هم 
پتروشیمی مبین به ارزش کمتر از 10 میلیارد 
تومان با معامالت انتقال به س��هامداران عمده 
روب��ه رو ب��ود. در عین حال 22 میلیون س��هم 
 توس��عه مع��ادن و فل��زات ب��ه ارزش کمتر از 
3 میلیارد تومان با معامالت انتقالی س��هامدار 
عمده همراه ش��د. همچنین 10 میلیون سهم 
ایران ترانسفو بیش از 6 میلیارد تومان از سوی 
سهامدار عمده کد به کد شد. همچنین اندکی 
بیش از ۷4 میلیون سهم ماشین سازی اراک به 
ارزش بی��ش از 14 میلیارد تومان در محدوده 
صفر تابل��و و در بازه منفی قیمت ها از س��وی 

سهامدار عمده بازارگردانی شد. 

پتروشیمی مارون آیفکس را مثبت کرد
یکشنبه 1۷ اردیبهشت ماه، آیفکس با اهرم 
مثبت از جانب نماد پتروشیمی مارون نزدیک 
به 4 واحد رشد کرد و در ارتفاع ۹32 واحدی 
مبادالت روز گذش��ته خود را پایان بخش��ید. 
در می��ان ش��رکت های فرابورس��ی، نمادهای 
س��رمایه گذاری مس��کن پردی��س، کش��ت و 
صنعت ش��هداب ن��اب خراس��ان و بازرگانی 
و تولی��دی مرجان کار تا نزدی��ک به 5 واحد 
رش��د قیمت��ی را تجرب��ه کردن��د و نمادهای 

سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، 
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان و 
ریل پردازسیر تا سقف 4. ۷ واحدی با کاهش 
قیم��ت مواج��ه ش��دند. نماده��ای ذوب آهن 
اصفه��ان و گروه صنایع کاغذ پارس که دیروز 
در ص��در پربیننده ترین نماده��ا قرار گرفتند، 
ب��ه ترتیب بیش��ترین میزان حج��م و ارزش 
معامالت��ی را در بازارهای اول و دوم فرابورس 
ای��ران به خ��ود اختصاص دادن��د. در این دو 
ب��ازار بی��ش از 18۷ میلیون س��هم به ارزش 
افزون ب��ر 480 میلیارد ریال دست به دس��ت 
ش��د که 5۷ درصد از حج��م معامالت کل را 
در اختی��ار گرفته ان��د. در همین حال نزدیک 
ب��ه 324 میلیون ورقه ب��ه ارزش بالغ بر یک 
هزار و ۹62 میلیارد ریال در مجموع بازارهای 
فرابورس ایران دست به دست شد. مبادله بیش 
از 13۷ میلیون ورق��ه به ارزش 186 میلیارد 
ریال نتیج��ه نقل وانتقال های صورت گرفته در 
تابلوه��ای بازار پای��ه بود و در ب��ازار اوراق با 
درآمد ثابت نی��ز بیش از یک میلیون ورقه به 
ارزش بالغ بر یک ه��زار و 226 میلیارد ریال 
دادوستد ش��د که اسناد خزانه مرحله یازدهم 
با مبادل��ه بیش از 104 ه��زار ورقه به ارزش 
۹5 میلی��ارد ریال به بیش��ترین میزان حجم 
و ارزش معامالتی در این میان دس��ت یافت. 
همچنین نماد صندوق س��رمایه گذاری آرمان 
آتی کوثر روز گذشته صدرنشین صندوق های 
 ETF سرمایه گذاری قابل معامله شد. در تابلو
نیز نقل وانتقال بی��ش از یک میلیون ورقه به 
ارزش اف��زون ب��ر 21 میلیارد ری��ال صورت 

گرفت. 

بورس تهران همگام با کاهش قیمت های جهانی قرمزپوش شد

اصالح شاخص کل برای صعودی دوباره 

412  هزار و 632 میلیارد ریال س��ود خالص 
طبق آخری��ن پیش بینی ها برای 30۹ ش��رکت 
بورس��ی برآورد ش��د. به گزارش بورس نیوز، در 
آخرین آمار منتش��ر شده از سوی شرکت بورس 
در حالی تا پایان فروردین ماه سال جاری بیش از 
412.6 هزار میلیارد ریال سود خالص در صنایع 
مختلف پیش بینی ش��ده که با توجه به سرمایه 
یک میلی��ون و 322 هزار و ۷81 میلیارد ریالی 
ثبت شده این ش��رکت ها، به طور متوسط سود 
هر س��هم 312 ریال محاسبه می شود. بر اساس 
این آمار، صنعت محصوالت ش��یمیایی با برآورد 
112 ه��زار و 454 میلیارد ریال س��ود باالترین 
پیش بینی س��ود را از کل سود برآوردی صنایع 
مختل��ف در بازار ب��ورس اوراق بهادار تهران دارا 

اس��ت تا به ازای هر سهم به طور میانگین مبلغ 
55۹ ریال س��ود برآورد ش��ود. در مقابل صنعت 
استخراج سایر معادن با حضور تنها یک سهم و 
برآورد 14 میلیارد ریال پایین ترین میزان س��ود 
برآوردی را در میان سایر صنایع دارد، به طوری 
که »کماس��ه« به عنوان تنها نماینده این صنعت 
به ازای هر سهم خود 88 ریال سود اعالم کرده 
است. صنعت کاشی و سرامیک نیز تنها صنعتی 
اس��ت که طبق آمارهای موج��ود در مجموع ۹ 
ش��رکت زیرمجموع��ه خود 106 میلی��ارد ریال 
زی��ان پیش بین��ی کرده اس��ت که ب��ا توجه به 
س��رمایه 2134 میلی��ارد ریالی این ش��رکت ها، 
سهم هر سهامدار به طور متوسط 55 ریال زیان 
خواهد بود، اما از منظر متوس��ط سود هر سهم 

در صنایع مختلف باالترین رقم متعلق به صنعت 
وس��ایل اندازه گیری، پزشکی و اپتیکی است که 
تک سهم معروف و پرحاشیه آن یعنی »آکنتور« 
بنا ب��ه ارائه اطالعات خالف واقع در صورت های 
مالی حسابرسی ش��ده و تخلفات صورت گرفته 
توس��ط هیات مدیره ای��ن ش��رکت همچنان با 
توق��ف نماد معامالتی خود رو به رو اس��ت و در 
نهای��ت بروز تخلفات متع��دد در این مجموعه و 
پیگیری های س��ازمان بورس منجر به تش��کیل 
پرونده در قوه قضاییه شده است. شرکت مذکور 
با سود 25 هزار و ۷0 ریالی به ازای هر سهم در 
رتبه نخست بیشترین متوسط سود هر سهم در 
میان صنای��ع مختلف جای دارد. هر چند تعدیل 
و اصالح این میزان س��ود طبق ش��واهد موجود 

چن��دان قابل اتکا نبوده و تا زمان تعیین تکلیف 
پرونده های قضای��ی آن، این موضوع در هاله ای 
از ابه��ام خواه��د ماند. صنع��ت رایانه و خدمات 
وابس��ته به آن نیز با میانگین سود 120۹ ریالی 
ب��ه ازای هر س��هم در جایگاه بع��دی قرار دارد. 
بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری نیز با سود 
15 ریالی پایین ترین متوس��ط سود هر سهم را 
در میان 3۷ صنعت بورس��ی به خود اختصاص 
داده اس��ت. در پایان ش��ایان ذکر است صنعت 
محصوالت شیمیایی بیشترین تغییر مثبت سود 
را نس��بت به اسفندماه 13۹5 برآورد کرده و در 
مقابل محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند 
و ش��کر، بیش��ترین تعدیل منف��ی را در آخرین 

پیش بینی هایش اعالم کرده است. 

ش��رایط فعلی ب��ازار در س��ال جدید باعث 
افزای��ش امیده��ا به ت��داوم رون��د مثبت در 
س��ال جاری ش��ده اس��ت. مصطفی حقیقی 
مهمان��داری، عضو ش��ورای عال��ی بورس در 
گف��ت و گو با س��نا در خصوص وضعیت بازار 
س��رمایه در س��ال جاری گفت: بازار سرمایه 
امس��ال را به خوبی آغاز کرد و در صورتی که 
این روند ادامه داش��ته باش��د و برخی مسائل 
باعث تخریب بازار نش��ود، امسال سال خوبی 
برای بازار س��رمایه خواهد بود و ش��اهد روند 
صعودی ادامه دار این بازار هستیم. مدیرعامل 
کارگزاری آبان با اش��اره ب��ه اینکه بازار به هر 
موضوع سیاس��ی، اقتصادی و روانی حس��اس 
است، ادامه داد: بازار سهام از عوامل متعددی 
تاثیر پذیر اس��ت، اما بررسی و مطالعه شرایط 
و برنامه های س��ازمان بورس نش��ان می دهد 
تصمیم های سازمان می تواند اثرات مثبتی بر 
بازار داش��ته باشد و به تداوم روند مثبت بازار 

کمک کند. وی با اشاره به برنامه های سازمان 
بورس برای حذف محدودیت هایی مثل حجم 
مبنا و تغییر دامنه نوس��ان به دامنه نوس��ان 
پویا اظهار داش��ت: به ط��ور قطع رفع چنین 
محدودیت هایی چهره بازار س��رمایه را تغییر 
می ده��د و در روند معامالت ای��ن بازار تاثیر 
مثبت دارد. این کارشناس بازار سرمایه درباره 
صنایع برتر در بازار سرمایه نیز گفت: صنایع 
در بازار س��رمایه تابع ش��رایط خاصی است. 
صنعت خودرو در چند سال اخیر به خصوص 
دو سال گذش��ته از تصمیم های دولتی تاثیر 
می گرفت اما در حال حاضر ش��رایط این بازار 
متعادل شده است. وی به صنعت پتروشیمی 
نیز اشاره کرد و ادامه داد: صنعت پتروشیمی 
جزو صنایع رکن بازار اس��ت. کشور ما در این 
صنع��ت مزیت های خوب��ی دارد و در صورتی 
که ش��رایط پیرامونی مثبت باشد این صنعت 
با رشد و رونق بیش��تری نیز مواجه می شود. 

مهمان��داری حقیق��ی با اش��اره ب��ه صنعت 
س��اختمان گفت: در صورتی که بازار مسکن 
و س��اختمان از رکود خارج شود، این صنعت 
در بازار س��رمایه می تواند چندین گروه دیگر 
مثل فوالد و سیمان را نیز متاثر کند و به تبع 
رونق در صنعت ساختمان چند صنعت بزرگ 
نیز رونق خواهند گرفت. عضو ش��ورای عالی 
بورس، گروه پاالیشی ها را نیز مورد توجه قرار 
داد و گفت: در این صنع��ت تقاضای فراوانی 
وجود دارد و فرآورده های پاالیشی بازار خوبی 
دارند که در صورت بهبود ش��رایط و مدیریت 
واردات می توانند با س��رعت بیشتری به جلو 
حرکت کنند. مهمانداری حقیقی با اش��اره به 
اینک��ه به طور کلی بازار س��رمایه از وضعیت 
اقتصادی تاثیر می گیرد، اظهار داشت: بورس 
دماس��نج اقتصاد کش��ور اس��ت و اگر اقتصاد 
کش��ور خوب حرکت کن��د و متغیرهای کلی 
اقتص��اد مثبت باش��ند، ب��ه طور قط��ع بازار 

س��رمایه رونق می گی��رد. وی مهم ترین ایراد 
معامله گ��ران ب��ازار را ف��روش در ارزان��ی و 
خرید در زمان گرانی س��هم دانس��ت و گفت: 
سرمایه گذاران زمانی که قیمت سهم صعودی 
اس��ت و تقاضای خرید دارد با افزایش تقاضا 
باعث رش��د کاذب قیمت ها می شوند و قیمت 
س��هم را بدون تحلیل و بررسی باال می برند. 
مهمان��داری حقیقی با اش��اره به اینکه دانش 
مال��ی در بازار س��رمایه ایران ضعیف اس��ت، 
اف��زود: به ج��ز عده ای اندک که س��واد مالی 
دارند، بخش عمده ای از فعاالن بازار س��رمایه 
از یکدیگر تقلی��د می کنند و این اتفاق باعث 
تخری��ب بازار س��رمایه می ش��ود. مدیرعامل 
کارگزاری آبان به سهامداران توصیه کرد که 
با تحلیل، مطالعه و مش��ورت با صاحب نظران 
بازار س��رمایه، اقدام به خریدوفروش س��هام 
کنن��د و از دنباله روی صف های خریدوفروش 

بپرهیزند. 

بررسی متوسط سود و زیان خالص صنایع بورسی از دریچه آمار 

باالترین و پایین ترین سود هر سهم متعلق به کدام گروه هاست؟ 

سال 96 پر رونق و با ثبات خواهد بود

خبر

جزییات  نخستین صندوق طالی بازار سرمایه
نخستین صندوق سرمایه گذاری کاالیی با دارایی پایه گواهی 
سپرده سکه طال، به زودی در بورس کاالی ایران ایجاد می شود. 
  )ETF( این صندوق از نوع صندوق  سرمایه گذاری قابل معامله
است که به عنوان نخستین صندوق کاالیی بازار سرمایه کشور، 
در ب��ورس کاالی ایران فعالیت خواهد کرد و ترکیب دارایی آن 
شامل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سکه طال 
و اوراق مش��تقه مبتنی بر سکه طال خواهد بود. موافقت اصولی 
تاس��یس این صندوق در آذر ماه سال گذشته از سازمان بورس 
و اوراق بهادار اخذ و در اسفند سال گذشته مجمع موسس این 
صندوق تشکیل ش��د. در فروردین سال جاری هم اساسنامه و 
امیدنام��ه این صندوق به تصویب رس��ید و اکنون جزییات این 
صندوق مش��خص و نهایی شده اس��ت. در این راستا، اواخر ماه 
جاری پذیره نویس��ی صندوق آغاز شده و واحدهای این صندوق 
همانند سایر صندوق های قابل معامله، در دوره پذیره نویسی مبلغ 
10 هزار ری��ال خواهد بود و حداقل تعداد واحد قابل خریداری 
نیز 10 عدد خواهد بود، به این ترتیب حداقل سرمایه الزم برای 

شرکت در پذیره نویسی این صندوق، 100 هزار ریال است.
 

نگاه جدید صنعت پتروشیمی به تامین 
مالی از طریق بازار سرمایه

معاون توس��عه ب��ازار فرابورس ایران در نشس��ت تخصصی 
بررسی روش های تامین مالی صنعت نفت از طریق بازار سرمایه 
با اش��اره به پتانسیل بازار دارایی فکری، پیشنهاد داد که دولت 
لیسانس جایگاه های س��وختی را که در اختیار دارد به افرادی 
که ایده جدیدی در مورد مدیریت این جایگاه ها دارند، در یک 
مزایده عادالنه واگذار کند. به گزارش ایسنا، رضا غالمعلی پور در 
این نشست گفت: جای خالی تامین سرمایه تخصصی در حوزه 
نفت، گاز و انرژی احس��اس می ش��ود و س��ازمان بورس از این 
موضوع استقبال می کند که تامین سرمایه هایی با حوزه فعالیت 
خاص بیای��د. در حال حاضر ما در ایران چند ش��رکت تامین 
س��رمایه داریم که فقط یکی از آنها تامین س��رمایه تخصصی 
صنعت است. وی ادامه داد: آنچه در این مورد به صنعت کمک 
کند بحث انتش��ار اوراق ارزی اس��ت. در فرابورس تالش هایی 
کردیم که از جمله آن می توان به طراحی انواع صکوک و انواع 
اوراق مش��ارکت اشاره کرد. معاون توسعه بازار فرابورس درباره  
واگذاری جایگاه های بنزین، اظهار کرد: در فرابورس از دیدگاه 
بازار دارایی فکری نیز به این موضوع می اندیشیم. غالمعلی پور 
تاکید کرد: در تصمیم گیری در مجموعه نفت، گاز و پتروشیمی 
نیاز به یک تغییر اس��ت تا بتوان از ظرفیت بازار س��رمایه برای 
تامین مالی در این صنعت استفاده کرد. خوشبختانه در قانون 
بودجه سال 13۹6 به دولت اجازه انتشار اوراق ارزی داده شده 
که می تواند خبر خوبی باشد و با یک هماهنگی بین مجموعه 
صنعتی و وزارت اقتصاد بهتر است از ظرفیت بازارهای سرمایه 

استفاده کنیم.
 

عرضه انواع مس مفتول، کاتد و کم عیار
تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران در 
دومین روز هفته ش��اهد عرضه 115 هزار و 38۷ تن انواع قیر، 
مواد پلیمری، مواد شیمیایی، اسالک واکس، گوگرد، لوب کات 
و وکی��وم باتوم بود. روز یکش��نبه 1۷ اردیبهش��ت ماه میزبان 
عرض��ه 200 ت��ن مس مفتول، ۷00 تن م��س کاتد، 20 هزار 
تن مس کم عیار )س��رباره( بود. در این روز 12 تن کنس��انتره 
فلزات گرانبها، 120 تن س��ولفور مولیبدن، 100 تن ش��مش 
روی، 500 تن ش��مش هزار پوندی آلومینیوم و 550 تن سبد 
میلگرد نیز در این تاالر عرضه شد. تاالر صادراتی بورس کاالی 
ای��ران نیز در این روز عرض��ه 11 هزار و 650 تن قیر را تجربه 
کرد. همچنین 32 ه��زار تن گندم خوراکی، 4 هزار تن گندم 
دوروم، 2 هزار و 500 تن شکر سفید و 300 تن روغن خام نیز 

در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. 

شناسایی 812 ریال سود هر سهم »مبین«
شرکت پتروشیمی مبین اطالعات و صورت های مالی سال 
منتهی به 30 اسفند ماه 13۹5 را با سرمایه 14 هزار و 252 
میلیارد ریال، به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت 
 پتروش��یمی مبین در دوره 12 ماهه س��ال مالی منتهی به 
30 اسفند ماه 13۹5، مبلغ 11 هزار و 56۹ میلیارد و 512 
میلیون ریال س��ود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به 
هر س��هم مبلغ 812 ریال س��ود اختصاص داد که نسبت به 
دوره مشابه در س��ال ۹4 معادل 14 درصد افزایش را نشان 
می دهد. »مبین« سود انباشته پایان دوره را مبلغ 14 هزار و 
514 میلیارد و ۷۹4 میلیون ریال اعالم کرد. یادآور می شود 
این ش��رکت در دوره منتهی به 2۹ اسفند ماه 13۹4، سود 
خالص را مبلغ 10 هزار و 11۷ میلیارد و ۷۹2 میلیون ریال 

و سود به ازای هر سهم را ۷10 ریال اعالم کرد. 

نخستین پیش بینی »وگردش« در سال 96
بانک گردش��گری پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه سال 
مالی منتهی به 30 آذر ماه ۹6 را با سرمایه 6 هزار میلیارد ریال 
به صورت حسابرسی نشده اعالم کرد. بانک گردشگری نخستین 
پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹6 را مبلغ 43 ریال اعالم 
کرد که نسبت به EPS سال گذشته معادل ۷۹ درصد افزایش 
را نشان می دهد. »وگردش« سود خالص در سال مالی منتهی 
به 30 آذر ۹6 را مبلغ 25۹ میلیارد و 8۷ میلیون ریال برآورد 
کرده اس��ت. یادآوری می شود سود خالص این شرکت در سال 
مالی منتهی به 30 آذر ۹5، مبلغ 143 میلیارد و 6۷1 میلیون 

ریال و سود به ازای هر سهم 24 ریال اعالم شده است.
 

نگاهی بر عملکرد 12 ماهه »وامید«
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید اطالعات و صورت های 
 مال��ی س��ال منتهی ب��ه 30 دی م��اه 13۹5 را با س��رمایه 
30 هزار میلیارد ریال، به صورت حسابرس��ی نش��ده منتشر 
کرد. شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در دوره 12 ماهه 
سال مالی منتهی به 30 دی ماه 13۹5، مبلغ ۹ هزار و ۷43 
میلیارد و 66۷ میلیون ریال س��ود خالص شناس��ایی کرد و 
بر این اس��اس به هر س��هم مبلغ 325 ریال سود اختصاص 
داد که نس��بت به دوره مشابه در سال ۹4 معادل 24 درصد 
کاهش را نشان می دهد. »وامید« سود انباشته پایان دوره را 
مبلغ 8 هزار و 864 میلیارد و 865 میلیون ریال اعالم کرد. 
یادآور می ش��ود این ش��رکت در دوره منتهی به 30 دی ماه 
13۹4، سود خالص را مبلغ 12 هزار و ۷۹3 میلیارد و 204 
میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را 426 ریال اعالم کرد. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
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فرابورس

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
صنایع جوش��کاب ی��زد در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خود ک��رد که کنترل 

خوردگی تکین کو در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

20,۹۹۷5بکاب

10,4255رتکو

4,5644,۹۹چکارن

6,14۹4,۹۹حفارس

۷,6064,۹8غدام

3,2884,۹8فسپا

5,۷۹14,۹۷کماسه

 بیشترین درصد کاهش
گروه صنایع بهش��هر ایران صدرنش��ین جدول بیشترین 
درصد کاهش ش��د. شیر پاس��توریزه پگاه خراسان در رده 
دوم این گروه ایستاد. صنایع خاک چینی ایران هم در میان 

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

)4.۹2(1,3۷3وصنا
)4.۹1(4,83۷غشان
)4,8(14,011کخاک

)4,۷2(2,05۷ستران

)4,6(2,65۷سهگمت

)4,58(3,3۷۷کساوه

)4,5(۷,251شپدیس

پرمعامله ترین سهم
 س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته شد. 
ای��ران خ��ودرو دی��زل در رده دوم این گروه ایس��تاد. نورد 

آلومینیوم هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

80.126 1264خساپا

42,251 1002خاور
35,۹۹۷ 1508فنوال

35,۷45 1024خپارس
24,5۷۹ 2511واتي

23,512 1133خکاوه
21,036 8۷4خزامیا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را سایپا به خود اختصاص 
داد. س��رمایه گذاری آتیه دماوند رتبه دوم را به دس��ت آورد. نورد 
آلومینیوم هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
101.260 1264خساپا
61,۷25 2511واتي
54,2۷8 1508فنوال
53,683 5۷۹1کماسه

53,383 25۹81آپ
45,00۹ 3۷43ثاژن
42,344 1002خاور

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله 
شده را به دست آورد که پارس خودرو در این گروه دوم شد 

و نورد آلومینیوم در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

1264443۹خساپا
10242430خپارس
1508220۷فنوال
10021۹۹6خاور
251115۹4وآتی
11331546خکاوه
3۷4313۷0ثاژن

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

65321306ددام
1۹1۹۹60کساپا

28۷4۷18خمحور
133۷446خریخت
410۹2۹4فمراد
263۷240تکنو

215023۹کسعدی

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

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

11442.12واعتبار
8042.14وخارزم
54512.63کگاز

11023.30پردیس
11203.۷3ورنا

300343.۹۷همراه
18۷34.00پارسیان

نماگر بازار سهام
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اه�واز- خبرن�گار فرصت ام�روز - 
ارزیابی ساالنه عملکرد شبکه انتقال وفوق 
توزی��ع معاونت بهره برداری ش��رکت برق 
منطقه ای خوزس��تان با حضور مدیرعامل 
این شرکت وگروه ارزیاب شرکت توانیر آغاز 
شد . محمود دش��ت بزرگ در این جلسه 
گفت: ارزیابی موضوعی کامال علمی است 
که در دنیا و کشور ما به آن توجه می شود 
زیرا ارزیابی مبنای رشد وتوسعه در عرصه 
رقابتی است و مقدمه ای برای تغییرشرایط 
از وضع فعلی به مطلوب اس��ت. وی ادامه 
داد: ارزیاب��ی اولین گام  در فرآیند تغییر و 
بهبود روش ها اس��ت که در ارزیابی مورد 
بررسی قرار می گیرد.  دشت بزرگ با اشاره 
به شاخص  هایی که کمک می کند ارزیابی 
موفق شود، اظهار داشت : مدیریت منابع و 
سرمایه گذاری، بهبودتصمیم گیری، تدوین 
استراتژی  های بهبود عملکرد و پاسخگویی  
به مخاطبین و  ذینفعان کمک می کنند  به 
دنبال افزایش کیفیت برای حضور در بازار 

رقابتی باش��یم. وی با بی��ان اینکه معاونت 
بهره برداری قلب ش��رکت برق منطقه ای 
خوزستان اس��ت، خاطرنشان کرد: در گرد 
و  غبار س��ال گذش��ته همکاران ما در این 
معاونت  با همکاری دیگر شرکت  هایی که 
از سراسر کشور به خوزستان آمدند تا بحران  
پیش آم��ده را کنترل و مدیریت کنند، در 
حرکتی جهادی و بس��یجی وار در کمتر از 

20 روز 2350 دکل و 98 پس��ت انتق��ال 
را شست وش��و دادند که این حرکت برگ 
زرینی در افتخارات مجموعه وزارت نیرو  و 
توانیر است که در دنیا بی نظیر و یک رکورد 
محس��وب می شود. رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
ادام��ه داد: ش��بکه انتق��ال و ف��وق توزیع 
 خوزس��تان دوران کهنس��الی را پشت سر 

می گ��ذارد ک��ه در بخش بهینه س��ازی 
در جهت بهبود ش��اخص  ه��ای عملکرد 
فعالیت  های گسترده ای صورت گرفته و 
می طلبد این شبکه با تزریق اعتبارات بیشتر 
نوس��ازی ش��ود. وی اضافه کرد:همچنین 
برنامه ریزی ش��ده 45 دستگاه مقره شوی 
خریداری شود که بخشی از کار انجام شده  
و امیدواریم تا تیرماه امسال تمام دستگاهها 
خریداری و در نواحی 9 گانه مستقر گردند 
تا بتوانیم در مواقع ضروری از آنها استفاده 
کنی��م. همچنی��ن در این جلس��ه محمد 
جعف��ری س��رگروه ارزیاب  های ش��رکت 
توانی��ر نیز در س��خنانی گف��ت: ما اطالع 
داریم فعالیت  های گس��ترده ای در شبکه 
برق خوزس��تان صورت گرفته و هدف این 
ارزیابی نیز انتقال تجربیات و فعالیت  های 
ارزشمند به دیگر شرکت ها است. وی افزود: 
مسئله گرد و غبار بهمن ماه سال گذشته در 
خوزستان موجب شده مسئوالن باالدستی 
با دید بازتری به این استان هم از نظر کاری 

و هم مالی نگاه کنند. جعفری یادآور ش��د: 
در دوره ارزیابی اگر ضعف  هایی در سیستم 
وجود داش��ته باشد شناس��ایی و در جهت 
رفع آنها پیشنهاداتی نیز داده خواهد شد. 
مع��اون بهره برداری ش��رکت برق منطقه 
ای خوزس��تان نیز در این جلسه گزارشی 
از عملکرد این معاونت در س��ال گذش��ته 
در بخ��ش  های مختلف ب��ه ارزیابان ارایه 
داد.ش��ایان ذکر اس��ت، گروه ارزیاب  های 
شرکت توانیر از تاریخ 96/2/9 تا 96/2/12 
ب��ا حض��ور در معاون��ت بهره ب��رداری به 
ارزیابی فعالیت  های ای��ن  معاونت در دو 
 استان خوزس��تان وکهگیلویه وبویراحمد  
می پردازند.  گفتنی است ، هدف از اینگونه  
ارزیابی ها  تطبیق عملکرد ش��رکت ها با 
قوانین کشور، شناسایی  وتحلیل نقاط قوت 
و قابل بهبود و ارایه راهکارها و پیشنهاد های 
الزم در رون��د اص��الح کاره��ا و همچنین  
انتقال تجارب سازنده بین گروه های ارزیابی 

و شرکت  های صنعت برق کشور است .  

تبری�ز - ماهان فالح- مناس��بت روز جهانی کار 
و کارگ��ر از کارکن��ان نمون��ه ش��رکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی تجلیل ش��د. به گزارش خبرنگار ما 
در تبری��ز، مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
آذربایجان ش��رقی به همراه معاونان این ش��رکت در 
مراس��م گرامیداش��ت روز کار و کارگر ک��ه با حضور 
همکاران نمونه ش��رکت آب و فاضالب اس��تان برگزار 
ش��د حضور یافته و از نزدیک با آنها دیدار و گفت وگو 
کردن��د. مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
آذربایجان ش��رقی در این مراسم ضمن تبریک اعیاد 
مبارک ش��عبانیه و مبعث حضرت رسول اکرم ) ص ( 
و گرامیداشت ارزش کار و منزلت واالی کارگر، گفت: 
یکی از اساسی ترین بنیان  های اجتماعی و اقتصادی 

یک جامعه، کارگران هستند، کار یک کارگر به گردش 
چرخ  های توس��عه یک ملت کمک شایانی می کند، 
در این بین کسانی که با رعایت موازین و اصول دینی 
و اس��المی، برای امرار مع��اش و اداره زندگی خود کار 
می کنند و از دنیاپرستی و ثروت اندوزی اجتناب می 
کنند، همواره مورد ستایش هستند. مهندس علیرضا 
ایمانلو اضافه کرد: یک کارگر نمونه هم از لحاظ اخالق 
و رفتار و هم از نظر وقت شناسی و رعایت اصول کاری 
و هم از نحوه برخورد و رفتار با همکاران و کارفرمایان 
خویش، دقیق و محترم است. وی ادامه داد: ما همواره 
با تالش و کوش��ش کلیه همکاران عزیز و بهره گیری 
از اندیشه  های پویا ش��اهد انجام کار های ارزشمند و 
اثرگذار که موجب بالندگی و کس��ب افتخارات متعدد 

 در اکث��ر زمین��ه  ه��ای کاری را فراهم نموده اس��ت، 
ب��وده ای��م. وی در ادام��ه به عملکرد ش��رکت آبفا در 
بخش  های مختلف اش��اره کرد و افزود: ش��رکت آب 
و فاضالب اس��تان آذربایجان ش��رقی ب��ا تالش کلیه 
همکاران در این مدت در بخش  های مختلف کار های 
مهم و خوبی انجام داده است. مهندس ایمانلو، عملکرد 

پرس��نل  ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی را 
خوب ارزیابی نمود و کارکنان ش��رکت آب و فاضالب 
را جزو زحمتکش ترین و پرتالش ترین پرسنل عنوان 
ک��رد و از مدیران و کلیه کارگران و کارکنان ش��رکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی قدردانی کرده و کلیه  
کارگران و کارکنان ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان 
ش��رقی را به تالش و کوشش بیش��تر جهت خدمات 
رس��انی بهتر به مشترکین دعوت نمود. در این مراسم 
همچنین به مناسبت والدت حضرت ابوالفضل العباس 
) ع ( و روز جانب��از از هم��کاران جانبار ش��رکت آبفا 
آذربایجان شرقی تجلیل بعمل آمد. در پایان مراسم از 
همکاران نمونه شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی با اهداء لوح تقدیر و جوایز تجلیل و قدردانی شد.

س�اری – دهق�ان - مدی��ر ش��رکت ملی پخش 
ف��رآورده  ه��ای نفتی منطقه س��اری گف��ت : از انبار 
نفت س��اری که یکی از پنج انبار بزرگ کش��ور اس��ت 
فرآورده  های بنزین ، بنزین سوپر ، نفت سفید ، نفتگاز 
و اتی کی با ن��اوگان جاده ای به بیش از هفت منطقه 
کش��ور ارسال می شود . به گزارش خبرنگار مازندران ، 
حسینعلی طالبی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده  های 
نفتی منطقه ساری با اشاره به حجم باالی عملیات انبار 
نفت ساری نسبت به مناطق دیگر، بیان کرد  : با داشتن 
نیرو های توانمند عملیاتی وسازماندهی پیمانکاران حمل 
و نقل جاده ای و ظرفیت باالی ذخیره س��ازی و امکان 
پشتیبانی ، در سال 94 بیش از حدود  331 میلیون لیتر 

انواع فرآورده  های نفتی به دیگر مناطق کش��ور ارسال 
شد که نسبت به مدت مشابه در سال 95 ، 54  درصد 
افزایش داش��ت . حسینعلی طالبی افزود : در سال 94 
ح��دود 129 میلیون لیتر بنزین معمولی ، بیش از 52 
میلیون لیتر بنزین سوپر ، بیش از 2۷ میلیون لیتر نفت 
س��فید ، حدود 118 میلیون لیتر نفتگاز و حدود 5/4 
میلیون لیتر اتی کی ) س��وخت هواپیما ( درمجموع با 
بیش از ۷100 تانکر حمل سوخت به مناطق چالوس  
گرگان ، مشهد ، بجنورد ، س��بزوار ، شاهرود و ارومیه 
ارس��ال شد . مدیر منطقه ساری تاکید کرد : انبار نفت 
س��اری دارای زیرساخت  هایی است که قابلیت تغییر 
پذیری ب��اال در بارگیری را دارد  و از نظر عملیاتی این 

آمادگی را دارد در مواقع لزوم با تغییر سیستم به وظایف 
جدید عملیاتی برس��د . طالبی بیان کرد : در سال 95 
حدود 131 میلیون لیتر بنزی��ن معمولی ، حدود 91 
میلیون لیتر بنزین س��وپر ، بی��ش از 68 میلیون لیتر 
نفت س��فید و بیش از 213 میلیون لیتر نفتگاز وبیش 

از 5 میلیون لیتر اتی کی از طریق ناوگان حمل و نقل 
جاده ای به مناطق دیگر ارسال شد . مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده  های نفتی منطقه ساری درصد تغییرات 
فرآورد  های نفتی ارس��الی سال 95 – 94 در مازندران 
را این گونه برشمرد : درصد تغییرات  بنزین سوپر ۷3 
درصد ، بنزین معمولی 5/ 1 درصد ، نفت س��فید 151 
درصد ، نفت گاز 81 درصد و اتی کی 11 درصد افزایش 
مصرف را نشان می دهد . طالبی انبار نفت منطقه ساری 
را پشتیبان نیروگاه های نکا ، انزلی ، علی آباد و نوشهر در 
زمان های الزم دانست و اذعان کرد : در سال 95 از انبار 
نفت منطقه ساری به مقصد مناطق دیگر درمجموع به 

مقدار تقریبی 508 میلیون لیتر ارسال شد .

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز-  الهیار اعالم کرد: 
در راستای توسعه طرح  های سرمایه گذاری در سواحل، 
موافقت اولیه برای فعالیت پ��رورش ماهی در قفس در 
س��واحل استان بوشهر، هرمزگان و مازندران صادر شده 
اس��ت. به گ��زارش روابط عمومی، مدیرکل مهندس��ی 
س��واحل و بنادر س��ازمان بنادر و دریان��وردی گفت: در 
راس��تای توسعه طرح  های س��رمایه گذاری در سواحل، 
موافقت اولیه برای فعالیت پ��رورش ماهی در قفس در 
س��واحل استان بوشهر، هرمزگان و مازندران صادر شده 
اس��ت.  محمدرضا الهیار در جلس��ه کارگروه تخصصی 

کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان بوشهر با بیان 
اینکه این استان در حوزه ساحل و دریا از ظرفیت باالیی 
برخوردار است اظهار داشت: استان بوشهر با داشتن 93۷ 

کیلومتر مرز دریایی با خلیج فارس از ظرفیت باالیی برای 
توس��عه سرمایه گذاری در بخش و عرصه دریا و سواحل 
برخوردار اس��ت. وی با بیان اینکه بنادر اس��تان بوشهر 
در عرصه آبزی پروری در کش��ور پیشتاز است، افزود: با 
وجود ظرفیت  های س��واحل در اس��تان بوش��هر زمینه 
توسعه سرمایه گذاری در عرصه آبزی پروری فراهم شده 
به گونه ای که این اس��تان در این حوزه در کشور پیشتاز 
است. مدیرکل مهندس��ی سواحل و بنادر سازمان بنادر 
و دریانوردی با اش��اره به مراحل قانونی اخذ مجوز برای 
طرح  های پرورش ماه��ی در قفس به آغاز طرح تدقیق 

مطالعات ICZM  در اس��تان بوشهر اشاره کرد و گفت: 
ضمن بررسی جوانب محیط زیستی این طرح ها و تاثیرات 
آن سازه بر سازه  های پیرامونی، به منظور مدیریت بهتر 
هزینه و زمان و در راس��تای نیل به اهداف توسعه پایدار 
ساحلی در اس��تان بوش��هر، روند اخذ مجوز طرح  های 
مذکور مورد بازبینی ق��رار می گیرد. الهیار با بیان اینکه 
انجام طرح تدقی��ق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق 
 س��احلی کشور در دست اقدام اس��ت خاطر نشان کرد:  
هم اکنون این طرح در استان هرمزگان به پایان رسیده و 

در سواحل استان بوشهر به زودی آغاز می شود.

تبریز - ماهان فالح- مدیر دفتر توس��عه مدیریت 
و تح��ول اداری وزارت نی��رو از اصالح نظ��ام اداری این 
وزارتخانه بر اساس حقوق شهروندی خبر داد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، خلیل بانان علی عباسی در جلسه 
ارائه گزارش کمیسیون توسعه مدیریت در شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز با اعالم این خبر افزود: با ابالغ منشور 
حقوق شهروندی از سوی ریاست جمهوری، این منشور به 
عنوان یکی از اولویت  های توسعه مدیریت این وزارتخانه 
قرار گرفته است. وی برگزاری این جلسات را برای ایجاد 
وح��دت رویه مفی��د ارزیابی کرد و افزود: هر ش��رکت 

زیرمجموعه وزارت نیرو ممکن است که برداشت  های 
مختلفی از دس��تورالعمل ها و اس��ناد باالدستی داشته 
باشد که گاهی اوقات این تفاوت ها احساس می شود و 
برگزاری این جلسات می تواند روشی موثر برای اینگونه 
اختالف ها باش��د. وی تصریح ک��رد: در معاونت منابع 
انسانی وزارت نیرو، هر سال مواردی متناسب با نیاز های 
شرکت  های مادر تخصصی در اولویت قرار می گیرند و 
به عنوان سیاست  های کلی ابالغ می شوند که بایستی 
این اولویت ها از سوی شرکت  های زیرمجموعه توانیر 
رعایت ش��وند. در ادامه این جلسه، معاون منابع انسانی 

و تحقیقات شرکت توانیر با اشاره به یکسان سازی نحوه 
استخدام در شرکت  های زیرمجموعه، تاکید کرد: تمامی 
اس��تخدام ها در شرکت  های توزیع برق صرفاً از طریق 
آزمون انجام می شود. کرم رضایی در ادامه تشریح کرد: 
افزایش تعداد نیروها بر اس��اس شاخص  هایی همچون 
طول شبکه، تعداد مش��ترکین، تعداد ترانسفورماتورها 
و ... می باش��د و مجوز جذب نیروی انس��انی جدید بر 
اساس آمار این شاخص ها صورت می گیرد. وی تشریح 
کرد: روند ثب��ت اطالعات تمامی نیرو های ش��اغل در 
شرکت  های زیرمجموعه توانیر از سال 93 بر اساس کد 

ملی آغاز و در سال 94 آمار کلی گرفته شد، همچنین 
 در سال 95 نیز نیروها را به  گروه  های شغلی تقسیم و 
کد دار کردیم، در س��ال 96 نی��ز برنامه  های جدیدی 
در این زمینه خواهیم داش��ت. الزم به ذکر است در این 
جلس��ه گزارشی از عملکرد کمیسیون توسعه مدیریت 
ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز ارائ��ه و مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز - س��یزدهمین 
نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته در 
تاریخ 25 تا 28 اردیبهشت ماه در اصفهان برگزار خواهد 
شد.  مدیرعامل شرکت نمایشگاه  های بین المللی استان 
اصفهان، در این باره گفت: در این دوره در کنار مشارکت 
کنندگان مطرح داخلی، حضور مشارکت کنندگانی از 

کشور های چین، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا را شاهد خواهیم 
بود. رسول محققیان افزود: کشور چین با 21 شرکت در 
260 متر فضای نمایشگاهی و در قالب پاویون این کشور 
حضور خواهد یافت. پاویون کشور ایتالیا نیز شامل 10 
شرکت و 120 مترمربع فضای نمایشگاهی خواهد بود. 
کشور های اسپانیا و پرتغال نیز هر یک با یک شرکت در 

نمایشگاه اصفهان حضور دارند. به گفته وی، مشارکت 
کنن��دگان این نمایش��گاه در زمینه انواع س��نگ  های 
فرآوری ش��ده ساختمانی، صادراتی، عمرانی و تزیینی، 
تجهیزات و ماشین آالت و ابزار آالت سنگبری و فرآوری 
سنگ، معادن و تکنولوژی استخراج، تجهیزات و ماشین 
آالت س��نگبری و لوازم و قطعات یدکی فعال هستند. 

شرکت  های خارجی حضور یافته در این نمایشگاه نیز 
در زمینه انواع س��نگ  های طبیع��ی و مصنوعی، ابزار 
ب��رش، صیقل، رزین، پولیش و تجهیزات فعالیت دارند. 
این نمایشگاه در ساعات بازدید 16 تا 22 تاریخ مذکور 
در محل نمایش��گاه  های استان واقع در پل شهرستان 

برپا خواهد شد.

 رش�ت- مهناز نوبری- در راستاي سیاست هاي 
دول��ت در خصوص مصرف بهینه ان��رژي و با توجه به 
اهمیت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعي و لزوم آموزش 
و فرهنگ س��ازي در س��طح جامعه، شرکت گاز استان 

گیالن اقدام به تعریف پروژه اي  با نام »سفیران انرژي« 
نموده که بر اس��اس آن، آم��وزش هاي مصرف بهینه و 
ایمن گاز طبیعي براي کارشناس��ان ارش��د سازمانهاي 
دولتي و افراد مؤثر در جامعه برگزار و س��پس این افراد 
آموزش هاي مذکور را تحت نظر کارشناسان HSE گاز 
گیالن به جامعه هدف )مدارس، مس��اجد، ادارات و ...( 
ارائه مي نمایند. مهندس ظهیری مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن با اعالم این موضوع اظهار داشت: با تکمیل 

فاز مطالعاتي، پژوهشي و تکمیلي این طرح و برگزاري 
موفق 2 دوره طرح مذکور در شهرستانهاي الهیجان و 
س��یاهکل در س��ال 95 و نتایج حاصله از آن، این طرح 
بصورت گس��ترده و منظم و برنامه ریزي شده در نیمه 
اول س��ال جاري در سطح تمام شهرستانهاي استان در 
حال اجراست و هم اکنون این طرح در شهرستان  های 
آستارا، تالش و رضوانش��هر با موفقیت به اجرا در آمده 
اس��ت. وی در پایان گفت: فاز بعدي این پروژه که ارائه 

آموزش هاي مربوطه به جامعه هدف از سوي کارشناسان 
 HSE منتخب و آموزش دیده و تحت نظر کارشناسان
گاز گیالن مي باش��د از ابتداي مهر ماه سالجاري برنامه 
ریزي ش��ده است. شایان ذکر است این طرح در حضور 
مهندس عراقي مدیر عامل محترم شرکت ملي گاز ایران 
مطرح گردید که وي ضمن اس��تقبال و حمایت از این 
طرح دستور اشاعه و اجرایي شدن آن در سطح شرکت 

ملي گاز را صادر نمودند. 

با حضور ارزیاب هایی از شرکت توانیر

ارزیابیازمعاونتبهرهبرداریشرکتبرقمنطقهایخوزستانآغازشد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی :

کارکنانشرکتآبوفاضالباستانجزوزحمتکشترینوپرتالشترینپرسنلهستند

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد 

افزایش۵۴درصدیسوخترسانیبهاستانهایکشور

بنادراستانبوشهردراجرایطرحهایپرورشماهیدرقفسبا۴پروژهپیشتازاست

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو:

اصالحنظاماداریوزارتنیروبراساسحقوقشهروندی

مدیر عامل شرکت نمایشگاه اصفهان اعالم کرد

سیزدهمیننمایشگاهبینالمللیسنگاصفهانمیزبان33شرکتخارجی

آغازمرحلهاجرایيطرح»سفیرانانرژي«درشرکتگازاستانگیالن

اخبار

مدیر امور آب وفاضالب شهر گنبد خبر داد
بهره مندی مشترکین شهرک خسروی 

از آب شرب سالم و بهداشتی
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آب وفاضالب منطقه 
گنب��د گفت: از محل درآمد های تبص��ره 3 با تالش مجموعه همکاران 
س��تادی و  امور آب وفاضالب منطقه گنبد مشترکین شهرک خسروی 
از آب ش��رب سالم و بهداشتی بهره مند شدند.احمد ابراهیمی افزود: به 
برکت نظام جمهوری اسالمی و دولت تدبیر و امید اقدامات قابل توجهی 
پیرامون توسعه خدمات شرکت آب وفاضالب در این شهرستان صورت 
گرفته اس��ت که در این زمینه اجرای 2200 متر توسعه شبکه بمنظور 
آبرسانی به شهرک خسروی بخشی از آن می باشد.به گفته وی یکی از 
مشکالت مهم شهرک خسروی مشکالت مهم آبرسانی بوده که عملیات 
اجرایی این پروژه با همت و تالش شهرستان و حمایت جدی مدیریت 
عامل شرکت از محل درآمد های تبصره 3 به اتمام رسیده و با اجرای این 
شبکه مسئله آب شرب  که مهمترین مشکل ساکنان این شهرک بود حل 
شد.وی خاطرنشان کرد در سال   های اخیر با تالش و مدیریت مهندس 
رحمتی مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان خدمات بسیار 
ارزنده ای در بخش آب وفاضالب در سطح شهر گنبد انجام گرفته است 
به گونه ای که به رغم کمبود منابع شدید آبی شهرستان گنبد کمترین 
مش��کلی پیرامون تامین و توزیع آب شرب نداشته است.مدیرامور آب و 
فاضالب گنبد اظهار داشت: شهرک خسروی شهر گنبد در ضلع شمال 
شرقی شهر گنبد کاووس واقع شده و حدود 15 سال قبل به تعداد 400 
قطعه زمین تفکیک ش��ده بود و تا کنون ۷0 واحد مسکونی نیز در این 
محدوده احداث و ساکنین این منطقه با همت و تالش مجموعه امور  آب 

وفاضالب گنبد از آب شرب بهداشتی وسالم بهره مند شده اند.

امدادرسانی همکاران امور آب وفاضالب 
منطقه گنبد به حادثه غم انگیز معدن یورت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب وفاضالب اس��تان گلس��تان تعدادی از همکاران امور آب وفاضالب 
منطقه گنبد جهت کمک به  عملیات امداد رس��انی به حادثه دیدگان 
معدن یورت به محل حادثه اعزام شدند.مدیر امور آب وفاضالب منطقه 
گنبد افزود: برای امداد رسانی به حادثه  مذکور تعدادی از نیرو های فنی 
و بهره برداری این امور به همراه تجهیزات موردنیاز از جمله دیزل ژنراتور 
به  محل حادثه اعزام شده اند.مهندس احمدابراهیمی خاطرنشان کرد: 
در راستای مسئولیت اجتماعی و براساس تاکید مدیر عامل شرکت آبفا 
اس��تان گلستان همکاران این امورجهت کمک به اجرای فرآیند امدادو 
نجات گرفتار شدگان درمعدن یورت آزادشهر و حمایت از حادثه دیدگان 
در آن محل مستقر شده و انشاهلل تا زمانی که این حادثه از حالت بحران 

خارج شود به این همکاری ادامه خواهند داد.

نشست وزیر نفت با مدیران ارشد 
مناطق نفت خیز جنوب در گچساران

اه�واز- خبرنگار فرصت امروز - مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت 
در نشستی با حضور مهندس  عالی پور مدیرعامل و جمعی از مدیران 
ارش��د مناطق نفت خیز جنوب در گچساران به بررسی وضعیت تولید، 
پروژه  های نفتی و مس��ائل این شهرس��تان پرداخت. در این نشس��ت 
غالمرض��ا تاج گردون نماینده گچس��اران رئیس کمیس��یون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی و تعدادی از مسئوالن استان کهگیلویه 
و بویراحمد و شهرستان گچساران حضور داشتند. بازدید از پتروشیمی 
گچس��اران و تاسیس��ات مناطق نفت خیز جنوب از برنامه  های سفر 

مهندس زنگنه به مناطق نفت خیز جنوب است.

آمار دقیقی از تعداد مؤسسات خیریه در 
کشور وجود ندارد

قزوی�ن - مس�عود زارع -مدی��رکل امور 
اجتماع��ی و مؤسس��ات خیریه س��ازمان اوقاف 
کشور با بیان اینکه هیچ نهادی نمی تواند به طور 
دقیق اعالم کند که چه تعداد موسسه خیریه در 
کشور وجود دارد گفت: آمار ثبتی مشخصی در 

خصوص تعداد مؤسسات و نهاد های خیریه وجود ندارد. حمید عسگری 
س��وادجانی مدیرکل امور اجتماعی و مؤسسات خیریه سازمان اوقاف و 
امور خیریه کشور، اظهار کرد: مؤسسات خیریه با نگاه خوش بینانه یکی 
از ظرفیت  های نظام است. وی با بیان اینکه هیچ نهادی نمی تواند به طور 
دقیق اعالم کند که چه تعداد موسسه خیریه در کشور وجود دارد، افزود: 
آمار ثبتی مشخصی در خصوص تعداد مؤسسات و نهاد های خیریه وجود 
ندارد. عس��گری با بیان اینکه در 2 سال گذشته یک برنامه جامع برای 
شناسایی مؤسس��ات خیریه در سطح کشور و ساماندهی آن ها توسط 
سازمان اوقاف و امور خیریه انجام شد، گفت: در این طرح ما به سه هزار و 
500 نهاد خیریه در استان  های مختلف کشور دست یافتیم که نسبت به 
سازمان دهی آن ها اقدامات الزم انجام شد. با این حال آمار های سازمان ها 
و نهاد های مختلف کشور در این خصوص متناقض است و تا 15 هزار 
موسس��ه خیریه را هم اعالم می کنند. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به موضوع مهم آسیب  های اجتماعی اشاره و تأکید کرد: سازمان 
اوقاف و امور خیریه برنامه  های بسیاری برای اقشار مختلف مردم به ویژه 
جوانان برای مقابله با آسیب  های اجتماعی موجود در سطح جامعه دارد.

کارگاه آموزشی روحانیون و دبیران اقامه 
نماز شرکت گاز مازندران برگزار شد 

س�اری – دهق�ان - همزم��ان 
با اعیاد ش��عبانیه، کارگاه آموزش��ی 
روحانی��ون و دبی��ران اقام��ه نم��از 
ش��رکت گاز مازندران برگزار ش��د . 
به گ��زارش خبرن��گار گاز مازندران، 

"محمد اسماعیل ابراهیم زاده " مدیرعامل شرکت گاز مازندران در این 
مراسم ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: پرداختن به کار نماز و تالش و 
مسئولیت در این زمینه بدون استثنا، بهترین، باالترین، ارزشمندترین و 
برازنده ترین کاری است که زیر این آسمان وجود دارد . وی افزود: نماز 
را خدا معماری کرده اس��ت و از آن زمانی که ش��ما تکبیر می گویید و 
همه چیز را پشت سر قرار می دهید و به معراج می روید و تا آن زمانی 
ک��ه بر می گردید به جامعه، از اول تا آخر رموز و نکات و دقایقی وجود 
دارد که صدها کتاب نفیس و نفیس ترین کتاب ها در این زمینه نوشته 
ش��ده است. مدیرعامل شرکت گاز مازندران بیان کرد: اگر می خواهید 
کار فرهنگی انجام دهید هیچ چیز به اندازه خوب برگزار کردن نماز در 
جامعه نیست، بیشترین تاثیرات را در جامعه، اقامه نماز دارد و اگر یک 
سازمان، یک نمازخانه فعال داشته باشد، بیشترین کار فرهنگی را انجام 
داده و اگر کسانی را به طرف نماز هدایت کنید آنها را تا آخر عمر بیمه 
کرد ه اید. وی دبیران اقامه نماز را سفیران این امر بزرگ دانست و گفت: 
گاز مازندران در موضوع نماز درخشیده و در سه دوره متوالی به عنوان 
ستاد نمونه اقامه نماز در استان مطرح شده است و این امر بدون تالش 
و اهمیت دبیران اقامه نماز در جذب کارکنان به شرکت در نماز جماعت 
میسر نمی گردد. ابراهیم زاده با بیان این که باید با رفتار خود فرزند را به 
نماز خواندن ترغیب کنیم، عنوان کرد: ما باید برای نماز جایگاه خاصی 
در نظر بگیریم و در زمان نماز باید بهترین لباس را بپوش��یم و خود را 
معطر کنیم و زیورآالت خود را بپوشیم، چرا که آمده است در دو مکان 
زنان از زیورآالت خود اس��تفاده کنند یکی در زمان نماز و دیگری برای 

شوهر خود.

اخبار

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:
حمایت از سرمایه گذاری ضرورت نخست 

توسعه گردشگری است
تبریز - ماهان فالح- معاون عمرانی استاندار 
آذربایجان ش��رقی گفت: حمایت از فعالیت  های 
س��رمایه گذاری ضرورت نخست توسعه مباحث 
گردشگری است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
محمدصادق پورمهدی در مراسم آغاز عملیات اجرایی هتل دانیال تبریز 
با بیان این مطلب اظهار داش��ت: با تکیه بر بس��تر هایی که شهرداری 
برای توس��عه زیرساخت  های گردش��گری فراهم آورده، شاهد افزایش 
دو الی س��ه برابری ظرفیت مراکز اقامتی کالنش��هر تبریز در آینده ای 
نزدی��ک خواهیم ب��ود. وی در عین حال با تاکی��د بر پیگیری مباحث 
فرهنگی و آموزش��ی اظهار داشت: وظیفه دولت، حمایت از زمینه  های 
سرمایه گذاری به خصوص در تامین امنیت سرمایه گذاری است تا فضای 
روانی جامعه مهیای فعالیت  های س��رمایه گذاری باشد. معاون عمرانی 
استاندار آذربایجان شرقی، پروژه هتل دانیال تبریز را از نتایج مهم حمایت 
از فعالیت  های س��رمایه گذاری خواند و اف��زود: این مرکز اقامتی نقش 
موثری در ارتقای ظرفیت  های کمی و کیفی گردشگری تبریز در منطقه 

کم برخوردار غرب شهر خواهد داشت.

تمامی جایگاه  های عرضه سوخت مایع و گاز 
تحت نظارت و کنترل استاندارد قرار دارند

ارومیه- پریا جوان- همه جایگاه  های عرضه 
س��وخت مایع و گاز سی ان جی تحت نظارت و 
کنترل این اداره کل قرار دارد و طبق بررسی  های 
صورت گرفته از استاندارد کامل برخوردار است. 
ب��ه گزارش فرصت امروز منصور جالیر مدیر کل 
اس��تاندارد استان گفت: باتوجه به اهمیت استانداردسازی جایگاه  های 
عرضه س��وخت )مایع- گاز( از لحاظ رعایت الزامات ایمنی و نیز جهت 
عملکردی نازل  های تزریق موجود در جایگاه ها، اداره کل اس��تاندارد 
اس��تان طی برنامه زمانبندی شده و بر اس��اس استاندارد های مربوطه 
نس��بت به بازرس��ی و کنترل این جایگاه ها اقدام نموده و بطور مرتب 
پس از پایش و صحه گذاری، برچسب اعتبارسنجی نصب می نماید تا 
مصرف کنندگان از وجود نظارت و کنترل عملکردی جایگاه ها، اطمینان 
خاطر داشته باشند. وی افزود: لذا ضمن استمرار این فعالیت  در طول 
س��ال، به صاحبان و بهره برداران دستگاه  های ذیربط منجمله شرکت 
محترم ملی پخش نف��ت و گاز تاکید می گردد از هرگونه ارائه خدمت 
در ص��ورت عدم اطمین��ان از صحت عملکردی اس��تاندارد، خودداری 
نمایند در غیراینصورت مس��ئولیت پاسخگویی برعهده آنان می باشد. 
این مس��ئول تصریح کرد: در سطح اس��تان ۷00 نازل سوخت مایع و 
115 جایگاه CNG م��ورد بهره برداری قرار میگیرند که تماما تحت 
کنترل اس��تاندارد قرار دارند. وی ادامه داد: در طول س��ال 1395، 1۷6 
بازرس��ی و صحه گذاری صورت گرفته و از ابتدای س��الجاری 12 مورد 
بازرس��ی از 9 جایگاه CNG بعمل آمده اس��ت. جالیر افزود: از عموم 
مصرف کنندگان درخواست می گردد در صورت مشاهده هرگونه موارد 

غیرمنطبق موضوع را به سامانه 1000151۷ ارسال فرمایند.

نژادصفوی : سرمایه گذاری در حوزه 
راه های استان سمنان در سال 95 بیش از 
443 درصد نسبت به سال 91 بوده است 

شاهرود - حسین بابامحمد ی - مدیرکل 
راه و ترابری اس��تان س��منان گفت: اعتبار های 
اس��تانی سال 95 نیز به نسبت سال 92، با رشد 
1۷4 درصدی رو به رو بودکه موجب شد بسیاری 
از طرح ها به نتیجه برس��د. وی ادامه داد: حدود 
دو س��وم طرح  های قابل بهره برداری استان در هفته دولت، دهه فجر 
و یا سفر ریاست جمهوری رابه طرح  های حوزه راه و ترابری اختصاص 
داشت که نشان از تالش زحمتکشان این عرصه دارد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل راه وترابری استان سمنان، نژاد صفوی با تاکید بر اینکه 
طرح  های راه و ترابری، به رغم محدودیت زمانی و فصلی پرهزینه ترین 
طرح  های اجرایی اس��ت، افزود: این در حالی است که با همین میزان 
اعتبار بسیاری از طرح  های نهاد های مختلف را می توان به سرعت به 
انجام رس��اند. وی یادآور شد: دس��ت کم در دو سال گذشته می توان 
مدعی ش��د که س��رمایه گذاری  های کالن و بیشتر از شاخص  های 
تعریف ش��ده جمعیتی در راه  های استان سمنان انجام شده و بیشتر 
این طرح ها در سال 96 به پایان می رسد. مدیر کل راه و ترابری استان 
سمنان با اشاره به پیگیری  های انجام شده برای ساخت جاده دامغان- 
معلمان از سال 94، بیان کرد: تمام معاونت  های وزارت راه و شهرسازی 
از ای��ن طرح بازدید کردند و در حالی که نبود اعتبار موجب رکود کار 
شده بود ، در اقدامی انقالبی و جهادی نقشه  های پروژه از وزارت خانه 
گرفته ش��ده و 36 کیلومتر از آن به ص��ورت امانی و امکانات اداره کل 
بدون یک ریال اعتبار بیش��تر، آغاز شد. نژاد صفوی اضافه کرد: اکنون 
بیش از 60 درصد این طرح اجرا شده و عملیات خاکی آن مورد بازدید 
وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت و پس از این بازدید به عنوان بخشی از 
کریدور شمال-جنوب کشور شناخته شد. وی با بیان اینکه اعتبار 120 
میلیارد تومانی اجرای این طرح به صورت الیحه به مجلس رفته و در 
بودجه س��ال 96 قرار گرفته، یادآور شد: رونق اقتصادی، جلوگیری از 
مهاجرت، ایجاد شغل، صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی 
هوا و کوتاه شدن مسیر از جمله مزایای ساخت این محور است. مدیر 
کل راه و ترابری اس��تان س��منان همچنین با بیان اینکه این اداره کل 
بیش از 240 طرح در دس��ت اقدام دارد، افزود: این تعداد شامل بیش 
از 128 طرح ملی و 11۷ طرح استانی است. نژاد صفوی میزان اعتبار 
ملی طرح  های راه و ترابری استان در سال 95 را 252 میلیارد تومان 
اعالم کرد و گفت: این اعتبار در س��ال 92، 56 میلیارد و 800 میلیون 
تومان بوده اس��ت. وی افزود: اعتبار طرح  های استانی نیز در سال 92، 
18 میلیارد تومان بود که در سال 95 به 33 میلیارد تومان رسیده است. 
نژاد صفوی با بیان اینکه بیش از 94 درصد از حمل و نقل بار و مسافر در 
استان از طریق راه ها انجام می شود، اضافه کرد: پراهمیت ترین محور 
استان بزرگراه تهران- مشهد است که ساالنه 1۷ تا 20 میلیون تردد از 
این مسیر صورت می گیرد. وی درباره بزرگراه حرم تا حرم نیز با تاکید 
بر اینکه دوری این آزادراه از شاهرود صحت ندارد، گفت: مطالعات این 
طرح هنوز انجام نشده و با توجه به شرایط اقتصادی، دولت قرار است 2 

باند بزرگراه کنونی را آورده خود قرار دهد. 

انتخاب تیم کاری نمونه از واحد ابزار 
دقیق منطقه استان مرکزی 

اراک- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی منطقه 
استان مرکزی دستگاه  های اجرایی استان بصورت گروه  های کاری و یا 
انف��رادی ) افراد خالق و نو آور ( توس��ط داوران اداره تعاون , کار و رفاه 
اجتماعی بطور سالیانه مورد ارزیابی قرار می گیرند در همین راستا آقایان 
امیر بحیرایی و جواد انصاری دو تن از کارکنان واحد ابزار دقیق منطقه 
استان مرکزی در ارزیابی  های سال 95 بعنوان گروه کاری برتر انتخاب 
و در همایش هفته کار وکارگر که در مجتمع ورزش��ی 2000 نفری 5 
مرداد با حضور مهندس محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی و دبیر فراکسیون جامعه کارگری و مهندس زمانی قمی استاندار 
اس��تان مرکزی و دیگر مدیران و مسئولین استانی برگزار شد با اهدای 

تندیس و لوح تقدیر گروه کاری برتر تجلیل به عمل آمد . 
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دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور 
گفت: قاچاق توان تولید قطعه سازان داخلی را 
به شماره انداخته است و واحدهای قطعه سازی 
خودرو روز به روز بی رمق تر از گذشته می شوند. 
آرش محبی ن��ژاد در برنام��ه از ح��رف ت��ا 
عم��ل رادیو اقتصاد از وج��ود یک هزار و ۲۰۰ 
قطعه ساز رسمی در کشور خبر داد و افزود: در 
حال حاضر ۶۰۰ واحد قطعه سازی در مملکت 

فعال است. 
وی همچنی��ن ب��ه وجود ۸۰۰۰ قطعه س��از 
زیر پله ای هم در کش��ور اش��اره ک��رد و اظهار 
داش��ت: تولید زیرزمین��ی افزون ب��ر اینکه از 
پرداخ��ت مالیات ش��انه خالی می کن��د برای 
اشتغال و اقتصاد رسمی، آفت بزرگی محسوب 

می شود. 
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور 
گف��ت: خدمات و محصوالت بدون شناس��نامه 
مش��کالت جدی ب��رای بخش تولی��د و بخش 

خدمات شناسنامه دار ایجاد می کند. 
وی در ادامه واردات س��االنه قطعه خودرو به 
صورت رسمی و قاچاق را به ترتیب یک میلیارد 
و یک میلی��ارد و ۱۰۰ میلیون دالر اعالم کرد 
و افزود: جم��ع واردات قطعه خودرو به صورت 
قاچاق و رسمی ۵۰ تا ۶۰ درصد مجموع تولید 

ارزشی قطعه داخلی را تشکیل می دهد. 
محبی نژاد با بیان اینکه قطعه ساز داخلی در 
رقابت با قطعه ساز خارجی دست کم ۴۵۵ درصد 
ضربه پذیری رقابتی دارد، اظهار داشت: واردات 
قاچاق مش��مول مالیات بر ارزش افزوده، بهره 
باالی بانکی، عوارض گمرکی و امثال آنها نبوده 
و نفس تولید داخلی را به شماره انداخته است. 
وی ب��ا اع��الم اینکه ب��ازار ی��دک از جمله 
ش��یرین ترین بخش های صنعت قطعه س��ازی 
خودرو اس��ت، گفت: قطعه س��از فق��ط به امید 
فروش قطعه به خودرو س��از دس��ت ب��ه تولید 
نمی زند بلکه بیش��تر به دنبال تامین درازمدت 

قطع��ات در ب��ازار یدک اس��ت.  دبی��ر انجمن 
صنای��ع همگن قطعه س��ازی کش��ور در بخش 
دیگ��ری از س��خنان خود به س��ه نظ��ام برای 
مقایس��ه رقابت پذیری صنایع داخلی با صنایع 
خارجی در هر کش��وری اش��اره ک��رد و افزود: 
این س��ه نظام ش��امل نرخ تبدیل دالر به پول 
رایج کش��ور از دو بع��د »واقعی بودن نرخ ارز« 
و »افزایش یا کاهش متناسب با تورم داخلی«، 

نرخ تامین سرمایه و تورم داخلی است. 
وی اظهار داش��ت: کش��ورهای مختلف دنیا 
ب��رای متعادل ک��ردن و ایجاد فض��ای رقابتی 
تولیدات داخلی ب��ا تولیدات خارجی از اهرمی 

به نام »تعرفه واردات« استفاده می کنند. 
محبی نژاد اظهار داش��ت: در حال حاضر سه 
نظ��ام نرخ ارز، ت��ورم و بهره بانک��ی در داخل 
کش��ور هیچ تناس��بی با یکدیگر نداش��ته، به 
ع��الوه تعرفه واردات تمام��ی کاالهای وارداتی 
در س��ال ۱۳۹۱ به دلیل وج��ود ارز مرجع در 

کن��ار ارز مبادله ای با این توجیه که محاس��به 
تعرف��ه واردات از ارز مرجع به مبادله ای تبدیل 
می شود همه تعرفه ها در داخل کشور به نصف 

تقلیل پیدا کرده است. 
وی اظه��ار داش��ت: بعد از اینک��ه ارز مرجع 
حذف و فقط مبادله ای ش��د، هرگز تعرفه ها به 
س��ر جای اول خود باز نگشت و صنعت خودرو 
اعم از قطعات خودرو و خود خودروی س��اخته 

شده هم از این قا عده مستثنی نبود. 
انجمن صنای��ع همگن قطعه س��ازی  دبی��ر 
کشور کاهش توان خرید مردم را پاشنه آشیل 
صنای��ع تولید کاالهای بادوام داخلی دانس��ت 
و یادآور ش��د: پایین ب��ودن توان خرید موجب 
می ش��ود مردم نتوانند کاالی با کیفیت داخلی 
خری��د کنند، بنابرای��ن بازار کااله��ای قاچاق 
و بی کیفی��ت از رون��ق دوچن��دان برخوردار و 
همین طور جوالنگاه خیلی خوبی برای تولیدات 

زیر پله ای در کشور می شود. 

قاچاق، آفت جدی صنعت قطعه سازی خودرو

رئی��س انجم��ن قطعه س��ازان ب��ا اش��اره 
ب��ه آخری��ن وضعیت ق��رارداد هم��کاری با 
قطعه س��ازان داخل��ی برای تولی��د محصول 
جدید پژو اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر با 
تعداد کمی از قطعه سازان قراردادها نهایی و 
بخش دیگ��ری از قرارداد ها نیز تا حدود ۸۰ 

الی ۹۰ درصد پیشرفت داشته است. 
رضا رضایی با اشاره به آمادگی قطعه سازان 
برای داخلی سازی خودروهای جدید، افزود: 
ه��ر گونه داخلی س��ازی محص��والت جدید 
مستلزم انعقاد قرارداد با قطعه سازان داخلی 
اس��ت، هر چند تالش ها بر این است تا هر چه 
سریع تر داخلی سازی محصوالت جدید آغاز 

و منجر به توسعه در این بخش شود. 
وی همچنی��ن ب��ا توجه به کاهش س��هم 
داخلی س��ازی یک��ی از خودروهای جدید بنا 
ب��ه مج��وز وزارت صنعت و مع��دن تصریح 
کرد: هر چند براس��اس قراردادها باید میزان 
داخلی س��ازی محصوالت جدید با ۴۰ درصد 
آغاز ش��ود، ام��ا به جهت عدم فراهم س��ازی 
زمینه تولید، وزارت صنعت مجوز آغاز تولید 
پ��ژو ۲۰۰۸ را ب��ا ۲۰ درصد ص��ادر کرد، در 
حال��ی که این امر مورد اعتراض انجمن واقع 
ش��د چرا که معتقدیم قطعه س��ازان از توان 

۴۰ درصدی ساخت داخل برخوردارند. 
وی افزود: البته به جهت وجود مش��کالت 
واحده��ای  در  نقدینگ��ی  و  اقتص��ادی 
قطعه س��ازی، باید بخش مختصری از حوزه 
س��خت افزاری در ای��ن واحدها ب��رای تولید 

خودروهای جدید به روزرسانی شود. 
وی با اش��اره به ع��دم آماده س��ازی قالب 

قطعات جدید توس��ط خودروس��ازان تاکید 
کرد: وقتی قراردادی منعقد شد پس از عقد 

قرارداد مدت زمانی نیاز است تا قالب قطعات 
جدید س��اخته ش��ود، بنابراین چنانچه قالب 
قطعات مانند سایر شرکت های خودروسازی 
در دنیا، توس��ط خودروسازان آماده و تحویل 
قطعه س��ازان داخل��ی می ش��د از همان آغاز 
راه اندازی خط تولی��د پژو ۲۰۰۸، ۴۰ درصد 

داخلی سازی نیز شروع می شد. 
رئیس انجمن قطعه سازان با تاکید بر اینکه 
همواره تولید برخی از قطعات به لحاظ فنی 
و تکنیکی زمانبر است، اظهار داشت: با وجود 
آمادگی قطعه س��ازان برای تولید بسیاری از 
قطع��ات، ام��ا قطع��ا تولید قطع��ات جدید، 
مس��تلزم س��اخت قالب های جدی��د خواهد 
بود.  رضایی با اش��اره به آغاز تولید انبوه پژو 
۲۰۰۸ در ایران خودرو، افزود: خوشبختانه با 
۲۰ درصد تولید انبوه پژو ۲۰۰۸ آغاز ش��ده 
اس��ت و به مرور روند داخلی س��ازی افزایش 
یافته و پیش بینی می ش��ود در آینده بس��یار 

نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یابد. 
وی تصری��ح ک��رد: البت��ه ب��رای تولی��د 
خودروهای جدید هم��واره از وزارت صنعت 
و معدن و مدیران عامل ش��رکت ها خواسته 
ش��ده ک��ه قرارداده��ا ب��ه نحوی باش��د که 
توج��ه به س��اخت داخ��ل در اولوی��ت قرار 
گی��رد تا قطعه س��ازان به واس��طه همکاری 
ب��ا ش��رکت های تی��ر  وان خارج��ی و دانش 
و تکنول��وژی آنه��ا خود را به روز ت��ر کنند تا 
بتوانند بخش عمده ای از قطعات را س��اخت 

داخل کنند. 

معاون توس��عه س��رمایه گذاری های صنعتی 
ایدرو معتقد اس��ت که قیمت خودرو در ایران 
نسبت به کش��ورهای تولیدی و صنعتی گران 
نیس��ت. وی همچنی��ن از توق��ف تولید برخی 
خودروه��ا در س��ال ۱۳۹۷ در ص��ورت ع��دم 
تطبیق با ۸۳ مورد اس��تاندارد تعیین ش��ده و 

تغییر پلتفرم خبر داد. 
فرداد دلیری، در پاسخ به اینکه سال گذشته 
صحبت های مختلف��ی درباره توقف خط تولید 
پراید و پژو ۴۰۵ مطرح ش��د اما در نهایت این 
مس��ئله عملی نشد و مسئوالن تصمیم گرفتند 
تا دی ماه س��ال ۱۳۹۷ این فرصت را در اختیار 
خودروس��ازان قرار دهند تا در ص��ورت تغییر 
پلتف��رم و افزایش اس��تانداردها از ۵۲ مورد به 
۸۳ م��ورد، خودروهای مدنظر به حیات ش��ان 
ادام��ه دهند، عن��وان کرد: اینکه بتوان س��طح 
اس��تانداردها را در بخش آالیندگی ها، مصرف 

افزای��ش  ایمن��ی  اس��تانداردهای  و  س��وخت 
داد، مس��ئله ای است که توس��ط سازمان ملی 
اس��تاندارد تدوین شده و وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت بخش دیگری از این سیاس��ت ها را 

تعیین می کند.
 

عدم امکان ادامه تولید برخی خودروها با 
پلتفرم های فعلی

دلی��ری با بی��ان اینکه رس��یدن ب��ه تولید 
۳میلیون دس��تگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ عدد 
بزرگ و دور از دسترس��ی نیس��ت، خاطر نشان 
کرد: اما مسئله رس��یدن به ۳۰ درصد صادرات 
خودروهای تولید شده در افق ۱۴۰۴، مسئله ای 
است که باید از جنبه های مختلف بررسی شود، 
بنابراین استراتژی های دولت و کشور این است 
که بتوانیم خودروهای باکیفیت تر و بهتر تولید 
کنیم، چراکه با خودروه��ای موجود نمی توان 

رقاب��ت کرد و بازارهای مح��دودی در خارج از 
کشور برای ما وجود خواهد داشت. 

وی افزود: اس��تانداردهای م��ورد نظر تدوین 
ش��ده و قاعدتا براساس این اس��تاندارد برخی 
خودروه��ا حاضر نخواهند بود ب��ه تولید ادامه 
دهن��د، چرا ک��ه پلتفرم های آن به روز نیس��ت 
و ام��کان ادامه تولید آنها ب��ا پلتفرم های فعلی 
برای دس��تیابی به اس��تانداردهای تدوین شده 

امکان پذیر نیست.
 

قیمت خودرو در ایران گران نیست
معاون توس��عه س��رمایه گذاری های صنعتی 
ای��درو در پاس��خ به این مس��ئله که بس��یاری 
معتقدن��د قیم��ت خ��ودرو در ای��ران اع��م از 
خودروه��ای داخ��ل و خودروه��ای واردات��ی 
باالس��ت، گف��ت: خی��ر قیم��ت خ��ودرو در 
ای��ران گ��ران نیس��ت، باید مقایس��ه به صورت 

درس��ت انجام ش��ود. برخی از کش��ورها صرفا 
مصرف کننده هس��تند و هیچ گون��ه عوارض و 
مالیاتی بر واردات آنها در نظر گرفته نمی ش��ود 
و ما باید کشور خودمان را با چنین کشورهایی 

مقایسه کنیم. 
وی با اش��اره به اینکه قیمت خودرو باید در 
ایران نسبت به کشورهای دیگری مورد قیاس 
واقع ش��ود که تولیدکننده و صنعتی هستند، 
عنوان کرد: اگر بخواهید از کشورهای صنعتی 
خودرو خریداری کنید قیمت ها بسیار باالست 
ولی آن کش��ور برای صادرات به کش��ورهای 
دیگر نه عوارض و نه مالیات در نظر می گیرد، 
بلکه سیاس��ت های تش��ویقی را نی��ز مدنظر 
ق��رار می دهد، بنابراین چنین کش��ورهایی به 
منظ��ور دس��تیابی به بازار کش��ورهای هدف 
خودروه��ای خود را بدون ع��وارض و مالیات 

عرضه می کنند.  

دستیابی به 70 درصد داخلی سازی پژو 2008 زودتر از زمان تعیین شده

توقف تولید برخی خودروها در سال آینده

خودرو در ایران گران نیست!

خـــبــر

خبر

تحوالت سیاسی بر تردید خریداران در 
بازار خودرو دامن زد

با گذر از نیمه اردیبهشت ماه، همچنان شرایط کنونی بازار 
خودرو حاکی از آن است که معامالت در بازار به پایین  ترین 
ح��د خود رس��یده و تقاض��ای چندانی ب��رای خرید خودرو 
در ب��ازار وجود ندارد. این در حالی اس��ت ک��ه رکود فصلی 
و کاهش معامالت در ماه های ابتدایی س��ال، به رس��می هر 
س��اله در بازار خودرو تبدیل شده اس��ت اما به نظر می رسد 
اوضاع بازار امس��ال کمی متفاوت تر از سال های قبل است و 
با نزدیکی به انتخابات ریاس��ت جمهوری رکود بازار خودرو 
عمیق تر می شود. شرایط موجود در حالی بر تردید در خرید 
خ��ودرو دامن می زند که به گفته فعاالن بازار، با ورود به ماه 
رمض��ان این رکود ادامه یافته و ت��ا اوایل تیرماه بازار خودرو 

رنگ جنب و جوش را نخواهد دید. 
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو با اشاره به آخرین 
وضعی��ت قیمت ها در بازار خودرو اظهار داش��ت: طی هفته 
گذش��ته تاکنون بازار خودرو با اختالف چندانی در قیمت ها 
روبه رو نشده و به جز برخی نوسانات محدود، اغلب قیمت ها 
در بازار خودروهای داخلی با تغییر چشمگیری مواجه نشده 

است. 
وی در ادامه در خصوص ب��ازار خودروهای وارداتی گفت: 
ط��ی یک ماه اخیر ب��ازار وارداتی ها با تغیی��ر قیمتی مواجه 
نشده و همچنان تعادل قیمت بر بازار وارداتی ها حاکم است. 

 

استقبال كم نظیر از عرضه محصول 
دناپالس

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو اس��تقبال مشتریان 
از پیش ف��روش محصول دناپالس را کم نظی��ر توصیف کرد 
و گفت: پس از افتتاح خط تولید دناپالس توس��ط ریاس��ت 
محت��رم جمه��وری، در روز دوازدهم اردیبهش��ت و با اعالم 
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، ثبت نام این خودرو از 

روز چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت آغاز شد. 
 مصطفی خان کرمی اف��زود: ثبت نام برای خرید خودروی 
دناپالس طب��ق برنامه ریزی و اعالم قبلی رأس س��اعت ۱۱ 
صبح روز س��یزدهم اردیبهش��ت ماه آغاز و در کمتر از شش 
ساعت ظرفیت در نظر گرفته شده برای این مرحله از عرضه 

محصول، تکمیل شد. 
خان کرمی ضمن تش��کر از نمایندگی های مجاز سراس��ر 
کش��ور که در اجرای این طرح، گ��روه صنعتی ایران خودرو 
را یاری رس��اندند، اظهار کرد: اس��تقبال مش��تریان در این 
ط��رح کم نظیر بود و س��اعت آغاز ثبت ن��ام یعنی ۱۱ صبح 
روز س��یزدهم و اتمام ظرفیت در ساعت ۱۶:۳۰ همان روز، 
نش��ان دهنده رک��وردی مطلوب در عرضه ی��ک محصول به 

حساب می آید. 
وی افزود: اعتماد مش��تریان به ایران خودرو و محصوالت 
آن، مس��ئولیت م��ا را بیش از پیش س��نگین کرده اس��ت 
ب��ه نحوی که این ش��رکت خ��ود را مکل��ف می داند عرضه 

خودروهای خود را با باالترین کیفیت انجام دهد. 
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو اضافه کرد: با توجه 
به تقاضای دریافت شده از س��وی مشتریان و نمایندگی ها، 
موض��وع افزایش ظرفی��ت تامین و تولید ای��ن محصول در 
دس��تور کار ق��رار گرفته و در صورت ام��کان افزایش تولید، 

احتمال ثبت نام مجدد این محصول وجود خواهد داشت. 
گفتنی اس��ت دنا پالس، محصولی اس��ت ک��ه با همت و 
بهره گی��ری از دانش فن��ی متخصصان ایران��ی و تکنولوژی 
روز دنی��ا در گروه صنعتی ایران خودرو تولید ش��ده اس��ت. 
ای��ن محصول مطاب��ق ب��ا فناوری های نوین خودروس��ازی 

به روز رسانی شده است. 
 

تاكید دولت بر شکل گیری قطب سوم 
خودروسازی ایران

براس��اس برنامه  ریزی ه��ای صورت گرفت��ه وزارت صنعت 
یکی از راهبردهای س��ند چش��م انداز صنعت خودرو، توسعه 
همکاری های بین بنگاهی اس��ت؛ برنامه اجرایی سیاست گذار 
در این بخش ایجاد حداقل سه خودروساز بزرگ در مقیاس 
جهانی با تاکید بر ادغام و تجمیع ش��رکت های خودروساز با 

شرکت های داخلی یا خارجی است. 
هر چند در نگاه اول به نظر می رس��د تاکید سیاست گذار 
بر ش��کل گیری س��ه خودروس��از بزرگ در راس��تای تحقق 
اهداف صنعت خودرو در عرصه جهانی اس��ت اما در بررسی 
عمیق تر مش��خص است که هدف دیگر ش��کل گیری قطب 
س��وم خودروس��ازی و از بین بردن انحصار شکل گرفته در 
بازار خودروی کش��ور اس��ت؛ موضوعی که هم��واره مدنظر 
کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران صنعت خودروی کشور قرار 
گرفته اس��ت. بر همین اس��اس، سیاست گذار در این راهبرد 
به تعریف شاخص های مقیاس جهانی برای خودروساز سوم 
پرداخت��ه ک��ه از جمله آنها به داش��تن نام و نش��ان تجاری 
محص��ول، تعداد تولی��د و فروش و خدمات پ��س از فروش 
جهان��ی تاکید کرده اس��ت. در حالی این موضوع در س��ند 
راهب��ردی صنعت خ��ودرو مورد توجه قرار گرفته که س��ال 
گذشته به دنبال انعقاد قراردادهای خودرویی در دور جدید 
همکاری ها با خودروسازان جهانی در پساتحریم، شرکت رنو 
تفاهم نامه همکاری مش��ترک خود را با س��ازمان گسترش و 
نوس��ازی صنایع ای��ران امضا کرد؛ تفاهم نام��ه ای که خبر از 
حضور مس��تقل رنو در صنعت خودرو در بخش تولید، توزیع 

و خدمات پس از فروش دارد. 
 

خبر

 افزایش و كاهش قیمت
چند خودروی داخلی

ای��ن هفته قیمت چند مدل خ��ودروی داخلی در بازار 
افزایش و قیمت یک مدل نیز کاهش یافته است. 

به گزارش ایس��نا، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ معادل ۳۰۰ 
هزار تومان، پژو ۲۰۶ مدل وی ۸ معادل ۳۰۰ هزار تومان 
و تن��در ۹۰ مدل E 2 نیز ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته 

است. 
 برخالف ای��ن خودروها ام��ا قیمت تن��در ۹۰ اتومات 

۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. 
قیمت باقی خودروهای داخل��ی در بازار تغییر خاصی 
نس��بت به نرخ این محصوالت در هفته گذش��ته نداشته 

است. 
 

فروش رنو كولئوس 2017 با قیمت 
قطعی آغاز شد

 ف��روش رنو کولئ��وس، جدید تری��ن ک��راس اوور برند
 RENAULT  ک��ه به عن��وان بهتری��ن ک��راس اوور 
خاورمیانه در سال ۲۰۱۷ شناخته شده، با قیمت قطعی 
از س��وی نگین خودرو آغاز شده است. این خودرو که با 
استقبال گسترده بازار مواجه شده با قیمت ۱۹۹ میلیون 
و ۵۰۰ ه��زار تومان و با »تع��داد محدود« عرضه خواهد 

شد.
نگین خ��ودرو ب��ا وجود اخت��الف قیمت ح��دود ۲۰ 
میلیونی کولئ��وس جدید در بازار، هنوز اقدام به افزایش 
قیم��ت این محصول به روز و منحص��ر به فرد رنو نکرده 
و این خودروی زیبا و پرطرفدار هم اکنون با قیمت س��ال 

پیش به فروش می رسد.
 گفتنی اس��ت موعد تحویل این خ��ودرو ۶۰ روزه و با 

سود مشارکت ۱۶ درصد خواهد بود.
منطبق با زمان بندی انجام شده، خودروهای ثبت نامی 
قبلی در حال طی کردن مراحل گمرکی بوده و به زودی 
س��ری اول رن��و کولئوس جدی��د در ایران به مش��تریان 

تحویل می شود. 

تخفیف ویژه اعیاد شعبان برای 
اتوكلیک

ایران خ��ودرو  ف��روش  از  پ��س  خدم��ات   ش��رکت 
) ایس��اکو  ( به مناس��بت اعی��اد مبارک ش��عبانیه برای 
مش��تریانی که خدمت فوری در محل دریافت می کنند، 

تخفیف ۲۰  درصدی در نظر گرفته است. 
در این س��رویس که از طریق موبایل اپلیکیشن ایساکو 
قابل س��فارش گذاری اس��ت، ام��کان تعوی��ض روغن و 
فیلترهای خودرو در هر آدرس��ی که مشتری درخواست 

کند، وجود دارد. 
گفتنی است طرح اتوکلیک در راستای افزایش رضایت 
مش��تریان و به منظور صرفه جوی��ی در زمان و هزینه از 
چن��د ماه پیش در س��طح ش��هر تهران اجرایی ش��ده و 

به زودی در شهرستان ها نیز قابل دسترس خواهد بود. 
مش��تریان می توانند برای ثبت درخواس��ت س��رویس 
خود، پس از نصب موبایل اپلیکیش��ن ایس��اکو از طریق 
لینک ه��ای زیر، گزین��ه »اتوکلی��ک« را انتخاب کنند و 
پس از مش��خص کردن محل مورد نظر روی نقشه امکان 

دریافت خدمات را خواهند داشت. 
 

رنو كولئوس در بازار انگستان از نیسان 
ایکس تریل گران تر است

کمپانی خودروسازی رنو، هم صدا با سایر شرکت های بزرگ 
خودروس��از جهانی، لیس��ت قیم��ت انواع و اقس��ام مدل های 
۲۰۱۷ رن��و کولئوس را که در بازار کش��ور هم به تازگی عرضه 
ش��ده اعالم کرد. در ایران رنو کولئوس و نیس��ان ایکس تریل 
با پیش��رانه های ۲.۵ لیتری عرضه می ش��وند و قیمت هایی به 
ترتیب حدود ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیونی دارند. اما در بازار انگلستان، 
دومی��ن بازار اروپ��ا، این دو خودرو با پیش��رانه هایی مختلف و 
البته با قیمت گذاری متفاوت عرضه می ش��ود و باعث ش��ده تا 
 رده بندی قیمتی این دو خودرو نسبت به ایران متفاوت باشند. 
احتماال می دانید که این شاسی بلند سایز متوسط رنو براساس 
اطالعاتی که پیرامون آن ارائه شده، پلتفرمی مشترک با نیسان 
X-Trial  دارد و برخ��الف خودروه��ای ه��م رده با ۵ صندلی 
سرنشین، از سه ردیف صندلی و جمعاً از ۷ صندلی برای نشستن 
سرنشینان سود می برد که در مقایسه با دیگر خودروهای شاسی 
بلند سایز متوسط، امتیازی مثبت برای این خودرو به حساب آید. 
اما امتیاز بزرگ تر از آن می تواند قیمت گذاری اتومبیل باشد که 
حاال ارزان قیمت ترین مدل آن به قیمت ۲۷ هزار و ۵۰۰ دالر به 
 X-Trail مشتریان عرضه می شود، درحالی که خودروی نیسان
با داشتن پلتفرم اصلی و همچنین داشتن پیشرانه های مشابه ۲ 
لیتری چهار سیلندر و ۲.۵ لیتری چهار سیلندر، در مدل پایه 
 خود به قیمت ۲۷هزار و ۹۹۰ دالر به مشتریان عرضه می شود! 
عالوه بر اعالم قیمت های جدید برای مدل های ۲۰۱۷ شاسی 
بلند رنو کولئوس که جدول آن در انتها بارگذاری ش��ده است، 
این خودروساز فرانسوی دو پیش��رانه جدید دیزلی DCI هم 
به مش��خصات فنی این اتومبیل اضافه کرده اس��ت که اولی با 
حجم ۱.۶ لیتری دارای حداکثر قدرتی ۱۳۰ اسب بخاری بوده 
و نیروی تولیدی خود را تنها به چرخ های جلو ارسال می کند، 
ولی پیشرانه دوم با حجم ۲ لیتری ساخته شده و به یک جعبه 
دنده اتوماتیک ۷ س��رعته X-Tronic متصل شده است که 
حداکثر نیروی ۱۷۵ اس��ب بخاری پیشرانه را به هر چهار چرخ 

اتومبیل ارسال می کند.
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مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی با اشاره به وعده های برخی از کاندیداهای ریاست 
جمهوری مبنی ب��ر یارانه ۱۵۰ ه��زار تومانی گفت: در 
کشور چنین پول هایی وجود ندارد مگر اینکه افرادی که 
وعده یاران��ه ۱۵۰ هزار تومانی می دهند گنج پیدا کرده 

باشند. 
به گزارش ایسنا، عباس کاظمی روز گذشته در نشست 
خبری که در حاشیه دومین روز از نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی برگزار ش��د، با اش��اره 
به وعده برخی از کاندیداهای ریاس��ت جمهوری مبنی 
بر یارانه ۱۵۰ هزار تومان��ی گفت: قیمت بنزین را دولت 
تعیی��ن می کند و معلوم نیس��ت برای یاران��ه ۱۵۰ هزار 

تومان��ی قیم��ت بنزین چقدر ش��ود. ام��ا همان طور که 
رئی��س مجلس گفت چنین پول هایی در کش��ور وجود 
ندارد مگ��ر آنکه افرادی که چنی��ن قول هایی می دهند 
گنج پیدا کرده باش��ند. مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی با اش��اره به خرید تجهیزات 
در زم��ان تحریم گفت: جنس��ی که در زم��ان تحریم از 
چین می خریدیم با رفع تحریم از اروپا با یک سوم قیمت 
خریدیم. برخی می گویند بعد از تحریم چیزی در سفره 
ما نیامد در حالی که کل تحریم های س��ه گانه برداشته 
شد. برخی می گویند چرا ایران هواپیما نمی سازد. ایران 
۴۰ س��ال است که ماشین می سازد و بهتر است فعال در 
همین موضوع موفق عمل کند تا بخواهد هواپیما بسازد. 

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی: 
آنهایی که وعده یارانه 1۵۰ هزار تومانی می دهند، گنج پیدا کرده اند! 

 دی�روز تصوی�ری از حک�م عل�ی 
مرک�زی  س�تاد  رئی�س  نیک�زاد، 
رئیس�ی  ابراهی�م  حجت االس�ام 
ب�رای راه ان�دازی س�تاد مردمی در 
بازنش�ر شد.  اجتماعی  ش�بکه های 
ن�ام این س�تاد »س�ام ب�ر ابراهیم 
)ع(« است و قید علیه السام تاش 
برای مشابهت س�ازی بین رئیسی و 
حض�رت ابراهیم را ب�ه ذهن متبادر 

می کند.

آیت اهلل محمد یزدی، از اعضای شورای نگهبان در نشست سیدابراهیم 
رئیسی از کاندیداهای ریاست جمهوری حضور پیدا کرد
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نعمت اهلل ترکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تهران با ابراز نگرانی از روند جمعیت پذیری تهران 
گفت: اس��تان تهران از سال ۹۰ تا ۹۵ رشد یک میلیون 
نفری داشته است، یعنی سالی ۲۰۰ هزار نفر که عمده ای 

این افزایش نیز به واسطه مهاجرت است، نه زاد و ولد. 
ترکی افزود: اگر شاخص های توسعه را در نظر بگیریم 
متوجه می شویم که استان تهران باوجود آنکه یک شهر 
برخوردار خوانده می ش��ود در این ش��اخص ها با کمبود 
مواجه هست. در بهداشت و درمان و در آموزش و پرورش 
این امر مش��هود است، به طوری که تراکم دانش آموز به 
ازای هر کالس ۳۵ نفر است، بنابراین استان تهران استان 

برخورداری نیس��ت و چه بس��ا در رتبه بندی بسیاری از 
شاخص های توسعه سی و یکمین استان خواهد بود. 

وی ادامه داد: افزایش س��هم شهرنش��ینان کش��ور از 
حدود ۳۲ درصد در س��ال ۱۳۳۵ به بی��ش از ۷۰ درصد 
در س��ال ۱۳۹۰ یکی از رخداد های بنیادین کشور بوده 
اس��ت. اس��تقرار بیش از ۱۷ درصد از جمعیت ایران در 
کمتر از یک درصد مساحت کشور )استان تهران( ضمن 
ایجاد انباشتگی جمعیتی موجب افزایش تراکم جمعیت 
ب��ه بی��ش از ۹۰۰ نفر در اس��تان تهران ش��ده که موید 
ش��کاف های ساختاری توزیع جمعیت در پهنه سرزمین 

دارد. 

رشد یک میلیون نفری جمعیت استان تهران از سال 9۰ تا 9۵

  روزنام�ه اطاعات در یادداش�تی 

به قل�م دکتر ماح�وزی، عضو هیأت 
ع�دم  از  آزاد  دانش�گاه  علم�ی 
می�رزاده،  برکن�اری  در  رای گی�ری 
رئیس قبلی این دانش�گاه خبر داد:  
»وزیر عل�وم به عن�وان عضو هیأت 
امن�ا، در جلس�ه هیأت امن�ا حضور 
داشته، اما تصمیم گیری برای تغییر 
رئیس دانشگاه در دستور کار نبوده 
و به تصور آنکه جلس�ه پایان یافته، 
ایش�ان و وزیر بهداش�ت جلس�ه را 

ترک می گویند.«

نمایش�گاه عکس  سوگل خلخالیان با عنوان »از قطب جنوب تا لوت؛ 
شباهت در تفاوت ها« تا 18 اردیبهشت ماه در گالری آریانا برپاست
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حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موس��یقی درباره 
مناظره نامزده��ای انتخابات ریاس��ت جمهوری در حوزه 
فرهنگ و هنر گفت: انتظارمان این بود که کاندیداها بیشتر 
و به صورت جزئی تر در حوزه فرهنگ و به خصوص موسیقی 

وارد کار شده و صحبت کنند. 
نوربخش عنوان کرد: انتظار این اس��ت که مثال نامزدها 
درباره این س��خن بگویند که بان��وان هنرمند ما در حوزه 
موسیقی تکلیف شان چیس��ت؟ نیمی از جامعه موسیقی 
ما را خانم ها تش��کیل می دهند. چطور می شود یک خانم 
عالقمند به موس��یقی اجازه تحصیل در این رشته را دارد 
اما در بخش��ی از این مملکت اجازه کار در حوزه موسیقی 
ندارد؟ این مس��ئله چه توجیهی می تواند داش��ته باشد ؟ 
همین االن در استان هایی مانند اصفهان و مشهد خانم ها 
اجازه ندارند برای اجرای موسیقی روی صحنه بروند. البته 

خود مشهد داستان متفاوتی دارد و این ممنوعیت از بانوان 
هم عبور کرده و گروه های موسیقی کال برای اجرای برنامه 

در این شهر با مشکل جدی روبه رو هستند.  
این خواننده س��نتی گفت: نمی شود که یک هنرمند یا 
یک اثر هنری در بخشی از مملکت مجاز باشد و در بخش 
دیگر کشور غیرمجاز باشد. حمیدرضا نوربخش همچنین 
درباره عملکرد دولت یازدهم درباره مش��کالت محمدرضا 
ش��جریان گفت: در دولت یازدهم مج��وز تمامی آثار ارائه 
ش��ده استاد شجریان داده ش��د. حتی مجوز اثر دیگری از 
استاد ش��جریان صادر ش��ده که احتماال به زودی منتشر 
خواهد ش��د. مدیرعامل خانه موسیقی عنوان کرد: درباره 
مس��ائل اجرای صحنه ای استاد ش��جریان هم باید بگویم 
که مس��ائلش در حال حل شدن بود که با بیماری ایشان 
مصادف شد و ما امیدواریم هرچه زودتر بهبود پیدا کنند. 

در دولت یازدهم مجوز تمام آثار ارائه شده استاد شجریان صادر شد

رس�انه ها  تخلف�ات  ج�دول    
 16 و   1۵  ،1۴  ،13 روزه�ای  ب�رای 
اردیبهش�ت  ماه منتش�ر ش�د و در 
»کیهان«  روزنامه  روزنامه ه�ا،  میان 
در 19 مطل�ب، روزنام�ه »جوان« در 
9 مطل�ب، روزنام�ه »ای�ران« در 8 
مطلب، روزنامه »قدس« در 6 مطلب 
و روزنام�ه »ش�هروند« در ۲ مطلب 

تخلف داشته اند

ف�ردوس کاویانی در حال�ی در چهاردهمین »ش�ب بازیگر« مورد 
تقدیر قرار گرفت که چهره رنجور و بیمار او، تاثر و ناراحتی بسیاری 

از حاضران را به همراه داشت
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بایرن مونیخ هم به جمله مشتریان الکسیس سانچس 
اضافه ش��ده و کارلو آنچلوتی برای تقوی��ت تیم خود در 
صدد اس��ت این مهاجم برجسته ش��یلیایی را به خدمت 
بگیرد. به الکس��یس در اودینزه بود ک��ه نامی برای خود 
دس��ت و پا کرد و س��ال ۲۰۱۱ با پیوس��تن به بارس��لونا 
بیش از گذش��ته معروف ش��د. دوران حضور او در بارس��ا 
 س��ه فصل به طول انجامید و او پس از فصل ناامید کننده 
آبی اناری ها با تاتا مارتینو، در س��ال ۲۰۱۴ راهی آرسنال 
ش��د. الکسیس که از پاری س��ن ژرمن، سیتی، چلسی و 

یوونت��وس پیش��نهاداتی دارد، حاال از بای��رن مونیخ نیز 
پیش��نهاد وسوس��ه کننده ای دریافت کرده اس��ت. طبق 
ادعای تلگ��راف، باواریایی ها قصد دارن��د برای جذب وی 
6۰ میلیون یورو هزینه کرده و حقوق بسیار باالیی نیز به 
وی پرداخت کنند؛ به طوری که او در کنار لواندوفس��کی، 
به پردرآمدترین بازیکن بایرن تبدیل خواهد شد. در واقع 
بایرن قصد دارد الکسیس را جایگزین فرانک ریبری کند 
ک��ه به احتمال زی��اد در پایان فص��ل مونیخی ها را ترک 

خواهد کرد. 

روزنامه های انگلیسی خبر دادند
پیشنهاد وسوسه انگیز بایرن مونیخ به الکسیس سانچس

  قیمت بلیت ورزشگاه آزادی برای 
مسابقه پرس�پولیس و الوحده اعام 

شد. 
و  جای�گاه  ب�رای  بلیت ه�ا  قیم�ت 
روب�ه روی جای�گاه 3۵ و ۲۵ ه�زار 
تومان و برای پشت دروازه ها و طبقه 
باش�گاه آلکمار هلند رقم رضایتنامه علیرضا جهانبخش، س�تاره دوم، 8 هزار تومان اعام شده است. 

ایرانی اش را 11 میلیون یورو اعام کرده است

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

رئیس جمهور روحانی روز گذش�ته در بازدید از معدن زمس�تان یورت آزادشهر در جمع معدنچیان و خانواده های آنان گفت: مقصران و خاطیان حادثه انفجار معدن آزادشهر باید محاکمه و در 
صورت اثبات تقصیر یا قصور به اشد مجازات محکوم شوند. 

س��عید لیالز اعتق��اد دارد که روس��تایی ها و کش��اورزان، برندگان اصلی 
سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی بودند و وعده هایی که برای جذب 
رأی روستاییان به واسطه پرداخت یارانه بیشتر مطرح می شود، براساس یک 

عدم شناخت از زندگی روستایی و روستانشینان در ایران است. 
این تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال خبرآنالین 
ک��ه »آیا برخی از کاندیداه��ا با وعده پرداخت یارانه بیش��تر می توانند رأی 
بیشتری از روس��تاییان جذب کنند؟«، گفت: »در وهله نخست باید بگویم 
چنین پیش فرضی اساسا شعور روستاییان را دست کم می گیرد؛ در صورتی  
که اصال اینطور نیست. شواهدی که در گذشته داریم نشان می دهد باالترین 
و بهترین پایگاه رأی ما در جریان اصالح طلبی روس��تاها بوده است. به طور 
مثال بیش��تر جمعیت اهل تس��نن ایرانی در روس��تاها زندگی می کنند که 
ش��مار زیادی از آنان انتخاب ش��ان جریان اصالح طلب است. در یک تحلیل 
آماری می توان نتیجه گرفت که ۹۹ درصد این افراد در انتخابات سال ۹۲ به 
آقای روحانی رأی داده اند. از طرف دیگر قومیت هایی که در روستاها زندگی 

می کنند سبد رأی شان در همین جریان است.«
لی��الز در ادامه تحلیل خود گفت: »صرفا وعده پرداخت یارانه بیش��تر به 
روستاییان معنایش جذب رأی روستانشینان نیست. به دلیل ستم مضاعفی 
که در دوران هشت سال فعالیت دولت گذشته به روستاییان وارد شده، اساسا 

انتخاب شان جریان اصالح طلبی است.«
او افزود: »۲۰ درصد جامعه ایرانی را روستانشینان تشکیل می دهند. نقش 
و اهمیت روس��تاها بی اغراق انکار ناپذیر است. اعتقاد قلبی دارم روستایی ها 
برنده اصلی سیاست های اقتصادی دولت آقای روحانی بودند. به طور مثال در 
بخش کشاورزی خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۱ 
رش��د ۱۷ برابری داشته است. در همین سال ۱۳۹۵ رقمی معادل ۱۵ هزار 
میلیارد تومان خرید تضمینی گندم صورت گرفت. این اتفاق در ش��رایطی 
اس��ت که طی این چهار سال فعالیت دولت یازدهم تعداد کشاورزان تقریبا 

ثابت بوده است.«
این تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی توضیحات خود را به این شکل 
ادامه داد: »در بین س��ال های ۹۲ تا ۹۵ متوس��ط رشد ارزش افزوده بخش 
کش��اورزی بین ۴.۵ ت��ا ۵ درصد بوده که این رقم تقریبا دو برابر نرخ رش��د 

اقتصادی ایران اس��ت. بر این اس��اس باید دوباره تاکید کنم که کشاورزان و 
روستاییان بزرگ ترین برندگان سیاست های اقتصادی دولت یازدهم هستند.«

لیالز ادامه داد: »وابستگی ایران به واردات مواد غذایی به نسبت چهار سال 
پیش، یک چهارم است. با جمیع مواردی که به آن اشاره شد چطور ممکن 
اس��ت تصور کنیم که روس��تاییان نان افزایش دروغین یارانه ها را به قیمت 

دزدیده شدن آن از جیب شان به صورت تورم بخورند؟«
این تحلیلگر با بیان اینکه افزایش بدهی های دولت در چهار سال گذشته 
متعلق به نرخ بهره ای است که در دولت های گذشته ایجاد شد، گفت: »دولت 
یازدهم بدهی جدید ایجاد نکرده است؛ آنچه تحت عنوان بدهی دولت از آن 
نام برده می ش��ود، نرخ بهره ای اس��ت که هر چهارسال یکبار بدهی دولت را 

دوبرابر می کند.«
وی افزود: »واقعا عجیب اس��ت مخالفان��ی که می گویند چرا بدهی دولت 
دوبرابر ش��ده در حالی که آنها می دانن��د، دولت یازدهم بدهی جدید اضافه 
نکرده و ثابت ماندن نرخ بدهی هنر بسیار بزرگی است؛ آنچه اضافه شده، نرخ 

بهره همین بدهی است.«
لیالز با بیان اینکه بودجه متوازن یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم 
بود، عنوان کرد: »این توازن در ش��رایطی به دست آمد که دولت طرح تحول 
سالمت را هم اجرا کرد که به لحاظ اجرا اتفاق بسیار مهمی بود؛ در ۷۰- 6۰ 
س��ال گذش��ته دولت های ایران در آرزوی این طرح بوده اند. از سال ۹6 هم 

اصالحات در دستور کار قرار گرفته است.«
وی تصری��ح ک��رد: »این طرح میلیون ها ایرانی را که از فش��ار هزینه های 
درمان ناتوان بودند، تحت پوش��ش هزینه های درمانی قرار داده است. رشد 
هزینه های درمانی در دولت قبل در برخی س��ال ها به ۴۰ درصد می رس��ید. 
س��هم بیمار در پرداخت هزینه ها به ۷۰ درصد هم رسید، اما امروز این سهم 
به زیر ۱۰ درصد رسیده است. بخشی از این هزینه از طریق مالیات بر ارزش 
افزوده جبران شده است.«این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت حسن 
روحانی دوره خروج از بحران را پشت سر گذاشته و دوره دوم قرار است دوره 
تثبیت و پیش��رفت باشد، تصریح کرد: »امروز شاخص ها دیگر منفی نیست، 
نه تنها منفی نیست بلکه ساکن هم نیست و در حال بهتر شدن است، از این 

به بعد باید هزینه های جاری کم شده و هزینه های عمرانی افزایش یابد.

دروغ های مالیاتی
 لیالز در پاسخ به این سوال که منتقدان می گویند دولت یازدهم هزینه های 
جاری خود را با افزایش مالیات ها و از دوش مردم تامین کرده اس��ت، گفت: 
»این یکی از دروغ هاست؛ سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران روزی 
ک��ه آقای خاتمی دولت را تحویل آقای احمدی نژاد داد، تقریبا 8 درصد بود. 
سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در دولت آقای احمدی نژاد از 8 درصد 

به ۵ درصد در پایان دوره دوم ریاست جمهوری او رسید.
 این کاهش تحت تاثیر افزایش ش��دید درآمدهای نفتی و سیاس��ت های 

پوپولیستی اتفاق افتاده است.«
وی افزود: »ما هنوز به 8 درصد دولت آقای خاتمی نرسیده ایم، چطور این 
رقم بی سابقه است؟ دروغ به این روشنی است که ما هنوز به سهم مالیات در 

تولید ناخالص داخلی دولت هشتم نرسیده ایم. 
در حالی که تنها دولتی که از س��ال 8۷ تاکنون آن هم س��ه سال پی  در  
پ��ی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را ثابت نگه داش��ته و افزایش نداده، دولت 

یازدهم است.«
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این مدت نرخ قانون مالیاتی هم 
ثابت بود، تصریح کرد: »دولت روحانی با جلوگیری از فرار مالیاتی به ویژه در 
حوزه گمرکات و استفاده از فناوری های روز توانسته سال گذشته 6۱ درصد 
درآمدهای گمرکی کشور را افزایش دهد، در حالی که هیچ اعتراضی وجود 

ندارد. هیچ مالیاتی غیر حق گرفته نشده است.«
او با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران تا ۱۲ درصد ازGDP  امکان مالیات ستانی 
دارد، گفت: »البته به منتقدان حق می دهم که تور مالیاتی باید به نهادها و 
دستگاهای غیردولتی افزایش یابد. جالب است نهادها به جای اینکه بگویند، 

چرا مالیات نمی دهند وکیل مدافع ملت شده اند که چرا مالیات می گیرید؟!«
لیالز گفت: »مگر می شود یک نفر نان اپوزیسیون بودن افزایش مالیات را 
بخورد و هم نان اینکه چرا مالیات ها را افزایش نمی دهید؟ اگر بناست دولت 

حقوق ها را افزایش بدهد، به معیشت کارمندانش برسد.
 درآم��د نفت هم افزایش نیابد، آیا ج��ز از طریق افزایش مالیات می تواند 
هزینه های خود را جبران کند؟ آیا دولتی در دنیا غیر  از دولت ایران س��راغ 

دارید که هزینه های خود را غیر  از مالیات جبران کند؟«

سعید لیاز: 

جذب رأی با وعده یارانه دست کم گرفتن شعور روستاییان است

حیرت وزیر اقتصاد از وعده های برخی  نامزدها؛ از محاالت  عقلی  هستند

مردم از سوراخ پوپولیسم دو بار گزیده نمی شوند

وزیر اقتصاد و دارایی گفت استدعای من از همه کاندیداهای ریاست 
جمه��وری این اس��ت حرف های��ی بزنند که اگر رئیس جمهور ش��دند، 
بتوانند با یک ضریبی از خطای قابل قبول به تعهدهای خودشان عمل 

کنند. 
عل��ی طیب نی��ا در گفت وگو ب��ا خبرآنالین درباره وع��ده محمدباقر 
قالیباف، یک��ی از نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری مبنی بر ۲.۵ 
برابرکردن درآمدهای کش��ور ظرف چهار س��ال گفت: وعده ۲.۵ برابر 
کردن درآمد کش��ور معنایش این اس��ت که تولید ناخالص داخلی باید 
ساالنه ۲6 درصد رشد داشته باشد. پس برای دادن چنین وعده ای باید 
پیش نیازهای��ش را برآورد کرد، اگر بدون محاس��به پیش نیازها و لوازم 
کار بخواهیم حرف بزنیم من هم راحت می توانم بگویم درآمد کشور را 

۷.۵یا حتی ۱۰ برابر می کنم. 
عض��و کابین��ه یازدهم یادآور ش��د: آنچ��ه در قانون برنامه شش��م و 
سیاس��ت های ابالغی مق��ام معظم رهبری آمده، رس��یدن به س��االنه 
8 درصد رش��د اقتصادی اس��ت. برنامه شش��م بر این مبنا نوشته شده 
و ل��وازم آن ه��م پیش بینی ش��ده اس��ت. طبیعی اس��ت ک��ه ما برای 
تحق��ق همان 8 درص��د نیازمند به یک حجم انبوه��ی از منابع داخلی 
و س��رمایه گذاری مستقیم خارجی و فاینانس هستیم. ضمن آنکه لوازم 

همه اینها باید فراهم شود. 
وی اف��زود: اس��تدعای من از هم��ه کاندیداهای ریاس��ت جمهوری 
این اس��ت حرف هایی بزنند که اگر رئیس جمهور ش��دند بتوانند با یک 

ضریبی از خطای قابل قبول به تعهدهای خودشان عمل کنند. 
وزی��ر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: یک��ی از کاندیداهای محترم اعالم 
کرد که فرار مالیاتی ۱۰۰ برابر مالیات فعلی است و من مالیات را ۱۰۰ 
برابر می کنم. در حال حاضر نس��بت مالیات ب��ه تولید ناخالص داخلی 
8درصد است در صورت ۱۰۰ برابر شدن این رقم 8۰۰ درصد می شود. 

یعنی 8 برابر کل درآمد کشور ایران ما مالیات بگیریم. 
وی یادآور ش��د: صحبت نامزد محترم انتخابات ریاست جمهوری به 
این معنی است که اگر یک نفر یک میلیون تومان درآمد داشته باشد، 
باید 8 میلیون تومان مالیات بپردازد. یعنی اگر مردم همه دارایی ها خود 
را بفروش��ند و به درآمدش��ان اضافه کنند 8 برابر مالیات را نمی توانند 

پرداخت کنند. 
عض��و کابین��ه دولت تدبیر و امی��د گفت: به هر ح��ال گفتن چنین 
حرف هایی که با یک حس��اب و کتاب س��اده می توان متوجه شد جزو 

محاالت عقلی است، نمی دانم با چه هدفی بیان می شود. 
گفتنی اس��ت حجت االس��الم س��یدابراهیم رییس��ی روز ش��نبه ۹ 

اردیبهشت در سالن »شهدای هفتم تیر« و در نخستین همایش برگزار 
ش��ده از س��وی س��تاد مردمی خود گفت: آقایان می گوین��د ما درآمد 
مالیات��ی را افزایش دادی��م، ولی این مالیات را از کس��ی می گیرید که 
همیش��ه مالیات داده اس��ت؛ فرار مالیاتی ۱۰۰ برابر چیزی اس��ت که 

هم اکنون دولت درآمد دارد. 
وزیر اقتصاد ادامه داد: از من نقل قول کرده بودند که تا قبل از دولت 
یازدهم، بدهی دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان بود و در دولت یازدهم به 
۷۰۰ هزار میلیارد تومان رس��ید که ای��ن دروغ محض بود. بدهی هایی 
که ما محاس��به کردیم پایه و اصلش برای گذش��ته اس��ت و در دولت 
حاضر صرفا به اندازه س��ودی که به این بدهی ها تعلق گرفت، افزایش 
در می��زان بدهی ه��ا رخ داد.  وی افزود: این هم ک��ه از قول من اعالم 
ش��د دولت در دوره یازدهم ورشکسته است متاسفانه اینها جزو مطالب 
کذبی اس��ت که برخی ها نش��ر می دهند و پایبند ب��ه هیچ گونه اخالق 
نیس��تند. درس��ت اس��ت که عدد میزان بدهی های دولت بزرگ است 
و م��ا عددش را هم اعالم کردیم، اما نس��بت بدهی های دولت به تولید 
ناخالص داخلی )GDP( قابل مدیریت کردن اس��ت. مش��کلی که در 
گذشته داشتیم نابسامان بودن بدهی های دولت بود که خوشبختانه در 
این دولت اقدامات موثری برای ساماندهی بدهی های دولت انجام شد. 

نجفقل��ی حبیبی گفت مردم ما قبال از س��وراخ پوپولیس��م گزیده 
شده اند و دیگر اجازه بازگشت آن را نخواهند داد. 

نجفقل��ی حبیبی، رئیس س��ابق ش��ورای هماهنگ��ی اصالحات در 
گف��ت و گ��و با خبرآنالی��ن با بیان اینک��ه من هم مانند بس��یاری از 
مردم متاس��فم که نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��عارهای 
پوپولیس��تی می دهند، گف��ت: اما همه ما می دانیم که مردم تس��لیم 
این وعده های کاذب و غیرمنطقی نمی شوند. تفکر و عقالنیتی که در 
جامعه ما حاکم شده اس��ت، حاکی از این است که این وعده ها برای 
مردم جذابیتی ندارد. مردم ما قبال از سوراخ پوپولیسم گزیده شده اند 

و دیگر اجازه بازگشت به آن دوره را نخواهند داد. 
رئیس اسبق دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: بعضی از نامزدهایی 
که ش��عارهای احمدی نژادی می دهند به دنبال این هس��تند که فقط 
رأی بیاورن��د و بع��د به دنبال همان ایده ها و نوع مدیریت خودش��ان 
بروند. آنها باید خودش��ان بدانند که این شیوه مدیریتی شیوه خوبی 
نبوده است، چون آثار بسیار بسیار تخریبی در کشور بر جای گذاشت. 
ای��ن فعال سیاس��ی اصالح طلب با بی��ان اینکه خط��رات مدیریت 
احمدی نژادیس��م برای کسانی که با آن مدیریت آشنا هستند بدیهی 

است، گفت: شاید هم کسانی که در حال حاضر شعارهای پوپولیستی 
می دهند نمی خواهند با آن شیوه هشت سال دولت نهم و دهم کشور 
را اداره کنند، اما همه ما می دانیم که نتیجه پوپولیسم برای کشور ما 
چه بوده است؛ بنابراین تفاوتی میان این شیوه های مدیریتی این افراد 

با احمدی نژاد وجود ندارد. 
او ادام��ه داد: من امیدوارم نامزدهایی که می خواهند با این روش ها 
کارش��ان را جلو ببرند با منطق، اس��تدالل و مبانی فکری پیش بروند 
ت��ا بتوانند افکار عمومی را اقناع کنند. ای��ن نامزدها در هر حال باید 
بدانن��د ک��ه مردم ای��ن راه را قبال رفته اند و دیگر آن مس��یر را تکرار 

نخواهند کرد. 
حبیب��ی گفت: نامزدها می دانن��د که این مجلس دیگر آن مجلس 
ه��م دوره با دولت های نهم و دهم نیس��ت. در آن زمان احمدی نژاد 
حتی گفت من برنامه چهارم را قبول ندارم و بسیاری از مدیریت های 
کش��ور را از بین برد؛ ام��ا مجلس با او همکاری ک��رد. اینکه بعضی 
نامزده��ا می گوین��د یارانه ۲۵۰ هزار تومانی به م��ردم می دهند باید 
بدانن��د این مجلس از آنها س��وال خواهد کرد که از کجا می خواهید 
منابع مالی آن را تامین کنید؟! مش��خص اس��ت که این مجلس این 

موض��وع را تصویب نخواهد کرد.  رئیس س��ابق ش��ورای هماهنگی 
اصالحات با این توصیه که تا وقت باقی است نامزدها شعارهای شان 
را اص��الح کنند، گف��ت: مجموعه مدیریتی کش��ور دیگر زیر بار آن 
تجرب��ه تلخ در دوران احمدی ن��ژاد نخواهد رفت. آنها باید بدانند که 
نمی توانند مجلس را منحل کنند و مجلس هم زیربار این روش های 
مدیریتی کش��ور نخواهد رفت. این مجل��س مانند دو مجلس پیش 
نیست که رئیس جمهور را مواخذه نکند. حتی اگر مجلس هم زیربار 
اقدامات ناسنجیده برود، مردم اعتراض خواهند کرد. چون مردم آن 
دوران را دیده ان��د و دیگر نمی خواهند کش��ور آن ش��رایط را دوباره 

تجربه کند. 
او ادام��ه داد: نامزده��ا در دو مناظره قبلی درصدد این بودند که به 
نوعی پاسخ شعارهای یکدیگر را بدهند، اما بهتر است آنها شعارهایی 
بدهند که چشم انداز روش��نی داشته باشد. اینکه گفته می شود فالن 
میلی��ون ش��غل ایجاد می کنیم باید پایه علمی داش��ته باش��د. نمونه 
تاریخی ونزوئال پیش چش��م ما اس��ت؛ کش��وری ک��ه در حال حاضر 
۷۰۰ درص��د تورم دارد! این تجربیات پیش چش��م مردم وجود دارد و 

مردم قطعا دیگر نمی خواهند به گذشته بازگردند. 
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هنگام��ی که بحث از انواع تولیدات در زمینه نوش��یدنی های 
گازدار ب��ه می��ان می آید، به س��ختی می توان از ن��ام دو غول 
ش��ناخته شده این بازار گذشت. پپسی و کوکاکوال مدت هاست 
ک��ه رقابت تنگاتنگ��ی در بازارهای جهانی با ه��م دارند. آنچه 
انگیزه اصل��ی نگارش این مقاله را فراه��م کرد، کمپین جدید 

پپسی است.
 تا چند هفته پیش صحبت از برتری هرکدام از این دو غول 
صنعت نوشیدنی بس��یار سخت بود. با این حال به لطف تبلیغ 
تلویزیونی جنجالی برند پپس��ی اکنون در بس��یاری از رسانه ها 
صحبت از اختالف وسیعی است که میان دو تولید کننده بزرگ 

ایجاد شده است. 
کلی��پ تبلیغات��ی صحنه اعتراض��ات مردمی را ب��ه نمایش 
می گذارد و پلیس ضد ش��ورش نیز در ق��اب تلویزیون نمایان 
اس��ت. در این میان دو نفر با در دست داشتن نوشیدنی پپسی 
ب��ه می��ان جمعیت آم��ده و به افس��ران پلیس پپس��ی تعارف 
می کنند. به همین س��ادگی! همه چیز دوباره به حالت معمولی 

برگشته و اوضاع دوباره آرام می شود. 
اگرچه ع��ادت داریم از هر دو برند مذکور تبلیغات جذابی را 
مش��اهده کنیم، با این حال تبلیغ اخیر پپس��ی به شدت مورد 

انتقاد قرار گرفته است. 
داس��تان از این قرار اس��ت که منتقدان معتقدند صحنه های 
شورش به نوعی کنایه آمیز راهپیمایی جنبش حمایت از حقوق 
سیاهپوستان، راهپیمایی جهانی زنان و همچنین تظاهرات ضد 

ترامپ را هدف قرار می دهد. 
گس��ترش اعتراض��ات نس��بت به آگه��ی تازه پپس��ی باعث 
عذرخواهی رسمی ش��رکت و همین طور بازیگران اصلی تبلیغ 
تلویزیون��ی ای��ن برند ش��د. با این ح��ال پرس��ش اصلی برای 
تحلیلگران کسب وکار و بازاریاب ها همچنان پابرجاست؛ چگونه 
این تبلی��غ اعتبار جهانی پپس��ی را کاه��ش داد؟ راهکارهای 

جلوگیری از تکرار چنین پیشامدهایی چیست؟ 
در ادامه مقاله به بررسی این دو پرسش خواهیم پرداخت. 

1- اهمیت انتخاب موضع مناسب و دوری از انتقاد
هی��چ حادث��ه ای بدتر از این نیس��ت که کمپین خ��ود را به 
پایان رس��انده و صبح روز بعد از نمایش رس��می را به مطالعه 
انتقادهای اساس��ی از کمپین تان اختصاص دهید. ش��اید برای 
برندهای کوچک شکس��ت ضررهای چندانی ب��ه بار نیاورده و 
ب��ازار را تحت تأثی��ر قرار ندهد، اما حادثه ای که پپس��ی با آن 
مواجه اس��ت، همه معادالت بازار نوش��یدنی را جابه جا خواهد 

کرد. 
مهم ترین مش��کل این کلیپ تأکید غیرمستقیم سازنده روی 
اعتراضاتی اس��ت که جامعه جهانی حساس��یت باالیی به آنها 
نشان می دهند. حمایت از حقوق سیاهپوستان و زنان در اغلب 
کش��ورها امری پسندیده است. ریس��ک مدیران پپسی در این 
مورد با توجه به احتمال کسب موفقیت آغاز شده بود، اما شاید 
تنها عبارت »فاجعه بار« قدرت انتقال نتیجه این ریسک بزرگ 
را داش��ته باشد. اشتباه بزرگ پپسی به گونه ای کمدی نشان از 
تکرار اشتباهات در دنیای کسب وکار دارد. در دهه 90 میالدی 
برند پوش��اک و مد بنتون با کمپین خود که به گونه ای توهین 
به مبتالیان بیماری ایدز تلقی ش��د، تا آس��تانه ورشکس��تگی 
پی��ش رفت. راهکار طالی��ی برای جلوگی��ری از تجربه چنین 
حوادث��ی تمرکز روی ویژگی های غیر جنجالی تبلیغات اس��ت. 
اگرچه ریسک روی المان هایی که جوامع نسبت به آن حساس 
هستند در برخی موارد منجر به موفقیت و جلب توجه گسترده 
می ش��ود، با این حال شکس��ت احتمالی اغلب به معنای پایان 
گشت وگذار شما در بازار کسب وکار است. در مورد برند پپسی 
باید خاطرنش��ان کرد که بسیاری از مردم دنیا خاطرات خوبی 
از همکاری این برند با ستارگان دنیای ورزش و هنر داشته اند. 
ای��ن همکاری ها اغلب به دور از فضای جنجالی و حاشیه س��از 
ب��وده اس��ت. بنابراین بهتر اس��ت اگر قصد طراح��ی کمپینی 
برای کس��ب وکارمان داریم، از الگوی بی دردسر و موفقیت آمیز 

گذشتگان استفاده کنیم. 

2- حواس تان به طرفداران برندتان باشد
هم��ه اش��تباهات پپس��ی را ک��ه کن��ار بگذاریم، اق��دام به 

عذرخواه��ی رس��می در ی��ک کنفران��س عموم��ی می توان��د 
نقط��ه عطفی در راس��تای بهبود فضای تیره می��ان این برند و 
طرفدارانش محس��وب ش��ود. تمامی صفحات رسمی این برند 
در فضای مجازی نیز عالوه بر پست های عذرخواهی به پوشش 

زنده کنفرانس مذکور پرداختند. 
در قرن حاضر ش��بکه های مج��ازی و مطبوع��ات همگام با 
ش��تاب تکنولوژی اخب��ار را لحظه به لحظ��ه مخابره می کنند. 
چنین وضعیتی کار را برای جبران اشتباهات در دنیای تجارت 
س��خت کرده است. با این حال پپس��ی نقطه مناسبی را برای 
آغاز فرآیند اعتمادس��ازی مجدد انتخاب کرده اس��ت. به بیانی 
خالصه، مشتریان و طرفداران یک برند سرمایه اصلی مدیرانش 
به منظور دس��تیابی ب��ه موقعیت های بهتر در ب��ازار جهانی و 
اجرای کمپین های بزرگ هستند. به عنوان یک شرکت متعهد 
ب��ه رعایت حقوق مش��تریان توجه ب��ه نارضایت��ی و ناامیدی 

مشتریان در مواقع بحرانی از اهمیت باالیی برخوردار است. 

3- محتوا همه چیز است
اگرچه کمپین جدید پپسی واکنش های منفی در میان مردم 
و کارشناس��ان به ارمغان آورد، اما بدون ش��ک هدف اولیه تیم 
طراحی تبلیغات و بازاریابی کسب موفقیت و فروش بیشتر بود. 
ش��ناخت دقیق از ذهنیت مخاطب و تفس��یرهای مختلفی که 
ممکن است از یک پیام تبلیغاتی صورت گیرد، مهم ترین گام در 
راس��تای دستیابی به موفقیت در عرصه تبلیغات و فروش است. 
پپسی این فرآیند را در کمپین اخیر خود به درستی طی نکرد. 
اش��اره به یک نمونه موفق در زمینه ش��ناخت محتوا و ذهنیت 
مخاط��ب کمک ش��ایانی در راس��تای فهم بهت��ر بحث خواهد 
ک��رد. روزنامه نیویورک تایمز ش��عار اصلی خ��ود را به صورت 
هوشمندانه ای انتخاب کرده است: »امروزه حقیقت بیشتر از هر 
زمان دیگری اهمیت دارد.« اگرچه به خوبی می دانیم در فضای 
مطبوعات قربانی اصلی حقیقت اس��ت، اما شعار نیویورک تایمز 
تأثیر روانی مطلوبی روی مخاطب دارد. چنین احساسی در کنار 
س��ابقه درخشان این روزنامه باعث شده  امروزه نیویورک تایمز 

به عنوان یکی از شفاف ترین رسانه های جهان شناخته شود.

4- اقدام تان را دست کم نگیرید
هنگامی که در معرض تماشای عموم قرار داریم، کوچک ترین 
حرکات مان نیز سیگنال های مش��خصی را مخابره خواهد کرد. 
همانطور که سیاس��تمداران با اس��تفاده از زبان بدن پیام هایی 
را به یکدیگر و رس��انه ها منتقل می کنند، در دنیای کسب وکار 

نیز کمپین ها و تبلیغات در حکم زبان بدن یک برند هستند. 
برخی از بازاریاب ها گمان می کنند شرکتی که در آن مشغول 
کار هستند کوچک و کم اهمیت است. بدون شک این طرز نگاه 
به چنین مسئله ای کاماًل غلط است. پرسش اصلی انتخاب میان 
ح��ذف زودهنگام بازار کس��ب وکار یا حضور مت��داوم در چنین 

فضای پر افت وخیزی است. 
براس��اس آمارهای رس��می حدود 70درصد شرکت های تازه 
تأس��یس در نیم سال نخس��ت فعالیت ورشکسته می شوند و از 
میان باقی ش��رکت ها تنها 4.7 درصد سال چهارم فعالیت شان 
را خواهن��د دید. در چنین ش��رایطی کم اهمیت نش��ان دادن 
رفتارهای یک شرکت، در هر سطحی اشتباهی هولناک خواهد 

بود. 

5- بازی با آتش ممنوع
تصوی��ر ذهنی مش��تریان از یک برند حاص��ل تالش طوالنی 
مدی��ران، بازاریاب ه��ا، طراحان تبلیغات و س��ایر عوامل مرتبط 
اس��ت. پپس��ی این تصویر ذهنی را متزلزل س��اخته و موجبات 
تغییر آن را برای مخاطبانش فراهم کرده اس��ت. کارشناس��ان 
معتقدند که این برد باس��ابقه قادر به عبور از این بحران خواهد 
بود. با این حال برای ش��رکت های کوچک تر ش��انس مجددی 

وجود ندارد. 
عقاید، باوره��ا و تصاویر ذهنی افراد از ش��رکت های مختلف 
در طوالنی مدت ش��کل گرفته و به س��ختی قابل تغییر اس��ت. 
نکت��ه مهم در این میان تأثیر بس��یار زیاد اش��تباهات مقطعی 
برندها روی ذهنیت افراد اس��ت. به عب��ارت بهتر، حتی اگر در 
طول 20س��ال اخیر در ح��د مطلوبی خدمات م��ورد نیاز را به 
مش��تریان تان ارائه کرده اید، تنها یک خطای بزرگ مانند آنچه 

پپسی مرتکب شد، آینده برندتان را به خطر خواهد انداخت. 

درس هایی از کمپین تبلیغاتی جدید پپسی

مثل پپسی نباشیم
ایده های طالیی

اعداد جادویی

س��ال های اخیر شاهد پیشرفت چش��مگیر کسب وکارهای 
مختل��ف بوده ای��م. آنچه مس��لم اس��ت اینکه همپ��ای این 
پیشرفت ها، پژوهش های بسیاری نیز صورت گرفته است. بر 
همین اساس در این بخش قصد معرفی یک تئوری جالب را 
داریم. امروزه تئوری »اعداد فرد« در بسیاری از کسب وکارها 
پذیرفته ش��ده است. برای مثال در طراحی مکان هایی مانند 
باغچه توصیه به اس��تفاده از گیاهان به صورت فرد )س��ه یا 
پنج عدد( می شود. همچنین در زمینه عکاسی نیز اگر تعداد 
س��وژه های اصلی فرد در نظر گرفته شود، جذابیت بیشتری 

برای بیننده خواهد داشت. 
در اینج��ا قصد ندارم به بررس��ی تئ��وری مذکور پرداخته 
و حوصله تان را س��ر بب��رم. با این حال تنها اش��اره ای کوتاه 
ب��ه اصط��الح میان��ه روی )GoldenMean(ض��روری به 
نظر می رس��د. براس��اس این تئوری در کس��ب وکاری مانند 
گویندگی رادیو اس��تفاده از س��ه گوینده به جای دو یا چهار 
گوینده تأثیر بسیار بیشتری روی مخاطب خواهد داشت. در 
واقع این اصل را می توان به نوعی در روانشناس��ی نیز دنبال 
کرد. با ای��ن حال ما در اینجا به مبنای چنین گرایش��ی در 
انس��ان کاری نداریم. تنها توصیه در این خصوص اس��تفاده 
از چنین قاعده ای در دنیای تبلیغات و آگهی تجاری است. 

ایده
ایده حاضر براساس بررسی انقالب کبیر فرانسه و محتوای 

کتاب مقدس )انجیل( نوشته شده است. 
»آزادی، براب��ری، برادری«؛ اینها س��ه عنصر اصلی ش��عار 
انقالب فرانس��ه هس��تند. همانطور که مشاهده می کنید، در 
این ش��عار مشهور از سه جزء استفاده شده است. در واقع به 
نوع��ی قاعده اعداد فرد در مثال فوق به خوبی رعایت ش��ده. 
»ایم��ان، امید، نیکوکاری« این مثال نی��ز دربردارنده انرژی 
ف��راوان برای به جن��ب و جوش انداختن توده مردم اس��ت. 
بسیاری از نهضت های بزرگ جهان با همین ترکیب سه گانه 
مردم را با خود همراه س��اختند. این تکنیک به ظاهر س��اده 
قادر اس��ت ان��رژی و توان باالیی را ب��ه مخاطب تزریق کند. 
مانند آنچه چرچیل از مرد درخواس��ت می کرد: »خون، عرق 

و اشک.« 
هنگامی که من مشغول طراحی یک آگهی می شوم، عالقه 
بسیاری به نوش��تن نام محصوالت یا سایر عناصر به صورت 
فرد دارم. این عالقه من هنگامی که قرا باشد لیستی از مناقع 
ی��ک محصول را بیان کنم، به ش��دت افزای��ش خواهد یافت. 

برای مثال به نمونه آگهی زیر توجه کنید: 
»بدون ش��ک در بازار پنجره های دوجداره بس��یار زیادی 
 وج��ود دارد. ب��ا این حال برن��د X )یک برن��د فرضی( تنها 
تولید کننده ای اس��ت ک��ه خدماتی از قبی��ل کیفیت بهتر، 
قیم��ت ارزان ت��ر و از همه مهم تر ظاهر زیبا را به ش��ما ارائه 
خواهد کرد.« یا »مش��تریان ما به خوبی می دانند که ماهیت 
تعامل ما با آنها تنها در سطح ارائه محصول و تولید محصول 
ب��ا کیفیت نیس��ت، بلکه تعام��ل برند و مش��تریانش بر پایه 
هم��کاری بلند مدت به منظور تأمین نیازهای مش��تریان بنا 

شده است.«
در مثال آخر من عالوه بر تکنیک اعداد فرد از یک الگوی 
جالب دیگر نیز استفاده کردم. در واقع الگوی مذکور عبارت 
اس��ت از »واژگونی«. بر این اس��اس من دوبار از صفت منفی 
اس��تفاده کرده و در نهایت ضربه اصلی ام را به مخاطب وارد 
ساختم. چنین س��ازوکاری به خوبی می تواند ساختار ذهنی 
و انتظار مش��تری از آگهی را که ش��امل محت��وای معمولی 
اس��ت، برهم بزند. هنگامی که در حال طراحی یک آگهی در 
خصوص ویژگی ها یا مزیت های یک محصول هستید، توصیه 
من اس��تفاده از قاع��ده اعداد فرد و در ص��ورت نیاز تکنیک 
واژگونی است. بر این اساس حتی اگر در حال نگارش آگهی 
برای یک محصول بس��یار مشهور نیز هس��تید، این ساختار 
را رعای��ت کنید. اگرچه در ابت��دای بحث عنوان کردم که به 
توضی��ح دقیق این تئوری نخواهم پرداخت، با این حال الزم 
به ذکر اس��ت که علت تأثیرگذاری چنی��ن الگویی نامتقارن 
بودن اعداد فرد اس��ت. این عامل باعث خواهد شد مخاطب 

توجه بیشتری به توضیحات شما نشان دهد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- اگ��ر ب��رای نخس��تین بار قص��د دارید از تئ��وری اعداد 
فرد اس��تفاده کنی��د، توصیه من تهیه یک لیس��ت جامع از 
ویژگی ه��ای محص��ول موردنظ��ر اس��ت. در گام بعدی این 
ویژگی ها را براس��اس اولویت دس��ته بندی کرده و یک تعداد 
فرد از مزیت های نخس��ت را کنار هم بگذارید. س��پس نوبت 
بررس��ی ساختار جمله خواهد بود. بهترین راه برای اطمینان 

از ساختار صحیح جمله خواندن آن با صدای بلند است. 
- ت��الش کنی��د در صورت ام��کان از اعداد ف��رد در تیتر 
آگهی استفاده کنید. »هفت رازی که در مورد نگارش آگهی 

نمی دانستید« می تواند نمونه جالبی باشد. 
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ایستگاه تبلیغات

چراغی زیبا که ماه را داخل خانه شما 
می آورد

ام بی ای نیوز: اس��تودیو طراحی هنگ کنگی کوسپتس، در 
ادامه عرضه موفق نخس��تین چراغ ماه آس��ای قابل حمل ش��ان 
)چراغی به ش��کل یک ماه کوچک( م��دل 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 
شب را شبیه س��ازی 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 اس��ت تا با توجه به حال و حوصله شان بین دو 

نور زرد گرم و سفید سرد یکی را انتخاب کنند. 
این چراغ جدید ماه آسا هم اکنون در کیک استارتر به فروش 
می رسد و در دو سایز 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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ب��ا رونمای��ی از قابلیت ارتب��اط تصویری 
مس��تقیم فیس ب��وک همه ج��ا صحب��ت از 
تغییرات امیدوارکنن��ده ای بود که این ایده 
می تواند به ب��ار آورد. با این حال اخیراً بروز 
دو حادثه دردناک و پخش آن به وسیله این 
س��رویس توس��ط عامالن حادثه باعث بروز 
واکنش ه��ای منفی در مورد این س��رویس 

شده است. 
مدت زیادی از پخ��ش صحنه قتل رابرت 
گودوین، پیرمرد 74 س��اله، توسط سرویس 
  )Facebook Live(زنده تصویری  ارتباط 
ای��ن م��دت واکنش ه��ای  نمی گ��ذرد. در 
متفاوتی نس��بت به ش��یوه اس��تفاده از این 
س��رویس و نحوه عملکرد ای��ن غول دنیای 
مجازی بروز پیدا کرده اس��ت. میزان توجه 
اف��کار عمومی به ای��ن موضوع تا حد زیادی 
به حادثه  ای که در س��وی دیگر دنیا و کشور 
تایلند رخ داد مربوط اس��ت. تماش��ای زنده 
صحن��ه به قتل رس��اندن کودک��ی 11ماهه 
توس��ط پدرش و سپس خودکشی پدر شاید 
در نگاه اول ش��بیه داس��تان های ترس��ناک 
باشد، اما واقعیتی بود که در هفته های اخیر 
مردم دنیا را به ش��دت تح��ت تأثیر قرار داد. 
به این مورد تماشای 400 هزار مخاطب در 
سراس��ر جهان به صورت زن��ده را نیز اضافه 

کنید. 
برگزاری کنفرانس س��االنه F8 فیس بوک 
ک��ه با فاصله دو روز پس از بروز این حوادث 
ناگ��وار برگزار ش��د، گمانه زنی ه��ا در مورد 
بازبینی طرح Facebook Live  را تشدید 
کرده ب��ود. با این حال تنها اش��اره کوچک 
توس��ط زوکربرگ به قت��ل گودوین همه را 
غافلگی��ر کرد. ای��ن اتفاق درحال��ی رخ داد 
که بیش��تر وقت کنفرانس به معرفی برخی 

از ایده ه��ای جدید ش��رکت و تب��ادل نظر 
پیرام��ون اولویت عملیات��ی برند در ماه های 

آتی اختصاص داده شد. 

آیا زمان تغییر فرا رسیده است؟ 
در س��ال جدی��د می��الدی ش��اهد مانور 
گس��ترده فیس بوک روی قابلیت های مثبت 
سرویس برقراری تماس تصویری به صورت 
زنده بوده ایم. این امر درحالی صورت گرفته 
اس��ت که واکنش تیم مدیریت��ی این غول 
تکنولوژی به پیامدهای منفی این س��رویس 
بس��یار محدود و نامحسوس بوده است. این 
ت��الش برای سانس��ور پیامده��ای منفی از 
واکنش های  فیس ب��وک  کارگ��زاران  جانب 
نامطل��وب و در برخی م��وارد تندی را علیه 

سیاست های شرکت درپی داشته است. 
براس��اس ادعای تی��م مدیریت��ی، هنگام 
 Facebook Live س��رویس  راه ان��دازی 
و مطالب درج ش��ده در س��ایت این ش��بکه 
اجتماع��ی، این س��رویس اکان��ت برقراری 
تم��اس تصوی��ری ب��ه ص��ورت زن��ده را به 
کاربران خود می دهد. درحالی که اس��تفاده 
از ای��ن ویژگی ب��رای کارب��ران رایگان و در 
دس��ترس اس��ت، مواردی از قبیل تبلیغات 
ش��رکت ها، نمای��ش صحنه ه��ای دلخراش 
و غیرقانون��ی، تج��اوز به حری��م خصوصی 
دیگ��ران و بهره ب��رداری سیاس��ی-عقیدتی 
جزو مواردی اس��ت که توسط ناظران قطع 
خواهد شد. همه این محدودیت ها در حالی 
وضع ش��ده اند که از زمان راه اندازی ش��اهد 
نمایش ویدئوی شکنجه یک مرد معلول در 
ش��یکاگو، تعقیب و گریز پلیس و س��ارقان 
در خیابان های ش��هر، آزار جنسی کودکان، 

تجاوز و اخیرا قتل بوده ایم. 
هنگامی ک��ه این تصاویر وحش��تناک در 
فیس بوک به نمایش درآمد، پرس��ش اصلی 

نحوه پخش بی دردس��ر آنها و انفعال ناظران 
س��ایت بود. واکنش تی��م مدیریتی در این 
میان باعث تعجب همگان شد. طبق ادعای 
فیس ب��وک در زمان پخش ای��ن ویدئوهای 
دلخ��راش هی��چ گزارش��ی مبنی ب��ر وجود 
محت��وای مجرمان��ه و غیراخالقی به ناظران 

ارائه نشده است. 
جاکلین هلفگات، استاد دانشگاه سیاتل و 
رئیس دپارتمان عدالت کیفری، معتقد است 
اوض��اع نه تنها برای فیس ب��وک بلکه به طور 
کل��ی وخیم تر خواه��د ش��د. »جنایتکاران 
تمای��ل زی��ادی به دی��ده ش��دن در فضای 
اجتماع به واس��طه اعمال خشونت آمیزشان 
دارن��د. اگرچ��ه در گذش��ته ش��اهد موارد 
متعددی از وقوع حوادث ناگوار در مکان های 
عمومی و پر تردد بوده ایم، اما دنیای مجازی 
و به طور مش��خص شبکه های اجتماعی رقم 
زدن جنایات را بس��یار آس��ان تر از گذشته 

کرده اند.« 
هلفگات در ادام��ه افزود: »جذب مخاطب 
ب��االی فیس بوک در طول مدت اندک بدون 
ش��ک فضای مناس��بی برای کس��انی که به 
دنب��ال جلب نظر دیگ��ران هس��تند، فراهم 
می کند. همچنین مش��کالت متعدد دیگری 
هم هس��تند ک��ه در آین��ده ای نزدیک بروز 
خواهن��د ک��رد. در حوادث اخی��ر یک نکته 
مهم نهفته ب��ود؛ در واقع ارتکاب جنایت در 
فض��ای مجازی به صورت بین المللی اس��ت 
و کاربران��ی با ملیت های گوناگون را ش��امل 

می شود.« 
 F8 کنفران��س  در  زاکرب��رگ  س��کوت 
و نادی��ده گرفت��ن ماجراه��ای تل��خ اخی��ر 
باعث واکنش س��ارا رابرتز، اس��تاد دانشگاه 
کالیفرنیا-لس آنجل��س نی��ز ش��د: »اتفاقات 
اخیر کمترین واکنش��ی را در مقامات ارشد 
ش��رکت به هم��راه نداش��ت. آزار و اذیت و 

قتل افراد به همراه پخش زنده از فیس بوک 
نه تنها باعث بازنگری در سیاس��ت های آتی 
این غول آمریکایی نش��د، بلکه در F8 شاهد 
تأکید زاکربرگ روی تس��ریع فرآیند ایجاد 
Virtual R - )���رویس واقعیت مجازی  
ality( بودیم. به هیچ وج��ه نمی توانم نگاه 
مثبت��ی به ای��ن واکنش زاکربرگ و س��ایر 

مدیران فیس بوک داشته باشم.« 
مت هونان، فعال مطبوعاتی آمریکایی نیز 
واکنش تندی نسبت به حرکت روبه جلوی 
فیس ب��وک و س��کوت در قب��ال فاجعه های 
اخی��ر داش��ته اس��ت: »زاکرب��رگ در مورد 
ایده ه��ای جدید برندش صحب��ت می کند. 
تردیدی ندارم که س��رویس های فیس بوک 
تحس��ین عده ای را به همراه خواهد داشت، 
با این حال بهتر است دقیق تر به ماجرا نگاه 
 Facebook Live کنیم. اگر از س��رویس
اس��تفاده های غیرقانون��ی و مغای��ر اخ��الق 
صورت می گیرد، در مورد خدمات جدید نیز 

همین نکته صادق خواهد بود.« 
هون��ان این گون��ه ادام��ه می ده��د: »من 
می توانم از فیس بوک یا هر ش��بکه مجازی 
دیگری برای بارگ��ذاری یک تصویر هنری، 
قطعه ای ادبی و خبری جدید استفاده کنم، 
اما در س��وی مقابل کس��انی هم هستند که 
از صلی��ب شکس��ته آلمان ن��ازی و جنایات 
مختلف عک��س و فیلم بارگ��ذاری خواهند 

کرد.« 
با توجه به اظهارنظرهای ارائه ش��ده، به نظر 
می رسد باید منتظر واکنشی از سوی شرکت 
فیس بوک باشیم. تسری اتفاقاتی از قبیل آزار 
و اذی��ت و قتل به فضای مج��ازی چه از نظر 
حقوقی و چه از نظر اخالقی تبعات س��نگینی 
را برای بزرگ ترین ش��بکه مجازی جهان رقم 
خواهد زد. با این حساب انتظار وقوع تغییرات 

در این برند دور از ذهن نخواهد بود. 

هر فرد ش��اغلی تا حدی در معرض تنش 
محی��ط کار قرار دارد. تن��ش در میان عامه 
مردم به عنوان یک مفهوم بد تلقی می ش��ود 
اما واقعیت این اس��ت که در هر اندازه و در 
هر جا منفی و مضر نبوده و تا حدی طبیعی 
است و حتی باعث افزایش عملکرد شغلی در 
فرد و در نتیجه در س��ازمان می شود. تنش 
می توان��د در نتیج��ه وقایع هیج��ان انگیز و 
اضطراب آور مانند روبه رو شدن با سرپرست 
یا مدیر جدید در محل کار یا طرز تلقی فرد 
نسبت به کار خود و نگرانی از انجام خوب یا 

بد کار ایجاد شود.
نظی��ر  مش��اغلی  دارای  ک��ه  اف��رادی   
فروش��ندگی، خبرن��گاری یا به ط��ور کلی، 
مش��اغلی در ارتباط و تعامل ب��ا افراد دیگر 
هس��تند، مقداری تن��ش را تجربه می کنند. 
همچنین تنش آثار منفی سازمانی بسیاری 
)مانند خشونت در محل کار، افزایش سوانح 
و اتفاقات کار، غیبت و فرسودگی شغلی( را 

در بر می گیرد. 
کت��اب تنش، تنش ش��غلی و ش��یوه های 
مدیری��ت آن تألی��ف و ترجم��ه دکتر پرویز 
راهنمای��ی  علیرض��ا مس��یبی  و  احم��دی 
کاربردی برای مدیران است که در خصوص 
دالی��ل ایجاد تنش ش��غلی، پیامدهای آن و 
مهارت های مدیریت تنش ها به ش��ما نکاتی 

را می آموزد. 
در بخش��ی از ای��ن کت��اب آمده اس��ت: 

راهبردی که برای رفع تنش در س��ازمان به 
کار گرفته می ش��ود باید دارای الگو عمومی 

 وی��ژه ای باش��د. در ابت��دا عوام��ل اصلی و 
تنش زای شغلی در سازمان شناسایی شوند؛ 

عوامل��ی نظی��ر فرهنگ و س��بک مدیریت، 
برنامه کاری غیر منعطف، ارتباطات نامناسب 
در محیط کار. برای شناس��ایی بهتر عوامل 
تن��ش زا باید آن را به درس��تی ارزیابی کرد. 
این کار از طریق توزیع پرسش نامه در بین 

کارکنان و. . . صورت می گیرد. 
همچنین در بخش��ی دیگ��ر از این کتاب 
آم��ده اس��ت: س��ازمان ها معیاره��ای کمی 
شناخته ش��ده ای از س��طح تنش دارند که 
عمومی تری��ن این معیارها آمار غیبت از کار 
اس��ت و این درصد، غیب��ت روزانه کارکنان 
را از محیط کار نش��ان می دهد. اما نمی توان 
نتیج��ه گرفت که یک ش��رکت ب��ا باالترین 
میزان کارگریزی لزوما پرتنش ترین شرکت 
اس��ت. زیرا برخی صنایع و مش��اغل بیشتر 
در معرض کارگریزی هس��تند، پس احتمال 
آسیب دیدگی و صدمه کارکنان مشغول به 
کار در این صنایع و مش��اغل بسیار باالست. 
در حقیقت بس��یاری از ش��رکت ها از حضور 
کارکنانی که دچار تنش هس��تند و در واقع 
می توان گفت که حضور یا غیبت ش��ان هیچ 
تفاوتی در روند کاری س��ازمان ندارد و نکته 
جال��ب این اس��ت که این کارکن��ان حضور 
در محیط کار را ب��ه ماندن در خانه ترجیح 

می دهند. 
ای��ن کتاب دارای 7 فص��ل و 218 صفحه 
است که توسط انتشارات دفتر پژوهش های 

فرهنگی منتشر شده است. 

 پیامدهای پخش ویدئوی زنده دلخراش توسط سرویس فیس بوک 

بازاریابی محتواداستان مرگ و زندگی: نیاز فوری فیس بوک به ایجاد تغییرات
احتم��اال در م��ورد بازاریاب��ی محتوا اطالعات��ی دارید. 
بازاریاب��ی محتوا نوعی از بازاریابی اس��ت که با اس��تفاده 
از تولید و به اش��تراک گذاری محت��وا )متن، فیلم، صوت، 
اینفوگرافی��ک و…( تالش می کند تا مش��تریان را جذب 
و حفظ کند. این نوع بازاریابی روش��ی بسیار خوب برای 
بهبود رتبه س��ایت در جس��ت وجوهای گوگل و افزایش 
ترافیک سایت است. اغلب متخصصان سئو از به کارگیری 
بازاریاب��ی محت��وا یک ه��دف را دنبال می کنن��د؛ ایجاد 
لینک ه��ای ورودی برای س��ایت. هرچند این کار بس��یار 
باارزش است ولی دنبال کردن این استراتژی بدون اهداف 
بلندپروازانه تر باعث می شود فرصت ها را از دست بدهید. 
حتی اگر در یک شرکت بزرگ کار می کنید، برندسازی 
شخصی برای حضور موفق در صنعت عامل کلیدی است. 
این کار نه تنها برای ش��رکت مفید است، بلکه برای خود 
فرد نیز فواید زیادی دارد. برند ش��خصی متعالی می تواند 
باعث فرصت های جدیدی ش��ود. ام��روزه متخصصان در 
کنار تالش هایش��ان برای کسب وکار، سعی می کنند برند 
ش��خصی خ��ود را نیز بس��ازند تا منبع��ی قدرتمند برای 

بازاریابی و کارآفرینی شود. 
نوآوران موفقی در دنیا وجود دارند که س��عی می کنند 
با نوش��تن محتوای ارزشمند و منظم برند شخصی شان را 
بس��ازند. آنها در این محتواها دانش خود را به اش��تراک 
می گذارن��د. هرک��دام بالگ��ی دارن��د که به ط��ور مرتب 
به روزرسانی می شود. مطالب ش��ان در اجتماعات مجازی 
به اش��تراک گذاشته می شود و بحث های زیادی روی آنها 

در شبکه های اجتماعی صورت می گیرد. 
مهم ترین درس��ی ک��ه می توان از این اف��راد یاد گرفت 
این اس��ت که اگرچه آنها تولیدکنندگان خوبی در حوزه 
محتوا هس��تند اما هدف شان از نوش��تن اهدافی همانند 
س��ئو یا ایجاد لینک نیست، بلکه برای به اشتراک گذاری 
و  وقتی ش��رکت ها  می نویس��ند.  مطل��ب  دانش ش��ان 
نویس��ندگان متوجه ش��وند مقصودش��ان از تولید محتوا 
بایستی به اشتراک گذاری دانش باشد، برندسازی شخصی 

به صورت طبیعی انجام می شود. 

اعتبارسازی
محتوای ارزش��مند ک��ه در دل خوانن��دگان نفوذ کند 
باع��ث اعتبار می ش��ود. محتوای روش��نگرانه که بحث را 
هدای��ت می کند، ایده ها را کامل می کند، مس��ائل را حل 
می کند یا مهارت های ارزشمندی را یاد می دهد، اعتبار را 
تقویت می کند و تصویر مثبتی را از نویسنده در آن حوزه 
ایج��اد می کند. در این ص��ورت درهای جدیدی روی این 
متخصصان باز می شود مثل دعوت برای سخنرانی کردن، 

قراردادهای مشاوره  ای باارزش و …
عالوه بر پس��ت های بالگ، اعتبار از به اش��تراک گذاری 
محتوا از روش های گوناگون مثل پادکس��ت ها، ویدئوها و 
رس��انه های اجتماعی نیز به  دست می آید. در این صورت 
اعتبارت��ان بهتر و س��ریع تر از آنچه تصور می کنید رش��د 

خواهد کرد. 

رابطه سازی
بس��یاری از متخصصانی که برند ش��خصی قوی دارند 
پیش��نهاد هایی از افرادی که آنها را نمی شناسند دریافت 
می کنند. آنها محتوای تولیدش��ده توسط این متخصصان 

را خوانده  و پی به خبرگی شان برده اند. 
این کار را می توان با تولید محتوایی که افراد عالقه مند 
به خواندنشان هس��تند انجام داد. اگر خواننده از مطالعه 
مقاله هیچ اطالعات کاربردی به دس��ت نیاورد، آن مقاله 
نخواهد توانس��ت نقش��ی در س��اخت برند شخصی شما 

داشته باشد. 
خوانندگان احس��اس یک رابطه ش��خصی با پست های 
مولف��ی دارند که به ط��ور منظم مطالب��ش را می خوانند. 
با کمک بحث های آنالی��ن از طریق کامنت ها و ایمیل ها 
می توانی��د رواب��ط ق��وی ایجاد کنی��د که اغل��ب باعث 

فرصت های خوبی در کسب وکار شما می شود. 

پیدا شدن فرصت های کسب وکار
وقت��ی ش��ما موفق ش��دید خودت��ان را به عن��وان یک 
متخص��ص در ی��ک ح��وزه معرفی کنید، ب��ا فرصت های 
مختلف کس��ب وکار مواجه خواهید ش��د؛ از درخواس��ت 
مصاحبه ش��غلی تا مصاحبه با رادیو. ساخت برند شخصی 
یک فرآیند مداوم است و باید از فرصت های جذاب تا حد 
امکان اس��تفاده کرد. این کار باعث ش��تاب  بخشیدن به 
رشد برند شخصی ش��ما می شود و به ایجاد روابط جدید 

کمک می کند. 
بس��یاری از فرصت های کس��ب وکار ک��ه در این زمینه 
پیش می آید از ش��رکت هایی اس��ت که می خواهند روی 
دانشی که در محتوای تولیدی وجود دارد سرمایه گذاری 
کنن��د. برای مثال یک تحلیلگر رس��انه های اجتماعی که 
مقال��ه ای درباره اس��تفاده از رس��انه های اجتماعی برای 
افزایش فروش تجارت الکترونیک می نویسد ممکن است 
از ش��رکتی که خواهان این موضوع اس��ت پیشنهاد هایی 

دریافت کند. 
همیش��ه در م��ورد چیزی بنویس��ید ک��ه به خوبی آن 
را می دانی��د. فرض کنی��د اگر یک تحلیلگر رس��انه های 
اجتماعی به دنبال مش��تریان بیش��تر اس��ت ک��ه نیاز به 
راهنمایی در مورد بازاریابی در اینستاگرام دارند باید یک 

کتاب در مورد بازاریابی با اینستاگرام بنویسد. 

آینده  سازی
به کارگیری روابط ش��کل گرفته شده و محتوای تولیدی 
می تواند باعث فرصت های جدید و ارزش��مند شود. برای 
مثال بس��یاری از نویس��ندگان بالگ ها مقاالتی منتش��ر 
می کنن��د که باعث ایجاد فرصت هایی برای س��خنرانی یا 

کارگاه هایی برای شرکت های بزرگ می شود. 
ام��روزه تولید محتوای آنالین خ��وب، نمایانگر دانش و 

تخصص شماست. 
محتوایی خوب اس��ت که در پاس��خ به س��واالت سایر 
افراد باش��د و از آنجا که س��واالت افراد پیوس��ته در حال 
تغییر اس��ت ش��ما نیز باید مدام خود را به روز کنید. پس 
سراغ حوزه ای بروید که به آن عالقه دارید و تمایل دارید 

پیوسته در آن مطلب بیاموزید. 
ارائه پاس��خ به آنچه مش��تریان بالقوه در فضای مجازی 
ب��ه دنب��ال آن هس��تند نه تنه��ا ارزش ایج��اد می کن��د 
بلک��ه باعث ایجاد دنی��ای بهتر نیز می ش��ود و البته برند 
ش��خصی خودتان را نیز ارتقا می دهد. بنابراین هدف تان 
از تولی��د محتوا افزایش بازدید و س��اخت لینک نباش��د 
بلکه به س��اخت روابط ارزش��مند، ارتقای برند شخصی و 

تبدیل شدن به یک نویسنده قابل بیندیشید. 
cetka. ir :منبع

آیا کسب وکار شما برای مشتری جالب 
است و همه به شما عالقه دارند؟ 

از ای��ن مقاله اس��تفاده کنید تا به ش��ما کمک کند متوجه 
شوید چطور ارتباط بهتری با مشتریان خود برقرار کنید؟ 

این روزها ش��کایتی که اغلب در میان رهبران کس��ب و کار 
شنیده می شود این است که هر روز نتیجه گرفتن از تالش های 
بازاریابی س��خت و سخت تر می شود. به هر حال مشکل اصلی 
بیش��تر شرکت ها، اس��تفاده از روش های سنتی منتشر کردن 
ه��ر چی��زی در ش��بکه های اجتماعی برای جذب مش��تریان 
جدید و ایجاد آگاهی اس��ت و این مشکلی نهفته است. بیشتر 
کسب و کارها هنوز با مش��تریان خود طوری صحبت می کنند 
تا در نظر آنها جذاب به نظر بیایند اما مشتریان اشتیاق کمی 

نسبت به صحبت درباره این گونه موارد دارند. 
در دنی��ای امروز فضای کس��ب وکارها به س��مت برقراری 
ارتباط مؤثر و پایاپای با مش��تری پیش رفته اند و این موضوع 
باعث رش��د کس��ب و کارها خواهد ش��د. این مفهوم جدیدی 
نیس��ت و در رویکرد اصلی فضای کسب و کار، شما تنها زمانی 
می توانید به رش��د و توس��عه فکر کنید که روابط بهتری را با 

مشتریان بسازید. 
دی��ل کارنگی در کتاب آیین دوس��ت یابی و تأثیرگذاری بر 
اف��راد که در ایران نیز با همین نام ترجمه و به چاپ رس��یده 
اس��ت می گوید: »ش��ما می توانید دوس��تان بیش��تری را در 
دوماه با ایج��اد عالقه در دیگران به وج��ود آورید و همچنین 
ش��ما می توانید طی دو س��ال تالش کنید تا دیگران به ش��ما 

عالقه مند شوند!« 
با در نظر گرفتن این دو س��ناریو، تمامی کس��ب و کارها نیاز 

دارند تعادل را برهم بزنند: 
1- تصور کنید در یک مهمانی هس��تید و فردی را مالقات 
می کنید که دائماً در مورد خودش صحبت می کند، این کاماًل 

طبیعی است که شما خسته خواهید شد. درست است؟ 
2- در همان مهمانی تصور کنید فردی را مالقات می کنید 
و درمورد شما س��واالت مناسبی را می پرسد، ممکن است دو 
واکنش از خود نش��ان دهد که کام��اًل به رفتارهای فیزیکی و 
احساسی شما در همان زمان بستگی دارد. هنگامی که مکالمه 
شما به اتمام می رسد، احس��اس می کنید آن فرد می توانست 
دوست خوبی برای شما باشد و اینکه چقدر شنونده خوبی بود 
و ش��ما احساس نمی کنید که در حال بازجویی هستید و این 

مورد باعث نگرانی شما نیست. 
اینها تنها دو مثال بودند اما به شما یک ارتباط قوی و عالی 
را نش��ان داد چه در زندگی شخص و چه در زندگی کاری، به 
غیر از چیزهایی همانند اعتم��اد و احترام، ارتباط بر دو اصل 

زیر استوار است: 
-عالقه مند بودن

-جالب بودن
منظور این است که شما ممکن است جالب به نظر برسید یا 
عالقه مندی خود را به کسی یا چیزی نشان دهید تا بتوانید با 
او سرصحبت را باز کنید، اما این  کار شما باید به طور پیوسته 
ادامه داشته باشد تا مشتریان به شما عالقه مند شوند یا اینکه 

بتوانید یک رابطه را حفظ و نگهداری کنید. 

روش کاربرد
باوجود اینکه بیش��تر اطالعات مختص روش های بازاریابی 
س��نتی هس��تند، در بهترین حالت هیچ کدام مؤثر نیستند و 
حتی بس��یار بد و کاماًل بی اثر هستند، بیشتر شرکت همچنان 
بر آن اص��رار می ورزند و صحبت کردن با مش��تریان را ادامه 

می دهند. 
به هرحال برای ایجاد یک ارتباط پایدار با مشتریان نیازمند 
ی��ک رویکرد متفاوت هس��تید و یکی از آنه��ا رویکرد ترکیب 

جالب بودن و عالقه مند بودن است.
ب��رای اینکه ببینی��د باید چه کاری ب��ا بازاریابی خود انجام 
دهید و اگر یک فرصت فوق العاده را برای س��اخت یک ارتباط 
بهتر با مش��تریان تان از دس��ت داده اید، به سواالت زیر پاسخ 

دهید: 
- چ��ه چیزی و چ��ه مقدار از آمیخت��ه بازاریابی من تالش 
می کن��د ب��رای جل��ب توجه کس��ی یا ب��رای به دس��ت آورد 

عالقه مندی کسی به من جذاب باشد؟ 
- چ��ه چی��زی و چه مق��دار از آمیخت��ه بازاریابی من روی 
جلب توجه مش��تریان متمرکز ش��ده اس��ت و آیا برای ایجاد 
عالقه مندی در آنها، با آنها در ارتباط هس��تید و به آنها کمک 

می کنید یا خیر؟ 
- چه چیزی باعث ایجاد توازن بین این دو می شود؟ 

آمیخت��ه بازاریاب��ی که بس��یاری آن را با ن��ام4P بازاریابی 
می شناسند، ابزاری توانمند است که می تواند به بازاریابان در 

تعریف استراتژی های بازاریابی کمک کند. 
بازاریاب��ان از این ابزار برای تعیین پاس��خ های مناس��ب به 

بخش های مورد نظرشان در بازار استفاده می کنند. 
نباید فراموش کرد که آمیخته بازاریابی آن دسته از عواملی 
هستند که تحت کنترل مدیریت است و می توان ادعا کرد که 
اکثر برنامه ها و تصمیمات بازاریابی براساس یکی از این چهار 

زمینه اتخاد می شوند: 
- Product یا محصول 

- Price  یا قیمت
-Place Distribution یا توزیع

- Promotion  یا ترفیع
از آنج��ا ک��ه این چه��ار عام��ل در کنترل مدیریت اس��ت، 
می ت��وان با ایجاد تغییر در آنها به س��طح رضایت باالتری در 
بین مشتریان خود دست یابند و احتماالً سهم خود را از بازار 

افزایش دهند. 
و اینها 3P دیگر اس��ت ک��ه به آمیخت��ه بازاریابی خدمات 

اضافه شده است! 
Process فرآیند -
People اشخاص -

Physical Evidence شواهد فیزیکی -
بس��یاری از متون 7P را به عن��وان آمیخته بازاریابی معرفی 

کرده اند و کیفیت را در آن ندانسته اند. 
Productivity and quality بهره وری و کیفیت

فیلیپ کاتلر می گوید خدمت را فعالیت یا منفعتی ناملموس 
تعریف می کنیم که یک طرف به طرف دیگر عرضه می کند و 
مالکی��ت چیزی را به دنبال ندارد. همه ما هر روزه از خدمات 
بهره مند می ش��ویم. در خانه وقتی تلویزیون تماشا می کنیم یا 
ب��ا تلفن صحب��ت می کنیم یا وقتی به مرک��ز درمانی مراجعه 

می کنیم در واقع در حال استفاده از خدمات هستیم. 
پاس��خ به سواالت مطرح شده به ش��ما سرنخ هایی را درباره 
شناس��ایی ش��کاف های بین ترکیب جذابی��ت و عالقه مندی 

می دهد. 
www. hatamtehrani. com
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شماره 778

برای مطالعه 684 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ: با گسترش ش��بکه های اجتماعی و فضای مجازی 
کسب وکارها نیز از این ابزارها بی بهره نمانده اند و بسیاری از 
آنها از طریق این شبکه ها دیده شده اند. از این رو برای اینکه 
بتوانی��د به خوبی از این ابزار بهره ببرید و دیده ش��وید ابتدا 
باید با کارکردهای اینس��تاگرام به خوبی آشنا شوید. ممکن 
اس��ت در روزهای ابتدایی افرادی هم به س��راغ تان بیایند و 

از کس��ب وکارتان سواالتی بپرسند. پیش��نهاد می کنیم وارد 
فضای خصوصی اشخاص شوید و اگر شماره تماس شرکتی 
خاص در صفحه اینستاگرام وجود دارد با آنها مستقیما وارد 
گفت وگو شوید. هشتگ ها نیز کاربردهای بسیاری دارند که 
می توانند به ش��ما کمک کنند. بسیاری از افراد می توانند به 
وس��یله هش��تگ به صفحه ش��ما راه یابند. از طرفی تصاویر 
نیز بس��یار موثر هستند و می توانند  روی بازدیدهای صفحه 
ش��ما تاثی��ر بگذارن��د و آن را افزایش دهن��د. می توانید در 

برخی از پس��ت های خود از عکس کارمندان تان نیز استفاده 
کنید. بهتر اس��ت این عکس ها مرتبط با کار ش��ما باش��ند. 
همچنین به روز کردن صفحه شخصی تان را هرگز فراموش 
نکنی��د. فراموش نکنید که ارتباط ی��ک طرفه هرگز کمکی 
به رش��د کسب و کار شما نمی کند، بنابراین اگر می خواهید 
روی مخاطبان ت��ان تاثیر بگذارید خ��ود را ملزم کنید که به 
صفحات مخاطبان تان نیز س��ر بزنید و در بحث هایی که آنها 

به اشتراک می گذارند شرکت کنید.

کسب و کار در اینستاگرام

سوال: مدیریت کسب وکاری را بر عهده دارم و قصد دارم از طریق فضای مجازی و اینستاگرام نیز تعداد مشتریان خود را بیشتر کنم. لطفا 
در این زمینه مرا راهنمایی کنید. کلینیک کسب و کار

به��ره وری پایی��ن و نارضایت��ی 
کارکن��ان دو چال��ش همیش��گی 
مدی��ران و صاحب��ان کس��ب وکار 
اس��ت؛ دو چالش��ی ک��ه ان��دازه 
س��ازمان،  جغرافی��ای  س��ازمان، 
رویکردهای  و  س��ازمان  س��اختار 
مدیریت��ی تأثی��ری در موجودیت 
آنه��ا ن��دارد. در هرکج��ای جهان 
کس��ب وکاری  چ��ه  باش��ید، 
چندملیتی داش��ته باشید چه یک 
فروشگاه کوچک، چه از مدرن ترین 
الگوهای مدیریتی استفاده کنید یا 
از س��نتی ترین آنها، همواره با این 
دو چالش روبه رو خواهید بود. این 
معیاره��ا تنها بر تن��وع و ابعاد این 

چالش ها تأثیرگذار هستند. 
ام��ا در براب��ر ای��ن دو چال��ش  
سوال هایی همواره به ذهن خطور 

می کند. 
1- چ��را این چالش ه��ا همواره 

وجود دارند؟ 
2- ریشه این دو چالش چیست 

و چرا به وجود می آیند؟ 
3- کج��ا باید به دنب��ال این دو 

چالش گشت؟ 
4- راه��کار مواجه��ه ب��ا ای��ن 

چالش ها چیست؟ 
سه س��وال ابتدایی س��وال هایی 
هس��تند که پاس��خ های گوناگونی 
برای آنها وجود دارد. متناس��ب با 
نوع و ابعاد س��ازمان، سیاست های 
س��ازمان، جغرافی��ای س��ازمان و 
دیگر ش��اخصه های یک س��ازمان 
گاه  و  متف��اوت  جواب ه��ا  ای��ن 

منحصربه فرد خواهد بود. 
ام��ا چهارمی��ن س��وال همواره 
پاس��خی یکس��ان خواهد داش��ت 
و آن بازمهندس��ی فرآیند اس��ت. 
بازمهندس��ی مجموع��ه تغییراتی 
اس��ت ک��ه در اجزای س��اختاری 
سلس��له مراتب،  مانن��د  فرآین��د 
و  روش ه��ا  ابزاره��ا،  عملی��ات، 
شاخص های ارزیابی عملکرد ایجاد 
می شود تا بهبودهای ملموسی در 
ایجاد  فرآیند  عملک��رد  معیارهای 
ش��ود؛ معیارهایی که مس��تقیم یا 
غیرمستقیم بر دو چالش اصلی ما 
یعنی بهره وری و رضایت کارکنان 

تأثیرگذار هستند. 
جنبه ه��ا و اج��زای س��اختاری 
فرآین��د را ک��ه م��ورد بازنگری و 
بازطراحی قرار می گیرند می ش��ود 
به دو دس��ته جنبه های س��خت و 
نرم تقس��یم بندی کرد. جنبه های 
چارچوب ه��ا،  ش��امل  س��خت 
روش ها، ابزارها و شاخص هاس��ت 
و جنبه های نرم روابط غیررسمی، 
احساس��ات، خصوصیات رفتاری و 
هیجانات کاری کارکنان در محیط 

کار را دربر می گیرد. 

جنبه ه��ای س��خت بیش��تر در 
جنبه های  و  مهندسی  راهکارهای 
ن��رم بیش��تر در راهکارهای منابع 
انس��انی موردتوجه قرار می گیرند، 
اما امروز محققانی مانند ایوه موری 
در نتای��ج تحقیقات خ��ود کارایی 
این جنبه ها را در کس��ب وکارهای 
کالس جهانی زیر سوال می برند و 
آنها را منس��وخ می نامند، اما چرا 
اغلب ای��ن دو رویک��رد در بهبود 
فرآیند م��ا را به نتایج مورد انتظار 

نمی رساند؟ 
در ادامه باید فلسفه راهکارهای 
بازمهندسی فرآیند را بررسی کرد. 
ب��ا نگاهی دقیق تر به این راهکارها 
و نتای��ج آنها درمی یابی��م که این 
راهکاره��ا تنها یک هدف را دنبال 

می کنند.
 این هدف ایجاد نظم ساختاری 
در فرآیند است. درواقع چیزی که 
س��ازمان و فرآین��د و اجزای آن را 
آزار داده و فرس��وده می کند و آن 
را از کارایی مطل��وب دور می کند 
بی نظم��ی اس��ت. بی نظمی ه��ای 
رفت��اری،  س��اختاری،  محیط��ی، 
و  تصمیم گی��ری  بی نظم��ی 
بی نظمی بازخوردی مهم ترین این 
بی نظمی ها هستند. بی نظمی هایی 
که درنهایت به مش��تریان سازمان 
اصل��ی  بنی��ان  و  انتقال یافت��ه 
کس��ب وکار را تح��ت تأثی��ر قرار 

می دهند. 
مجموعه اقداماتی که سازمان ها 
در قالب راهکارهای س��خت و نرم 
در پی��ش می گیرند ب��رای مبارزه 
و مقابل��ه با این بی نظمی هاس��ت. 
اقداماتی که امروز در کش��ور ما و 
در کس��ب وکارها بسیار رواج دارد، 

عبارت است از: 
و  س��اختار  -بازمهندس��ی 

فرآیندهای سازمانی
- به کارگیری نظام های مدیریتی 

استاندارد
- طراح��ی نظام های انگیزش��ی 

کارکنان
- طراح��ی نظام ه��ای ارزیاب��ی 
به کارگیری  و  س��ازمان  عملک��رد 

شاخص های عملکردی
- به کارگی��ری نظام های گردش 

شغلی
فرآینده��ا  ک��ردن  مکانی��زه   -
نظام ه��ای  به کارگی��ری  و 

خودکارسازی.
اغلب س��ازمان ها در کش��ور ما 
در طول حیات خود دس��ت کم به 
سراغ یکی از این راهکارها رفته اند 
و البته کمتر س��ازمانی را می توان 
یافت که به نتایج مورد انتظار خود 

دست یافته باشد. 
اما همانطور که گفته شد در این 

زمینه دو سوال مطرح می شود. 
راهکاره��ا  ای��ن  چ��را   -1

توس��عه یافته  کش��ورهای  در 
منسوخ شده است و راهکار آنها در 

برخورد با مشکالت چیست؟ 
در  راهکاره��ا  ای��ن  چ��را   -2
توس��عه یافته  کمت��ر  کش��ورهای 
به کار  ای��ران( همچن��ان  )مانن��د 
می رود و راهکار نهایی ما برای این 

رویارویی چیست؟ 
در پاس��خ ب��ه س��وال نخس��ت، 
ابت��دا بای��د به ای��ن نکت��ه توجه 
داش��ت که اغل��ب ای��ن راهکارها 
از هر دو دس��ته س��خت و نرم، در 
کش��ورهای توس��عه یافته عم��ری 
بی��ش از نیم ق��رن دارن��د و امروزه 
تنه��ا در جزییات آنها ی��ا ابزارهای 
اجرایی آنه��ا بازنگری هایی صورت 
بنابراین کس��ب وکارهای  می گیرد. 
کش��ورهای توس��عه یافته درس��ت 
به اندازه عمر ای��ن ابزارها به دنبال 
دس��تیابی ب��ه نظم س��اختاری در 
نظ��ام کس��ب وکار خ��ود بوده اند. 
بدون شک پیش��رفت های به وجود 
آم��ده در عل��وم مدیریت��ی و نی��ز 
پیش��رفت های مداوم ایجادشده در 
کیفیت و کمیت این کس��ب وکارها 
در سطح جهانی، ناشی از دستیابی 
به همین نظم س��اختاری اس��ت؛ 
نظمی که در تم��ام اجزای فرآیند 
آنها ریش��ه دوانده اس��ت، اما هنوز 
ه��م حلقه های مفقوده ای در بهبود 
بیش  از پیش این سیستم ها وجود 
دارد؛ حلق��ه مفق��وده ای ک��ه ایوه 
موری به درستی آن را یافته و به آن 
اشاره می کند. این حلقه را می توان 
همان »نظم ارتباطی« دانس��ت که 
موری از آن ب��ه نام  »همکاری« و  

»یکپارچه سازی« نام می برد. 

راهکارهای بهبود در کالس 
جهانی 

انس��ان  ک��ه  سیس��تم هایی  در 
به عنوان یک��ی از اجزای اصلی آن 
ش��ناخته می ش��ود، ایجاد نظم در 
فرآینده��ا و اج��زای مختل��ف آن 
نیازمندی ها  جوابگ��وی  به تنهایی 
و بهبوددهن��ده عملکرد سیس��تم 

نخواهد بود. 
اس��تفاده بیش ازحد از ابزارها و 
راهکارهای یادشده می تواند باعث 
پیچیدگی ها  ناخواس��ته  افزای��ش 
ش��ود و نتایج معکوس��ی به همراه 

داشته باشد. 
نکت��ه اساس��ی دیگ��ر در ای��ن 
ارتباطی  نظ��م  ایجاد  سیس��تم ها 
بین این اج��زا و به خصوص ایجاد 
نظم ارتباطی بین اجزای انسانی و 
غیرانسانی و بین اجزای انسانی با 

یکدیگر است.
 کلید طالی��ی بهب��ود عملکرد 
این سیس��تم ها تعامل و همکاری 
اجزای آنه��ا و به خصوص تعامل و 
همکاری کارکنان و انسجام بخشی 

و هدفمندک��ردن این همکاری در 
راس��تای اهداف س��ازمان اس��ت. 
درست زمانی که سازمان ها احساس 
می کنند به سطح مطلوبی از نظم 
در  باید  دس��ت یافته اند  ساختاری 
جه��ت هماهنگ��ی و هم��کاری و 
هم افزایی هرچه بیش��تر این اجزا 
قدم بردارند. موری برای دستیابی 
به این هدف، رویکرد »ساده سازی 
هوشمند« را ارائه می دهد و شش 
رکن مدیریتی زیر را در چارچوب 

آن پیشنهاد می دهد: 
کارکنان ت��ان  کنی��د  درک   -1

دقیقاً چه کاری انجام می دهند 
2- مدیران و یکپارچه س��ازهای 
س��ازمان خود را تقوی��ت کنید و 

توانمندی آنها را افزایش دهید 
3- تعداد بیش��تری از کارکنان 
را درگیر همکاری و تصمیم گیری 

کنید 
حلقه ه��ای  ایج��اد  ب��ا   -4
در  را  آینده نگ��ری  بازخ��وردی، 

کارکنان تان افزایش دهید 
5- رواب��ط متقاب��ل کارکنان را 
افزای��ش دهی��د و خودکفایی های 

ناکارآمد را حذف کنید 
هم��کاری  ک��ه  کارکنان��ی   -6
می کنن��د تش��ویق و آنه��ا را که 

همکاری نمی کنند تنبیه کنید. 
م��وری از مدیرعام��ل ش��رکت 
Lego نقل قول می کند:  »سرزنش 
و تنبیه کارکنان به خاطر شکست 
نیس��ت، به خاطر کمک نکردن و 
کمک نخواس��تن آنهاس��ت.« این 
اهمی��ت موضوع  به خوبی  جمل��ه 
هم��کاری را در توس��عه عملکرد 

سازمان نشان می دهد. 
موری  نهای��ی  راهکار  بنابرای��ن 
برای توسعه عملکرد سازمان هایی 
ازاین دست، کاهش پیچیدگی ها و 
قواعد غیرضروری و بیش ازحد نیاز 
و توس��عه توانمن��دی کارکنان در 
همکاری و برقراری ارتباط متقابل 

با یکدیگر است. 

راهکارهای بهبود در اقتصاد 
کمتر  توسعه یافته

اما در پاسخ به س��وال دوم باید 
گف��ت س��ازمان های موج��ود در 
کش��ور ما با در نظر داش��تن تمام 
اقتص��ادی،  سیاس��ی،  تح��والت 
اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر 
و الگوهای نامناسب مدیریتی هنوز 
دچار آشفتگی ساختاری هستند. 

مدی��ران ت��الش می کنن��د ب��ا 
به کارگی��ری راهکارهای مختلف و 
متنوع از س��خت و نرم یا ترکیبی 
از هر دو، تغییراتی را در س��ازمان 
و فرآینده��ای خود ایج��اد کنند 
که منجر به افزای��ش بهره وری یا 
رضای��ت کارکنان یا هردو ش��ود، 
اما آنچه مش��خص اس��ت بسیاری 

از ای��ن تالش ها ن��اکام می ماند یا 
نتای��ج دلخواه را به هم��راه ندارد. 
علت ای��ن ناکارآم��دی را می توان 
در ع��دم درک صحیح از فلس��فه 
ابزارها جست وجو  به کارگیری این 
کرد. منطقی ساده که همان ایجاد 

نظم ساختاری است.
درک  چنی��ن  ایج��اد  ب��دون   
صحیحی، استفاده از این راهکارها 
نه تنها ب��ه ایجاد نظ��م در اجزای 
نخواهد  منج��ر  مختلف س��ازمان 
شد بلکه با افزایش پیچیدگی های 
غیرض��روری،  و  غیرمنطق��ی 
پیچیدگی ه��ای  ب��ر  ناخواس��ته 

سازمان خواهد افزود. 
ای��ن  نمونه ه��ای  بارزتری��ن  از 
تالش ها را که بیش��تر متخصصان 
خ��ود  حرف��ه ای  تجربه ه��ای  در 
ب��ا آن مواج��ه بوده ان��د، می توان 
به کارگیری ناکارآمد سیس��تم های 
مدل ه��ای  و  کیفی��ت  مدیری��ت 
س��رآمدی ی��ا تج��ارب ناموفق در 
طراحی و به کارگیری سیستم های 
یکپارچه مدیریت منابع س��ازمان  

»ERP« برشمرد. 
ب��ا توجه ب��ه مطالب بیان ش��ده 
کمت��ر  س��ازمان های  راه��کار 
توس��عه یافته در توسعه عملکرد را 
می توان در دو بخش تقسیم بندی 
کرد؛ نخست ایجاد نظم ساختاری 
توس��عه  س��پس  و  س��ازمان  در 

توانمندی های سازمانی. 
برای دستیابی به نظم ساختاری 
می ت��وان از پنج گام زیر اس��تفاده 

کرد. 
1- س��ازمان و اجزای س��ازمان 

خود را به درستی بشناسید 
2- بی نظم��ی و نموده��ای آن 
را در س��ازمان خود به درس��تی و 

روشنی تعریف کنید 
3- بی نظمی و الگوهای بی نظمی 
را در سازمان خود شناسایی کنید 
4- س��ازمان خ��ود را در جهت 
ح��ذف ی��ا کاه��ش بی نظمی ه��ا 
بازنگ��ری کنی��د )از راهکاره��ای 
بازمهندسی فرآیند بهره بگیرید(. 

تقوی��ت  و  آم��وزش  ب��ا   -5
را  نظم  چارچوب ه��ای س��ازمانی 

نهادینه کنید. 
در بخش دوم و پس از دستیابی 
به س��طح مطلوبی از نظم یافتگی 
اجزای س��ازمان به دنبال توس��عه 
از  س��ازمان خود  توانمندی ه��ای 
طریق توس��عه همکاری اجزای آن 

و ایجاد نظم ارتباطی باشید. 
در پای��ان می توان گفت مدیران 
کس��ب وکار برای توس��عه عملکرد 
س��ازمان خود نخست باید چالش 
اصل��ی خ��ود را ب��ا یافتن پاس��خ 
درس��تی برای این سوال شناسایی 
و رتبه بن��دی کنند: »آش��فتگی یا 

پیچیدگی؟« 

 باز مهندسی فرآیند
راهکار مقابله با چالش های کسب وکار

ارتباط

کارآفرینی پشت تریبون

»مش��غول به چه کاری هستی؟ روزنامه نگاری می کنم. تا 
کی می خواهی برای دیگران کار کنی و دیگران استخدامت 
کنند تا به واس��طه تو به آرزوهای شان برسند!« این آخرین 
دیالوگ بنده با یکی از دوس��تان مدعی توسعه کارآفرینی و 
راه اندازی کس��ب و کار بود؛ دیالوگی آشنا که شاید به گوش 
کمتر کس��ی نخورده باشد. از این دست جمالت در دو سه 
سال اخیر کم نشنیده ایم که چرا برای دیگران کار می کنی، 
چ��را کار دولت��ی و کارمن��دی، چرا خودت کس��ب و کاری 
راه اندازی نمی کنی و تا کی می خواهی ادامه تحصیل بدهی 
و هزاران چرای دیگر. نگاه ه��ای صرفاً هیجانی و بدون فکر 
در زمینه کارآفرینی و تش��ویق به آن، که در حال گسترش 
است. شاید روزی نباش��د که سمیناری یا همایشی در باب 
کارآفرینی و اس��تارتاپ و از این دس��ت مقوله ها در کش��ور 
برگزار نشود که در آن تمام مشاغل به سخره گرفته نشود و 

تشویق جوانان به کارآفرینی صورت نگیرد. 
تبلیغات همایش هایی با عنوان »کارمندی یا کارآفرینی« 
در همه جا مش��اهده می ش��ود؛ تبلیغاتی که گاه در زیر آن 
نوش��ته اند »گواهی ش��رکت در دوره نیز اعطا می ش��ود« و 
معلوم نیست اگر هدف تربیت و تشویق افراد برای کارآفرین 
ش��دن اس��ت پس گواهی حض��ور در یک س��یمنار به چه 
کارش��ان می آید. روی��ا پردازی و نادی��ده گرفتن واقعیات و 
دیدگاه هیجانی یکی از آس��یب های جدی این حوزه است؛ 
آس��یبی جدی که باع��ث رش��د قارچ گونه اس��تارتاپ ها و 
دیدگاه های کارآفرینانه در کشور شده و در آینده ای نزدیک 

سرخوردگی و ناامیدی را در پی خواهد داشت. 
قطعاً قصد نگارنده این مطلب مخالفت با بسترسازی برای 
کارآفرینی و راه اندازی کس��ب و کار در اقتصاد کشور نیست 
چرا که اقتصاد کشور نیازمند ورود کارآفرینان و ایجاد شغل 
از این طریق است؛ شغلی که به تولید منجر شود تا موجبات 
رش��د و پیشرفت کشور در س��ایر حوزه ها نیز فراهم شود و 
در چند س��ال اخیر نیز ورود کس��ب و کارهای نوپا مخصوصا 
در زمین��ه فناوری اطالعات، نه تنها موجب اش��تغال جوانان 
تحصیلکرده ش��د، بلکه موجبات رضایت مصرف کنندگان و 
ش��هروندان را نیز فراهم آورده است، اما نگاه های غیرعلمی 
و هیجانی و ش��عارگونه به حدی رس��یده اس��ت که امروزه 
ه��ر فردی ادعای کارآفرینی و تش��ویق غیرمنطقی دیگران 
ب��رای ورود ب��ه این عرص��ه را دارد. فردی که ت��ا دیروز از 
پش��ت میز خ��ود در فالن اداره تکان نخورده اس��ت امروزه 
س��خنران همایش کارآفرینی می شود و چنان جوانان را به 
کارآفرینی تشویق می کند که گویی کارآفرینی با سر دادن 
چهار ش��عار هیجانی عملی می شود. شاید نمونه هایی از این 
نوع دیدگاه های هیجانی و صفر و صدی درگذش��ته کش��ور 

کم نباشد. 
روزگاری تنها راه رس��تگاری جوانان را رفتن به دانش��گاه یا 
اس��تخدام دولتی می دانس��تند. به گونه ای ک��ه دغدغه حجم 
عظیم��ی از جوانان صرفاً رفتن به دانش��گاه و تحصیل در یک 
رشته تحصیلی بود. حال آن رشته تحصیلی و دانشگاه هر چه 
می خواهد باشد، اما فقط اس��م دانشجو روی وی باشد. بعد از 
تحصیل نیز استخدام در یکی از ادارات دولتی، خصوصاً بانک ها 
ی��ا وزارت نفت از امیال آن دوره بود. امروزه همان تفکر با یک 
رویکرد دیگر در حال گس��ترش اس��ت و هر ف��ردی را در هر 
جایگاه ش��غلی، فکری، تحصیلی، سنی و مالی تشویق به رها 
کردن تحصیل و شغل خود با وعده کارآفرین شدن می کند، اما 
یکی از اصول علمی که در فضای کسب و کار باید در نظر گرفته 

شود، تناسب بین شغل و شاغل است. 
ای��ن اصل در یک کالم ب��ه ما می گوید هر فرد با توجه به 
توانایی ه��ا، ویژگی های ش��خصیتی و مهارت و نگرش خود، 

برای چه شغلی ساخته شده است.
 قطعاً ورود به فضای کارآفرینی نیز نیازمند داش��تن یک 
سری ویژگی های فردی است، کمااینکه صاحبان امر امروزه 
برای کارآفرینان س��بک های ش��خصیتی خاصی شناسایی 
کرده ان��د و نمی توان از همه افراد با هر ویژگی ش��خصیتی 
و مهارتی انتظار راه اندازی یک کس��ب و کار شخصی داشت، 
چرا که هر فردی بنا به نگرش و مهارت ش��غلی که دارد به 
دنبال اهدافی است و ممکن است این اهداف و امیال وی در 
یک شغل دولتی یا کار کردن در یک شغل خصوصی تعریف 

شود و یک نسخه پیچیدن برای همه کار اشتباهی است.
 قطعاً نبود نگاه علمی و کارشناس��انه در تش��ویق افراد به 
کارآفرینی می تواند بس��یار خطرناک باش��د و شاید یکی از 
دالیل شکس��ت بی��ش از حد کس��ب و کارهای نوپای ایرانی 

همین مقوله باشد.
 نگاهی ک��ه در آن به جای پرداختن به امیال و آرزوهای 
دوران کودکی، با دیدی واقع نگرانه به دنبال جذب و تشویق 
اف��راد مس��تعد و توانمند، بالفع��ل کردن آن اس��تعدادها، 
ش��ناخت فرصت های و محدودیت های موجود در کش��ور و 
بهره برداری از آنهاست نه آنکه با یک سخنرانی یا نوشته ای 

به دنبال به وجد آوردن و تشویق افراد باشد. 

کارتابل

 شغل یابی آنالین، رویه عادی
 کسب وکار مدرن

آی��ا تاکنون ب��ه این فک��ر کرده اید که برای یافتن ش��غل 
مناس��ب س��ری به اینترن��ت بزنید؟ پیش��رفت های س��ریع 
تکنول��وژی در عص��ر حاضر روی هم��ه امور زندگ��ی تأثیر 
گذاشته است، جست وجوی شغل نیز یکی از این امور است. 
براساس آمارهای ارائه ش��ده، در کشورهای پیشرفته حدود 
نیم��ی از افراد ش��غل خود را به صورت آنالین و با اس��تفاده 
از س��ایت های اینترنت��ی پیدا می کنند. اگرچه در بس��یاری 
از کش��ورها هن��وز خدمات اینترنتی به منظور یافتن ش��غل 
و بسیاری از امور فنی دیگر مورد استفاده قرار نگرفته است، 
با این حال پیش بینی می ش��ود تا پایان سال 2025 بیش از 
80درصد ام��ور روزمره به صورت آنالین انجام گیرد. در این 
ایده قصد داریم چگونگی کس��ب شغل با استفاده از اینترنت 
را بررسی کنیم. در همین راستا چند توصیه مهم را در ادامه 

ذکر خواهیم کرد. 
1 - معموالً چندین س��ایت مش��هور برای جس��ت وجوی 
آگهی های اس��تخدام در فضای مجازی وج��ود دارد. هنگام 
مطالعه این آگهی ها بهتر اس��ت سری به سایت شرکت هایی 
که از آنها خوش تان آمده نیز بزنید. در واقع یکی از مزیت های 
بررس��ی س��ایت ش��رکت ها بهره مندی از اطالعاتی است که 
می تواند به هنگام مصاحبه حضوری برای شما راهگشا باشد. 
نکته دیگر در مورد مطالعه سایت شرکت ها مربوط به رقبای 
تجاری اس��ت. البته این ام��ر موقعی به کارتان می آید که در 
یک شرکت استخدام ش��ده باشید. به این ترتیب می توان با 
جست وجویی ساده در سایت رقبا از اطالعات نسبتا مفیدی 
بهره مند ش��د. با این حال انتظار نداشته باشید که شرکت ها 

تمامی اطالعات شان را در اینترنت به اشتراک گذارند. 
2-رزومه خ��ود را در قالب ایمیل برای ش��رکت موردنظر 
ارس��ال کنید. این کار عالوه بر اینکه در بسیاری از شرکت ها 
ضروری اس��ت، نش��ان دهنده س��ازگاری و هماهنگی تان با 
تکنولوژی های جدید نیز خواهد بود. همچنین به یاد داشته 
باشید که رزومه تان را به صورت فیزیکی نیز ارسال کنید. در 
واقع ایمیل ش��رکت ها ممکن اس��ت به هر علتی حذف شده 
یا مورد مطالعه قرار نگی��رد. بنابراین تکیه بر تکنولوژی های 
جدید باید هماهنگ با موقعیت های خاص )در اینجا احتمال 

حذف پیام ها( باشد. 
3 -عالوه بر اس��تفاده از ابزاره��ای اینترنتی مانند ایمیل، 
ش��ما باید در فضای مجازی قابل دس��ترس نیز باشید. برای 
مثال اگر رزومه تان را به وسیله ایمیل برای شرکت موردنظر 
ارسال کرده و صندوق دریافت تان را چک نکنید، امکان دارد 
پیام ش��رکت را در زمان مناسب مشاهده نکرده و به تبع آن 
ش��انس کسب شغل را از دس��ت بدهید. امروزه نرم افزارهای 
مناسبی در زمینه یادآوری دریافت ایمیل جدید وجود دارد. 
اس��تفاده از ای��ن نرم افزارها می تواند به ش��ما کمک کند تا 

شانس های کسب شغل تان را از دست ندهید. 
4 - حتما تا به حال اسم LinkedIn به گوش تان خورده 
است. در این س��ایت شانس باالیی برای یافتن موقعیت های 
ش��غلی وجود دارد. توصیه ما ثبت نام در این س��ایت و چک 
کردن روزانه گروه هایش اس��ت. شاید در ابتدا نتیجه چندان 
مطلوب��ی نگیرید، با این حال اس��تمرار و پیام  گذاش��تن در 
گروه ه��ای مختلف در نهایت توجه چند ش��رکت را به خود 
جل��ب خواهد ک��رد. همی��ن کار را می توان در ش��بکه های 
اجتماعی دیگر مانند فیس بوک و توییتر نیز انجام داد. البته 
توجه داشته باشید که ماهیت این دو شبکه اجتماعی بر پایه 
 LinkedIn کسب وکار نیست، بنابراین بهترین گزینه همان

است. 
5 - به عنوان توصیه پایانی الزم اس��ت یادآوری کنم که در 
فضای مجازی مطالب مختلفی وجود دارد. برای مثال موتور 
جس��ت وجوگر یاهو قادر است در کس��ری از ثانیه میلیون ها 
مطل��ب را برای ش��ما جس��ت وجو کن��د. بر همین اس��اس 
اس��تفاده از کلیدواژه های مناس��ب نقش غیرقابل انکاری در 
یافتن مطالب موردنظر دارد. در همین راس��تا بهتر اس��ت از 
جس��ت وجوی کلی و مبهم دوری کرده و حتماً نام ش��غل و 
ش��رکت موردنظرت��ان را تایپ کنید، در غی��ر  این صورت با 

میلیون ها مطلب غیر ضروری مواجه خواهید شد. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
کریس واتن، مدیر بخش منابع انسانی برند NatWest، در 
مصاحبه های خود ش��یوه های خاصی را که این برند براس��اس 
توصیه بخش توس��عه و تحقیقات خود به س��وی آنها حرکت 
 NatWest کرده توضیح داده است. براساس اظهارنظر وی، در
کارگروهی ب��رای ارائه آموزش ها الزم در خصوص فناوری های 
نوی��ن مانند اینترنت ب��ه کارمندان وج��ود دارد. عملکرد این 
کارگ��روه توس��ط آزمون های بخ��ش مدیریت منابع انس��انی 
سنجیده می شود. واتن علت موفقیت آموزش در این شرکت را 
تقسیم امر آموزش و سنجش کیفیت میان کارگروه آموزشی و 

بخش مدیریت منابع انسانی می داند. 



از ن��گاه کارشناس��ان، حوزه های فن��اوری اطالعات، 
نفت و پتروش��یمی، دارو، بانک��داری، بیمه و خدمات و 
حمل و نقل می تواند به عنوان مقاصد س��رمایه گذاری در 
آینده اقتصاد ایران به حس��اب آید. این کارشناس��ان با 
تشریح ایس��تگاه های توقف سرمایه گذاری، چالش های 
موجود در نیل به این هدف را ترسیم کردند. به گزارش 
اقتصاد نی��وز، میزگرد فرصت های س��رمایه گذاری در 
ای��ران در دومی��ن روز از چهارمی��ن همایش تجاری و 
بانک��ی ایران – اروپا با حضور رینر پیتوک رئیس روابط 
اقتصادی بین المللی انجمن شرکت های بزرگ و متوسط 
آلمان)BVMW(، دومینیک ایسلر مدیرعامل انجمن 
اقتصاد س��وییس و حس��ین عبده تبریزی مشاور وزیر 
راه و شهرس��ازی به عنوان اعضای میزگرد برگزار ش��د. 
س��یداحمدرضا جاللی نائینی نیز ریاس��ت این میزگرد 
را بر عهده داش��ت. در ابتدای جلس��ه جاللی نائینی با 
معرفی ویژگی های ایران گفت: ایران کشوری با درآمد 
متوسط است که هجدهمین اقتصاد دنیا را از نظر اندازه 
تولید ناخال��ص ملی دارد. جمعیت این کش��ور حدود 
۸۰ میلیون نفر اس��ت و از نی��روی کار جوان برخوردار 
اس��ت. عالوه بر این، از نظر مناب��ع طبیعی نیز جایگاه 
مناسبی در دنیا دارد. به طور مثال ۱۸درصد از منابع گاز 
طبیعی جه��ان و حدود ۳/ ۹درصد از نفت خام جهان، 
به عالوه ذخایر قابل مالحظه ای از معادن مس و س��ایر 
ذخای��ر معدنی را در اختی��ار دارد. مدیر گروه پول و ارز 
پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با اشاره به ویژگی های 
جذاب ش��اخص های کالن اقتصادی کشور گفت: ایران 
دارای تراز پرداخت مثب��ت، ذخایر ارزی قابل مالحظه 
و بدهی خارجی کم است، همچنین مدیر این میزگرد 
با اش��اره به اینکه ایران در سال های گذشته دارای بازار 
بزرگ کاالها و خدمات وارداتی بوده اس��ت، تأکید کرد: 
سیاست گذاران کشور اخیراً سعی کرده اند ایران محلی 
برای س��رمایه گذاری و تولید داخلی به منظور مصرف 

داخلی و صادرات باشد. 

حوزه های هدف سرمایه گذاری سوییس
مدیرعامل انجمن اقتصاد سوییس در ابتدای سخنان 
خود از مهمان نوازی مردم ایران تش��کر کرد. ایس��لر با 
بیان ویژگی های جغرافیایی س��وییس به مقایسه ایران 
با س��وییس پرداخت و گفت: اگرچه مساحت سوییس 
حدود ۴۰برابر در مقایس��ه با مساحت ایران کوچک تر 
اس��ت اما اقتصاد این کشور بس��یار قابل توجه است. او 

در ادامه به این نکته اشاره کرد که به دلیل قرار گرفتن 
این کش��ور در مرکز اروپا، با آنک��ه جمعیتی در حدود 
۵/ ۸ میلی��ون نف��ر دارد ام��ا ح��دود ۵۰۰ میلیون نفر 
مصرف کننده در جهان با صنعت این کش��ور در ارتباط 
اس��ت. ایس��لر در ادامه با بیان اینکه س��وییس یکی از 
نو آورترین کشورها در جهان است، درخصوص وضعیت 
دانشگاه های این کشور گفت: نظام آموزشی این کشور 
بانوان بسیار مستعدی را پرورش می دهد. وی همچنین 
با بیان اینکه س��وییس مملو از ایده های درخشان است 
از سیس��تم منعطف مالی این کش��ور به عن��وان نقاط 
مثب��ت یاد کرد. مدیرعامل انجمن اقتصاد س��وییس با 
بیان نقطه قوت مش��ترک ایران و سوییس فرصت های 
س��رمایه گذاری و همکاری بین اقتصاد ایران و سوییس 
را در زیرساخت ها، ماشین آالت، دارو و کاالهای مصرفی 
برشمرد. ایسلر در ادامه به رابطه کارآفرینانه بین ایران 
و سوییس به عنوان یکی از فرصت های برقراری ارتباط 
مؤثر بین دو کش��ور اش��اره کرد و گفت: اقتصاد این دو 
کشور نقاط قوت مشترکی مانند اقتصاد متنوع، سابقه 
طوالن��ی در آموزش ه��ای علمی و فرهنگ ریش��ه دار 
کارآفرینی دارد. وی افزود: بخش هایICT، بانکداری، 
بیمه و خدمات تخصصی از جمله حوزه هایی هس��تند 
که پتانسیل همکاری در بین دو کشور را دارند. وی در 
خاتمه با ابراز خش��نودی برای همکاری های بهینه بین 

دو کشور اعالم کرد که قرار است در اکتبر امسال گروه 
جدیدی از کارآفرینان سوییسی به ایران سفر کنند تا با 
فرصت های سرمایه گذاری این کشور بیشتر آشنا شوند. 

چشم انداز مثبت سرمایه گذاری آلمانی ها
رئیس روابط اقتصادی بین المللی انجمن شرکت های 
بزرگ و متوسط آلمان سخنرانی خود را با ابراز خشنودی 
از س��فر مجدد به ایران آغاز کرد و گفت: آلمان صاحب 
دانش و تکنولوژی اس��ت و امکان انتقال آن به صنعت 
بانک��داری ایران جه��ت نقل و انتقال مال��ی در عرصه 
بین الملل وجود دارد. او با س��ابقه فعالیت در ۱۵پروژه 
بیان کرد: تحوالت بین المللی در عرصه بانکداری پس از 
تصویب برجام خوب بود، ولی همچنان مشکالتی وجود 
دارد. ش��رکت های بزرگ و متوسط باید استراتژی های 
ورود به بازار مالی ایران و آلمان را بررسی کنند و برای 
ش��روع باید از پتانس��یل های داخلی برای تس��ریع در 
پیشرفت امور استفاده کرد. رینر پیتوک در پایان تأکید 
کرد: جمعی��ت جوان ای��ران دارای ظرفیت های باالیی 
برای استفاده از مبادالت برخط بوده اند به طوری که در 
حال حاض��ر حدود ۳درصد از م��ردم از تجارت آنالین 
اس��تفاده می کنن��د و حدود ۶۰ درصد م��ردم ایران به 
اینترنت دسترسی دارند. وی با بیان زمینه های همکاری 
درخصوص نفت و گاز، فن��اوری اطالعات و تکنولوژی 

بین ایران و آلمان گفت که بسترهای مناسبی برای ورود 
سرمایه های خارجی از آلمان به ایران فراهم شده است و 
شرکت های اروپایی و خصوصاً آلمانی نیز برای همکاری 
با ش��رکت های کوچک و متوسط به خصوص در مورد 

استارتاپ ها اعالم آمادگی کردند.
 

فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل
عبده تبریزی به عنوان سخنران دیگر این نشست، تغییر 
و تحوالت بخش مس��کن و راه را در ایران بررسی کرد. 
او در شروع سخنان خود از تغییر استراتژی وزارت راه و 
شهرسازی به عنوان یک تغییر مهم نام برد و گفت: وزارت 
راه و شهرسازی در تالش است در بیشتر زمینه هایی که 
دولتی بوده است، خصوصی سازی و تجاری سازی انجام 
دهد و بر همین اس��اس میزان یارانه هایی را که به این 
بخش تخصیص می یابد کاهش دهد. مشاور وزیر راه و 
شهرس��ازی در ادامه در مورد بازار مسکن و فرصت های 
سرمایه گذاری در این بخش صحبت کرد. وی با تأکید بر 
اینکه بخش خدمات ۵۴ درصد تولید ناخالص داخلی را 
به خود اختصاص می دهد پیش بینی کرد که این میزان 
به ۶۰ رصد در س��ال های اخیر افزایش پیدا کند. عالوه 
بر این، عبده تبریزی با بیان اینکه ۷درصد تولید ناخالص 
داخلی در بخش مس��کن بوده اعالم کرد که ۱۵درصد 
نیروی کار کشور در بخش ساخت وساز مشغول هستند 

و صنعت س��اختمان ۲۰ درصد درآمد ملی را تشکیل 
می دهد، همچنین مشاور وزیر راه و شهرسازی با استناد 
ب��ه گزارش های مکنزی اعالم کرد طبق پیش بینی این 
مرکز تا سال ۲۰۳۵، ایران ۴۷ میلیون دالر ارزش افزوده 
ناخالص در بخش مس��تغالت و ۶۶ میلیارد دالر ارزش 
افزوده ناخالص در بخش حمل و نقل خواهد داش��ت. از 
این رو در بخش مستغالت فضای زیادی برای پیشرفت 
وج��ود دارد. عبده تبریزی با اش��اره به روند کاهش بعد 
خانوار در ایران، به این نکته اشاره کرد که در سال های 
اخیر ترکیب جمعیتی تغییر کرده اس��ت، به طوری که 
تعداد افراد مس��ن رو به افزایش اس��ت. این معضل که 
با تش��ویق های دولت ب��رای افزایش زاد و ولد همچنان 
وجود دارد سبب کاهش تقاضا برای مسکن در آینده و 

تهدیدی برای این بخش خواهد شد. 
وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر 
۷۵ درصد مردم ایران شهرنش��ین هس��تند. او با تکیه 
بر آمارها گفت: در س��ال های اخیر از رشد شهر نشینی 
به ش��دت کاسته شده، به طوری که در سه سال گذشته 
رش��د شهر تهران کمتر از ۳درصد بوده است. در نتیجه 
به نظر می رسد جمعیت شهرها به ثبات رسیده است اما 
مش��اور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وقوع ۷۰۰ هزار 
ازدواج در طول س��ال ادامه داد: ب��ا وجود این نمی توان 
گفت که نیاز به خانه در کش��ور وجود ندارد بلکه به نظر 
می رسد با وجود نرخ ازدواج، هر سال ۷۰۰ هزار متقاضی 
جدید مسکن وجود دارد و در نتیجه، خانه های کوچک 
با تقاضای بیش��تری مواجه هستند. مش��اور وزیر راه و 
شهرسازی در بخش��ی از صحبت هایش به فرصت های 
سرمایه گذاری در بخش مسکن اش��اره کرد و افزود: در 
سال های اخیر ساخت خانه های کوچک برای قشر جوان 
یکی از فرصت های خوب برای س��رمایه گذاری اس��ت. 
همچنین به بازسازی بافت فرسوده نیز به عنوان یکی از 
فرصت های مناس��ب برای سرمایه گذاری در ایران اشاره 
کرد. عبده تبریزی در خاتمه صحبت هایش به بررس��ی 
وضعیت حمل و نق��ل در ایران پرداخ��ت و به این نکته 
اشاره کرد که به دلیل وجود ظرفیت های خالی و بالقوه، 
فرصت های سرمایه گذاری مناسبی در زمینه حمل و نقل 
کش��ور وجود دارد ک��ه می تواند توجه س��رمایه گذاران 
خارجی را به خود جلب کند. با وجود این وی تأکید کرد 
با توجه به تحقق اقتصاد مقاومتی، هرگونه مشارکتی با 
کشورهای خارجی از سوی ایران منوط به توجه به تولید 

داخل و انتقال تکنولوژی از خارج خواهد بود. 

 مقاصد اصلی سرمایه گذاری در ایران کدامند؟ 

پتانسیل های جذاب برای سرمایه گذاران خارجی
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آرایش��گری از آن دسته شغل هایی است که بی برو برگرد سودده 
اس��ت؛ سودی که در کوتاه مدت می توانید طعم شیرین آن را حس 
کنید. این ش��غل گرچه یک کار ذوقی و هنری به حس��اب می آید 
ام��ا به مثابه یک علم نیز تلقی می ش��ود، طوری ک��ه میزان درآمد 
آرایش��گرها در کشورهای پیشرفته قابل محاسبه بوده و حتی برای 
آن مبل��غ هم تعیین می ش��ود. به گزارش پول نی��وز، به طور مثال 
در آمریکا متوس��ط درآمد این ش��غل س��اعتی ۱۰دالر و ۸۲سنت 
 اس��ت و طبق آمار سال ۲۰۱۳، درآمد ساالنه آرایشگران در آمریکا 
۲۳ ه��زار و ۱۵۰دالر یا در اس��ترالیا ۳۱ هزار و ۲۰۰ دالر اس��ت. 
در انگلس��تان متوسط درآمد ساالنه این ش��غل برای افراد آموزش 
دی��ده بی��ن ۲۱هزار و ۵۰۰ ت��ا ۳۰ه��زار و ۵۰۰ دالر و برای افراد 
بسیار متخصص بس��ته به نوع کار و محل سالن خود ۴۶هزار دالر 
یا بیش��تر تعیین می ش��ود، اما در ایران چنین محاس��باتی صورت 
نمی گیرد تا جایی که حتی برخی آرایش��گران از متوس��ط ساالنه 

درآمدشان اطالعی ندارند. 

شرایط ملک برای آرایشگاه 
ش��هربانو عابدی، نایب رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه تهران در 
گفت و گ��و با پول نیوز در رابطه ب��ا نحوه اخذ مجوز برای راه اندازی 
یک آرایش��گاه زنانه می گوید: برای دریافت مجوز از سوی اتحادیه، 
ملک باید تجاری یا اداری باشد که هر فرد باید حدود ۶۰۰ میلیون 
تومان س��رمایه گذاری کند که از عهده بسیاری خارج است و برای 
تأسیس آموزش��گاه ملک باید مسکونی باشد، به همین دلیل اکثر 
متقاضیان اقدام به تأس��یس آموزشگاه زیر نظر وزارت کار می کنند 
ک��ه صرفاً کار آموزش در آن ص��ورت نمی گیرد. وی ادامه می دهد: 
همچنین یک واحد صنفی برای مجوز از سوی اتحادیه باید گواهی 
عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد داشته باشد و صالحیت آن از سوی 
اداره اماکن و نیروی انتظامی بررسی شده و به اتحادیه ابالغ شود و 
با گذراندن کالس های آموزش��ی از سوی اداره های بهداشت و اتاق 
تهران نام��ه تأییدیه دریافت کند. عابدی در ادامه می افزاید: جهت 
اخذ مجوز آرایش��گاه زنانه باید تمام مدارک الزم در سایت اتحادیه 

به آدرس www. Eazt. ir تهیه شود. 
وی با غیرقانونی دانس��تن انجام فعالیت هایی نظیر تزریق و لیزر 
توسط آرایش��گران ادامه می دهد: آرایش��گاه هایی که دارای مجوز 
هستند به هیچ عنوان چنین اقداماتی را انجام نمی دهند اما ممکن 
اس��ت برخی مکان ه��ای غیرقانونی که به فعالیت آرایش��گری نیز 

می پردازند مرتکب چنین خطایی شوند. 
 وی در ادام��ه می گوی��د: هش��دار و توصیه من ب��ه خانواده های 
گرامی به ویژه بانوان محترم این اس��ت که از مراجعه به مراکز غیر 
قانون��ی برای انج��ام خدمات زیبایی خ��ودداری کنند و در صورت 
مش��اهده چنی��ن مکان هایی با ارائ��ه آدرس آرایش��گاه به اتحادیه 
از فعالی��ت غیرمج��از آنها جلوگی��ری کنند. نای��ب رئیس اتحادیه 
آرایش��گران زنانه تهران با اش��اره به اینکه نرخ قیمت آرایش��گاه ها 
نس��بت به موقعیت جغرافیایی و اندازه س��الن برای خدمات مشابه 
متف��اوت اس��ت،  می افزاید: نرخ ه��ای مصوب برای تم��ام خدمات 
آرایش��گاهی مشخص شده اس��ت، درحالی که آرایشگاه ها از نصب 

نرخ روی دیوارها ممانعت می کنند. 
طبق اعالم اتحادیه، نرخ خدمات آرایشی در آرایشگاه های ممتاز، 
درجه یک، دو و س��ه زنانه به این ش��رح است: نرخ آرایش عروس 
در آرایش��گاه های ممتاز یک میلیون و ۴۹۵ هزار تومان، آرایشگاه 
درجه دو ۹۷۵ هزار تومان و آرایشگاه درجه سه ۵۶۰ هزار تومان. 
وی درب��اره تفاوت قیمت ه��ا در آرایش��گاه های مختلف تصریح 
می کن��د: می��زان قیمت را اتاق اصن��اف تهران تعیی��ن کرده و به 
اتحادیه ابالغ می کند و اتحادیه هیچ گونه دخالتی در تعیین قیمت 
ندارد و قیمت ها براس��اس درجه بندی ممتاز، درجه یک تا س��ه و 
براس��اس فاکتورهایی از جمله تخصص، تبحر، س��ابقه کار، متراژ و 

مکان ملک و تعداد صندلی تعیین می ش��وند. عابدی با بیان اینکه 
۱۵ هزار و ۳۰ آرایش��گاه غیرمجاز در تهران فعالیت می کنند و در 
مقابل تنها ۱۱۵۰ آرایش��گاه مجوز فعالیت دارن��د، ادامه می دهد: 
ممنوعیت تأس��یس آرایش��گاه در ملک های مسکونی و اجاره بهای 
س��نگین در ملک های اداری و تجاری از مهم ترین مشکالتی است 

که این صنف با آن روبه رو است. 

با چه سرمایه ای می توان شروع کرد؟ 
مهس��ا حس��نویه، یکی از فعاالن ای��ن صنف در رابط��ه با نحوه 
کس��ب  و کار این حرفه به پول نیوز می گوید: برای ش��خصی که به 
تازگی وارد این عرصه ش��ده اس��ت س��اعت های خل��وت، روزهای 
بدون مش��تری و مش��تریانی که تنها یک بار به سالن زیبایی شما 
مراجع��ه می کنند می تواند تعریفی از ی��ک روز بد را رقم بزند، اما 
ممارست در این شغل بسیار مهم است زیرا جذب مشتری و تبدیل 
آن به مش��تری ثابت بسته به س��ابقه کار و کیفیت خدماتی است 
که ش��ما ارائه می دهید. وی با اش��اره به میزان سرمایه اولیه برای 
س��رمایه گذاری در این حرفه،  می افزاید: برای شروع این شغل ابتدا 
باید با در دس��ت داش��تن مدرک آرایش��گری که پس از گذراندن 
دوره های مختلف توس��ط س��ازمان فن��ی و حرفه ای کش��ور اعطا 
می ش��ود به واحد صنف��ی مربوطه مراجعه کنید. اخ��ذ این مجوز 
 از اتحادی��ه آرایش��گری ح��دود یک س��ال زمان می ب��رد و حدود 

۳میلیون تومان هزینه خواهد داشت. 
حس��نویه ادامه می دهد: ای��ن روزها به دلیل س��ختگیری هایی 
که در اعطای مجوزهای آرایش��گری صورت می گیرد بس��یاری از 

آرایش��گاه ها بدون مجوز به فعالیت می پردازند. متأس��فانه اتحادیه 
ما عالوه ب��ر اینکه یکی از کم کارترین اتحادیه ها به ش��مار می آید 
هیچ گونه خدماتی نیز در حوزه کالس های آموزش��ی و. . . به اعضا 

ارائه نمی دهد. 
 وی در رابط��ه با می��زان فضای مورد نیاز ب��رای راه اندازی یک 
آرایشگاه زنانه می گوید: کمینه متراژ برای راه اندازی یک آرایشگاه 
زنانه از نظر اتحادیه ۱۸ متر تعریف شده است. درحالی که این فضا 
بس��ته به نوع کار ش��ما متفاوت خواهد بود. به طور مثال اگر ش��ما 
می خواهید یک آرایشگاه معمولی با ارائه خدمات روزمره راه اندازی 
کنید این کار را می توانید در ۴۰ متر فضا و با س��ه نفر نیروی کار 
متخصص و با تجربه اس��تارت بزنید. طبیعی است افزایش خدمات 
آرایش��گاه در حیطه های مختلف ش��ما را به تع��داد نیروی باالتر و 

فضای بیشتر نیازمند می سازد. 
حسنویه اضافه می کند: بس��ته به اینکه مکان آرایشگاه شخصی 
یا اس��تیجاری اس��ت و اینکه در ک��دام نقطه از ته��ران قرار دارد 
هزینه های اجاره به میزان س��رمایه اولیه م��ورد نیاز اضافه خواهد 
ش��د. برای ادامه کار ش��ما به تجهیزات مختلف آرایشگری و میز و 
صندلی و آینه و. . . نیازمند هستید که هزینه تمامی این  ابزارها با 

توجه به فضای آرایشگاه متغیر خواهد بود. 
این س��رمایه از کمترین حجم خود یعنی حدود ۷میلیون تومان 
ش��روع می شود و در سالن های متوسط خوب تا ۵۰ میلیون تومان 
و در س��الن های بس��یار بزرگ و مخصوص آرای��ش عروس تا چند 
میلیارد تومان هم می رس��د. در واقع س��ودی که یک آرایشگر در 
ای��ران از این حرفه به دس��ت می آورد متاثر از موارد زیادی اس��ت 

که از جمل��ه آن می توان به میزان مهارت ف��رد، مکان جغرافیایی 
س��الن، مواد اولیه مصرفی و حتی میزان درآمد مردم منطقه اشاره 
کرد. برای نمونه یک آرایش��گاهی در مرکز شهر با دو سال فعالیت 
و میانگی��ن روزانه ۵ س��اعت کار، ماهانه ۴ میلیون درآمد کس��ب 

می کند. 
ب��ا نگاهی ب��ه آمارها می توان دریافت تنها در س��ال ۹۰ بیش از 
۴۴۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان صرف آرایش زنان در مراسم های عقد و 
عروسی شده است، یعنی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان. به این رقم 
بای��د هزینه هایی را که زنان به ط��ور معمول هفتگی و ماهانه خرج 

آرایش خود می کنند هم اضافه کرد. 

شغلی توأم با عالقه و سختی
آناهیت��ا رجب��ی، یک��ی از قدیمی ه��ای این حرفه ب��ه  پول نیوز 
می گوید: آرایش��گری یک شغل زودبازده است به این معنا که فرد 
پ��س از دیدن آموزش های الزم، در مدت زم��ان کوتاهی می تواند 
درآمد کسب کند اما این میزان درآمد بسته به مهارت، توانمندی، 
خالقیت و تعهد آرایش��گر متفاوت است. تمام این برآوردها حاکی 
از آن اس��ت که آرایش��گری در ایران می تواند به ش��غلی با درآمد 

نجومی تبدیل شود. 
 وی درخصوص تعیین قیمت ها در س��الن های زیبایی می افزاید: 
ما س��ه دسته از آرایشگران گروه الف، ب و پ را داریم که با توجه 
به این امتیاز بندی برای ش��ان تعیین قیمت می ش��ود، اما متأسفانه 
مکان سالن از نظر منطقه ای روی قیمت ها بیشترین تأثیر را دارد، 
به گونه ای که بابت خدماتی مانند آرایش عروس هزینه های میلیونی 

دریافت می شود. 
 در ای��ن ب��اره باید اضافه کرد: س��وددهی این حرف��ه بین ۳۰ تا 
۵۰ درص��د برآورد می ش��ود و دوره بازگش��ت س��رمایه اولیه بین 
یک تا پنج س��ال متغیر اس��ت البته ش��ما می توانید هر از گاهی با 
ارس��ال پیامک حاوی کوپن تخفیف یا ارس��ال پیامک هایی حاوی 
نکات آرایشی و بهداش��تی برای مشتریان خود، آنها را در رابطه با 
کس��ب و کار خود درگیر کنید و مش��تری های بیشتری را به سمت 
سالن های زیبایی خود روانه سازید و این به معنای ساعات شلوغی 

بیشتر و در نهایت کسب و کار بهتر است. 
رجبی در رابطه با شیوه های موفقیت خود در این حوزه می گوید: 
هی��چ کاری بهت��ر از بازاریاب��ی آنالین به کس��ب و کار ش��ما رونق 
نمی ده��د.  به عنوان یک آرایش��گر می توانید خدمات��ی را که انجام 
می دهی��د در قالب یک عکس در ش��بکه های مجازی به اش��تراک 

بگذارید. 
مطمئن باش��ید که یک عکس بهتر از ۱۰۰ کلمه عمل می کند. 
در کن��ار این نوع اقدامات یک آرایش��گر همواره باید به روز باش��د 
و همزم��ان با متدهای روز دنیا حرکت کن��د. یکی از کارهایی که 
می توان در این راس��تا انجام داد ش��رکت در کالس های آموزشی 
است که بس��یاری از ش��رکت های تأمین کننده مواد اولیه آرایشی 
در ای��ران برگزار می کنند. همچنین می توان با یادگیری روش های 
جدی��د اص��الح و پیرای��ش موه��ا و. . . از طریق اینترن��ت و بدون 

پرداخت هزینه با روش های جدید آرایشگری آشنا شد.
 تنها کافی اس��ت مشتریان این اطمینان را کسب کنند که شما 

همزمان با مد روز حرکت می کنید. 
وی ادامه می دهد: آرایش��گری ش��غلی است که با عشق و عالقه 
گره خورده اس��ت. اگر به این ش��غل عالقه ای نداری��د و تنها برای 
کس��ب درآمد می خواهی��د ب��ه آن ورود کنید پیش��نهاد می کنم 
تغیی��ر عقی��ده دهید، زیرا این ش��غل عالوه بر مفرح بودن بس��یار 
طاقت فرساس��ت. ایستادن پی در پی برای ساعت های متمادی قطعاً 
برای س��المتی ش��ما مضر خواهد بود به ویژه اگ��ر عالقه ای به این 
شغل نداش��ته باش��ید نه تنها نمی توانید چنین شرایطی را تحمل 

کنید بلکه پیشرفتی نیز نخواهید داشت. 

نگاهی به کسب و کار آرایشگاه های زنانه

شغلی با درآمد نجومی
خبر

سرمایه گذاری و به روز شدن نیاز صنعت 
نساجی ایران

نس��اجی ایران روزهای اوج زیادی داش��ته است، اما حاال 
اف��ول کرده و تحریم ه��ا هم مانع ورود دان��ش و تکنولوژی 
روز ب��ه ای��ن صنعت ش��د. بااین حال صنعت نس��اجی هنوز 
ه��م توانایی برگش��ت به روزهای اوج را دارد. پتانس��یل های 
این صنعت باالس��ت و می تواند اش��تغال زیادی ایجاد کند. 
به گزارش س��ایت خبری اتاق تهران، احمد کیمیایی اس��د، 
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در رابطه با پتانس��یل های 
صنعت نس��اجی و ظرفیت اشتغال زایی این حوزه گفت: بعد 
از صنعت نفت می توان گفت که صنعت نس��اجی از اشتغال 
باالیی برخوردار اس��ت. پوشاک و نساجی این قابلیت را دارد 
که اش��تغال زیادی ایجاد کند. سال های گذشته هم قبل از 
شروع تحریم ها، اش��تغال عظیمی در صنعت نساجی حاکم 
ب��ود؛ هم در بخش دولتی و ه��م در بخش خصوصی. قبل از 
تحریم هم در بافندگی و ریس��ندگی دولت خانه های بزرگ 

و مهمی داشت. 
وی با اشاره به وضعیت صنعت نساجی در زمان تحریم ها 
ادامه می دهد: در زمان تحریم ها به دلیل اینکه ماشین آالت 
به روز و تکنولوژی وارد کشور نشد، مشکالتی در این صنعت 
رخ داد. این موارد باعث شد اشتغال این صنایع کاهش پیدا 
کند و نیاز بازار تأمین نش��ود. از طرفی هم س��الیق و ذائقه 
مردم تغیی��ر می کرد و به روز می ش��د، به این ترتیب صنایع 
از ب��ه روز بودن عقب ماندند و پیش��رفت نکردند. کیمیایی 
همچنی��ن در رابط��ه ب��ا وضعی��ت کنونی صنایع نس��اجی 
می افزاید: مش��کالت و تحریم ها باعث شد این صنعت دچار 
مش��کل ش��ود و بعضی از کارخانه ها یا اعالم ورشکس��تگی 
کردند یا تعلیق شدند و تعدیل نیرو انجام دادند. بعد از توافق 
و برجام امید این می رود که صنعت نساجی با تکنولوژی روز 
خودش را تطبیق دهد و بتواند به روزهای اوج خود برگردد. 
در برج��ام فرصت خوبی اس��ت که انتق��ال تکنولوژی انجام 
ش��ود و بتوان از تمام ظرفیت های نس��اجی به نفع اقتصاد و 
اش��تغال استفاده کرد. وی در خصوص وضعیت ماشین آالت 
این حوزه اضافه می کند: با ماشین آالت قدیمی هزینه تولید 
گران تمام می شود و قیمت تمام شده محصوالت باال می رود. 
با ماش��ین آالت قدیمی یک واحد پارچه با هزینه بیش��تری 
تولید می ش��ود و در کنار آن بای��د هزینه های نقل وانتقال را 
هم محاس��به کرد. بنابراین در این ش��رایط تولید پارچه در 
ایران قابلیت رقابت ندارد. این صنعت حتماً باید به روزرسانی 
ش��ود تا بتوان از ظرفیت های آن اس��تفاده ک��رد. به هرحال 
ایران بازاری ۸۰ میلیونی اس��ت و با همس��ایگانش جمعیت 
بیش��تری را پوش��ش می ده��د. ای��ن کارش��ناس اقتصادی 
در ادامه در پاس��خ به این س��وال که بازارهای همس��ایه به 
چه ش��کل می توانند به صنعت نس��اجی ایران کمک کنند، 
 می گوی��د: همانطور که گفتم، جمعیت چند صدمیلیونی در 
همس��ایگی ایران وجود دارد. خوش��بختانه یا متأس��فانه در 
عراق و افغانس��تان به دلیل مش��کالت داخلی، تولید رش��د 
پیدا نکرده و با مس��ائلی روبه رو اس��ت. با این وضعیت ایران 
می تواند بازار پوش��اک این کش��ورها را به دس��ت بگیرد. از 
طرف��ی هم نی��روی کار در ای��ران ارزان و هزینه انرژی هم 
پایی��ن اس��ت. با توج��ه به ای��ن موضوع صنایع نس��اجی و 
تکمیلی نساجی از نظر نیروی کار پراشتغال است و ظرفیت 
ب��رای س��رمایه گذاری خارجی وج��ود دارد. وی در رابطه با 
سرمایه گذاری های جذب شده در این حوزه می گوید: بحث 
سرمایه گذاری خارجی زمان طوالنی طلب می کند. ابتدا باید 
زیرس��اخت ها کامل ش��ود اما بااین حال به دلیل نیروی کار 
ارزان و هزینه انرژی کم نس��اجی ایران می تواند پتانس��یل 
جذب سرمایه گذاری خارجی را داشته باشد. بااین حال هنوز 
در بخش خصوصی تعامل جدی در این زمینه صورت نگرفته 
اس��ت. البته هیأت های مختلفی رفت و آمد داشتند که برای 
بخش خصوصی به نتیجه نرسیده است. ما امیدواریم که ابتدا 
س��رمایه گذاران داخلی ش��روع کنند تا سرمایه گذار خارجی 

هم حاضر به ورود به این بازار شود. 

شاخص فضای کسب وکار چیست؟ 
ش��اخص فضای کسب و کار نشان دهنده س��هولت و مناسب 
بودن هر کش��ور ب��رای انجام فعالیت های اقتص��ادی و تجاری 
اس��ت. به گزارش خبرگزاری میزان، شاخص فضای کسب و کار 
براس��اس ۱۰ زیرش��اخص، آغ��از کس��ب وکار، دریافت مجوز 
ساخت و س��از، هزینه دریافت اش��تراک برق توسط شرکت ها، 
ثب��ت دارایی ها، کس��ب اعتب��ارات یا دریاف��ت وام، حمایت از 
سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کاال در جهان، سهولت 
اجرای قراردادها و ورشکس��تگی و تعطیلی شرکت ها محاسبه 
می ش��ود. این ش��اخص  نشان دهنده س��هولت و مناسب بودن 
هر کش��ور ب��رای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری اس��ت. 
ش��اخص فضای کسب و کار توس��ط بانک جهانی ایجاد شده و 
رتبه باالتر در آن نش��ان دهنده مقررات بهتر، معموالً س��اده تر، 
ب��رای کس��ب و کارها و حمایت های قوی ت��ر از حقوق مالکیت 
خصوصی اس��ت. پژوهش های تجربی با بودجه تأمین ش��ده از 
سوی بانک جهانی به منظور توجیه این کار نشان می دهند که 

اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی زیاد است. 
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فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزارت 
اطالعات در اطالعی��ه ای اعالم کرد 
سرعت اینترنت بیش از ۱۰ مگابیت 

بر ثانیه شده است. 
ب��ه نق��ل از روابط عموم��ی وزارت 
ارتباط��ات، اعتراض در مورد س��رعت 
اینترنت هم اکنون در شرایطی مطرح 
می ش��ود که با توسعه های انجام شده 
و راه اندازی ش��بکه ملی اطالعات، در 
حال حاضر س��رعت اینترنت بیش از 
۱۰۰ مگابیت بر ثانیه توسط اپراتورها 
ارائه می ش��ود. این در حالی است که 
بررس��ی تاریخی اظهارات مس��ئوالن 
وزارت ارتباط��ات در دولت ه��ای نهم 
و دهم نش��انگر نظرات آن��ان در این 
زمینه اس��ت و مردم هن��وز فراموش 
نکرده اند که در س��ال ۸۷ پهنای باند 
۵۶ کیلوبیت را برای مصارف کاربران 
اینترنت��ی خانگی و دانش��گاه ها حتی 
برای دانلود کتاب های ۵۰۰ صفحه ای 
مناسب می دانستند و پهنای باند ۱۲۸ 

کیلوبیت را کافی تشخیص می دانند. 
در زمین��ه اعتراض در مورد قیمت 
اینترن��ت نی��ز ی��ادآوری ای��ن نکته 
ضروری اس��ت که اینترنت مخابراتی 
اپراتورهای��ی  طری��ق  از  موبای��ل  و 
ارائه می ش��ود که در دولت گذش��ته 
خصوصی شده و سهامداران آنها که 
از این طریق کسب درآمد می کنند، 
مش��خص هس��تند. اگرچ��ه نظارت 

دقیق این وزارت بر فعالیت های آنان 
وجود دارد. دولت تدبیر و امید برای 

کاهش قیمت اینترنت طی دو مصوبه 
کمیس��یون تنظیم مق��ررات، قیمت 

اینترن��ت ثاب��ت را ۵۰درصد کاهش 
داد و مقایس��ه نقطه ای نرخ اینترنت 

مشخص می کند که در نقاط شهری 
قیم��ت از ۳۴۲۸۷ ریال به ۱۵۴۰۰ 
ری��ال و در مناطق روس��تایی نیز از 
۳۵۲۳۶ ریال به ۹۰ ۶۰ ریال کاهش 
یافته است.  همچنین تعرفه اینترنت 
موبایل نیز برای هر کیلوبایت داده در 
سیم کارت های دائمی از ۰.۵ به ۰.۴ 
ریال و در سیم کارت های اعتباری از 
۰.۷۵ ریال به ۰.۶ ریال رسیده است. 
 در ای��ن جوابی��ه همچنی��ن درباره 
اظه��ارات اخیر ضرغامی آمده اس��ت: 
»در دوره ریاس��ت جنابعالی بر صدا و 
س��یما یکی از مخالفان اصلی توس��عه 
و...   IPTV اجتماع��ی،   ش��بکه های 
ص��دا و س��یما بود ک��ه متأس��فانه در 
جلس��ات متع��دد و حت��ی در مجلس 
ش��ورای اس��المی تالش های بسیاری 
با هدف عدم توس��عه فض��ای مجازی 
توس��ط معاونان ش��ما انجام ش��د اما 
هم اکنون ش��اهد هس��تیم شرکت های 
مختلف ارائه دهن��ده خدمات اینترنتی 
در دولت تدبیر و امید به خواس��ته های 
کارب��ران احت��رام گذاش��ته و اقدام به 
درخواستی   ویدئو های  سایت های  ارائه 
)VOD( کرده ان��د ک��ه در این زمینه 
می ت��وان ب��ه  »فیلیم��و«، »نم��اوا«،  
»تی��و«،  »آی س��یما«، »آی ی��و« و... 
اش��اره کرد ک��ه از طریق ش��بکه ملی 
اطالعات مص��رف اینترنت آن نیز صفر 

است.« 

رواب��ط عموم��ی وزارت ارتباطات 
مش��کل ایج��اد ش��ده در اینترن��ت 
کاربران را مربوط به اپراتور دانس��ت. 
این مش��کل دی��روز ب��رای کاربران 

همراه اول پیش آمده بود. 
دیروز برخی از مش��ترکان همراه 
اول دچار مش��کل در شبکه ارتباطی 
و اینترن��ت خود ش��دند و حتی در 
برخی وب س��ایت ها این ای��راد را به 
هم��ه اپراتوره��ای اینترن��ت تعمیم 
دادن��د و عل��ت آن را انتخابات بیان 

کردند. 
این اش��کال در حال��ی رخ داد که 
دیگ��ر اپراتورهای اینترن��ت ثابت و 

همراه با اختالل روبه رو نشدند. 
مدیرکل  فرنق��ی زاد،  محمدرض��ا 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات در 
رابطه با مش��کل پیش آم��ده گفت:  
»هیچ مش��کلی در زیرس��اخت های 
اینترنت کش��ور رخ نداده و اش��کال 

احتمالی مربوط به اپراتورها است.«

سخنگوی وزارت ارتباطات توضیح 
داد:  »زیرساخت های اینترنت کشور 
در حالت عادی قرار دارد و س��رعت 
آن نیز مطلوب اس��ت. ب��روز برخی 
اش��کال ها در اینترن��ت کارب��ران به 
خدمات رسانی اپراتورها مرتبط است 
و کاربران در صورت ایجاد مشکل با 
اپراتوری ک��ه از آن اینترنت دریافت 

کرده اند، تماس بگیرند.«
سعید عسکری، مدیرکل ارتباطات 
هم��راه اول در ای��ن رابط��ه اع��الم 

ک��رد که خام��وش و روش��ن کردن 
گوش��ی تلفن همراه مشکل اینترنت 

مشترکان را برطرف می کند. 
مدی��رکل ارتباط��ات هم��راه اول 
توضیح داد:  »روز ش��نبه همراه اول 
نیازمن��د به روزرس��انی ش��بکه خود 
بود. بر اثر این به روزرس��انی اینترنت 
۴۰۰ ه��زار مش��ترک ای��ن اپراتور از 
حال��ت عادی خارج ش��ده بود. پس 
از به روزرس��انی ش��بکه همراه اول، 
مش��ترکان باید اق��دام به خاموش و 

روشن کردن گوشی های خود کنند 
تا مش��کل ب��ه وجود آم��ده برطرف 
شود.« به گفته عسکری، همراه اول 
برای این عده از مش��ترکان پیامک 
داده است تا گوشی  خود را خاموش 
و روش��ن کنند. پس از این پیامک و 
با اقدام بسیاری از مشترکان، مشکل 
اینترن��ت کاربران همراه اول برطرف 
ش��د. البته کمت��ر از ۵۰۰ هزار نفر 
ای��ن کار را نکرده اند که با انجام آن 

مشکل شان برطرف می شود. 

مشکل اینترنت کاربران همراه اول مربوط به اپراتور است

گوشی  ها را خاموش و روشن کنید

وزارت ارتباطات اعالم کرد 

سرعت اینترنت بیش از ۱۰ مگابیت بر ثانیه شده است
خـبر

مطابق مصوبات باید به سمت اینترنت حجمی برویم
سرعت کاربران اینترنت نامحدود 

51۲کیلوبیت است

معاون مشتریان ش��رکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه 
کاربرانی که از اینترنت نامحدود اس��تفاده می کنند، سرعت 
پایینی دارند، گفت: مصوبات رگوالتوری طوری است که باید 
به سمت اینترنت حجمی برویم. به گزارش فاوانیوز به نقل از 
تماس نیوز، داوود زارعیان، معاون مشتریان شرکت مخابرات 
ایران با بیان اینکه طبیعتا در حال حاضر کسانی که اینترنت 
نامح��دود دارند از س��رعت پایی��ن ۲۵۶ و ۵۱۲ کیلوبیت بر 
ثانیه اس��تفاده می کنند به ایس��نا گفت: نگاه سازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات، س��رعت های ب��اال و بدون در نظر گرفتن 
حجم اس��ت که در کل به نفع مش��ترک محسوب می شود. 
اینترنت حجمی با سرعت مناسب از نظر تعرفه ها و امکاناتی 
که برای مش��ترک فراهم می شود، به ویژه با تفکیک اینترنت 
داخل از بین الملل به س��ود مشترک است. وی درباره تبدیل 
اینترن��ت نامحدود به حجم��ی افزود: با توج��ه به مصوبات 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید به س��مت 
تبدیل اینترنت به س��مت حجم��ی برویم اما در کل با توجه 
ب��ه کاهش تعرفه ها و باال رفتن س��رعت، ب��از هم ۹۰درصد 
مش��ترکین ما اگ��ر از روش غیرحجمی اس��تفاده کنند، هم 
از نظ��ر اقتصادی و هم س��رعت در آینده به نفع آنها خواهد 
ب��ود، زیرا ما به دنبال این هس��تیم که مص��رف اینترنت را 

گسترش دهیم. 
زارعی��ان به تأثیر ش��بکه ملی اطالعات ب��ه کاهش تعرفه 
اینترن��ت برای کاربران اش��اره کرد و ادام��ه داد: به زودی ما 
در اینترنت با توس��عه شبکه ملی اطالعات به سمتی حرکت 
می کنیم ک��ه مش��ترک از اینترنت داخلی ب��دون پرداخت 
هزین��ه باال بهره ببرد. اعمال تفکیک تعرفه اینترنت داخل از 

بین الملل برای استان های مختلف آغاز شده است. 
معاون مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران تفکیک اینترنت 
را نیازمند زیرس��اخت های فنی دانس��ت که بای��د برای آن 
س��رمایه گذاری شود و اظهار کرد: ما اس��تان ها را دو دسته 
کردیم؛ اس��تان هایی ک��ه تفکیک در آنها انجام می ش��ود و 
اس��تان هایی که هن��وز در آنها امکان تفکی��ک وجود ندارد. 
در اس��تان هایی که تفکی��ک در آنجا انجام می ش��ود کاماًل 
براس��اس تعرفه عمل می ش��ود که در حال حاضر آغاز شده 
و به صورت استانی عملیاتی می شود. اگر در استانی تفکیک 
زمان بیش��تری بگیرد حتماً حجم بیشتری به مشترک داده 

می شود. 

خبر

برای تخریب دولت از هیچ بداخالقی ابا ندارند
 دسترسی آزاد به اطالعات

حق مردم است
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: یکی از اصول حقوق 
شهروندی این است که مردم دسترسی آزاد به اطالعات داشته 
باش��ند. مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات به نقل از ایلن��ا، دکتر محمود واعظی درباره 
برخی تالش ها برای قطع ش��بکه اینترنت و پیام رسان تلگرام 
گفت: تا آنجایی که به دولت و وزارت ارتباطات مربوط اس��ت 
ما فکر می کنیم این یکی از حقوق شهروندی است، مردم باید 
دسترسی آزاد به اطالعات داشته باشند.  وی خاطرنشان کرد: 
مردم ما با اینترنت زندگی می کنند، ش��ما یک استاد دانشگاه 
را در نظ��ر بگیرید اگر اینترن��ت را از او بگیرید عمال نمی تواند 
کاری بکن��د.  دکت��ر واعظی در ادامه تصریح کرد: ش��ما مثال 
برق را قطع کنید برق که فقط روش��نایی نیست یا گاز را قطع 
کنید گاز که فقط پخت و پز نیست در حال حاضر اینترنت جزو 
الینفک زندگی مردم شده است.  وی با بیان اینکه تمامی اقشار 
جامعه با اینترنت سروکار دارند، گفت:  در حال حاضر بسیاری 
از وزارتخانه ها، س��ازمان ها و نهادها کار روزانه خود را با شبکه 
اینترنت انجام می دهند لذا فکر می کنند این کار درستی نیست، 
دولت هم به جد اعتقاد دارد که حق مردم استفاده از اطالعات 
آزاد و اینترن��ت پرس��رعت اس��ت.  وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات در پاسخ به سوالی درباره افزایش تخریب ها علیه دولت 
گفت: این رفتارها طبیعی است و مال امروز و دیروز نیست، سه 
سال اس��ت که این افراد دست به تخریب دولت می زنند.  وی 
تأکید کرد: عده ای انتظار دارند عمال از تفکر خودش��ان فردی 
رئیس جمهور ش��ود و برای این کار از هر نوع بداخالقی پرهیز 
ندارند.  دکترواعظی در ادامه خاطرنشان کرد: مردم ما همه این 
گونه رفتارها را مش��اهده می کنند و به امور آگاهی کامل دارند 
آنان خدمتگزاران خودش��ان را می شناسند و می دانند که این 
رسانه ها با چه نیت و هدفی این گونه اقدامات را انجام می دهند. 

مردم ما آگاهند که به چه کسی رأی می دهند. 

اختراع جدید اپل برای دور کردن آب از 
هدفون و اسپیکر از طریق سیگنال صوتی

اپل با استفاده از سیگنال صوتی اختراعی را به ثبت رسانده که 
از طریق آن می تواند آب را از هدفون و اسپیکر روی محصوالت 
سخت افزاری خود دور کند.  به گزارش خبرآنالین، مشابه این 
فناوری در اپل واچ س��ری ۲ استفاده  شده و اپل امیدوار است 
نوع توسعه یافته آن را در آیفون ۸ استفاده کند.  درواقع اپل از 
مکانیسمی به صورت بخش آب گریز برای مقاومت در برابر ورود 
آب اس��تفاده می کند که در آن آب اضاف��ی از روی بلندگوها 
با صوت در حالت موس��وم به Eject Water Mode خارج 
می شود.  قرار است این فناوری در آیفون ۸ به کار گرفته شود و 
باعث تقویت استاندارد ضد آب روی گوشی های هوشمند شود.  
با توسعه فناوری مذکور در آینده می توان آب را از روی پورت 
الیتنینگ، اس��پیکرها، میکروفون و... زدود و به ضد آب شدن 

کامل گوشی هوشمند امیدوار شد. 



پول ملی فرانسه؛ ترمز بخش 
گردشگری

حرفه ای های گردشگری در فرانسه، نگران خروج این 
کشور از حوزه یورو و اتحادیه اروپا هستند. با وارد شدن 
انتخابات فرانس��ه به دور دوم و ب��اال گرفتن رقابت های 
ماکرون و ماری لوپن، بخش گردش��گری فرانسه دچار 

نگرانی و اضطراب شد. 
بازگش��ت به پول ملی و اقداماتی در راس��تای جدایی 
فرانسه از اتحادیه اروپا، به عقیده کارشناسان گردشگری 
به منزله ترمزی برای این بخش است. متخصصان بخش 
گردش��گری هش��دار داده اند که اجرای برنامه سیاسی، 
اقتص��ادی و اجتماعی که به جدایی فرانس��ه از اتحادیه 
دامن بزند، مانع رش��د گردش��گری فرانسه خواهد شد. 
برنام��ه جبهه ملی، به رهبری ماری لوپن کاهش ارزش 
پ��ول ملی فرانس��ه را تا حدود 20 ت��ا 30 درصد در پی 
خواهد داش��ت که بالطبع برای مس��افران خارجی سفر 
به فرانس��ه و حتی سفر فرانس��وی ها به خارج از کشور 
دیگ��ر مقرون به صرفه نیس��ت و این ضرب��ه بزرگی به 
فرانس��ه به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد گردش��گری 

دنیا خواهد زد. 
حدود 20 درصد از فرانس��وی ها تعطیالت خود را در 
خارج از کش��ور می گذرانند و در سال 2015 تا 2016، 
انجمن برگزاری تور های مس��افرتی اعالم کرد که 3.65 
میلیون س��فر به فروش رس��انده ک��ه ارزش آنها معادل 
3.8 میلیارد یورو بوده اس��ت. ب��ا وجود تهدید حمالت 
تروریس��تی، فرانس��ه همچن��ان در ب��االی رده بن��دی 
کش��ور های رقابتی در جهان از نظر س��فر و گردشگری 
است تا جایی که سال گذشته کشور فرانسه میزبان 83 
میلیون گردش��گر بوده و در حال حاضر گردشگری 7 تا 
8درص��د از تولید ناخالص داخلی این کش��ور را تأمین 
می کند و باعث به وجود آمدن 2 میلیون شغل مستقیم 

و غیر مستقیم شده است.
 فرانس��ه به عن��وان پربازدیدتری��ن کش��ور جهان که 
س��االنه پذی��رای 8۴.5 میلی��ون گردش��گر بین المللی 
است، از لحاظ ش��اخص رقابت پذیری در عرصه صنعت 
گردش��گری رتب��ه دوم جهان را داراس��ت. این کش��ور 
اروپایی به رغم چالش هایی ک��ه به ویژه در حوزه امنیت 
با آن مواجه بوده، س��االنه درآمدی بالغ بر ۴5.۹میلیارد 
دالر را از محل ورود گردشگران خارجی به جیب می زند 
و س��هم این صنع��ت در تولید ناخالص داخلی فرانس��ه 

3.7درصد معادل 8۹ میلیارد دالر است. 
طبیع��ی،  فرهنگ��ی،  مناب��ع  لح��اظ  از  فرانس��ه 
زیرس��اخت های حمل و نقل و س��المت و بهداش��ت در 
جایگاه خوبی قرار دارد. این کش��ور ب��ا وجود تهدید ها 
و حمالت تروریس��تی اخیر همچن��ان در این رده بندی 
جای��گاه خود را حفظ کرده اس��ت و براس��اس تخمین 
WEF  )مجم��ع جهان��ی اقتصاد( ورودی گردش��گران 

همچنان پایدار باقی می ماند. 
کارشناسان گردش��گری معتقد هستند برای افزایش 
و رش��د ای��ن صنعت، بای��د منابع مالی مجهز ش��وند و 
همچنی��ن نوآوری به کار گرفته ش��ود چ��را که با ملی 
ش��دن پول فرانس��ه، مانع بزرگی بر س��ر راه این بخش 

قرار خواهد گرفت. 

رهبری دوباره هوآوی در چین 
ب��ا توج��ه ب��ه 
کابینه  تحقیقات 
 ،IDC متخصص
چین��ی  برن��د 
هوآوی توانس��ته با پیشی گرفتن از رقبای خود، بر بازار 

گوشی های هوشمند این کشور مسلط شود.
 غول مخابراتی چینی هوآوی توانس��ته در سه ماهه 
اول سال 2017، با تصاحب سهم حدودا 20 درصدی از 
بازار دوباره قدرتش را به دست آورد. این در حالی است 
که در رتبه بندی بازار گوش��ی های هوشمند اواخر سال 
2016 رقیب هوآوی، اوپو در صدر قرار داشت و اپل به 
تدریج زمین خود را از دست می داد و سامسونگ هم از 

رده پنج برند پرفروش ناپدید شده بود. 
هوآوی بار دیگر ش��رکت های اوپو، ویوو)Vivo(، اپل 
و ش��یائومی )Xiaomi( را پش��ت س��ر گذاشت و در 
صدر پرفروش ترین برندهای گوش��ی چین در سه ماهه 
نخس��ت سال 2017 قرار گرفت. در گزارش فروش سه 
ماهه اول س��ال 2017، هوآوی با فروش 211 میلیون 
دس��تگاه گوشی هوش��مند در صدر و به دنبال آن برند 
نوپای چینی دیگری به نام اوپو با سهم 18.2 درصدی 

از بازار قرار گرفته اند.
 البته برند اوپو نس��بت به س��ال گذش��ته رشد قابل 
توجهی داشته به طوری که در اوایل سال 2016، حدود 

15 درصد از سهم بازار را در اختیار داشت. 
شرکت ویوو نیز در سه ماهه اول سال 2017 به رتبه 
س��وم پرفروش ترین برندهای موبایل چین صعود کرده 
و با فروش 17 میلیون دس��تگاه، س��هم 15درصدی از 
این بازار را به خود اختصاص داده است. با این حساب، 
س��ه ش��رکت هوآوی، اوپو و ویوو در کن��ار هم بیش از 
50 درصد بازار گوشی های هوشمند چین را در اختیار 
خ��ود گرفته و به نوعی جای پای خ��ود را در این بازار 

مستحکم کرده اند.
 

رتبه بندی بازار جهانی
طبق گزارش منتش��ر شده از س��وی IDC مبنی بر 
فروش س��ه ماهه اول س��ال جاری، این افزایش فروش 
ب��رای هوآوی، س��هم ب��ازار جهانی این ش��رکت را نیز 
افزای��ش داده و آن را به رقم ۹.8 درصد رس��انده و در 
جایگاه سومین تولید کننده بزرگ گوشی های هوشمند 

قرار داده است.
 در این س��ه ماهه میزان فروش هوآوی در 52 کشور 
از کشورهایی که در آن حضور دارد، 50 درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. به طور دقیق تر، بازار هوآوی در چین و 
اروپا به ترتیب ش��اهد 20 و 15درص��د افزایش فروش 
بوده اند درحالی که این ارقام برای جنوب ش��رق آسیا و 
مناطق جنوبی اقیانوسیه بیش از 70درصد بوده است. 
در س��ه ماهه اولیه س��ال 2017، برند اپ��ل در رتبه 
چه��ارم قرار گرفته و ش��یائومی نیز با فروش ۹ میلیون 
دستگاه، رده پنجم پرفروش ترین برندهای گوشی چین 

را از آن خود کرده است. 
ش��یائومی در س��ه ماهه پایانی س��ال 2016 در رده 
سوم قرار داشت و اکنون با دو پله سقوط به رده پنجم 

رسیده است. 
در مجموع طبق آمار به دست آمده، 11۴۴۴ میلیون 
دستگاه گوش��ی هوشمند در سه ماهه ابتدایی سال در 

کشور چین به فروش رسیده است. 

اپل با مش��کلی به نام ث��روت زیاد مواجه 
ش��ده است. ثروت اپل مبلغی در حدود 260 
میلیارد دالر برآورده می ش��ود و هنوز معلوم 
نیس��ت این ش��رکت می خواهد ب��ا این همه 
دارای��ی خود چه کند و همه چیز براس��اس 
حدس و گمان اس��ت. براس��اس گزارش سه 
ماهه نخس��ت س��ال 2017، شرکت اپل که 
از شهر کوچک کوپرتینو در کالیفرنیا متولد 
شد، تا 31 مارس س��ال جاری دارای ثروتی 
معادل 258 میلیارد و 800 میلیون دالر بود 
که بیشتر آن هم در خارج از مرز های آمریکا 

نگهداری می شود. 

آمار عجیب و جالب درباره ثروت اپل 
فرض کنید تمام ث��روت اپل را در زندگی 
واقعی خود در دس��تان تان داشته باشید، آن 
وقت اس��ت که به یک قدرت جهانی تبدیل 
شده اید. اپل می تواند با این حجم از دارایی از 
لحاظ تئوری و اعداد و ارقام، کشور سریالنکا 
را بخرد. ث��روت اپل مع��ادل تولید ناخالص 
داخلی کش��ور شیلی اس��ت. از طرفی هم به 
گزارشMarketWatch، اگر ذخایر ارزی 
انگلستان و کانادا را با یکدیگر جمع کنیم، باز 

هم به این رقم نمی رسیم. 
دو برابر کردن س��رمایه نق��دی برای اپل 
فقط چهار س��ال و نیم طول کشید. طی سه 
ماهه نخست سال مالی 2017، در هر ساعت 
به طور میانگین 3.6 میلیون دالر پول نقد به 
حساب اپل واریز می شد و در پایان این فصل، 
اپل به 2۴6.0۹ میلیارد دالر س��رمایه نقدی 

رسید.
 

مقابله با مشکالت مربوط به سرمایه 
نقدی بیش از حد 

ث��روت زی��اد، اضط��راب تی��م ک��وک و 
همکارانش در اپل را در پی داشته است. حاال 
اپل با مشکل ثروت زیادی روبه رو شده و این 
سوال مطرح اس��ت که اپل با این همه ثروت 
و دارای��ی نقد چه می خواهد بکند؟ اپل هنوز 
درخصوص اینکه چگونه می خواهد این همه 
پ��ول را خرج کند اطالعاتی منتش��ر نکرده 
و همه چیز براس��اس حدس و گمان اس��ت. 
البته اپل ثابت کرده که درباره موجودی ها و 
پول هایش محتاط است و آن را عاقالنه خرج 
می کند. در حال حاض��ر اپل 211.2 میلیارد 
دالر از 250 میلی��ارد دالر س��هام را ط��ی 
برنامه ای باز خرید کرده و 50 میلیارد دالر نیز 
به دارایی خود افزوده که مجموع دارایی این 
شرکت را به 300 میلیارد دالر رسانده است. 
در سه ماهه گذشته اپل بیش 10میلیارد دالر 
به س��رمایه گذاران خ��ود بازگردانده که 3.2 
میلیارد آن در قالب س��ود سهام و 7 میلیارد 

دالر آن به صورت بازخرید س��هام بوده است. 
گمان می رود نخس��تین کس��انی که از این 
رویداد سود می برند، سهامداران این شرکت 
هس��تند ک��ه س��خاوتمندانه از آن بهره مند 
می شوند. اپل ساالنه حدود 12 میلیارد دالر 
به سهامداران خود سود پرداخت می کند. این 
ش��رکت به تازگی اعالم کرده که قصد دارد 
س��هام خود را در بازار بورس تا پایان مارس 
201۹ تا حدود 300 میلی��ارد دالر افزایش 
دهد ک��ه این موض��وع دس��تاورد های قابل 
توجه��ی برای این ش��رکت خواهد داش��ت. 
روزنام��ه وال اس��تریت ژورن��ال در تاریخ 31 
مارس 2017 از رشد ارزش اپل و رسیدن آن 
به 1۴۴.8 میلیارد دالر در س��ه ماهه نخست 
2017 خب��ر داد. به این ترتی��ب، دارندگان 
سهام اپل بهترین فصل مالی این کمپانی را 
در پنج سال گذشته تجربه کرده اند. براساس 
این گزارش، ای��ن افزایش در ارزش بازار اپل 
در سه ماهه مالی نخست 2017 )منطبق بر 
سه ماهه مالی دوم این کمپانی( به میزان 2۴ 

درصد برآورد شده است. 
حال با توجه به حجم باالی پول نقد خارج 
از کش��ور، س��هامداران اپل می توانند از این 
شرکت بخواهند سود سهام سه ماهه را که در 
حال حاضر 57 سنت به ازای هر سهم است، 
افزایش دهد. اهالی کسب و کار کوپرتینو هم 
می توانند سود سهام ویژه ای را برای این فصل 
در نظ��ر بگیرند یا اینک��ه دارایی نقدی را به 

خرید های سرمایه ای اختصاص دهند. 
به عقیده برخ��ی از مدی��ران، بهترین راه 
اس��تفاده از ای��ن س��رمایه عظی��م می تواند 
تصاحب ش��رکت های دیگر باشد. به عقیده 
کارشناس��ان، خرید کس��ب و کار چیپ های 
حافظ��ه توش��یبا می تواند یک��ی از بهترین 
گزینه ه��ای پی��ش روی اپل باش��د. برخی 
دیگر از مدیران شرکت اپل می گویند خرید 
Netflix یکی دیگر از انتخاب های اپل است. 
اپ��ل باید ش��رکت ویدئوی��ی Netflix را با 
قیمت 65 میلی��ارد دالر خریداری کند. این 
مدیران می گویند این کار سبب می شود اپل 
از یک سرویس رسانه ای برخوردار شود بدون 
آنکه زحمت راه اندازی اولیه و جذب مخاطب 
و دیگر مش��کالت را به جان بخرد. در خبر ها 
آمده که احتمال خرید نتفلیکس توسط اپل 
اکنون بیش��تر از هر زمان دیگری قوت یافته 
اس��ت. یک تحلیلگر به نام جیم سووا معتقد 
اس��ت که اپل با پرداخت 10درصدی مالیات 
به آمریکا و بازگرداندن س��رمایه خود به این 
کش��ور قادر به خرید بس��یاری از شرکت ها 
خواهد بود. او لیس��تی از شرکت های مدنظر 
اپل را تهیه کرده اس��ت. س��ووا این لیس��ت 
را براس��اس استراتژی این ش��رکت و تغییر 
در س��هم جهان��ی اپل تنظیم ک��رده که در 
نهای��ت به هفت هدف اس��تراتژیک برای آن 

می رسیم. در باالی این لیست شرکت پخش 
 ویدئو نتفلیکس قرار دارد که اپل به احتمال 
۴0 درصد آن را خریداری خواهد کرد. هدف 
بعدی دیزنی ب��وده که این تحلیلگر احتمال 
خری��د آن را 25درص��د می دان��د. در ای��ن 
لیس��ت با نام هایHulu، اکتیویژن بلیزارد، 
TakeTwoInteractive ،الکترونیک آرتز

و تسال مواجه خواهیم شد. براساس گفته های 
سووا، احتمال خرید تمامی شرکت های گفته 
شده 10 درصد است. سووا در یادداشت خود 
در همین رابط��ه می گوید بهترین اقدام اپل 
می تواند خرید شرکت های دیگر توسط یک 
س��وم پول نقد خود باش��د و از بقیه سرمایه 
خود برای گس��ترش برنامه باز خرید س��هام 

استفاده کند. 

اگر اپل بخواهد پول خود را وارد آمریکا 
کند؟ 

قانون گذاران آمریکایی می خواهند قانونی 
تصویب کنند تا کمپانی های بزرگی مانند اپل 
بتوانن��د پول نقد خ��ود را از خارج به آمریکا 
منتقل کرده و در عوض مالیات کمتری برای 
این نقل وانتقال مالی به دولت بپردازند. مطابق 
قانون فعلی آمریکا، هر ش��رکتی که بخواهد 
سرمایه خارج از کشور خود را به آمریکا وارد 
کند، موظف است 35درصد از آن را به عنوان 
مالیات به دول��ت آمریکا بپردازد. درحالی که 
دونال��د ترامپ، رئیس جمهوری این کش��ور 
وع��ده داده برای حمایت از کس��ب و کار های 
داخلی و ترغیب سرمایه داران به تزریق ثروت 
به خاک این کشور، قصد دارد 35درصد را به 
10درصد کاهش دهد. این موضوع تیم کوک، 
مدیرعام��ل اپل را ترغیب کرده تا دارایی نقد 
خ��ود را ب��ه آمریکا بکش��اند. در حال حاضر 
برآورد می ش��ود رقمی مع��ادل 2.500 تا 3 
هزار میلیارد از دارایی شرکت های آمریکایی 
خارج از این کشور هس��تند و دونالد ترامپ 

مصمم است آنها را به آمریکا بازگرداند. 
اپل هم با اس��تقبال از این طرح و به تعبیر 
برخ��ی از کارشناس��ان برای س��اکت کردن 
ترام��پ، یک میلیارد دالر خ��ود را به آمریکا 
وارد ک��رد. تیم کوک اعالم کرد به ش��رطی 
در آمریکا س��رمایه گذاری می کند که ترامپ 
 در خص��وص وع��ده کاهش مالیات��ی خود 
خوش قول باشد. سرمایه گذاری یک میلیارد 
دالری تیم کوک در آمریکا، زمینه اش��تغال 
را ب��رای م��ردم جوی��ای کار در حوزه ه��ای 
س��خت افزاری و نرم افزاری در آمریکا فراهم 
 CNBC می کن��د. تیم کوک در گفت وگو با
گفته اس��ت که تاکنون بی��ش از 2 میلیون 
ش��غل در آمریکا ایجاد کرده که از این میان 
80 هزار ش��غل مستقیم بوده و بقیه شغل ها 
نیز توس��ط تأمین کنندگان سخت افزاری یا 
توسعه دهندگان نرم افزاری تأمین شده است. 

راهکار های پیش روی اپل برای مقابله با مشکالت مربوط به سرمایه نقدی بیش از حد

دارایی نقد اپل، معادل تولید ناخالص داخلی شیلی 

آلودگی ناشی از کیسه های پالستیکی، یکی از بزرگ ترین چالش های زیست محیطی است. استراتژی جدید 
اتحادیه اروپا برای مصرف پالستیک، باعث حذف مواد شیمیایی بالقوه خطرناک از محیط زیست می شود. این 
طرح همچنین فرصت های جدیدی در اختیار کارآفرینان حامی محیط زیس��ت برای ایجاد مشاغل سبز قرار 
داده اس��ت. فنالند کش��وری است که در آن به اشتغال سبز توجه زیادی می شود. ساالنه هر شهروند اروپایی 
بیش از 200 کیس��ه پالستیکی استفاده می کند که تنها 7درصد آنها قابل بازیافت است. اگر این وضع ادامه 

پیدا کند، تا سال 2050 میالدی میزان زباله های پالستیکی در دریاها بیشتر از ماهی ها خواهد بود.
 

استراتژی فنالند برای ایجاد مشاغل سبز
»س��یترا« صندوق نوآوری در فنالند اس��ت. یکی از اهداف این صندوق توس��عه اش��تغال سبز و حمایت از 
کارآفرینان حامی محیط زیست است. این مسئله بسیار حائز اهمیت است چون به اشتغال سبز توجه زیادی 

می شود. 
تیمو ماکال، مس��ئول سیترا می گوید: در حال حاضر بیش از ۴میلیون شغل سبز در اروپا وجود دارد که دو 

برابر مشاغلی است که در صنعت خودروسازی داریم. سیر رشد شغل های سبز ساالنه 7درصد است.

پایان کیسه های پالستیکی در اروپا
یک شرکت تجاری فنالندی کیسه های پالستیکی سازگار با محیط زیست درست کرده است. این کیسه ها 

از ماده جدیدی ساخته شده که متشکل از الیاف، چوب و بیوپالستیک )پالستیک زیستی( است. 
توماس موس��تونن، مدیرعامل ش��رکت درباره مزیت این پاکت ها نس��بت به کیسه های پالستیک معمولی 
می گوید: این نس��ل جدید کاغذی اس��ت که هم به محیط زیست آسیب نمی رساند، هم قابل بازیافت است و 

هم واقعاً دوام دارد. به همین دلیل است که به جای پالستیک از ماده جدیدمان استفاده می کنیم.
فناوری ای که برای ساخت این کیسه های پالستیکی به کار می رود با خط تولید انواع پاکت های پالستیکی 

و کاغذی سازگار است. به این ترتیب منجر به اشتغال زایی هم می شود. 
مدیرعامل شرکت می گوید: شرکت ما 10 کارمند دارد و هدف مان این است که 50 نفر دیگر هم به زودی 
استخدام کنیم. ما موفق شدیم صدها شغل در شرکت های تجاری کوچک و متوسط را که در حوزه بازیافت 

کیسه های پالستیکی در سرتاسر اروپا کار می کنند، نگه داریم.
این ش��رکت برای توسعه، میزان س��رمایه گذاری خطر پذیر را صدها هزار یورو افزایش داده است. همچنین 
مدیرعامل شرکت می گوید حمایت های اتحادیه اروپا در قالب برنامه افق 2020 به رشد شرکت کمک کرده 
اس��ت. وی درباره امکاناتی که برنامه افق 2020 در اختیار ش��رکت قرار داده می گوید: این برنامه به ما امکان 
می دهد س��ریع تر رش��د کنیم و مثاًل در زمینه مهندس��ی در برنامه ریزی برای ماش��ین بعدی از کارشناسان 
بیش��تری استفاده کنیم و در عمل مقیاس ش��رکت را بزرگ تر کنیم، بازار بزرگ تری برای ارائه محصول مان 
داش��ته باشیم و کیسه های پالستیکی را س��ریع تر جایگزین کنیم. اتحادیه اروپا دو سال پیش دستورالعملی 
ارائه کرده که براساس آن کشورهای عضو باید میزان مصرف کیسه های پالستیکی را کاهش بدهند. تصویب 

این طرح فرصت های جدیدی در اختیار کارآفرینان قرار می دهد. 

آلودگی های ناشی از مواد پالستیکی
آلودگی پالس��تیکی یکی از بزرگ ترین خطرها برای محیط زیست است. به طور متوسط هر نفر در اتحادیه 

اروپا هر سال تا 200 کیسه پالستیکی مصرف می کند. اما تنها 7درصد این کیسه ها بازیافت می شود.
اس��تراتژی جدید اتحادیه اروپا برای پالستیک بازیافت را بهتر می کند، زباله های دریایی را کاهش می دهد 

و مواد شیمیایی بالقوه خطرناک را از محیط زیست حذف می کند.
این طرح اروپا، نیاز به افزایش و بهبود بازیافت، تقاضا برای راه حل های سبز و نوآوری در این زمینه را بیشتر 

کرده است که فرصت های جدید کسب و کار ایجاد می کند.
ec. europa :منبع

رقیب روسی هواپیماهای بویینگ و ایرباس آماده تولید انبوه است
ساخت جدیدترین هواپیمای مسافربری روسیه با نام  ام اس 21 در کارخانه هواپیماسازی ایرکوت به پایان 

رسید. 
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه از RNS، این هواپیمای مسافربری جدید به زودی پروازهای آزمایشی خود 
 A320 را آغاز می کند و س��ازندگان آن معتقدند که رقیبی جدی برای هواپیماهای بویینگ 737 و ایرباس
است. قرار است هواپیمای  ام اس 21با تولید انبوه تا اواخر سال 2018 میالدی در اختیار شرکت هواپیمایی 

آیروفلوت روسیه قرار گیرد. 
هواپیمای  ام اس 21 در دو مدل س��اخته ش��ده است؛  ام اس 21 � 200 با گنجایش 132 تا 165 مسافر و 

 ام اس 21 � 300 با گنجایش 163 تا 211 مسافر. 
هواپیمای جدید قابلیت پرواز در تمامی مناطق و شرایط آب و هوایی را دارد. 
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تماشاگران ویتنامی طرفدار تیم ملی کشورشان در دیدار فینال فوتبال بیست و پنجمین دوره بازی های آسیای 
جنوب ش�رقی که در ش�هر وین تیان پایتخت الئوس برگزار ش�د تیم ملی کشورشان را در برابر مالزی تشویق 

می کنند، اما مالزی در این دیدار یك بر صفر ویتنام را شکست داد.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 778 www.forsatnet.ir
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گسترش کارآفرینی و مشاغل سبز در اتحادیه اروپا
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