
رئیس جمه��ور در جمع هواداران خ��ود در همدان تصریح کرد: 
مل��ت آن هایی را که در طول ۳۸ س��ال فقط اع��دام و زندان بلد 
بودن��د، قبول ندارند. ما آمده ایم ب��ه بداخالقی ها پایان دهیم و به 

خشونت ورزان و افراطیون بگوییم دوره شما تمام شده است. 
به گزارش خبرآنالین، حجت االس��الم حس��ن روحانی در جمع 
م��ردم همدان با بیان این مطلب خطاب ب��ه رقبایش تأکید کرد: 
دوران شما تمام شده است، شما هشت سال در این کشور بودید 
و همه دیدند با مردم چه کردید. من از ش��ما غیور مردان و زنان 
می پرسم آیا ش��ما امروز 20 نفر جرات می کنید در اجتماع ستاد 

رقیب جمع شوید. 
وی با یادآوری اینکه ما دنبال 
آزادی هستیم، گفت: حتی در 
سالن مان بداخالق ها را هم راه 
می دهی��م. امروز م��ا باید برای 
روزهای آینده تصمیم بگیریم. 

رقبای  ب��ه  روحان��ی خطاب 
خ��ود گف��ت: ش��ما منطق تان 
ممن��وع ک��ردن اس��ت، چی��ز 
ش��ما  منطق  ندارید،  دیگ��ری 
هوچی ب��ازی اس��ت. ش��ما در 
مس��یر پیشرفت و آزادی کشور 

ما نخواهید بود. 
از  رئیس جمهور  اهم سخنان 

این قرار است: 
*مردم ما ام��روز در همدان 
ش��اهد بودن��د دول��ت یازدهم 
یک و نی��م برابر س��ال های قبل 
برای همدان تالش کرد، باوجود 
خواست دلواپسان که از افتتاح 
راه آهن  امروز  بدش��ان می آید، 
همدان افتتاح شد، ماه های بعد 
نیز راه آهن کرمانش��اه، ارومیه، 
رش��ت و تبریز افتت��اح خواهد 
ش��د. ام��روز می بینی��د که در 
عرض چند ماه پنج استان مهم 
کش��ور ما به راه آهن سراسری 

وصل می شود. 
دولت یازده��م دولت اتصال 
ایران به جهانیان اس��ت. امروز 
می بینید ک��ه در چند ماه پنج 

استان به راه آهن سراسری متصل می شود. این دولت مصمم است 
که به زودی سازمان ملی جوانان را افتتاح کند. 

*من از ش��ما سوال می کنم چه ش��ده است که برای عده ای از 
کاسبان تحریم غصه ایجاد شده است؟ هرچقدر ناراحت و غصه دار 
باشید بدانید که این مردم 12 روز دیگر پاسخ شما را خواهند داد. 
*مل��ت ما در انتخابات خرداد 92 اعالم کرد خش��ونت را قبول 
ندارد. ملت ما اعالم کرد که راه حصر و انزوای ایران را نمی پذیرد. 
ملت ایران یکبار دیگر هم اعالم کرد که مس��یرش مس��یر آزادی 
است و آن اس��فند 94 بود. اردیبهشت 96 هم یک بار دیگر مردم 
ایران اعالم می کنند؛ آنهایی را که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و 

زندان بلد بودند، قبول ندارند. 
*م��ن به همه دوس��تان و هم��ه آنهایی که ای��ن روزها از پول 
بیت المال و پولی که به خاطر امنیت به آنها داده ش��ده اس��ت، به 
روس��تاها و ش��هرها می روند تا مردم را ناامید کنند می پرسم چه 
چیزی موحب هراس شما شده است؟ اگر این ملت هم پیروز شود 
ش��ما هم پی��روز خواهید بود. اگر این ملت پیروز ش��ود، آن وقت 

در س��فره تان نانی را خواهید خورد که حاصل دس��ترنج کشاورز 
ایرانی است. 

* آن روزی که 750 میلیارد پول نفت در دست تان بوده است، 
برای مردم ایران چه کردید؟ چه ش��ده اس��ت که سخنگوی یک 
نهاد در این دو س��ه هفته س��یاه نمایی دولت را یاد گرفته است؟ 
اج��ازه نمی دهم خانه ای که باید خانه عدالت باش��د به خانه اتهام 
و دروغ تبدیل ش��ود. البته شما نمی خواهید روحانی این مسیر را 

ادامه دهد. 
*12روز دیگ��ر باید راهم��ان را به جهانیان یکب��ار دیگر اعالم 
کنی��م. ما انحصارگرایان را نمی خواهیم. ما آنهایی که پش��ت میز 

نشس��ته اند و حکم صادر کرده اند، نمی خواهیم. راه ما مش��خص 
اس��ت. راه ما همزیستی مس��المت آمیز میان اقوام ایرانی است. ما 
نمی گذاریم درصد درس��ت کنید. ما ملت صددرصدی هس��تیم. 

ملت ایران با حقوق شهروندی واحد راه مان را ادامه می دهیم. 
*من از همه شما می خواهم که 29 اردیبهشت که روز حماسه 
ماست، همه به پای صندوق بروید. به پای صندوق رأی بروید، اما 
تنه��ا نروید. هر نفر به همراه 11 نفر دیگر به صندوق بروید یعنی 
12 نفره ب��ه پای صندوق آرا بروید. هم��ه آنهایی که می خواهند 
ناامنی را به کش��ور بازگرداند و می خواهند آرامش منطقه را برهم 
بزنن��د، بدانند ما برای آرامش و امنیت و پیش��رفت ایران عزیز به 

پای صندوق رأی خواهیم رفت. 
*ما برای پیشرفت و اشتغال زنان به پای صندوق رأی خواهیم 
رفت. آنها در هش��ت س��ال ۸60 هزار خانم را بیکار کردند، اما در 
دولت یازدهم 750 هزار بانو س��رکار رفتند. اگر ش��ما جوانان در 
خان��ه بنش��ینید، بدانید که در پیاده رو های م��ا هم دیوار خواهد 
کشید. شما آنها را نمی شناسید، من آنها را می شناسم. آنها روزی 

در جلس��ه ای تصمیم گرفتن��د که در تهران و در پی��اده رو دیوار 
بکش��ند. آنها می خواس��تند پیاده رو زنانه و مردان��ه ایجاد کنند، 
همانطور که در محل کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را ایجاد 

کردند. 
*من از شما می پرسم آیا می خواهیم مظلومیت ها در این کشور 
ادام��ه یابد؟ آیا می خواهیم باز چهره هایی که مرحوم هاش��می را 
مخدودش کردند به کارشان ادامه دهند؟ آیا می خواهیم جامعه ما 
از بیانات خاتمی عزیز استفاده نکند. چرا عزیزان و چهره های عزیز 
ما و آنهایی را که به ملت خدمت کردند و گفت وگوی میان ملت ها 
را ب��ه ارمغان آوردند و آنها را چهره واقعی ایران را به دنیا نش��ان 
دادند، خانه نش��ین می کنید؟ با 

چه قانونی؟ 
*م��ا 29 اردیبهش��ت پ��ای 
صندوق می رویم تا بزرگان مان 
را ب��ه جامع��ه برگردانی��م. ما 
صندوق  پ��ای  29 اردیبهش��ت 
می روی��م ت��ا ش��رایط امنیتی 
م��ا  بازنگ��ردد.  دانش��گاه  ب��ه 
آذر سخنرانی   16 نمی خواهیم 
در دانش��گاه ممنوع باش��د. ما 
نمی خواهی��م ب��ازار ص��ادرات 
دیگ��ران  ب��ه  را  کش��ورمان 
بسپاریم. نفت صادراتی شما را 
چه کس��انی گرفته بودند؟ یک 
میلیون بش��که نف��ت صادراتی 
ش��ما را چه کس��انی گرفتند؟ 
آی��ا در اختیار گذاش��تن بازار 
صادراتی ملت ایران به دیگران 
افتخار دارد؟ شما به کشورهای 
همس��ایه خیلی کمک کردید. 
می خواه��د  دل ش��ان  آنه��ا 
برگردی��د. چون  مجددا  ش��ما 
کشتیرانی ما تحریم بود، کشتی 
ما باید به کش��ورهای همسایه 
می رفت و ما با لنج کاالهای مان 
را به ایران می آوردیم. برای هر 
کانتین��ر باید 700دالر اضافه تر 

می دادیم. 
* ما در 29 اردیبهشت از 
مناف��ع ملت ای��ران و قدرت 
واقعی ایران س��خن می گوییم و می خواهیم بگوییم کش��ور 
ما باید صادر کننده بنزین و گازوییل باشد. شما بنزین و هم 
گازویی��ل را از خارج وارد می کردید ولی این دولت مردم را 
به خودکفایی رساند. ما امروز صادرکننده گازوییل هستیم، 
ولی به زودی در بنزین خودکفا ش��ده و آن را صادر خواهیم 

کرد. 
*در یک منبع مش��ترک کشور همسایه دو برابر ما گاز برداشت 
می کرد. در زمستان از همسایه گاز خواستیم بخریم و آنها 9 برابر 
قیم��ت گاز را به ما فروختند. همان همس��ایه مجددا گاز را قطع 
کرد ولی دید ما احوالی ازشان نمی پرسیم و بعد از 15 روز مجددا 
گاز را وصل کردند. ما عزت را در عمل و نه در ش��عار می خواهیم. 
مردم عزیز 29 اردیبهش��ت بداخالق ه��ا را مایوس کنید و آزادی 
بیش��تر ملت ای��ران را رقم بزنی��د و دانش��گاه ها را آزادتر کنیم و 
دروغ را در این کش��ور ریش��ه کن کنیم و اخالق را به این کشور 

برگردانیم. 
* دوباره برای ایران خواهیم آمد. 

دکتر حسن روحانی در جمع مردم همدان: 

آمده ایم به بداخالقی ها پایان دهیم
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رئی��س اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گف��ت: ویژگی بزرگ دولت یازدهم 
این است که تصمیمات اشتباه اقتصادی بسیار کمی گرفته است. مسعود خوانساری 

در گفت وگو با خبرآنالین با بیان اینکه با ش��روع رقابت های انتخاباتی و 
تبلیغات گروه های سیاسی، ذهن فعاالن بخش خصوصی نیز بیش از...

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: 

 مبادا ثبات ایجاد  شده در اقتصاد
از دست برود

12 شعبان 1438 - سـال سوم
شماره 779- 16صفحه - 1500 تومان

Tue.9 May 2017

www.forsatnet . ir

سه شنبه
19 اردیبهشت

1396

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

13

نخستین آزمایشگاه کسب وکار 
راه اندازی می شود

تک رقمی شدن نرخ بیکاری 

رویایی که 20 ساله شد
2

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی بررسی کرد

 پیامد پـول پاشی
در اقتصاد ایران

2

ظرف سه ماه آینده

ورود چک های الکترونیکی به شبکه بانکی

پول و بانـک
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مهدی  پورقاضی
 رئیس کمیسیون 
صنعت اتاق تهران

یادداشت
 صنعت، بیکاری را

شکست می دهد؟ 

اشتغال تبدیل به مسئله اصلی 
اقتصاد کشور ش��ده است. درباره 
ظرفیت بخش های مختلف اقتصاد 
در اش��تغال زایی زیاد می شنویم. 
سوال این است که چرا باوجود این 
بیکاری،  هنوز مشکل  ظرفیت ها، 

مهم ترین مسئله اقتصاد ماست؟ 
50درصد از صنایع در ش��رایط 
فعل��ی و به دالی��ل اجتناب ناپذیر 
تعطی��ل اس��ت. ای��ن بخ��ش از 
صنایع نتوانس��ته از نظر مدیریتی 
و تکنولوژیک��ی خ��ودش را به روز 
کند، در نتیجه نمی توان از ظرفیت 
آنها برای ایجاد اش��تغال استفاده 
ک��رد. این امی��د وج��ود دارد که 
در رفت وآم��د هیأت های تجاری 

خارجی به ایران فرصت...
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ش��رایط آغاز ب��ه دولت یازدهم به گون��ه ای نبود که هر 
کس��ی توان نجات اقتصاد را داش��ته باش��د، اما بررسی ها 
نش��ان می  دهد همزمان با لغو تحریم ها، دولت تا حدودی 
توانسته شرایط مساعدی را برای بهبود فضای کسب وکار 

کشور فراهم آورد. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، چهار س��ال تمام ش��د و این 
روزها در ک��وران تبلیغات انتخاباتی زیاد می ش��نویم که 
دول��ت تدبیر و امی��د چه کرد و چه میراث��ی برای دولت 
آینده خواهد داش��ت؟ چه کارهای��ی باید می کرد که نکرد 
و چه کارهای��ی کرده که نتایجش در ماه ها و س��ال های 
آینده پدی��دار خواهد ش��د. اکنون و در ماه ه��ای پایانی 
دولت یازدهم، فرصت مناسبی است که نگاهی به پرونده 
کارکردی اش طی چهار س��ال گذشته بپردازیم و در عین 
حال، نیم نگاهی به آینده اقتصاد ایران در دولت دوازدهم 

داشته باشیم. 
اقتصاد ایران در سال های اخیر وضعیت منحصربه فردی 
را تجربه کرده اس��ت. تدابیر نابخردان��ه دولت های نهم و 
دهم، آثار ناشی از تحریم ها و کاهش قیمت نفت در رکود 
س��نگین بخش واقعی و مالی اقتصاد نمایان ش��ده است. 

ام��روز و درحالی ک��ه اوض��اع 
به س��بب  اقتصادمان  نس��بی 
سیاس��ت های مناسب خارجی 
و رف��ع تحریم ه��ای ظالمان��ه 
بین الملل��ی، در کن��ار انضباط 
پول��ی و مال��ی دول��ت تا حد 
زی��ادی بهبود پیدا ک��رده، اما 
بی ش��ک تا صبح زمان زیادی 

باقی مانده است. 
ب��دون تردید فرم��ان دولت 
دوازده��م دس��ت هر کس��ی 
باش��د، بای��د اذعان ک��رد که 

کار بس��یار س��ختی در پیش دارد. خیلی از مس��ائلی که 
س��ال ها پیش تحت عنوان مشکل از آنها نام برده می شد، 
ح��اال هر کدام به تنهای��ی می توانند تبدیل به یک بحران 
ش��وند. بحران بیکاری، بحران بدهی ه��ای دولت، بحران 
صندوق های بازنشس��تگی، بحران بانک��ی و بحران منابع 
آبی و زیس��ت محیطی، تنه��ا نمونه هایی از مش��کالت و 

دشواری های پیش روی اقتصاد ایران در آینده است. 
دولت دوازدهم که در ساختمان پاستور مستقر می شود، 
به طور قطع با مشکالت متعددی روبه رو خواهد شد. رشد 
اقتصادی، نخس��تین و مهم ترین چالش اقتصادی خواهد 
بود. اگرچ��ه در چند فصل متوالی رش��د اقتصادی ایران 
مثبت ش��د، اما با توجه به اینکه ظرفیت تولید و صادرات 
نفت محدود اس��ت، به نظر نمی رسد که این بخش بتواند 
در س��ال های آتی بار رش��د اقتصادی را تنهایی به دوش 
بکش��د. از این رو، این دغدغه وجود دارد که چگونه رشد 
اقتصادی س��ال 95 را حتی با تعدیل در س��ال های پیش 

رو حفظ کرد؟ 
نبای��د از یاد ببریم که نمونه تداوم سیاس��ت های دولت 
محم��ود احمدی ن��ژاد و نتایج زیان ب��ار آن، هم اکنون به 
وض��وح در یک اقتص��اد نفتی مانند ونزوئ��ال کامال بارز و 
مشهود است که انتهای آن، مسیر تورم چند صددرصدی 

و کمبود شدید مایحتاج زندگی مردم بود. 
ش��رایط آغاز ب��ه دولت یازدهم به گون��ه ای نبود که هر 
کس��ی توان نجات اقتصاد را داش��ته باشد. با نگاهی کلی 
به فضای کس��ب وکار کش��ور می توان گفت دولت یازدهم 

همزم��ان با لغ��و تحریم ها تا حدودی توانس��ته ش��رایط 
مس��اعدی را برای بهبود فضای کس��ب وکار کشور فراهم 
آورد و از پتانس��یل های بالق��وه کش��ور در جهت ارتقای 
کیفیت زیرس��اخت ها به خصوص در بخش حمل ونقل و 
توسعه صادرات و فراهم کردن شرط الزم و مطلوب برای 
ترغیب و مش��ارکت س��رمایه گذاران خصوصی و خارجی 
استفاده کند. حفظ رش��د اقتصادی در نرخ هایی باالتر از 
5درصد شرط الزم افزایش تقاضا، کاهش بیکاری و بهبود 

رفاه مردم است. 
یکی از مهم ترین موانع رش��د اقتصادی در حال حاضر 
فقدان س��رمایه الزم اس��ت. تأمین س��رمایه از دو محل 
داخل��ی )دول��ت و م��ردم( و خارجی ممکن اس��ت، اما 
این��ک و با افزایش ناکارایی و ح��وزه فعالیت های جاری 
دولت کمتر می توان به بودج��ه دولت برای تأمین مالی 
سرمایه گذاری امید داشت. از این رو باید تسهیل فرآیند 
تأمین س��رمایه از محل پس انداز مردم و سرمایه گذاران 
بین الملل��ی در دس��تور کار سیاس��ت گذاران اقتصادی 
کش��ور قرار گی��رد. در این میان، کارای��ی نظام بانکی و 
بازار سرمایه نقش اساس��ی در تجهیز پس انداز خانوارها 
و شرکت ها و اختصاص آن به 
طرح های سرمایه گذاری دارد. 
اص��الح نظ��ام بانک��ی یکی 
پی��ش  موضوع��ات  از  دیگ��ر 
روی اقتصادمان اس��ت که راه 
ف��راری از آن نیس��ت. حج��م 
انبوه مطالب��ات معوق بانک ها 
ان��دک،  س��رمایه  کن��ار  در 
مان��ع از تأثیرگ��ذاری آنها در 
انتق��ال س��رمایه های خرد به 
طرح های سرمایه گذاری است. 
دولت  چال��ش  مهم ترین  ام��ا 
دوازدهم، پذیرش مس��ئولیت اصالح نظام بانکی و سپس 

اصالح قوانین و روش های نظارتی است. 
در چند س��ال گذش��ته دولت یازدهم مجب��ور به ادامه 
طرح یارانه ها و پرداخت نقدی ش��د. ارزش حقیقی یارانه 
دریافتی خانوارها در س��ایه تورم سال های گذشته بسیار 
کاهش یافته اس��ت، اما همچنان مجموع مبلغ پرداختی 
رقم��ی قابل توج��ه برای دولت و باری س��نگین بر دوش 
بودجه دولت اس��ت. از یک طرف، خانوارها انتظار افزایش 
مبل��غ یارانه را دارن��د و از طرف دیگر، دول��ت در تأمین 
منابع آن به مش��کل خورده اس��ت. مقابل��ه با این معضل 
نیازمن��د واقع بینی دولت و مردم اس��ت. دولت دوازدهم 
باید با شجاعت تمام، نظام پرداخت یارانه ها را دستخوش 

تغییر جدی کند. 
دول��ت دوازده��م ب��ه نس��بت دول��ت یازده��م ب��ا 
زیرس��اخت های مناس��ب تری ب��رای ح��ل مش��کالت 
اقتصادی مواجه اس��ت. تحریم های بین المللی برداشته 
ش��ده، نرخ تورم تک رقمی و نرخ رشد اقتصادی مثبت 
اس��ت. دولت دوازدهم باید بتواند رشد اقتصادی سال 
95 را از طری��ق افزایش تولید بخش های کش��اورزی، 
صنع��ت و خدمات بدون احتس��اب نف��ت، حداقل در 
مح��دوده 5درصد حفظ کند، یا اینکه مراقب باش��د با 
اتخاذ سیاست های پولی درست، نقدینگی فزاینده را به 
س��مت افزایش تورم و دو رقمی کردن نرخ آن هدایت 
نکن��د. دولت دوازده��م به طور حتم بای��د وارد مرحله 

تعدیل ساختاری اقتصاد شود. 

اگر سیاست های دولت احمدی نژاد ادامه می یافت، اقتصاد ایران مثل ونزوئال می شد

دولت دوازدهم چه اقتصادی را تحویل خواهد گرفت؟ 



مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی با انتشار گزارشی به بررسی 
مبانی و آثار پول پاش��ی در اقتصاد 

ایران پرداخت. 
ب��ه گ��زارش »فرص��ت ام��روز« 
دفت��ر مطالع��ات اقتص��ادی مرکز 
ش��ورای  مجل��س  پژوهش ه��ای 
اس��المی در گزارش��ی ب��ا عن��وان 
»پول پاش��ی در اقتص��اد: مبان��ی و 
آث��ار« ب��ا نگاهی ب��ه ادبی��ات این 
موضوع به ارزیابی و بررسی تاثیرات 
موارد مختلف پول پاش��ی احتمالی 
در بودج��ه دولت در ش��رایط فعلی 

اقتصاد ایران پرداخته است. 
در ای��ن گ��زارش تصریح ش��ده 
اس��ت که برخی دولت ه��ا با وجود 
قیدوبنده��ا ب��ه دلی��ل محدودیت 
مناب��ع در اختی��ار ممک��ن اس��ت 
به دالیل مختلف اقتصادی )افزایش 
تقاض��ای کل و خ��روج از رکود( یا 

اقتصاد سیاس��ی )انتخاباتی( تمایل 
داش��ته باش��ند خ��ارج از محدوده 
ظرفیت مالی در دس��ترس، مخارج 
خ��ود را افزای��ش دهند و کس��ری 
کس��ری  کنن��د.  ایج��اد  بودج��ه 
بودجه ای که در این وضعیت ایجاد 
می شود معموال از راه های مختلفی 
تامین می ش��ود. راه متداول، ایجاد 
بدهی اس��ت که در برخی کشورها 
شیوه های دیگری مانند تامین مالی 
مس��تقیم از بانک مرک��زی، تغییر 
ن��رخ ارز و تغییر قیم��ت نهاده ها یا 
کاالهایی که تامین کننده آن دولت 
است )مانند س��وخت و حامل های 
ان��رژی( نیز به ای��ن روش ها اضافه 

می شود. 
مذک��ور،  روش ه��ای  عم��ده 
منابع  از  به گون��ه ای »پول پاش��ی« 
دیگ��ر ب��رای تامین مخ��ارج دولت 
به ش��مار می روند، اما به طور ویژه، 

پول پاش��ی از طری��ق بانک مرکزی 
در بودج��ه دول��ت، به ط��وری که 
امکان بازگرداندن آن وجود نداشته 
باش��د، از مصادی��ق یک سیاس��ت 
پول��ی غیرمتعارف به ن��ام »توزیع 
هلیکوپتری« شمرده می شود. بنابر 
تعریف فنی، ایجاد کسری و تامین 
منابع آن از بانک مرکزی، به گونه ای 
ک��ه عم��ال ی��ا به دالی��ل اقتص��اد 
سیاس��ی، امکان یا قصد بازستاندن 
مناب��ع توزیع ش��ده و کاس��تن از 
اثر گس��ترش پولی آن )اس��ترلیزه 
ک��ردن( وجود نداش��ته باش��د، از 
مصادی��ق توزی��ع هلیکوپتری پول 
شمرده می شود. توزیع هلیکوپتری 
عمدتا در اقتصاده��ای دچار رکود 
شدید و نرخ بهره پایین و به منظور 
رونق بخش��ی به اقتصاد، استفاده یا 
پیشنهاد می ش��ود و استفاده از آن 
برای کشورهای دچار تورم و با نرخ 

بهره باال با خطرات ش��دید ارزیابی 
شده و توصیه نمی شود. 

ش��ایان ذکر اس��ت کش��ورهایی 
چهارگان��ه  س��یکل های  در  ک��ه 
سیاس��ت های موسوم به عوام گرایی 
قرار داشته اند، در نهایت در معرض 
آس��یب های خطرناک  پول پاشی از 
جمله اَبَرتورم، بحران ارزی و بحران 
تعهدات ق��رار گرفته اند و در نهایت 
دس��ته های اسکناس��ی ک��ه گویی 
از آس��مان پرتاب ش��ده اند، هنگام 
رس��یدن به زمین اقتصاد، تاثیراتی 

همانند بارش سنگ داشته اند. 
همچنی��ن در این گزارش، ضمن 
مرور فش��رده بر ادبیات پول پاشی و 
سیاست های عوام گرایانه، تاثیرات و 
پول پاشی  موارد مختلف  پیامدهای 
در  دول��ت  بودج��ه  در  احتمال��ی 
ش��رایط فعلی اقتصاد ایران بررسی 

شده است. 

در گ��زارش مرک��ز پژوهش های 
مجلس برآورد ش��ده اس��ت که در 
 ش��رایط فعل��ی اقتصاد ای��ران، هر 
50 هزار میلیارد تومان پول پاش��ی 
در بودج��ه دول��ت )مع��ادل کمی 
بی��ش از 50 هزار توم��ان برای هر 
ایران��ی(، در س��ال اول حداقل اثر 
تورمی مع��ادل افزایش 6.4 درصد 
داشته باشد و پیش بینی تورم فعلی 
را از 11.2 درصد کنونی در س��ال 
جاری به 17.6 درصد در پایان سال 

برساند.
 عالوه ب��ر ای��ن همان گون��ه ک��ه 
توضی��ح داده ش��د وضعی��ت نظام 
بانکی کش��ور به گونه ای اس��ت که 
هرگون��ه اق��دام غیرمدبرانه اثرگذار 
ب��ر حجم پ��ول و نرخ س��ود بانکی 
می تواند آس��یب های جدی و بعضا  
تورم های  قبیل  از  جبران ناپذی��ری 
افسار گسیخته در پی داشته باشد. 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی بررسی کرد

پیامد پول پاشی در اقتصاد ایران
خبر

تک رقمی شدن نرخ بیکاری 
رویایی که ۲۰ ساله شد

 معاون��ت ام��ور اقتص��ادی وزارت اقتصاد با اع��الم ایجاد
 766 هزار فرصت شغلی در یک سال گذشته، دالیل افزایش 

تعداد و نرخ بیکاران را اعالم کرد. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز« وزارت اقتص��اد در گزارش 
»بررس��ی وضعیت بازار کار در زمس��تان 1395« به بررسی 
مهم ترین شاخص های مرتبط با بازار کار در زمستان 1395 
و مقایسه آن با پاییز 1395 و زمستان سال 1394 پرداخته 

است. 
براس��اس نتایج آخرین طرح آمارگی��ری نیروی کار مرکز 
آمار ایران در زمس��تان 1395، جمعیت فعال )عرضه نیروی 
کار( به حدود 25.5 میلیون نفر و جمعیت ش��اغل )تقاضای 
نیروی کار( به حدود 22.3 میلیون نفر رس��یده است. آمار و 
اطالعات مذکور در مقایس��ه با زمستان 1394 در خصوص 
جمعیت فعال 1078 هزار نفر و جمعیت ش��اغل 766 هزار 

نفر افزایش را نشان می دهد. 
این امر بدان معناس��ت که با وجود افزایش قابل مالحظه 
766 هزار فرصت شغلی طی یک سال گذشته، به  دلیل آنکه 
تحت تاثیر افزایش نرخ مش��ارکت اقتصادی، میزان افزایش 
در عرض��ه نیروی کار بیش��تر از می��زان افزایش در تقاضای 
آن ب��وده، لذا جمعیت بیکار و نیز نرخ بیکاری افزایش یافته 
اس��ت؛ به طوری که نرخ بیکاری به 12.5 درصد رس��یده که 
نس��بت به فصل مشابه در س��ال قبل، 0.7 و نسبت به فصل 

قبل 0.2 واحد درصد افزایش یافته است. 
در زمستان 1395، نرخ مشارکت اقتصادی در گروه سنی 
10 س��اله و بیش��تر 38.9 درصد بوده است که در مقایسه با 
زمستان 1394 حدود 1.2 واحد درصد افزایش داشته  است. 
ای��ن افزایش در نرخ مش��ارکت اقتص��ادی، در همه گروه ها 
)زنان، مردان، ش��هری و روس��تایی( بروز کرده اس��ت. نرخ 
بیکاری جوانان )15-24 س��ال( نیز در زمس��تان 1395 به 
28.1 درصد رس��یده که نسبت به فصل مشابه در سال قبل 
و فصل پیش، کاهش یافته اس��ت که نشانگر امید در بهبود 

وضعیت اشتغال برای جوانان است. 

رویای ۲۰ ساله تک رقمی شدن نرخ بیکاری
همچنین بررس��ی نرخ بیکاری از س��ال 1375 تا 1395 
نش��ان می دهد که پس از ثبت نرخ ت��ک رقمی بیکاری در 
س��ال 75، دیگر اقتصاد ایران نرخ بی��کاری تک رقمی را به 

خود ندیده است. 
به گزارش مهر، عدم تناس��ب عرض��ه و تقاضا در بازار کار 
امروز منجر به بروز بحران بیکاری در کش��ور ش��ده است و 
نگاه��ی به آمار بی��کاری طی دو دهه اخی��ر مهر تاییدی بر 

این ادعاست. 
م��رور ن��رخ بی��کاری در دو دهه اخیر نش��ان می دهد که 
باوجود هدف گذاری برنامه های توس��عه ای برای کاهش نرخ 
بی��کاری و حتی پیش بینی تحقق نرخ بیکاری 7 درصدی در 
برنامه پنجم توس��عه اما آخرین ن��رخ »تک رقمی« بیکاری 
در س��ال 1375 و با نرخ 9.1 درصد ثبت ش��د و تا به امروز 
با گذش��ت 20 س��ال، نرخ بیکاری کش��ور همواره دو رقمی 

بوده است! 
این در حالی اس��ت که در برنامه دوم توسعه مصوب سال 
1373 پیش بینی ش��ده بود ت��ا وزارت کار و امور اجتماعی 
وقت نس��بت به ایجاد 660 هزار فرصت شغلی ارزان قیمت 
جدی��د ب��ه منظور حمای��ت از اش��تغال نیروی کار کش��ور 
و کاه��ش نرخ بی��کاری اقدام کند. این در حالی اس��ت که 
اگر دولت ها تا چهار س��ال گذشته هم س��االنه برای حدود 
600 هزار نفر اشتغال ایجاد می کردند امکان پاسخگویی به 

تقاضای اشتغال ساالنه وجود داشت. 
به ه��ر روی، نرخ پایین رش��د س��رمایه گذاری، بهره وری 
و رش��د اقتص��ادی به یکباره ب��ازار کار را با حج��م انبوهی 
از تقاضای ش��غل مواج��ه کرد تا امروز ب��ا عنوان »جمعیت 
 انباشت بیکار« از آن یاد شود. در شرایطی که ساالنه اشتغال
 600 هزار نفر می توانس��ت بین عرض��ه و تقاضای بازار کار 
تعادل ایجاد کند اما امروز برای پاس��خ ب��ه نیاز بازار کار به 
س��االنه حدود یک میلیون شغل نیاز اس��ت! به عبارت بهتر، 
م��دت زیاد انتظار برای یافتن ش��غل، جمعی��ت بیکار را به 
یکباره افزای��ش داد تا عالوه بر نیروی جدیدالورود متقاضی 
ش��غل، افراد جویای کار از س��الیان گذشته نیز همچنان در 

خیل جمعیت بیکار باقی بمانند. 
در برنامه ه��ای س��وم و چه��ارم توس��عه نی��ز در بندها و 
تبصره های متعددی دولت ها مکلف به اتخاذ سیاس��ت های 
اش��تغال زایی بودند تا اینکه در برنامه پنجم توس��عه دولت 
مکلف شد تا با انجام اقدامات ضروری و الزم نرخ بیکاری را 
در پایان برنامه به 7 درصد برس��اند که این هدف گذاری نیز 
محقق نش��د. تکالیف قانونی برنامه های توس��عه ای در حالی 
بر دوش دولت ه��ای مختلف بوده که ماحصل اقدامات تمام 

دولت ها امروز تحقق نرخ بیکاری 12.4 درصدی است. 
هر چند سیاس��ت های اش��تغال زایی عمدتا در بلند مدت 
تاثیرگذار هستند اما از عملکرد دولت ها همین بس که نرخ 
بیکاری تک رقمی سال 75 در 20 سال گذشته دیگر تکرار 
نش��ده است. آنچه که مسلم اس��ت، نرخ تک رقمی بیکاری 
در برنامه شش��م توس��عه نیز تنفیذ ش��د با ای��ن تفاوت که 
ای��ن بار به ج��ای هدف گذاری نرخ بیکاری در س��ال پایانی 
برنامه، دولت مکلف شده تا ساالنه نرخ بیکاری را 0.8درصد 
کاهش دهد که براساس این تکلیف قانونی، نرخ بیکاری در 
 س��ال پایانی برنامه ششم توس��عه یعنی سال 1400 باید به 

8.4 درصد برسد. 
 

مدیرعامل ایران ایر: 
نخستین هواپیمای ATR هفته آینده 

وارد تهران می شود
مدیرعام��ل ش��رکت هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران 
از ورود نخس��تین هواپیم��ای ATR  ط��ی هفت��ه آین��ده 
به کش��ور خب��ر داد.  به گزارش پایگاه خب��ری وزارت راه و 
شهرس��ازی، فرهاد پرورش گفت: حدود ش��ش روز تا زمان 
نهایی تحویل نخس��تین هواپیمای ای. ت��ی. آر به ایران باقی 
مانده اس��ت و برهمین اس��اس اواخر هفته آین��ده ایران ایر 
نخس��تین هواپیمای سفارشی خود را از ش��رکت ای. تی. آر 

تحویل می گیرد. 
به گفته پرورش، قرار است هر چهارفروند از این هواپیماها 
به تدریج وارد ناوگان هوایی ایران ایر ش��ود تا در مسیرهای 

کوتاه هوایی مورد استفاده قرار گیرد. 
مدیرعامل ایران ایر درخصوص اینکه آیا هر چهار فروند از 
هواپیماهای سفارش��ی در یک زمان به ایران  ایر تحویل داده 
می شود، گفت: هنوز مش��خص نیست که بتوانیم این چهار 
فرون��د هواپیما را در یک زم��ان تحویل بگیریم و در صورت 

قطعی شدن اعالم خواهیم کرد. 

یادداشت

صنعت، بیکاری را شکست می دهد؟ 

اش��تغال تبدیل به مس��ئله اصلی اقتصاد کشور شده است. 
درباره ظرفیت بخش های مختلف اقتصاد در اشتغال زایی زیاد 
می شنویم. سوال این است که چرا باوجود این ظرفیت ها، هنوز 

مشکل بیکاری، مهم ترین مسئله اقتصاد ماست؟ 
50درصد از صنایع در شرایط فعلی و به دالیل اجتناب ناپذیر 
تعطیل اس��ت. این بخش از صنایع نتوانس��ته از نظر مدیریتی 
و تکنولوژیک��ی خ��ودش را به روز کند، در نتیج��ه نمی توان از 
ظرفیت آنها برای ایجاد اش��تغال استفاده کرد. این امید وجود 
دارد که در رفت وآمد هیأت های تجاری خارجی به ایران فرصت 
نوسازی صنعت و انتقال دانش مدیریتی فراهم شود، اما تاکنون 
بیشتر هیأت ها برای فروش کاال به ایران سفر کردند و کمتر در 
سطح س��رمایه گذاری و انتقال تکنولوژی به میدان آمدند. اگر 
در سطح سرمایه گذاری همکاری با شرکت های خارجی برقرار 
شود، می توان روی ظرفیت اشتغال زایی صنعت حساب کرد. در 
حال حاضر مسئله انتقال نقدینگی و تهدیدهای آمریکا از نظر 
من، مهم ترین دلیل تعلل شرکت های خارجی برای گسترش 
همکاری با ایران است و باید برای افزایش ظرفیت اشتغال زایی 
هر بخش از صنایع کشور به رفع این موانع فکر کرد.  اصلی ترین 
مس��ئله صنعت ایران رقابتی نبودن آن اس��ت. صنعت امکان 
تولی��د محصوالتی ک��ه از نظر کیفیت و قیمت رقابتی باش��د 
ندارد. برای رقابتی ش��دن محصوالت صنع��ت راه طوالنی در 
پی��ش داریم. اندازه بنگاه ها، به��ره وری عوامل موثر در تولید و 
تجهیز کارخانه ها به تکنولوژی روز از مهم ترین گام ها در رقابتی 
شدن صنعت است. از سوی دیگر، مسئله بزرگ تر این است که 
هنوز برنامه ای برای تحقق این هدف نداریم. وزارت صنعت باید 
برای این هدف برنامه بنویس��د و اجرای آن را تا تحقق رقابتی 
شدن دنبال کند. تعیین اس��تاندارد داخلی چقدر می تواند به 
رقابتی شدن محصوالت صنعت کمک کند؟ استاندارد مقررات 
و بندهای خودش را دارد که بخش��ی از آنها اجرایی می شود و 
بخش��ی مورد غفلت قرار می گیرد. اس��تاندارد شامل دو بخش 
است. یک مجموعه از مقررات، استاندارد سالمت و ایمنی مردم 
را تضمین می کند و به طور حتم باید با اس��تفاده از قوه قهریه 
و نظارت بیش��تر این ه��دف را تامین کرد، اما از س��وی دیگر 
مجموعه ای از استانداردها برای بهبود کیفی محصوالت مطرح 
اس��ت که اگر در این زمینه از قوه قهریه استفاده شود، بنگاه ها 
راهی برای دور زدن آن پیدا می کنند.  رقابتی ش��دن محصول 
زمانی ممکن اس��ت که مدیران یک بنگاه به نتیجه برسند که 
رعایت مواردی منجر به سهم بیشتر آنها در بازار خواهد شد و 
از س��وی دیگر زمینه رعایت هرچه بیشتر آن در کشور را باید 
فراه��م کرد.  در هیچ جای دنیا نگاه پلیس��ی به کار اقتصادی 
نتیجه بخش نبوده اس��ت.  مجموعه ای از اس��تانداردها که به 
بهبود کیفی محصول منجر می شود، باید توسط خود مدیران و 
داوطلبانه دنبال شود. در این شرایط است که مدیران به رعایت 
اس��تانداردها افتخار و درک می کنند که استاندارد ابزاری برای 
موفقیت آنهاس��ت. متاسفانه این دیدگاه کمتر در بین مدیران 
وج��ود دارد. در صنع��ت ایران محصوالتی تولید می ش��ود که 
اس��تانداردهای الزم در مورد مص��رف آب و برق و به طورکلی 
انرژی در مورد آنها رعایت نش��ده اس��ت. همین دیدگاه باعث 
می شود محصول ایرانی نه در بازار داخلی خریدار داشته باشد 
نه کش��ورهای دیگر رغبتی به واردات از ما داشته باشند. برای 
تقویت رعایت اس��تانداردها و رقابتی شدن محصوالت صنعت 
نیازمند دیدگاه تازه ای هستیم که باید توسط وزارت صنعت و 

در یک برنامه مدون به فضای صنعت ایران منتقل شود. 
منبع: سایت خبری اتاق تهران

 

ادامه روند تراز تجاری مثبت ایران
سهم ۶۷ درصدی کاالهای واسطه ای از 

واردات
کارنامه تجارت خارجی کش��ور در فروردین ماه س��ال جاری 
حاکی از تراز تجاری مثبت 375 میلیون دالری است. به گزارش 
ایسنا، براساس آمار واردات و صادرات ایران در نخستین ماه سال 
1396، تراز تجارت خارجی کشورمان در این مدت مثبت بوده 
و در مجم��وع 375 میلی��ون دالر ارزش صادرات غیرنفتی ایران 
بیش از مجموع ارزش واردات به کش��ورمان بوده است. صادرات 
غیرنفتی ایران در فروردین ماه امسال به 2 میلیارد و 723 میلیون 
دالر رسید و همچنین واردات ایران در این مدت 2 میلیارد و 348 
میلیون دالر است. در مدت یادشده وزن کاالهای وارداتی ایران 
در مجموع به 2 میلیون و 91 هزار تن رسید در حالی که در این 

مدت 8میلیون و 62 هزارتن انواع کاال صادر شد. 
اقالم عمده صادراتی

اقالم عمده صادراتی کش��ورمان در مدت یادش��ده نیز به 
ترتیب ش��امل میعانات گازی ب��ه ارزش 493 میلیون دالر، 
متان��ول 132 میلی��ون دالر، پروپ��ان مایع ش��ده به ارزش 
103میلی��ون دالر، پلی اتیلن گرید فیلد با 98 میلیون دالر، 
آهن و فوالد غیرممزوج ب��ا 97 میلیون دالر، گازهای نفتی 
و هیدروکربورهای گازی ش��کل 96 میلیون دالر، روغن های 
س��بک و فرآورده ها ب��ه جز بنزین 91 میلی��ون دالر، بوتان 
مایع ش��ده ب��ا 63 میلیون دالر، پلی اتیل��ن گرید تزریقی با 

63 میلیون دالر و قیر نفت با 54 میلیون دالر بوده است. 
اقالم عمده وارداتی

اقالم عمده وارداتی نیز در فروردین ماه امس��ال به ترتیب 
ش��امل ذرت دام��ی ب��ه ارزش 144 میلی��ون دالر، برنج با 
74 میلی��ون دالر، وس��ایل نقلیه موتوری با حجم س��یلندر 
1500 تا 2000 سی سی به ارزش 64 میلیون دالر و کنجاله 

سویا با 57 میلیون دالر بوده است. 
میزان واردات به تفکیک گروه های کاالیی

براس��اس بررسی های به عمل آمده در فروردین ماه از بین 
کاالهای وارد ش��ده به کشور بیش از 67.14 درصد از ارزش 
کل به گروه های کاالیی واس��طه ای اختصاص داش��ته است. 
کااله��ای مصرفی با 17.46درص��د از ارزش در رتبه دوم و 
کاالهای سرمایه ای با 15.40 درصد در رتبه سوم قرار دارند. 

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی
عمده تری��ن خری��داران کاالهای ایران��ی در فروردین ماه 
سال جاری به ترتیب کشورهای چین به ارزش 615 میلیون 
دالر، ام��ارات متح��ده عرب��ی 497 میلی��ون دالر، عراق با 
388میلیون دالر، هند با 248 میلیون دالر و جمهوری کره 

با 153 میلیون دالر بوده است. 
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران

کش��ورهای عم��ده صادرکننده کاال به ای��ران نیز در این 
مدت به ترتیب شامل کشورهای چین با 485 میلیون دالر، 
امارات متح��ده عربی با 402 میلی��ون دالر، ترکیه با 180 
میلی��ون دالر، جمهوری کره ب��ا 143 میلیون دالر و هند با 

131 میلیون دالر بوده است. 

مهدی  پورقاضی
 رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران
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شماره 779

سعید لیالز می گوید نکته ای که در شعارهای 
مربوط به افزایش یارانه های نقدی که توس��ط 
کاندیداهای ریاس��ت جمهوری مطرح می شود، 
این اس��ت ک��ه این ش��عارها در ص��ورت اجرا 
ع��الوه بر اینکه نوعی بی اعتبار دانس��تن قانون 
محسوب می ش��ود، ضد عدالت اجتماعی است 

و به گسترش فقر منجر می شود. 
س��عید لی��الز در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
موضوع پرداخ��ت یارانه های 250 هزار تومانی 
به اقشار مردم که در جریان مناظرات انتخاباتی 
مطرح شد، اظهار کرد: هر کس می تواند یارانه 
نقدی اقش��ار مختلف جامعه را اضافه کند ولی 
با این ش��رط ک��ه به ازای هر 50 ه��زار تومان 
یاران��ه نقدی 1000 توم��ان افزایش در قیمت 
دالر رخ ده��د، بنابراین افزایش یارانه نقدی به 
250 هزار تومان مس��تلزم 8000 تومان شدن 

قیمت دالر است. 
این اقتصاددان توضیح داد: با این حساب چرا 
250 هزار تومان؟ می شود یک میلیون و 250 
ه��زار تومان به هر نفر داد به ش��رط آنکه دالر 
به قیم��ت 18 هزار تومان برس��د و این یعنی 
تورم و کاهش قدرت خرید خانوار ایرانی به ویژه 

دهک های پایین درآمدی. 
وی همچنی��ن در بخش��ی از س��خنانش ب��ا 
بی��ان اینکه طرح ش��عارهایی مبنی بر افزایش 
یارانه نقدی مردم به منزله دس��ت کم گرفتن 
شعور مردم است، گفت: این در حالی است که 
افزایش یارانه نقدی هرگز به قدرت خرید مردم 
اضاف��ه نمی کند، چون تورم لجام گس��یخته ای 
ایج��اد می کند. در دولت محم��ود احمدی نژاد 
که توزیع یارانه های نقدی آغاز شد، این برنامه 
به این صورت اجرا ش��د که دولت عمال ش��ب 
دو، س��ه براب��ر 45 هزار توم��ان از جیب ملت 
برداشته و صبح 45 هزار تومان به حساب آنها 
واریز می کرد، چرا که تورم ایجاد ش��ده حاصل 
از توزیع پ��ول نقدی به آح��اد مختلف جامعه 
قیمت ه��ا را افزایش داده و ت��وان خرید خانوار 

را کاهش می داد. 
لیالز افزود: نکته ای که در شعارهای مربوط به 
یارانه که توسط کاندیداهای ریاست جمهوری 
مطرح می ش��ود وجود دارد این اس��ت که این 
ش��عارها قانون را بی اعتبار فرض می کنند. قول 
افزایش پرداخت یارانه های نقدی به این منزله 
اس��ت که گویی مجلس، شورای نگهبان و  . . . 
وجود ندارند، چرا ک��ه مثال ما نمی بینیم گفته 
شود الیحه افزایش یارانه های نقدی به مجلس 
شورای اس��المی می رود تا مجلس در مورد آن 
تصمی��م بگیرد. ای��ن در حالی اس��ت که مثال 
چنین الیحه ای در مجلس دهم بعید است که 
به قانون تبدیل ش��ود، بنابراین اگر قرار باش��د 
وعده های یارانه کاندیداهای ریاست جمهوری 

محقق ش��ود، اجرای آن به سال چهارم ریاست 
جمهوری آنها موکول می شود. 

ای��ن اقتصاددان همچنین تاکید کرد: به نظر 
من طرح توزیع یارانه ه��ای نقدی در ایران که 
برخ��ی کاندیداهای ریاس��ت جمه��وری وعده 
افزای��ش مبالغ آن را می دهن��د، یک نوع طرح 
ضد عدالت اجتماعی اس��ت. این در حالی است 
که در قانون برنامه چهارم پیش بینی ش��ده از 
محل منابع یارانه ه��ا به محرومان مبالغی الزم 
پرداخت ش��ود ولی توزی��ع یارانه های نقدی به 
شکلی اجرا ش��د که عمال به همه آحاد جامعه 
از جمله س��رمایه داران هم پرداخت شد و این 
ب��ه معنی تش��دید نابرابری و ایج��اد تورم بود 
ک��ه این به ضرر فرودس��تان پنج برابر بیش��تر 
از ثروتمندان اس��ت، چرا که ت��ورم در زندگی 
ثروتمندان تاثیر نمی گذارد و فشار آن بر اقشار 
فرودست جامعه تحمیل می شود و این موضوع 

ضد عدالت اجتماعی است. 
وی اف��زود: وقت��ی پرداخ��ت برابر ب��ه آحاد 
مختلف جامعه ص��ورت می گیرد، به این معنی 
اس��ت که ابتدا انگار پرداختی صورت نگرفته و 
پس از آن ضد عدالت اجتماعی اس��ت، چرا که 
تورم حاصل از آن بیشتر از ثروتمندانی که آنها 
از یارانه ها بهره مند بودند به اقش��ار فرودس��ت 
جامعه تحمیل می ش��د و ق��درت خرید آنها را 

کاهش می دهد. 
لی��الز ادامه داد: کار اصولی ک��ه بتواند عدالت 
اجتماعی را تامین کند این است که منابع مربوط 
به یارانه ها به نحوی در راستای افزایش رفاه اقشار 
فرودست جامعه به کار گرفته شود، یعنی اتفاقی 
که در دولت حس��ن روحانی پیگیری شد. دولت 
توانس��ت یارانه 5میلیون نف��ر را حذف کند که 
ارزش آن ساالنه در حدود 2700 میلیارد تومان 
برآورده می ش��ود و این مبالغ از ابتدای امسال به 
مستمری بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد 
امام خمینی )ره( تخصیص داده ش��د؛ طوری که 
مستمری آنها 3.5 یا چهار برابری شد. همچنان 
که دیدیم پرویز فتاح – رئیس کمیته امداد امام 
خمین��ی )ره( – از دولت یازدهم بابت این اقدام 

تشکر کردند. 
این اقتص��اددان در پایان گف��ت: بنابر آنچه 
که گفته ش��د زمان��ی یارانه  می توان��د به نفع 
فرودستان جامعه باش��د که از فرادستان کسر 
و به فرودس��تان تخصیص داده شود، زمانی که 
به آحاد جامعه تخصیص داده می ش��ود نه تنها 
عدال��ت اجتماع��ی را تامین نک��رده بلکه ضد 
عدالت اجتماعی عمل می کند. تصریح می کنم 
ق��ول افزایش یارانه های نق��دی عالوه بر اینکه 
نادیده گرفتن ش��عور مردم محس��وب می شود 
بی اعتب��ار دانس��تن قانون اس��ت و ضد عدالت 

اجتماعی عمل می کند. 

سعید لیالز: 
چگونه افزایش یارانه های نقدی به گسترش فقر می انجامد؟! 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: 
مبادا ثبات ایجاد  شده در اقتصاد از دست برود

رئیس ات��اق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
گفت: ویژگی بزرگ دولت یازدهم این اس��ت که 
تصمیمات اش��تباه اقتصادی بسیار کمی گرفته 

است. 
مسعود خوانساری در گفت وگو با خبرآنالین 
ب��ا بیان اینکه با ش��روع رقابت های انتخاباتی و 
تبلیغات گروه های سیاسی، ذهن فعاالن بخش 
خصوص��ی نیز بیش از گذش��ته درگی��ر آینده 
اقتصاد کش��ور می ش��ود، اظهارداش��ت: تجربه 
ادوار گذش��ته نش��ان داده که فضای انتخابات 
ب��ا دو آفت همراه اس��ت؛ اول اینکه گروه هایی 
که عمدتا خارج از دولت هستند به  نقد سخت 
و گاه��ی غیرمنصفانه عملکرد کابینه مس��تقر 
می پردازند. این نوع نقد به س��رعت به تخریب 
تبدیل می ش��ود و در نهای��ت فضایی قطبی را 
می��ان دولت و منتقدان رق��م می زند. در حالی 
که هدف از نقد دولت باید ارائه راهکارهای تازه 
برای پیشرفت باشد. در نتیجه این گونه رفتارها، 
اظهارنظرها به ش��عار تبدیل می ش��ود و به این 
ترتی��ب حاصلی از چنی��ن مجادله هایی نصیب 

کشور نمی شود. 
وی افزود: نکته دوم هزینه از صندوق س��رمایه 
اجتماعی کل کش��ور اس��ت؛ تهمت، افشاگری و 
حتی نقد یک طرفه منجر به این می شود که نگاه 
مردم به کلیت سیستم اداری کشور بدبین شود، 
همچنین باوره��ای آنان در حوزه های مختلف با 
خدشه مواجه می شود که قطعا تضعیف سرمایه 
اجتماعی به نفع هیچ گروه و حزب سیاسی معتقد 

به  نظام و کشور نیست. 
خوانس��اری ب��ا اش��اره به دغدغه ه��ای بخش 
خصوصی درب��اره آینده اقتصاد ای��ران در دولت 
دوازدهم خاطرنش��ان کرد: دولتی که قرار است 
چهار سال آینده اداره کشور و به خصوص اقتصاد 
را بر عهده گیرد، نیاز ب��ه برنامه ای دارد که ابعاد 
کارشناس��ی، فنی، تخصصی و واقع بینانه داشته 
باشد. برای دس��تیابی به این برنامه به گروه های 
تخصصی، کارآمد و کارشناس در اطراف کاندیداها 

نیاز است.
 رئی��س پارلم��ان بخش خصوص��ی تهران به 
دستاوردهای دولت یازدهم در بخش اقتصاد اشاره 
کرد و گفت: به طور حتم یکی از دس��تاوردهای 
مه��م دولت پس از برجام، ایجاد ثبات در اقتصاد 

ایران است. 
خوانس��اری به آمارهای اقتصادی س��ه س��ال 
و نیم گذش��ته اش��اره کرد و گفت: آمارها نشان 
می دهند ک��ه دولت یازده��م در برخی حوزه ها 
اقدامات موثری به انجام رس��انده اس��ت؛ کاهش 
ت��ورم از 42درصد به 9.5درص��د، افزایش میزان 
صادرات نفت از 1.1میلیون بشکه به 2.8میلیون 
بشکه، افزایش میزان صادرات غیرنفتی نسبت به 
واردات که برای نخستین بار طی پنج دهه اخیر 

رخ داده است، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز بدون 
دالرهای نفتی به مدت بیش از سه سال و نیم و 

افزایش نرخ رشد اقتصادی.
خوانساری تصریح کرد: توافق هسته ای و برجام 
موجب ش��د رابطه اقتصاد ای��ران و جهان دوباره 
برقرار شود. بر پایه همین توافق، سال 95 با بهبود 
قابل تقدیر روابط ایران و کشورهای دیگر جهان 
همراه بود. اعزام هیات های ایرانی به کش��ورهای 
اروپایی و حضور بیش از 180 هیأت خارجی طی 
دو سال در ایران نشانه هایی از این اقدام دولت در 

حوزه دیپلماسی است. 
خوانس��اری با بیان اینک��ه دولت تالش زیادی 
در جه��ت شفاف س��ازی اقتصاد به عم��ل آورد، 
عنوان داش��ت: نظام و دولت نشان داده اند که با 
هدف گذاری درس��ت و دقیق می    ت��وان به نتایج 

مناسبی رسید. 
خوانس��اری با اش��اره به موج انتقادها و گاهی 
تخریب ها علیه دولت عن��وان کرد: گاهی فضای 
سیاس��ی چن��ان ب��ر دیدگاه ه��ای تخصصی و 
اقتصادی سایه می اندازد که حتی موضوعات مهم 
و اثرگذاری مانند »اثرات اجرای برجام« بر اقتصاد 
و وضعیت جامعه ایرانی نیز با شبهه هایی مواجه 

می شود. 
 خوانس��اری تاکید کرد: دولت طی س��ه سال 
و نیم گذشته اقدامات موثری انجام داده که اگرچه 
منجر به بروز انقالب در اقتصاد ایران نش��ده ولی 
حداقل از انفجار اقتصاد جلوگیری کرده اس��ت. 
بخش خصوصی اعتق��اد دارد که حفظ آرامش و 
تحلیل بر مبنای نگاه کارشناسی نیاز امروز کشور 

است و نباید از این مدار منصفانه خارج شد. 
او با اش��اره به مش��کالتی که نظام بانکی برای 
اقتصاد کشور ایجاد کرده، عنوان کرد: آنچه طی 
یک دهه گذش��ته اتفاق افتاد، سبب شد سرمایه 
بانک ها         به یغما برود. بدهی ها        ی معوق از استاندارد 

جهانی فراتر رفت و اقتصاد رکودزده شد. 
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با 
بیان اینکه نباید آینده کش��ور را فدای بازی های 
سیاس��ی زودگذر کرد، اظهارداش��ت: هر اقدام و 
رفتار و حتی ش��عاری که ثبات اقتصاد کش��ور را 
برهم بزند، خطری جدی برای آینده اقتصاد ایران 
به وجود خواهد آورد، از همین رو حرکت در مدار 

اخالق، نیاز مهم کشور در این دوره است. 
او اف��زود: واقعی��ت ای��ن اس����ت ک��ه بخش 
خصوصی ایران و از آن مهم تر کلیت اقتصاد ایران 
به صراحت از گسترش جو سیاست زدگی نگران 
است، زیرا سیاس��ت زدگی باعث افزایش تنش و 
از می��ان رفتن ثبات در تصمیم گیری ها و فضای 
حاکم برکلیت اقتصاد کش��ور می شود، بنابراین 
هیچ صاحب کس��ب و کاری عالقه مند نیست این 
وضعیت در کش��ور حاکم شود، اما این یک روی 

سکه است. 
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رئیس س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
ارائه برنامه های غیرواقع��ی و تعیین اهداف 
محقق نشدنی در زمینه اشتغال را پذیرفتنی 
ندانس��ت و گفت: دولت خ��ود را متعهد به 
تحقق هدف کمی برنامه ششم توسعه مبنی 

بر ایجاد ساالنه 950 هزار شغل می داند. 
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت، 
اس��حاق جهانگیری روز گذش��ته در جلسه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بیکاری را 
مهم ترین چالش پیش روی اقتصاد کش��ور 
برش��مرد و اف��زود: باید با بس��یج عمومی و 
با اس��تفاده از همه امکان��ات و ظرفیت های 
کش��ور، در جهت اشتغال زایی و حل مشکل 

بیکاری گام برداریم. 
وی با یادآوری اینکه قرار بود برای س��ال 
96 هدفی کم��ی در ایجاد اش��تغال تعیین 
کنیم، خاطرنش��ان ک��رد: در قان��ون برنامه 
ششم توس��عه، میزان اش��تغال زایی ساالنه 
950 هزار ش��غل تعیین شده که الزم است 
برای دستیابی به این هدف، الزامات و منابع 
مورد نیاز آن تحقق یابد، البته دولت خود را 
مکلف به تحقق این ه��دف کمی می داند و 
ب��رای تحقق آن با تم��ام توان تالش خواهد 

کرد. 
اف��زود:  رئیس جمه��وری  اول  مع��اون 
ب��رای ایج��اد 950 هزار فرصت ش��غلی در 
س��ال نیازمند 770 ه��زار میلی��ارد تومان 
س��رمایه گذاری هستیم که این منابع باید از 
طریق سرمایه گذاری خارجی، بودجه دولت، 
منابع صندوق توس��عه مل��ی، منابع بانکی و 
مناب��ع و س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی 

تامین شود. 
جهانگی��ری ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه اجرای 
برنامه ه��ای اش��تغال زایی و تامی��ن منابع، 
نیازمند اصالحات سیاستی و الزامات اساسی 
اس��ت که باید برای رسیدن به اهداف مورد 
نظر، به این الزامات توجه ویژه داشته باشیم. 
نتیج��ه  اش��تغال زایی  داد:  ادام��ه  وی 

برنامه ری��زی روش��ن و دقی��ق مبتن��ی ب��ر 
ظرفیت های اقتصادی کش��ور اس��ت و ارائه 
برنامه های غیرواقعی و تعیین اهداف غیرقابل 
تحقق در زمینه اش��تغال از کسی پذیرفتنی 
نیس��ت.  معاون اول رئیس جمهوری با اشاره 
به برنامه ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی که 
از س��وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تدوین و در این جلس��ه به آن پرداخته شد، 
اظهار داش��ت: برنامه ای که گزارش آن ارائه 
ش��د، طرحی دقیق و مبتنی بر ظرفیت های 
بخش های مختلف است که ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی با اج��رای این طرح موافق 
اس��ت.  جهانگی��ری در عی��ن ح��ال تاکید 
کرد: اما الزم اس��ت در جلسه ای با عضویت 
دس��تگاه های مرتبط، اصالحات سیاس��تی، 
مصوبات و الزامات مورد نیاز اجرای این طرح 
بررس��ی و نهایی شود.  وی همچنین با بیان 
اینکه متاس��فانه در برخی استان های کشور 
نرخ بیکاری باالتر از س��ایر اس��تان ها است، 
افزود: بای��د در اجرای برنامه ویژه اش��تغال 
و تقس��یم کار ملی، اس��تان هایی که میزان 
بیکاری در آنها به نقطه بحران رسیده است، 
در اولویت قرار گیرند تا ش��اهد حل مشکل 

بیکاری در این استان ها باشیم. 

برنامه ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی
وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی نیز در 
این جلسه در خصوص برنامه ویژه اشتغال و 
تقسیم کار ملی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: 
این برنامه مبتنی بر واقعیت ها و ظرفیت های 
اجتماعی، نیروی انس��انی و اقتصادی کشور 
تدوین ش��ده و طرحی جامع است که برای 
تدوین آن مطالعات گس��ترده ای انجام شده 

است. 
عل��ی ربیع��ی اف��زود: البته ع��الوه بر این 
برنامه، ظرفیت های قابل برنامه ریزی دیگری 
نیز در کشور وجود دارد که می تواند به عنوان 
طرح های تکمیلی به این برنامه افزوده شود. 

وی اف��زود: ب��رای ح��ل مش��کل بیکاری 
نیازمن��د تدوین سیاس��ت های ثبات ش��غل 
هس��تیم و ای��ن وزارتخانه برای هر رس��ته 
ش��غلی یک بس��ته جامع در جه��ت بهبود 
فضای کسب و کار ارائه خواهد کرد و موضوع 
راهکاره��ای  از  یک��ی  به عن��وان  کارورزی 
اش��تغال زایی هم اکنون در سه استان کشور 

به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است. 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور نیز 
در این نشس��ت موضوع اش��تغال را یکی از 
مباح��ث مه��م برنامه شش��م توس��عه و از 
موضوع��ات مورد توجه دول��ت عنوان کرد و 
گفت: س��ازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد 
برای تامی��ن منابع مورد نی��از جهت ایجاد 
فرصت های ش��غلی براس��اس قان��ون برنامه 

ششم توسعه گام بردارد. 
همچنین نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در این جلسه گزارشی از جزییات 
برنامه ویژه اش��تغال و تقسیم کار ملی ارائه 
ک��رد و به تش��ریح پیش بین��ی فرصت های 
ش��غلی در فعالیت های مرتبط ب��ا نهادهای 
حمایتی، بخش ه��ای مختل��ف اقتصادی و 
سایر حوزه ها پرداخت.  در پایان این نشست 
مق��رر ش��د کارگروهی متش��کل از نماینده 
دبیرخانه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

و دستگاه های مرتبط مصوبات و پیشنهادات 
م��ورد نی��از اج��رای برنامه ویژه اش��تغال و 
تقس��یم کار ملی را مورد بررسی قرار دهند 
و اصالحات سیاستی و الزامات مورد نیاز آن 

را تعیین کنند. 

 »کارانه« مصوبه بهمن ۹۵ شورای عالی 
اشتغال است

همچنی��ن محمدباقر نوبخت در حاش��یه 
نشس��ت س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
در جمع خبرنگاران در پاس��خ به پرسش��ی 
درباره ط��رح موضوع کارانه از س��وی یکی 
انتخابات ریاس��ت جمهوری  از کاندیداهای 
گفت: این طرح مصوبه شورای عالی اشتغال 
در بهمن س��ال 95 اس��ت و بر این اس��اس 
قرار اس��ت به کارآموزان واحدهای صنعتی 
و تولیدی توس��ط دولت ۳0 الی ۴0 درصد 
حداقل حقوق پرداخت ش��ود.  س��خنگوی 
دول��ت با تاکید بر اینکه ط��رح کارانه ای که 
از س��وی یکی از کاندیداها مطرح می ش��ود 
طرح��ی ناقص اس��ت، درباره خارج ش��دن 
پای��گاه رایان��ه ای کارانه گفت: ش��اکی این 
موض��وع دولت نبوده، بلکه ش��ورای نظارت 
ب��ر تبلیغات انتخابات در این زمینه معترض 

بوده است. 

نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز گذشته برگزار شد

بیکاری، مهم ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران

رئیس سازمان ملی اس��تاندارد در پاسخ به 
این س��وال که مسئول عدم نظارت بر فعالیت 
معادن در خصوص رعایت استانداردها از جمله 
معدن آزادشهر کیست، اظهار بی اطالعی کرد 
و گف��ت: نمی دانم ناظر کیس��ت!  به گزارش 
»فرصت امروز« نیره پیروز بخت روز گذشته در 
نشست خبری رونمایی از سامانه اطالع رسانی 
اس��تاندارد ایران، در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا نباید اس��تانداردهای معدنی الزم در 
نظر گرفته ش��ود تا ش��اهد اتفاق��ات ناگواری 
همچون معدن آزادش��هر نباش��یم، بیان کرد: 
حادثه معدن آزادش��هر و پالسکو باید عزیزان 
را به فکر بیندازد که به صورت جدی به مسائل 
ایمنی توجه کنند و س��ازمان ملی اس��تاندارد 
نمی تواند وظایف همه دستگاه ها را اجرا کند، 
چرا که وظیفه این س��ازمان تدوین استاندارد 
است و مالک یا پیمانکار باید اجرای استاندارد 
را مدنظ��ر قرار دهد.  پیروزبخ��ت با تاکید بر 
اینکه اس��تانداردهای مختلف معدنی توس��ط 
س��ازمان ملی اس��تاندارد طراحی شده است، 
اعالم کرد: ح��دود ٢۴5 اس��تاندارد در مورد 
ایمنی کار معادن زغال س��نگ و ماشین آالت 
معادن تدوین ش��ده اس��ت، عالوه بر این 67 
م��ورد اس��تاندارد در خصوص ن��کات ایمنی 
داخل معادن تدوین ش��ده است و از نظر سند 

و مدرک در کشور چیزی کم نداریم. 

راه اندازی سامانه اطالع رسانی استاندارد
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد با اشاره به 
سامانه اطالع رسانی استاندارد ایران به نشانی 
ای��ن  گف��ت:    www. standardna. ir
سامانه فارغ از سایت سازمان به منظور اخبار 
مش��ترک با سایر س��ازمان ها و در بخش های 
مختلف مدنظ��ر قرار گرفته اس��ت و تا هفته 
آین��ده تکمی��ل خواهد ش��د و ب��ا بارگذاری 
بخش خارجی مخاطبان س��ایر کش��ورها نیز 
می توانند از آن اس��تفاده کنند.  پیروزبخت با 
اش��اره به ابالغ دو مصوبه توس��ط معاون اول 
رئیس جمهوری اف��زود: برنامه ریزی به منظور 
تولید بنزین استاندارد براساس استاندارد های 

روز دنی��ا و سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی دو 
م��وردی بودند که توس��ط دولت به س��ازمان 
ابالغ شدند. در همین رابطه چهار پیشنهاد به 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شد که 
همگی مورد توافق و ابالغ س��تاد قرار گرفت.  
او ب��ا بیان اینک��ه تاکنون ۳ هزار اس��تاندارد 
توسط این س��ازمان تدوین شده است، ادامه 
داد: طی مدت سه ساله دولت یازدهم ١۳هزار 
اس��تاندارد تدوین ش��ده اس��ت. عالوه بر این 
امی��دوارم پیش��نهاد تدوی��ن اس��تانداردهای 
بین المللی نقش س��ازمان را پررنگ تر از قبل 
کند.  پیروزبخت با اش��اره به اینکه در س��ال 
گذش��ته ۳٨75 مورد گواهی استاندارد صادر 
شده اس��ت، خاطرنشان کرد: در سال گذشته 
همچنی��ن ٨79۳ م��ورد گواه��ی اس��تاندارد 
تمدید شد، 56 هزار مورد بازرسی از واحدهای 
تولیدی، ١7 هزار مورد بازرس��ی از واحدهای 
خدمات��ی و ١۴ هزار مورد بازرس��ی از منابع 

انرژی در دستور کار قرار گرفته است. 
ب��ه گفت��ه وی، در مجم��وع ی��ک میلیون 
بازرس��ی از واحدهای صنفی در سراسر کشور 

توسط این سازمان مدنظر قرار گرفته است. 
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد با اشاره به 
مصوبه ابالغی دولت به این سازمان در ارتباط 
با مقوله بنزین اعالم کرد: این مصوبه در تاریخ 
دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری ابالغ شده 
و براس��اس آن تطابق تولی��د و توزیع برعهده 
وزارت نفت اس��ت و نظارت بر حس��ن اجرای 
مصوبه برعهده س��ازمان ملی اس��تاندارد قرار 
داده ش��ده اس��ت.  پیروزبخت درب��اره برخی 
اظه��ارات مبنی بر حذف نام این س��ازمان از 
مصوبه ابالغی دولت تصریح کرد: مس��ئولیت 
تطابق تولید، توزیع وعرضه بنزین با استاندارد 
مل��ی ایران برعه��ده وزارت نفت اس��ت و در 
دول��ت دهم نیز عین این عبارت بوده اس��ت. 
مس��ئولیت تطابق تولید با اس��تاندارد برعهده 
واحدهای تولیدی و خدماتی اس��ت و وزارت 
نفت موظف اس��ت بنزین استاندارد تهیه کند 
و نظارت بر حس��ن اجرای آن برعهده سازمان 

استاندارد است. 

ارتقای رتبه ایران در رده بندی استاندارد جهانی

 پیروزبخت: نمی دانم ناظر استاندارد
معدن آزادشهر کیست! 

خبر

 ماجرای سفر پر حاشیه روحانی
 به معدن آزادشهر

در پ��ی وقوع انفجار و فاجعه انس��انی در معدن زغال س��نگ 
زمس��تان یورت آزادشهر، رئیس جمهوری سفری به این منطقه 
داش��ت که البته با حاش��یه هایی همراه بود و ب��ه روایت معاون 
معدنی وزیر صنعت معدن و تجارت، پای درد و دل و صحبت های 
معدنکاران نشست.  به گزارش ایسنا، یکشنبه ١7 اردیبهشت ماه 
یعن��ی چهار روز بع��د از وقوع حادثه انفجار معدن زغال  س��نگ 
آزاد شهر، حسن روحانی برای بررسی دقیق تر وضعیت این حادثه 
به منطقه آزادشهر استان گلستان سفر کرد و طی آن با کارگران 
معدن و خانواده تعدادی از داغ دیدگان این حادثه دیدار داشت؛ اما 
این سفر با حواشی نیز همراه بود، به طوری که برخی سایت های 
خبری تالش کردند خانواده های شان با برجسته سازی آنها، شایعه 
حمله معدنکاران و را به خودروی حامل رئیس جمهوری مطرح 

کنند. 
در پایان دیدار روحانی از معدن زمستان یورت آزادشهر و هنگام 
خروج وی از محل، تعدادی از افراد که برخی سایت های خبری 
آنها را معدنکاران و خانواده قربانیان حادثه معرفی کرده بودند، به 
خودروی حامل رئیس جمهوری حمله ور شدند.  جعفر سرقینی، 
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وقایع این سفر 
گفت: رئیس جمهوری در این س��فر به محل معدن زغال سنگ 
رف��ت و با خانواده قربانیان ای��ن حادثه و کارگران معدن دیدار و 
گفت وگو کرد و مستقیما به صحبت های آنها که حتی گاهی به 
تندی می کشید نیز گوش داد.  وی ادامه داد: در پایان مالقات ها 
رئیس جمهوری دستوراتی را درباره این حادثه از قبیل رسیدگی 
فوری به موضوع وضعیت پرس��نل مخصوص��ا در دوره ای که در 
هنگام تعطیلی موقت معدن بیکار می شوند صادر کرد. همچنین 
طی دستوری از کمیته حقیقت یاب خواست عوامل موثر و افراد 
مقصر در این حادثه را شناسایی کرده و طبق قانون با آنها برخورد 
کنن��د. به هر حال، م��ردم و خانواده قربانیان داغدار هس��تند و 
واکنش هایی را نسبت به حادثه پیش آمده نشان دادند که البته 
رئیس جمهور نیز به آنها واقف بود و با صبر به حرف ها و گالیه های 
آنها گوش داد.  اظهارات س��رقینی در حالی است که فیلم هایی 
در فضای مجازی از طریق کانال های تلگرامی برخی سایت های 
خبری با عنوان حمله کارگران به رئیس جمهوری منتش��ر شده 
که طبق پیگیری ها و گفت وگوی خبرنگار ایس��نا با حاضران در 
مح��ل معدن، با وجود ناراحتی زیاد کارگ��ران از حادثه رخ داده 
ولی افراد حمله کننده به خودروی حامل رئیس جمهوری عمدتا 
کارگر نبوده و به نظر می رسد این افراد، نیروهایی با لباس مبدل 
از بیرون معدن بودند که به قصد تشویش فضای حضور روحانی 
در معدن زغال س��نگ زمستان یورت آزادشهر به آن محل آمده 
بودند. این در حالی است که طی یکی دو روز گذشته تبلیغات و 
فضاسازی مخربی از سوی تعدادی از رسانه های محلی در مورد 
حضور روحانی در آزادشهر صورت گرفته بود.  در این میان برخی 
افراد و شبکه های اجتماعی همچنان در تالش هستند به شایعات 
درگیری محافظان رئیس جمهوری ب��ا کارگران دامن بزنند، در 
حالی که ویدئوها نشان می دهد رئیس جمهوری در جمع کارگران 
معدن آزاد شهر به شکل مستقیم حضور یافته و در زمان حمله 
افراد ناش��ناس به خودروی حامل وی نیز هیچ برخورد تندی از 

سوی محافظان وی با این افراد صورت نگرفته است. 

خبر

رئیس کنفدراسیون صادرات: 
افزایش 3۰۰ درصدی صادرات به اروپا 

در دولت یازدهم
رئیس کنفدراس��یون صادرات گفت: ام��روز در بهترین 
ش��رایط کش��ور پس از توافق هسته ای هس��تیم. هر چند 
انتقاداتی در خصوص عدم اجرا شدن برخی از مفاد توافق 
هس��ته ای از جمله در بخش م��راودات بانکی وجود دارد. 
بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی نیز با پیش بینی همین 
ش��رایط، حرکت خ��ود را کند کرده اند و منتظر هس��تند 
ببینند اگر این ش��رایط ثبات داشته باشد فعالیت خود را 

افزایش دهند. 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت وگو با ایلنا، با 
مقایسه فعالیت های تجاری دولت یازدهم گفت: با بررسی 
چهار س��ال فعالیت دولت یازدهم به این نتیجه می رسیم 
ک��ه از لحاظ ارزش مراودات تج��اری و ارزش افزوده کاال، 
این دولت توانسته کارنامه قابل قبولی از خود باقی بگذارد. 
از زمان��ی که روحان��ی فعالیت خود را آغ��از کرد وخامت 
شرایط اقتصادی کشور بی نظیر بود. تورم باالی ۴0 درصد، 
تراز منف��ی تجاری، بیکاری گس��ترده، یارانه های تحمیل 
شده از دولت قبل و کاهش قیمت نفت از ١٢0 دالر به زیر 
۳0 دالر و در نهایت بدهی دولت به فعاالن بخش خصوصی 
خصوصا پیمانکارها س��بب شده بود که کوهی از مشکالت 

اقتصادی به دولت یازدهم تحویل داده شود. 
محم��د الهوتی ادام��ه داد: بر طرف ک��ردن هر کدام از 
این مش��کالت نیاز به یک بازه زمان��ی طوالنی مدت دارد 
و نمی توان در م��دت زمان کوتاه حتی یکی از آنها را حل 
کرد. بر همین اساس معتقدم که کارنامه دولت باید چهار 
س��اله مورد بررسی قرار گیرد و شرایطی که دولت یازدهم 
روی کار آم��ده بود و آنچ��ه را تحویل گرفته به طور کامل 
مورد بررسی قرار داد. امروز بیکاری، مشکالت اقتصادی و 
کمبود نقدینگی در کشور وجود دارد اما باید نکات مثبت 
را نیز در نظر گرفت. باید بررسی کنیم که چرا به این نقطه 

رسیدیم و برای این مشکالت چه کار کردیم. 
وی ب��ا اش��اره به توافق هس��ته ای تصریح ک��رد، دولت 
یازده��م دو س��ال و نیم از وقتش را صرف حل مش��کالت 
هسته ای کرد. مشکالتی که به بخش اقتصادی کشور گره 
خورده بود. بخش عمده رکودی که ش��اهد آن هستیم به 
خاطر انتظار فعاالن بازار برای نتیجه مذاکرات هسته ای و 

طوالنی شدن این مذاکرات بود. 
الهوتی ادامه داد: امروز در بهترین ش��رایط کش��ور پس 
از توافق هس��ته ای هستیم. هر چند انتقاداتی در خصوص 
عدم اجرا ش��دن برخی از مفاد توافق هسته ای از جمله در 
بخش مراودات بانکی وجود دارد. بخش خصوصی و فعاالن 
اقتصادی نیز با پیش بینی همین ش��رایط، حرکت خود را 
کند کرده اند و منتظر هس��تند ببینند که اگر این شرایط 

ثبات داشته باشد فعالیت خود را افزایش دهند. 
عضو هی��أت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: امروز 
ما شاهد کاهش بی سابقه تورم به کمتر از 9 درصد هستیم. 
از طرف دیگر رش��د صادراتی ما نس��بت به سال های قبل 
افزایش داش��ته، همچنین ارزش افزوده کاالهای صادراتی 
کشور نیز باال رفته اس��ت. صادرات ما به اروپا ۳00 درصد 
افزای��ش داش��ته اس��ت و با همی��ن افزایش ص��ادرات و 
کنترل ارزی، توانس��تیم امروز تراز تجاری مثبت داش��ته 
باش��یم این در حالی اس��ت که در دولت قب��ل ما فقط با 
پنج کش��ور مراودات تج��اری داش��تیم و واردات ما نیز به 
طور سرس��ام آوری از صادرات ما پیشی گرفته بود.  رئیس 
کنفدراس��یون صادرات ایران با اشاره به مشکالت موجود 
در روابط بانکی کش��ور گفت: دولت انضباط مالی و قوانین 
را در امور تجارتی رعایت کرد و با توافق هسته ای توانست 
درب ه��ای زیادی برای تجارت خارجی ای��ران باز کند اما 
هنوز مش��کالتی از قبی��ل باز کردن اعتبارات اس��نادی و 
فاینانس ها توس��ط بخش خصوصی وجود دارد که البته به 
مرور در حال حل شدن است و همین اتفاقات سبب شده 

که ما به آینده امیدوار باشیم. 
وی ادامه داد: امیدواریم در صورتی است که روند کنونی 

ادامه داشته باشد، شاهد ثبات در بازار باشیم. 

معاون وزیر صنعت اعالم کرد
فروشگاه های زنجیره ای قیمت اقالم را 

۱۵ درصد کاهش دادند
سرپرس��ت معاون��ت اقتص��ادی وزی��ر صنع��ت گف��ت: 
به ط��ور  را  اق��الم  قیم��ت  زنجی��ره ای  فروش��گاه های 

میانگین ١5درصد کاهش داده اند. 
به گزارش مهر، یداهلل صادقی روز گذشته در گردهمایی 
اتحادیه کش��وری فروش��گاه های زنجیره ای به اقبال خوب 
مصرف کنندگان از فروش��گاه های زنجی��ره ای و بهره وری 
بیشتر آنها نس��بت به خرده فروشان اشاره کرد و گفت: به 
طور میانگین فروش��گاه های زنجیره ای ١5 درصد از قیمت 

کاال را برای مصرف کنندگان کاهش داده اند. 
صادق��ی گفت: اختالف نظ��ر جدی و ب��ارزی در زمینه 
لزوم توسعه فروش��گاه های زنجیره ای بین دولت و اصناف 
وج��ود ندارد و وزی��ر صنعت نیز معتقد به گس��ترش این 
صنعت هستند.  معاون وزیر صنعت رسیدن فروشگاه های 
زنجیره ای به جایگاه مناسب خود را باعث نفع تولیدکننده، 
مصرف کننده و توزیع کننده دانس��ت و اف��زود: با وجودی 
که در س��ال های بع��د از انقالب فروش��گاه های زنجیره ای 
رش��د مطلوبی نداش��تند اما در س��ال های اخیر رشد آنها 
چشمگیر بوده است.  وی چالش های توسعه فروشگاه های 
زنجیره ای را مقاومت با توسعه آنها به ویژه در شهرستان ها 
و س��نتی بودن کس��ب و کارها عنوان کرد و اظهار داشت: 
فروش��گاه های کوچ��ک به��ره وری کمت��ری نس��بت ب��ه 
فروش��گاه های زنجیره ای دارند ل��ذا قیمت نهایی آنها برای 
مصرف کنندگان باالتر است.  همچنین علی فاضلی، رئیس 
اتاق اصناف در ادامه این مراسم گفت: متاسفانه مقاومت ها 

درباره فروشگاه های زنجیره ای خیلی علمی نیست. 
فاضل��ی با بی��ان اینکه فروش��گاه های زنجیره ای س��هم 
ناچی��زی در زنجی��ره توزیع کش��ور دارند، اف��زود: امروز 
فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در جایگاه واقعی خود قرار 

نگرفته اند و در زنجیره توزیع کاالها سهم باالیی ندارند. 
رئیس اتاق اصناف بر لزوم حضور گسترده در دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات 
شوراهای شهر و روستا تاکید کرد و افزود: به دور از تمامی 
بداخالقی ها و گالیه های موجوِد باید توجه داش��ته باشیم 
که در طول ۳7 سال گذشته چه اقدامات بزرگی در کشور 
انجام ش��ده اس��ت؛ ما در بدترین شرایط قرار داشتیم ولی 
امروز ب��ه نقطه کنونی رس��یده ایم و اقدامات بزرگی برای 
رس��یدن به این جایگاه انجام شده که نباید آنها را نادیده 

گرفت. 



رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی 
از وص��ول 3300 میلی��ارد تومان 
مالیات از محل کش��ف و شناسایی 
تراکنش ه��ای مش��کوک بانکی در 
س��ال گذش��ته خبر داد و گفت: با 
بررسی به عمل آمده، فرار مالیاتی 
این افراد شناس��ایی و ب��رای آنان 

برگ تشخیص صادر شد. 
ام��روز«  »فرصت  گ��زارش  ب��ه 
س��یدکامل تقوی ن��ژاد از مب��ارزه 
ج��دی و قاطعانه این س��ازمان با 
ف��رار مالیات��ی خب��ر داد و با بیان 

س��ازمان  برنامه  مهم ترین  اینک��ه 
امور مالیاتی کش��ور مبارزه با فرار 
مالیات��ی اس��ت، گفت: ب��ا اصالح 
و  مس��تقیم  مالیات ه��ای  قان��ون 
اطالعات  از  بهره من��دی  همچنین 
جام��ع مالیات��ی و دسترس��ی ب��ه 
اطالع��ات هویتی، مال��ی، پولی و 
عملک��ردی مودیان، گام بزرگی در 
جهت مقابل��ه با ف��رار مالیاتی در 

کشور برداشته شده است. 
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی 
کشور خاطرنشان کرد: ایجاد دفتر 

مبارزه با پولش��ویی و فرار مالیاتی 
در سازمان امور مالیاتی کشور نیز 
روند رسیدگی به پرونده های کالن 
فرار مالیاتی را تس��ریع بخش��یده 
اس��ت؛ به گونه ای که تنها در شش 
ماهه دوم س��ال 1395 با بررس��ی 
77 پرونده مالیاتی، س��ازمان امور 
 مالیات��ی کش��ور توانس��ته اس��ت 
990 میلیارد تومان مالیات تعیین 
و وص��ول کن��د و این ب��ه آن معنا 
است که شناس��ایی مودیان جدید 
جزو اولویت های اساس��ی سازمان 

است. 
تقوی ن��ژاد اف��زود: همچنی��ن با 
ایج��اد پای��گاه اطالع��ات مودیان 
افزای��ش  و  تقوی��ت  و  مالیات��ی 
سیس��تم های واحدیاب��ی مکانیزه، 
روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت 
یافته و در س��ال 1395 و با تکیه 
ب��ر اطالعات ای��ن پای��گاه، حدود 
300 ه��زار م��ودی مالیاتی جدید 
شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ 
شده است. رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی کشور بیان کرد: با پیگیری 

و رصد فعالیت شرکت های صوری 
و غیرواقع��ی، توانس��تیم بی��ش از 
3000 شرکت صوری را شناسایی 
و ب��ه مودی��ان معرف��ی کنیم. وی 
همچنین از وصول 3300 میلیارد 
توم��ان مالی��ات از محل کش��ف و 
مشکوک  تراکنش های  شناس��ایی 
بانکی در س��ال گذش��ته خبر داد 
و گفت: با بررس��ی ب��ه عمل آمده، 
ف��رار مالیاتی این افراد شناس��ایی 
و برای آنان برگ تش��خیص صادر 

شده است. 

رئی��س  کل بان��ک مرک��زی از ارائه 5٤٨ 
هزار میلیارد تومان تس��هیالت به بخش های 
مختلف اقتصادی کشور در سال گذشته خبر 
داد و گفت: پیش بینی می کنیم امس��ال این 

میزان 30 درصد افزایش یابد. 
ب��ه گ��زارش »فرص��ت ام��روز« ول��ی اهلل 
س��یف روز گذش��ته در حاش��یه نشس��ت 
س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی در جمع 
خبرن��گاران درباره برنامه نظ��ام بانکی برای 
پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: 
عملکرد بانک ها در سال 95 بسیار درخشان 
بوده و یک��ی از نمونه ه��ای آن بحث تأمین 
مال��ی بنگاه های کوچک و متوس��ط بود که 

بسیار بیش��تر از اهداف تعیین شده در نظام 
بانکی توانست ایفای نقش کند. 

س��یف خاطرنش��ان کرد: نظ��ام بانکی در 
گسترده کردن و تأمین دادن مقوله اشتغال 
 و تح��رک اقتص��ادی نقش��ی بس��یار جدی 

بر عهده داشته است. 
رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به رشد 
11.٦ درص��دی اعالم ش��ده از س��وی بانک 
مرکزی در آذرماه س��ال گذش��ته، ادامه داد: 
بخش عمده این رش��د اقتص��ادی مربوط به 
نفت بوده، اما آمار در بخش صنعت نیز نشان 
می دهد فصل به فصل ش��اهد رشد بیشتری 

بوده ایم. 

س��یف اضافه ک��رد: این امر نش��ان دهنده 
جهت گیری های درستی اس��ت که در نظام 

بانکی اتخاذ شده است. 
وی توضی��ح داد: مش��کل اساس��ی م��ا با 
توجه ب��ه فضای موج��ود، تنگناهای مالی و 
تسهیالتی است که این مشکل را نیز با دقت 
در نوع مص��رف منابع محدود حل می کنیم، 
یعنی تالش م��ا در جه��ت تخصیص بهینه 
منابع می تواند اثر بخش��ی بیش��تری داشته 
باش��د. این ایده در س��ال جاری ه��م ادامه 

می یابد. 
رئیس کل بانک مرکزی افزود: دو مش��کل 
در نظ��ام بانکی وجود دارد که ش��امل عدم 

تع��ادل در درآمد و هزین��ه و همچنین عدم 
تع��ادل در دارای��ی و بدهی اس��ت که دولت 
برای هر یک برنامه داش��ته و با اقداماتی که 
در سال گذشته خصوصا در رابطه با افزایش 
سرمایه در بانک ها پیگیری کرده، این برنامه 
آغاز شده و در سال 9٦ هم گسترده تر انجام 

می شود. 
س��یف ادامه داد: در س��ال جاری حمایت 
س��رمایه گذاری  و  فعالیت ه��ا  از  بیش��تری 
تولی��دی خواهیم داش��ت، ل��ذا در کنار آن 
ارائه خدمات بانکی به نظام اقتصادی کش��ور 
متوقف نخواهد ش��د و با همان تجربه س��ال 

گذشته، استمرار می یابد. 

سمینار آموزشی بانکداری مدرن و مدیریت تغییر 
در نظام بانکی روزهای ۲0 و ۲1 اردیبهش��ت ماه در 
محل مجتمع آموزشی، رفاهی بانک مرکزی در شهر 
نوشهر توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 

برگزار خواهد شد. 
به گ��زارش پژوهش��کده پولی و بانکی، س��مینار 
آموزش��ی بانک��داری م��درن و مدیری��ت تغییر در 
نظام بانکی ویژه مدیران ارش��د نظام بانکی با هدف 
آشنایی بیش��تر مدیران میانی و عملیاتی بانک ها با 
رویه های اس��تقرار بانکداری م��درن و همچنین به 
اش��تراک گذاری تجربیات موف��ق داخلی و خارجی 
در زمینه ایجاد تغییر در بانک های  بزرگ، از س��وی 
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار خواهد 

شد. 
با توجه به اینکه مدی��ران میانی و عملیاتی نقش 
مح��وری و کلیدی در طراح��ی و اجرای برنامه های 
تغییر به س��مت بانک��داری مدرن دارن��د، به عنوان 
گروه هدف در این س��مینار در نظر گرفته شده اند. 

بزرگ ش��دن حجم مطالبات در بانک ها از سویی و 
کاهش س��ودآوری عملیاتی از سوی دیگر، تمرکز بر 
چگونگی انج��ام و مدیریت تغیی��رات در بانک ها را 
در قالب حرکتی چند جانبه و چند بخش��ی ضروری 
کرده اس��ت. ب��ه همین منظور تمرک��ز این دوره بر 
معرفی نیازمندی ها، تغیی��ر به صورت کاربردی و به 
اش��تراک گذاری تجربیات موفق داخلی و خارجی با 
ش��رکت کنندگان است.  همچنین مباحثی از جمله 
نقش نظام بانکی در توسعه ملی و چالش های پیش 
روی نظام بانک��ی، ضرورت انجام اصالحات در نظام 
بانک��ی و روش های برد س��ریع، باز تعری��ف رویکرد 
بانکداری مشتری محور و چگونگی آماده سازی برای 
پاس��خ به نیازه��ای بخش های مختلف ب��ازار، نقش 
فن��اوری اطالع��ات در تحول بانک ه��ا و امکان پذیر 
س��اختن رویکرد س��ازمان مش��تری محور، تعریف 
کارکرده��ای محوری بانکداری و مس��یر حرکت به 
سمت تعالی، اهمیت بانکداری خرد در نظام بانکی و 
چگونگی س��ازماندهی آن، نقش مدیریت مالی، اجزا 

و کارکردهای سازمان مالی بانک ها، نقشه راه تغییر، 
مدیریت ریس��ک در نظام بانکی و نقش��ه راه تغییر 
برای مدیریت موثر ریسک های کلیدی و چالش های 
مدیریت تغییر در نظام بانکی و راهکارهای مدیریت 
موث��ر آن، از جمل��ه موضوعاتی اس��ت ک��ه در این 

سمینار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 
 عل��ی دیوان��دری رئی��س پژوهش��کده پول��ی و 
بانک��ی بان��ک مرک��زی،  س��نجی اوپال موس��س و 
مدیرعامل شرکت مش��اوره StraitsBridge، نادر 
حقیقت فعال در حوزه های کس��ب وکار بین المللی، 
امیر حس��ین داوودیان دانش آموخته رشته بازاریابی 
تخصصی، محمدرضا ساروخانی عضو هیات مدیره و 
معاون برنامه ریزی، س��رمایه گذاری و امور بین الملل 
بان��ک س��ینا، علی رض��ا لگزائ��ی قائم مق��ام و عضو 
هیات مدیره بانک ملت، مارتن مول عضو هیات مدیره 
VCTE)انجمن ناظران هلند( و ناصر هماپور مدیر 
اسبق ایران در بانک HSBC از سخنرانان ویژه این 

سمینار هستند. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از مبارزه جدی و قاطعانه این سازمان با فرار مالیاتی خبر داد

وصول 3300 میلیارد تومان مالیات از تراکنش های مشکوک بانکی

رئیس کل بانک مرکزی از ارائه 548 هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش های اقتصادی در سال 95 خبر داد

افزایش 30 درصدی پرداخت تسهیالت در سال پیش  رو

سمینار آموزشی بانکداری مدرن برگزار می شود

ظرف 3 ماه آینده
 صدور چک های الکترونیکی

 به شبکه بانکی
مدی��رکل فن��اوری اطالعات بان��ک مرک��زی از ورود 
چک های الکترونیکی ظرف دو تا سه ماه آینده به شبکه 
بانک��ی خبر داد و گفت: پایلوت امضای الکترونیکی روی 

سیم کارت اکنون در حال اجرا است. 
ناصر حکیمی در گفت وگ��و با مهر، گفت: به کارگیری 
چک های الکترونیکی، یک بحث قانونی دارد که بر مبنای 
آن، مجل��س در قانون در خصوص امض��ای الکترونیکی 
روی س��یم کارت ها م��واردی را ذکر کرده اس��ت. بر این 
اس��اس، اکنون پایلوت این موضوع انجام شده و ظرف دو 

تا سه ماه آینده، به مرحله عملیاتی خواهد رسید. 
مدی��رکل فناوری اطالع��ات بانک مرک��زی افزود: اگر 
امضای الکترونیکی روی س��یم کارت به مرحله عملیاتی 
برس��د، می توان چک الکترونیکی داشته باشیم، اما برای 

آن امضای الکترونیکی نیاز است. 
وی تصری��ح ک��رد: چک الکترونیکی از طریق گوش��ی 
تلفن همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگی های 
این چک این اس��ت که از طریق گوشی همراه به گوشی 
همراه دیگری منتقل می ش��ود و همچنین همان لحظه 
می توان متوجه ش��د که آیا این چک کارس��ازی می شود 

یا خیر. 

مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی تبیین کرد

دالیل از بین رفتن تعادل در بازار پول
مدیرکل نظ��ارت بر بانک های بانک مرک��زی با تاکید 
بر لزوم بررس��ی دالی��ل خروج برخی بانک ه��ا از اجرای 
مصوبات نرخ سود، از جا به جایی منابع بین بانک ها سخن 

گفت. 
عباس کمره ای در گفت وگو با ایِبنا، درباره وجود برخی 
مباحث پیرامون دور زدن نرخ س��ودهای مصوب شورای 
پول و اعتبار توس��ط برخی بانک ه��ا گفت: بانک مرکزی 
َحَس��ب مورد برخورد می کن��د و در این زمینه تعارفی با 
بانک ه��ا نداریم؛ ولی باید عوامل این اتفاق را دید که چرا 
بعد از مصوبه ش��ورا در س��ه ماهه اول سال گذشته این 
اتفاق نیفتاد و چرا بعد از اینکه مثال اوراقی توسط دولت 
ب��ا نرخ فرضا ۲3 درصد منتش��ر می ش��ود، چنین اتفاقی 

می افتد؟ 
مدی��رکل نظارت ب��ر بانک های بانک مرکزی با اش��اره 
به اینکه این موضوع می تواند یک س��یگنال باشد، اظهار 
داش��ت: اینکه اوراق ۲3 درصد باش��د و نرخ سود سپرده 
بانک ها 15 درصد، مشکل ساز می شود. همچنین مباحث 
مرب��وط به ورود خودروس��ازان به مباح��ث بانکی را نیز 
داریم، در حالی که ظرف بانک ها ثابت است و جابه جایی 

منابع بین بانک ها اتفاق می افتد. 
کمره ای ادامه داد: بعضا خود بانک ها خرید اوراق دولت 
را داشته اند و اینها عواملی است که باید مورد توجه باشد. 
همچنین زمانی ما توزیع  بخش��ی تسهیالت را داشتیم و 

نرخ سودها نیز متناسب با همان بخش بود. 
ای��ن مقام مس��ئول در بانک مرک��زی تاکید کرد: پس 
از آن توزیع بخش��ی برداش��ته ش��د و با حمایت دولت از 
طریق تخصیص وجوه اداره ش��ده و پرداخت کمک سود 
تس��هیالت کار انجام ش��د و وجوه اداره ش��ده در اختیار 
دستگاه قرار گرفت که با کمک بانک ها کار دنبال شود و 

بعد دوباره این روش نیز کنار گذاشته شد. 
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بانک نامه

قیمت انواع سکه افزایش یافت
صراف��ان بازار ارز و طال ن��رخ هر دالر آمریکا را 3.75٨ 
توم��ان و ه��ر قطعه تم��ام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
1.۲0٤.000 تومان تعیین کردند که نشان دهنده کاهش 

اندک نرخ دالر و افزایش قیمت انواع سکه است. 
 ه��ر یورو در ب��ازار آزاد ته��ران ٤.173 توم��ان و هر 
 پون��د نی��ز ٤.٨59 تومان قیم��ت خ��ورد. همچنین هر

 نیم س��که ٦٦0.500 تومان و هر ربع س��که 3٨0.000 
تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی ۲٦1.000 تومان 
خرید و فروش ش��د و هر گرم طالی 1٨ عیار 105.11٤ 

تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.75٨دالر آمریکا

٤.173یورو اروپا

٤.٨59پوند انگلیس

1.033درهم امارات

1.0٨٦لیر ترکیه

571یوان چین

35ین ژاپن

۲.٨91دالر کانادا

3.٨٤0فرانک سوییس

1۲.3۲0دینار کویت

1.005ریال عربستان

307دینار عراق

70روپیه هند

٨7٨رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

٤9٤.۲00مثقال طال

11٤.105هر گرم طالی 1٨ عیار

1.1٦٦.000سکه بهار آزادی

1.۲0٤.000سکه طرح جدید

٦٦0.500نیم سکه

3٨0.000ربع سکه

۲٦1.000سکه گرمی

نرخنــامه
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ش��اخص کل ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
در جریان معامالت روز دوش��نبه بازار س��هام 
۸۳ واح��د رش��د کرد و ب��ه رق��م 79 هزار و 
744 واح��دی رس��ید. ب��ه این ترتی��ب چنان 
که پیش بینی ش��ده بود، ش��اخص کل پس از 
اصالح��ی دو روزه ب��ار دیگر در مس��یر صعود 
ق��رار گرف��ت. در جری��ان دادوس��تدهای روز 
گذش��ته بازار سهام تعداد 95۸ میلیون سهم و 
حق تقدم به ارزش 2۸0 میلیارد تومان در 7۳ 
هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. بیشترین 
تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز 
گذش��ته به نام نمادهای خدمات انفورماتیک، 
گروه مپن��ا و فوالد مبارکه اصفهان ثبت ش��د 
و در مقابل نمادهای معامالتی آس��ان پرداخت 
پرش��ین، س��ایپا و معدنی و صنعتی چادرملو 
با افت خود مانع افزایش بیش��تر ش��اخص کل 
شدند. روز گذش��ته در بازار دوم بورس تهران 
ک��ه ب��ه معام��الت درون گروهی س��هامداران 
عم��ده اختص��اص دارد، 5 .16 میلیون س��هم 
پتروش��یمی مبین به ارزش کمتر از 7 میلیارد 
تومان به کدهای درون گروهی سهامدار عمده 
انتقال یافت. همچنین 5. 4 میلیون سهم گروه 
مپنا نیز ب��ه ارزش ۳ میلیارد تومان از س��وی 

سهامدار عمده بازارگردانی شد. 

یورش خریداران به مواضع فروشندگان سهام
ای��ن روزه��ا تن��ور انتخابات روز ب��ه روز در 

حال داغ تر شدن اس��ت و مناظرات کاندیداها 
شدت گرفته است. این در حالی است که تنور 
معامالت بورس تهران به س��ردی گراییده و از 
هیجان مثبت هفته های گذشته خبری نیست. 
ب��ا این ح��ال عطش نوس��ان  گیری در بس��تر 
بورس تهران همچنان داغ اس��ت و سهامداران 
حرفه  ای بازار در حال خریدوفروش هستند. از 
س��وی دیگر ش��اخص کل که این روزها سعی 
دارد ب��ا یورش ب��ه مواض��ع عرضه کنندگان و 
فروش��ندگان بازار به فتح قله ۸0 هزار واحدی 
نائل آید، با این حال هنوز به این توفیق دست 
نیافته و جدال حامیان رش��د بازار از یک سو و 
طرفداران توقف روند رش��د بازار از سوی دیگر 
همچنان در آس��تانه کانال ۸0 ه��زار واحدی 
ادامه دارد. باید توجه داش��ت روزهای پیش رو 
ایام سرنوشت ساز و مهمی برای بورس تهران و 
شاخص کل بازار سهام است و هر خبر سیاسی 
یا اقتصادی می تواند ش��اخص کل را به روندی 
مثبت یا منفی هدایت کند. در کل روز گذشته 
بازار س��هام، بازاری کم حجم و به نسبت راکد 
ب��ود که بیش از آنکه فض��ای انتخاباتی اهرمی 
برای ش��ادابی آن باش��د، کمب��ود نقدینگی و 
معامالت خنثی به نوسان  گیری برای ذی نفعان 
این بازار منتهی ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر 
پی��روزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری فرانس��ه س��یگنال های مثبت��ی را 
روان��ه بازارهای مال��ی جهان ک��رد. بر همین 
اس��اس، ش��اخص بورس توکی��و ۳5. 1 درصد 
 افزایش یافت. ش��اخص ب��ورس نیکی 225 با 
۳. 26۳ واح��د افزایش به 19 هزار و 79 واحد 

 رس��ید. شاخص تاپیکز نیز 22. 1 درصد معادل 
1۸. ۸ واح��د افزای��ش یافت و ب��ه 15. 1569 
رسید. نتایج انتخابات فرانسه باعث شد بازار با 
کنار رفتن خطر خروج فرانسه از اتحادیه اروپا 

نفس راحتی بکشد. 

عرضه های حقوقی خودرویی ها را منفی کرد
گ��روه  در  دوش��نبه  روز  معام��الت  ط��ی 
خودرویی ها در حالی افزایش عرضه از س��وی 
معامله گ��ران اغلب حقوق��ی در مقابل تقاضای 
معامله گ��ران اغلب حقیق��ی ادامه یافت که در 
گروه س��ایپا معامل��ه 29۳میلیون س��همی به 
ارزش بی��ش از ۳6 میلی��ارد توم��ان در دامنه 
نزولی قیمت ه��ا قابل توجه ب��ود. انتظار برای 
رش��د قیمت سهام س��ایپا همزمان با برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری اصلی ترین انتظار 
معامله گ��ران اغلب حقیقی این س��هم بود که 
همزم��ان با نزدیک ش��دن به موع��د برگزاری 
مجمع عادی س��االنه اس��ت. با این حال نماد 
س��ایپا با توجه به فروش س��نگین حقوقی جو 

منفی داشت که به گروه سرایت کرد. 
حقوقی س��هم 249 میلیون فروشنده و 5۸ 
میلیون خریدار بود، لذا سهم با افت ۳ درصدی 
در قیمت 122 توم��ان جای گرفت و با حجم 
29۳ میلی��ون و ارزش معامالت��ی ۳6 میلیارد 
تومان صدرنش��ین ب��ود. ایران خ��ودرو نیز در 
حاش��یه یک درص��د منف��ی و قیم��ت 270 
توم��ان ب��ود. در گروه محص��والت کاغذی نیز 
گ��روه صنای��ع کاغذ پ��ارس در حال��ی دوباره 
با ص��ف خرید نه چن��دان پایدار ب��ه کار خود 

پای��ان داد ک��ه موض��وع تعیین قیم��ت کاغذ 
در کن��ار قیمت گ��ذاری آخال به عن��وان ماده 
اولیه ش��رکت های کاغذس��ازی مبنای تحلیل 
نوس��ان گیران در این گروه اس��ت و در نهایت 
در گروه رایانه، خدم��ات انفورماتیک در حالی 
ب��رای نهمین روز معامالت��ی متوالی در دامنه 
نوس��ان مثبت قیمتی به کار خود پایان داد که 
شرکت ملی انفورماتیک همچنان به عرضه های 
تدریج��ی در ای��ن س��هم همزمان ب��ا افزایش 

تقاضای معامله گران حقیقی ادامه می دهد.
 

افت 9 واحدی شاخص کل فرابورس
روز دوشنبه 1۸ اردیبهشت ماه شاخص کل 
بازار فرا بورس ایران با ریزش بیش از 9 واحدی 
به پله 92۳ واحدی رس��ید. همچنین در بازار 
فرا بورس تعداد 2۸5 هزار و 62۸ س��هم اوراق 
به��ادار به ارزش یک میلی��ارد و 141 میلیون 
و 90۳ ه��زار ریال در بی��ش از ۳۳ هزار نوبت 

معامالتی دادوستد شد. 
در معامالت بازار فرابورس گروه صنایع کاغذ 
پارس و قند ش��یروان قوچان و بجنورد با روند 
 مثبت و نمادهای سهامی ذوب آهن اصفهان، آتیه 
می��راث  س��رمایه گذاری  گ��روه  داده پ��رداز، 
فرهنگی، ریل پرداز س��یر و پاالیش نفت الوان 

با روند نزولی به کار خود پایان دادند. 
در عی��ن حال تداوم اف��ت قیمت اوراق حق 
تقدم استفاده از تسهیالت مسکن نیز در حالی 
به طور دس��ته جمعی حاکم ش��د که در بازار 
فراب��ورس ایران تک س��هم های غذایی در کنار 

بازار پایه ای ها همچنان خودنمایی می کند. 

عطش نوسان گیری در بازار سهام داغ شد

صعود دوباره شاخص کل پس از اصالح دو روزه

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار ضمن اشاره به تصویب قانون بازار اوراق 
بهادار در آذر ماه 1۳۸4 و قانون توسعه ابزارها 
و نهاده��ای مال��ی مص��وب 1۳۸۸ از اقدامات 
مجلس طی س��ال های گذشته قدردانی کرد و 
گفت: در اسرع وقت پیش نویس اصالح قوانین 
بازار س��رمایه کش��ور نهایی و در قالب الیحه 
ب��ه مجلس و دولت ارائه می ش��ود. به گزارش 
س��نا، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز 
امیدواری کرد: با همراهی کمیسیون اقتصادی 
مجلس پیش نوی��س الیحه اصالح قوانین بازار 
س��رمایه به زودی نهایی ش��ود و اظهار کرد: با 

ای��ن اقدام، م��وارد تکمیل��ی به قوانی��ن بازار 
سرمایه اضافه خواهد ش��د. محمدی با تأکید 
بر اینکه طی 10 س��ال گذشته بازار سرمایه از 
رش��د خوبی برخوردار بوده، گفت: تداوم رشد 
بازار س��رمایه نیازمند فرهنگ س��ازی اس��ت. 
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار یکی از 
مولفه ه��ای اصلی اقتص��اد مقاومتی را مردمی 
شدن اقتصاد دانس��ت و گفت: فرهنگ سازی، 
اص��ل مهم افزایش مش��ارکت آحاد جامعه در 
بازار س��رمایه اس��ت. محمدی ابراز امیدواری 
کرد بازار س��رمایه بتواند امس��ال در چارچوب 
اقتصاد مقاومتی بیش از پیش در تأمین مالی 

بخش خصوصی نقش آفرین باش��د و ادامه داد: 
اولویت سازمان بورس، تقویت بخش خصوصی 
اس��ت. رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
ب��ه ش��رکت های دانش بنیان نیز اش��اره کرد 
و گفت: س��ال گذش��ته اقدامات فرابورس در 
حوزه ش��رکت های دانش بنیان، اس��تارتاپ ها 
و صندوق های جس��ورانه بس��یار مثبت بود و 
امیدواریم در س��ال جاری حضور این بنگاه ها 
در ب��ازار س��رمایه پ��ر رنگ ت��ر ش��ود و این 
شرکت ها جایگاه واقعی خود را به دست آورند. 
محمدی ادامه داد: س��ال گذشته شرکت های 
دانش بنی��ان و اس��تارتاپ ها فعالیت خود را با 

یک ش��روع خوب آغاز کردن��د و امیدوارم در 
س��ال جاری تعداد این شرکت ها افزایش پیدا 
کند و از مزیت های رشدی آنها استفاده کنیم. 
س��خنگوی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با 
بی��ان اینک��ه این ن��وع کس��ب و کار ها بیش از 
کسب و کارهای س��نتی با رشد همراه هستند، 
گف��ت: ارزش گ��ذاری منصفان��ه و ب��ر مبنای 
واقعیت و همچنین کاهش هزینه تأمین مالی 
در بازار سرمایه محقق می شود و از این حیث 
مزیت های زیادی برای همه شرکت ها از جمله 
بنگاه های اقتص��ادی دانش محور ایجاد خواهد 

کرد. 

این سلسله مقاالت به تعریف و تبیین صکوک 
و کاربرد آن در ایران و دیگر کش��ورهای اسالمی 
می پردازد. همان طور که قبال نیز ذکر ش��د یکی 
از دغدغه های هر بن��گاه اقتصادی، تأمین منابع 
مطلوب مالی است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بازار س��رمایه )سنا( و به نقل از شرکت مدیریت 
دارایی مرکزی بازار س��رمایه ک��ه به نقش مهم 
بازار س��رمایه در تأمین مالی طرح ها و بنگاه های 
اقتصادی اش��اره دارد، بیان شد: »صکوک، اوراق 
به��ادار منعطفی اس��ت که می ت��وان از آن برای 
پاس��خگویی به بخش��ی از نیازهای تأمین مالی 
در بازار س��رمایه اس��تفاده کرد. برای بنگاه های 
اقتصادی صکوک ابزار بسیار جالبی برای تأمین 
مالی محس��وب می ش��ود، چرا که از یک طرف 
ریسک از دس��ت دادن دارایی را تعدیل می کند 
و از طرف دیگر سرمایه گذاران نسبت به دریافت 
ن��رخ س��ود معینی ب��ه اطمینان خاطر دس��ت 
می یابن��د. عالوه بر این ، نظر مثبت کمیته فقهی 
ابعاد ش��رعی موضوع را روش��ن کرده و تکلیف 

مشخص است.«
در بخ��ش پایانی این سلس��له مق��االت، به 
کاربرد صک��وک در طرح های نوآورانه در ایران 

پرداخته می شود. 

کاربرد صکوک در طرح های نوآورانه
در طرح های نوآورانه و فرآیند تبدیل ایده به 
محص��ول یا خدمات در بازار معموالً از صکوک 
غیرانتفاع��ی  )اوراق وقف و قرض الحس��نه( در 
تأمین مالی استفاده می شود که اکثرا بنگاه های 
نوپ��ا و خرد در این گروه ق��رار می گیرند. نهاد 
وقف در ایران که با هدف اصلی ارائه خدمات به 
گروه های با درآمد پایین، مانن�د ص�نعتگ�ران، 
کش�اورزان و پیمانک�اران خرد فعالیت می کند 
به اش��خاص حقیقی و حقوقی نوپا با س��رمایه 
ان��دک یا درآم��د پایین که ب��ه دالیل مختلف 
نمی توانند از تس��هیالت بانکی اس��تفاده کنند 
از طریق اوراق وق��ف تأمین مالی می کنند. در 
طرح ها و فعالیت های ن��وآور در حوزه فناوری 
یا ش��رکت های دانش بنیان صندوق هایی مانند 
صندوق توسعه فناوری های نوین جهت تأمین 
س��رمایه در گ��ردش وجود دارد ک��ه از طریق 
فروش اقس��اطی، تضمین تس��هیالت، س��لف، 

جعاله و لیزینگ به تأمین مالی می پردازد. 
 فروش اقس�اطی: واگ��ذاری عین به بهای 
معل��وم به غی��ر  را فروش اقس��اطی گویند، به 
ترتیبی که تمام یا قس��متی از بها به اقس��اط 
مساوی یا غیر مس��اوی در سررسیدهای معین 

دریافت شود. 
 تضمین تس�هیالت: معرفی ضامن معتبر 
جه��ت اخ��ذ تس��هیالت از نهاده��ای تامین 
مال��ی از جمله مش��کالت بنگاه ه��ا در تامین 

مالی طرح  های ش��ان اس��ت. صندوق توس��عه 
فناوری  های نوی��ن به عنوان ضامن، بازپرداخت 
اقس��اط و کلیه تعهدات ش��رکت های فعال در 
حوزه فن��اوری نزد نهادهای مال��ی را می تواند 

تضمین کند. 
 س�لف: پی��ش خری��د نق��دی محصوالت 
تولی��دی ب��ه قیمت معین توس��ط صندوق در 
راستای رفع موقت دغدغه شرکت های فناوری 
ن��وآور در فروش محص��والت، ضمن دارا بودن 
سرمایه در گردش به وجود آمده از این خدمت، 
اقدام به اصالح ش��رایط و مشخصات محصول 

مطابق با نیاز بازار می کند. 
 جعال�ه: عق��د جعال��ه از جمله تس��هیالت 
میان م��دت و بلندم��دت اعتب��اری اس��ت که 
صندوق جهت گسترش امور تولیدی، صنعت و 
معدن، کش��اورزی و. . . اعطا می کند و موضوع 
آن باید در طول مدت قرارداد به اتمام برسد. 

 اج�اره ب�ه ش�رط تملی�ک  )لیزینگ(: 
لیزین��گ ن��وع خاصی از عملی��ات مالی و یک 
رش��ته فعالیت اعتباری مبتنی بر روش اجاره 
اس��ت که در آن نوعی قرارداد ب��ا توافق میان 
دو نف��ر یا بیش��تر، اعم از اش��خاص حقیقی یا 
حقوق��ی، ب��ه منظ��ور بهره ب��رداری از عین یا 
منفعت کاالی سرمایه ای یا مصرفی با دوام که 
از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می  شود. 
به دلیل عدم آش��نایی سیستم بانکی با نوع 
فعالیت شرکت های فناوری نوآور، بانک ها تنها 

در مواردی وارد لیزینگ می شوند که محصول 
دارای س��ند رسمی بوده و اسقاط آن در پایان 
مدت اجاره، دارای ارزش باالیی اس��ت  )مانند 
ان��واع خودرو(، لذا انتظار نم��ی رود که بانک ها 
از محصوالتی که از یک طرف به دلیل سرعت 
رشد و تغییر فناوری، طول عمر نسبتا کوتاهی 
دارند  )مانند تجهیزات پزشکی، نرم افزار و...( و 
از طرفی سند رس��می قابل ترهین نیز ندارند، 
س��رمایه  گذاری کنند. به عب��ارت دیگر نیاز به 
س��رمایه ثابت و بلند مدت جه��ت فعالیت های 
شرکت با اجاره تجهیزات و ماشین آالت کاهش 
می یابد و همچنین با استفاده از اوراق اجاره به 
شرط تملیک ش��رکت می تواند نیاز سرمایه ای 

اولیه خود را کاهش دهد. 
در مدل��ی ک��ه صن��دوق ارائه کرده اس��ت، 
شرکت های فناور می  توانند از طریق عقد اجاره 
به ش��رط تملیک/ فروش اقس��اطی، محصول 
خ��ود را از طریق ایجاد این مزی��ت رقابتی به 
ب��ازار ارائه کنند. بدیهی اس��ت ک��ه با فروش 
محص��والت با این روش، ش��رکت ها می توانند 
سرمایه در گردش الزم برای گسترش تولیدات 
خود را فراهم آورند. همچنین مش��تری نهایی 
محص��ول می توان��د ب��ا س��هم آورده حداقل 
۳0درص��د )از قیمت محصول(، ب��ه راحتی از 
این محصول نوآورانه اس��تفاده کرده و پس از 
پرداخت اقس��اط، محصول را به تملک خود در 

آورد. 

تداوم رشد بازار سرمایه نیازمند فرهنگ سازی است

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

خبر

معرفی بزرگ ترین شرکت های بورسی و 
فرابورسی از نظر تعداد سهامدار

ش��رکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
)سمات(، اسامی بزرگ ترین شرکت های بورسی و فرابورسی 
از نظر تعداد س��هامدار را در پایان فروردین سال 96 معرفی 
کرد. س��رمایه گذاری توس��عه صنعتی ایران ب��ا 240 هزار و 
51۳ س��هامدار درپایان فروردی��ن 96 در صدر بزرگ ترین 
ش��رکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو 
با 14۸ هزار و 404 س��هامدار و توس��عه معادن روی ایران 
با 124 هزار و905 س��هامدار در رتبه های دوم و س��وم قرار 
دارند. همچنین شرکت های سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، 
سرمایه گذاری صنعت نفت، سایپا، بانک انصار، توسعه صنایع 
بهشهر، س��رمایه گذاری گروه توسعه ملی و سیمان فارس و 
خوزستان در مکان های سوم تا دهم بزرگ ترین شرکت های 
بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند. مؤسسه اعتباری کوثر 
مرک��زی با 4۸۳ هزار و 512 س��هامدار در صدر بزرگ ترین 
ش��رکت های فرابورس��ی از نظر تعداد س��هامدار قرار دارد و 
بانک س��رمایه با ۳02 هزار و 70۳ س��هامدار و بانک دی با 
1۸1 هزار و 74 س��هامدار در رده ه��ای بعدی قرار گرفتند. 
بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، س��رمایه گذاری توس��عه و 
عمران اس��تان کرمان، سرمایه گذاری کشاورزی ایران، بانک 
حکم��ت ایرانیان، صنایع پتروش��یمی زنجان، پتروش��یمی 
گلس��تان نیز در مکان های س��وم تا دهم فهرس��ت برترین 

شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند. 

علت توقف دو نماد و غیبت طوالنی دو 
بانک بزرگ

رئیس اداره نظارت بر ناش��ران بورس��ی، علت توقف نماد دو 
شرکت س��رمایه گذاری  صنعت  بیمه  و حفاری شمال همراه با 
آخری��ن تحول بانک صادرات ایران را اعالم کرد. علی بیگ زاده 
در گفت وگو با بورس پرس، درباره علت توقف نماد دو شرکت 
سرمایه گذاری  صنعت  بیمه  و حفاری شمال گفت: توقف نماد 
س��رمایه گذاری صنعت بیمه ناش��ی از ابهام در ارائه اطالعات 
مربوط به فروش و س��پس خرید بخشی از پروژه تجاری اداری 
گلس��تان خیام واقع در منطقه 22 اس��ت که مدیران آن باید 
توضیحاتی ارائه دهند. وی با بیان اینکه نماد این ش��رکت در 
صورت شفاف س��ازی مدیران، در نخستین فرصت باز می شود، 
در مورد حفاری ش��مال هم گفت: این ش��رکت از عدم فروش 
ساختمان مرکزی خبر داده و برنامه تعدیل سود سال مالی 95 
را دارد که قرار است توضیحات الزم ارائه شود. بیگ زاده درباره 
آخرین وضعیت بانک صادرات هم گفت: این بانک  نامه توضیح 
الزم مربوط به مطالبات را به سازمان بورس ارسال کرده اما از 
احتمال تعدیل دیگری خبر داده که باید منتظر آن بود تا بعد 
از تکمیل اطالعات و انتشار نکاتی توسط اداره نظارت بر ناشران 

بورسی، زمینه بازگشایی »وبصادر« شود.
 

عرضه 52 هزار تن انواع محصوالت 
کشاورزی

روز گذش��ته 66هزار و 9۸ تن قیر، گوگ��رد، وکیوم باتوم و 
مواد پلیمری در تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس 
کاالی ایران عرضه شد. تاالر محصوالت کشاورزی روز دوشنبه 
1۸ اردیبهش��ت م��اه میزبان عرضه 52 ه��زار و 100 تن انواع 
محص��ول بود. در این روز ۳00 تن روغن، یک هزار و ۸00 تن 
ش��کر س��فید، 46 هزار تن گندم خوراکی و 4 هزار تن گندم 
دوروم در این تاالر عرضه شد. تاالر صادراتی بورس کاالی ایران 
نیز در این روز ش��اهد عرضه 10 هزار و 100 تن انواع قیر بود. 
همچنین 100 تن شمش سرب، 500 تن شمش هزار پوندی 
آلومینیوم، 655 تن سبد میلگرد و 9 کیلو گرم شمش طال در 

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه شد. 

معامله بیش از 203 میلیارد ریال اوراق 
سلف موازی استاندارد

در جری��ان معامالت بورس انرژی ایران، بازار برق ش��اهد 
معامله هفت قرارداد معادل 16۸ مگاوات س��اعت به ارزش 
بی��ش از 52 میلیون ریال بود. نمادهای بارپایه با متوس��ط 
قیمت ۳15 هزار ری��ال مورد معامله قرار گرفتند. از ابتدای 
اردیبهشت ماه تاکنون 20۳ میلیارد ریال اوراق سلف موازی 
اس��تاندارد در بازار مش��تقه مورد معامله قرا گرفته اس��ت. 
گفتنی اس��ت در آغاز جلس��ه معامالتی، نمادهای بار پیک 
روزان��ه، بار پایه روزانه، میان ب��اری روزانه و کم باری روزانه 
16 خرداد 96 گشایش یافتند و همچنین نمادهای بار پیک 
روزان��ه، بار پایه روزانه، میان ب��اری روزانه و کم باری روزانه 
21 اردیبهشت 96 در پایان جلسه معامالتی این روز متوقف 

شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد. 

»قلرست« فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد
ش��رکت قند لرستان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 
منته��ی به ۳1 تیر ماه 96 را با س��رمایه 240 میلیارد ریال 
به صورت حسابرس��ی شده منتشر کرد. شرکت قند لرستان 
سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳1 تیر ماه 96 مبلغ 509 
ری��ال برآورد و اعالم کرد طی دوره 9 ماهه این س��ال مالی 
با اختصاص 575 ریال س��ود به ازای هر سهم معادل 11۳ 
درصد از پیش بینی هایش را پوش��ش داده است. »قلرست« 
سود خالص در دوره شش ماهه منتهی به ۳0 اسفند ماه 95 

را مبلغ 1۳۸ میلیارد و 11 میلیون ریال اعالم کرد. 

مجوز افزایش سرمایه 300 درصدی 
»شپاس« صادر شد

س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با افزایش س��رمایه ۳00 
درصدی شرکت نفت پاسارگاد موافقت کرد. افزایش سرمایه 
ش��رکت نفت پاس��ارگاد از مبلغ 600 میلیارد ریال به مبلغ 
2 ه��زار و 400 میلی��ارد ریال از محل مطالبات حال ش��ده 
س��هامداران و آورده نقدی از سوی س��ازمان بورس بالمانع 
اعالم ش��د. افزایش سرمایه شرکت نفت پاسارگاد به منظور 
اصالح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و 

انجام طرح های توسعه ای خواهد بود. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در حالی عنوان نخست 
جدول بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که الکتریک 

خودرو شرق در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

6,4564.99حفارس

2,5094.9۸خشرق

2,۸694,9۸غشهد

1,9754,94وپست

10,7۳74,۸۸بسویچ

4,6094,۸فالمي

7,۸4۳4,75زمگسا

 بیشترین درصد کاهش
لیزین��گ ایرانیان صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش ش��د. صنایع کاغذسازی کاوه در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. کاشی الوند هم در میان س��هم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.9۳(2,12۳وایران
)4.۸(4,520چکاوه
)4,79(2,247کلوند

)4,75(۳,490بالبر

)4,71(2,5۳0غالبر

)4,65(۳,504پسهند

)4,62(2,95۳ثفارس

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

در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

29۳.0۸9 12۳5خساپا

47,22۳ 1515فنوال
۳۸,090 10۳۳خپارس
2۳,22۳ 4767چکارن
19,97۳ 991خاور
19,170 1۸9۸فاراک
1۸,645 1097خکاوه

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را س��ایپا به خود 
اختص��اص داد. گروه مپنا رتبه دوم را به دس��ت آورد. کارتن 
ایران هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
۳62.027 12۳5خساپا
114,46۳ 7962رمپنا

110,64۸ 4767چکارن
۸۸,۸95 591۸کماسه
71,529 1515فنوال
62,565 24۸02آپ

۳9,720 5۳61شبندر

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله 
ش��ده را به دست آورد که نورد آلومینیوم در این گروه دوم 

شد و تامین ماسه ریخته گری در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

12۳512157خساپا
1515۳۸56فنوال
591۸240۳کماسه
10۳۳2066خپارس
1۸9۸1902فاراک
47671492چکارن
10971157خکاوه

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

671۸1۳44ددام
1۸599۳0کساپا

279169۸خمحور
129۸4۳۳خریخت
4070291فمراد

21502۳9کسعدی
26092۳7تکنو

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

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

11۳92.11واعتبار
79۳2.11وخارزم
54042.61کگاز

109۸۳.29پردیس
110۳۳.6۸ورنا

۳026۳4.00همراه
1۸7۳4.00پارسیان

نماگر بازار سهام

دکتر مرسده میرسلطانی 
 mercedemirsoltani@yahoo. com

دکتر مهدی کنعانی 
Kanani. mehdi@gmail. com
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اهواز - خبرن�گار فرصت امروز - 
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: 
صنعت حفاری پایه و محور توسعه صنعت 
نفت است . مهندس حیدر بهمنی در جمع 
دانشجویان دانشکده نفت دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر افزود: حفاری  نقش اساس��ی در 
اکتشاف، ایجاد  ظرفیت های جدید، توسعه 
مخ��ازن و حفظ و نگهداش��ت تولید دارد . 
وی اظهار کرد: تا قبل از انقالب، مهندسی 
حفاری در ایران در خارج از کشور مدیریت 
می شد و کارکنان ایرانی بیشتر در سطوح 
پایین این صنعت مش��غول ب��ه کار بودند. 
بهمن��ی در پیوند با این مطل��ب گفت: در 
گذشته تمامی ابزار کار از جمله دکل های 
حفاری، تجهیزات خدم��ات جانبی، کاال و 
مواد و قطعات از سوی شرکت های خارجی 
تامین و وجوه هنگفتی ارز از کش��ور خارج 
می ش��د . مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران افزود: با پیروزی ش��کوهمند انقالب 
اسالمی مدیریت و راهبری بخش های فنی 
و تخصصی و اس��تفاده از تجهیزات صنعت 
راهبردی حفاری تماما در دست کارکنان، 
کارشناسان و متخصصان ایرانی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: در زمان حاضر این شرکت 

راهب��ری 74 دس��تگاه حفاری خش��کی و 
دریای��ی را در اقصی نقاط کش��ور برعهده 
دارد و عملیات اکتش��اف و توسعه مخازن 
با هدایت، مدیریت و تخصص ایرانی صورت 
می پذیرد و ای��ن مهم از افتخارات صنعت 

نفت کشور است .  
بهمنی گفت: شرکت ملی حفاری ایران 
بزرگترین ش��رکت حف��اری در خاورمیانه 
و تنها ش��رکتی است که خدمات یکپارچه 
حفاری را در جهان ارائه می دهد و توانایی 
انجام کار در هر شرایط و موقعیتی را دارد. 
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: 
این ش��رکت در سه دهه گذشته در زمینه 

تربیت نیروی انسانی اقدامات ارزشمندی در 
راس��تای خودباوری صورت داده است . وی 
اظهار کرد: توجه به آموزش نیروی انسانی 
موجب ش��ده اس��ت که هم اکنون بخش 
قابل توجهی از نیروهای تخصصی ش��اغل 
در صنع��ت حفاری و ش��رکت های بخش 
خصوصی در کشور از میان دانش آموختگان 
مرکز تکنولوژی حفاری این شرکت انتخاب 
شوند . بهمنی گفت: با توجه به تکنولوژی 
محور بودن صنعت حفاری، این شرکت در 
خصوص ساخت قطعات کاربردی و مصرفی 
در بی��ش از یک دهه گذش��ته با همکاری 
دانشگاه ها، مراکز دانش بنیان ، تحقیقاتی 

و پژوهش��ی اقدامات ارزنده ای داشته است 
به طوری که  در ش��رایط محدودیت های 
اعمال ش��ده، صنعتگران ایرانی توانس��تند 
بیش��ترین قطعات مورد نیاز این صنعت را 
بومی سازی نمایند . مدیرعامل شرکت ملی 
حف��اری ایران گفت: یکی از محورهایی که 
شرکت به عنوان سرفصل برنامه های خود 
قرار داده ارتباط صنعت و دانش��گاه اس��ت  
و  در بی��ش از 10 پ��ارک عل��م و فناوری 
دانش��گاه های کش��ور اقدام به ایجاد دفتر 
نموده  و ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه ها در 
خصوص رف��ع چالش های صنعت حفاری 
دارد . وی گف��ت: این ش��رکت در ارتباط با  
ساخت داخل و توسعه فعالیت های پژوهشی 
تحقیقاتی نیز سرمایه گذاری کالنی کرده  
اس��ت و مدیریت ارشد شرکت اعتقاد دارد 
با تلفیق علم و تجربه می توان زمینه خود 
اتکایی را فراهم آورد.  بهمنی همچنین به 
صدور خدمات فنی مهندسی اشاره و اظهار 
کرد:  این شرکت دارای توان و قابلیت های 
باالیی است که  امکان صدور آن به خارج از 
کشور وجود دارد اما در این خصوص نیازمند 
ایجاد تس��هیل در مقررات و قوانین مربوط 
 و اخذ تصمیم توسط مدیران دست اندرکار 

می باش��د . مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: برنامه های شرکت در راستای 
اهداف و سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 
شکل گرفته و حمایت از سازندگان داخلی 
و پش��تیبانی از آن��ان در ارتباط با طراحی، 
س��اخت و کسب دانش فنی در دستور کار 
ق��رار دارد . وی با بیان اینکه هدف گذاری 
برنامه های راهبردی ش��رکت ملی حفاری 
پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت کشور 
اس��ت، افزود: در زمان حاضر این ش��رکت 
 از دکل داری ب��ه س��مت پ��روژه محوری 
جهت گیری دارد و  اجرای پروژه های بزرگ 
در طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی، 
میدان نفتی آزادگان و دیگر مناطق نفتخیز 
کشور را با جدیت دنبال می کند .  بهمنی 
ضمن بزرگداشت روز کارگر و معلم و آرزوی 
توفیق برای اس��اتید و دانشجویان دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: دستیابی 
به توس��عه پایدار و رشد و تعالی صنعت در 
نتیجه مشارکت فعال صنایع با دانشگاه ها 
تحقق می یابد و ظرفیت های بسیار مطلوبی 
در مراکز علمی وجود دارد که می تواند در 
بومی س��ازی، طراحی و  به دس��ت آوردن 
دانش فنی به سازندگان داخلی کمک نماید.

تبریز - ماهان فالح- برای توسعه گازرسانی 
به روستاها و در ش��هرها در سال گذشته بیش از 
1121 کیلومتر شبکه گذاری در سطح استان اجرا 
شده است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از 
روابط عمومی شرکت گاز استان، مدیرعامل شرکت 
گاز آذربایجان ش��رقی با اع��الم این خبر افزود: در 
سال گذش��ته 1121 کیلومتر شبکه گاز طبیعی 
برای توسعه گازرس��انی در شهرها و گازرسانی به 
روس��تاهای فاقد گاز طبیعی در سطح استان اجرا 

ش��ده است که به طور متوس��ط روزانه بیش از 3 
کیلومتر می باش��د. مهندس ولی اله دینی، طول 
شبکه گازرسانی استان را بیش از 18 هزار و 800 
کیلومت��ر عنوان کرد و افزود: در چهار س��ال اخیر 
بیش از 4289 کیلومتر شبکه گذاری اجرا شده  و 
بیش از 671 روستا  از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
شده اند. وی تعداد مشترکین شرکت گاز استان را 
بیش از یک میلیون و 456 هزار مش��ترک عنوان 
کرد و اظهار داش��ت: از این تع��داد بیش از 6 هزار 

مشترک صنعتی بوده که 1317 واحد آن در چهار 
سال اخیر به جمع مصرف کنندگان صنعتی افزوده 
شده است. مهندس دینی در پایان با اظهار اینکه 
 س��ال 96 سال پر کاری برای ش��رکت گاز استان 
م��ی باش��د، تصریح کرد: توس��عه گازرس��انی به 
روستاهای باالی 20 خانوار و روستاهای در مسیر 
به قوت ادامه دارد و هم اکنون عملیات گازرسانی به 
193 روستا در مرحله اجرا و 200 روستای دیگر در 

مرحله انتخاب پیمانکار است.

اصفهان- قاس�م اسد- نشس��ت آینده مشارکت 
اجتماعی سیاس��ی و توس��عه پایدار در ایران به همت 
کمیس��یون سیاس��ت گذاری و پای��ش ات��اق بازرگانی 
اصفه��ان با حضور مهدی مطهرنی��ا  آینده پژوه و عضو 
هیات علمی دانش��گاه آزاد اس��المی تهران در س��الن 
اجتماعات اتاق  برگزار ش��د. ب��ه گزارش روابط عمومی 
اتاق بازرگانی اصفهان ،مصطفی رناسی نایب رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان در این نشست گفت:توسعه پایدار در 
جامعه امروز ایران حلقه گمش��ده ای است که با دانایی 
و آگاهی همه بخش ها ایجاد می ش��ود.  وی با اشاره به 
نقش اتاق بازرگانی در توس��عه اقتص��ادی و اجتماعی 
هر منطقه گفت:آسیب شناس��ی رفتاره��ای اجتماعی 
و فرهنگی نس��بت به فعاالن اقتصادی می تواند مسیر 
توسعه جامعه به ویژه توسعه پایدار را هموار سازد.  مهدی 

مطهرنیا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران 
در این نشست آینده پژوهی را تالش بشر برای رهایی از 
اکنون زدگی تعریف کرد و گفت:اکنون زندگی یعنی یک 
جامعه می خواهد ولی نمی تواند به گذشته بازگردد و از 
وارد شدن  به آینده  هراس دارد. وی افزود:اکنون زدگی 
در جامع��ه ایران فراوان اس��ت و کارآفرین��ان  و فعاالن 
اقتص��ادی می توانند این وضعی��ت را در جامعه تغییر 
دهند. مطهرنیا بابیان اینکه لباس مدرنیته را پوشیده ایم 
ولی مدرن نشده ایم، افزود:الزمه مدرنیسم تغییر افکار و 
رویکردهاست و با تغییر لباس و ظاهر شهرها نمی توان 
ادعای مدرنیته داشت . وی با اشاره به توسعه فرهنگی 
ژاپن در آیین سامورایی گفت:ژاپن در فرآیندی توانست 
فرهنگ جنگج��وی نظامی س��امورایی را ب��ه  هویت 
سامورایی مدرن اقتصادی  در بازارهای بین الملل تبدیل 

کن��د و با تولید کم��ی و کیفی ب��ه صادرکننده ممتاز 
بین المللی تبدیل ش��ود.   وی تاکی��د کرد: کارآفرینان 
و فعاالن اقتص��ادی در کنار فعالیت های اقتصادی باید 
زمینه توسعه فرهنگی جامعه را فراهم کنند و با ایجاد 
مراکز آموزشی و اندیشکده نقش موثری در توسعه فکری 
جامعه ایفا کنند . این آینده پژوه تصریح کرد:گس��ترش 
فرهن��گ اقتصادی و س��رمایه گذاری ایمن به توس��عه 
فرهنگی جامعه وابسته است و چنانچه جامعه ای ازنظر 
فرهنگی رشد نداشته باشد نمی توان انتظار توسعه یافتگی 
از آن داشت. مطهرنیا با انتقاد از برخی از فعاالن اقتصادی 
ک��ه در حوزه فرهنگ س��رمایه گذاری نمی کنند،افزود: 
برای ایجاد فضای ایمن  در س��رمایه گذاری و مشارکت 
اقتصادی  باید به توسعه فرهنگی جامعه توجه داشت. 
استاد دانشگاه  آزاد تهران در بخشی دیگری از سخنان 

خود خواستار تقویت دیپلماسی در داخل کشور شد و 
گفت:موفقیت دولت در دیپلماس��ی خارجی منجر به 
توافق نامه هسته ای شد چرا در داخل نتوانیم با نهادهای 
قدرت گفت وگو کنیم و مسایل کالن کشور را با تعامل و 
همکاری برطرف کنیم . وی خطاب به فعاالن اقتصادی 
گفت:نباید غافلگیر آینده ش��وید بلکه باید آِینده را رقم 
بزنید و برای این موضوع باید رادار آینده پژوهی را  روشن 
کنید. وی تصریح کرد:فن��اوری در آینده  خودروهایی 
خواهد س��اخت که به راننده نیازی نیس��ت برای شغل 

رانندگی در آینده چه فکری کردیم.

بوشهر-خبرنگار فرصت امروز-  با هدف تقویت 
جامعه کارآفرینان اس��تان بوش��هرهمایش کارآفرینی 
"اس��تارت آپ گراین��د" در اداره کل بنادر و دریانوردی 
اس��تان بوشهر برگزار ش��د. مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوش��هر گفت: همایش یاد شده با هدف تقویت 
جامعه کارآفرینان موجود در س��طح اس��تان بوشهر و 
همچنین ایج��اد ارتباط میان آنها برگزار ش��د. محمد 
مه��دی بنچاری افزود: بهره گی��ری و انتقال اثر بخش 
تجربیات برخی از صاحبان کس��ب و کارهای موفق از 

دیگر محورهای برگزاری این همایش بود. بنچاری ادامه 
داد: در این راس��تا، اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان 
بوش��هر با همکاری برخی از فعاالن حوزه کار آفرینی، 
اق��دام ب��ه برنامه ری��زی در خصوص برگ��زاری رویداد 
کارآفرینی "Startup Grind" بر اساس استاندارد ها 
و تحت نظارت نماینده بومی ش��رکت گوگل )به عنوان 
مجری بین المللی( کرد. وی با اشاره به برگزاری همایش 
کارآفرینی در راستای مسئولیت های اجتماعی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهرگفت: همایش کارآفرینی 

بر اس��اس نامگذاری سال جدید بنام اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اشتغال توسط رهبر معظم انقالب و همچنین 
رویکرد دولت تدبیر و امید برای رونق فضای کسب و کار 
برگزار شد. بنچاری افزود: با توجه به واقعیت های فضای 
کس��ب و کار و انجام برنامه ریزی های موثر به منظور 
ایجاد رش��د و رونق پایدار در این راس��تا، آموزش هایی 
به حاضران در همایش ارائه ش��د. در این همایش یک 
 روزه تعداد زیادی از فعاالن اقتصادی اس��تان بوشهر در 

حوزه های کارآفرینی حضور داشتند.

تبریز– ماهان فالح- منطقه 8 عملیات انتقال گاز با 
برگزاری  56744 نفر ساعت دوره در طول سال گذشته 
موفق شد کارنامه درخشانی را در تقویم آموزشی خود 
ثبت کند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومي منطقه 8 عملیات انتقال گاز، علیرضا فردي آذر، 
رئیس منابع انساني این منطقه، با اعالم خبر فوق گفت: 
در طول س��ال گذشته، این واحد با برگزاري دوره هاي 
آموزش��ی هدفمند و برنامه ریزی ش��ده در بخش های 
مختلف از جمله عمومي، تخصصي، HSE، سیس��تم 
هاي مدیریتي و مش��ارکت توانست به رسالت خویش 

عمل کند که حاصل آن ارتقاي 18 درصدي نفر ساعت 
آموزش پرس��نل این منطقه نس��بت به سال 94 است. 
فردي آذر برگزاری این دوره ها و همایش های آموزشی 
را گامی مهم در راستای ارتقاء آگاهی و اطالعات پرسنل 
عنوان کرد و افزود: افزایش رشد علمی کارکنان، پرورش 
قابلیت ه��ای دانش و مهارتی در پرس��نل که همانا از 
اهداف برگزاری این دوره های می باش��د، زمینه را برای 
پیشبرد عملکرد کارکنان هموار خواهد کرد. وي با بیان 
اینکه نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل این آمار رشد 
چشمگیري را نشان مي دهد، تاکید کرد: واحد آموزش 

منطقه در تالش اس��ت با برگزاری دوره های آموزشی 
بعد از پیاده سازی استاندارد آموزشی در جهت افزایش 
اثربخش��ی دوره های برگزاری، توسعه مراکز آموزشی، 

اجرای دوره های فنی در محل تجهیزات تاسیس��ات و 
یاردها، گامی هرچند کوچک در راستای ارتقاء بهره وری 
و تعالی س��ازمانی بردارد. رئیس منابع انساني منطقه 8 
عملیات انتقال گاز با اش��اره به بهبود کیفي دوره هاي 
آموزشي ارائه شده، اظهار داشت: در این راستا سعي بر 
آن داشته ایم از اساتید برجسته و متخصص در اجراي 
دوره هاي آموزشي بهره برده و همواره ضمن تالش در 
جهت افزایش کیفیت آموزش هاي ارائه شده، تمام توان 
و همت خود را در جهت کارایي بیش��تر این دوره ها به 

کار بسته ایم.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: درحال حاضر شرکت 
توزیع برق گلستان وظیفه ارائه خدمات به 700 هزارمشترک 
برق در س��طح اس��تان را برعهده دارد. مهندس "علی اکبر 
نصیری " ضمن گرامیداش��ت روز صنعت برق و روز جهانی 
کار و کارگر گفت: وظیفه ش��رکت توزیع نیروی برق استان 

گلستان برق رسانی به مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی 
و عمومی اس��ت و فرآیندهای تولید، انتق��ال و توزیع برق 
انجام می گیرد تا برق پایدار با کیفیت و مطمئن به دس��ت 
مشتریان برسد. وی اظهار کرد: هزینه های تعمیر، نگهداری 
و بهره برداری برق که به صورت همیشگی انجام می شود زیاد 
است. شبکه های انتقال و توزیع هم با هزینه های باال نیاز به 

نگهداری دارند و اگر رسیدگی به موقع انجام نشود مشکالت 
زیادی به وجود می آید. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان گلس��تان گفت: تعداد کل مشترکان برق در ابتدای 
س��ال 92، 581 هزار و 473 اش��تراک بوده که این آمار در 
سال 96 به 678 هزار و 571 اشتراک رسیده است که آمار 

حکایت از افزایش 17 درصدی تعداد مشترکان دارد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر :

صنعت حفاری پایه و محور توسعه صنعت نفت است

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

سال گذشته روزانه بیش از 3 کیلومتر شبکه گذاری اجرا شده است

در  نشست آینده مشارکت اجتماعی سیاسی و توسعه پایدار مطرح شد

توسعه فرهنگی پیش نیاز توسعه پایدار است

همایش کارآفرینی »استارت آپ گرایند« در بندر بوشهر برگزار شد

در برگزاری دوره های آموزشی

کارنامه منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران در سال گذشته درخشان بود

ارائه خدمات برق به 700 هزار مشترک در استان گلستان

اخبار

بررسی مشکالت درمانی و دارویی کارکنان 
صنعت نفت به میزبانی  گاز گلستان

گ�رگان - خبرنگار فرصت امروز - به گ��زارش روابط عمومی 
طی نشستی با حضور دکتر نوریان رییس بهداری وبهداشت صنعت 
نفت مازندران وگلس��تان ، مهندس جمال لیوانی مدیرعامل شرکت 
گاز اس��تان گلس��تان، داود نژاد مدیر عامل منطقه 9 عملیات انتقال 
گاز، بن��ی کری��م مدیرعامل پخش فرآورده های نفت��ی ، مدیرکانون 
بازنشس��تگان صنعت نفت استان مسائل ومشکالت درمانی و داروئی 
کارکنان وخانواده شرکتهای مذکور مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت. 
درابتداي این جلسه مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان ضمن عرض 
خیر مقدم و قدردانی از حضور دکتر نوریان رییس بهداری وبهداشت 
صنعت نفت مازندران و گلستان و سایر مدعوین ، گزارشی از وضعیت 
بهداشتی شرکت  و موانع و مشکالت موجود  ارائه نموده و  بر توجه 
، پیگیری و مرتفع نمودن آنها تاکید داشت .در ادامه همچنین هریک 
از مدیران ش��رکتها بصورت جداگانه خالصه ای ازوضعیت بهداشتی 
ودرمانی ومسائل ومش��کالت درمانی وداروئی شرکت خود را تشریح 
نموده و خواس��تار مرتفع نمودن آنها ش��دند.در ادامه جلس��ه رییس 
بهداری وبهداشت صنعت نفت مازندران وگلستان ضمن ابراز خرسندی 
از برگزاری این نشس��ت ، یکبار دیگر برنامه ها و اهداف این مرکز را 
بیان نموده و به س��ئواالت و ابهامات مورد نظر آنها پاس��خ داد و مقرر 
گردید موارد مطروحه صورتجلسه و اقدامات الزم در خصوص اجرای 

تصمیمات متخذه صورت پذیرد.
دکتر نوریان گفت:در حال حاضر آنچه بسیار حائز اهمیت بوده   و 
در اولویت قرار دارد لزوم توجه به مس��ائل بهداشتی ودرمانی کارکنان 
وانجام اقدامات مهم در این رابطه است. ایشان اظهارداشتند:خوشبختانه 
سطح خدمات درمانی و بهداشتی صنعت نفت مطلوب بوده و  هر ساله 
قراردادهایی را  با مراکز درمانی معتبر که ازپزش��کان حاذق برخوردار 
می باش��ند منعقد می ش��ود.رییس بهداری و بهداشت صنعت نفت 
مازندران وگلس��تان اظهار داشت:انش��اء اهلل با پیگیری موارد و مرتفع 
نمودن مش��کالت موجود بتوانیم روز بروز  کیفیت خدمات بهداشتی 
ودرمانی کارکنان وخانواده های محترم آنان  بهبود بخشیده تا کارکنان 
بتوانند با سالمتی کامل در جهت خدمت رسانی به مردم تالش کنند .  

نیروگاه رامین موفق در ارائه خدمات رفاهی
اهواز- خبرنگار فرصت امروز - مس��عود چ��رم زاده مدیر امور 
کارکنان و رفاه اظهار داشت : در سال گذشته بیش از 1200 خانواده 
نیروگاه رامین از خدمات رفاهی و اسکان در زائرسرای مشهد مقدس 
، مجتمع اقامتی کالردش��ت و سایر مهمانسراهای مرتبط با صنعت 
 برق کشور استفاده نمودند . وی همچنین اظهار امیدواری نمود طبق 
برنامه ریزی های انجام شده در جهت تداوم و بهبود خدمات رفاهی به 

همکاران تالشگر این نیروگاه گام بردارند.

مقام دوم ارزیابی روابط عمومی های صنعت 
برق حرارتی کشور

 – زارع  مس�عود   – قزوی�ن 
رواب��ط  ارزیاب��ی  دوره  درنخس��تین 
عمومی ه��ای صنع��ت ب��رق حرارتی 
کش��ور، روابط عمومی نیروگاه شهید 

رجایی رتبه دوم این دوره را کس��ب نم��ود. به گزارش روابط عمومی 
شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی در نخستین دوره  ارزیابی و 
انتخاب روابط عمومی های برتر صنعت برق حرارتی کشورکه با حضور 
معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی در نیروگاه شازند برگزار شد، عملکرد ساالنه روابط 
عمومی های صنعت برق حرارتی مورد ارزیابی قرار گرفت که در مراسم 
تجلیل از روابط عمومی های برگزیده، با اهدای لوح و تندیس ازتالش 
روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی به دلیل عملکرد برتر در محورهای 

تعریف شده، تقدیر شد.  
در لوح اهدایی از سوی»محسن طرزطلب« مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی تولید نیروی برق حرارت��ی، خطاب به مدیر روابط عمومی 
نیروگاه شهید رجایی آمده است: احراز موفقیت ارزشمند آن مجموعه 
را در کس��ب مقام دوم نخستین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های 
صنعت برق حرارتی تبریک عرض نموده و ضمن سپاس و قدردانی از 
زحمات و تالش های صادقانه مدیران وکارکنان آن شرکت، امیدوارم با 
موفقیت های روزافزون، موجبات توسعه و ارتقای اطالع رسانی مطلوب 

تری برای صنعت برق کشور به ارمغان آورید. 

مهندس قربانعلی خدابخشی : 
کاهش 21 درصدی بارش در هفت ماهه اول 

سال آبی در مازندران
س�اری- خبرن�گار فرصت ام�روز - به 
گ��زارش خبرن��گار مازندران : آق��ای مهندس 
قربانعلی خدابخشی مدیر دفتر مطالعات شرکت 
گفت : در هفت ماهه اول سال آبی )از مهر لغایت 

فروردین ماه سالجاری ( مقدار بارش در مازندران حدود 400 میلی متر 
بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 21 درصد کاهش 

نشان می دهد .  
 وی با بیان اینکه  مقدار بارش در مقایسه با شاخص دوره دراز مدت 
نیز حدود 9 درصد کاهش نش��ان می ده��د افزود : عمدتا کاهش ها 
مربوط به مناطق شرقی و مرکز مازندران بوده که در برخی از مناطق 
این رقم بالغ بر 40 درصد می باش��د . خدابخش��ی  حجم آبدهی 7 
رودخانه مهم اس��تان از جمله چشمه کیله ،هراز ،بابلرود و تجن را در 
هفت ماهه اول سال آبی 1180 میلیون متر مکعب اعالم کرد که این 
رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 23درصد و در مقایسه با 

دوره شاخص درازمدت 34درصد کاهش نشان می دهد . 

توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس انجام شد
برپایی نمایشگاه خوشنویسی نساء در خانه 

فرهنگ شهدای کاووسیه
محبوب�ه   - ش�هرقدس 
ابوالقاس�می – به گ��زارش روابط 
عمومی شورای اسالمی و شهرداری 
قدس ،نمایشگاه خوشنویسی »نساء« 
ب��ا نمایش آث��اری از "حقی" بانوی 

هنرمند شهرقدسی توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس 
در خانه فرهنگ شهدای کاووسیه برپا است.

 در این نمایشگاه 60اثر از این هنرمند که تمامی آنها در برگیرنده 
موضوعات عرفانی می باشد با خودکار و در قالب خط تحریری نوشته 

شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.

اخبار

مهندس داودی نژاد؛ مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز 
مازندران :

عملیات پیگرانی در خط اول سراسری 
اجرا شد

س��اری – دهقان : داودی نژاد مدیر منطقه 9 
عملیات با اعالم خبر اجرای عملیات پیگرانی در 
خط اول سراسری، تشریح نمود: عملیات پیگرانی 
تمیزکننده در مسیر خط لوله انتقال گاز 40 اینچ 
سراسری اول با هدف افزایش کیفیت گاز و تخلیه 
ذرات داخل لوله اجرا گردید. داودی نژاد مدیر منطقه 9 عملیات با اعالم 
خبر اجرای عملیات پیگرانی در خط اول سراسری، تشریح نمود: عملیات 
پیگرانی تمیزکننده در مسیر خط لوله انتقال گاز 40 اینچ سراسری اول 
با هدف افزایش کیفیت گاز و تخلیه ذرات داخل لوله اجرا گردید. داودی 
نژاد افزود: این عملیات با هماهنگی واحد های HSE و IOC و مرکز 
بهره برداری خطوط لوله رش��ت اج��را گردید. در این عملیات توپک با 
سرعت ده و بیست و چهار صدم کیلومتر در ساعت به طول 169 کیلومتر 
از ایستگاه فرستنده واقع در رشت ارسال و در ایستگاه گیرنده واقع در 
تاسیسات اندازه گیری گاز آستارا دریافت گردید. مهندس داودی نژاد در 
ادامه افزود: در عملیات مذکور با استفاده از جریان گاز پیگ از تاسیسات 
چلوند تا تاسیسات اندازه گیری آستارا هدایت گردید و در نتیجه کمترین 

میزان تخلیه گاز به اتمسفر با هدف حفظ محیط زیست انجام شد. 

آغاز گازرسانی به 50 روستای رودبار 
رشت- مهناز نوبری- با حضور دکتر نجفی 
اس��تاندار گیالن در روس��تای پلنگ دره  بخش 
رحمت آب��اد و بلوکات شهرس��تان رودبار، طرح 
گازرسانی به 50 روستای این شهرستان که بیشتر 
در ارتفاعات و مناطق صعب العبور قرار دارند آغاز 
ش��د. در این مراسم اس��تاندار گیالن با تقدیر از مدیر عامل و کارکنان 
شرکت گاز به منظور توسعه گازرسانی در استان بویژه شهرستان رودبار، 
خدمات دولت را در حوزه های مختلف بویژه گازرس��انی بس��یار خوب 
ارزیابی نمود. همچنین مهندس ظهیری مدیر عامل شرکت گاز با بیان 
اینکه در ابتدای دولت تنها 29 روستا در شهرستان رودبار از نعمت گاز 
برخ��وردار و درصد بهره مندی روس��تایی 22 درصد بود گفت: در این 
مدت به 38 روس��تای شهرس��تان گازرسانی شده و شاخص گازرسانی 
به 62 درصد افزایش یافته است. ظهیری افزود: با اجرای سه خوشه ای 
که امروز کلنگ آن به زمین زده ش��د ش��اخص بهره مندی خانوارهای 
روس��تایی شهرستان رودبار به 91 درصد ارتقا می یابد. طرح گازرسانی 
 به این روس��تاها در سه خوشه دفراز، سیبن،کلیش��م در قالب فاز دوم 
پروژه های بند »ق« برنامه ریزی ش��ده است. برای اجرای این طرح که 
3 هزار و 450 خانوار از مزایای آن بهره مند می ش��وند در مجموع 280 

میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز 
به عنوان برترین روابط عمومی کشور 

برگزیده شد
فرص�ت  خبرن�گار  اه�واز- 
امروز - در اولین جش��نواره روابط 
عموم های ش��رکت های تولید برق 
حرارتی کشور روابط عمومی نیروگاه 
رامی��ن اهواز بعن��وان برترین روابط 
عمومی کشور برگزیده شد. در اولین 
جش��نواره روابط عمومی شرکتهای 
تولید برق حرارتی کش��ور که به میزبانی نیروگاه شازند استان مرکزی 
برگزار شد روابط عمومی نیروگاه رامین پس از ارزیابی تخصصی از سوی 
هیئت علمی و داوران این جش��نواره موفق به کسب مقام اول شد و از 
س��وی مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق 
حرارتی  با اهداء لوح و تندیس ویژه مورد تجلیل قرار گرفت. همچنین 
روابط عمومی  نیروگاه شهید رجایی ، شهید مفتح ، بندرعباس و اصفهان 

به ترتیب مقامهای دوم تا پنج را کسب نمودند .

 برگزاری مراسم سالروز عملیات 
غرور آفرین بازي دراز با مشارکت 
شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب

کرمانشاه- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش پایگاه اطالع رساني 
ش��رکت بهره برداري نفت و گاز غرب در س��الروز عملیات غرور آفرین 
بازي دراز این ش��رکت بنا به س��نت چندین ساله خود با توجه و تاکید 
مهندس ناصري پور مدیر عامل و تالش و پیگیري روابط عمومي و پایگاه 
بس��یج رهروان والیت با ایجاد ایس��تگاه صلواتي به پذیرایي از 30 هزار 
شرکت کننده در این مراسم پرداخت. در این مراسم همچنین جمعي 
از بسیجیان شرکت حضور یافتند و با آرمانهاي امام راحل)ره( و شهداي 
انقالب تجدید بیعت کردند. در این صعود سراسري 30 هزار تن از اقشار 
مردم و بس��یجیان سراسر کش��ور به صورت گروهي و انفرادي در قالب 
کاروان راهیان نور به یاد شهداي این عملیات غرورآفرین صبح روز جمعه 
هشتم اردیبهشت ماه جاري به ارتفاعات منطقه عملیاتي بازي دراز در 
دوران دفاع مقدس صعود کردند. شرکت کنندگان در این آیین معنوي 
پس از خواندن دعاي پرفیض ندبه در جوار مزار شهداي گمنام با آرمان 
هاي واالي امام راحل، رزمندگان و شهدا در جبهه هاي رزم و سنگرهاي 

حق علیه باطل تجدید پیماني دوباره کردند. 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی: 
 بسیاری از نیازمندی های کنیا 

در استان مرکزی تولید می شود 
اراک- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان مرکزی گفت: استان مرکزی دارای سه شرکت مدیریت 
صادرات است و  بسیاری از نیازمندی های کشور کنیا در استان مرکزی 
تولید می شود.  مصطفی آمره در همایش معرفی فرصت های اقتصادی 
با کنیا که در اس��تانداری مرکزی برگزار ش��د با اش��اره به تولیدات 
ش��رکت های استان مرکزی اظهار داشت: شرکت های استان مرکزی 
قادر به تولید بسیاری از نیازمندی های کنیا هستند، استان مرکزی با 
داشتن سه شرکت مدیریت صادرات بیشترین تعداد از این شرکت ها 
را دارد. وی افزود: 31 ش��هرک صنعتی در استان مرکزی وجود دارد 
که دو هزار و 300 واحد صنعتی زیرمجموعه این شهرک های صنعتی 
فعالیت دارند. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی 
تصری��ح کرد: یک هزار و 500 مورد از واحدهای صنعتی زیرمجموعه 
ش��هرک های صنعت��ی دارای پروانه بهره برداری هس��تند. آمره بیان 
کرد: ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان آمادگی الزم برای حضور 
صنعتگران در نمایشگاه های کنیا را دارد و از تشکیل کنسرسیوم های 
صادراتی حمایت می کند تا واحدهای تولیدی استان بتوانند از طریق 
این کنسرسیوم ها و نمایشگاه ها محصوالت خود را معرفی کنند. وی 
ادامه داد: نفت و گاز پتروشیمی، سنگ و عایق های رطوبتی سه خوشه 
مهم در استان هستند که هر سه می توانند به طور منسجم در کنیا 
حضور داشته باشند و به توسعه صادرات استان کمک کنند. مدیرعامل 
شرکت شهرک های استان مرکزی عنوان کرد: از شرکت ها تقاضا داریم 
که در تشکیل کنسرسیوم ها به صورت داوطلبانه تالش کنند و تمام 
تالش خود را برای توس��عه ص��ادرات و به دنبال آن رونق تولید به کار 

گیرند.

تبری�ز – ماهان فالح: س��ال گذش��ته واحد امداد 
مکانیزه شهرستان تبریز پاسخگوی بیش از 108 هزار 
تماس تلفنی مش��ترکین گاز در این شهرس��تان بوده 

اس��ت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی ش��رکت گاز استان، سرپرست بهره برداری گاز 
مرکز آذربایجان شرقی با اعالم این خبر گفت: متمرکز 
و مکانیزه سازی واحدهای امدادی شهرستان تبریز یکی 
از مهم ترین اقدامات ش��اخص این امور در رس��یدگی 
بموقع و مطلوب به درخواس��ت ه��ای مردمی بوده که 
خوش��بختانه روز به روز شاهد نتایج چشمگیر استقرار 
این س��امانه در بهره برداری گاز مرکز اس��تان هستیم. 
خس��رو آریانپور در توضیح خدمات ارائه شده از طریق 

واحدهای امدادی اظهار داشت: پست امداد مکانیزه تبریز 
با شماره شبانه روزی  194 با دریافت و ثبت سیستمی 
اطالعات و ارسال به تبلت خودروها و اعزام نزدیکترین 
اکیپ امدادی به محل درخواست در خدمت رسانی به 
همشهریان عزیز تالش نموده است. وی با اشاره به تالش 
ش��بانه روزی اکیپ های امدادی در خدمت رس��انی به 
مردم تصریح کرد: گزارش دریافتی از عملکرد پاسخگویی 
سامانه مکانیزه پس��ت امداد، حاکی از رسیدگی بموقع 
و در کمترین زمان ممکن توس��ط نیروه��ای امدادی 

بوده اس��ت. آریان پور تاکید کرد: ماهیت خدمات واحد 
امداد رسیدگی به اموری نظیر حوادث، اتفاقات و خرابی 
و ایمنی گاز می باش��د و در برخی موارد بدلیل تماس 
تلفنی مش��ترکین که درخواست اطالعاتی درخصوص 
قبض، میزان مصرف  یا ... را دارند عمالً امکان رسیدگی 
به درخواست های فوری و حوادث سایر متقاضیان میسر 
نمی گردد لذا همشهریان عزیز جهت دریافت اطالعات 
قبض یا مصرف می توانند با امور مشترکین ادارات گاز 

مناطق تبریز یا شماره 2194 تماس حاصل کنند.

پاسخگویی به بیش از 108 هزار تماس تلفنی مشترکین گاز در تبریز
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وزارت صنعت، مع��دن و تجارت که به تازگی از 
دومین نسخه راهبردی خود تا افق 1404 رونمایی 
کرد، »صنعت خودرو« را به عنوان یک صنعت مادر 
و پیش برنده توس��عه صنعتی کشور معرفی کرد؛ 
صنعت��ی که کارشناس��ان از آن به عنوان س��تون 
فقرات اقتص��اد ملی نام می برند و تأکید می کنند 
در روزهای��ی که بحث اس��تقالل از اقتصاد نفتی 
مطرح می ش��ود، صنعت خودرو جایگزین خوبی 
برای تولید ناخالص ملی است؛ صنعتی استراتژیک 
و مهم که در زمره صنایع اولویت دار و منتخب در 
بخش تولید و تجارت نیز به ش��مار می رود.  حال 
براساس چش��م انداز صنعت خودرو تا افق 1404، 
دستیابی به جایگاه نخس��ت منطقه، رتبه پنجم 
آس��یا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توس��عه 
رقابت پذیری هدف اصلی این صنعت عنوان شده 
اس��ت. به همین منظور، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در نس��خه به روز شده سند راهبردی خود 
در بخش صنعت خودرو، هدف گذاری کرده است 
تا 3میلیون دس��تگاه خودرو با س��طح استاندارد 
آالیندگ��ی روز اتحادی��ه اروپا را در س��ال 1404 
تولی��د و 33درص��د آن را ص��ادر کند.  همچنین 
براساس این سند راهبردی مقرر شده است تولید 
خودروی تجاری به 120هزار دستگاه با محوریت 
صادرات 25درصدی افزایش یابد. در همین زمینه 
با کارشناس��ان این صنعت گفت وگویی داشته تا 

بگویند ملزومات رسیدن به این هدف چیست؟ 

هدف گذاری در صنعت خودرو
غالم محمد زارعی

نماینده کمیسیون صنایع مجلس دهم
در ابتدا باید باور کنیم با توجه به ظرفیت ها 
و تجربه ها این کار شدنی است، یعنی می توانیم 

در هش��ت س��ال به رتبه اول منطق��ه تبدیل 
شویم. هرگاه مس��ئوالن و متخصصان تصمیم 
گرفتند این کار عملی خواهد ش��د، اما در این 
میان این هدف گذاری که در س��ند انجام شده 

است، بسیار خوب به نظر می رسد. 
حدود 50سال است که ایران در صنعت خودرو 
فعالیت می کند، پس اگر در این 50 سال تجربه 
کافی کس��ب نکرده باشیم تا به سرانجام برسیم، 
غیرمنطق��ی اس��ت. از دیگر س��و، در این روزها 
وزارتخانه را زیر س��وال می برند اما وزارت صنعت 
یک واس��طه و سیاست گذار اس��ت و کار اجرایی 
انجام نمی دهد. به همین دلیل مقایسه عملکرد 
وزارت صمت و دیگر دس��تگاه ها سخت است اما 
در کل اقدام��ات خوبی صورت داده که در دولت 

بعد باید بهتر شود تا به اهداف سندی که تدوین 
شده است، نزدیک شویم. 

ندیدن اثر برجام در صنعت خودرو 
بی انصافی است
مصطفی ذوالقدر

عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم
الزم��ه کار این اس��ت که تکنول��وژی را در 
ایران بومی س��ازی کنیم. همچنین باید با دنیا 
تعامل برقرار شود تا مواد اولیه را به راحتی وارد 
کش��ور کنیم تا کیفیت تولیدمان را نیز به رغم 
کاه��ش هزینه ها باال ببریم. ما تجربه خوبی در 
صنعت خودرو داش��تیم اما وقتی نگاه می کنیم 
 متوجه می ش��ویم سابقه هیوندای کره جنوبی و

 ای��ران خ��ودروی ما نزدیک به یکدیگر اس��ت 
یعنی تقریباً در یک زمان کار را شروع کرده اند 
اما آنها در حال حاضر در حال س��اخت موتور 
جت هس��تند اما ش��اید ما برای س��اخت یک 

ایربگ ساده هم مشکل داریم.
 

تزریق سرمایه برای اهداف راهبردی سند
دکتر ابوالفضل خلخالی

استاد دانشگاه مهندسی خودرو
صنع��ت خ��ودرو را به عنوان س��تون فقرات 
اقتصاد ملی کش��ور می شناسیم. در کشورهای 
توس��عه یافته صنعت خودرو به عن��وان یکی از 
کلیدی ترین صنعت ها ش��ناخته شده است. در 
کش��ور ما با توجه به اینکه تأکید بر این اس��ت 
به س��متی برویم تا اقتص��اد را از صنعت نفت 
کاماًل مستقل کنیم، یکی از امیدهای دستیابی 
به این هدف س��رمایه گذاری در صنعت خودرو 
اس��ت. اگر روزی بخواهیم کشور را در جایگاه 
توس��عه یافتگی ببینیم، یک��ی از عواملی که در 
تولی��د ناخالص مل��ی ما می تواند تأثیر بس��یار 

خوبی داشته باشد، صنعت خودرو است. 

جوینت شدن شرکت های داخلی
حمید گرمابی

عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم
تا هش��ت س��ال دیگر این امکان وجود دارد 
که رتبه نخست منطقه در خودروسازی بشویم 
اما باید ملزومات این امر رعایت ش��ود.  یکی از 
مباحثی که باید به صورت جدی پیگیری شود، 
جوینت ونچرهایی اس��ت که باید با کشورهای 
دیگر در نظر داش��ته باشیم و فقط فرانسوی ها 

در این موضوع دخیل نباشند. 

صنعت خودرو، ستون فقرات اقتصاد ملی است

س��ال ۹5 با افزای��ش تیراژ برای ه��ر دو غول 
خودروسازی کش��ور همراه بود. سال گذشته به 
اذعان بسیاری از کارشناسان، چه آنها که معموالً 
به ص��ورت مثبت به این صنع��ت می نگرند و چه 
آنهای��ی که موضع مخالفت دارند، س��ال خوب و 
موفق��ی برای صنع��ت خودروی کش��ور بود. در 
این سال خودروس��ازان موفق به افزایش تیراژ و 
جبران ضعف های سال های گذشته شدند. ضمن 
اینکه هر دو خودروساز به رونمایی از محصوالت 
جدید خود پرداختند و مسیر را برای جایگزینی 
خودروهایی با پلتفرم قدیمی خود هموار کردند. 

 
عملکرد مناسب خودروسازان در سال۹۵ 

عملکرد هر دو ش��رکت بزرگ خودروس��ازی 
کش��ور در س��ال پیش، نویدبخش پیش��رفت و 
توسعه برای سال جدید بود. در همین زمینه نیز 
ش��رکت ها برنامه های پربارتری برای سال جدید 
دارند. این دو ش��رکت قصد دارند در سال جدید 
محصوالت با کیفیت تر و البته با توجه به نیاز بازار 
داخلی و خارجی ارائه کنند. شاید مهم ترین برنامه 
خودروس��ازان داخلی در س��ال ۹۶ عرضه هرچه 

بیشتر خودروهایی با گیربکس اتوماتیک باشد. 

خودروهای اتومات ایران خودرو تا پایان سال 
از طرفی دیگر گروه  خودروس��ازی ایران خودرو 
نی��ز که س��ال گذش��ته دو خ��ودروی دناپالس 
و پ��ژو20۷ را رونمای��ی کرد، امس��ال نیز قصد 
معرفی چند محصول جدید و توس��عه یافته را در 
برنامه های خود دارد. همکاری ایران خودرو با پژو 
تنها به عرضه و تولید چن��د مدل از خودروهای 
این ش��رکت فرانسوی ختم نمی ش��ود و قرار بر 
این اس��ت پژو در توسعه محصوالت ایران خودرو 
همکاری داشته باشد. امسال پژو20۷ و پژوپارس 

و به احتمال فراوان دناپالس و رانا اتومات به بازار 
عرضه خواهند شد. 

یک میلیون و۶۰۰ هزار خودرو برای سال ۹۶ 
با بررسی رویکرد این دو خودروساز به این نتیجه 
می رس��یم که امسال سال توسعه کمی و کیفی و 
معرفی محصوالت جدید ایران خودرو و سایپاست. 
در همین زمینه س��عید مدنی، مشاور خودرویی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل پیشین 
سایپا با بیان اینکه سال ۹۶ سال بسیار خوبی برای 
صنعت خودرو در کش��ور خواهد ب��ود، به روزنامه 
»دنیای خودرو« می گوید: »فکر می کنم امس��ال 
رشد بیشتری نسبت به سال پیش خواهیم داشت. 
س��ال گذش��ته برنامه ها برای تولی��د یک میلیون 
و 500هزار دس��تگاه خودرو در نظر گرفته ش��د. 
امسال هم اگر برنامه های داخلی خودروسازان به 
خوبی اجرا شود تا یک میلیون و ۶00 هزار دستگاه 

خودرو در کشور تولید می شود. این میزان تولید به 
تولید س��ال ۹0 نزدیک است و تقریباً در راستای 

چشم انداز سال 1404 عمل خواهد شد. 

امسال ، سال ایران خودرو و سایپاست 
مدنی در ادامه در پاسخ به این پرسش که سال 
۹۶ را سال ایران خودرو می داند یا سایپا، می گوید: 
»به نظرم امس��ال، س��ال هردو خودروساز است. 
با توج��ه به معرفی محصوالت جدید و توس��عه 
محصوالت قدیمی فکر می کنم امس��ال، س��ال 

فوق العاده ای برای آنها خواهد بود.«
 

توسعه و عرضه محصوالت جدید در سال ۹۶ 
وی می افزاید: »مهم ترین اقدام خودروس��ازان 
در س��ال ۹۶ تالش در جهت توس��عه محصول و 
عرضه محصوالت جدید خواهد بود. قطعاً در سال 
جاری، محصوالت جدیدی در قالب همکاری های 

اخیر خودرویی وارد بازار خودروی کشور خواهد 
شد. بر این اساس بخشی از محصوالت مشترک 
ایران خ��ودرو و پ��ژو و همچنی��ن محصوالتی بر 
مبنای طراحی پلتفرم ملی سایپا تا پایان امسال 

وارد بازار می شوند.«
 

رشد تیراژ و تنوع محصول 
وی تأکید کرد: »بدون ش��ک امسال نسبت به 
سال های گذش��ته ضمن رشد تیراژ، شاهد تنوع 
بهتری در محص��والت جدید خودرویی خواهیم 
بود.« مدنی با اش��اره به ض��رورت ایجاد تنوع در 
بازار اظهار کرد: »در راس��تای دس��تیابی به رشد 
کیفی خودروه��ا قطعاً ام��روز تولید محصوالت 
بسیار قدیمی دیگر توجیه سرمایه گذاری ندارد، 
ضمن اینکه مردم نیز حاضر به خرید خودروهایی 
قدیمی نیس��تند، از این رو باید توسعه محصول 
در صنعت خ��ودروی ایران اتفاق بیفتد.«  به نظر 
می رس��د رویک��رد دیگ��ر خودروس��ازان یافتن 
جایگزین مناسب برای خودروهای قدیمی تر باشد 
چرا که تولید خودروهایی با پلتفرم قدیمی دیگر 

توجیه اقتصادی خود را از دست داده است. 

شروع خروج خودروهای قدیمی 
مدنی می گوید: »باید تولید خودروهای قدیمی 
متوقف و خودروهای جدید به گردونه تولید وارد 
شوند. بدون شک با ورود این خودروها به جریان 
تولید، از حساس��یت مشتریان داخلی نیز کاسته 
خواهد ش��د. امروز با توجه ب��ه مدل و قالب های 
قدیمی برخی خودروها هرگونه س��رمایه گذاری 
برای ارتقای کیفی این خودروها، عماًل اقتصادی 
نخواهد ب��ود. از این رو باید به تدریج خودروهای 
قدیمی به خصوص نسل پژو و پراید از رده خارج 

شوند.« 

عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوس��ی گفت: آغاز تولید انب��وه پژو 200۸ در 
ایران به فاصله دو م��اه از تولید این خودرو در 
اروپا نخس��تین میوه و ثم��ره برجام در صنعت 

خودروی ایران است. 
ش��هرام آزادی اظهار کرد: برای آنکه متوجه 
شویم اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها چه 
اثراتی بر اقتصاد ایران به ویژه در صنعت خودرو 
داش��ته بای��د ش��رایط خودروس��ازان در زمان 

تحریم ها را مرور کنیم. 

وی با بیان اینکه در زمان تحریم، خودروسازان 
داخلی در ش��رایط بسیار بدی به سر می بردند، 
خاطرنش��ان کرد: در آن زمان در برهه ای تیراژ 
تولید خودروسازان داخلی به دلیل عدم تأمین 
قطعات و مش��کالت مالی به یک س��وم کاهش 
یافت.  این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: 
در  آن شرایط وضعیت خودروسازان روز به روز 
بدتر می ش��د و این ش��رکت ها مجبور بودند به 
دلیل قطع ارتباط با خودروسازان معتبر جهانی 
به هم��کاری با خودروس��ازان چینی و واردات 

قطع��ات چینی بعضاً بی کیفی��ت با هزینه های 
باال رو بیاورند.  وی افزود: اما با اجرایی ش��دن 
برجام تحریم ها از صنعت خودرو برداش��ته شد 
و ارتباط با خودروس��ازان مطرح جهانی مجددا 
آغاز و به دنبال آن قراردادهایی برای مشارکت 
و سرمایه گذاری خودروسازان مطرح جهانی در 

ایران از جمله با پژو و سیتروئن منعقد شد. 
آزادی با بیان اینک��ه صنعت خودرو از زمان 
اجرایی ش��دن برج��ام تغییر جه��ت داده و از 
رکود س��ال های 13۹1 و 13۹2 فاصله گرفته 

اس��ت، تصریح ک��رد: صنعت خ��ودرو در ریل 
توسعه و پیشرفت قرار گرفته است و به تدریج 
مصرف کنن��دگان ثم��رات برج��ام در صنعت 
خودرو را احس��اس خواهند ک��رد.  به گزارش 
ایس��نا، چن��د روز پی��ش رئیس جمهوری خط 
تولی��د انبوه پ��ژو 200۸ را افتتاح کرد. در این 
مراسم حس��ن روحانی اظهار کرد که به تولید 
رس��یدن این خودرو آغاز جهانی شدن صنعت 
خودروی ایران و اتصال به خودروسازی جهانی 

است. 

در حالی صنعت خودرو جزو نخستین صنایع 
پیشگام در بهره بردن از فرصت های پسابرجام 
بود که به نظر می رسد وجود مزیت های بسیار 
در این صنعت عامل در جذب س��رمایه گذاران 

خارجی بوده است. 
شکل گیری توافق هس��ته ای در تیرماه سال 
13۹4 موجب ش��د خودروس��ازان خارجی به 
منظور فعالیت دوب��اره در بازار ایران مذاکرات 
خود با خودروس��ازان ایرانی را از س��ر بگیرند. 
همین موضوع بعد از لغو تحریم های بین المللی 
در اواخ��ر دی ماه س��ال ۹4 منجر ب��ه امضای 
نخستین قرارداد خودرویی در دوره پساتحریم 
ش��د. بعد از ای��ن ق��رارداد نیز خودروس��ازان 
ایران��ی توانس��تند قراردادهای دیگ��ری را به 
منظ��ور ج��ذب س��رمایه  خارج��ی در صنعت 
خودرو رقم بزنند. در ش��رایطی تولیدکنندگان 

خ��ودرو از هم��ان روزهای اول لغ��و تحریم ها 
توانس��تند قراردادهای همکاری مشترک خود 
را با خودروس��ازان جهانی به امضا برسانند که 
کارشناس��ان مهم تری��ن عامل جذب س��رمایه  
خارج��ی در خودروس��ازی کش��ور را وج��ود 

مزیت های متعدد کشورمان عنوان می کنند. 
در ش��رایطی خودروس��ازی توانسته پیشگام 
جذب س��رمایه خارجی باش��د که این پرسش 
وجود دارد ک��ه چه مزیت هایی موجب ش��ده 
خودروس��ازان خارجی بازار ای��ران را محیطی 
مناسب برای سرمایه گذاری مدنظر قرار دهند. 
از آنجا که پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی 
تج��ارت جهانی جذب س��رمایه خارجی اس��ت 
بنابراین در ابتدا به بررسی تجربه سایر کشورها 
در این زمینه می پردازیم. بررس��ی کش��ورهای 
پذیرن��ده س��رمایه ب��ه خص��وص در صنع��ت 

خ��ودرو نش��ان از آن دارد که س��رمایه گذاران 
خارجی جذب کش��ورهایی می شوند که دارای 
ویژگی های خاصی باشند. یکی از این ویژگی ها 
دارا بودن جمعیت باال و بازار مناسب برای خرید 
خودرو اس��ت؛ در این می��ان دارا بودن جمعیت 
جوان و نس��بت مالکیت خ��ودرو به جمعیت از 

اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 
بنا ب��ه گفته کارشناس��ان، ظرفیت س��االنه 
ف��روش خودروهای داخل��ی و وارداتی در بازار 
ایران در شرایط مطلوب بین 25 تا 30 میلیارد 
دالر است؛ رقمی که موجب می شود هر یک از 
شرکت های خودروساز خارجی برای حضور در 
بازار ایران تمایل داش��ته باشند. از سوی دیگر 
ب��ازار خودروی ایران به دلی��ل جمعیت باالیی 
که کش��ور دارد بس��یار بزرگ اس��ت بنابراین 
هر س��رمایه گذاری چش��م به بازار ایران دارد و 

تمایل دارد که بتواند بخشی از این بازار را برای 
خودش تصاحب کند. 

ویژگی دیگر این اس��ت که کشورهایی برای 
س��رمایه گذاری انتخاب می ش��وند ک��ه دارای 
محیط جغرافیای��ی مناس��بی در منطقه خود 
باشند و همس��ایگانی داشته باشند که موجب 
توس��عه بازار این خودروس��ازان ش��وند. ایران 
دارای موقعیت جغرافیایی مناس��بی در منطقه 
اس��ت. اهمیت این موضوع از آن رو اس��ت که 
بسیاری از کش��ورهای همس��ایه ایران نه تنها 
در تولید خودرو س��ابقه ندارن��د بلکه وضعیت 
مناس��بی برای پیش��روی به این سمت ندارند. 
براین اس��اس ای��ران موقعیت مناس��بی برای 
بسیاری از خودروسازان خارجی دارد که قصد 
سرمایه گذاری در ایران به منظور بهره بردن از 

بازار ایران و همسایگانش را دارند. 

راز جذابیت صنعت خودروی ایران

عرضه خودروهای اتومات ایران خودرو تا پایان سال

پژو ۲۰۰۸ میوه برجام است

گزارش2

خبر

۲ نگاه در اقلیم خودروسازی ایران
صنعت خودروی ایران همیشه بین دو دیدگاه معلق بوده و 
هنوز هم البته هست؛ تا زمانی که سیاست گذاران نتوانند گره 
این بالتکلیفی را باز کنند نباید انتظار گش��ایش محسوس از 
ای��ن صنعت را داش��ت. اگر خوب دقت کنی��م می بینیم که 
همه قضاوت هایی که در مورد این صنعت صورت گرفته هم 
متاثر از همین بالتکیفی هاس��ت. از یک س��و می گوییم چرا 
ایرانی که زودتر از کره جنوبی خودروساز شد، هنوز نتوانسته 
مانند کره جنوبی جایگاهی در جهان به دست آورد، از سوی 
دیگر ده ها س��ال می کوش��یم خودروی ملی تولید کنیم. از 
س��ویی می گوییم چرا این صنعت باید تولید خودرویی مثل 
پیکان، پژو یا پراید را بیش از دو دهه کش دهد و از س��وی 
دیگر می گوییم همکاری با خودروسازان دنیا یعنی در اختیار 

گذاشتن بازار خودروی ایران به دست بیگانگان! 
در نگرش نخست شاهد تفکری هستیم که رأس آن خواهان 
»تولید خودروی ملی« اس��ت. یاران این نگرش می گویند برای 
ایجاد یک صنعت خودروی توانمند باید طوری برنامه ریزی کرد 
که همه فرآیندهای ساخت یک خودرو اعم از طراحی تا ساخت 
آن در داخل سرزمین صورت بگیرد. شاید در نگاه نخست بگوییم 
که هزینه های اجرایی چنین نگرشی باالست، اما طرفداران این 
نگرش معتقدند باید این هزینه ها صورت بگیرد تا باالخره صنعت 
خودروی ایران بتواند شاهد برندهای ملی شود؛ خودروهایی که 
عالوه بر بازار داخلی بتوانند در بازار بین المللی هم حرفی برای 
گفتن داش��ته باش��ند. نگرش دوم درست مقابل این طرز تلقی 
است. در نگرشی که رأس آن »تولید مشارکتی با خودروسازان« 
اس��ت، می گوید تولید خودروی ملی شاید در ظاهر ایده جالبی 
باشد، اما شدنی نیست و راه توسعه صنعت خودرو را هم پرهزینه 
و هم طوالنی تر خواهد کرد. این نگرش معتقد است راه کوتاه تر، 
کم هزینه تر و هموارتری برای توسعه صنعت خودرو وجود دارد 

و آن مشارکت خودروسازان ایران با خودروسازان جهان است. 
از آنجایی که عرصه سیاس��ت گذاری صنعت خودروی ایران 
هر چند سال بین این دو نگرش دست به دست شده، ما هنوز 
شاهد عمق یابی هیچ کدام از این دو تفکر نیستیم. گاهی افرادی 
که با نگرش نخست سر رشته صنعت ایران را به دست گرفته اند 
همه گام های قبلی را خطا دانس��ته  و با هزینه های باال س��عی 
کرده ان��د نگرش خود را در میدان عملی بیازمایند و گاهی هم 
که طرفداران نگرش دوم زمام امور را به دست داشته اند، سعی 
کرده ان��د با مذاکره و قرارداد پای طرف های خارجی را به ایران 
باز کنند، اما در میانه راه به دلیل دس��ت به دست شدن گوی 
سیاس��ت این فعالیت ها ناکام مانده است. نمونه عینی آن هم 
قرارداد تولید خودروی »ال ۹0« بوده اس��ت که مناقش��ات به 
وجود آمده بر سر این قرارداد در نهادهای سیاسی و همچنین 
سنگین تر شدن سایه تحریم ها بر آسمان صنعت ایران، فرصت 
مذاکره، انعقاد قرارداد و سرمایه گذاری مشترک با خودروسازان 

برتر جهان را از صنعت خودروی ایران دریغ کرد. 

کسی که سوار خودروی ایرانی شود، به 
یک خانواده ایرانی کار داده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت: اگر خودروس��ازان نسبت به سال گذشته تولید خود 
را افزایش دهند، می توانیم ساالنه 5 میلیون خودرو تولید 
کنی��م. نادر قاضی پور با اش��اره به وضعیت خودروس��ازی 
در کش��ور گفت: کسی که س��وار خودروی ایرانی شود، به 
یک خانواده ایرانی کار داده و کس��ی که س��وار خودروی 
خارجی ش��ود یک خان��واده ایران��ی را از کار بیکار کرده 

است. 
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: حدودا بیش از 100 هزار نفر در گروه های خودروسازی 
کش��ور به صورت مستقیم مش��غول به کار هستند و بیش از 
500 هزار نفر نیز به صورت مس��تقیم و غیر مستقیم در این 
بخش کار می کنند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر 
خودروس��ازان نسبت به سال گذش��ته تولید خود را افزایش 
دهند می توانیم س��االنه 5میلیون خ��ودرو تولید کنیم که از 
این تعداد حدودا 1.5 تا 2 میلیون نیاز داخل را تأمین کرده 
و 3میلیون دستگاه دیگر را نیز صادر خواهیم کرد. قاضی پور 
تأکی��د کرد: در حال حاضر دانش��مندان عالی رتبه ایران، در 
کارخانجات داخلی بهترین قطعات را تولید می کنند از جمله 
نوعی موتور پمپ صنعتی در هش��تگرد تولید می ش��ود که 
عملکرد آن هزار برابر از اروپایی ها بهتر است و امتحان خود 

را  در فازهای پارس جنوبی در عسلویه پس داده اند. 
 

تغییرات در گروه صنعتی ایران خودرو 
کلید خورد

صب��ح دیروز با حکم هاش��م یک��ه زارع، مهدی یونس��یان 
مدیرعامل اسبق ایران خودرو دیزل جانشین علیرضا ساجی 
در مدیرعامل��ی محورس��ازان ایران خودرو ش��د.  همچنین 
برخ��ی اخبار رس��یده حاکی اس��ت ک��ه  س��اجی نیز طی 
روزهای آتی ج��ای غالمرضا رزازی در مدیریت ایران خودرو 
دیزل را خواهد گرفت.  گفتنی اس��ت س��اجی دارای مدرک 
کارشناسی مهندس��ی صنایع از دانشگاه امیرکبیر تهران در 
سال 13۶۶ است و از سوابق اجرایی او می توان به سرپرست 
واح��د کنترل کیفیت در س��ال های 13۶۶ الی 13۷4، عضو 
هیأت مدیره ش��رکت تولید قطعات خاور از س��ال 13۷4 تا 
13۸5، مدیرعامل شرکت آهنگری ایران خودرو و فورج البرز 
در سال های 13۸5 الی 13۸۸ و همچنین مدیرعامل شرکت 

محور خودرو از سال 13۸۸ تا به امروز اشاره کرد. 

مجوز 3 ماهه برای واردکننده سئات به ایران! 
معی��ن موت��ور در حال��ی توانس��ته نمایندگ��ی واردات 
محصوالت س��ئات اسپانیا را کس��ب کند که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، مجوزی بس��یار کوتاه مدت را در اختیار این 
شرکت گذاشته است.  طبق اعالم وب سایت دبیرخانه هیأت 
عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، معین موتور مجاز 
اس��ت از تاریخ 2۷ فروردین ۹۶ تا 2۷ تیر همین سال اقدام 
به واردات س��ئات به کش��ور کند. با این حساب این شرکت 
تنه��ا س��ه ماه مجوز واردات س��ئات به ای��ران را دارد و این 
در ش��رایطی اس��ت که گفته می ش��ود نام معی��ن موتور در 
وب سایت س��ئات به عنوان نمایندگی رسمی این خودروساز 
اس��پانیایی در ایران ثبت شده است.  هرچه هست، مشخص 
نیس��ت چرا وزارت صنعت که مجوزه��ای مربوط به واردات 
خودرو را معموالً حداقل به مدت یک س��ال به نمایندگی ها 
اعطا می کند، تنها س��ه م��اه به معین موت��ور مجوز واردات 

سئات را داده است. 

خبر

فیس لیفت پژو 3۰۸ به بازار می آید
پژو برای سال 201۸ تصمیم گرفته است هاچ بک 30۸ را 

با فیس لیفت جزیی عرضه کند. 
پژو به تازگی اقدام به انتشار تصاویر مدل فیس لیفت شده 
30۸ کرده اس��ت که به عنوان مدل 201۸ وارد بازار خواهد 
ش��د. از تصاویر این خودرو این گونه به نظر می رسد که مدل 
201۸ در بخش ظاهری با تغییرات زیادی مواجه نشده، اما 
امکانات آن نس��بت به مدل فعلی ک��ه در بازار اروپا فروخته 
می ش��ود، افزای��ش پیدا کرده و آپش��ن های جدیدی به این 

خودرو اضافه شده است. 
در بخش جلویی، این مدل کامال نمایی آش��نا دارد و طرح 
چراغ ه��ا نیز با مدل فعلی یکس��ان اس��ت و تنه��ا در داخل 
 آنها از چراغ های روش��نایی روز LED اس��تفاده شده است. 
جلو پنج��ره جدی��دی نیز ب��رای این خ��ودرو در نظر گرفته 
ش��ده ک��ه در آن به جای خطوط افقی م��دل فعلی، از طرح 
النه زنبوری برای ورودی هوا اس��تفاده شده است. در حاشیه 
جلو پنج��ره، رنگ نقره ای دیده می ش��ود و نماد پژو نیز در 

بخش میانی خودنمایی می کند. 
در طرح س��پر نیز تغییراتی ایجاد شده است و یک ورودی 
 هوای مصنوعی در س��پر دیده می ش��ود که چراغ مه ش��کن 
مربع شکل را در خود جای داده است. گرچه تصاویر رسمی 
از عقب این خودرو منتش��ر نش��ده اس��ت، اما تصاویر فعلی 

حاکی از تغییر طرح چراغ ها و سپر عقب 30۸ هستند. 
مهم تری��ن تغییر پژو 30۸ فیس لیفت را در اضافه ش��دن 
امکانات و فناوری های کمکی راننده در این خودرو می توان 
دید؛ به طوری که شاهد استفاده از سیستم های کمکی مدرن 
مورد اس��تفاده در کراس اوور 300۸ در این خودرو هستیم. 
لیست این امکانات شامل سیس��تم ترمز خودکار و سیستم 
هش��دار حرکت بین خطوط می ش��ود. عالوه بر این، فناوری 
پارک خودکار پژو با نام Visopark1 قابل سفارش خواهد 
بود که می تواند بدون دخال��ت راننده خودرو را پارک دوبل 
کند. سیس��تم ارتباطی و رسانه ای این خودرو نیز سازگار با 

اپل کارپلی و اندروید اتو است. 

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تشریح کرد 
هزینه های عجیب انتقال سند محضری 

در معامالت خودرو
 رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان اتومبیل با 
اش��اره به باال بودن هزینه صدور سند محضری در معامالت 
خودرو، گفت: برای حل این مشکل در حال رایزنی با مجلس 

و پلیس راهور هستیم. 
سعید موتمنی اظهار داشت: تا سال ۸5 مشکلی در زمینه 
صدور سند خودروها و جابه جایی خودرو نداشتیم و تعویض 

پالک با هزینه پایینی انجام می شد. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر افزایش هزینه صدور سند 
باعث ایجاد مش��کالتی برای فروشندگان و خریداران خودرو 
در بازار شده اس��ت، افزود: هزینه سند زدن در محضر برای 
خودرویی مانند لندکروز 5 میلیون تومان اس��ت، درحالی که 
نمایش��گاه دار در فروش این خودرو سود یک میلیون تومانی 
را کاس��ب می ش��ود و به همین دلیل اگ��ر بخواهد در زمان 
خرید خودرو از صاحب اولش، تغییر نام و صدور س��ند انجام 
دهد، با توجه به باال بودن هزینه سند زدن، این کار برای او 

صرفه اقتصادی نخواهد داشت. 
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران با اشاره به نامه نگاری های 
انجام شده از س��وی اتحادیه نمایشگاه داران با پلیس راهور، 
گفت: از پلیس خواس��تیم معامالت مربوط به خریدوفروش 

خودرو ثبت شود و هزینه محضری نیز کاهش یابد. 
مؤتمن��ی تصریح کرد: ب��اال بودن هزینه صدور س��ند در 
محضر باعث ش��ده که تعویض پ��الک خودرو با تأخیر انجام 
ش��ود و در همین مدت ممکن است تخلفاتی به نام صاحب 
پالک ثبت ش��ود و مش��کالتی را برای او به همراه داش��ته 
باش��د. درحالی که اگر هزینه صدور سند کاهش یابد، پالک 
خودرو س��ریع تغییر خواهد کرد و دیگر مس��ئولیتی متوجه 
فروشنده نیست.  وی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون هزینه 
صدور س��ند برای پراید در محضر 500 هزار تومان اس��ت، 
گفت: سود فروش یک پراید 22 میلیون تومانی، حدود 100 
هزار تومان است و در این شرایط پرداخت هزینه 500 هزار 

تومانی برای واسطه های خریدوفروش به صرفه نیست. 
به گفته وی، هزینه نقل و انتقال سند برای پراید در سال 
۸۸ حدود 50 تا ۶0 هزار تومان بوده اس��ت.  رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران با تأکید بر اینکه برگ سبز خودرو به منزله 
سند خودرو محسوب می ش��ود، گفت: نیازی به صدور سند 
دیگری از س��وی محضر نیس��ت و برای رفع این مشکل در 
ح��ال رایزنی با مجلس و پلیس راهور هس��تیم.  وی با بیان 
اینکه معام��الت خودرو باید مکانیزه ش��ود، گفت: از پلیس 
خواس��تیم نمایشگاه داران خودرو را که دارای پروانه هستند 
در موض��وع خریدوفروش خ��ودرو دخالت دهن��د و معامله 
خودرو توسط این افراد انجام شود.  مؤتمنی با تأکید بر لزوم 
صدور کد رهگیری برای معامالت خودرو، گفت: اس��تفاده از 

این روش باعث کاهش فساد در بازار خودرو خواهد شد. 

ورود تایرهای چینی به کشور ممنوع شد
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران گفت: 
از اواخر اردیبهشت ماه، کلیه تایرهای وارداتی باید استاندارد 

زیست محیطی SWR را داشته باشند. 
گنجی با توجه به روند واردات تایر در اواخر سال گذشته، 
اظهار داشت: بر خالف جریان صعودی واردات در سال ۹5، 
واردات تایر در سال جاری به روند عادی خود بازگشته است. 
وی ب��ا اش��اره به افت ش��دید واردات تایره��ای چینی به 
کش��ور تصریح کرد: در راس��تای اعمال قان��ون واردات تایر 
و عدم کس��ب اس��تاندارد زیس��ت محیطی SWR، تایرهای 
چینی اجازه ثبت س��فارش نخواهند داشت.  وی تأکید کرد: 
البت��ه ب��رای ورود تایرهایی با برند معتب��ر و اروپایی مانعی 
وجود ن��دارد چرا که این تایرها به لحاظ قیمت رقیبی برای 

تولیدکنندگان داخلی نیستند. 
وی در ادام��ه به افزایش 15درصدی تولید تایر در س��ال 
جاری اشاره کرد و گفت: در شرایطی که در سال ۹5 حدود 
15درص��د تولید تایر در کش��ور افزایش یاف��ت، پیش بینی 
می ش��ود در س��ال ۹۶ نیز ش��اهد ای��ن میزان رش��د تولید 
تایر در کش��ور باشیم.  وی با اش��اره به تولید 240 هزار تن 
الس��تیک در سال ۹5 تصریح کرد: آمار تولید 240 هزار تن 
در س��ال ۹5 در حالی اس��ت که در سال گذشته 100 هزار 
تن الس��تیک وارد کشور شد، اما پیش بینی می شود در سال 
جاری با توجه به افت واردات تایر، میزان واردات به ۸0هزار 

تن و تولید به 2۶0 هزار تن افزایش یابد. 
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نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری ادعای افزایش دوونیم 
برابر ک��ردن درآمدهای دولت ک��ه از جانب برخی نامزدها 
مطرح ش��ده را گزاف خواند.  به گزارش ایلنا، سیدمصطفی 
هاشمی طبا در نشست خبری خود گفت: اینکه درآمد دولت 
را ۲.۵ برابر می کنم گزاف اس��ت. ارز ۸۰۰ تومانی را ۳هزار 
توم��ان کردند حاال هم می خواهند آن را به ۱۰ هزار تومان 
برس��انند و عده ای را هم از این خب��ر دار می کنند تا از این 
رانت اس��تفاده کنند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
اظه��ار کرد: موضوعات را به صورت کاریکاتور ارائه ندهیم و 
با مردم به صورت منطقی روبه رو شویم. این نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری در پاسخ به پیشنهاد یکی از نامزدها مبنی 
بر ارائه لیست اموال اظهار کرد: من مخالف هستم زیرا نتیجه 
ندارد. فرض کنید یکی اموال ندارد و یکی دارا است و اعالم 

آن می تواند در انتخاب فرد تأثیر بگذارد. هاش��می طبا ادامه 
داد: اگر به نامزدها نگاه کنیم س��ه تیپ دیدگاه وجود دارد. 
روحانی و جهانگیری که می گویند مش��ی ما اعتدال است 
و نمی خواهیم به گذش��ته برگردیم. روش دیگر وعده دادن 
و سوال کردن اس��ت. سوال کردن که کار ندارد. مثاًل آقای 
میر سلیم هشت تا سوال از من پرسید. سوال ها بسیار است. 
یک روش هم روش وعده دادن و پاس��خ ندادن به س��واالت 
اس��ت. یک روش دیگر است که من پیشنهاد می کنم و آن 
حرف زدن براساس قانون و تقویت های آن است. هاشمی طبا 
در پاس��خ به این پرسش که آیا برای حضور در انتخابات با 
اصالح طلبان مش��ورت کرده و نظرش درباره دولت روحانی 
چیست، اظهارکرد: من خودم آمدم و با کسی مشورت نکردم 

و ادامه دولت روحانی را نیز به مصلحت می دانم. 

هاشمی طبا در نشست خبری: 
ادامه دولت روحانی به مصلحت کشور است

  ی�ک نام�زد انتخاب�ات ریاس�ت 
جمه�وری گف�ت: 250 ه�زار تومان 
نیس�ت.  برنام�ه  ک�ه  یاران�ه دادن 
نامزده�ای انتخابات برنامه های خود 
را ب�رای ایجاد اش�تغال اعالم کنند. 
گفت وگو  در  میرسلیم  سیدمصطفی 
ب�ا ایس�نا درب�اره وع�ده افزای�ش 
یارانه ها اظه�ار کرد: اینها حرف های 

بیخود و عوام گرایی است. 

رئیس ستاد مردمی سیدابراهیم رئیسی گفت: پیش بینی می شود 
محمدباقر قالیباف به نفع سیدابراهیم رئیسی کنار برود و در صورت 

پیروزی، همکار وی در دولت آینده باشد. 

تیتر اخبار

براساس گزارش شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری 
کشور، فروردین ماه س��ال 96 در مجموع ۵۱۳ زمین لرزه 
ب��ا بزرگای بی��ن دو و نیم تا پنج ریش��تر ثبت ش��ده که 
بزرگ تری��ن زلزله با قدرت شش ریش��تر در عمق ش��ش 
کیلومت��ری زمین، در فاصله ۳۰کیلومتری سفید س��نگ 
اس��تان خراس��ان رضوی رخ داد. براس��اس گزارش مرکز 
پایش و پردازش اطالعات س��ازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران ش��هر تهران از این تعداد، ۲9۳ زمین لرزه با بزرگی 
بین دو و نیم تا سه ریشتر )۵7 درصد( ۱9۵ زلزله با بزرگی 
بین سه تا چهار ریشتر )۳۸ درصد( و ۲۵  زمین لرزه با بزرگی 
چهار ریشتر )۵ درصد(، فروردین ماه گذشته در کشور رخ 

داده اس��ت. براس��اس همین گزارش، در مدت زمان یاد 
ش��ده، تعداد ش��ش زمین لرزه با بزرگی بیش از دو و نیم 
ریشتر  )در مقیاس امواج درونی زمین( در محدوده استان 
تهران و مناطق همجوار؛ از فیروزکوه در شرق تا اشتهارد 
در غرب و از طالقان در شمال تا جوادآباد در جنوب استان 
روی داده است. عالوه برآن، دراستان تهران ۱۲ زمین لرزه 
خفیف  )زیر ۲/۵ درجه ریش��تر( اتفاق افتاده که سه مورد 
از آنان در بومهن بوده است. همچنین بنا به گزارش وقایع 
لرزه ای، در فروردین ماه در محدوده مناطق بیست و دو گانه 
ته��ران بزرگ، وقایع لرزه ای با بزرگی دو و نیم ریش��تر به 

باال رخ نداده است. 

فروردین و 513 زلزله در کشور

  دبیر کانون شوراهای اسالمی کار 

تعدادی  اس�تان گلس�تان می گوید 
از کارگ�ران معدن زمس�تان یورت 
آزاد ش�هر که در حادث�ه انفجار این 
معدن جان خود را از دس�ت داده اند 
بای�د پی�ش از وق�وع ای�ن حادثه با 
اس�تفاده از مزایای قانون س�ختی و 

زیان آور بازنشست می شدند. 
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد 210 تن از استان تهران 
در س�ال 95 بر اثر مسمومیت با گاز مونوکس�یدکربن جان خود را از 

دست داده اند. 

تیتر اخبار

روز مس��تند ب��رای دومین بار در حاش��یه جش��نواره 
کن ۲۰۱7 برگزار می ش��ود. به گزارش آسوش��یتدپرس، 
روز مس��تند ۲۳ ماه  مه  برای دومین بار و با هدف کش��ف 
اینکه چگونه آثار غیرداستانی می توانند صلح را به جوامع 
گسیخته ش��ده بیاورند، در کن برگزار می شود. مرکز ملی 
سینما و تصویر انیمه  )CNC( برگزارکننده این روز خواهد 
بود. برگزاری یک میزگرد با عنوان  »مس��تندها در دوران 
پساحقیقت«، نشست تحقیقی با حضور لورن ریچارد، کری 
الزان��و و چند تن دیگر از جمله این برنامه هاس��ت. جولی 
برگرون، رئیس برنامه های صنعت مستند در بخش  »مارش 
فس��تیوال فیلم کن«، مستند را به عنوان عاملی مهم برای 
ارائه اطالعات درست در برابر اخبار جعلی و پوپولیسم که 
به راحتی در ش��بکه های اجتماعی، سیاست و مطبوعات 

جاری اس��ت خواند و از مستندس��ازان به عن��وان صدایی 
ضروری برای آوردن تحقیقات مس��تقل یاد کرد. در عین 
حال نشستی نیز بعد از ظهر این روز در کنار مراسم اهدای 
جایزه مستند به فیلمی از یکی از بخش های جشنواره کن 
ترتیب داده ش��ده اس��ت. ژروم پیالر، مدیر اجرایی بخش  
»مارش فس��تیوال فیلم کن« از ش��رکت کنندگان در این 
نشست به عنوان عناصر مهم در دنیای مستند و روز مستند 
یاد کرد. گفت وگوی پس از این نشست نیز به کارگاهی با 
عنوان  »صداهای زنان از جهان عرب« اختصاص یافته که 
با نمایش فیلمی از کوتر بن هنیه در بخش نوعی نگاه یعنی 
فیلم  »زیبایی و س��گ ها« و با حضور فیلمسازان جیهان 
الطه��ری و م��ای اوده و دایانا الجیرودی برگزار می ش��ود. 

جشنواره فیلم کن از ۱7 تا ۲۸ ماه مه  برگزار می شود. 

فستیوال کن در  »روز مستند« برگزار می کند
 صدای حقیقت علیه پوپولیسم

  اداره کل کتابخانه ه�ای عموم�ی 
استان تهران در سی امین نمایشگاه 
بین الملل�ی کت�اب تهران اق�دام به 
عضویت رای�گان بازدیدکنندگان در 
کتابخانه های سراسر کشور می کند. 
بازدیدکنن�دگان  ک�ه  صورت�ی  در 
ش�هر  کتابخانه ه�ای  از  یک�ی  در 
ته�ران عض�و ش�وند می توانن�د با 
کارت عضویت از هم�ه کتابخانه های 

سراسر کشور بهره مند شوند. 

اله�ام غفوری درباره فصل پنجم س�ریال  »پایتخت« به کارگردانی 
سیروس مقدم گفت: این سریال در شیرگاه استان مازندران کلید 

خورد و قرار است بیشتر تصاویر هلی شات گرفته شود.

تیتر اخبار

ملی پوشان فوتبال ساحلی با برتری برابر تیم ملی ایتالیا 
موفق شدند برای نخستین بار به رتبه سوم رقابت های 
جام جهانی دس��ت پیدا کنند. تیم ملی کشورمان پس 
از شکست در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام جهانی 
در براب��ر تاهیتی، در دی��دار رده بندی در برابر تیم ملی 
ایتالی��ا قرار گرفت تا برای دومین بار در مقابل این تیم 
ع��رض اندام کند و این ملی پوش��ان کش��ورمان بودند 
که توانس��تند با نتیجه پنج بر سه به پیروزی برسند و 
به عنوان سومی جام جهانی دست پیدا کنند. ملی پوشان 
کشورمان در وقت اول این دیدار موفق شدند با یک گل 

از پس حریف خود بگذرند، در وقت دوم آنها توانستند 
بازی را دو بر صفر کنند و در وقت س��وم پیروزی خود 
را با نتیجه پنج بر س��ه به تثبیت رس��اندند. در آخرین 
دیدار نیز ملی پوشان کشورمان عالوه بر رسیدن به عنوان 
سومی موفق شدند از تیم ملی ایتالیا نیز انتقام بگیرند 
و شکس��ت در مرحله گروهی را جبران کنند و پس از 
افتخارآفرینی در رقابت های جام کنفدراس��یون ها برای 
نخستین بار در رقابت های جام جهانی روی سکو بروند 
و م��دال این رقابت ها را نیز ب��ه ویترین افتخارات خود 

اضافه کنند. 

رتبه سوم جام جهانی در ویترین افتخارات فوتبال ساحلی ایران

  انگولو کانته، هافبک چلسی از سوی 
نویس�ندگان فوتبال به عن�وان بازیکن 
سال لیگ برتر انتخاب شد. هافبک 26 
س�اله نقش مهمی در رس�یدن چلسی 
به صدر ج�دول لیگ برت�ر و قهرمانی 
احتمال�ی آنه�ا ایفا ک�رد. او از س�وی 
اتحادی�ه فوتبال انگلی�س نیز به عنوان 

بازیکن برتر سال انتخاب شده بود. 
ایسنا نوش�ت: زهرا نعمتی پرچمدار بازی های المپیک 2016 ریو و 
قهرمان پارالمپیک 2016 ریو در رشته تیر و کمان از سوی همسرش 

ممنوع الخروج شد. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

رئیس جمهور در آیین افتتاح خط آهن همدان – تهران گفت: راه آهن باید در مرکز ش�هر بیاید. یعنی چی ایس�تگاه را وس�ط بیابان آوردند. ما این س�اختمان های نیمه کاره را گفتیم رها کنند. 
راه آهن باید بیاید قلب شهرها تا مردم احساس راحتی کنند و زندگی مردم آسان شود. 

وزیر راه و شهرس��ازی در یادداش��تی تلگرامی درباره مطالب نادرست 
مطرح شده درباره بحث مسکن مهر نوشته است: آقای رئیسی شما گفتید 
پیشرفت پروژه مسکن مهر در این دوره سالی 6درصد بوده است، باید به 
شما عرض کنم که ۵۵درصد تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر در 
این دوره صورت گرفته اس��ت. کل تعداد واحدهای باقیمانده نیز که باید 
تکمیل شوند فقط 9۰هزار با پیشرفت 7۴ درصد است. بنابراین، نیازی به 
زحمت شما نیست.  به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در ادامه یادداشتش 
آورده است: آقای رئیسی شما به عنوان متحد سیاسی دولت پیشین باید 
پاس��خگوی ظلمی که به خریداران مسکن مهر در آن دولت رفت باشید. 
آقای رئیسی من به دلیل روحانی زاده بودن تصمیم داشتم که به احترام 
لباس شما هیچ تعرضی به ش��ما نداشته باشم. لیکن هم در برنامه های 
تبلیغی ستادتان و هم در برنامه گفت وگوی ویژه یکشنبه شب تان مطالب 
ناصحیحی گفتید که مایه تاسف است.  آخوندی ادامه داده است: اجازه 
بدهید چند نکته را به ش��ما متذکر ش��وم. شما خوب می دانید که بیش 
از ۱۱7 هزار واحد مس��کونی مهر فاقد متقاضی هس��تند. این به معنی 

تصرف در وجوه امانی مردم و مبالغ دریافتی بابت پیش خرید مس��کن 
مهر صورت گرفته اس��ت. این ظلم فاحش��ی است که به پیش خریداران 
مسکن مهر توسط دولت پیشین رفته و شما در آن موقع معاون اول قوه 
قضائیه بودید. بفرمایید چه اقدامی در برابر شرکای سیاسی تان در دولت 
پیشین جهت احقاق حقوق مردم کردید؟ جز آنکه همان افراد را به عنوان 
عناصر اصلی ستاد انتخاباتی خود دعوت کردید؟ شما می دانید که نه تنها 
چندین هزار میلیارد تومان مس��کن مهر خارج از مناقصه واگذار گردید، 
که ۵۳ هزار واحد آن به یک شرکت خارجی از ترکیه در سالی که مقام 
معظم رهبری به عنوان سال »تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه  ایرانی« 
نام گذاری کردند، واگذار ش��د.  در ادامه یادداش��ت وزیر راه و شهرسازی 
آمده اس��ت: مبلغ این قرارداد ۳هزار میلیارد تومان است. با احتساب هر 
دالر حدود هزار تومان در آن س��ال، ارزش واگ��ذاری این قرارداد، بدون 
احتس��اب ادعاهای بعدی پیمانکار معادل بیش از ۳میلیارد دالر اس��ت. 
همه این موارد در زمان معاونت اولی قوه قضائیه شما صورت گرفته است. 
قاعدتا این موارد از سوی سازمان بازرسی کل کشور نیز در همان زمان، 

به ش��ما گزارش ش��ده است. حال ش��ما واقعا چگونه و با چه تصوری از 
مردم این گونه وانمود می کنید که شما مخالف واگذاری کار به خارجی ها 
هس��تید. مگر احداث واحدهای مسکن مهر چه پیچیدگی ای داشت که 
به خارجی ها واگذار کردید و از پیمانکاران داخلی دریغ ش��د؟ واقعا شما 
مردم را تا این حد ناآگاه می دانید که با پوشیدن پوستین وارونه می توانید 
آنها را گمراه کنید؟ نه آقای رئیسی! شما متحد استراتژیک رئیس جمهور 
پیشین بوده و هستید و هنوز عوامل مؤثر دولت وی، ستاد انتخاباتی شما 

را تشکیل می دهند. 
آخوندی در پایان آورده اس��ت: ش��ما نمی توانید با این پیش��ینه و این 
ترکیب س��تاد انتخاباتی تان در قامت یک پرسشگر حاضر شوید. شما باید 
پاس��خگوی تمام اتالف منابع مالی دولت پیش��ین چه در مس��کن مهر و 
چه در س��ایر مفاسد هزاران میلیاردی باشید. شما باید پاسخگوی ظلم به 
اعتماد خریداران مسکن مهر و گمراه کردن آنان و هزینه کردن پول مردم 
در بیابان ها باشید. شما نمی توانید خودتان را به عنوان غمخوار آنان نشان 

دهید.  ای کاش حداقل حرمت لباس روحانیت را نگاه می داشتید. 

یک نماینده س��ابق مجلس ششم گفت: قالیباف خارج از حیطه اخالق 
عمل کرد، او با ادامه رفتارهایش حمایت اصولگرایان را هم از دست می دهد. 
احمد ش��یرزاد در گفت وگو با ایلنا، درباره روند برگزاری مناظره های 
انتخاباتی و رفتار نامزدها با بیان  اینکه صدا و س��یما سازوکار مناسبی 
ب��رای این مناظرات در نظر گرفته اس��ت، گف��ت: کاندیداها حرف های 
زیادی برای گفتن دارند و می خواهند برنامه های خودشان را بگویند یا 
به طرف مقابل انتقاد کنند. غیر از این هم باش��د معنی رقابت انتخاباتی 
نمی دهد، اما با روش��ی که صدا و سیما در نظر گرفته است امکان پذیر 
نیست.  او ادامه داد: ظرفی که صداوسیما ایجاد کرده اصال درست نیست. 
سه ساعت وقت برای مناظرات قرار داده که آنها را به قطعات خیلی کوچک 
تقس��یم کرده است. آن هم در ش��رایطی که سواالت را کامال مبحث دار و 
یک س��ویه مطرح می کنند که خودش یک گزاره کامل اس��ت.  این فعال 
سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد: مثال در این گزاره ها برخی از نظرات 
مس��ئوالن نظام مطرح می شود که کاندیداها نمی توانند از موضع خود در 
این باره صحبت کنند. این کار غیرخبری و غیر حرفه ای است که با توقعات 
مردم سازگاری ندارد. این فعال سیاسی عنوان کرد: مناظره دوم را می توان 
به دو دسته تقسیم کرد؛ ساعت اول خیلی توفانی بود و طرف های مقابل 
س��عی می کردند با حمله و ضدحمله تیرهای خالص خودشان را شلیک 

کنند اما در بخش دوم مش��اهده کردیم که کاندیداها حرفی برای گفتن 
نداش��تند.  او خاطرنشان کرد: اینکه فقط بگوییم عده ای بیایند و دولت را 
نقد کنند یا دولت حرف های یک سویه بزند مناظره انتخاباتی نیست. هر دو 
طرف حق دارند؛ دولت سرکار می تواند به اتفاقاتی که در گذشته رخ داده 
اعتراض کند و طرف مقابل هم می تواند دولت فعلی و چالش های پیش رو 
را به نقد بکش��د. مردم ما انتظار دارند مباحث را بشنوند و ببینند که نیاز 
جامعه چیست.  او تصریح کرد: مثال کسانی مخالف سرمایه گذاری خارجی 
هستند یا موافقند یا عده ای معتقدند که با شرایط موجود می توان ۵میلیون 
شغل ایجاد کرد؛ چالشی که مردم دوست دارند بشنوند و ببینند. مناظره 

جای مباحث سیاسی و اقتصادی است. 
این نماینده اسبق مجلس بااشاره به رفتار نامزدهای انتخاباتی در مناظره 
دوم اظهار داشت: شاید به همین خاطر بود که ما در مناظره دوم مشاهده 
کردیم برخ��ی از کاندیداها برای اینکه دیدگاه های خود را مطرح کنند از 

پاسخ به سوالی که از آنها پرسیده می شد طفره می رفتند. 
او با اش��اره به رفتار قالیباف در مناظره گف��ت: قالیباف خارج از حیطه 
اخ��الق عمل کرد، ش��دت عطش او برای رس��یدن به صندلی ریاس��ت 
جمهوری کار دس��تش خواهد داد. در همان دقایق اولیه مشاهده کردیم 
او در پاس��خ به سوالی درباره آموزش و پرورش راجع به پرونده ای صحبت 

کرد که متهم او تبرئه و پرونده بسته شده و این به شدت ناشی گری است. 
این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: طبیعی است که این حمله با ضد 
حمله پاس��خ داده شد. آقای قالیباف باید بداند این رفتارهای غیرحرفه ای 
برای او گران تمام می ش��ود. اصولگرایان که روزی از احمدی نژاد حمایت 
می کردند با مش��اهده رفتارش چتر حمایتی خود را از س��ر او برداشتند، 
طبیعتا با ادامه پیداکردن رفتارهای ش��هردار ته��ران اصولگرایان دیگر از 
او حمایت نخواهند کرد.  ش��یرزاد تأکید کرد: اینکه ش��خصی نشان دهد 
برای رس��یدن به صندلی ریاس��ت جمهوری به هر روش��ی دست می زند 
می تواند عالمت خطر باشد.  نماینده اسبق مجلس گفت: تعجب می کنم 
که قالیباف چرا یک دفعه این گونه شد. در مجلس ششم او رابطه  خوبی با 
دولت اصالحات داش��ت، اما به نظر می رسد به جای اینکه او بر شهرداری 

تهران تأثیر بگذارد، شهرداری تهران بر او تأثیر گذاشته است. 
این استاد دانشگاه درباره سیدابراهیم رئیسی دیگر نامزد انتخاباتی اظهار 
داشت: در مورد آقای رئیسی باید گفت او رفتار محتاطانه تری داشت. او در 
سطح کالن برنامه های خود را مطرح کرد که این می تواند یکی از خطاهای 
بزرگ وی باشد. رئیسی اگر می خواهد در انتخابات موفق باشد باید از سطح 
کالن به سطح خرد برسد. ببیند که در شهرستان ها چه اتفاقاتی در حال 

رخ دادن است. 

رئیس کل دادگس��تری گلستان از ارس��ال گزارش حادثه انفجار معدن 
زمستان یورت آزادشهر به دفتر رئیس قوه قضاییه خبر داد. 

به گزارش دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان با بیان اینکه این 
گزارش به دس��تور رئیس قوه قضاییه تهیه و ارسال شده است، گفت: این 
گزارش ش��رح مبس��وطی از حادثه دلخراش انفجار معدن زمستان یورت 

آزادشهر، جریان رسیدگی پرونده و اقدامات صورت گرفته تاکنون است. 

هاش��میان درباره روند رسیدگی به پرونده  زمستان یورت آزادشهر هم 
گفت: مدیر و پیمانکار معدن به دادسرا احضار و بازجویی شده اند و تا زمان 

اعالم نظر کارشناسی به قید وثیقه ۱۰میلیارد تومانی آزاد هستند. 
وی افزود: کار کارشناسی برای تعیین علت حادثه، پس از پایان عملیات 

آواربرداری و امداد و نجات انجام خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه با انتش��ار پیام تس��لیت در پی حادثه انفجار معدن 

آزادش��هر، دستور ویژه برای رسیدگی و پیگیری این پرونده را صادر کرده 
بود.  معدن زغال س��نگ زمستان یورت آزادشهر ظهر روز چهارشنبه ۱۳ 
اردیبهش��ت منفجر ش��د که بر اثر این حادثه ش��ماری از کارگران معدن 
محبوس و تعدادی مصدوم شدند. تاکنون پیکر ۳۵ نفر از کارگران معدن 
پیدا شده است و عملیات آواربرداری برای پیدا کردن اجساد احتمالی در 

معدن، همچنان ادامه دارد. 

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به یکی از کاندیداها: 
پاسخگوی اتالف منابع دولت قبل در مسکن مهر و مفاسد هزاران میلیاردی باشید

احمد شیرزاد:  قالیباف با ادامه رفتارهایش حمایت اصولگرایان را هم از دست می دهد

ارسال گزارش حادثه معدن آزادشهر به دفتر رئیس قوه قضاییه

برنامه ریزی برای جابه جایی ساختمان های مهم 5 کالنشهر کشور
رئی��س مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی از برنامه ریزی برای 
بهس��ازی ی��ا جابه جایی س��اختمان های مه��م دس��تگاه های مختلف با 

اولویت دادن به پنج شهر تهران، کرج، تبریز، کرمان و مشهد خبر داد. 
به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی، محمد ش��کرچی زاده در نخستین 
جلسه کارگروه مخاطرات زلزله در تهران با بیان اینکه مهم ترین خطری که 
باعث خطرپذیری و کاهش ایمنی ش��هروندان تهران می شود، زلزله است، 
عنوان کرد: اتفاق پالسکو نشان داد شهر ما تاب آور نیست و با نقص ایمنی 
در پایتخت مواجه هس��تیم. در عی��ن حال رئیس جمهوری تأکید کرده با 
اینکه دو ماه اس��ت آتش سوزی در کشور مطرح می شود ولی مسئله مهم 
تهران زلزله است. باید در موقعیت های مختلف دریابیم چه اقداماتی را باید 
برای افزایش تاب آوری و ایمنی تهران انجام داد، بنابراین به کارگروه هایی از 
جمله زلزله و زمین لغزش نیاز داریم که در آنها مباحث مهمی که می تواند 

منجر به تصمیماتی مبتنی بر تجارب بین المللی باشد مطرح شود. 
وی تصریح کرد: می توان در این کارگروه به تدقیق موقعیت گس��ل ها و 
ممانعت از احداث ساختمان های باالی ۱۲ طبقه پرداخت. نکته مهم دیگری 
که در آیین نامه ۲۸۰۰ نیز به آن پرداخته ش��ده الزام کردن دس��تگاه های 
مختلف به بهس��ازی یا جابه جایی ساختمان های مهم آنهاست که شورای 
عالی معماری و شهرسازی پیگیری این موضوع را برعهده مرکز تحقیقات 
گذاشته است. در این راستا دستگاه های مختلف از جمله وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزش��کی، نفت و نیرو موظف می ش��وند بیمارس��تان ها و 
س��اختمان های مهم را بهس��ازی کنند و در صورت فرسایش باال آنها را از 
رده خارج و در محل دیگری بازسازی کنند.  معاون وزیر راه و شهرسازی 
افزود: این طرح ابتدا در تهران س��پس ش��هرهای کرج، تبریز، کرمان و 
مش��هد که با احتمال تلف��ات باالی زلزله مواجهند اجرایی می ش��ود و 
س��پس در ش��هرهای متوس��ط و کوچک عملیاتی خواهد شد.  رئیس 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه اجرایی شدن این 
مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی باید در دستور کار قرار گیرد، 
گفت: اگر پهنه های گس��ل ها از ساختمان های مهم و بزرگ خالی شوند 

به کاهش خطرپذیری و وارد شدن خسارات کمتر می رسیم. 
وی اف��زود: می توان دراین کارگروه مباحثی چون زمین لغزش، اتفاقات 
ژئوتکنیک و قنوات را هم مطرح کرد، چراکه زیر تهران نیز نامناسب است و 
می تواند مشکل ساز شود.  شکرچی زاده با بیان اینکه نشست های متعددی 
پس از وقوع زلزله س��ال 9۴ در حوالی تهران برگزار ش��ده اس��ت، گفت: 

می توان از نتایج و بحث های آن نشست ها نیز در کارگروه  استفاده کرد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: آخرین ویرایش آیین نامه ۲۸۰۰ تدوین 
ش��ده و می توان مقوله های مهم کارگروه را نیز در آن گنجاند. ضمن اینکه 
می توان پیوست ایمنی دربرابر زلزله و آتش سوزی را درباره تمام ساختمان ها 
اعمال کرد.  همچنین در این جلسه، علی بیت اللهی، مدیربخش زلزله شناسی 

مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در سخنانی 
با اشاره به اینکه تاکنون توانسته ایم برج سازی را درحریم گسل ها ممنوع کنیم 
و به دس��تاوردهای دیگری نیز در افزایش ایمنی شهروندان تهران درمقابل 
زلزله رسیده ایم، عنوان کرد: درعین حال هنوز بسیاری از مسائل قابل پیگرد 
درحوزه شهرس��ازی کاربردی نشده و باید قانونی شوند.  بیت اللهی با بیان 
اینکه هنوز مس��ائل زیادی در پیش��گیری و رفع آسیب های احتمالی زلزله 
تهران مغفول مانده، گفت: به عنوان نمونه باید به این پرس��ش پاسخ دهیم 
که درصورت بروز زلزله آوار باید به چه مکانی منتقل شوند و در بحث های 
کارشناس��ی این کارگروه از یک سو با نهادهای پژوهشی و از سوی دیگر با 
س��ازمان ها و نهادهای مختلف روبه رو هس��تیم.  مدیر بخش زلزله شناسی 
مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی عنوان کرد: 
هنوز با وجود ارتباطی که این مرکز با وزارت کشور و شورای عالی معماری 
و شهرسازی دارد، نتوانسته ایم دستورالعمل های الزم  را به وزارت کشور ارائه 
دهیم.  در این نشست همچنین نمایندگان دستگاه های مختلف به ارائه نظر 
و پیشنهاد پرداختند که از جمله آنها می توان به پیگیری تدوین نقشه قنوات 
و تدقیق گس��ل ها، رفع خالءهای قانونی بهسازی ساختمان ها، الزام کردن 
پیمانکاران به استفاده از مصالح باکیفیت در احداث سازه ها و توجه ویژه به 
بافت فرسوده اشاره کرد. همچنین مقررشد در جلسه بعد به نکات تخصصی 

و کاربردی مبحث مخاطرات زلزله تهران پرداخته شود. 
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 زیر ذره بین »فرصت امروز«
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خریداران را به سفری پر از اطالعات و هیجان ببرید 

 نقش هیجان ومنطق
بر موفقیت تبلیغات

خدمات خود را در چارچوب بودجه تان توسعه دهید

رئیس اتاق بازرگانی تهران: 

 سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام
 11 میلیارد یورو بوده است

سرمایه گذاری جسورانه و تأمین مالی کارآفرینی در ایران

تقریب��ا هم��ه والدی��ن آرزو دارند کودکان ش��ان نصیحت پذیر باش��ند؛ کودکانی که تنها با یک اش��اره کوچک 
والدین ش��ان ماهیت پیام های چش��می یا اشارات کالمی آنها را متوجه ش��ده و رفتار خود را به ویژه در جمع های 
غریبه اصالح کنند.  جالب اس��ت که اگر پای صحبت بس��یاری از همین والدین بنش��ینید با حسرت فراوان ابراز 
می کنند که فرزندان ش��ان از مجریان برنامه های کودک، مربی ه��ای مهدکودک یا مادربزرگ و پدربزرگ ها حرف 
شنوی بیشتری دارند تا آنها. اگر با خواندن این سطور یاد مشکالت خود و فرزندان تان افتاده اید یا تصور می کنید 

قرار است یک مطلب روانشناسی تربیتی را مطالعه کنید، سخت در اشتباه هستید...
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فرصـــت خریـــد هوشــمندانه
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گزارشی از گردش مالی یک شغل فرهنگی

درآمد 400 میلیونی برگزاری یک کنسرت



شور و هیجان یا منطق و استدالل؟ 
احتماال معمای مرغ و تخم مرغ )اول مرغ بود با تخم مرغ( 
را شنیده اید؛ معمایی که گرچه خاستگاه آن به مسائل فلسفه 
و استدالل های سوفسطایی بازمی گردد، اما در دنیای تجارت 
هم مصداق دارد. برای بس��یاری از آگهی سازان تبلیغاتی، دو  
محور  »اس��تدالل« و »هیجان« بی شباهت به همان معمای 

معروف نیستند.
 تشخیص اینکه هر آگهی باید بیشتر حاوی نکات منطقی 
باش��د یا هیجان مخاطب را تحریک کند، بسیار دشوار است. 
برخی آگهی سازان به ش��کلی سرسختانه طرفدار موضوعات 
هیجان انگیز هس��تند درحالی که تعدادی دیگر از آنها تأکید 
بر مس��ائل منطقی و مبتنی بر اس��تنتاج عقالن��ی را مهم تر 
می دانند. اما برای اینکه بحث م��ان در کنار تخصصی بودن، 
ش��فاف تر باشد از دو مثال عینی و مبتنی بر واقعیت استفاده 

می کنیم. 

مثال اول: سال ها پیش )اوایل دهه 90 میالدی(کمیته های 
بهداشت و س��المت برخی ایالت های آمریکا، درصدد اجرای 
طرحی بودند که به آب آش��امیدنی م��ردم درصدی فلوراید 
اضافه کنند. در تبلیغات این طرح نیز برخی دندانپزش��کان 
و چهره ه��ای علمی به تأثیر این عمل در بهداش��ت دهان و 
دن��دان تأکید می کردن��د. در نگاه اول این ط��رح با تکیه بر 
منطق و اس��تدالل علم��ی ظرفیت موفقی��ت تبلیغاتی را به 

شکل کامل دارد، اما این طرح در عمل شکست خورد. 
علت این ناکامی به ضد تبلیغ های هیجان برانگیز مخالفان 

باز می گش��ت. همزمان ب��ا پخش تیزره��ای حمایت از این 
ایده، که اغلب ش��ان بار علمی داش��تند، مخالفان روش هایی 
متفاوت در پیش گرفتند. آنها تصاویری از س��موم، حیوانات 
مسموم شده و. . . را پخش کردند و اعالم کردند »استفاده از 
فلوراید در آب ش��هروندان مثل استفاده از سم در کشاورزی 
و مزرعه داری اس��ت و ما حیوانات آزمایش��گاهی نیستیم.« 
همین ش��عار س��اده به س��رعت موج��ی از هیج��ان را بین 
ش��هروندان ایجاد کرد و باعث ش��د این طرح در رای گیری 

نهایی با شکست مواجه شود. 

مث�ال دوم: اس��تفاده از تصوی��ر ریه ه��ای بیم��ار روی 
پاکت های س��یگار که یکی از شایع ترین روش های تبلیغاتی 
منطقی برای قانع کردن مخاطبان اس��ت؛ روش��ی که تالش 
دارد به ش��کلی عقالنی، س��یگاری ها را از آینده ش��ان مطلع 
کن��د. اما این تصاویر عقالنی تا چه ح��د در مخاطبان تأثیر 
دارد؟ در بسیاری از موارد ترکیبی از هیجان و منطق، نتایج 

و بازخوردهای مثبت تری دارد.
 در اغل��ب مناط��ق محروم و جوامع توس��عه نایافته روش 
ترکیب��ی هیجان/منط��ق در قانع کردن افراد تأثیر بس��زایی 

دارد. 
براس��اس پژوهش های س��ازمان بهداش��ت جهان��ی، اگر 
ساعت ها آگهی بازرگانی و جزوه های تبلیغات بهداشتی را در 
این مناط��ق پخش کنید، رقمی کمتر از 10درصد از جامعه 
ب��ه پایگاه های س��المت مراجع��ه می کنند، اما کافی اس��ت 

هیجان و منطق را ترکیب کنید. 
درواقع اگر مردم همین مناطق را از طریق باورهای محلی 
تهیی��ج کرد که در صورت تزریق واکس��ن آبله، آنفلوآنزا و. . 

. ک��ودکان در آین��ده به مدارج باالی تحصیلی می رس��ند یا 
ثروتمن��د می ش��وند، اغلب مردم از صبح روز بعد پش��ت در 

درمانگاه ها صف می کشند. 
ذکر این نکته ضروری است که در مثال دوم یا مثال هایی 
مشابه، پخش کننده آگهی ها باید حد و مرز اغراق را از شایعه 
و دروغ حف��ظ کن��د، زیرا تجربه ثابت کرده س��رخوردگی از 

وعده های تبلیغاتی اثری مزمن، پایدار و خطرناک دارد.
 

داده های عددی و تجارب شخصی
موقعیت��ی را تصور کنید که از طریق وام، قرض و با تالش 
و زحمت بس��یار، مبلغی پول فراهم کرده اید و قصد دارید با 
این س��رمایه، خانه ای خریداری کنید. با توجه به روش تهیه 
پرزحم��ت این پول، برای تان بس��یار مهم اس��ت که خانه ای 
ارزش��مند پیدا کنید. در این صورت همزمان با دو نوع آگهی 
در خصوص خرید ملک مواجه می ش��وید؛ در آگهی نخست 
که از رسانه های رسمی پخش می شود، به این موضوع اشاره 
می شود که خرید ملک در این منطقه از دید 200 نفر مالک 
این ناحیه برابر اس��ت با آرامش، امنیت و رفاه زیرا طی یک 
ده��ه اخی��ر تنها 10 مورد س��رقت در منطقه انج��ام و آمار 

تصادفات نیز کمتر از 20 مورد گزارش شده است.
 تع��داد پارک های ای��ن منطقه در طول ای��ن مدت زمان 
دوبرابر ش��ده و مدارس نیز رش��دی 30 درص��دی را تجربه 
کرده ان��د و البته مردم محلی به خطوط مترو و تاکس��ی نیز 

دسترسی دارند. 
آگهی دوم اما براس��اس یک تجربه ش��خصی تنظیم شده 
است، مثاًل یکی از دوستان تان به شما می گوید پسر خاله اش 
ملکی در منطقه ای خری��ده و از آنجا رضایت دارد چون آب 

و ب��رق دارد، همس��ایه های خوب��ی دارد و مواردی مش��ابه. 
اگرچ��ه در برخی تکنیک های تبلیغاتی، اس��تفاده از تجارب 
ش��خصی و ملموس روند تأثیرگذاری مفیدی ثبت می کند، 
اما پژوهش های اخیر روانشناسان تبلیغات نشان می دهد این 
روزها، وضعیت اندکی متفاوت تر ش��ده است. درواقع اگرچه 
در حوزه پژوهش ها و مطالعات انس��انی و شناختی نمی توان 
حکمی قاطع صادر کرد، اما نقش اعداد و شاخص های آماری 
در قانع کردن مخاطبان برای خرید محصول، کاال یا خدماتی 

مشخص، پررنگ تر از دهه های گذشته است. 
ح��اال بیایید فرض کنیم هر دو آگهی به یک منطقه خاص 
اش��اره می کنند و ما تا پای��ان مطالعه اطالعی از این موضوع 
نداش��تیم. به نظر شما کدام یک از این دو برای راضی کردن 

خریداران ملک مؤثرتر واقع می شود؟ 
افزایش جمعیت، گس��ترش دسترسی به فضای مجازی و 
سر و کار داش��تن انسان معاصر با شاخص های عددی باعث 
ش��ده بس��یاری از مصرف کنندگان برای پذیرش خرید یک 
کاالی خ��اص به مولفه هایی فراتر از موارد رایج نیاز داش��ته 

باشند.
 ش��اید ش��نیدن تجربه یک شخص آش��نا در ایجاد حس 
آشناپنداری و امن بودن شرایط خرید مؤثر باشد، اما دریافت 
اطالع��ات عددی کم��ک می کند خریدار احس��اس کند در 
حال انجام یک معامله رس��می و عادالنه اس��ت و به عبارتی 
خودمانی ت��ر س��رش کاله نم��ی رود. بنا براین ارائ��ه اعداد و 
ارقام تا حدی که از حوصله خریدار خارج نش��ود و به وضوح 
چش��م انداز خرید کمک کند، جزو ملزومات بسیاری از انواع 

آگهی تجاری محسوب می شود. 

خریداران را به سفری پر از اطالعات و هیجان ببرید 

نقش هیجان ومنطق بر موفقیت تبلیغات
ایده های طالیی

تبلیغات خود را جذاب تر کنید

همواره دو رویکرد در رابطه با تبلیغات وجود دارد؛ برخی 
خواه��ان تأثیر کوتاه مدت و س��ریع هس��تند و برخی دیگر 
می خواهند پیام ش��ان ت��ا مدت ها در ذه��ن مخاطب نقش 
ببندد. همین امر هم منجر به این ش��ده اس��ت روش های 
مختلفی در این رابطه وجود داش��ته باش��د. هدف تبلیغات 
این است که با کمترین هزینه بیشترین مخاطبان را جذب 
کند. اگر این مهم به درس��تی انجام شود، تبلیغات موفقیت 
کس��ب و کار ش��ما را به همراه خواهد داش��ت. نکته ای که 
باید مورد توجه قرار بگیرد این اس��ت که سعی نکنید همه 
چی��ز را برای همه کس فراه��م کنید. هیچ کاال یا خدماتی 
وجود ندارد که به درد همه کس بخورد. بسیاری از صاحبان 
کسب و کار به خصوص مدیران سازمان ها سعی می کنند به 
همه بازارها دس��ت پیدا کنند، اما حقیقت این است که این 
روش کارساز نیست و برای کسب کارهای کوچک می تواند 
فاجعه آمیز باش��د. بنابراین به جای اینکه فقط س��عی کنید 
تبلیغات پ��ر تیراژ راه بیندازید ابتدا بای��د مخاطبان واقعی 

خود را پیدا کنید. 

ایده
عن��وان، مهم ترین بخش یک تبلیغ چاپ��ی و همین طور 
تبلیغ��ات آنالین به  ش��مار می رود و ب��رای موفقیت تبلیغ 
حیاتی اس��ت. 9۵درصد افراد فقط عنوان ها را می خوانند و 
اگر عنوان به اندازه کافی جذاب باشد، مطلب را می خوانند. 
روزانه هزاران تبلیغات پیش روی ما انس��ان ها قرار می گیرد؛ 
تبلیغاتی مختلف از کاال و خدماتی که بسیاری از شرکت ها 

ارائه می دهند. دنیای امروز، دنیای تبلیغات موفق است. 
روانشناس��ی تبلیغات، ش��ناخت عواملی اس��ت که سبب 
می شود افراد تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفته و موافق با آن 
واکنش نش��ان دهند. عواملی که در این اثربخش��ی دخالت 

دارند عبارتند از: 
تلقین پذیری: می دانیم که انسان ها از بدو تولد تا لحظه 
مرگ به دیگران نیاز دارند و به انس��ان های دیگر وابسته اند 
و ب��دون یاری آنها نمی توانند به آس��ودگی زندگی کنند! از 
این رو به آنان حساس��ند و می کوشند توجه و موافقت آنها 
را به س��وی خ��ود جلب کنند؛ تلقین پذی��ری از همین جا 
پدید می آید. تلقین پذیری در وضعیت هایی که افراد دچار 
هیجان شده و از نظر عاطفی برانگیخته شده باشند شدیدتر 

است. 
هم چشمی گروهی: از عواملی که در تبلیغات مؤثر است 
گرفتار شدن در انبوه خلق )جماعت( است. مطالعاتی که در 
روانشناس��ی توده ها صورت گرفته است، نشان می دهد که 
افراد در جماعت ها به دلیل هم چش��می، زودتر تحت تأثیر 
ق��رار می گیرند و بدون اراده و به ط��ور غیر منطقی به تقلید 
از دیگران کارهایی انجام می دهند. برای مثال اگر به کسی 
گفته ش��ود که تعداد بسیاری از مردم از کاالی به خصوصی 
اس��تفاده می کنند، او نیز گرایش بیش��تری به آن کاال پیدا 
می کن��د تا به این وس��یله و به طور ناخودآگاه وابس��تگی و 
پیوستگی خود را به گروه ها و هم چشمی با آنان نشان دهد. 
تداع��ی معانی و انتق��ال: به این معنا که مثاًل ورزش��کار 
محبوبی را درحالی که خمیر دندانی در دس��ت دارد، نشان 
می دهند. اگر این عکس از نظر بیننده جالب باش��د، موافق 
مکانیس��م انتقال یا تداعی معانی احس��اس خوبی نس��بت 
ب��ه خمیر دندان پیدا می کند و نس��بت ب��ه خرید آن اقدام 

می کند. 
ایجاد پیوس�تگی مطلوب: تبلیغ گر ب��رای آنکه مردم 
را با هدف خود همراه س��ازد باید پیوس��تگی را ایجاد کند 
که برای آنان مطلوب باشد. مثاًل هرگاه گل فروشی بخواهد 
فروش خود را افزایش دهد از روز مادر اس��تفاده می کند و 
عواطف��ی را که که به مادر متعلق اس��ت با تصور خرید گل 

پیوند می دهد. 
تکرار: ب��رای آنکه محرکی بهتر درک ش��ود، باید آن را 
چندین بار تکرار کرد. به همین منظور می بینیم که گوینده 
رادی��و تلویزیون نام کاال یا تصویر آن را که می خواهد تبلیغ 
کند، چندین مرتبه تکرار می کند. با تکرار است که می توان 

مطالب را در افکار عمومی زنده نگه داشت. 
س�ادگی: باید بیانیه ه��ا، برنامه ه��ا و اعالمیه های تبلیغ 
گران س��اده، کوتاه، روش��ن و حاوی شعارها و رهنمودهای 

مشخص باشد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- تبلیغات تش��ویقی و ترغیبی عبارت است از استفاده از 
آیتم های هدیه ای تبلیغاتی یا رویدادهای رسانه ای ترغیبی 
و تشویقی که به جلب توجه عمومی کمک بسیاری می کند 
و روشی اس��ت مؤثر برای تبلیغات. توزیع هدایای تبلیغاتی 
و تشویقی یک تکنیک تبلیغاتی است که می تواند خالقیت 
و نوآوری های بسیاری را داشته باشد و در عین حال بسیار 

مؤثر و کارآمد باشد. 

رویا پاک سرشت
royapaksresht@gmail. com
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تبلیغات خالق

آگهی: فروشگاه عینک +Vision_ شعار: شما حتما بدون عینک اشتباه می بینید!

ایستگاه تبلیغات

اگر نمی توانید باال را نگاه کنید، به پایین 
نگاه کنید

ش��اید ش��وک برانگیز نباش��د که بدانید عام��ل اصلی 
تصادف��ات پی��ام دادن ب��ا تلف��ن هم��راه و رانندگ��ی با 
حواس پ��رت اس��ت )اگ��ر ت��ا االن نمی دانس��تید ح��اال 
فهمیدید(. در ش��هر »بودن گراون« هلن��د تکنولوژی ای 
ب��ه نام »خطوط روش��ن اضافه«در حال تس��ت اس��ت و 
ش��رح آن اینچنین اس��ت که مانند چراغ راهنمایی کار 
 می کند، با این تفاوت که روی زمین کار گذاشته شده اند. 
 جایی که چش��م ها را ب��ه خود جلب می کن��د. این کار 
ممکن اس��ت خیلی اتف��اق بزرگی نباش��د، اما »خطوط 
روشن اضافه« رفتار مردمی را که به گوشی های هوشمند 
خود حین رانندگی نگاه می کنند کنترل می کند و تجربه 

امن تری برای آنها به وجود می آورد. 

ترجمه: علی آل  علی

تقریبا همه والدین آرزو دارند کودکان ش�ان نصیحت پذیر باش�ند؛ کودکانی که تنها با یک اشاره کوچک 
والدین ش�ان ماهیت پیام های چش�می یا اش�ارات کالم�ی آنها را متوجه ش�ده و رفتار خ�ود را به ویژه در 

جمع های غریبه اصالح کنند.
 جالب اس�ت که اگر پای صحبت بس�یاری از همین والدین بنشینید با حس�رت فراوان ابراز می کنند که 
فرزندان ش�ان از مجریان برنامه های کودک، مربی های مهدکودک یا مادربزرگ و پدربزرگ ها حرف ش�نوی 
بیشتری دارند تا آنها. اگر با خواندن این سطور یاد مشکالت خود و فرزندان تان افتاده اید یا تصور می کنید 

قرار است یک مطلب روانشناسی تربیتی را مطالعه کنید، سخت در اشتباه هستید. 
همه ما کودکان دیروز و بزرگس�االن امروز به لحاظ تأثیرپذیری از پیام های مختلف ش�باهتی آش�کار و 

شگفت انگیز به کودکان داریم. 
درواقع س�طوح تأثیرپذیری ما از ماهیت آگهی های بازرگانی بنا بر نحوه انتقال پیام متفاوت است. برخی 

پیام ها متقاعدکننده تر هس�تند و برخی جذاب تر، برخی کسل کننده هستند و برخی هم نامفهوم و خنثی. 
به همین علت اس�ت که گاه�ی مخاطبان در برابر یک پیام بازرگانی با انعط�اف کامل تأثیر می پذیرند و در 
برابر تعدادی دیگر از آگهی ها، کوچک ترین واکنش خریدی نش�ان نمی دهند. ما بچه های دیروز هم درست 
مثل کودکان امروزی نسبت به برخی شیوه های انتقال پیام لجبازی نشان می دهیم، بعضی دیگر از تبلیغات 
را درس�ت مثل یک عروسک که در بسته ای پرزرق و برق و خوش رنگ، کادوپیچ شده، با آغوش باز تحویل 
می گیریم و در برابر بقیه تبلیغات نیز مانند اسباب بازی های تکراری و کهنه شده، واکنشی بی تفاوت و سرد 

نشان می دهیم. آگهی سازان نیز با تکیه بر همین اصول در کار خود ناکام یا کامبخش می شوند.
 برخ�ی آگهی س�ازان درس�ت مثل مربی ه�ای باس�ابقه مهدکودک، رگ خ�واب و قلق ه�ای مخاطبان را 
می شناسند و در نتیجه کسب و کاری پررونق دارند، اما برخی دیگر چندان توفیقی در جلب نظر مثبت افراد 

ندارند و در کار خود شکست می خورند. در ادامه مطلب به بررسی همین موضوع می پردازیم.
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1- تغیی�ر، ال�زام حض�ور در دنی�ای 
تجارت 

سراسر دنیای کس��ب و کار مملو از تالطم 
اس��ت. پیش رفتن در این مس��یر، مستلزم 
تغییر و ایده های تازه اس��ت. به خصوص در 
کش��ور ما در این س��ال ها، فضا برای رش��د 
برند های ایرانی بسیار بسته بوده و همچنان 
ادامه دارد. در این ش��رایط س��خت، درسا با 
کمك پرسنل وفادار و استقرار یك سیستم 
جامع و کار آمد به صورت یكپارچه ش��روع به 
اصالح زیرس��اخت ها کرد و ب��ه این صورت 

قدمی به سوی تغییر برداشت. 

درسا و ارائه سبک زندگی 
چن��دی اس��ت که درس��ا تنها ب��ه دنبال 
تولید محصول نیس��ت، بلكه س��عی دارد با 
تعری��ف و ارائه یك الیف اس��تایل یا همان 
سبك زندگی، حس خوب را برای مشتریان 
خود ب��ه ارمغان آورد. برندهای چرم درس��ا  
)کیف، کفش و آکسسوار چرمی( خانه درسا  
)مبلم��ان و ل��وازم دکوراتیو من��زل(، کافه 
درس��ا، تاج درسا  )دستبندهای چرم و طال( 
هرکدام بخش��ی از زندگ��ی هموطنان را با 
خ��ود همراه خواهند کرد. این برندها پس از 
تقویت زیرساخت های درسا ایجاد شده اند تا 
هرکدام در جایگاه خود قلب های مش��تریان 

را تسخیر کنند. 

2- درک نیازهای مشتریان
در عصری هس��تیم که طراح��ی، تولید و 
فروش محصوالت به تنهایی برای مشتریان 
کافی نیس��تند، ش��ناخت نیازها و انتظارات 
مخاطبان نخس��تین قدم در مشتری مداری 
اس��ت. انتظارات مش��تریان ناشی از کرامت 
انسانی است، به همین جهت انسان ها عالوه 
بر نیازهای فیزیكی، به دنبال برآورده کردن 
نیازهای درونی خود هس��تند. این نیاز ها به 
نام کرامت انس��انی ش��ناخته می شود و در 
صورت ع��دم تحقق آنه��ا بازخوردی حاکی 
از نارضایت��ی ایج��اد خواه��د ش��د. از این 
روی درس��ا عالوه بر تولی��د و فروش کاالی 
با کیفی��ت، اقدام به ایج��اد حس خوبی کرد 
که ناش��ی از حض��ور در فروش��گاه ها، تنوع 
برندها، محصوالت درسا و. . . است. نیازهای  
خوش��حال  کننده هیچ گاه  توس��ط  مشتری  
اظهار نمی شود و برای  تولید کننده  شناخته  
شده  نیست، پی بردن به این نیازها از طریق 

تحقیق و بررسی مشتریان به دست می آیند. 
درسا به منظور شناخت مشتریان خود سعی 
می کن��د تمامی جوان��ب را در نظر گرفته و 
رفت��ار مش��تریان را بشناس��د. ای��ن مهم با 
همكاری پرسنل درسا در بخش های مختلف 
فروشگاه، امور مشتریان و همچنین بررسی 

باشگاه مشتریان درسا تحقق می یابد. 

3- مطالعه برندهای اروپایی
در س��طح اس��تانداردهای جهان��ی ظاهر 
ش��دن، مس��تلزم تحقیق و مطالعه است. به 
همین جهت درسا به صورت مداوم برندهای 
اروپای��ی را رص��د می کند. این مه��م را در 
فعالیت های مش��تری مدارانه و خدمات پس 
از ف��روش می توان به خوبی مش��اهده کرد. 
زمانی ک��ه به دنبال خدم��ات پس از فروش 
جام��ع بودیم برندهای اروپای��ی را به عنوان 
الگ��و انتخاب کردی��م چراکه آنه��ا رضایت 
مشتری را در صدر امور خود قرار می دهند. 
از طرف��ی دیگ��ر جهت همس��و ب��ودن با 
ترنده��ای روز دنیا، نیاز اس��ت ت��ا برندهای 
اروپایی را بررسی کرد. درسا معتقد است که 
ایرانی حق دارد از کاالی با کیفیت با طراحی 

مدرن بهره مند ش��ود و در این مسیر از هیچ 
تالشی فروگذار نخواهد کرد. 

4- نق�ش هویت برند در وفادار کردن 
افراد

مدیران یك س��ازمان بای��د برنامه اجرایی 
با چش��م اندازی گس��ترده تدوین کنند که 
مناف��ع تمام��ی ذی نفعان مانند پرس��نل و 
تامین کنن��دگان و... را درنظ��ر بگی��رد. این 
منافع در کن��ار ارزش هایی که برای تعریف 
یك اس��تراتژی موفق در شرکت وجود دارد 
باید از سوی سازمان مهم تلقی شود، چراکه 
تأثی��ر ارتباطات برن��د و کیفیت خدمات در 
ایجاد وفاداری به برند نقش اساس��ی را ایفا 

می کنند. 
جای��گاه نام تج��اری، در ذهن مش��تری، 
پرس��نل و تمامی ذی نفعان است، از این رو 
این انسان ها هس��تند که به نام های تجاری 
ارزش می بخش��ند. ای��ن جایگاه بخش��ی از 
احساس مشتری نس��بت به برند است، این 
حس در درس��ا از لحظه ورود به فروش��گاه، 
ارتب��اط با نمایندگان برند، خرید محصوالت 

و. . . ادامه می یابد. 

5- ادامه توسعه برند درسا
گسترش برند، برنامه ای کوتاه مدت نیست، 
این گونه فعالیت ها نیازمند حرکت همسو با 

تغییرات بازار است. 
نمون��ه ای��ن فرآیند در برندهای مش��هور 
سراس��ر دنیا نیز دیده می شود و در بسیاری 
از این نمونه ها شاهد موفقیت هایی چشمگیر 

هستیم. 
پ��س از مطالعه برنده��ای جهانی در باب 
توس��عه، ایده خانه درس��ا در س��ال 1392 
ش��كل گرفت. ثم��ره این ایده، فروش��گاهی 
به وس��عت بیش از 2ه��زار متر مربع بود که 
با تالش��ی مستمر در اس��فند ماه 1394 به 
بار نشست. فروش��گاه خانه درسا در خیابان 
ش��ریعتی تهران افتتاح شد و تغییری بزرگ 
را برای درسا رقم زد. این عمارت با سه طبقه 
تماش��ایی از مبلمان و لوازم دکوراتیو منزل، 
تجرب��ه ای لذت بخش را فراه��م می کند. در 
طبقه س��وم خانه درسا، جهت فراهم آوردن 
ساعاتی مفرح، کافه درسا نیز قرار دارد. این 
برند در قلب خانه درس��ا، در راس��تای ثبت 
تجرب��ه ای زیبا در ذهن مش��تریان به وجود 

آمده است.
 در اویل سال 1395 دومین فروشگاه خانه 
درس��ا در مرکز خرید بی نظیر سیتی سنتر با 
فضای بیش از 15٠٠ متر مربع افتتاح ش��د 
و در آخرین روزهای س��ال 1395 س��ومین 
فروشگاه خانه درس��ا در مشهد مقدس آغاز 
ب��ه کار کرد. این فروش��گاه که واقع در بلوار 
سجاد اس��ت در پنج طبقه و با وسعت بیش 
از 25٠٠ مت��ر مربع، چهار برند درس��ا را در 
بر دارد. توس��عه فروشگاهی برند خانه درسا 

امروزه به ٦هزار متر مربع رسیده است. 
همچنین در واپسین روزهای سال 1395 
دومین فروشگاه چرم درسا در اطلس تبریز 
نی��ز آغاز به کار کرد و ای��ن دو افتتاحیه در 
واپس��ین روزهای سال 1395، ادامه فرآیند 

توسعه برای درسا است. 

کالم آخر: 
امید اس��ت درس��ا و تمام برندهای خوب 
ایران��ی بتوانند در پیش��برد ن��ام ایرانی در 
سراسر دنیا، ایران عزیزمان را سربلند کنند، 
زیرا همه م��ا می دانیم خدمتی که یك برند 
برای شهرت کش��ور خود می کند به مراتب 
بیش��تر از خدمتی اس��ت که برای سازمان 

خود انجام می دهد. 

برند درسا زیر ذره بین »فرصت امروز«

گزارش »فرصت امروز« از یک برند ایرانی 

عارضه یابی بازاریابی )گام اول(

در فضای رقابتی، شرکت ها برای اینكه متوجه خطاهای 
بازاریاب��ی خ��ود ش��وند و درک کنن��د فرآین��د بازاریابی 
سازمان ش��ان در چه وضعیت��ی ق��رار دارد از عارضه یابی 

مشكالت بازاریابی استفاده می شود. 
بازاریابی مراحل بسیار پیچیده ای دارد و بررسی تمامی 
مراحل معموال پیچیده و وقت گیر خواهد بود، برای همین 
یكی از رسالت های مدیر بازاریابی شناخت عارضه هاست.

در این مقاله سعی می شود جزییات مفاهیم عارضه یابی 
را بررسی کنیم. 

تحقیقات بازاریابی ش��امل تحقیقات در مورد مش��تری، 
تجزی��ه و تحلیل رقبا، مش��اهده و تحقی��ق محیط بازار، 
وضعیت فعلی کس��ب و کار، بازار کلی، بازار هدف و محیط 

داخلی است. 
در مرحله اول باید مشكالت برنامه بازاریابی را استخراج 
و برنامه س��ند اس��تراتژی بازاریابی ی��ا مارکتینگ پلن را 

بررسی کنیم. 
در ط��رح عارضه یابی برنام��ه بازاریابی ابت��دا تحقیقات 

بازاریابی را بررسی و مشكالت آن را استخراج می  کنیم. 

مراحل عارضه یابی تحقیقات بازاریابی: 
1- تعریف مس�ئله: تحقیق بازاریابی با یك مش��كل و 
مسئله آغاز می شود باید مورد تحقیق واضح باشد و دقیقا 
به اصل موضوع اشاره ش��ده باشد. دقت کنیم موضوع در 

اینجا باید کامال واضح و شفاف باشد. 
2- طراحی روش علمی برای حل مشکل: تحقیقات 
بازار روش های علمی مختلفی دارد. روش های علمی باید 
رعایت ش��ود و دقیقا براس��اس نوع موضوع روش مناسب 

را برگزینیم. 
3-  مشخص کردن طرح تحقیق: استراتژی تحقیق 
را مشخص کنید. چارچوب تحقیق نمونه ها در این قسمت 
جای دارند. بای��د بدانیم باید از کجا تحقیقات بازاریابی را 

شروع کنیم. 
4- تدوی�ن و آماده س�ازی اب�زار پژوه�ش: از چه 
طریقی قرار اس��ت نظر س��نجی کنید. بهتری��ن روش در 
نظرس��نجی های شما چیست؟ یك مرحله خطا در تدوین 
و آماده س��ازی پژوهش انتخاب اش��تباه نظر سنجی است. 
ممكن اس��ت به اش��تباه روش��ی را برگزینی��د که جواب 
تحقیق تان را تغییر دهد، مثال نظر س��نجی با مدیرانی که 

وقت پاسخگویی ندارند از طریق ابزار تلفن.
5- طراحی نمونه: در کجا باید نظر سنجی انجام شود. 
مكان نظر س��نجی کجاس��ت؟ مخاطب نظر سنجی ما قرار 
است چه کس��ی باشد؟ ش��اید انتخاب مكان اشتباه برای 
نظر س��نجی باعث گمراهی ما ش��ده باشد. کدام جمعیت، 

تعداد نفرات و اینكه چطور آنها را انتخاب می کنید. 
6- جم�ع آوری داده ها: از طری��ق مصاحبه چهره به 
چهره یا مصاحبه تلفنی انجام می شود. آیا مخاطب به شما 
راس��ت می گوید؟ یا اگر از اینترنت اطالعات را جمع آوری 
می کنید واقعا اطالعات اینترنت صحیح اس��ت، پس منبع 
جمع آوری اطالعات را بررسی و روش جمع آوری را دوباره 

چك فرمایید. 
7- تجزیه و تحلیل داده ها: چطور و به چه وسیله ای 
نتیجه تفسیر می شود؟ چه کسی قرار است اطالعات را در 
نرم افزارهای آماری Excel/ Spss/ Minitab وارد کند. 
احتمال اشتباهات زیادی حتی در ورود اطالعات و تفسیر 
نتایج در این قس��مت وج��ود دارد. دقت نظر در این مورد 

باعث می شود نقشه راه خود را به اشتباه تدوین نكنید. 
8- تفس�یر تحقیق�ات: دقت کنید در تفس��یر فنی و 
خالص��ه تحقیق��ات بازاریاب��ی درب��اره روش و مفروضات 
اساس��ی و یافته های دقیق تحقیقات، بعضی مواقع سالیق 
ش��خصی وارد تحلیل شده یا تفس��یر به صورت شفاف و 
علمی و زبان قابل فهم بیان نمی شود و گاه نتایج را دچار 

خطا می کند. 

مرحله دوم مرحله پیاده سازی استراتژی بازاریابی است.
بیانیه ماموریت: رس��الت تأس��یس س��ازمان اس��ت؛ 
مس��یری که قرار اس��ت برای رضای��ت و خدمات دهی به 
مشتریان طی کنیم. دقت کنید در انتخاب بیانیه ماموریت 
باید به انگیزش پرس��نل دقت کنیم، چون هر زمان که از 
هدف دور می ش��وند باید با نظر به بیانیه ماموریت اهداف 

سازمان را درک و به سمت آن حرکت کنند.
چش�م انداز س�ازمان: یك هدف بلند مدت و ایده آل 
اس��ت. قرار است دست نیافتنی باش��د، ولی اگر در مسیر 
پیشرفت سازمان به آن رسیدیم ایراد استراتژیكی ندارد و 

باید مجددا چشم انداز اصالح شود. 
اس�تراتژی پیاده سازی: در پیاده سازی استراتژی باید 
منابع انس��انی، منابع هزینه و امكان��ات را در نظر گرفت. 
شرایط اقتصادی و سیاسی نیز در این موضوع تأثیرگذارند. 

 بازی پردازی در ارتباط با مشتری
 ) قسمت اول(

تمام��ی ما تجربه  درگیر ش��دن در یك بازی را داریم. 
هنوز زمان زیادی از همه گیر شدن چند بازی استراتژیك 
روی تلفن های همراه نگذش��ته اس��ت. به راحتی بازی ها 
را نصب می کنیم و تا س��اعت ها س��رگرم آن می شویم و 
ب��ه هیچ وجه متوج��ه گذر زمان ی��ا هزینه هایی که این 
بازی به ما تحمیل می کند نمی ش��ویم. یا درگیر س��ریال 
می ش��ویم و بدون اینكه متوجه باش��یم، ساعت ها جلوی 
تلویزیون وقت می گذرانیم و حواس مان به غذای درحال 
س��وختن، قرار مالقات با دکتر یا گریه کودک مان نیست. 
باید پرس��ید چرا؟ چه چیزی در یك اپلیكیش��ن موبایل 
یا یك س��ریال تلویزیونی وج��ود دارد که تا این حد آنها 
را جذاب می کند؟ جواب س��وال بس��یار س��اده است. در 
همه اینه��ا یك بازی وجود دارد. یك ب��ازی که برای ما 
لذت بخش است. بسیاری از این مجموعه ها از یك قاعده 
به نام Gamification یا بازی پردازی پیروی می کنند! 
در ای��ن مت��ن می خواهیم درباره چیس��تی و هس��تی 
بازی پ��ردازی صحب��ت و ب��ا هم بررس��ی کنی��م چطور 
می توانیم مش��تریان مان را به همین نحو درگیر خودمان 
کنی��م. چطور می توانیم طرحی بریزیم که مش��تریان به 
ارتب��اط با م��ا عالقه مند ش��وند و این ارتباط برای ش��ان 
لذت بخش باش��د. برای ما وقت بگذارن��د، هزینه کنند و 

لذت ببرند! 
در یك جمل��ه، Gamification ی��ا بازی پردازی را 

معنی می کنیم: 
»عل��م به کارگیری مكانیزم بازی برای حل مش��كالت 
و ایج��اد انگی��زه  )مثبت ی��ا منفی( در اف��راد!« در واقع 
می توان گفت هر پروسه تفریح و سرگرمی می تواند یكی 
Gamification یا بازی پردازی باش��د! در کسب وکار 
و ارتب��اط با مش��تریان تان هم هر زمانی که ش��ما از یك 
پروس��ه بازی وار در ارتباط با مش��تریان استفاده کنید، از 

Gamification بازی پردازی استفاده کرده اید! 
اصل مهمی که ای��ن تكنیك از آن پیروی می کند این 
است که باید بتوانید شرایطی را مهیا کنید که کاربران یا 
کارمندان مؤثرتر و بهتر برای ش��ما کار کنند و مشتریان 
بیشتر و بهتر از شما خرید کنند. برخالف زندگی روزمره، 
ب��ازی جذاب و رنگارنگ اس��ت، پرهیجان اس��ت و باعث 
ش��ادی و لذت ب��ردن و احس��اس پیروزی برای انس��ان 

می شود. 
طبیعتا می توان با تكیه بر ایجاد س��رگرمی)fun( و با 
بهره گیری از تكنیك ها و المان های بازی ها، برای اهدافی 
به جز بازی، مثل ایجاد انگیزه برای کاربران یا برای اینكه 
رفتارهای��ی را که مدنظر ماس��ت انجام دهند یا تش��ویق 
کاربران برای مش��ارکت بیش��تر از بازی پردازی استفاده 

کرد. 
مج��دد تأکی��د می کن��م توج��ه داش��ته باش��ید ک��ه 
بازی پردازی، به معنای س��اخت بازی نیس��ت! بلكه یك 
فرآیند اس��ت برای رس��یدن به آم��وزش و تربیت افكار 
و اف��راد ب��رای یك هدف خ��اص، با اس��تفاده از بازی و 
سرگرمی! دقیقا همان چیزی که امروز همه ما، کارمندان 

و مشتریان ما، خسته از روزمرگی به آن نیاز داریم. 
حوزه های بیرونی بازی پ�ردازی: حوزه های بیرونی 
مرب��وط به مواردی اس��ت که به بیرون س��ازمان یا واحد 
تولیدی مربوط می شود؛ مانند حوزه های بازاریابی، فروش 
و مشارکت مشتریان. اگر بخواهیم به مثالی در این مورد 
اش��اره کنیم، Club Psych نام سایتی است که متعلق 
به یك برنام��ه محبوب تلویزیونی به نام psych اس��ت 
که توس��طUSA Network تولید می شد. این برنامه 
چندی پیش س��ایت خود را تغییر داد و به روز ش��د. در 
ای��ن س��ایت المان ه��ای    gamification  به چش��م 
می خورد و از کاربران س��واالتی می ش��د ک��ه در صورتی 
که برنامه ها را دنبال کرده باش��ند می توانند به آنها پاسخ 
دهند. نتایج به دس��ت آمده برای این س��ایت خیره کننده 
ب��ود. ترافیك کل��ی س��ایت 3٠درصد و ف��روش آنالین 
کاالهای��ش تا 5٠درص��د افزایش یاف��ت. در همین حال 
بازدید صفحات توس��ط کاربران 13٠درصد افزایش یافت 
و به اش��تراک گذاری محتوی��ات آن در فیس بوک از مرز 
3٠٠هزار بار گذش��ت و در دس��ترس حدود 4٠میلیون 
بینن��ده قرار گرفت، این درحالی اس��ت ک��ه طبق آمار، 
قبال بینن��دگان این برنامه حدود 4٫5 میلیون نفر بودند. 
معروف ترین مثال ایرانی در این حوزه وب سایت زود فود 
اس��ت. کافی اس��ت طی چند ماه به صورت مس��تمر این 
س��ایت را دنب��ال کنید و ببینید چط��ور از طریق درگیر 
کردن شما در یك سری بازی جذاب شما را قانع می کند 
ت��ا ام��روز هم رژیم خ��ود را کنار بگذاری��د و درحالی که 
می توانید ظرف 15دقیقه از رس��توران همجوار خود غذا 
تهیه کنید، غذای خود را از یك رستوران دورتر و پس از 

یك ساعت تحویل بگیرید! 
درون��ی  حوزه ه��ای  درون�ی:  حوزه ه�ای 
بازی پ��ردازی مرب��وط ب��ه موارد و اش��خاصی اس��ت که 
در داخ��ل س��ازمان حض��ور دارن��د. تكنیك ه��ای بازی 
به��ره وری   درافزای��ش   )Gamification(  پ��ردازی  
)Productivity Enhancement( و منابع انس��انی  
جم��ع کاری   تكنی��ك  و   )Human Resource(
)crowdsourcing( موف��ق عمل کرده اس��ت. دقیقا 

همان حوزه هایی که ما در آن مشكل داریم. 
در مق��االت بع��دی در م��ورد مكانی��ك و دینامی��ك 
بازی پردازی و ش��یوه استفاده از آن در کسب وکار با شما 

صحبت خواهیم کرد. 
ارتباط با نویسنده:
 Email: badiee@crmroom. com
www. crmroom. com

کلیدباشگاه مشتریان

نویسنده: مهدی بدیعی
مدیرعامل اتاق مدیریت ارتباط با مشتری ایران

محمدرضا حمیدی 
Piwee :منبع

مدرس و مشاور کسب و کار

تقریبا همه والدین آرزو دارند کودکان ش�ان نصیحت پذیر باشند؛ کودکانی که تنها با 
یک اشاره کوچک والدین شان ماهیت پیام های چشمی یا اشارات کالمی آنها را متوجه 

شده و رفتار خود را به ویژه در جمع های غریبه اصالح کنند.
 جالب اس�ت که اگر پای صحبت بسیاری از همین والدین بنشینید با حسرت فراوان 
ابراز می کنند که فرزندان ش�ان از مجریان برنامه های ک�ودک، مربی های مهدکودک یا 
مادربزرگ و پدربزرگ ها حرف ش�نوی بیش�تری دارند تا آنها. اگر با خواندن این سطور 
یاد مش�کالت خ�ود و فرزندان تان افتاده ای�د یا تصور می کنید قرار اس�ت یک مطلب 

روانشناسی تربیتی را مطالعه کنید، سخت در اشتباه هستید. 
همه ما کودکان دیروز و بزرگس�االن امروز به لح�اظ تأثیرپذیری از پیام های مختلف 

شباهتی آشکار و شگفت انگیز به کودکان داریم. 
درواقع س�طوح تأثیرپذیری ما از ماهیت آگهی ه�ای بازرگانی بنا بر نحوه انتقال پیام 
متفاوت است. برخی پیام ها متقاعدکننده تر هستند و برخی جذاب تر، برخی کسل کننده 
هس�تند و برخی هم نامفهوم و خنثی. به همین علت است که گاهی مخاطبان در برابر 
ی�ک پیام بازرگانی با انعطاف کامل تأثیر می پذیرند و در برابر تعدادی دیگر از آگهی ها، 

کوچک ترین واکنش خریدی نشان نمی دهند. 
ما بچه های دیروز هم درس�ت مثل کودکان امروزی نسبت به برخی شیوه های انتقال 
پیام لجبازی نش�ان می دهیم، بعضی دیگر از تبلیغات را درس�ت مثل یک عروسک که 
در بس�ته ای پرزرق و برق و خوش رنگ، کادوپیچ در س�ال 1371 درس�ا فعالیت خود را 
توس�ط آقایان امیرکاظم نورمحمدی و شاهین فاطمی آغاز کرد. این فعالیت در ابتدا با 
تولید جاس�ویچی و کمربند از یک کارگاه 30 متری آغاز ش�د. اما از آنجایی که صاحبان 
کس�ب و کار دارای چشم انداز وس�یعی از موفقیت بودند، دیری نپایید که مسیر خود را 
به عنوان برندی خاص پیدا کردند و آنچه اکنون از درسا می شناسید، مرهون تالش هایی 

به قدمت سه دهه از گروه چرم درسا است. 
پس از س�ال ها اهتمام، درسا با تقویت زیرس�اخت ها به چهار برند  )چرم درسا، خانه 
درسا، کافه درسا و تاج درسا( توسعه یافت. اکنون درسا نمونه ای بارز از برندی است که 
پیشرفت را رسالت خود می داند و به تجربه ای خوش برای مشتریانش تبدیل شده است. 
در اسفند ماه 1394 نخستین فروشگاه خانه درسا در تهران افتتاح شد، این فروشگاه 

با وسعت بیش از 2هزار متر مربع در سه طبقه واقع در خیابان شریعتی است. 
در اوای�ل س�ال 95 دومین فروش�گاه خانه درس�ا در مرکز خری�د بی نظیر اصفهان 
سیتی سنتر و به وسعت بیش از 1500 متر مربع و سومین فروشگاه خانه درسا در مشهد 

مقدس و به وسعت بیش از 2500 متر مربع افتتاح شد.
 این فروش�گاه با ش�کوه واقع در بلوار س�جاد، ش�امل تمامی برندهای درسا در پنج 
طبقه اس�ت. هم اکنون خانه درسا با سه فروشگاه در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد 
عرضه کنن�ده تلفیقی از س�بک زندگی اصیل ایرانی و مدرنیته اس�ت. برنامه توس�عه 

فروشگاهی برند خانه درسا امروزه به 6هزار متر رسیده است. 
توسعه برند درسا در سال های اخیر ما را برآن داشت تا به سراغ امیر کاظم نورمحمدی 
ریاس�ت هیأت مدیره گروه چرم درسا برویم و از برنامه های برند درسا بیشتر بدانیم. ، با 
آغوش باز تحویل می گیریم و در برابر بقیه تبلیغات نیز مانند اسباب بازی های تکراری و 
کهنه شده، واکنشی بی تفاوت و سرد نشان می دهیم. آگهی سازان نیز با تکیه بر همین 

اصول در کار خود ناکام یا کامبخش می شوند.
 برخی آگهی س�ازان درست مثل مربی های باسابقه مهدکودک، رگ خواب و قلق های 

مخاطبان را می شناسند و در نتیجه کسب و کاری پررونق دارند،
 اما برخی دیگر چندان توفیقی در جلب نظر مثبت افراد ندارند و در کار خود شکست 

می خورند. در ادامه مطلب به بررسی همین موضوع می پردازیم.
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برای مطالعه 685 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: پورسانت ها براساس کاری که انجام شده و به 
درآمدی ختم شده است، حاصل می شوند و معموالً یا با 
ضریبی از حجم فروش یا براس�اس ریال به دست آمده 
از فروش تعیین می ش�ود. البته ای�ن روش در انگیزش 
کارکن�ان چن�دان مؤث�ر نخواهد ب�ود و بهتر اس�ت از 

پورسانت های انگیزشی استفاده کنید. 

زیرا ممکن اس�ت ویزیتورها حجم�ی از محصوالت را 
بفروش�ند اما بخش عظیمی از آن مرجوع شود بنابراین 
بهتر اس�ت به نوعی پله های رس�یدن به موفقیت را در 
نظر بگیرید و آنها را به طریقی در پورس�انت ویزیتورها 
بگنجانید زیرا دس�تیابی به هدف از همه مهم تر اس�ت 
و نحوه ف�روش و زنجی�ره فعالیت هایی ک�ه باید انجام 
ش�ود تا فروش به صورت س�الم و صحیح صورت بگیرد 
باید در تعیین پورس�انت در نظر گرفته ش�ود. به عنوان 

مث�ال وقتی فروش انجام می ش�ود که سفارش�ی انجام 
ش�ده باش�د، بنابراین می توانید پورس�انت را براساس 
تعداد ویزیت های مثبت باالی 80 درصد کل ویزیت های 
روزان�ه در نظر بگیرید و این تعداد را متغیر قرار دهید. 
در این صورت ویزیتورها سعی می کنند به بهترین نحو 

پورسانت خود را افزایش دهند.
 همچنین می توانید تعداد مش�تریان جذب ش�ده در 
ماه را معیار قرار دهید و برای آن پاداش در نظر بگیرید. 

پورسانت ویزیتوری

سوال: مدیریت یک شرکت تولیدی را بر عهده دارم و قصد دارم برای فروش محصوالتم تعدادی ویزیتور استخدام کنم. به نظر شما پورسانت 
ویزیتورها را چگونه تعیین کنم تا در عملکرد آنها مؤثر باشد؟  کلینیک کسب و کار

تأمین مالی کارآفرینی در تمامی 
کش��ورها با چالش ه��ای مختلفی 
روبه رو است؛ برخی از این چالش ها 
تقریباً در تمامی کشورها مشترك 
اس��ت، اما کش��ور ایران ع��اوه بر 
چالش ه��ای عمومی ای��ن حوزه با 
چالش ه��ای مرتبط با کش��ورهای 
درحال توس��عه و نی��ز چالش های 
اختصاص��ی خ��ود روبه رو اس��ت. 
تأمین  چالش های  به عبارت دیگ��ر 
مالی نوآوری در ایران به سه دسته 

تقسیم می شوند: 
1- چالش های مش��ترك تأمین 
مالی کارآفرینی در تمامی کشورها 
که به ماهیت نوآوری و ریسک های 

موجود در آن بازمی گردد. 
تأمی��ن  وی��ژه  چالش ه��ای   -2
مال��ی کارآفرین��ی در کش��ورهای 
درحال توس��عه ک��ه اختص��اص به 
شرایط بومی و میزان توسعه یافتگی 

هر کشور دارد. 
3- چالش های اختصاصی تأمین 
مالی کارآفرینی که به زیس��ت بوم 
و اکوسیس��تم کارآفرین��ی ای��ران 
مرب��وط ب��وده و بعض��اً ب��ه دلیل 
و ضعف  بین الملل��ی  تحریم ه��ای 
در زیرس��اخت های داخلی، بیشتر 
از سایر کش��ورهای درحال توسعه 

است. 
در  ک��ه  همان گون��ه  البت��ه 
 GEM س��االنه  گزارش ه��ای 
مش��خص اس��ت، ایران در برخی 
م��وارد نی��ز از دیگ��ر کش��ورهای 
و  اس��ت  پی��ش  درحال توس��عه 
دارد.  پیشرفته تری  زیرساخت های 
یک��ی از م��واردی ک��ه در ای��ران 
اقدامات مناس��بی برای آن صورت 
گرفته، »سرمایه گذاری خطرپذیر« 
یا »سرمایه گذاری جسورانه« است. 
ب��ه  جس��ورانه  س��رمایه گذاری 
دلیل ت��وام کردن تأمی��ن مالی با 
هدای��ت و مش��اوره های مدیریتی 
از  نوپ��ا، یک��ی  ب��ه ش��رکت های 
کارآمدتری��ن اش��کال تأمین مالی 
از  بس��یاری  و  اس��ت  ن��وآوری 
ورود  تجاری س��ازی،  چالش ه��ای 
به ب��ازار، بازاریابی، ب��ازارداری و... 
را برای ش��رکت های نوآور برطرف 
می کن��د. این نوع س��رمایه گذاری 
مکمل بس��یاری دیگ��ر از نهادها و 
روش های حمایت از نوآوری است. 

ویژگی های نظام مالی ایران
مجم��ع جهانی اقتص��اد گزارش 
را   2016-2015 رقابت پذی��ری 
منتش��ر کرد ک��ه در ایران گزارش 
ای��ران با 9پل��ه بهبود نس��بت به 

سال گذشته، در جایگاه 74 جهان 
قرارگرفته اس��ت. مجم��ع جهانی 
برای رتبه بندی کش��ورها  اقتصاد، 
در ش��اخص رقابت پذیری جهانی، 
ابتدا آنها را به س��ه دس��ته اصلی 
تقسیم کرده و کشورها را براساس 
می��زان تولی��د ناخال��ص داخل��ی  
)GDP(  برحسب دالر، در هر یک 
از این س��ه دس��ته قرار داده است. 
در این دس��ته بندی مجمع جهانی 
اقتصاد، آن دس��ته از کش��ورهایی 
که بی��ش از 70درصد مواد معدنی 
)متوسط پنج س��ال اخیر( خود را 
صادر می کنند، در مرحله اول قرار 

می دهد.
 

1-مرحله مبتنی بر عوامل
 2- مرحله مبتنی بر کارایی
 3- مرحله مبتنی بر نوآوری

جای��گاه ای��ران در ای��ن گزارش 
بی��ن مرحل��ه اول و دوم توس��عه 
اس��ت. با توجه ب��ه وضعیت ایران 
در مراحل توس��عه به نظر می رسد 
از ظرفیت ه��ای صنعت  اس��تفاده 
س��رمایه گذاری جس��ورانه باید در 
افزای��ش به��ره وری صنایع موجود 
و  طرح ه��ا  راه ان��دازی  طری��ق  از 
شرکت هایی باش��د که هرچه  بهتر 
بتوانن��د صنایع موجود را بهره ورتر 
البته فرصت ه��ای جدید  س��ازند، 
کسب وکار مانند حوزه فناوری های 
اطاع��ات و ارتباطات نیز می تواند 
حوزه تأثیرگذار دیگری برای ورود 
س��رمایه گذاری جسورانه در کشور 

باشد. 
همان گون��ه ک��ه در نم��ودار 1 
مش��خص اس��ت، منابع بانکی در 
ایران بیش��تر در حوزه بازرگانی و 
مسکن تخصیص داده شده و کمتر 

به تأمین مالی فعالیت های تولیدی 
و صنعت��ی اختص��اص می یابد. در 
این میان س��هم بخ��ش نوآوری از 

این منابع بسیار کم است. 

نظام تأمین مالی نوآوری در 
ایران

در ای��ران و در غی��اب نهادهای 
حرفه ای تأمین مالی نوآوری توسط 
بانک، بورس )بهابازار( و. . . و نبود 
نهادهای��ی چ��ون »تأمین ضمانت 
سرمایه گذاری  تسهیات«،  اعطای 
ابزار  جس��ورانه به عنوان مهم ترین 
تأمی��ن مال��ی طرح ه��ای نوآورانه 
)در ده��ه 1380 و نیمه نخس��ت 
ده��ه 1390( مطرح بوده اس��ت. 
قری��ب ب��ه 15 س��ال از ش��روع 
س��رمایه گذارای  نخستین  فعالیت 
می گ��ذرد.  ای��ران  در  جس��ورانه 
فعالیت های رس��می در این حوزه 
از ابت��دای دهه 1380 در کش��ور 
آغاز شده است. هرچند عمده این 
س��رمایه گذاری ها دولتی و وابسته 
ب��ه نهادهای زیرمجموعه ریاس��ت 
جمهوری و وزارتخانه های مختلف 
ب��وده ام��ا از ابتدای ده��ه 1390، 
برخ��ی نهاده��ای نیمه خصوصی و 
وارد  هم  هلدینگ های خصوص��ی 
ای��ن حوزه ش��ده اند حت��ی برخی 
بانک پاس��ارگاد  بانک ه��ا )نظی��ر 
و بان��ک مل��ت( اقدام به تأس��یس 
نهادهای��ی خاص برای این موضوع 
س��رمایه گذاری  جایگاه  کرده ان��د. 
حوزه ه��ای  در  ه��م  جس��ورانه 
»سیاست گذاری« و »تنظیم گری« 
و هم در حوزه های »تسهیل گری« 
و »ارائ��ه خدم��ات« تأمی��ن مالی 
نوآوری رو به رش��د است. اگر یک 
دهه پی��ش تع��داد نهادهای فعال 

در ای��ن ح��وزه کمتر از انگش��تان 
یک دس��ت بودند، امروز حدود 30 
نهاد فعال در حوزه سرمایه گذاری 
جس��ورانه در قالب »انجمن صنفی 
نهادهای  کارفرمایی صندوق ه��ا و 
ایران«   س��رمایه گذاری جس��ورانه 
  )www. IRVC. ir ب��ه نش��انی(
تش��یکل ش��ده اند. از س��وی دیگر 
برخ��ی از هلدینگ ه��ا، بانک ه��ا، 
شرکت ها و س��ازمان ها تاش هایی 
س��رمایه گذاری  راه اندازی  برای  را 
آغ��از  ش��رکتی  درون  جس��ورانه 

کرده اند. 
فرآیند  ای��ن  توس��عه  بااین حال 
مشخص ش��ده  اه��داف  از  کمت��ر 
و  توس��عه  برنامه ه��ای  در 
برنامه ریزی های انجام ش��ده بوده و 
هنوز صندوق های س��رمایه گذاری 
جسورانه سهم درخوری در تأمین 
مالی پروژه های نوآوری در کش��ور 

ندارند. 

شرایط تأسیس صندوق های 
سرمایه گذاری جسورانه

یکی از نقاط عطف تاریخ تأمین 
مالی کارآفرینی در ایران، تصویب 
آیین نامه ه��ای مربوط ب��ه اعطای 
ب��ه صندوق های  رس��می  مج��وز 
جس��ورانه از طریق سازمان بورس 
اوراق به��ادار و ش��رکت فرابورس 
می ش��ود  پیش بین��ی  و  اس��ت 
تغییرات��ی کارا و اثربخش در بازار 
س��رمایه گذاری جس��ورانه ای��ران 

ایجاد کند. 
مربوط��ه،  آیین نام��ه  مطاب��ق 
جسورانه  س��رمایه گذاری  صندوق 
از طری��ق افراد حرف��ه ای مدیریت 
می شود به این معنا که یک شخص 
مدی��ر صندوق  به عنوان  حقوق��ی 

در نظر گرفته می ش��ود. تا سرمایه 
اولی��ه ص��رف راه ان��دازی صندوق 
شود. عاوه بر این، کارمزدی بابت 
هزینه ه��ا در امی��د نام��ه صندوق 
تعریف و به س��رمایه گذاران اعام 
می ش��ود تا در انتها ایده به نتیجه 

و سودآوری برسد. 
 حداقل س��رمایه موردنیاز برای 
صندوق هایی که مجوزهای الزم را 
دریافت کرده اند، حدود 10میلیارد 
تومان در نظر گرفته  شده است که 
10 درص��د آن از طری��ق صندوق 
و مابق��ی در مراح��ل بعدی تأمین 

می شود. 
عمر این صندوق ها هفت س��ال 
تعیین ش��ده اس��ت و بعد از آن یا 
صندوق آم��اده عرض��ه در بورس 
ای��ده یا تجاری س��ازی می ش��ود، 
ب��ه این معنا که تابلوی��ی با عنوان 
ش��رکت های کوچک، متوس��ط یا 
دانش بنیان ایجاد می ش��ود تا این 
صندوق ها در تابلوی فرابورس قرار 

گیرند. 
این صندوق ها  متقاضی تأسیس 
باید فرم درخواس��ت خود را همراه 
ب��ا مدارکی از قبیل تقاضای صدور 
موافقت اصولی تأس��یس صندوق، 
امیدنام��ه  و  اساس��نامه  ط��رح 
صندوق، اطاعات مربوط به ارکان 
و مؤسس��ان پیش��نهادی صندوق 
شامل مش��خصات هویتی و ثبتی 
مؤسسان، متولی، اشخاص کلیدی 
و کمیته س��رمایه گذاری به همراه 
سوابق فعالیت آنها و... به فرابورس 

تحویل دهند. 
معم��وال ظ��رف مدت ی��ک ماه 
نتیجه بررس��ی در خصوص اعطای 
تأس��یس صندوق  اصولی  موافقت 
جسورانه اعام می شود و متقاضی 
باید برای دریافت مجوز تأس��یس، 
یکسری مدارك را به سازمان ارائه 
کند ک��ه از آن جمل��ه می توان به 
اساس��نامه و امیدنامه تکمیل شده 
با اعمال نظرات اصاحی س��ازمان 
و مصوب مجمع مؤس��س صندوق، 
قبول��ی س��مت ارکان صن��دوق و 
تأییدیه بانک مبنی بر واریز س��هم 
نق��دی قیم��ت اس��می واحدهای 
س��رمایه گذاری به حس��اب بانکی 
صن��دوق اش��اره ک��رد. در صورت 
کامل بودن مس��تندات و اطاعات 
تأسیس صندوق  مجوز  ارائه ش��ده 
توس��ط س��ازمان صادر می شود و 
صن��دوق پ��س از دریاف��ت مجوز 
باید ظرف س��ه ماه نزد مرجع ثبت 
شرکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری 
به عنوان صندوق سرمایه گذاری به 
ثبت رس��یده و م��دارك ثبت را به 

سازمان بورس ارائه دهد. 

سرمایه گذاری جسورانه و تأمین مالی کارآفرینی در ایران

نشانه

داستان سرایی و خلق انگیزه 

برای بس��یاری از مدیران ش��رکت ها مهم اس��ت که برای 
کارکنان ش��ان داس��تان مش��ترکی خلق کنند ت��ا منجر به 
یک تصویر ذهنی مش��ترك بین همگان ش��ود. تصویری که 
نش��ان دهد دلیل وجودی ش��رکت چیست؟ این تصویر باید 
س��ر و قلب را همزمان هدف قرار ده��د و به وضوح راهی را 
نمایان کند که شرکت در آن قدم برمی دارد. این تصویر باید 
احساس��ی را در کارکنان ایجاد کند که تا چه حد وجود شان 
مؤث��ر اس��ت. بدی��ن ترتیب این ک��ه فقط به دنبال کس��ب 
س��ود بیشتر باش��یم کافی نیس��ت، اینکه بزرگ ترین ماهی 
در دریاچه باش��یم هم کافی نیس��ت. کدامیک از کارمندان 
می توانن��د صادقانه بگویند از اینکه جیب س��هامداران را پر 

پول می کنند قلبا راضی هستند؟ 
برای افزودن حس ارزش��مندی در افراد یک سازمان، باید 
ارزش یا احساس��ی قوی تر وجود داش��ته باشد که شرکت را 
به جلو س��وق دهد. یک شور محرك. اگر کارکنان بتوانند با 
داستان اصلی شرکت هم  سو شوند می توانند آن را با دیگران 

قسمت کنند. 
همچنی��ن چگونه می توان انتظار داش��ت ک��ه خریداران 
وفاداری داش��ته باشیم که محصول ما را به محصوالت دیگر 
ترجی��ح می دهند، وقت��ی کارکنان ش��رکت خودمان حتی 
نمی توانند توضیح دهند که شرکت شان چه برتری، مزیت یا 

شایستگی  نسبت به شرکت های دیگر دارد؟ 
یک برند ق��وی اگر می خواهد یک اث��ر بلند مدت بر روی 
خریدارانش داش��ته باشد، همیشه از داخل خود شرکت آغاز 
می کند، ازمیان کارکنانش. برای مثال اگر کارکنان ش��رکت 
نایکی، خودش��ان به این باور که میگوید » اراده برای بردن« 
نرس��یده بودند، باوری که به آنه��ا انگیزه می داد که دائما به 
فکر تولید محصوالت ورزش��ی بهتر و جدید تر باش��ند، قطعا 
طولی نمی کش��ید که تمامی تبلیغات فوق العاده ش��ان پایان 
می گرفت و دیر یا زود نتیج��ه منفی می گرفتند. از آنجا که 
کارکنان یک ش��رکت در ارتباط تنگاتنگ با شرکت هستند، 
آنها تنها سفیران مهمی هستند که یک برند می تواند داشته 

باشد. 
استفاده از اصول داستان سرایی به شرکت ها کمک می کند 
که یک تصویر صحیح از کش��مکش ها و مش��کات ترس��یم 
کنند. بدی��ن ترتیب به کارکنان ش��ان، تصویری از آنچه که 
باید با آن از طریق کار گروهی مقابله کنند را نش��ان داده و 
بیان می کند ک��ه برای موفقیت در این میدان چطور باید از 
مهارت ها و در برخی موارد از شجاعت شان بهره ببرند. مسلم 
اس��ت که یک مش��کل و یا کش��مکش که گروهی را تهدید 
می کن��د به تقویت حس با هم بودن آن افراد کمک می کند. 
این موضوع باعث قوی تر ش��دن روح و فرهنگ یک سازمان 
شده و در عین حال پیامی را به محیط بیرونی می فرستد که 
مبین ارزش هایی است که کارکنان از آن تبعیت می کنند. 

با استفاده از داس��تان به عنوان نقطه مرکزی استراتژیک، 
مدی��ران می توانن��د کارکن��ان را با انگیزه تر ک��رده و تصویر 
مناسبی به محیط خارج از س��ازمان بدهند که شرکت شان 

چه تفاوتی با شرکت های دیگر دارد. 
اگرب��ه داس��تان گویی به عن��وان اب��زاری اس��تراتژیک در 
برندس��ازی توجه کنی��م، خواهیم دید که چگون��ه دیدگاه 
س��نتی در رابطه با برند ها به تکامل می رس��د. وقتی مفهوم 
کاس��یک برند با منطق داس��تان گویی ادغام ش��ود، از برند 
به عنوان مجموعه ای از ارزش ها به س��مت برند برای زندگی 

پیش خواهیم رفت. 
ارزش ها به خودی خود و بدون قرار گرفتن در محتوا، تنها 
کلمات هس��تند. چیزهایی که به عقل نزدیک اما از دل دور 
هس��تند. از سوی دیگر وقتی داس��تانی را تعریف می کنید، 
آن واژگان از طری��ق تصاویرقدرتمند، واقعی جلوه می کنند 
و ارزش های ش��ما را دریک محت��وای زنده تر قرار می دهند. 
ناگهان همه، متوجه آنچه می خواهید بگویید می شوند، چرا 
که ش��ما به آنها چیزی را می گویید که در زندگی روزمره با 

آن سر و کار دارند. 
داس��تان اصلی مترادف است با ارزش های یک برند که به 
یک پیام واحد و معنادار تبدیل ش��ده  و در واقع به ش��کلی 

زیباتر و قابل فهم تر خاصه شده است. 
هدف داس��تان اصلی شرکت این اس��ت که یک تصویر از 
داخل و خارج از ش��رکت در م��ورد آن ارائه دهد. درحقیقت 
شما با استفاده از دیدگاه خارجی در رابطه با شرکت، هویت 

آن را مشخص می کنید. 
ای��ن همان چیزی اس��ت که برای یک برن��د قوی حیاتی 
اس��ت. اما قبل از اینکه ش��روع به س��اختن داس��تان اصلی 
ش��رکت کنید باید بدانید که فاصله میان هویت ش��رکت و 

تصور عمومی از آن چقدر است. 
 نکته بسیار مهم این است که شباهت ها و تفاوت های مهم 
وکلیدی میان داده های داخلی و خارجی را شناسایی کنید. 
آی��ا تصویری که در داخل از ش��رکت داری��د با تصویری که 
عموم از آن دارند متفاوت است؟ آیا شباهت هایی میان آنچه 
ش��ما دوست دارید آن گونه دیده شوید و آنچه واقعاً عموم از 
شما می بینند وجود دارد؟ اگر اینچنین است، این شباهت ها 

چه هستند و چرا این گونه اند؟ 

کارتابل

خدمات خود را در چارچوب 
بودجه تان توسعه دهید

ام��روزه اغل��ب ش��رکت ها روی کیفی��ت خدمات خود 
مانورهای قابل توجهی می دهند. بر همین اساس بسیاری 
از کارشناس��ان در بررسی موفقیت ش��رکت های بزرگی 
مانند مرس��دس بنز، توش��یبا و حتی باشگاه های ورزشی 
از قبیل رئال مادرید نقش کیفیت خدمات آنها را مدنظر 
قرار داده اند. مث��ال معروفی در این زمینه وجود دارد که 
50درص��د موفقیت یک ش��رکت را مربوط به محصول و 
نیمه دیگر را در ارتباط مس��تقیم با کیفیت ارائه خدمات 
می داند. اگرچه ارائه خدمات جانبی برای محصوالت یکی 
از مهم تری��ن پیش نیازه��ای رقابت در بازارهای فش��رده 
مدرن اس��ت، با این حال بهتر اس��ت توجه داشته باشیم 
که این خدمات باید در چارچوب بودجه و توان س��ازمان 
ارائه ش��ود. برخاف آنچه در ابتدای امر به نظر می رسد، 
توجه به بودجه ش��رکت تنها محدود به کس��ب وکارهای 
کوچک و نوپا نیست. در واقع هیچ برند بزرگ و معتبری 
را نمی ت��وان یافت که بودجه هر بخش آن از قبل تعیین 

نشده باشد. 
هرچه از عمر ش��رکت و کس��ب وکارتان بگذرد، جنبه 
مالی و اقتصادی اهمیت بیش��تری خواهد یافت. در واقع 
ورشکستگی همراه با یک شرکت کوچک بسیار راحت تر 
قابل جبران است؛ درست برعکس عدم موفقیت همراه با 
ش��رکت های بزرگ. بر همین اساس بهتر است در توسعه 
بخش های مختلف ش��رکت، بهب��ود کیفیت محصوالت و 
خدمات و همچنین انج��ام فعالیت های تبلیغاتی به توان 
مالی ش��رکت نیم نگاهی بیندازیم. در ادامه این ایده قصد 
داریم به بررس��ی چگونگی پیش��برد فعالیت های جاری، 
تحقیقاتی و تبلیغاتی ش��رکت بدون اتکای بیش از اندازه 
ب��ه بودجه ه��ای کان بپردازی��م. الزم به ذکر اس��ت که 
در ایده ه��ای آتی به نحوه اس��تفاده بهین��ه از بودجه نیز 
خواهی��م پرداخ��ت. با این حال هدف اصل��ی ایده حاضر 
تحلی��ل ش��یوه های کاهش اتکا به بودجه های س��ازمانی 

است. 
نخس��تین امری که باید به آن توجه داش��ت، مس��ئله 
ریسک است. متأسفانه هنوز هم در میان بسیاری از افراد 
و در برخ��ی م��وارد بازاریاب های حرف��ه ای، فعالیت های 
بازاریابی به معنای ریسک مطلق شناخته می شود. چنین 
تعریفی شاید در سال های دور کاربردی بوده باشد، با این 
حال اکنون شرایط به کلی دگرگون شده است. شرکت ها 
روی تبلیغات خود ریس��ک )به معنای یاد شده( نخواهند 
کرد. ب��ه عبارت س��اده، بازاریابی پیش��رفته ناظر بر نوع 
خاصی از ریسک اس��ت که در اصطاح »ریسک حساب 
ش��ده« نام دارد. به این ترتیب باید چنین ریسک حساب 
شده ای را به تمام بخش های سازمان تزریق کرد. تنها در 
صورت انجام ریس��ک های حساب شده می توان به کسب 

موفقیت امیدوار بود. 
گام بعدی، دقت در انجام امور حسابداری است. چنین 
نکته ای در ش��رکت های کوچک معموالً ب��ه دلیل انجام 
چنین وظیفه ای توسط افراد نیمه حرفه ای رخ می دهد. در 
واقع جابه جایی بسیار کوچک مبالغ در پروسه حسابداری 
می تواند منجر به بروز خطا در محاسبات شرکت ها شود. 
در مورد برندهای بزرگ و اسم  و رسم دار نکته قابل توجه 
دشواری جمع آوری اطاعات شعبه های مختلف است. با 
این حال در چند س��ال اخیر توس��عه تکنولوژی اینترنت 
و برنامه ه��ای مرتبط با آن )مانند س��رویس های ایمیل( 
کار را برای افراد تا حد زیادی آس��ان ساخته است. توجه 
داشته باش��ید در صورت اس��تفاده از ابزارهای مرتبط با 
اینترنت حتم��اً نکات امنیتی را به منظ��ور جلوگیری از 

سرقت اطاعات تان انجام دهید. 
به عنوان راه��کار پایانی الزم می دانم توجه ش��ما را به 
اهمیت انتشار )داخلی( مقدار فروش، درآمد، سود و ضرر 
جلب کن��م. در واقع صرف نظر از الزام های حقوقی برخی 
از کشورها برای ش��رکت ها مبنی بر انتشار لیست مقدار 
درآمدها، بررس��ی ای��ن امر از منظر درون س��ازمانی نیز 

دارای اهمیت فراوانی است.
 یکی از راه  های عیب یابی یک س��ازمان توجه به میزان 
درآمدها و نحوه کسب آنهاست. بر این اساس و با بررسی 
دقیق درآم��د می توان روی نقاط ضعف ش��رکت تمرکز 

ویژه ای کرد. 

توصیه هایی حرفه ای از مدیران موفق
نکت��ه جالب در م��ورد رعای��ت توصیه ه��ای این ایده 
آن اس��ت ک��ه چنی��ن راهکارهای��ی تنه��ا در ش��رایط 
نامس��اعد ش��رکت ها اتخاذ می ش��ود. این در حالی است 
ک��ه توصیه های ارائه ش��ده عموما ب��رای بهبود مدیریت 
سازمان ها در شرایط عادی و به نوعی پیش گیری از وقوع 
مش��کات وسیع است. بر همین اس��اس بهتر است برای 
دوری از چالش های دش��وار کس��ب وکار توصیه های ذکر 

شده را در شرایط غیر اضطراری نیز به کار بگیرید. 

دکتر مهدی کنعانی
مشاور مالی و سرمایه گذاری

احمدرضا معماریانترجمه: علی آل  علی



رئیس اتاق بازرگانی تهران: 
 سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام

 11 میلیارد یورو بوده است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران میزان سرمایه گذاری 
خارجی انجام ش��ده در کش��ور پس از اج��رای برنامه جامع اقدام 
مش��ترک )برجام( را 11میلیارد یورو اع��ام کرد. به گزارش ایران 
اکونومیس��ت؛ مس��عود خوانساری یکش��نبه در مراس��م امضای 
تفاهم نامه همکاری میان اتاق های بازرگانی تهران و وین در محل 
ات��اق تهران افزود: با توجه به نیاز 50 میلیارد دالری کش��ور، این 
میزان س��رمایه گذاری کافی نیس��ت اما در عین حال پیش��رفت 
چش��مگیری اس��ت. وی حجم فعلی تجارت دوجانبه بین ایران و 
اتریش را س��االنه 377 میلیون یورو ذکر کرد و از روند افزایش��ی 

این تجارت خبر داد. 
رئی��س اتاق بازرگانی، صنای��ع و معادن تهران تصریح کرد پس 
از امضای برنامه جامع اقدام مش��ترک  )برجام( هیأت های تجاری 
زیادی میان دو کشور رفت و آمد کرده اند و اتاق بازرگانی، صنایع و 
معادن ته��ران از 9 ایالت اتریش، میزبان هیأت های تجاری هفت 

ایالت بوده است. 
به گفته وی، 80درصد واردات ایران از اتریش ش��امل کاالهای 
واسطه ای و س��رمایه ای، ماش��ین آالت، محصوالت الکترونیکی و 
شیمیایی است. خوانس��اری با اشاره به بیرون آمدن اقتصاد ایران 
از یک رکود دوساله در سال گذشته، کاهش نرخ تورم و تک رقمی 
شدن آن و پیش بینی رشد اقتصادی 3درصدی برای ایران در سال 
2017 توس��ط صندوق بین المللی پول )آی ام اف( تأکید کرد: دو 

کشور پتانسیل خوبی برای گسترش مناسبات اقتصادی دارند. 
رئیس اتاق تهران گفت: اما با این حال، کماکان با مشکات بانکی 
روبه رو هستیم، هرچند دو بانک اتریشی هم اینک با بانک های ایرانی 
در تعامل هس��تند و مبادالت تجاری انجام می گیرد. خوانس��اری 
چنین روابط بانکی را برای حمایت از همکاری های تجاری آینده 

دو کشور کافی ندانست و خواستار گسترش آن شد. 
وی تصریح کرد: در طول دو س��ال گذش��ته شرکت های ایرانی 
و اتریش��ی در زمینه ه��ای خ��ودرو، تصفی��ه آب، راه آهن، معدن 
و بیمارس��تان همکاری ه��ای خوبی ش��روع کرده ان��د و افزایش 
همکاری های بانکی به طور قطع به گسترش این همکاری ها کمک 
خواهد کرد. یادآور می شود هیأت تجاری وین متشکل از 30 شرکت 
اتریشی در زمینه های مختلف از جمله محیط زیست، فناوری های 
هوش��مند، ورزش، گردشگری، غذا، بهداشت، ساختمان، نرم افزار، 
نفت و گاز، انرژی های تجدید پذیر و آب روز دوشنبه در محل اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران با شرکت های ایرانی 

مذاکرات رو در رو داشتند. 
ای��ران و اتریش دارای روابط گس��ترده و قابل توجه اقتصادی و 
تجاری هس��تند. تحریم های ایران حجم مناسبات میان دو کشور 

را کاهش داد. 
براس��اس آمارهای گمرک ایران، مبادالت  تجاری دو کش��ور از 
س��ال1390 تا پایان 1393 به دلیل این تحریم ها از 818 میلیون 

دالر به 312 میلیون  دالر کاهش یافت. 
براس��اس این آمار از س��ال 1390 تا چهار ماه منتهی به تیرماه 
1394 حجم کل تجارت خارجی میان  ایران و اتریش، رقمی بالغ 
بر 2میلیارد و 258 میلیون دالر بوده که 98.2 درصد از آن مربوط 
به واردات ایران از اتریش  اس��ت. مهم ترین اقام صادراتی ایران به 
اتریش ش��امل محصوالت کش��اورزی و مواد غذایی، غات، میوه، 
س��بزیجات،  داروهای گیاهی، فرش  دستباف، گلیم، قالیچه و. . . و 
مهم ترین اقام وارداتی ایران از اتریش شامل ماشین آالت صنعتی، 
برقی و رایانه ای، لوازم خانگی، دس��تگاه های  گیرنده و فرس��تنده، 
ریل، وس��ایل و تجهیزات راه آهن، مواد شیمیایی، دارو و تجهیزات 

پزشکی و. . . است. 

مقام مسئول کارگری 
ایجاد شغل قبل از سرمایه فضای کسب و کار 

می خواهد
یک مقام مس��ئول کارگری ب��ا بیان اینکه اگر امنیت نباش��د 
سرمایه های داخلی هم به بیرون مرزها فرار می کنند، گفت: برای 
ایجاد اشتغال در کش��ور قبل از جذب سرمایه ها به فضایی آرام و 
مناس��ب برای کسب و کار نیاز داریم. به گزارش ایسنا، داود امیری 
الزمه ایجاد شغل در کش��ور را بهبود فضای کسب و کار دانست و 
گف��ت: معتقدم قبل از جذب س��رمایه های خارجی و داخلی باید 
فضای کس��ب و کار در کشور را س��امان بدهیم. در زمان تحریم ها 
نمی توانستیم پولی را که از محل صادرات عایدمان می شد بگیریم، 
ولی امروز می توانیم. وی با بیان اینکه بهبود فضای کس��ب و کار از 
س��رمایه گذاری  مهم تر است، گفت: اگر فضای مناسب و آرام برای 
کس��ب و کار مهیا شود، هم شغل و کس��ب درآمد حاصل می شود 
و هم س��رمایه گذاران ب��ه دور از هرگونه تن��ش و نگرانی از آینده 
سرمایه های ش��ان را وارد کش��ور می کنن��د. به اعتق��اد این مقام 
مسئول کارگری چنانچه امنیت س��رمایه گذاری در کشور فراهم 
نشود س��رمایه های داخلی هم به بیرون مرزها فرار خواهند کرد. 
وی درباره وعده ایجاد 5میلیون ش��غل توس��ط یکی از نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری ابراز عقیده کرد و گفت: چنین وعده ای 
نمی تواند جنبه عملیاتی بگیرد و بیش��تر حالت تبلیغاتی دارد، اما 

نباید مردم را با چنین حرکت هایی تحقیر کنیم. 
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س��ودای شهرت یا عشق آواز. هر چه باشد 
نمی ت��وان آن را با گردش مالی قابل توجهی 
که در کش��ورمان دارد به عنوان یک صنعت 

شناخت.
 براساس اعام بانک جهانی، صنایع خاق 
مانند موس��یقی در کش��ورهای توسعه یافته 
بی��ن 2 تا 12درصد از تولید ناخالص داخلی 

یک کشور را به خود اختصاص می دهند.
 بانک جهانی در س��ال 2016 میزان سهم 
جهانی تجارت و خدم��ات خاق را بیش از 
900میلی��ارد دالر اعام ک��رده بود، این در 
حالی است که گردش مالی صنعت موسیقی 
در کش��ور نزدیک ب��ه 100میلی��ون تومان 

تخمین زده می شود. 
ب��ه گ��زارش پ��ول نی��وز، از آنجای��ی که 
اجراهای صحنه ای یک��ی از مهم ترین منابع 
کس��ب درآمد در صنعت موس��یقی هستند 
می توان آنها را یک منبع مهم برای تخمین 
می��زان گ��ردش مالی صنعت موس��یقی در 

کشور دانست. 
براس��اس اعام رس��می دفتر موس��یقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در سال 95 
بیش از 1221عدد مج��وز اجرای صحنه ای 

برای موسیقی صادر شده است.
 در بخ��ش فروش اینترنت��ی بلیت اجراها 
تقریبا 70 تا 80درصد این فروش ها از طریق 
س��ایت رسمی فروش ایران-کنسرت صورت 

می گیرد.
 به طور متوس��ط ه��ر کنس��رت به مدت 
س��ه ش��ب اج��را می ش��ود ک��ه میانگی��ن 

استقبال کنندگان آن 1000 نفر است.
 ب��ه صورت کلی هر کنس��رت بین 2هزار 
و 500 تا 3هزار نفر مخاطب دارد. از س��وی 
دیگ��ر مراجع��ه به وب س��ایت های رس��می 
فروش بلیت کنس��رت ها نش��ان می دهد که 
متوس��ط قیمت بلیت 35هزار تومان است. 
اگر میانگین مخاطبان یک کنسرت را 2هزار 
و 500 نفر در نظر بگیریم و میانگین قیمت 
بلیت را 35ه��زار تومان در نظر بگیریم یک 
حساب س��اده سرانگشتی به ما می گوید که  
در کمترین حالت میزان درآمد یک کنسرت 

بین 70 تا 80میلیون تومان می شود.
 قیم��ت بلیت های یک کنس��رت پاپ در 
»س��الن میاد نمایش��گاه« یا »برج میاد« 
بی��ن 30 تا 100ه��زار تومان اس��ت، یعنی 

عدده��ای 40، 45، 55 و 60 هزار تومان و... 
نیز در محدوده قیمت ها وجود دارد. 

ب��ا ی��ک میانگین گیری به رق��م میانگین 
می رسیم.کنس��رت های  توم��ان  65ه��زار 
موسیقی س��نتی نیز قیمت های 25 تا 120 
 هزار تومان دارند که باز میانگین ش��ان، عدد

 65 هزار تومان می شود.
 اگر یک کنس��رت با سالن پر برگزار شود، 
می ت��وان با ضرب ع��دد 65ه��زار در تعداد 
صندلی های این دو س��الن ب��ه میانگینی از 
کل مبلغ دریافتی از مخاطبان یک کنسرت 

در یک سانس دست پیدا کنیم.
 ای��ن مبلغ بدون کس��ر هزینه ها و س��ایر 

موارد است.
 عاوه بر فروش بلیت خوانندگان از محل 

اسپانسرینگ هم کسب درآمد می کنند.
 در م��ورد برندهای خارج��ی آمار و ارقام 
اسپانس��رینگ بسیار باال اس��ت اما برندهای 
داخل��ی بین 80 ت��ا 120 میلیون تومان در 

شب هزینه تبلیغات پرداخت می کنند. 
به عبارتی برگزاری یک کنس��رت متوسط 
ب��ا ی��ک اسپانس��ر داخل��ی بی��ن 300 ت��ا 
350میلی��ون تومان از محل اسپانس��رینگ 

برای تهیه کننده درآمدزایی می کند. 
ب��ا تم��ام ای��ن تفاس��یر برگ��زاری ی��ک 
کنس��رت هزینه های بسیاری هم برای گروه 

برگزار کننده دارد.
 یک کنس��رت به صورت معمولی باید در 
یک س��الن مناس��ب و در یک نقطه مشهور 

برگزار شود. 
سالن های ش��ناخته ش��ده و سطح باالی 
ش��هرها ب��ا توج��ه ب��ه کیفیتی ک��ه دارند 
هزینه های باالیی را هم برای برگزارکنندگان 

به وجود می آورند. 
ب��رای مثال س��الن ب��رج می��اد یکی از 
سالن هایی است که بیشترین میزان برگزاری 
کنس��رت ها را به خود می بیند. این سالن در 
سال گذشته ش��بی 20 تا 30میلیون اجاره 

داده می شود. 
با احتس��اب برگزاری سه شب کنسرت در 
این سالن فقط 90میلیون باید هزینه سالن 

پرداخت کرد. 
نکته اینجاست که به ازای تمدید هر شب 
بین 20 ت��ا 30درصد از هزینه ه��ای اجاره 
سالن کم می شود و در این صورت است که 

خوانندگان تمایل بس��یاری برای حضور در 
این سالن ها پیدا می کنند. 

اما با تمام این تفاسیر، برای برگزاری یک 
کنسرت در س��الن های درجه یک شهر باید 
ب��ه صورت مس��تقیم قیمت بلیت ه��ا را باال 
برد که این موض��وع در قیمت های 65هزار 
تومان��ی بلیت های ب��رج میاد ی��ا اریکه به 

خوبی قابل مشاهده است. 
البت��ه این ع��دد بیش��تر در رن��ج قیمت 
متوس��ط قرار می گی��رد، اما برگ��زاری یک 
کنس��رت فق��ط من��وط ب��ه داش��تن یک 
خواننده و یک س��الن نیست تهیه کنندگان 
برای برگزاری کنس��رت ها به مجموعه ای از 
مجوزها نیاز دارند که مجموعه ای از هزینه ها 

را برای برگزارکنندگان به وجود می آورد. 
درخواست برگزاری کنسرت، نامه تأییدیه 
سالن برای برگزاری کنسرت، فرم های تعهد 
خواننده و تهیه کننده و سرپرس��ت و لیست 
قطعات باید به دفتر موس��یقی ارائه شود. در 
همین زمان بای��د موافقت های الزم از اداره 
اماکن و ی��گان حفاظت فیزیک��ی ناجا اخذ 
ش��ود و در نهایت، تمام این م��وارد به برگه 

مجوز کنسرت تبدیل می شود. 
در طول این مراح��ل، مهم ترین هزینه ای 
که تهیه کنن��ده پرداخت می کند، مربوط به 
پیش پرداخت سالن است، زیرا سالن ها پس 
از دریافت پیش پرداخت، نامه تأیید برگزاری 

را صادر می کنند. 
ب��ه ازای س��یکل اداری و نامه نگاری های 
مرب��وط در دفت��ر موس��یقی ی��ا حراس��ت، 

پرداختی وجود ندارد. 
عقد قرارداد با یگان حفاظت فیزیکی ناجا 
و پرداخ��ت به اداره اماکن بعد از این مراحل 

قرار دارد. 
هزینه ه��ای مربوط به سیس��تم صوتی و 
نورپ��ردازی و تجهی��زات و تکنیس��ین های 
مرب��وط به آنها ه��ر کدام ح��دود 2میلیون 
تومان برای هر س��انس می شود و پرداختی 
به اداره اماکن نیز از این هم بیش��تر اس��ت. 
البت��ه باید عاوه بر ای��ن مبلغی هم به اداره 
اماکن پرداخت ش��ود ک��ه این رقم بین 4 تا 
4.5 میلیون تخمین زده می شود. یک گروه 
برگزار کننده کنسرت از خواننده، نوازندگان 
تش��کیل شده که به اهمیت یک تهیه کننده 

دور هم جمع می شوند.

 در ای��ن میان تأمی��ن هزینه های تمامی 
بخش ها به عهده تهیه کننده است. به همین 
دلی��ل پرداخت دس��تمزد خواننده هم برای 
اجرای هر شب باید در متن قرارداد کنسرت 

تعیین شود.
 خواننده ه��ا بس��ته به می��زان محبوبیت، 
ش��هرت و... مبال��غ متفاوت��ی را دریاف��ت 

می کنند. 
عوامل متعددی در نوسان این مبلغ دخیل 
اس��ت، ولی گروه های موس��یقی ب��رای هر 
س��انس مبلغی بین 20 تا 30میلیون تومان 

را دریافت می کنند. 
در اص��ل می ت��وان برای یک ش��ب اجرا، 
عدد تقریب��ی 50میلیون توم��ان را در نظر 
گرفت که این مبلغ به خواننده و نوازنده ها و 
نوازنده ه��ای مهمان احتمالی اختصاص پیدا 

می کند. 
البت��ه در مواقعی خواننده های پرطرفدار و 
بس��یار مشهور تا 42میلیون برای هر سانس 
اجرا هم از تهیه کنندگان در خواس��ت پول 

کرده اند.
 با احتس��اب اجرای س��ه ش��ب کنسرت 
به طور متوس��ط یک خواننده 120 میلیون 
تومان درآمد حاصل می کند که تقسیم این 
عدد به س��ال عددی نزدی��ک به 10میلیون 

تومان را به دست می آورد.
 اما نکته قابل توجه در این میان برگزاری 
دو یا س��ه دوره ای کنس��رت در ش��هرهای 
مختلف است که به میزان دستمزد و درآمد 

خوانندگان کمک می کند.
 از س��وی دیگ��ر بس��یاری از خوانندگان 
مش��هور وارد عرصه مدلینگ ش��ده و از این 
بخش ه��م درآم��د قابل توجهی را کس��ب 

می کنند.
 نگاهی اجمالی به برگزاری یک کنس��رت 
نش��ان می دهد هزینه های آن بسیار باالست 
و ش��اید بتوان گفت که بیش��ترین س��ود را 
خوانندگان از برگزاری یک کنسرت می برند. 
یک حس��اب سرانگشتی نش��ان می دهد که 
بی��ن 150 ت��ا 180 میلیون توم��ان هزینه 
برگزاری کنسرت برای تهیه کنندگان است. 
از سوی دیگر برگزاری یک کنسرت متوسط 
ب��ا خوانن��ده ای درجه اول با وجود داش��تن 
اسپانسر، 350 تا 400میلیون تومان درآمد 

دارد. 

گزارشی از گردش مالی یک شغل فرهنگی

درآمد 400 میلیونی برگزاری یک کنسرت 
دستمزد 120 میلیونی خواننده از 3 شب اجرا

اخبار

نخستین آزمایشگاه کسب وکار 
راه اندازی می شود

نخس��تین آزمایش��گاه حوزه علوم اجتماعی در زمینه 
کسب و کار در دانشگاه تهران راه اندازی می شود.

 به گزارش ایسنا، در حاشیه مراسم معرفی شش طرح 
برتر پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران تفاهم نامه ای با 
موضوع راه اندازی آزمایشگاه کسب و کار بین پارک علم و 
فناوری تهران و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به امضا 
رسید. با امضای این تفاهم نامه نخستین آزمایشگاه علوم 

اجتماعی در حوزه کسب و کار راه اندازی می شود.
 عاوه بر آن ش��ش ش��رکت برتر پارک علم و فناوری 
دانش��گاه تهران براساس سه ش��اخص مالی، تکنولوژی و 

منابع انسانی گرید یک را دریافت کردند. 

ایمن سازی محیط کسب و کار با 
راه اندازی مرکز داوری

محس��ن محبی، دبیرکل مرکز داوری ات��اق تهران در 
مراس��م افتتاح مرکز داوری ات��اق بازرگانی تهران با بیان 
اینک��ه مبادرت به ام��ر داوری پیش از ه��ر چیز محتاج 
آموزش اس��ت، گفت: این مس��ئله یک امر فوق تخصصی 
بوده در حالی که سال هاست در ایران آحاد جامعه درباره 

داوری صحبت و اظهار نظر می کنند.
 ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، محبی اذعان 
داش��ت: تروی��ج ام��ر داوری نیازمند آم��وزش کاربران، 
پرداخت دس��تمزد ب��رای آن و مقررات انضباطی اس��ت 
در حالی که بس��یاری از فعاالن اقتصادی کش��ور تصویر 
صحیح��ی از داوری ندارند، همچنی��ن این مرکز قانون و 
قواعد خاص خود را داش��ته و از صاحیت عام برخوردار 

است. 
وی عنوان کرد: درصورتی که اتاق های بازرگانی بتوانند 
خدم��ات الزم را به فعاالن اقتصادی و تجاری ارائه کنند، 
ریس��ک معامات کاهش یافته، اس��رار تج��اری فعاالن 
اقتصادی محرمانه مانده و سود نهایی در حاکمیت کشور 

افزایش می یابد.
 دبی��ر کل مرکز داوری اتاق بازرگان��ی تهران در پایان 
گفت: کاهش ریسک سیاسی کشور و ایمن سازی محیط 
کسب و کار داخلی از جمله مزایای دیگر راه اندازی مرکز 

قضایی اتاق های بازرگانی محسوب می شود.
 

رابطه ایران و چین به سمت 
سرمایه گذاری مشترک برود

اعضای اتاق مش��ترک ایران و چین در همایش تجاری 
با فعاالن صنعت نفت و گاز چین، بر سرمایه گذاری چین 

در ایران با هدف ایجاد اشتغال تأکید کردند. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری اتاق ای��ران، رئیس اتاق ایران 
و چین در این نشس��ت با بیان اینکه دو کش��ور در طول 
تاریخ همواره روابط تجاری، اجتماعی و فرهنگی بسیاری 
داش��ته اند، گف��ت: بع��د از انقاب اس��امی، دولت ایران 

توسعه روابط با چین را مهم شمرده است. 
اس��داهلل عس��گراوالدی اضافه کرد: روابط تجاری ایران 
و چی��ن از 200 میلی��ون دالر در س��ال های ن��ه چندان 
دور، ب��ه 50 میلیارد دالر در حال حاضر رس��یده اس��ت. 
عس��گراوالدی از هدف گذاری س��االنه 60 میلیارد دالری 
برای توس��عه رواب��ط ایران و چین س��خن گفت و الزمه 
رس��یدن به این هدف را رفع پاره ای از مشکات بانکی و 

صدور روادید عنوان کرد. 
رئیس اتاق مش��ترک ایران و چین مس��ائل بانکی را از 
مهم ترین مش��کات بر سر راه توسعه روابط ایران و چین 
عنوان کرد و گفت: ما از بانک های بزرگ چینی گله داریم 
چرا که تحت تاثیر تحریم ها، روابط بانکی خود را با ایران 

گسترش نمی دهند.
 عس��گراوالدی همچنی��ن ص��دور ویزا ب��رای فعاالن 
اقتصادی ایرانی را مش��کل دیگر بر سر راه توسعه روابط 
عنوان و بر تس��هیل صدور روادید برای تجار ایرانی تأکید 
ک��رد. رئیس اتاق مش��ترک ای��ران و چین ل��زوم ارجاع 
اختاف��ات میان تجار دو کش��ور به مراک��ز داوری را هم 
م��ورد توجه ق��رار داد و گفت: در تج��ارت اختاف پیش 
می آید. تجار ایران و چین برای رفع این مشکات، قبل از 
رفتن به محاکم و دادگاه ها باید به داوری مراجعه کنند و 

مشکات را در آنجا حل کنند. 
عس��گراوالدی همچنین بر س��رمایه گذاری مش��ترک 
میان ایران و چین تأکید کرد و گفت: ایران با 15 کش��ور 
همسایه است و ما می خواهیم در کنار رابطه خریدوفروش 
با چین، س��رمایه گذاری مشترک و تولید کاال در ایران و 
توزیع آن در کش��ورهای همسایه ایران را هم در اولویت 

قرار دهیم. 

گزارش 2

شرح هزینه ها  قیمت به تومان

اجاره سالن برای هر شب 30 تا 40 میلیون

عوارضی اداره اماکن 4 تا 4 و نیم میلیون

دستمزدگروه نوازندگان)در موسیقی سنتی( 50 تا 60 میلیون

دستمزد گروه نوازندگان )موسیقی پاپ( 25 تا 30 میلیون

دستمزد خوانندگان 100 تا 120 میلیون

هزینه های جانبی 2 تا 3 میلیون
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محم��ود واعظی تاکید دارد که دولت 
دسترس��ی آزاد به فضای مج��ازی را از 
جمله حق��وق ش��هروندی می داند و بر 
همین اس��اس با جدیت ایستاده  تا هیچ 
دستگاهی نتواند برای دسترسی مردم به 

فضای مجازی مشکل تراشی کند. 
وزیر ارتباط��ات به تش��ریح اقدامات 
دولت یازدهم در حوزه فضای مجازی و 
زیرساخت های آن پرداخت و بحث فیبر 
نوری و واگذاری آن، ایجاد ش��بکه های 
مجازی بومی و استقرار دولت الکترونیک 
را از جمله برنامه ه��ای وزارت ارتباطات 
دول��ت دوازده��م در ص��ورت ریاس��ت 

جمهوری حسن روحانی دانست. 
وی در عی��ن ح��ال از ت��اش دولت 
برای جلوگیری از قطع اینترنت در ایام 

انتخابات خبر داد. 
محمود واعظی در ابتدای صحبت های 
خ��ود در توضی��ح اقداماتی ک��ه دولت 
یازده��م در حوزه فض��ای مجازی انجام 
داده اس��ت، اظهار کرد: در دولت قبل ما 
جزو منتقدان برخی تصمیم گیری ها به 
شمار می رفتیم، اما به دلیل مصالح نظام 
هم��واره جزو مجموعه های��ی بودیم که 
سکوت کرده و بس��یاری از دیدگاه های 
خ��ود در حوزه ه��ای مختل��ف مانن��د 
اقتصاد، سیاس��ت خارجی و . . . را بیان 

نمی کردیم. 
وی عنوان کرد: البته اگرچه ما در آن 
دوره با نحوه کارکرد دولت و مدیریت آن 
مشکات متعددی داشتیم، اما زمانی که 
بر سر کار آمدیم تازه متوجه شدیم تا چه 
اندازه نس��بت به دولت قبلی خوش بین 
بوده ایم، چراکه مس��ائل بس��یار بیش از 
آنچه ما فکر می کردیم به  هم ریخته بود 
و در حوزه ه��ای مختلف اقداماتی مانند 
بی قانونی و کار بدون کارشناسی صورت 
گرفت��ه در دولت نه��م و دهم معضات 

متعددی به همراه داشت. 
وزیر ارتباطات دولت یازدهم افزود: از 
سوی دیگر در ابتدای کار نگاهی بسیار 
تنگ نظران��ه ب��ه ح��وزه ICT و فضای 
مجازی وجود داش��ت؛ ب��ه این معنا که 
بس��یاری بدون آنکه وضعیت این حوزه 
در دنیا را مطالعه کرده و از س��هم آن در 
تولید ناخالص ملی اطاع داشته باشند، 
بدون آنکه از تاثیر این حوزه در توس��عه 
کس��ب و کارهای الکترونیک و اشتغال یا 
ارتقای دان��ش بدانند، بدون آنکه بدانند 
ای��ن عرصه چه تاثی��ری در بهره وری و 

مبارزه با فس��اد و جعل و تبعیض دارد، 
نسبت به آن موضع گیری می کردند. 

وی ادامه داد: به همین دلیل در دولت 
گذشته نه تنها برای این بخش بودجه ای 
اختصاص داده نمی ش��د بلکه حتی در 
ماه ه��ای پایانی دولت پا را از این مرحله 
نیز فراتر گذاش��ته و تصمی��م به ادغام 
این وزارتخانه با وزارت راه و شهرس��ازی 
داش��تند؛ تا جایی که حتی در دوره ای 
وزیر ICT نیز عزل ش��ده و برای مدتی 
وزیر راه و شهرس��ازی سرپرست وزارت 

ارتباطات شد. 
واعظی افزود: ای��ن اتفاقات در حالی 
رخ داد که خوشبختانه کارشناسانی که 
در وزارت ارتباطات حضور داشتند اهل 
تحقیق بوده و فضای مجازی را در ایران 
و دنیا شناخته و نقش آن را می دانستند. 
ب��ه همین دلی��ل ای��ن مطال��ب را به 
نمایندگان مجل��س و دفتر مقام معظم 
رهبری منتقل کردند و با حمایت دفتر 
رهبری و مجلس برخاف تمایل دولت 

قبل این وزارتخانه ادغام نشد. 
وزی��ر ارتباطات همچنین عنوان کرد: 
ما وارث چنین شرایطی بودیم. از سوی 
دیگر چشم انداز ۲۰ ساله گویای آن بود 
که باید در بخش فناوری جزو کشورهای 
اول منطقه باش��یم، اما طی س��ال های 
گذشته کشورهای دیگر با سرعت در این 
حوزه سرمایه گذاری و رشد کرده بودند و 
ما در این عرصه وضعیت خوبی نداشتیم. 

وی ادامه داد: پس از طرح این موضوع 
با ریاست جمهوری با شناختی که ایشان 
از فضای بین الملل داش��تند و اعتمادی 
که به کار کارشناس��ی نزدش��ان وجود 
داش��ت، دیدگاه های م��ا پذیرفته و این 
موضوع در اولویت های دولت قرار گرفته 
و دست ما باز گذاشته شد و حمایت های 
کافی نیز به عم��ل آمد تا در این بخش 
و  طراح��ی  توس��عه ای  سیاس��ت های 

پیگیری شود. 
واعظی افزود: این اتفاقات در شرایطی 
رخ داد ک��ه ف��روش نف��ت م��ا زیر یک 
میلیون بشکه در روز و قیمت آن نیز به 
س��رعت در حال کاهش بود. در چنین 
ش��رایطی این نگرانی وجود داش��ت که 
دولت چگونه از پس مخارج اساس��ی و 
ضروری کش��ور مانند یارانه ها یا حقوق 
کارمندان برخواهد آمد؟ با این وجود در 
تمام این مدت سیاس��ت های توسعه ای 
دول��ت در بخش ICT دنبال ش��د و ما 
توانستیم زیرساخت های مدنظر خود را 

تامین کنیم. 
 

پیشرفت سه برابری دولت 
الکترونیک

ای��ن عضو کابین��ه اقتص��ادی دولت 
همچنین ب��ه بحث دول��ت الکترونیک 
اش��اره کرد و گف��ت: راه ان��دازی دولت 
الکترونیک از گذش��ته یکی از آرزوهای 
کش��ور ب��وده و در دولت ه��ای مختلف 

وزارت ارتباط��ات روی این موضوع کار 
کرده ب��ود، ولی پیش��رفت چندانی در 
این حوزه صورت نگرفته و تا آغاز دولت 
یازده��م در ای��ن حوزه تنه��ا ١١ درصد 
پیشرفت ایجاد شده بود، اما اکنون این 
طرح به پیشرفت ١۰۰ درصدی رسیده و 
تمام زیرساخت های مربوط به آن آماده 

شده است.
 البت��ه الزم اس��ت در ای��ن ح��وزه 
دستگاه های مختلف نیز اقدام به انتشار 
اطاع��ات خود کنند ک��ه تاکنون تنها 
۳۵ درصد دس��تگاه ها در این حوزه ورود 
کرده اند که قطعا انتظار ما به مراتب بیش 
از این ب��وده و تاش داریم پس از پایان 
هیاهوهای انتخابات فاز اول این پروژه را 

بهره برداری کنیم.
 

باز هم موقع انتخابات اینترنت 
قطع خواهد شد؟ 

واعظی در پاسخ به سوالی در خصوص 
اینکه در دوره های قبلی انتخابات ریاست 
جمهوری شاهد قطع اینترنت در کشور 
بودیم، آیا در این دوره نیز تاش��ی برای 
ای��ن موضوع رخ داده؟ توضیح داد: یکی 
از دالیل قطع دسترسی اینترنت آن بود 
که ظرفیت پهنای باند موجود در کشور 
برای دسترس��ی تعداد ب��االی کاربران 
کفایت نمی کرد و شبکه به نوعی مختل 
می شد، اما اکنون ظرفیت به قدری باال 
رفته که هر چه میزان اس��تفاده افزایش 

یابد هن��وز ظرفیت برای دسترس��ی به 
اینترن��ت وجود دارد. ضم��ن آنکه ما در 
این دولت با جدیت ایس��تاده ایم تا هیچ 
دستگاهی نتواند برای دسترسی مردم به 

فضای مجازی مشکل سازی کند. 

 پرتاب ماهواره مخابراتی ناهید 
پیش از پایان دولت

وی در بخ��ش پایان��ی صحبت ه��ای 
خود نیز به بحث ماهواره ها اش��اره کرد 
و ب��ا تاکید بر تاثیر برجام در پیش��رفت 
ای��ن بخش، بیان ک��رد: امور تحقیقاتی 
چند ماهواره سنجشی در گذشته انجام 
ش��ده بود، اما باید توجه داشت در دنیا 
هم روند کار به این ش��کل اس��ت که تا 
زمانی که ماهواره ها النچ نش��ده و از آنها 
بهره ب��رداری نش��ود، تحقیقات تکمیل 
شده به شمار نمی رود. بر همین اساس 
ما مرحله دیگری را پشت سر گذاشته و 
تاش داریم تحقیقات را به مرحله عمل 

یا پرتاب نزدیک کنیم. 
وی ادامه داد: بر این اساس اکنون دو 
ماهواره آماده وجود دارد که یکی از آنها 
ماهواره سنجشی »امیرکبیر« و دیگری 
ماهواره مخابراتی »ناهید« است که بیش 
از ۹۷ درصد امور مربوط به آن انجام شده 
و امیدواری��م در ماه رمضان یا پس از آن 

این ماهواره ها پرتاب شوند. 
واعظی همچنین از تکمیل ۹۵ درصد 
ام��ور مربوط به ماه��واره امیرکبیر خبر 
داد و در عین حال یادآور ش��د: ماهواره 
»دوستی« دیگر ماهواره سنجشی است 
که در دولت یازدهم و پژوهشگاه فضایی 

امور مربوط به آن دنبال شده است. 
وی در عین حال با اش��اره به جدایی 
سازمان فضایی از بدنه وزارت ارتباطات 
گفت: طی سال های گذشته برای مدتی 
سازمان فضایی از بدنه وزارت ارتباطات 
جدا ش��ده بود که با کمی تاخیر مجددا 
در ابتدای دولت تدبیر و امید این بخش 
به وزارت ارتباطات پیوس��ت. بر همین 
اس��اس م��ا ماموری��ت داش��تیم که دو 
ماهواره ملی را که ١۰۰ درصد آنها بومی 

باشد رونمایی کنیم. 
از  همچنی��ن  ارتباط��ات  وزی��ر 
پیگیری های سازمان صدا و سیما برای 
طراحی یک ماهواره خاص این سازمان 
خب��ر داد و اف��زود: امور مرب��وط به این 
ماه��واره نیز در حال پیگی��ری و انجام 

است. 

خبرتالش برای قطع نشدن اینترنت در ایام انتخابات

بررسی ساماندهی فضای مجازی در 
شورای تخصصی حوزوی

در ش��ورای تخصصی حوزوی با توجه به وضعیت فعلی 
»فضای مجازی« اعضای مجمع خواس��تار س��اماندهی و 
مدیریت این فضا توس��ط سازمان های مربوطه و در رأس 
آنها ش��ورای عالی فض��ای مجازی و مرک��ز ملی فضای 

مجازی شدند. 
 به گزارش ش��ورای عالی انق��اب فرهنگی،  هفتادمین 
جلس��ه مجمع ش��ورای تخصصی حوزوی ش��ورای عالی 
انقاب فرهنگی به ریاست حجت االسام حمید پارسانیا 
و با حض��ور امیر خوراکیان، مع��اون محتوای مرکز ملی 
فض��ای مج��ازی در محل دبیرخانه این ش��ورا در ش��هر 

مقدس قم برگزار شد. 
در این جلس��ه و با توج��ه به وضعی��ت فعلی »فضای 
مجازی« اعضای مجمع خواس��تار ساماندهی و مدیریت 
این فضا توس��ط س��ازمان های مربوط��ه و در رأس آنها 
ش��ورای عالی فضای مجازی و مرک��ز ملی فضای مجازی 

شدند. 
همچنی��ن در ای��ن جلس��ه، گ��زارش بررس��ی آماری 
وضعیت اس��تفاده کاربران فضای مجازی در کشورمان و 
سایر کشورهای جهان و همچنین وضعیت جست وجوی 
واژه ها در موتورهای جس��ت وجو مانند گوگل، یاهو و. . . 
و میزان اس��تفاده از نرم افزارهای پیام رسان مانند توییتر، 
فیس بوک، تلگرام و. . . همچنین فهرس��تی از سایت های 

پربازدید ارائه شد. 
پس از ارائه این گزارش و تحلیل آمارهای ارائه ش��ده، 
اعضای مجم��ع پیش��نهادها و نظرات خ��ود را پیرامون 
س��اماندهی فض��ای مج��ازی در دو بخ��ش نرم افزاری و 
تولید محتوا ارائه کردند که اهم آن به ش��رح ذیل است: 
ضرورت راه اندازی ش��بکه ملی اطاعات، تعریف و اجرای 
طبقه بن��دی برای دسترس��ی به فضای مج��ازی با توجه 
به س��ن بازدید کنندگان، تدوین پیوس��ت فرهنگی برای 
فض��ای مجازی و حمایت از تولی��دات بومی و داخلی در 

این بخش. 
اعض��ای  پیش��نهادهای  و  نظ��رات  ارائ��ه  از   پ��س 
مجمع ش��ورای تخصص��ی حوزوی ش��ورای عالی انقاب 
فرهنگ��ی، امیر خوراکی��ان، معاون محت��وای مرکز ملی 
فضای مجازی به تش��ریح راهکارهای س��اماندهی فضای 
مج��ازی کش��ور از طری��ق ارتباط مناس��ب مرکز فضای 
مجازی ب��ا مراکز حوزوی، تربیت نیروی انس��انی متعهد 
و متخص��ص در حوزه فض��ای مجازی، تولی��د محتوای 
مناس��ب و جلوگیری از درج محتوای غیر مجاز در فضای 
مج��ازی، پاس��خگویی به ش��بهات فرهنگ��ی و اعتقادی 
 در فض��ای مج��ازی و ضرورت آموزش و فرهنگ س��ازی 

مناسب در استفاده از اینترنت پرداخت. 
 در پای��ان نی��ز مق��رر ش��د کارگروه��ی مش��ترک با
 اس��تفاده از ظرفی��ت نهاده��ای ح��وزوی و مرکز ملی 
 فضای مجازی در راس��تای اجرایی س��ازی پیش��نهادات

 مطرح شده، تشکیل شود. 

خبر

 »سجاد« سامانه  علمی دولت
 الکترونیک شد

معاون دولت الکترونیک س��ازمان فناوری اطاعات، س��امانه 
جام��ع امور دانش��جویان را یکی از موارد تحقق توس��عه دولت 
الکترونیک دانس��ت ک��ه دیتابیس آن آماده ش��ده و داده های 

دانشگاهی به تدریج وارد آن می شود. 
رضا باقری اصل با اش��اره به تحقق توسعه دولت الکترونیک 
بر بستر شبکه ملی اطاعات در سازمان امور دانشجویان وزارت 
عل��وم، تحقیقات و فناوری، از رونمایی فازهای ۳ و ۴ س��امانه 

جامع امور دانشجویان )سجاد( در روزهای اخیر خبر داد. 
باقری اصل ضمن تش��ریح علل شکل گیری این سامانه اظهار 
کرد: برای الکترونیکی کردن اس��تعامات در وزارت علوم، یکی 
از مهم ترین موارد، اس��تعام مدارک تحصیلی از دانشگاه هاست 
که تعداد آنها بس��یار زیاد است. با بررسی سرویس های وزارت 
علوم، س��رویس های دولت را به ١۰ دس��ته تقسیم کردیم که 
یکی از آنها، س��رویس ثبت داده های کان بود و متوجه شدیم 
وزارت علوم پایگاه داده دانش��جویی، فارغ التحصیان و مدارک 

را ندارد. 
وی ادامه داد: بنابراین وزارت علوم را ملزم کردیم که سرویس 
را تعریف و سیستمی را ایجاد کند که دانشگاه ها داده های خود 
را به آن منتقل کنند؛ در س��ازمان اداری اس��تخدامی خدمات 
خود را اضافه و س��پس آن را الکترونیکی کند و این سیس��تم 
اخی��را بهره برداری ش��د. از روزی که این س��رویس را تعریف 
کردیم تا زمان بهره برداری، ١۸ ماه طول کش��ید. دیتابیس آن 
آماده شده و داده ها به تدریج وارد آن می شوند. در واقع سامانه 

آن درست شده و حاال سرویس دهی می کند. 
به گزارش ایسنا، پروژه سامانه جامع امور دانشجویان )سجاد( 
پی��رو بنده��ای ١ و ۲ بند ج ماده ۴۶ قانون پنجم توس��عه در 
راستای الکترونیکی کردن خدمات سازمان امور دانشجویان در 
بس��تر شبکه ملی اطاعات و ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه 
استعامات میان سازمان  و س��ایر دستگاه های اجرایی مرتبط، 
ماده ۴ و ۶ آیین نامه توس��عه خدمات الکترونیکی دستگاه های 
اجرای��ی مصوب ش��ورای عالی اداری مورخ ١۰ ش��هریور ۹۳ و 
عمل به تکالیف مشخص ش��ده ب��رای دس��تگاه های اجرایی و 
پیاده س��ازی برنامه ها و اقدام��ات اجرایی توس��عه الکترونیکی 
مص��وب در ضوابط فنی و اجرایی توس��عه دول��ت الکترونیکی 
مصوب ش��ورای عالی فناوری اطاعات مورخ ۲۰ اسفند ۹۲ در 

دستور کار سازمان امور دانشجویان قرار گرفت. 



بلند حرف زدن با خود نشانه نبوغ است
محقق��ان در تازه تری��ن مطالع��ات خود به ای��ن نتیجه 
رس��یده اند اف��رادی ک��ه با خودش��ان بلند بلن��د صحبت 
می کنند، نابغه هس��تند. اگر تاکنون قضاوت ش��ما درباره 
افرادی که با خودش��ان حرف می زنند به گونه ای دیگر بود 
و درباره سالمت روان شان دچار تردید می شدید، طرز فکر 
خود را عوض کنید. کارشناس��ان در جدیدترین تحقیقات 
خ��ود دریافته اند ک��ه صحبت کردن با خود نش��ان دهنده 
وج��ود اخت��الالت روانی نیس��ت و برعکس نش��ان دهنده 

سالمت فرد است. 
در گذشته گمان می رفت که صحبت کردن با خود نوعی 
اختالل روانی یا ذهنی اس��ت، درحالی که اکنون پیشرفت 
علم نشان می دهد که این عادت یک روش درمان طبیعی 
اس��ت برای اف��رادی که می خواهند ذهن خ��ود را معتدل 

کنند یا وضعیت روحی خود را آرام کنند. 
تحقیقات نش��ان می دهد هر فردی به طور میانگین س��ه 
دقیقه در طول روز با خود صحبت می کند که بیش��تر این 
صحبت های درون��ی با محوریت دلجوی��ی کردن، آرامش 
بخش��یدن، س��رزنش کردن، یادآوری ام��ور، حفظ کردن 
اطالعات و تمرین سخنرانی است. در زمانی که فرد احساس 
تنهایی می کند و به ش��دت درگیر احساسات است، به طور 
ناخودآگاه برای کنترل احساس��ات با خود صحبت می کند 
و در اکثر زمان ها این کار باعث آرامش، تصمیم گیری های 
صحیح و بهبود وضعیت روحی می شود. افرادی که با خود 
با صدای بلند صحبت می کنن��د بهتر از دیگران می توانند 
احساس��ات خود را کنترل کنند و سازماندهی افکار مثبت 
و منف��ی در این افراد به خوبی انجام می ش��ود، همچنین 
آنها قابلیت برنامه ریزی دقیق تری برای کارهای خود دارند. 
دانش��مندان به این نتیجه رس��یده اند افرادی که با خود 
صحبت می کنند برعکس تصور عموم، نابغه و باهوش تر از 
سایرین هستند. به این دلیل که حرف زدن با خود، حافظه 
را تحریک و مکانیسم های حسی را فعال می کند. همچنین 
این عادت به افزای��ش تمرکز کمک می کند. زمانی که فرد 

با خودش صحبت می کند، روی آن کار تمرکز می کند. 
یکی دیگر از مزایای بلند حرف زدن با خود این است که 
فرد می تواند آنچه در ذهن دارد به روش��نی بیان کند. این 
کار به شما کمک می کند به افکارتان نظم و ترتیب دهید، 
فقط به چیزهای مهم توجه کنید و برای تصمیماتی که به 

آنها فکر می کنید، برنامه ریزی کنید. 
از س��وی دیگر، صحبت ک��ردن با خود ب��ه افراد کمک 
می کن��د خود را برای زمان های س��خت و دش��وار زندگی 
مانن��د گفت وگ��و با یک دوس��ت، همکار یا رئی��س آماده 
کنند. خواه به صورت ساده با خودشان صحبت کنند خواه 
به تمری��ن آنچه قصد گفتنش را دارند بپردازند. ش��نیدن 
کلمات��ی که از دهان آنها بیرون می آید آن عمل و اقدام را 
شدنی می سازد و به فرد اجازه می دهد با شجاعت و اعتماد 

به نفس بیشتری با شرایط سخت مواجه شود. 
البت��ه روانشناس��ان می گویند در کنار مفی��د بودن این 
ش��یوه برای آرام س��ازی ذهن و همه مزای��ای دیگری که 
دارد، کنت��رل آن بای��د در دس��ت فرد باش��د و تنها برای 
زمان هایی خاص از این ش��یوه اس��تفاده کند. حرف زدن 
بیش از حد باخود با صدای بلند، عصبانی شدن، خندیدن 
و گریه کردن و به طور کلی عدم توانایی احساسات در افراد 
می تواند نش��ان دهنده ابتال به اختالالت روانی باشد و فرد 

برای مشاوره باید به متخصص مراجعه کند. 

استخدام گسترده فیس بوک برای 
مقابله با خشونت 

ش��بکه  اجتماعی فیس بوک 3 هزار نفر را برای مقابله 
با انتش��ار خش��ونت، تبعی��ض ن��ژادی و بی اخالقی در 
فیس بوک استخدام می کند. این سیاست جدید کمپانی 
فیس بوک اس��ت در مقابله با خش��ونت رو به گسترش 
در دنیای اینترنت. فیس بوک هم مانند همه شبکه های 
اجتماعی و جلوتر از همه آنها برای مقابله با مش��کالتی 
که از محتوی های غیر اخالقی و خش��ونت آمیز به وجود 
می آید، اقداماتی را انجام می دهد. به گزارش اسپوتنیک، 
زاکربرگ در صفحه رسمی فیس بوک خود، صحنه های 
منتش��ر شده زنده ویدئویی را که در آن کاربران به خود 
و دیگران آسیب می رسانند، »دردآور« خواند. وی گفته 
است که این امر با هدف این شبکه اجتماعی که »ایجاد 

یک جامعه امن« است، در تضاد است. 
به دلیل افزایش خش��ونت رو به گس��ترش در جهان، 
شرکت فیس بوک با استخدام 3۰۰۰ کارمند که وظیفه 
چک کردن این ش��بکه اجتماعی برای هرگونه اقدام به 
انتش��ار خشونت را دارند، سعی در جلوگیری از افزایش 
این عمل دارد. این 3۰۰۰ کارمند جدید در سال آینده 
به این ش��رکت اضافه خواهند ش��د و هم��راه با ۴۵۰۰ 
کارمند دیگری که از قبل مس��ئول بررسی این موضوع 

بوده اند، مشغول به کار می شوند. 
ب��ه گفته وی، فیس بوک روند فرس��تادن ش��کایت به 
محتوای نامناس��ب را آسان تر می کند. زاکربرگ توضیح 
داد ک��ه این امر اج��ازه می دهد کارمندان این ش��بکه 
اجتماعی در صورت ضرورت مراجعه به پلیس، سریع تر 

عکس العمل نشان دهند.
 زاکر برگ، مدیرعامل فیس بوک همچنین اعالم کرد 
ک��ه فیس بوک به پیگیری قضایی ادامه خواهد داد تا در 
صورت امکان اگر ش��خصی در مورد خودکشی صحبت 

می کند از نظر اجتماعی او را از این کار باز دارد. 
مارک زاکربرگ می گوید ک��ه این کارمندان عالوه بر 
خشونت، پس��ت هایی را که دارای محتوای سوء استفاده 
از کودکان و س��خنان تنفرآمیز هستند، حذف می کنند. 
البته هنوز هم در مورد اینکه این 3۰۰۰ نفر رس��می یا 
ق��راردادی خواهند بود نیز اطالعات��ی وجود ندارد. این 
افراد از نظر س��المت ذهنی و روانی در خطر بوده و نیاز 
به یادگیری شیوه های مدیریت استرس خواهند داشت. 
این کارمندان بای��د از نظر فیزیکی و روانی کاماًل آماده 
باشند تا قادر به برخورد با فضای استرس زای این شغل 

و ضربه های روحی ناشی از آن باشند. 
راجر م��ک نامی، مدی��ر اجرایی مؤسس��ه تکنولوژی 
عم��ل  »ای��ن  می گوی��د:   Elevation Partners
صدمه ای به درآم��د کمپانی نخواهد زد و فیس بوک در 
کسب و کارهای بس��یاری درگیر است که در تعدادی از 

آنها رشد بسیار خوبی دارد. 
تنها مش��کلی که ممکن اس��ت با آن روبه رو ش��وند، 
مش��کل اعتماد نک��ردن کاربران، ب��رای امنیت و حریم 

شخصی خود است. 
اگر کاربران و ش��رکت های س��رمایه گذار اروپایی در 
مورد حقوق شهروندان در این اقدام جدید سوال نکنند 
من بس��یار حیرت زده می ش��وم. فک��ر می کنم گوگل و 
فیس ب��وک برای جلوگیری از ای��ن موارد حداقل تالش 

خود را به کار گرفته اند.«

موض��وع بحث، روان شناس��ی ش��هری 
است. این موضوع در چند دهه اخیر توجه 
محققان شهری را به خود معطوف کرده 
اس��ت اما در ایران هن��وز توجه جدی به 
آن نش��ده و جز چند مقاله و کتاب، هنوز 
بح��ث جدی در این زمین��ه وجود ندارد، 
بنابرای��ن این گ��زارش با ه��دف افزایش 
آگاهی در حوزه تخصصی »روان شناس��ی 
شهری«، در قالب یک چارچوب کاربردی 
و مناسب، جهت یاری رساندن به فعالیت 
روان شناس��ان و مش��ارکت مؤثر آنان در 
مس��ائلی که ب��ا زندگی ش��هری مرتبط 
هستند و همچنین برای سیاست گذاران 
کش��ور ک��ه تصمیم گیری های ش��ان ب��ر 
مناطق ش��هری مؤثر واقع می شود، تهیه 

و تدوین شده است. 
در ق��رن حاضر هرچه پی��ش می رویم 
می��زان شهرنش��ینی در جه��ان بیش��تر 
می ش��ود، به طوری که امروزه نزدیک به 
7۵درصد جمعیت کره زمین در ش��هرها 
زندگ��ی کرده و 2۵درص��د باقیمانده نیز 
تحت تأثیر سبک های شهری قرار دارند. 
هرچه شهرنشینی گسترش پیدا می کند، 
تجربه شهری و زندگی در شهر پیچیده تر 
و مهم تر ش��ده و بیش از گذشته به مثابه 
مسئله انس��ان تبدیل می شود. به همین 
دلیل روز به روز مطالعات ش��هری بیشتر 
ش��ده و رش��ته های بیش��تری وارد این 
حوزه می ش��وند. ب��رای مثال ت��ا قبل از 
س��ال 197۰ ابعاد روانی زندگی ش��هری 
را جامعه شناسان، مورخان، مردم شناسان 
و انسان شناس��ان نش��ان داده بودند، ولی 
هدف آنها مطالعه جنبه های روانی ش��هر 
نبود. رش��ته روان شناس��ی شهری که در 
سال های دهه 197۰ با مطالعات استانلی 
میلگرام از روان شناس��ی اجتماعی س��ر 
ب��رآورد، بهترین و مناس��ب ترین رویکرد 
برای فعالیت در زمینه شناسایی، بررسی 
و حل مش��کالت روان شناختی-اجتماعی 
شهر است. روان شناس��ی شهری عبارت 
اس��ت از مطالع��ه تأثیر زندگی ش��هری 
روی نگرش ها، ارزش ها، رفتار، شخصیت، 
باورهای ف��رد و روابط بین افراد س��اکن 
در ش��هرها. روان شناس��ی ش��هری روی 
موضوعات بدیع ش��هر فعالیت می کند و 

اهدافش عبارت است از:
 1- ایج��اد زمین��ه ب��رای درک بهت��ر 
جوامع بش��ری و رفع معضالتی که با آن 

در ارتباط هستند.
 2- حمای��ت و پیگی��ری بهبود پاره ای 
از مس��ائل شهری که رشد، توسعه و رفاه 

فردی و اجتماعی را به همراه دارند. 
 3- پش��تیبانی از پژوه��ش، آموزش و 
رویکردهای��ی که ب��ه فعالیت های مدنی 
مربوط می ش��وند. از منظ��ر دیگر تبدیل 
ش��هرها به مکانی زیس��ت پذیر، انسانی و 
شهری که س��اکنان آن احساس تعلق و 
هوی��ت کنند. ایجاد عدالت جنس��یتی و 
امنیت فضای شهری برای فراهم ساختن 
مش��ارکت زنان در جامعه شهری و توجه 
به نیازه��ای کودکان و س��المندان و در 
نهایت ارتقای کیفیت زندگی افراد ساکن 

در شهرها. 
بنابرای��ن مدیریت ش��هری را نمی توان 
صرف��اً براس��اس آماره��ای اقتص��ادی یا 
ب��ا توجه ب��ه ترمی��م معم��اری و میزان 
سرمایه گذاری ها در امالک سنجید. مثاًل 
این موضوع بس��یار ج��ای بحث دارد که 
مجموع��ه ای از ساخت و س��ازهای جدید 
همیشه به عنوان موفقیت تعبیر می شوند. 
چنانک��ه احداث پل ه��ا و تونل ها را مانند 
ش��اهکارها و موفقیت های عظیم شهری 
قلمداد می کنند. ساخت و سازهای شهری 
گاه زمینه ویرانی شهر را فراهم می سازند 
اگر به بعد انسانی شهر کم توجهی کنیم، 
به ویژه زمانی که فش��ار ترقی ساخت و ساز 
ب��ه س��رعت منجر ب��ه تغیی��ر بافت های 
تاریخ��ی و تبدی��ل آن ب��ه جنگل��ی از 
س��اختمان های اداری، مغازه های تجاری 

و. . . شود. 
در ای��ران ای��ن بع��د انس��انی هنوز در 
مدیری��ت ش��هری کم اهمیت اس��ت. در 
دوره ه��ای مختل��ف مدیریت��ی در ایران، 
»ن��گاه انس��انی« ب��ه ش��هر و مق��والت 
ش��هری نش��ده اس��ت. اگرچه مدیریت 
کش��ور تغییرات اساس��ی پیدا کرده ولی 
متأس��فانه این نگاه، نگاه انس��انی نبوده 
اس��ت. ش��هرهای ما عموماً در چارچوب 
»گفتمان مهندس��ی« اداره می شوند. در 
این گفتمان مهندس��ی، مدیران ش��هری 
در ای��ران تصور می کنند تنها با  »کنترل 
مولفه ه��ای کم��ی و مادی« ش��هر مانند 
ترافیک، زیرس��اخت ها، سرانه فضای سبز 
و ساخت و س��از می توان به ش��هر مطلوب 
دس��ت یاف��ت، اما به تدریج آس��یب های 
پرداخ��ت صرف ب��ه جنبه ه��ای فیزیکی 
یا عملکردی ش��هر آش��کار ش��ده است. 
ش��هرهای ام��روز فاقد هوی��ت، زیبایی و 
معنا بوده و شهروندان نیز تعلق به مکان 
و وابستگی به ش��هر را به تدریج کمتر و 
کمتر احساس می کنند. ما در حالی توجه 
خود را در مدیریت ش��هری به جنبه های 
مادی و فیزیکی ش��هر مح��دود کرده ایم 
ک��ه بررس��ی های علمی نش��ان می دهد 

پیش��رفت، محصول توجه به سرمایه های 
انس��انی در شهر اس��ت و نه سرمایه های 
فیزیکی. گزارش توس��عه منابع انس��انی 
سال 1996 س��ازمان  ملل نشان می دهد 
در جوام��ع پیش��رفته ی��ا توس��عه یافته 
کنونی س��هم س��رمایه های تولیدی تنها 
16درصد، س��رمایه طبیعی 2۰ درصد و 
س��رمایه های انس��انی بالغ بر 6۴ درصد 
کل ثروت آنهاس��ت. در برخی کشورهای 
توسعه یافته سهم س��رمایه انسانی به 8۰ 
درصد نیز رس��یده اس��ت. بحران جوامع 
کمتر توسعه یافته ای مثل ایران این است 
که عمده س��هم ما از ثروت ملی به منابع 
طبیعی و م��ادی اختص��اص دارد. دلیل 
این امر نبود منابع انس��انی یا کمبود آن 
نیس��ت، بلکه کم توجهی به آن است. اگر 
قرار بود فرمول��ی برای رهایی از وضعیت 
توسعه نیافتگی پیشنهاد کنیم، می گفتیم 
سرمایه های انس��انی را مرکز اصلی تمام 
برنامه ریزی ه��ا ق��رار دهی��د. از ای��ن رو 
ضرورت دارد که »بُعد انسانی شهر« را با 
دقت بیشتری بررسی کنیم. جامعه خود 
افرادند. افراد در بیش��تر مواقع احس��اس 
مسئولیتی نسبت به جامعه ای که در آن 
زندگی می کنند در خ��ود نمی بینند و با 
بروز مشکالت به جای نگاه به درون خود، 
جامع��ه را به بد بودن و عامل مش��کالت 
مته��م می کنن��د. بی تفاوتی نس��بت به 
مشکالت دیگران یکی از عوامل به وجود 
آمدن مشکالت در جوامع است. در برخی 
جوام��ع از جمله در جامع��ه خودمان، با 
دیدن مشکالتی از قبیل اعتیاد، بیکاری، 
فقر، خش��ونت و طالق، م��ردم خود افراد 
را مقص��ر دانس��ته و با فاصل��ه گرفتن از 
آنها س��عی می کنند خ��ود را بری از این 
مشکالت نشان دهند. نهایت توجه گاهی 
گفت��ن »بیچاره که این بال س��رش آمد« 
اس��ت که ب��ا آن وجدان خود را آس��وده 
می کنن��د ک��ه حداق��ل حس��ی از ترحم 
نسبت به فرد قربانی داشته اند و دلسوزی 
کرده اند. درحالی که ما به دلس��وزی نیاز 
نداریم، بلکه به »احس��اس مس��ئولیت« 
نی��از داریم. ای��ن حس مس��ئولیت »امر 
ژنتیکی« نیست که بدون زحمت منتقل 
شود. بدون احس��اس مسئولیت هر کس 
می خواه��د گلی��م خ��ود را از آب بیرون 
بکش��د درحالی که نمی داند در واقع دارد 
گلیم خ��ود را به آب می ان��دازد و دیر یا 
زود مش��کالت گریب��ان خ��ودش را نیز 
خواهند گرفت. در پایان باید گفت: برای 
داشتن یک شهر س��الم، باید شهروندانی 
س��الم داش��ت و از الزمه های سالم بودن 

شهروندان، سالمت روان آنهاست.

مقدمه ای بر روان شناسی شهری
جای خالی »نگاه انسانی« در مدیریت شهری ایران

مطالعات جدید نشان می دهد که تغییرات جدیدی در الگوی رفتار مصرف کنندگان آفریقایی در حال وقوع 
است. براساس مطالعه ای که از سوی مؤسسه Kantar TNS  انجام شده، طبقه متوسط در آفریقا طی دهه 

آتی رشد قابل توجهی خواهند داشت. 
نتیجه این مطالعه در نش��ریه Abidjan منتش��ر ش��ده و نش��ان می دهد ظهور چنین پدی��ده ای به نفع 

توزیع کنندگان کاال و محصوالت است، چرا که این قشر مصرف کنندگان اصلی جامعه خواهند بود. 
در پی افزایش بیش از پیش قدرت خرید در میان طبقه متوسط که از این مطالعه بر می آید، در کشور های 

سنگال، ساحل عاج و کامرون نیاز های جدید ظهور می کنند و در نتیجه الگوی مصرف تغییر می کند. 
بانک های توس��عه آفریقایی، ویژگی های این طبقه متوس��ط را جامعه ای جوان، تحصیلکرده، شهرنش��ین، 
دارای ش��غل های ثابت و درآمد نس��بتا خوب توصیف می کنند که کاال و محصوالت مصرفی و مورد نیاز آنها 

عمدتا پوشاک، لوازم الکترونیکی، خودرو، بیمه و خدمات سالمتی است. 
به عالوه، مصرف کنندگان آفریقایی در انتخاب کاال و محصوالت دقیق هستند. برای آنها کیفیت محصوالت 

و نام تجاری اهمیت دارد که همین موضوع زمینه جذب سرمایه گذاران را مهیا کرده است. 
به عنوان مثال سال 2۰1۵ فروشگاه زنجیره ای فرانسوی Carrefour در کشور آفریقای جنوبی راه اندازی 
ش��د و در چش��م انداز توسعه آن قرار است تا پایان سال 2۰2۴ این فروشگاه در هشت کشور آفریقای غربی و 

مرکزی نیز افتتاح شود. 
رقابت میان برند های تجاری معتبر دنیا در آفریقا به راه افتاده و هر کدام س��هم خود را از این قاره مطالبه 

می کنند.
 فروشگاه های وال مارت و Sud-Africain Shoprite  نیز رقبای حاضر در میدان هستند. 

فرصتی برای سرمایه گذاران
به عقیده کارشناسان، ظهور طبقه متوسط در آفریقا می تواند به ایجاد تحرک و ثبات اجتماعی کشور های 
این منطقه به واس��طه افزایش مهارت های اصلی، افزایش فرصت های شغلی و گسترش شبکه مالیاتی، کمک 

کند و در نتیجه رونق اقتصادی به همراه بیاورد که برای کشور ها حیاتی است.
 این مسئله موجب رشد سرمایه گذاری در آفریقا و افزایش صادرات کشورهای آفریقایی شده است.

 براس��اس آمارهای مرکز بین المللی تجارت، درآمد صادراتی آفریقا از 32۵ میلیارد دالر در سال 2۰۰9 به 
بیش از 66۵ میلیارد دالر در سال 2۰12 افزایش داشته که معادل رشد 1۰۰ درصدی بوده است. البته این 

رقم در سال 2۰1۴ به کمتر از ۵63 میلیارد دالر کاهش یافته است.
 این مس��ئله موجب ش��ده است رشد اقتصادی کشورهای آفریقایی در این مدت به طور متوسط به بیش از 
3.6درصد برسد، البته آمارهای بانک جهانی نشان می دهد رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و نوظهور 
در س��ال های 2۰1۵ و 2۰16 با کاهش روبه رو شده است. کاهش رشد اقتصادی آفریقا تا حد زیادی به علت 

کاهش درآمدهای صادراتی بوده است.
 براساس طبقه بندی بانک جهانی مبتنی بر کشورهای وارد کننده و صادرکننده، از 21 صادرکننده در این 
مطالعه )به غیر از بوتس��وانا، بروندی، کنیا، لیبی، ماالوی و تانزانیا( 1۵ کشور با افزایش فالکت اقتصادی بین 

سال های 2۰1۴ تا 2۰17 روبه رو شده اند.
 

شاخص های فالکت در کشور های آفریقایی
براس��اس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز ش��اخص های جدید داس��تان اقتصادهای در حال رشد سریع 
آفریقا را بیان می کند که در اثر افزایش قیمت کاالها، تغییرات جمعیتی مطلوب، توسعه صنایع و اقتصادهای 
خدماتی، رش��د سریع طبقه متوسط، ش��ور و اش��تیاق این قاره برای فناوری و همین طور شرایط سیاسی و 

امنیتی مطلوب تر به وجود آمده است.
 به ط��ور کلی آفریقا طی س��ال های 2۰1۰ ت��ا 2۰1۴ میالدی با بهبود ش��رایط اقتصادی و کاهش فالکت 
اقتصادی روبه رو ش��ده اس��ت. به غیر  از کشورهایی که مشکالت سیاسی داش��تند، همه کشورهای منطقه با 

بهبود شرایط اقتصادی روبه رو شده اند.
 از 2۵ کش��ور مورد مطالعه، 18 کش��ور طی س��ال های 2۰۰9 تا 2۰1۴ با بهبود وضعیت اقتصادی مواجه 

شدند، کشورهای کیپ ورده، مصر، گینه اریتره، گامبیا، لیبی، ماالوی و مراکش استثنا هستند. 

تغییر الگوی مصرف طبقه متوسط در آفریقا 
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سبک زندگی

عکس روز نش�نال جئوگرافیک به تصویری از یک کرگدن سفید در حال نوشیدن آب از درون چاله ای کوچک 
در آفریقای جنوبی اختصاص یافته در حالی که آسمان پشت او نشان می دهد که طوفانی در راه است.
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سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعالم کرد جنگ و قحطی بیش از 2میلیون کودک در سودان جنوبی را از 
خانه های شان رانده و نگران  کننده ترین بحران پناهجویی در آفریقا را ایجاد کرده است.

 به نقل از خبرگزاری آسوش��یتدپرس، جنگ داخلی این س��رزمین تولیدکننده نفت، دو س��ال پیش پس 
از اس��تقالل از سودان و در شرایطی ایجاد شد که س��الوا کر، رئیس جمهوری سودان جنوبی در سال 2۰13 

معاون خود را برکنار کرد. 
درگیری ه��ا موجب ش��د اختالفات قومی ب��ار دیگر باال بگیرد، تورم اوج گرفته و بخش هایی از این کش��ور 
در قحطی فرو رود و بزرگ ترین بحران پناهجویی آفریقا از زمان نسل کش��ی روآندا در س��ال 199۴ ش��کل 
بگیرد. والنتین تاپسوبا، مدیر آژانس آوارگان سازمان ملل متحد در آفریقا در بیانیه ای اعالم کرد هیچ کدام از 

بحران های پناهجویی اخیر به اندازه سودان جنوبی من را نگران نمی کند. 
این مقام س��ازمان ملل متحد تأکید کرد در کش��وری با 12 میلیون جمعیت، حدود سه کودک از هر چهار 

کودک به مدرسه نمی روند.
 بی��ش از ی��ک میلیون کودک به خارج از س��ودان جنوبی فرار کرده اند و یک میلی��ون تن دیگر هم جزو 

آوارگان داخلی هستند.
 به گفته این آژانس، بیش از هزار کودک حین درگیری ها کشته شدند. 

ممکن اس��ت آمار واقعی بیش از اینها باشد چرا که آمار دقیق از میزان تلفات درگیری های سودان جنوبی 
به عنوان نوپاترین کشور جهان وجود ندارد. 

بس��یاری از آوارگان سودان جنوبی به کشورهای همسایه شامل اوگاندا، کنیا، سودان یا اتیوپی گریخته اند 
اما همین کش��ورها هم با بحران هایی از جمله کمبود مواد غذایی و منابع برای مردم خودش��ان دست و پنجه 

نرم می کنند.
 به گزارش آژانس کودکان س��ازمان یونیس��ف و کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل در این کشور 12 

میلیونی، نزدیک به سه چهارم کودکان این کشور نمی توانند به مدرسه بروند.
 بیش از یک میلیون کودک باالجبار سودان جنوبی را ترک کردند و یک میلیون کودک دیگر نیز در داخل 

این کشور آواره شده اند.
 به گزارش این آژانس، بیش از یک میلیون کودک در این کشور در اثر جنگ کشته شده اند. 

با این وجود گمانه زنی ها حاکی از آن است که ارقام دقیق از تعداد کشته شدگان می تواند بیش از اینها باشد 
چرا که امکانات مناسبی برای ارائه دقیق آمار کشته ها در دسترس نیست. 

ب��ه گزارش روزنامه »س��ودان تریبیون« س��ودان از نیویورک، 1۵ عضو این ش��ورا در ای��ن بیانیه از تالش 
صلح بانان سازمان ملل تشکر کرده و مهاجمان را با توجه به وابستگی به گروه های خاص شورشی در سودان 

جنوبی مستحق تحریم های سیاسی و اقتصادی خواندند.
 این بیانیه از احزاب سیاسی و به طور عمده شورشیان سودان جنوبی خواست از خشونت ها پرهیز کرده و 
به مصوبات ش��ورای امنیت برای برقراری آتش بس پایبند باش��ند تا از این طریق صلح و ثبات هرچه سریع تر 

به آن کشور بازگردد.
 چهارش��نبه گذش��ته بود که شورشیان س��ودان جنوبی به کاروان صلح بان س��ازمان ملل که بیشتر شامل 
صلح بانان آفریقایی از کش��ور غنا بودند حمله کرده و با واکنش نیروهای س��ازمان ملل مجبور به عقب نشینی 

شدند. 
زید بن رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز روز جمعه با صدور بیانیه ای خواستار توقف 
درگیری های نظامی در س��ودان جنوبی ش��د. وی از همه طرف های درگیر خواست فورا درگیری های نظامی 
را متوقف و نس��بت به حل سیاس��ی بحران در این کشور و محافظت از جان غیرنظامیان،  اقدامات الزم را به 

انجام رسانند.
 مهم ترین دلیل ش��یوع گرس��نگی در س��ودان جنوبی، عملیات نظامی ارتش این کشور در استان الوحده 
واقع در جنوب این کشور است که باعث شده ورود کمک های بشردوستانه به سودان جنوبی متوقف شود. 

براس��اس این گزارش، اگرچه سودان جنوبی در سال 2۰11 از سودان واحد جدا شد، اما از سال 2۰13 به 
دلیل برکناری »ریگ ماشار« معاون »سالوا کی یر« معاون رئیس جمهور کشور دچار جنگ های داخلی است 

و یک چهارم جمعیت این کشور تاکنون از منازل خود کوچ کرده اند. 
AP :منبع

آوارگی ۲میلیون کودک در بزرگ ترین بحران پناهجویی 
آفریقا
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