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کاندیداهای دهه 60 شعارهای ایدئولوژیک می دادند

 جدال »شعارها«
در ماراتن انتخابات ریاست  جمهوری

 راز جذابیت
صنعت خودروی ایران
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گزارش »مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری« درباره اقتصاد ایران در سال 96

چهار سناریوی اقتصاد
 سناریوی یک: شاید وقتی دیگر

 سناریوی دو: ابد و یک روز
 سناریوی سه: آژانس شیشه ای

 سناریوی چهار: به همین سادگی
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فرصتکسبوکار
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سیامک قاسمی
 کارشناس اقتصادی

یادداشت

بالی یارانه ها

از دی م��اه 1٣٨٩ ک��ه طرح 
هدفمن��دی یارانه ها و پرداخت 
یاران��ه نق��دی به م��ردم ایران 
آغ��از ش��ده، تاکن��ون بالغ بر 
٢٥0 هزار میلیارد تومان یارانه 
نقدی توس��ط دولت های دهم 
و یازدهم پرداخت ش��ده است. 
از طرف دیگ��ر در تحلیل روند 
تحق��ق بودجه ه��ای عمران��ی 
دولت ه��ا حد فاصل س��ال های 
مش��خص   ،1٣٩٥ ت��ا   1٣٨٩
می شود که کل سرمایه گذاری 
در  دولت ه��ا  ش��ده  محق��ق 
ای��ن ش��ش س��ال در ایج��اد 
توسعه  و  زیرساخت های کشور 
و آبادان��ی ایران تنه��ا کمتر از 
1٤0 هزار میلیارد تومان بوده...
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تأملی بر موانع تولید در کشور

 بهبود فضای کسب و کار
همچنان در پیچ و خم موانع



چن��دی پیش »گ��زارش آینده پژوه��ی ایران« 
توس��ط مركز بررس��ی های اس��تراتژیك ریاس��ت 
جمهوری ب��ا همكاری گ��روه تحقیقاتی آینده بان 
منتش��ر ش��د و 100 مس��ئله اولویت دار كشور در 
س��ال 96 در هفت حوزه سیاست، اقتصاد، جامعه، 
فرهنگ، علم و فناوری، س��امت و محیط زیست 
مورد بررسی قرار گرفت. در »گزارش آینده پژوهی 
ایران« 1۸ مس��ئله اقتصادی در میان 100 مسئله 
كشور جای گرفته و این نشان می دهد كه اقتصاد 
با سهم 1۸درصدی باالترین سهم را در اثرگذاری 
روی وضعیت كان كش��ور دارد. پ��س از اقتصاد، 
بخش سیاس��ت ب��ا 16درصد و بخش س��امت با 
14درص��د بیش��ترین اثرگذاری را دارن��د و چهار 
بخ��ش دیگر نی��ز هر كدام 13 مس��ئله را به خود 
اختصاص داده اند.  در گزارش حاضر كه براس��اس 
روش س��ناریونگاری تدوین شده، آینده یك ساله 
ای��ران در س��ال پیش رو تش��ریح ش��ده و چهار 
س��ناریوی وضعیت ایران از منظ��ر اقتصادی مورد 

نقد و بررسی قرار گرفته است.
 

ما و اقتصاد سیاسی ایران
اقتص��اد ایران بیش از روایت برآمده از مطالعات 
تاریخ��ی و تجرب��ی، یك اقتصاد سیاس��ی اس��ت. 
بررس��ی وضعیت اقتصادی ایران در تمامی یكصد 
س��ال گذش��ته نش��ان می دهد آنچه ب��ر وضعیت 
اقتصادی كش��ور تأثیرگذار بوده نه سیاس��ت های 
اقتص��ادی و صنعت��ی، بلك��ه سیاس��ت در معنای 
سیاسی اش بوده است. ش��اید بررسی این واقعیت 
كه حتی نفت و قیمت نفت، به اندازه امور سیاسی 
در رش��د اقتصادی ای��ران تأثیرگذار نبوده اس��ت 
واقعی��ت دور از انتظ��اری برای یك كش��ور نفتی 
باش��د، اما آنچه مقایس��ه میان قیمت نفت و رشد 
اقتصادی ایران نش��ان می دهد تأییدكننده همین 
واقعیت اس��ت. در دو پیك نفتی بزرگ 60 س��اله 
اخیر جهان، یعنی سال 19۷3  )13۵۲( و ۲011 
)1390(، اقتص��اد ایران به رغم درآم��د نفتی باال، 
دوران ركود خود را برای چندین سال آغاز كرده و 
در مجموع حتی از سال های قبل از پیك نفتی نیز 
رشد اقتصادی كمتری داش��ته است! این واقعیت 
كه در بازه 60 س��اله اخیر، بهترین دوره های رشد 
اقتص��ادی باثبات ایران در دوره های با قیمت نفت 
پایین بوده است، یعنی دوره اول سال های 1339 
ت��ا 13۵1 و دوره دوم س��ال های 13۷6 تا 13۸6 
می تواند پرسش های زیادی را به همراه خود طرح 
كند. به این ترتی��ب باید پذیرفت دورانی كه نفت 
پایین ترین قیمت های تاریخی خود را داشته، رشد 

اقتصادی در ایران روندی پایدارتر بوده است. 
 برخ��اف انتظ��اری ك��ه از ی��ك كش��ور نفتی 
می ت��وان داش��ت، رش��د اقتص��ادی در مس��یری 
ف��ارغ از قیمت نف��ت بوده اس��ت. در عالم واقعی، 
افزایش قیمت نفت بیش��تر منجر به ش��كل گیری 
سیاس��ت های پوپولیس��تی و مردم فریبانه ش��ده 
است؛ سیاس��ت هایی با تأثیرات مثبت كوتاه مدت 

و تأثیرات منفی بلندمدت. 
به این ترتیب نباید دور از انتظار باشد كه تحلیل 
درس��ت از وضعیت اقتصادی ای��ران گره خورده با 
وضعیت سیاس��ی كش��ور خواهد بود. اگر تحلیل 
تاریخ��ی اقتص��ادی ای��ران یك تحلی��ل اقتصاد-

سیاسی بوده اس��ت، می توان نتیجه گرفت كه در 
بازه كوتاه مدت، پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران 
نیز یك پیش بینی اقتصاد- سیاس��ی اس��ت یعنی 
به ان��دازه عوامل اقتصادی و بی��ش از آن، باید به 
عوامل سیاس��ی توجه داش��ت.  در این نوشتار بر 
پایه سناریوهای سال 1396 ایران كه سناریوهایی 
اجتماع��ی- سیاس��ی نیز هس��تند، یك بررس��ی 
آینده نگرانه از وضعیت اقتصادی ایران شده است. 

سناریوهای چهارگانه ایران در سال ۱۳۹۶
این چهار س��ناریو به همراه روش شناس��ی تدوین 
آنها در گزارش مس��تقلی با عنوان »آینده بان: ایران 
1396« منتش��ر خواهد ش��د، به همی��ن دلیل در 
این متن به روش شناس��ی و چگونگی دس��تیابی به 
س��ناریوها اشاره نش��ده اس��ت. در این متن ابتدا به 
صورت خاصه این چهار سناریو مرور شده اند، سپس 
جنبه های اقتصادی آن مورد اشاره قرار گرفته است. 

سناریوی ۱: شاید وقتی دیگر
در س��ال آینده تمایل جهان��ی و منطقه ای برای 
دس��تیابی به یك راه حل دیپلماتیك افزایش خواهد 
یاف��ت. مذاكرات س��خت و طوالن��ی و البته پرتنش 
میان قدرت های جهانی فرامنطق��ه ای و قدرت های 
منطقه ای و با مشاركت جدی و سازنده ایران، انجام 
خواهد شد و در نهایت همراه با یك اجماع نسبی كه 
البته هیچ یك از بازیگران را كامًا خش��نود نمی كند 
و بیم ش��كننده بودن آن م��ی رود، به یك وضعیت 
آرامش نسبی در منطقه می انجامد. بازگشت آرامش 
به منطقه زمینه اولی��ه نویدبخش تبدیل منطقه به 
یك »منطقه قوی تر« خواهد بود. پیش زمینه چنین 
دس��تاوردی در سیاس��ت خارجی ای��ران را می توان 
برآم��ده از ی��ك وضعی��ت داخلی آرام دانس��ت كه 
دولت و بخش سیاست خارجی آن بتواند نمایندگی 
سیاست های خارجی كشور را بر عهده داشته باشد؛ 
ش��رایطی كه پ��س از انتخابات ریاس��ت جمهوری 
اردیبهش��ت ماه سال 96، منجر به ایجاد یك اجماع 
نسبی داخلی بر س��ر رویكردهای سیاست خارجی 
خواهد بود. سیاست خارجی تعامل منطقه ای كه در 
فضای انتخابات با اقبال عمومی مواجه خواهد ش��د، 
زمینه ساز دستاورد سیاست خارجی منطقه ای خواهد 
بود. در كنار این رویكرد دولت، وجود امنیت مناسب 
در كشور را می توان هم علت و هم معلول شكل گیری 

این وضعیت دانست. 

وضعیت اقتصادی ایران در سناریوی ۱
1- همزم��ان ب��ا آغ��از فرآینده��ای مذاك��رات 
منطق��ه ای، تعامل ب��ا س��رمایه گذاران خارجی در 
دس��تور كار دول��ت ق��رار خواه��د گرف��ت. پیامد 

اقتصادی این سیاس��ت خارج��ی، برقراری امنیت 
روانی الزم برای س��رمایه گذاران داخلی و خارجی 

خواهد بود. 
۲- هم��راه ب��ا كاه��ش منازع��ات منطق��ه ای، 
سیاس��ت ایران فروختن این ادع��ا خواهد بود كه 
س��رمایه گذاری در ایران به معنای حضور و كسب 

بازار منطقه خواهد بود. 
3- سرمایه گذاران خارجی خصوصاً سرمایه گذاران 
فرامنطقه ای )خصوصا اروپای��ی(، از دو عدم قطعیت 
اصلی نگرانند كه در این سناریو این دو عدم قطعیت 
از بین می رود: اول؛ منازعات منطقه ای و مش��كات 
ناش��ی از آن در خص��وص ثبات بلندم��دت ایران و 
ص��ادرات به منطقه از ای��ران دوم؛ عدم قطعیت های 
مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. در این سناریو 
ه��ردو عدم قطعیت كاهش می یابد و به همین دلیل 
و به شرط انتخاب رئیس جمهوری تعامل گرا می تواند 
منجر به بیش��ترین می��زان جذب س��رمایه گذاری 

خارجی شود. 
4- اگرچه ان��دازه بزرگ بازار ایران همواره یكی 
از پیشران های اصلی سرمایه گذاران خارجی بوده، 
اما اصلی ترین محرک سرمایه گذاران فرامنطقه ای 
برای حضور در بازار ایران، امكان دستیابی به بازار 
كل منطقه بوده اس��ت؛ امری كه می تواند همراه با 
سیاس��ت های دولت در خصوص اجبار به صادرات 
محص��والت تولیدی در ایران ی��ا حضور در صنایع 
پش��تیبان و زنجیره تأمین تولید این شركت های 
چندملیتی به دس��ت بیاید. این واقعیت كه ایران 
ب��ه دلی��ل برخ��ورداری از نیروی انس��انی ماهر و 
دانش آموخت��ه و همچنی��ن فرهن��گ كار و تولید 
دارای قدمت، می تواند زمینه س��از مناس��بی برای 
تولید محصوالت و ارائه خدمات به كل بازار منطقه 

باشد، واقعیتی انكارناپذیر است. 
۵- بین المللی شدن فعالیت های اقتصادی نیازمند 
سیاست خارجی گسترده دولت با رویكرد اقتصادی 
اس��ت. رویكرد مت��داول در سیاس��ت خارجی ایران 
همواره امنیتی و سیاس��ی بوده اس��ت و این تغییر 
رویكرد به س��مت اقتصاد، یك فصل جدید از روابط 

خارجی و سیاست خارجی خواهد بود. 
6. پیش نی��از سیاس��ت بین المللی ش��دن ای��ران، 
عضوی��ت در پروتكل های مختل��ف اقتصادی )مانند 
پروتكل هایی مثل بازل 3 برای نظام بانكی( و عضویت 
در معاهده ه��ای بین الملل��ی غیراقتص��ادی  )مانند 

كنوانس��یون های مربوط به حق��وق مالكیت فكری( 
است. به همین دلیل بین المللی شدن تنها از طریق 
تغییرات گسترده در رویكرد دولت میسر خواهد بود. 

سناریوی 2: ابد و یک روز 
نزاع های بحران س��از جریان های سیاس��ی بر سر 
دستیابی به قدرت و برخورداری از منابع، كه پس از 
انتخابات سال 96 شكل می گیرد، می تواند اصلی ترین 
عام��ل برهم زننده ش��رایط ای��ران ش��ود. وضعیت 
سیاست خارجی كشور در منطقه، ایران را به سمت 
وضعیت منفعانه ای پیش خواهد راند كه همین امر 
شكل گیری ش��رایط جدیدی را از تقسیم قدرت در 
منطقه و بدون حضور ایران امكان پذیر می سازد و این 
امر زمینه های محدودسازی قدرت ایران در منطقه را 

كلید خواهد زد. 

وضعیت اقتصادی ایران در سناریوی 2
وضعیت اقتصادی به دالیل زیر به سمت شرایط 

نامطلوبی سوق خواهد یافت: 
- شرایط روانی نامس��اعد برای سرمایه گذاری و 
افزایش ریسك سرمایه گذاری كه منجر به كاهش 

رشد اقتصادی خواهد شد. 
- نااطمینانی سرمایه گذاران خارجی در خصوص 
سرمایه گذاری در ایران و افزایش ریسك كه منجر 
ب��ه كاهش حضور یا افزایش هزینه های حضور این 

سرمایه گذاران در ایران خواهد شد. 
- فقدان دستیابی به اجماع در خصوص تصمیمات 
س��خت و راهب��ردی اقتص��ادی كه بهبود ش��رایط 
اقتصادی را به تعویق انداخته اس��ت. در این شرایط 
ابت��دا تصمیمات اقتص��ادی تبدیل ب��ه موضوعاتی 
سیاسی و با تداوم منازعات پس از انتخابات می تواند 

تبدیل به موضوعاتی امنیتی شود. 
به ای��ن ترتیب نه تنه��ا امكان تحقق گش��ایش 
اقتصادی، محدود )یا حتی مس��دود( ش��ده است، 
بلكه با تداوم این ش��رایط در سال )9۷( تبدیل به 

یك بحران اقتصادی خواهد شد. 
در این دوره سیاس��ت های مردم فریبانه در دستور 
كار گروه های سیاس��ی قرار می گیرد؛ سیاست هایی 
ك��ه می تواند رونق كوتاه م��دت و صوری ایجاد كند، 
مانند رونق صوری در بخش مسكن با تزریق سرمایه 
از طرف دول��ت یا افزایش یارانه ها. این سیاس��ت ها 
جذابی��ت كوتاه م��دت دارد و در بلندمدت منجر به 

بحران های اقتصادی خواهد ش��د. این امر مش��ابه با 
سیاس��ت های دوران تحریم در بازه 13۸۸ تا 1391 
اس��ت كه ابتدا سیاس��ت های مردم فریبانه اقتصادی 
مانند ثابت نگه داش��تن قیمت ارز ی��ا تزریق پول از 
طریق تس��هیات دولتی افزایش خواهد یافت و در 
یك دوره بحرانی منجر به رشد قیمت ارز به صورت 
افسارگسیخته و ركود بلندمدت اقتصادی خواهد شد. 

 
سناریوی ۳: آژانس شیشه  ای  

اعمال تحریم های جدید علیه ایران، كه از ابتدای 
روی كارآمدن ترامپ در آمریكا آغاز ش��ده بود، ادامه 
خواهد یافت و در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال مورد 
تصویب دولت و كنگره این كشور قرار خواهد گرفت. 
تحریم های مربوط به حقوق بش��ر توسط آمریكا در 
س��ال آینده آغاز خواهد شد و به دنبال آن برجام به 

شكننده ترین وضعیت خواهد رسید. 
قدرت های فرامنطقه ای )غیر از روس��یه( برخاف 
رویه س��ال های گذشته خود، به منازعات منطقه به 
ص��ورت محدود و هدفمن��د ورود خواهند یافت كه 
تغییر شرایط بازی به نفع برخی از بازیگران منطقه ای 
)مانند عربس��تان و تركیه( هدف غای��ی و نهان این 
بازیگ��ران از ورود به منازع��ات خواهد بود كه منجر 
به تشكیل یك جبهه متحد مخالف ایران خواهد شد. 
سیاست های آمریكا و كش��ورهای عرب منطقه 
به خصوص عربس��تان، ب��رای بازگرداندن ایران به 
ش��رایط پیش از برجام، با هدف منزوی س��اختن 
ای��ران پیگیری خواهد ش��د و آمری��كا در عمل با 
تصویب تحریم های��ی علیه ایران، هزینه اروپایی ها 

را برای همكاری با ایران افزایش خواهد داد. 
ب��ه عبارت دیگر پروژه »ح��ذف ایران از منطقه، 
ب��دون رویارویی مس��تقیم ب��ا ایران« ب��ه صورت 
هدفمند كاهش نفوذ فرهنگی و مستش��اری ایران 
را دنبال می كند. انتخابات س��ال 96 نیز نمی تواند 
منج��ر به ی��ك انتخ��اب حداكثری و ب��ا رویكرد 
سیاس��ت خارجی مناسب در ایران شود. به همین 
دلیل گروه های مختلف سیاسی ایران دارای توافق 
بر سر سیاست های خارجی و داخلی نخواهند بود. 

وضعیت اقتصادی ایران در سناریوی ۳
بازگشت مجدد تحریم ها در این سال به واسطه 
تجربی��ات عمومی مربوط به س��ال های ۸9 تا 91 
جامعه ایران��ی را وارد یك دوران »تورم انتظاری« 

ش��دید خواه��د ك��رد. به دلی��ل همی��ن ویژگی 
»انتظاری بودن« تورم، سیاست های اقتصادی اعم 
از مالی ی��ا پولی نمی تواند كنت��رل یا بهبودی در 

شرایط اقتصادی ایجاد كند. 
كاهش امنیت روانی سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
منجر به كاهش سطح سرمایه گذاری در كشور خواهد 
شد. به این ترتیب سیاست های اقتصادی دولت اساسا 
ناكارآمد خواهد بود و وضعیت اقتصادی به سمت یك 
ركود تورمی پیش خواهد رفت.  در چنین شرایطی، 
ش��رایط اقتصادی نامطلوب می تواند نش��انه هایی 
از ی��ك بحران اجتماعی- اقتصادی عمیق باش��د. 
همچنین در این ش��رایط گروه های مردم فریب با 
طرح وعده ه��ای پوپولیس��تی و غیرواقعی، از یك 
س��و محبوبیت دولت و از س��وی دیگر مشروعیت 
تصمیم گیری ه��ای دولت��ی را كاه��ش می دهند. 
كاهش اثربخش��ی دولت جامعه را برای گس��ترش 

ایده های افراط گرایانه آماده می كند. 

سناریوی 4: به همین سادگی
منازع��ات منطقه و تقابل میان ایران با برخی از 
كش��ورهای منطقه مانند عربستان و تركیه تداوم 
خواهد یافت و ایران هراس��ی توس��ط این كشورها 
ق��رار خواه��د  رأس سیاس��ت های خارج��ی  در 
گرف��ت. ترامپ تمایلی برای بهب��ود روابط با ایران 
نش��ان نخواهد داد و مش��اركت فعاالن��ه ای برای 
عملیاتی ش��دن برجام نخواهد داشت. ایران در این 
موقعیت به سمت توسعه روابط خود با اروپا پیش 
می رود. انتخاب��ات به صورت غیردوقطبی برگزار و 

رئیس جمهور با رأیی باال انتخاب می شود. 

وضعیت اقتصادی ایران در سناریوی 4
انتخاب��ات س��ال 96 و انتخ��اب ب��ا رأی باالی 
رئیس جمهور، س��طحی از توافق های موقتی برای 

بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد می كند. 
جهت گی��ری ای��ران ب��ه س��مت تعام��ل فعال 
دیپلماتیك با فرامنطقه اس��ت، هرچند در تعیین 
مص��داق طرف های هم��كار فرامنطق��ه ای تفاوت 
وج��ود دارد. از ی��ك س��و گروه های��ی تمای��ل به 
ش��كل دهی یك همكاری و اتحاد ب��ا چین دارند، 
درحالی كه گروه ه��ای دیگر اروپا را برای همكاری 

بلندمدت اقتصادی و فناورانه مقدم می دانند. 
رشد اقتصادی س��ال 139۵ كه بیش از هر عامل 
دیگری ناش��ی از رشد تولید نفت و رفع تحریم های 
مربوط به فروش آن بوده اس��ت، نمی تواند در س��ال 
1396 نیز ادامه یابد. هرچند تأثیرات رشد اقتصادی 
عوامل غیرنفتی رونق بیشتری در كشور ایجاد خواهد 
كرد و بیشتر از سال 9۵ توسط مردم احساس خواهد 
ش��د.  از س��وی دیگر به دلیل منازع��ات منطقه، 
استفاده از پتانس��یل های بازار منطقه امكان ناپذیر 
خواه��د ش��د. همچنی��ن نااطمینان��ی و ریس��ك 
موجود ب��رای س��رمایه گذاران فرامنطقه در ایران 
و منطقه، نخواهد گذاش��ت اقتص��اد ایران از اهرم 
سرمایه گذاری خارجی استفاده كند. به این ترتیب 
ب��ا وجود آرامش داخلی، به س��بب تداوم ش��رایط 
بحرانی منطقه، رشد و گشایش اقتصادی حاصل از 

آن در سال گذشته محدود خواهد بود. 

نتیجه گیری
وضعیت ایران در س��ناریوهایی كه تش��ریح شد، 
ساده س��ازی چهار وضعیتی است كه می تواند پیش 
روی ایران در س��ال 1396 قرار گیرد. به این ترتیب 
هریك از سناریوها دارای تبعات و پیامدهای ویژه خود 
خواهد بود؛ پیامدهایی كه می تواند وضعیت اقتصادی 
ای��ران را تعیین كند. تمامی این س��ناریوها بیش از 
آنكه تابع سیاست های اقتصادی باشد، تابع وضعیت 
سیاس��ی و سیاس��ت داخلی و خارجی ایران است. 
واقعیت این اس��ت كه وضعی��ت اقتصادی نمی تواند 
مجزا و مس��تقل از وضعیت سیاس��ی قرار گیرد.  ما 
بیش از آنكه تأثیرپذیر از گذش��ته خود باش��یم و 
از تجربیات پیشین خود در زندگی تأثیر بپذیریم، 
رفتارها و انتخاب های مان از آینده نیامده ای شكل 
می گیرد كه به همراه خود بیم ها و امیدهای آینده 
را می س��ازد. آمدن پوپولیس��ت هایی چون ترامپ 
در آمریكا و خطر انتخاب مش��ابهش در فرانس��ه، 
ع��دم  قطعیت های جهان را عمیق ت��ر و پیچیده تر 
از گذش��ته كرده اس��ت. یك��ی از ویژگی های این 
پوپولیست ها )یا به زبان خودمانی تر مردم فریبان(، 
آنهاس��ت. پیش بینی ناپذیری  پیش بینی ناپذی��ری 
ای��ن گ��روه از سیاس��تمداران در ح��ال رش��د، 
پیش بینی پذیری جه��ان را كاهش می دهد و این 
هم معنا خواهد بود با عمیق تر شدن عدم قطعیت ها. 
بررس��ی منابع مورد نیاز برای توس��عه اقتصادی 
مربوط به برنامه ششم نشان می دهد كه عمًا تنها 
در س��ناریوی اول و به شرط بهبود شرایط منطقه، 
مش��اركت فعال دولت در فرآیند بازگشت آرامش 
در منطق��ه و انتخاب با رأی باالی رئیس جمهوری 
كه سیاست های اقتصادی ش��فاف ارائه می دهد و 
از تصمیمات س��خت استقبال می كند، امكان پذیر 

است. 
براس��اس منابع م��ورد نیاز جهت تحقق رش��د 
اقتصادی، می توان در س��ناریوی شماره یك رشد 
اقتصادی را كامًا دست یافتنی دانست، درحالی كه 
در سناریوهای ۲ و 3 به امكان پذیری بسیار پایین 
خواهد رس��ید. حتی در سناریوی 4 و بدون بهبود 
ش��رایط منطقه و با ادامه وضعی��ت پر از درگیری 
منطق��ه و به دنبال آن افزایش تن��ش میان ایران 
و برخی از كش��ورهای منطقه، نمی توان به تحقق 
رش��د باالی اقتصادی امید داش��ت.  آینده حاصل 
برآیند انتخاب های تك تك بازیگران است. هریك 
از بازیگ��ران و هری��ك از تصمیم هایی كه توس��ط 
بنگاه ه��ا و بازیگ��ران مختلف گرفته می ش��ود، در 
نهایت منج��ر به تحقق یكی از س��ناریوهای فوق 
در س��ال 1396 برای ایران خواهد شد؛ سناریویی 
كه می توان��د در یك بازه بلندمدت تر تعیین كننده 
شرایط ایران در حداقل یك دهه بعدی نیز باشد. 
منبع: آینده نگر 

گزارش »مركز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری« درباره اقتصاد ایران در سال ۹۶

چهار سناریوی اقتصاد
اقتصاد کالن

رشد شاخص سرمایه ثابت در اقتصاد ایران
شاخصی كه حال اقتصاد را بهتر كرد

حال اقتصاد وقتی خوب اس��ت كه تش��كیل سرمایه در آن 
مثبت باش��د؛ به دنبال منفی بودن شاخص  »تشكیل سرمایه 
ثابت« در پنج س��ال پیاپی، از سال گذشته این شاخص دوباره 
مثبت شده و سرمایه گذاران اقتصاد ایران را كم ریسك می دانند. 
ب��ه گ��زارش خبرآنای��ن، ۲6 دی م��اه س��ال 1394 وقتی 
توافق برجام به اجرا گذاش��ته ش��د و به دنبال آن تحریم های 
بین المللی علیه كش��ور به تدریج لغو شد، هیأت های تجاری و 
س��رمایه گذاران زیادی به ایران آمدند. آن طور كه اعضای اتاق 
بازرگانی می گویند، در دو س��ال گذش��ته بیش از ۲00 هیأت 
تجاری از كشورهای مختلف دنیا به ایران سفر كردند و با تجار 
و تولیدكننده ه��ای ایرانی مذاكره كردند؛ اتفاقی كه ش��اید در 
یك دهه گذشته بی سابقه بوده است. اقتصاددانان مثال معروفی 
دارند كه  »س��رمایه ترس��و است«؛ یعنی هر س��رمایه گذار تا 
اطمینان پیدا نكند كه ریسكی متوجه سرمایه اش نمی شود، پا 
پیش نمی گذارد. سرمایه گذاران برای انجام یك سرمایه گذاری 
تحوالت دهه قبل و پیش بینی دهه آینده را در نظر می گیرند 
و بعد اقدام می كنند. اگرچه توافق برجام این حركت را تسریع 
داده ام��ا ح��اال منتقدانی هم دارد كه می گوین��د نتایج برجام 
كجاس��ت؟ درحالی كه اگ��ر همین مثال یاد ش��ده، به عنوان 
ساده ترین پاسخ ماک قرار بگیرد، نمی توان انتظار داشت كه به 
سرعت تحوالت اقتصادی رخ بدهد. هرچند پیش بینی صندوق 
بین المللی پول از تداوم رشد اقتصادی برای سال جاری اقتصاد 
ایران خبر می دهد و آمار جذب س��رمایه خارجی در یك  سال 
پس از توافق برج��ام به روایت آمار 11میلیارد و ۸0۲ میلیون 
دالر گزارش ش��ده است، اما این تازه اول راه است. كارشناسان 
پیش بینی می كنند دوران تثبیت پس از لغو تحریم ها س��بب 
تمایل بیش��تر برای س��رمایه گذاری در اقتصاد ایران می شود. 
همانطور كه اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری 
گفته اس��ت »ماشین اقتصاد از دره خارج شده بود و در مسیر 
قرار گرفته، اش��كاالت، موتور و بخش های مهم آن تعمیر شده 
و آماده حركت با س��رعت باالس��ت.« كارشناس��ان نیز بر این 
باورند كه مزرعه اقتصادی كه دولت كاش��ته نیاز به زمان دارد 
تا به بهره برداری برس��د.  از سوی دیگر به گفته برخی فعاالن 
اقتصادی در زمان تحریم ها كش��ور مانند جزیره دور افتاده بود 
كه س��رمایه اندكی وارد كشور می شد و پولی ورود یا خروج از 
كشور نمی شد. این در حالی است كه تبعات وارد نشدن سرمایه 
در كشور سنگین بوده است. اگر در كشور سرمایه ای وارد نشود، 
به ترتیب ش��غل های جدیدی ایجاد نمی ش��ود و عاوه بر این 
تكنولوژی های به روز نیز در كش��ور استفاده نمی شود. البته به 
مدد ایجاد بس��تری امن برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی 

شاخص های اقتصادی تكان خواهد خورد. 
اگ��ر دولت یازدهم را ب��ه دو نیمه قبل از لغو تحریم ها و بعد از 
لغو تحریم ها تقس��یم بندی كنیم، در نیمه اول شاخص ها چندان 
رضایت بخش نیست، هرچند كه تصمیم های راهگشای خوبی در 
جهت برداشتن موانع كسب و كار برداشته شده است.  موتور اقتصاد 
كشور بعد از لغو تحریم ها روشن شده است. پس ازآنكه تولید نفت 
از یك میلیون بشكه به 4 میلیون بشكه رسید و صادرات از 600 
هزار بشكه به ۲ میلیون و 900 هزار بشكه جهش یافت، به تدریج 
س��ایر ش��اخص های اقتصادی هم رو به بهبود گذاشت. همسو با 
برداشته شدن تحریم ها، دولت موظف بود بستری برای اطمینان 
س��رمایه گذاران برای س��رمایه گذاری نیز ایجاد كن��د. زمانی كه 
س��رمایه دار به محل یا بازاری كه در آن س��رمایه گذاری می كند 

اطمینان نداشته باشد، بلند مدت سرمایه گذاری نخواهد كرد. 

بازگشت امید به سرمایه گذاران
مهدی پورقاضی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و رئیس 
كمیس��یون صنعت و معدن اتاق تهران درباره تحوالت اقتصاد 
ایران در دولت یازدهم می گوید: »برای رشد انباشت سرمایه یا 
رشد سرمایه گذاری انتظار نمی رود دولت خود وارد عمل شده 
و سرمایه گذاری كند. دولت باید بسترساز این امر باشد، چراكه 
سرمایه گذاران زیادی وجود دارند كه عاقه دارند در بخش های 

مختلف اقتصاد كشور سرمایه گذاری كنند.«
او معتقد اس��ت: »رشد س��رمایه گذاری در س��ال های گذشته 
منفی بوده و دلیل آن نیز ناش��ی از نبود چش��م انداز روشن برای 
سرمایه گذاری و امنیت سرمایه ها بوده است. در واقع سرمایه گذار 
برنامه توس��عه اقتصادی محكمی از س��وی دول��ت قبل ندید كه 
بخواهد وارد مش��اركت در اقتصاد ش��ود، اما در چهارسال گذشته 
و به دنب��ال توافق برجام ای��ن امیدواری به وجود آم��ده و امروزه 
سرمایه گذاران با آرامش بیش��تری نسبت به سرمایه گذاری اقدام 
می كنند.« این فعال اقتصادی تصریح كرد: »شرایط سرمایه گذاری 
بع��د از برجام بهبود یافته و ارتباطی كه با خارجی ها برقرار ش��د، 
موجب شد فضای امن تری برای سرمایه گذاران ایجاد شود. بر این 
اساس روحیه عاقه به سرمایه گذاری افزایش یافته و شرایط بهتر 

شده است.«

تشکیل سرمایه ثابت مثبت می شود
یكی از شاخص های اصلی برای اینكه نبض اقتصادی خوب 
بتپد، ش��اخص تشكیل سرمایه ثابت اس��ت. اگر این شاخص 
مثبت باش��د، یعنی آن اقتصاد درحال رش��د است. اگر منفی 
باش��د، یعنی رو به ركود گذاشته؛ شاخصی كه در اقتصاد ایران 
در حال مثبت ش��دن است. براساس آمارهای رسمی، شاخص 
تشكیل س��رمایه ثابت ناخالص در سال 90 معادل 4.6درصد، 
سال 91 منفی 19درصد، سال 9۲ منفی ۷.۸درصد و سال 93 
معادل مثبت ۷.۸درصد گزارش شده است. اگرچه بانك مركزی 
آمار تشكیل سرمایه ثابت را برای دو سال 1394 و 139۵ اعام 
نكرده، اما برآوردها نشان می دهد رشد مثبت ادامه داشته است. 
در همین راس��تا پدرام س��لطانی، نایب رئیس ات��اق بازرگانی 
ایران می گوید: »نرخ تش��كیل س��رمایه ثابت صرفاً بحث دولت و 
سرمایه گذاری دولتی نیست. بلكه به طور كلی سرمایه گذاری كلی 
در یك سال كه در كشور انجام می شود؛ این سرمایه ها بخش دولتی 
و خصوصی و سرمایه هایی كه مستهلك می شود را دربرمی گیرد. 
حتی تقاضا برای سرمایه گذاری هم یك شاخص و عامت مثبت 
را نش��ان می دهد كه نرخ تشكیل س��رمایه ثابت ناخالص نامیده 
می ش��ود.« او اضافه كرد: »اوج منفی بودن نرخ تش��كیل سرمایه 
ثابت ناخال��ص در دولت قبل بود؛ زمانی كه س��رمایه گذاری های 
قبلی ما به استهاک رسیده بودند و سرمایه گذاری های جدیدی 
در س��ال های آخر بین س��ال 90 الی 9۲ انجام نمی شد. طبیعتا 
این روند منفی بودن نرخ تش��كیل سرمایه ثابت ناخالص در این 

چندساله بهبود یافته و ترمیم پیدا كرده است.«
چراغ سبز به بازار بین المللی

به دنبال مثبت ش��دن رش��د س��رمایه ثابت در اقتصاد، آثار 
این رش��د به سرعت در آمارهای صادراتی كشور نیز دیده شد، 
به طوری كه صادرات كاالها و خدمات از منفی 3.1درصد سال 
9۲ به مثبت 1۲.1درصد در سال 94 رسید و به دنبال آن برای 
تراز تجاری كش��ور پس از 40 س��ال مثبت شد.  كارشناسان 
اقتصادی بر این باورند كه مزرعه اقتصادی كه دولت كاشته نیاز 
به زمان دارد تا به بهره برداری برسد؛ این آماده بذرافشانی است. 
باید دوباره سرمایه گذاران اطمینان كنند و به این بازار برگردند. 
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س��خنگوی دولت به ش��ائبه ها در 
مورد سایت کارورزی پاسخ داد و آن 
را مصوبه س��ال گذشته شورای عالی 

اشتغال اعالم کرد. 
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت 
گذش��ته  روز  خب��ری  نشس��ت  در 
در محل س��اختمان کوثر ریاس��ت  
جمهوری، در پاسخ به سوالی درباره 
سایت کارورزی و ش��ائبه انتخاباتی 
داش��تن فعالیت این س��ایت گفت: 
در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
تصویب شد که طبق مصوبه شورای 
عالی اشتغال در ۵ بهمن ۹۵، اجازه 
داده ش��ود ه��ر تع��دادی از نیروی 
انس��انی ما اگر در واحدی کارورزی 
کنند دولت حق��وق کارورزی آنها را 

پرداخت کند. 
وی تاکید کرد: این مصوبه س��ال 
گذشته ش��ورای عالی اشتغال است 
و اگر کس��ی االن ای��ن را می گوید، 
دارد از مصوب��ه ش��ورا کپی ب��رداری 
می کن��د. مصوبه دیگر ای��ن بود که 
اگ��ر کارفرمایی هر ج��وان بیکار را 
مشغول به کار کند دولت حق بیمه 

را خودش خواهد پرداخت. 
س��خنگوی دول��ت یادآور ش��د: در 
راستای چگونگی اجرای قانون برنامه 
ششم برای افزایش فرصت های شغلی 
باید س��االنه ۹۵۰ هزار فرصت شغلی 
ایج��اد کنیم ک��ه نیاز ب��ه 77۰ هزار 

میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد. 
س��خنگوی دول��ت در واکنش به 
فعال ش��دن س��خنگوی یکی از قوا 
علی��ه دولت، گفت: ای��ن نیز بگذرد، 
اول خ��ودم و بعد دیگ��ران را دعوت 
به رعای��ت قانون، اخ��الق و موازین 
ش��رعی می کنم. در این زمینه همه 

باید مراقبت کنیم. 
نوبخت همچنین با یادآوری اینکه 

برنامه شش��م توسعه معافیت آنهایی 
را که از مالیات معاف بودند لغو کرده 
است، تاکید کرد: طبق برنامه ششم 
توسعه، آس��تان قدس هم موظف به 

پرداخت مالیات است. 
ک��رد:  اع��الم  همچنی��ن  وی 
رئیس جمه��ور و جهانگی��ری همان 
ابت��دا ام��وال خود را ب��ه قوه قضاییه 
اعالم کرده اند. پیشنهاد می کنم سایر 
کاندیداها هم پی��ش از مناظره این 
کار را انج��ام دهند و در روز مناظره 

اعالم کنند. 
وی ادام��ه داد: درآمد م��ا تنها از 
نفت و مالیات اس��ت. ب��رای افزایش 
مالی��ات باید چ��ه کنیم؛ ی��ا باید از 
آنهایی که مالیات می گیریم مالیات 
بیش��تری بگیری��م که ای��ن معقول 
نیست یا از آنها که فعالیت اقتصادی 
می کردند و مالیات نمی دادند مالیات 
بگیریم. ی��ک عده قانون��ا از مالیات 
معاف هس��تند که مجل��س تصویب 
و ش��ورای نگهب��ان تایی��د کرد که 
آنهایی که معاف هستند هم مالیات 
پرداخ��ت کنند و س��هم هر کس از 

مالیات مشخص شود. 
نوبخت در واکنش به صحبت های 
قالیب��اف ک��ه گفت��ه دول��ت یارانه 
پرداخ��ت  را  عموم��ی  حمل ونق��ل 
نکرده اس��ت، یادآور شد: برای شهر 
ته��ران و ب��رای قطار ش��هری 136 
میلی��ارد توم��ان به ص��ورت اس��ناد 
خزان��ه، 33 میلی��ارد تومان جمعی 
خرجی و ه��زار میلیارد تومان اوراق 
مش��ارکت پرداخت شده است. ۵۰۰ 
میلیارد تومان هم ضمانت کرده ایم. 
توم��ان  میلی��ارد   2۵۰۰ کل  در 
به ش��هرداری های سراس��ر کش��ور 

پرداخت شده است. 
وی درب��اره پ��س گرفتن س��هم 

تش��ویقی کارمندان از س��وی دیوان 
عدال��ت اداری ی��ادآور ش��د: چنین 
چی��زی در دولت مطرح نیس��ت. ما 
حقوق کارمندان را متناسب با وضع 
جامعه نمی دانیم. چه برسد به اینکه 
بخواهیم س��هم آنها را ک��م کنیم یا 
برگردانیم. این حرف جز برای ایجاد 
اس��ترس نیس��ت و مطمئن باش��ید 
دول��ت هم چنی��ن کاری نمی کن��د؛ 
چراکه م��ا موظفیم نس��بت به عدم 

برابری حقوق ها اقدام کنیم. 
س��خنگوی دولت درب��اره پرونده 
فرزن��د وزیر آم��وزش و پ��رورش و 
اقدامات و اظهارنظرهای س��خنگوی 
قوه قضاییه در این زمینه تاکید کرد: 
موضع دولت به صورت ش��فاف بیان 
شده است. هر کس در هر جایگاهی 
می خواهد مرتکب خالف قانون شود 
ما از برخورد با او استقبال می کنیم. 
هیچ کس در منطقه حفاظتی و اینکه 
پاسخگو نباشد قرار ندارد. درباره این 
مس��ئله فردی در مظ��ان اتهام بود 
ک��ه در خان��ه کاالی قاچاق دارد که 
بالفاصل��ه ه��م تیتر ش��د. تعزیرات 
باید تش��خیص بدهد که این قاچاق 
اس��ت یا خیر. بعد از بررس��ی مرجع 
قانونی گفته شد که قاچاق نیست و 
از مرزها وارد شده و گمرکی اش هم 

پرداخت شده است. 
وی ادام��ه داد: ام��ا اینک��ه گفته 
ش��ده کارت بازرگانی برای این فرد 
نبوده باید بررس��ی شود. بهتر است 
پیش از مراجع قانونی حیثیت افراد 
را نبریم. تا چن��د وقت پیش درباره 
بابک زنجانی که آن میزان از فس��اد 
را انج��ام داده ب��ود از لف��ظ »ب.ز« 
استفاده می کردند ولی در این مورد 
قبل از اینکه قانون نظرش را بگوید، 
این گون��ه صحبت می کنند. اینکه در 

هر جلسه ای چنین موضوعی مطرح 
ش��ود فک��ر نمی کنم نه تنه��ا از نظر 
قانونی، بلکه از نظر اخالقی که ما در 
جمهوری اسالمی ایران داعیه آن را 
داریم درس��ت نیست. امیدواریم این 
مسائل رعایت شود. هرچند احتماال 
از 2۹ اردیبهش��ت ب��ه بعد ش��اهد 

چنین مسائلی نخواهیم بود. 
س��خنگوی دول��ت در واکن��ش به 
این مس��ئله که گفته می ش��ود فیلتر 
س��ایت کارانه قالیباف با فش��ار دولت 
بوده اس��ت، خاطرنشان کرد: دستگاه 
مس��ئول در این زمینه س��تاد نظارت 
بر انتخابات اس��ت ک��ه فقط دولتی ها 
عضو آن نیس��تند و در مجموع به این 
نتیجه رس��یده اند ک��ه این کار خالف 
قانون است. در مجلس هم اعتراضات 
فراوانی به این اق��دام صورت گرفت و 
حتی آقای مطهری رس��ما اعالم کرد 
این کار یک اقدام غیرقانونی است. به 
هر حال اقدام در این زمینه از س��وی 
ستاد نظارت بر انتخابات بود نه دولت. 
نوبخ��ت درباره س��یاه نمایی برخی 
کاندیداها و اینکه این مس��ئله ممکن 
اس��ت فعالیت های نظام را زیر سوال 
ببرد، تاکید کرد: برخی مس��ائلی که 
می گویند قطعا در این س��ه س��ال و 
نیم نب��وده و به کل نظام بر می گردد. 
بهتر است این فعالیت ها صورت نگیرد. 
می بینید این روزها رسانه ملی مجبور 
شده ش��اخص های سال ۵7 را با سال 
۹4 مقایسه کند تا این ناتوانی هایی که 

گفته می شود گردن نظام نیفتد. 
وی در واکن��ش به برخی اظهارات 
درب��اره حضور س��ازماندهی ش��ده 
برخی افراد از س��وی رقبای روحانی 
اعتراض��ات  و  ی��ورت  مع��دن  در 
ص��ورت گرفته اظهار ک��رد: دولت و 
ش��خص رئیس جمه��ور اینک��ه وارد 

جمعی ش��وند که آنها احساس��ات و 
عواطف ش��ان را حتی با صدای بلند 
بگویند، طبیعی می دانند، اتفاقا آقای 
رئیس جمهور برای آنها که دچار آالم 
ش��دند این تواضع و مردم دوس��تی 
را دارن��د. محتمل ب��ود که عده ای با 
صحنه س��ازی اینطور برخورد کنند، 
ام��ا در ه��ر ح��ال اینکه در کش��ور 
عده ای ب��ا صدای بلند حق ش��ان را 
بگویند و رئیس جمهور بش��نود و از 
تس��کین آنها اظهار خرسندی کند، 

ارزشی است که باید ترویج کنیم. 
س��خنگوی دولت اضاف��ه کرد: ما 
وض��ع موجود را مطل��وب نمی دانیم 
ام��ا در مقایس��ه ب��ا س��ال ۹2 این 
وضعی��ت نش��ان دهنده عمل مثبت 
دولت اس��ت. هرچند کافی نیست و 
فرصتی می خواهد تا ریل گذاری های 
صورت گرفته کامل ش��ود. در برنامه 
ششم دقیقا اعالم شده که قرار است 
چه کاری صورت گیرد و ما می دانیم 
ب��رای هر روز چ��ه برنامه ای داریم و 
مث��ال برای 1۰۰ روز آینده هم اعالم 

شده که چه خواهیم کرد. 
وی درباره سامانه ثبت نام کارورزی 
که ب��ه زودی اجرا می ش��ود و اینکه 
گفته می ش��ود برخی اقدامات دولت 
بهتر اس��ت بع��د از انتخابات صورت 
گی��رد تا ش��بهه تبلیغاتی نداش��ته 
باشد، گفت: این مصوبه شورای عالی 
اش��تغال در پنجم بهم��ن ۹2 بود و 
تصمی��م س��تاد فرمانده��ی اقتصاد 
مقاومتی. دس��تگاه ها وظایف خود را 
انجام می دهند و م��ردم هم هر روز 
از ما می پرسند که فالن طرح یا کار 
انجام می ش��ود یا ن��ه. هر چه زودتر 
طرح ها انجام ش��ود مردم خوشحال 
می ش��وند. البته شاید بعضی ستادها 

ناراحت شوند. 

سخنگوی دولت: 

آستان قدس موظف به پرداخت مالیات است

آنهایی  گفت  جهادکشاورزی  وزیر 
ک��ه مس��ئوالن دول��ت را وارداتچی 
خط��اب می کنند و ام��روز در برخی 
ستادها خزیده اند، در دولت گذشته 
ایران را به خاک س��یاه نش��اندند و 
چشم های ش��ان را بسته اند تا نبینند 

چه اتفاقاتی در کشور افتاده است.
به گ��زارش خبرآنالی��ن، محمود 
حجت��ی در اولی��ن همای��ش مل��ی 
مراکز جهاد کش��اورزی دهستان، با 
گالی��ه از اظهاراتی ک��ه در روزهای 
اخی��ر ب��ه دولت وارد ش��ده اس��ت، 
گف��ت: در تالطم های سیاس��ی که 
در روزهای اخیر مش��اهده می شود، 
قدرنشناس��ی ها و پایمال کردن هایی 
را ش��اهد هس��تیم که از طرف یک 
ع��ده ای ک��ه زندگ��ی آنه��ا را نگاه 
می کنی��د، چ��ه بگوی��م ای��ن همه 
دروغ ب��رای رس��یدن از کجاس��ت؟ 
چ��ه  و  س��نگین  اتهام ه��ای  چ��ه 
نامردمی هایی را شاهد هستیم. خدا 
نکن��د این مس��ائل روی روح و روان 
ش��ما تاثیر بگذارد و از فعالیت خود 

باز بمانید.
وی تصریح کرد: خیلی نمی خواهم 
بگوی��م چ��ه کار ک��رده  و چ��ه کار 
نکرده ایم، یا وضعیت دولت را چگونه 
تحوی��ل گرفت��ه و چگون��ه تحویل 
می دهی��م، ام��ا اجازه دهید با ش��ما 

درددل کنم.
حجتی اف��زود: بخش کش��اورزی 
کش��ور دارای س��هم مش��خصی در 
تولید کش��ور اس��ت و ام��روزه دنیا 
بخش کش��اورزی را صرفا به عنوان 
یک بخش اقتصادی ن��گاه نمی کند 
و تحت هیچ ش��رایطی حمایت های 
خود را از آن دریغ نمی کند و جامعه 
کش��اورزان مورد احترام هس��تند و 

شأن آنها نگه داشته می شود.
وزیر جهادکش��اورزی تصریح کرد: 

بخش کشاورزی به عنوان یک بخش 
مهم امروز مطرح است، به طوری که 
رئیس جمهور باره��ا در صحبت های 
خ��ود از آن صحبت و به آن اش��اره 

می کنند.
حجت��ی با بی��ان اینکه ب��ه عنوان 
یک ناظر باید اشاره کنم که با وجود 
همه محدودیت ها، حمایت خوبی از 
بخش کشاورزی صورت گرفته است، 
گف��ت: در س��ال های ۹3، ۹4 و ۹۵ 
از نظر مالی س��ال های سختی پیش 
روی دول��ت ب��ود و به عن��وان یک 
فرد مطل��ع که همیش��ه در جریان 
ام��ور بودند، باید اش��اره کنم که در 
س��ال های ۹4 و ۹۵ ب��ا بیش��ترین 
مشکالت مالی مواجه بوده ایم، اما در 
بخش آب و خاک کش��ور بیشترین 
س��رمایه گذاری ها در این سال انجام 
شده که این امر به گواهی آمار، ارقام 
و س��طح زیر کش��ت قابل مش��اهده 
است. وی خطاب به مسئوالن حاضر 
در این مراس��م اظهار ک��رد: هر چه 
می توانی��م در بخش آب و خاک کار 
کنیم، هزینه آن را ما تامین می کنیم 

و نگاه دولت حمایتی است.

برخی ها در ستادها اطالعات 
نادرست می دهند

وزی��ر جه��اد کش��اورزی در ادامه 
گفت: برخی ها در ستادها )انتخابات( 
اقدام ب��ه اعالم اطالعات نادرس��تی 
می کنند و می گویند دولت خسته یا 
پیر اس��ت. در یک برنامه صداوسیما 
اعالم ش��د که وزرای دولت لیس��ت 
درآمدهای خود را اع��الم نکرده اند، 
اما دیدید که س��خنگوی قوه قضاییه 
چ��ه جوابی به آنه��ا داد. دروغ بودن 

این امر مشخص شد.
حجتی با بیان اینکه انگشت اتهام 
را به سمت کس��انی می برند که آدم 

تعج��ب می کند، گفت: سیدحس��ن 
قاضی زاده هاش��می را ببینید! ایشان 
قبل از آنکه به دولت بیاید به صورت 
جهادی فعالیت می کرد! توانایی های 
زنگن��ه را ببینید! چرا این حرف ها را 
درباره وی می زنید؟ اگر می خواهید 
کشور را اصالح کنید بیایید و اصالح 
کنید، چرا تخری��ب می کنید؟ بنده 
هی��چ ادعایی ن��دارم ام��ا باید توجه 
داش��ت ک��ه دیکت��ه نانوش��ته غلط 
ندارد و بهتر است که در این ارتباط 

عملکردها را مقایسه کنیم.
حجتی با اش��اره به اظهارات یکی 
از وزرای قبل��ی درباره واردات گندم 
گفت: یک��ی از این آقای��ان که قبال 
وزیر بوده امروز به عنوان یک منتقد 
و متفکر در حالی ب��ه واردات خرده 
می گیرد ک��ه خ��ود در مصاحبه ای 
ک��ه با روزنام��ه ایران داش��ته اظهار 
کرده اس��ت که خدمت آقا رفتیم تا 
مج��وز واردات گن��دم را بگیریم و از 
این طری��ق بتوانیم گندم وارد کنیم 
چراکه آرد برای مصرف موجود نبود 

و بحران در کشور به  وجود می آمد.
وی تصریح کرد: این وزیر در ادامه 
صحبت های خود اشاره کرده که در 
زمان تحریم ها توانس��تیم آنها را دور 

بزنیم و گندم به کشور وارد کنیم.
وزیر جهاد کش��اورزی با اشاره به 
اظهارات وزیر یادش��ده گفت: زمانی 
که کش��تی به بندر می رس��ید یک 
قایق می فرس��تادیم اس��تانداردهای 
م��ورد نظر م��ا را بررس��ی کند و به 
دلیل محدودیت زمانی که داش��تیم 
بع��د از تخلیه گن��دم آن را بالفاصله 
ب��رای آرد ارس��ال می کردیم زیرا در 
برخی اس��تان ها تنها برای 17 تا 18 

روز موجودی گندم وجود داشت.
وزیر جهاد کش��اورزی گفت: حاال 
ما وارداتچی هستیم؟ به ما می گویند 

وارد نکنید تا ش��غل ایجاد ش��ود اما 
خودش��ان در گذش��ته وارد کردند. 
اکن��ون به حدی در این بخش تولید 
داریم که کارخانه ها مجال ندارند آن 
را تبدیل کنند. وضعیت تولید گندم 
در کش��ور بیش از نیاز تولید ش��ده 
است، به طوری که امروز دنبال بازار 
صادراتی برای آن هستیم و در شب 
عی��د 8 میلیون تن گندم داش��تیم. 
برای رسیدن به قدرت اینطور تالش 
می کنیم؟ نکند اهداف دیگری دارید!

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: حیا 
هم چیز خوبی است، می گویند واردات 
کش��ور پیشی گرفته اس��ت. سال ۹2 
طراز کش��ور به منفی 8 میلیارد دالر 
رس��یده ب��ود و این رقم در س��ال ۹3 
به منفی 3.۹  میلیارد رس��ید اما االن 
ش��اهد طراز 3.۵۹ دهم میلیارد دالر 
هستیم. حاال ما خسته و وارداتچی یا 

پیر هستیم؟

طرح موفق بازار در برابر بازار
وزیر جهاد کش��اورزی با اشاره به 
اینکه ط��رح موفق بازار در برابر بازار 
را در این دولت مطرح کردیم، گفت: 
بر این اس��اس توانس��تیم مسیر آزاد 
تولید خ��وب را در برابر واردات موز 
صادر کنی��م. برای کل��زا و دانه های 
روغنی مجری گذاشتیم و این بخش 
را زن��ده کردی��م. در کت��اب تعرفه 
خ��ون دل خوردیم و من ش��رمنده 
همکارانم در این بخش هس��تم زیرا 
می دان��م چقدر ب��رای تعرفه واردات 
تک تک محصوالت مبارزه کردم آن 
وق��ت علیه ما معرک��ه گرفته و به ما 

می گویند وارداتچی.
وی گفت: ببینید در موضوع برنج 
چه کار نکردند. برن��ج داخلی قیمت 
باالت��ری دارد اما برنج خارجی ارزان 
است و هر کس بخواهد می تواند آن 

را با قیم��ت 3 ه��زار و 8۰۰ تومان 
خریداری کند. 8۵درصد برنج کشور 
اکنون به صورت ماش��ینی برداشت 
می شود که این امر منجر به کاهش 

هزینه های تولید نیز شده است.
حجتی اف��زود: در س��ال ۹2 کل 
پولی که برای خرید چغندر پرداخت 
ش��د 4۰۰ میلی��ارد توم��ان بود که 
ای��ن رق��م در س��ال ۹۵ به ه��زار و 
8۰۰ میلی��ارد تومان رس��ید که این 
نش��انه افزای��ش تولید اس��ت با این 
وجود س��طح زیرکش��ت ما تغییری 
نکرد. سیاست های غلطی که درباره 
تولید چغندر وضع ش��د باعث ش��د 
که کارخانه ها فعالیت نکنند و حتی 
برخی از آنها بس��ته ش��ود اما برخی 
افراد ام��روز قیافه ه��ای برعکس به 

خود می گیرند.
وی ب��ا بیان اینکه جلس��ه امروز ما 
جلسه عدد و رقم است، گفت: درباره 
امام علی )ع( مطرح اس��ت که وقتی 
ایش��ان را هنگام نماز ضربه زدند بعدا 
گفته شد مگر علی نیز نماز می خواند؟ 

خیلی باید حواس مان باشد.
وی در ادام��ه صحبت ه��ای خ��ود 
ب��ا گالی��ه از همکاران��ش در جه��اد 
درب��اره کش��ت  کش��اورزی گف��ت: 
پایی��زه با سیاس��ت های وزارت جهاد 
کش��اورزی همکاری الزم را نکرده اند 
و من در این ارتباط عصبانی هس��تم. 
یک وق��ت فکر نکنید م��ا خیلی کار 
کرده ای��م زیرا م��ا در مقابل کارهایی 
که می توانس��تیم بکنیم کاری انجام 
نداده ایم اما همانطور که اش��اره ش��د 

مسیر درست مان را پیدا کردیم.
حجتی گفت: آب را در سیستان و 
بلوچستان هدر می دهیم، خدا در این 
باره قهرش می گی��رد. ببینید اکنون 
چق��در آب به این اس��تان می آید اما 

چگونه استفاده می شود. 

پاسخ وزیر جهادکشاورزی به »وارداتچی« بودن مسئوالن دولت:

آنهایی که به ما »وارداتچی« می گویند کشور را به خاک سیاه نشاندند

گزارش 2

یادداشت

بالی یارانه ها

از دی م��اه 138۹ ک��ه ط��رح هدفمن��دی یارانه ها و 
پرداخ��ت یارانه نقدی به مردم ایران آغاز ش��ده، تاکنون 
بالغ ب��ر 2۵۰ هزار میلی��ارد تومان یارانه نقدی توس��ط 

دولت های دهم و یازدهم پرداخت شده است. 
از طرف دیگر در تحلیل روند تحقق بودجه های عمرانی 
دولت ها حد فاصل س��ال های 138۹ تا 13۹۵، مشخص 
می شود که کل س��رمایه گذاری محقق شده دولت ها در 
این شش س��ال در ایجاد زیرساخت های کشور و توسعه 
و آبادان��ی ایران تنها کمتر از 14۰ ه��زار میلیارد تومان 
بوده و از همان سال 138۹ سال آغاز پرداخت یارانه های 
نقدی، بودجه های عمرانی محقق ش��ده نسبت به تولید 
ناخال��ص داخلی از حدود ۵ درص��د به کمتر از 2 درصد 

کاهش یافته است. 
 واقعی��ت این اس��ت ک��ه با توج��ه به اینک��ه در همه 
دولت های جمهوری اس��المی بودجه های عمرانی اولین 
قربانی کس��ری بودجه دولت ها بوده اند، از آغاز پرداخت 
یارانه های نق��دی، بودجه های عمرانی ی��ا به تعبیر بهتر 
س��رمایه گذاری های دول��ت در ح��وزه زیرس��اخت ها و 
پروژه های زیربنایی کش��ور اولین قربانی بار مالی سنگین 

یارانه ها برای دولت ها شده است. 
ش��اید بت��وان از منظر دیگر به این نکت��ه پرداخت که 
پرداخ��ت یارانه ها در دی ماه س��ال 138۹ در حالی آغاز 
ش��د که قیمت نف��ت نزدیک به 12۰ دالر ب��ود و تصور 
کنی��د دولت یازدهم وقتی با نف��ت 4۰ دالری و کاهش 
ش��دید درآمدهای نفتی، مجبور به ادامه پرداخت یارانه 
به ش��کل قبلی بود، چه فشاری به ساختار بودجه دولت 
وارد کرده و دولت یازدهم هم به طور س��نتی بودجه های 
عمرانی کش��ور را در س��ال های اخیر قربانی این کسری 

بودجه ایجاد شده کرده است. 
 همچنین بررس��ی ها نش��ان می دهد با توجه به عدم 
افزایش یارانه پرداختی طی سال های اخیر و تورم ساالنه 
کشور، یارانه های نقدی که در سال 8۹ بیش از 14درصد 
از هزینه های متوس��ط کل خانوارها را پوش��ش می داد، 
در س��ال ۹۵ یارانه ها با توجه به تورم سال های اخیر تنها 

۵درصد هزینه سبد خانوار را پوشش می دهند. 
واقعی��ت این اس��ت که پرداخ��ت یارانه ها ک��ه باید به 
ش��کل انواع کمک های اقتص��ادی و اجتماعی برای تنها 
دهک ه��ای ضعیف جامعه ش��کل می گرف��ت و حقیقتا 
هدفمند می شد، در همه این سال ها به شکلی اجرا شده 
که از یک طرف همچ��ون موریانه اقتصاد ایران و به ویژه 
بودجه ه��ای س��االنه دولت ه��ا را از درون خورده و نقش 
دول��ت در اقتصاد و ایجاد تقاضا و اش��تغال و توس��عه را 
روزبه روز ضعیف تر کرده و از طرف دیگر با توجه به تورم 
اقتص��اد ایران نقش آن در س��بد خانوار نی��ز روز به روز 

کمتر شده است. 
 اما ش��اید در کنار هم��ه بالهایی ک��ه پرداخت یارانه 
 نق��دی ب��ه بودجه دولت ه��ا آورده و همچنی��ن فرهنگ 
حاضری خوری را در بین اقش��ار جامعه گس��ترش داده 
اس��ت، در انتخابات 2۹ اردیبهش��ت هم به نظر می رسد 
وعده »یارانه باالتر، رای بیشتر« از اساس فضای انتخابات 
کش��ور را از عقالنیت به س��مت عوام فریبی افراطی سوق 

داده است. 
 شاید امروز وعده افزایش شدید یارانه نقدی ساده ترین 
راه برای جمع کردن آرای طبقات عمدتا فرودست جامعه 
باش��د، اما واضح است که افزایش شدید یارانه های نقدی 
برای یک دولت فقیر ب��ا درآمدهای نفتی پایین به دلیل 
پایی��ن بودن قیم��ت نفت و در حالی ک��ه بیش از 4۰۰ 
هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی و زیرس��اختی کش��ور 
نیمه تمام مانده است، در صورت تحقق می تواند همچون 
مخ��در کوتاه مدتی برای طبقاتی از جامعه باش��د که در 
بلند مدت اقتصاد بیمار ای��ران و به ویژه دولت را از درون 

فلج می کند. 
منبع: خبرآنالین 

وزیر راه و شهرسازی در همایش تبیین نقش کریدور 
شماره ۱۰: 

دیدگاه توسعه ای در احداث کریدور 
زاگرس باید لحاظ شود

وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به وج��ود 26 ملت در 
اط��راف کریدور زاگرس گف��ت: اگر دی��دگاه تمدنی در 
اح��داث کری��دور را در نظر بگیریم به چیزی بیش��تر از 

جابه جایی کاال و مسافر دست می یابیم. 
به گزارش مه��ر، عباس آخوندی در همایش بررس��ی 
مطلوبیت کریدور شماره 1۰ بندر امام خمینی به بازرگان 
و قفقاز و راه های تجاری س��ازی آن، که روز گذش��ته در 
وزارت راه و شهرس��ازی برگزار شد، با بیان اینکه کریدور 
ش��ماره 1۰ و س��ایر کریدورهای طراحی شده در کشور 
فراتر از یک مس��یر حمل و نقلی هستند گفت: کریدورها 
باید به عنوان محور توس��عه تعریف شوند نه محلی برای 
عدد و رقم ه��ای حاصل از میزان جابه جای��ی کاال، بار و 
مسافر و باید بررس��ی شود که چه جمعیتی پیرامون آن 

به مبادالت انسانی خواهند پرداخت. 
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: توسعه از نظر من فهم 
واقعیت کنونی و ارتباط مان با پیرامون و چشم انداز آینده 
اس��ت. رویکرد من به کریدوره��ای حمل و نقلی تمدنی و 
هویتی است. من کریدور ش��ماره 1۰ را کریدور زاگرس 
می نامم که حس دیگری غیر  از عدد دارد. زاگرس نشانی 
از تمدن انس��ان هایی که گذش��ته، حال و آینده دارند به 

ما نشان می دهد. 
آخون��دی با اش��اره به اس��تان های حاش��یه کریدور 
زاگرس شامل آذربایجان های شرقی و غربی، کردستان، 
کرمانشاه، لرس��تان و خوزستان افزود: این منطقه مهد 
تمدن ایرانش��هری اس��ت، بیش��ترین تراکم جمعیتی 
کش��ور را دارد و بهترین منابع طبیعی را در این منطقه 
می بینیم که براس��اس آن 26 مل��ت به یکدیگر متصل 
می شوند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا به حال در 
حوزه توس��عه ای، تمدن را در نظر نگرفته ایم و همه چیز 
عدد و رقم بوده اس��ت، تصریح کرد: به همین دلیل دچار 
اشتباه اس��تراتژیک در انتخاب متحدان استراتژیک خود 
ش��ده ایم. غربی ها ما را خاورمیانه می دانند که لزوما جزو 
حوزه ایرانشهری ما نیست، اما حوزه تمدنی که ما تعریف 

می کنیم با طبقه بندی غربی ها تفاوت دارد. 

خبر

دفاع وزیر اقتصاد از عملکرد دولت 
با پرداخت یارانه نمی توان اشتغال ایجاد کرد

وزی��ر اقتص��اد ب��ا اش��اره به ط��رح برخ��ی صحبت های 
کاندیداهای ریاس��ت جمهوری در خصوص یارانه ها و ایجاد 
اشتغال گفت: پرداخت یارانه نمی تواند موجب اشتغال شود. 
به گزارش ایس��نا، علی طیب نیا دیروز در جلس��ه اقتصاد 
مقاومتی در ش��اهرود با دفاع از عملک��رد دولت یازدهم در 
حوزه های اقتص��ادی تصریح کرد: راهبرد اصلی دولت دکتر 
روحانی این است که از طریق اشتغال بیشتر بتوانیم زندگی 

شرافت مندانه را برای مردم مهیا کنیم. 
این عضو کابینه با اش��اره به طرح شعارهایی در خصوص 
ایج��اد اش��تغال های میلیونی در کش��ور تصری��ح کرد: اگر 
امکانات خود را بشناس��یم تحقق ۹۵۰ هزار ش��غل در سال 

دست یافتنی است. 
وی با اش��اره به اینکه رش��د اقتصادی ایران در 38 س��ال 
گذشته حدود 3.2 درصد بوده ادامه داد: در طول هشت ساله 
دولت های نهم و دهم نرخ رشد اقتصادی تنها 2 درصد بوده 
یعنی میزان رش��د اقتصادی در این دو دوره از متوسط 38 

ساله بعد از انقالب بسیار کمتر بوده است. 
طیب نی��ا با اذعان به اینک��ه ایجاد اش��تغال مولد باید به 
ص��ورت جدی پیگی��ری و اجرایی ش��ود، گف��ت: بی تردید 

پرداخت یارانه نمی تواند موجب اشتغال در کشور شود. 

کاهش۴۰ درصدی قدرت خرید مردم در دولت قبل
وزی��ر اقتصاد از ایجاد یک سیس��تم پای��ش در وزارت 
اقتصاد دولت روحانی خبر داد و افزود: با ایجاد این پایش 
در حال حاضر نظارت کاملی در این بخش در حال انجام 

است. 
وی با بیان اینکه س��اختارهای اقتصادی ناسالم در دولت 
پیش��ین عدول از سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی بود، 
بیان کرد: تورم 4۰ درصدی در دولت پیش��ین س��بب ش��د 
قدرت خرید مردم 4۰ درصد کاهش پیدا کرده و مش��کالت 

زیادی گریبانگیر کشور شود. 
طیب نیا ب��ا بیان اینکه در س��ال 13۹2 وقتی وعده تورم 
تک رقمی را دادم برای بس��یاری قابل ب��اور نبود، ادامه داد: 
دولت تدبیر و امید این وعده غیرقابل باور را عملی کرد. این 
دولت وعده تک رقمی کردن تورم و کنترل نوسانات نرخ ارز 
و افزایش همزمان نرخ رشد اقتصادی را به مردم داد و امروز 

به همه آنها عمل کرده است. 
این اس��تاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: نرخ رشد در سال 
13۹4 می توانست بسیار بیش��تر از آنچه شد، افزایش یابد، 
اما کاهش شدید قیمت نفت سبب کاهش سرعت نرخ رشد 

اقتصادی در کشور شد. 
وی یادآوری کرد: در تحقیقات انجام ش��ده اثبات شد که 
در تاریخ ایران هر جا کاهش قیمت نفت داش��تیم نرخ تورم 
نیز افزایش یافته اس��ت، اما این برای نخستین بار بود که در 
دولت روحانی با وجود کاهش نرخ نفت ش��اهد کاهش نرخ 

تورم نیز بودیم. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در سالیان گذشته 
ه��ر گاه منابع مالی م��ا از کاهش نرخ نفت کم می ش��د به 
منابع خارجی روی می آوردیم، اما برای نخس��تین بار بود که 
در دول��ت یازدهم نه از ذخایر خارجی اس��تفاده کردیم و نه 

وام گرفتیم. 
وی با اشاره به تایید پیشرفت های اقتصادی ایران از سوی 
مراکز و مجامع بین المللی گفت: در جمع بندی بانک جهانی 
در اجالس جهانی کش��ورهای نفتی در واشنگتن اعالم شد 
که موفق ترین کش��ور دنیا در این حوزه، جمهوری اسالمی 
ایران بوده و جالب تر آنکه این توفیقات چشمگیر در شرایط 

تحریم هم رخ داده است. 
طیب نی��ا با بیان اینکه ملت ایران امروز به امید به آینده و 
سرمایه ارزشمند اعتماد اجتماعی نیاز دارد، گفت: متاسفانه 
عده ای س��عی دارند این سرمایه عظیم را در کشور کم فروغ 

جلوه دهند. 
ای��ن عضو کابینه با انتقاد از تضعیف دولتمردان و مدیران 
اجرایی کش��ور خاطرنش��ان ک��رد: بیان برخی عب��ارات در 
تضعی��ف مدیران و نظام اقتصادی و بانکی آن هم در محافل 
عموم��ی و تریبون ه��ای رس��می نه تنها کمکی ب��ه اقتصاد 
و پویای��ی آن نمی کند بلکه س��بب خواهد ش��د اعتماد دنیا 

نسبت به ما سلب شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه تنها کش��وری که حتی ی��ک روز به 
تحریم های ظالمانه تمکین نکرده و توانسته آنها را رفع کند 
ایران اس��ت، اضافه کرد: در ۹ ماهه س��ال 13۹۵ به رش��د 
اقتصادی 11.6 درصد رسیدیم که قطعا درآمدهای نفتی هم 

در آن بی تاثیر نبوده است. 
طیب نیا با بیان اینکه درآمدهای نفتی چیز بدی نیس��ت، 
اظهار کرد: از نظر اقتصاد علمی آنچه بد است شیوه نادرست 

استفاده از این درآمدها است. 
وی با بیان اینکه در س��ال گذشته رش��د اقتصادی ما در 
تم��ام بخش ها به جز بخش س��اختمان مثب��ت بوده گفت: 
س��ال 13۹6 س��الی اس��ت که باید رونق اقتصادی در تمام 

بخش های کشور رسوخ کند.
 

پرداخت ۲3 هزار میلیارد از بدهی دولت
این عضو کابینه با بی��ان اینکه دولت دکتر روحانی ثبات 
را در عرصه اقتصادی حاکم کرده اس��ت افزود: برای جبران 
2۰ درصد درآمد ملی طی س��ال های پیش از ۹2 باید بیشتر 

تحمل کرده و انتظار بکشیم. 
وی با بیان اینکه االن در ش��رایطی هستیم که اولویت 
برنامه های م��ان را ب��ه بهبود محیط کس��ب و کار، اصالح 
نظام بانکی کشور و برنامه های بلند مدت متمرکز کردیم، 
گفت: بدهی دولت به بانک ها در حال س��ازماندهی است 
و در س��ال گذش��ته 13 هزار میلیارد آن پرداخت شده 
اس��ت و ب��ه زودی 1۰ هزار میلیارد دیگ��ر نیز پرداخت 

خواهد شد. 
طیب نی��ا با تایید اینکه در ابت��دای روی کار آمدن دولت 
روحان��ی 4۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داش��تیم، افزود: با 
این  همه آنچه باعث آسیب پذیری می شود وابستگی به نفت 

است.
وی افزود: در س��ال 13۹۵ ما 113 ه��زار میلیارد تومان 
مالی��ات اخ��ذ کرده ایم که تنها 6۰ ه��زار میلیارد تومان آن 
را به ش��هرداری های کش��ور داده ایم. همچنین طی دو سال 
اخیر و با مبارزات و اقدامات انجام شده واردات قاچاق از 2۵ 

میلیارد دالر به 12 میلیارد دالر رسیده است. 
وی گفت: در تراز تجاری غیر نفتی کش��ور طی دو س��ال 
اخیر برای نخس��تین بار در تاریخ ای��ران، صادرات بر واردات 

ارجحیت یافته که موفقیت کم نظیر و بزرگی بوده است. 
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارای��ی همچنین از شهرس��تان 
ش��اهرود به عنوان مهد بزرگان کش��ور نام ب��رد و گفت: این 
دیار، شخصیت های دینی و علمی بزرگی به کشورمان هدیه 

داده و از ظرفیت های متنوع و زیادی برخوردار است. 

سیامک قاسمی
 کارشناس اقتصادی



رئیس کل بانک مرکزی در نخستین نشست 
خب��ری چهار س��ال اخیر خود ب��ا خبرنگاران، 
ش��هرداری ته��ران را از جمل��ه بزرگ تری��ن 
بدهکاران بانکی معرفی کرد و از رونمایی نظام 
نوین نظارت بر بانک ها طی 10 روز آینده خبر 

داد. 
به گزارش  »فرصت امروز« با اینکه نشس��ت 
خبری ولی اهلل س��یف در روز گذشته بیشتر به 
تش��ریح اقدامات و عملکرد بان��ک مرکزی در 
چهار س��ال اخیر اختصاص داشت، اما با توجه 
به فضای انتخابات و در پیش بودن دوازدهمین 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری، عم��ده  دوره 
صحبت ه��ای رئیس کل بان��ک مرکزی در این 
نشس��ت به پاس��خگویی به اظهارات نامزدهای 

انتخاباتی گذشت. 
ولی اهلل سیف در پاسخ به سوالی درباره نقش 
ش��هرداری ته��ران در بانک ش��هر و اظهارات 
قالیباف درباره نظام بانکی، به بدهی 5تا 6هزار 
میلیارد تومانی ش��هرداری تهران اشاره کرد و 
گف��ت: من عمرم را در نظام بانکی گذرانده ام و 
آش��نایی کافی با نیروهای انسانی این مجموعه 
دارم، بنابراین از اظهارات آقای قالیباف تعجب 
کردم. ایش��ان به هر حال در شهرداری تهران 
کار می کند و من هی��چ گاه چنین نگاهی را به 
شهرداری تهران و زیرمجموعه ایشان ندارم، از 
این رو انتظار دارم که با نگاهی دیگر بانک ها را 

مورد توجه قرار دهند. 
رئی��س کل بانک مرکزی با اش��اره به اینکه 
آقای قالیباف می گوید فق��ط 4درصد از منابع 
بانکی اس��تفاده می کنند، گفت: در حال حاضر 
ش��هرداری تهران یکی از بزرگ ترین بدهکاران 
بانکی اس��ت و حدود 5تا 6هزار میلیارد تومان 
به بانک ها بدهی دارد. یعنی خود شهرداری هم 

جزو 4درصد است؟ 
س��یف همچنین گفت: کلی��ه پروژه هایی که 
ش��هردار تهران از آن س��خن گفته و می گوید 
مترو، بزرگ��راه صدر یا امث��ال آن را در تهران 
س��اخته و ب��ه بهره برداری رس��انده اس��ت، از 
منابع��ی بوده که از طریق بانک ها تأمین ش��د 

پس چرا اینها را اعالم نمی کنند؟ 
وی همچنین به بانک شهر به عنوان مجموعه 
زیر نظر شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: در 
این بانک نیز تمامی اصول به درس��تی رعایت 
نشده و ش��اهد آن بوده ایم که شهرداری برای 
انجام عملیات خود این بانک را مجبور به انجام 
ام��وری می کند ک��ه برخالف چارچ��وب نظام 
بانکی اس��ت. ب��ا این حال ح��وزه نظارت بانک 
مرکزی هم��واره این موضوع را مورد بررس��ی 

قرار داده و پیگرد قانونی داشته است. 
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: 
به دنبال مس��ائل مطرح ش��ده خواس��تم تا در 
بانک مرکزی بررس��ی انجام شود که در نتیجه 
آن مشخص ش��د 40 درصد از تسهیالت بانکی 
برای 200 شخص حقوقی پرداخت شده که از 

جمله آنها خود شهرداری تهران است. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی با اش��اره به دیگر 
 نامزد انتخابات ریاس��ت جمه��وری ادامه داد: 
 17 رئیس��ی  س��یدابراهیم  االس��الم  حج��ت 
اردیبهش��ت در گفت وگو با ش��بکه دو س��یما، 
دیدگاه ه��ای خ��ود را درب��اره رفع مش��کالت 
اقتص��ادی کش��ور تش��ریح و در عی��ن حال، 
انتقاداتی را نس��بت ب��ه عملکرد نظ��ام بانکی 
به وی��ژه بانک مرکزی در ح��وزه نظارت بر بازار 
پول، نحوه مدیری��ت نقدینگی و هدایت آن به 
س��مت تولید، مطالبات معوق بانک ها و بدهی 

دولت به نظام بانکی مطرح کرد. 
سیف گفت: ایش��ان با انتقاد از نظارت بانک 
مرکزی در زمینه س��اماندهی موسس��ات مالی 
غیرمج��از، ابهامات��ی را در خصوص نحوه خلق 
نقدینگ��ی و هدای��ت آن به س��مت بخش های 
تولی��دی در دوره دولت یازدهم مطرح کرد که 
با توجه به اینکه بخشی از این انتقادها متوجه 
بانک مرکزی است، الزم است توضیحاتی برای 

آگاهی افکار عمومی ارائه شود. 
رئی��س  کل بان��ک مرک��زی تصری��ح کرد: 
بس��یاری از این تعاونی ها و موسسات غیرمجاز 
در زم��ان دولت های نهم و ده��م و همزمان با 
تصدی ایش��ان در مقام معاون اول قوه قضاییه 

و در سایه بی توجهی دولت وقت، شکل گرفت 
و رشد کردند. 

س��یف ادام��ه داد: متأس��فانه در آن مقطع 
زمانی تالش مؤثری ب��رای جلوگیری از ایجاد 
این موسسات یا ساماندهی مناسب آنها صورت 
نگرفت. این در حالی اس��ت که دولت یازدهم 
صرف��اً وارث ی��ک نابس��امانی گس��ترده تحت 
فعالی��ت غیر مجاز این موسس��ات در بازار پول 

بوده است. 
وی تصری��ح ک��رد: یک��ی از موسس��اتی که 
خوش��بختانه اکنون با پذیرش مسئولیت بانک 
صادرات ایران در ش��رف ساماندهی کامل قرار 
دارد، مؤسسه میزان است که حتماً جناب آقای 
رئیس��ی جزییات مربوط به نحوه شکل گیری و 
گس��ترش آن را وقوف کامل دارند. با این حال، 
بانک مرکزی در طول س��ه س��ال اخیر با تمام 
ت��وان و انگیزه و با آگاه��ی از تبعات منفی آن 
و همچنی��ن با همکاری دس��تگاه قضا، نیروی 
انتظامی و سایر نهادها مقتدرانه در مورد ادامه 

فعالیت این موسسات برخورد کرد. 
س��یف به تعاونی غیرمج��از ثامن الحجج نیز 
اش��اره کرد و گفت: این تعاونی که بعضاً مورد 
تش��ویق مس��ئوالن دولت قبل نیز قرار گرفته 
و از حمای��ت افراد صاحب نف��وذ نیز برخوردار 
بود، ب��ه فضل الهی، تعیین تکلیف ش��د و این 
دولت توانست جلوی اختالل گسترده این گونه 
فعالیت های غیر مجاز را در بازار پول سد کند. 

وی درب��اره مؤسس��ه اعتباری کاس��پین نیز 
گفت: همان گونه که بارها توضیح داده ش��ده، 
موضوع این تعاونی به اعتراضات سپرده گذاران 
یکی از تعاونی هایی که قرار اس��ت در مؤسسه 
جدیدالتأس��یس کاس��پین ادغام شود، مربوط 
است. این تعاونی قبل از انجام تشریفات مربوط 
ب��ه ارزیابی دارایی ها و انتقال آنها به مؤسس��ه 
کاسپین دچار مش��کل و کسری منابع بود که 
با برخورد قوه قضاییه، مدیرعامل آن بازداشت 
ش��ده ولی مس��ئله حل و فصل و ادغام تعاونی 
با همکاری مقامات قضایی و امنیتی در ش��رف 

نهایی شدن است.
 

بخشی از نقدینگی حاصل ساماندهی 
غیرمجازهاست

رئیس  کل بان��ک مرکزی به موضوع افزایش 
نقدینگ��ی اش��اره ک��رد و گف��ت: در خصوص 
افزایش 700 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در 
دوره دول��ت یازدهم باید گفت که توجه صرف 
به ارقام اس��می و متغیرهای��ی نظیر نقدینگی 
در تحلیل ه��ای اقتص��ادی و بی توجه��ی ب��ه 
پویایی های موج��ود و همچنین حجم  اقتصاد 

می تواند به نتایج نادرستی منجر شود. 
سیف توضیح داد: بخشی از افزایش نقدینگی 
کشور در دوره دولت یازدهم از افزایش پوشش 
آماره��ای پول��ی ناش��ی از س��اماندهی همین 
موسس��ات غیرمجاز مورد بحث ب��وده و نباید 
آن را به عنوان افزایش مطلق نقدینگی در نظر 

گرفت. 
به گفته وی، حجم نقدینگی کشور در پایان 
م��رداد 1392 معادل 492 هزار میلیارد تومان 
بود که ب��ا 761 هزار میلیارد تومان افزایش به 
رقم 1253 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند 
1395 بالغ ش��ده اس��ت، ولی حدود 20 درصد 
ای��ن افزایش مرب��وط به اطالعات موسس��اتی 
بوده که قب��ال در آمارهای پولی و بانکی لحاظ 
نمی شدند و اکنون سهمی معادل 12.4 درصد 

از کل نقدینگی را در اختیار دارند. 
رئی��س  کل بان��ک مرکزی افزود: بخش��ی از 
افزایش نقدینگی ناش��ی از افزایش شفافیت و 
پوش��ش آمارهای پولی و بانکی بوده که نباید 

آن را به عنوان افزایش نقدینگی تلقی کرد. 
س��یف با اش��اره به اظهارات رئیس��ی درباره 
پرداخت تس��هیالت به امر تولی��د گفت: توجه 
به آمار تس��هیالت پرداختی ش��بکه بانکی در 
طول چند سال گذش��ته به عنوان سنجه ای از 
نح��وه هدایت نقدینگی به فعالیت های مختلف 
اقتصادی، صحت مدعای ایشان را به طور کامل 

رد می کند. 
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار تأکی��د کرد: 
در طول س��ال های 94 و 95 ب��ه ترتیب 417 
و 548 هزار میلیارد تومان تس��هیالت توس��ط 
شبکه بانکی اعطا شده، ضمن آنکه معادل 263 
و 351 ه��زار میلیارد تومان از این تس��هیالت 
پرداختی ش��بکه بانکی به تأمین مالی سرمایه 
در گردش واحده��ای تولیدی اختصاص یافته 
اس��ت که در مقایس��ه با نس��بت 20 درصدی 
عن��وان ش��ده از س��وی ای��ن نامزد ریاس��ت 
جمه��وری، به مرات��ب ارقام باالتری را نش��ان 
می دهد و این رویکرد در بخش صنعت با قوت 

بیشتری دنبال شده است. 
وی گف��ت: بنابرای��ن اگر قرار ب��ود با صرف 
تخصیص 20 درص��د از نقدینگی افزایش یافته 
در چهار س��ال اخیر مش��کل تولید و اش��تغال 
کش��ور حل شود، پیش از اینها باید شاهد رفع 

معضالت تولید و بیکاری در کشور بودیم. 
س��یف تصریح کرد: صرف نظر از این، مطابق 
ب��ا نظریه های اقتصادی عملکرد تولید کش��ور 
متاثر از عوامل متع��ددی همچون نیروی کار، 
س��رمایه، تکنولوژی، فضای کسب و کار و قدرت 
رقابت پذی��ری ب��وده و مولفه نقدینگ��ی صرفاً 
به عنوان تس��هیل کننده شرایط مالی بنگاه های 

تولیدی مورد توجه قرار می گیرد. 
رئی��س کل بانک مرک��زی تأکید کرد: تولید 

ناخال��ص داخل��ی کش��ور صرف��اً مح��دود به 
بخش های صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی 
نیست و بخش قابل توجهی از تولید و اشتغال 
کش��ور ب��ه بخش خدم��ات  )ش��امل مواردی 
همچون گردش��گری، حمل و نق��ل، ارتباطات و 
خدم��ات دانش بنیان( مربوط اس��ت، بنابراین 
نبای��د این بخش ه��ا را به عن��وان فعالیت های 

غیرمولد قلمداد کرد. 
وی تأکید کرد: الزم اس��ت ایش��ان در بحث 
تحری��ک رش��د اقتص��ادی و افزای��ش تولید، 
برنامه های عملیاتی خود در خصوص نهاده های 
واقعی تولید و فضای کس��ب وکار در اقتصاد را 
بی��ان کنند، زی��را اگر ص��رف نقدینگی حالل 
مشکالت تولید بود، در سال 1391 با آن رشد 
پایه پول��ی و نقدینگی باال نباید ش��اهد رکود 

عمیق در اقتصاد می بودیم. 
رئیس کل بانک مرکزی به اظهارات رئیس��ی 
درباره بدهی دولت به بانک مرکزی نیز اش��اره 
کرد و گفت: در سخنان ایشان، بدهی دولت به 
بان��ک مرکزی معادل 180 هزار میلیارد تومان 
اعالم شده در حالی  که کل بدهی بخش دولتی 
)ش��امل دولت و ش��رکت های دولتی( به بانک 
مرکزی در پایان اسفند 1395 معادل56 هزار 

میلیارد تومان بوده است. 
سیف تأکید کرد: بررسی بدهی بخش دولتی 
به بانک مرکزی در س��ال های اخیر نیز نش��ان 
می ده��د عامل اصلی افزای��ش متغیر مزبور، به 
اق��الم و مواردی مربوط بوده که فاقد آثار پولی 
اس��ت و صرفاً به عنوان یک عملیات حسابداری 
در ترازنامه بانک مرکزی ثبت می شود که بانک 
مرکزی در گذشته توضیحات مبسوطی در این 

زمینه ارائه کرده است. 

برخی راهکارهای نامزدها در تضاد با 
تولید است

رئی��س کل بانک مرکزی تأکید کرد: هر چند 
بیان راهکارهای کلی مرتفع س��ازی مش��کالت 
اقتصادی تحت عناوینی نظیر وصول مطالبات 
معوق ش��بکه بانکی، تس��ویه کامل بدهی های 
دولت، ساماندهی موسسات غیرمجاز، کانالیزه 
کردن بخش��ی از نقدینگی به س��مت تولید و 
مواردی از این دست در ظاهر از مقبولیت عامه 
برخوردار هس��تند، ولی در مقام اجرا، برخی از 
همین راهکارهای عنوان شده در جهت حمایت 

از تولید در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. 
س��یف مثال زد: برای نمونه تأکید بر وصول 
سریع مطالبات معوق شبکه بانکی در شرایطی 
که بخ��ش قابل توجه��ی از همی��ن مطالبات 
مربوط به صنایع تولیدی کشور است، از جمله 
همی��ن مصادیق ب��وده که با رویک��رد مدارا و 
حمایت از صنایع تولیدی آس��یب دیده ناشی از 

تحریم صورت گرفته است. 
رئی��س ش��ورای پ��ول و اعتبار گف��ت: بیان 
راهکاره��ا ب��دون ارائه برنام��ه  عملیاتی تأمین 
مالی دقیق، ش��فاف و غیر تورمی آن، نه تنها از 
پشتوانه و ضمانت اجرایی الزم برخوردار نیست 
بلکه یقیناً با تک��رار تجربه تلخ دولت های قبل 
در ات��کا به مناب��ع بانک مرکزی ب��رای اجرای 
طرح های تکلیفی، ش��اهد بازگش��ت تورم های 
باال و بی ثباتی های گس��ترده در فضای اقتصاد 

کالن خواهیم بود. 
رئی��س کل بانک مرکزی همچنی��ن درباره 
نظ��ام نوین نظارت بر بانک ها گفت: نظام نوین 
نظارت نیز در دست پیاده سازی است و تا آخر 
اردیبهشت ماه عملیاتی می شود و براساس آن، 
رتبه بندی بانک ها متناسب با ریسک ها صورت 
می گیرد ت��ا منابع هدر ن��رود و بانک هایی که 
ریس��ک باالیی دارند، بیشتر تحت نظارت قرار 

 گیرند. 

رئیس کل بانک مرکزی از رونمایی نظام نوین نظارت بر بانک ها طی 10 روز آینده خبر داد

شهرداری تهران از بزرگ ترین بدهکاران بانکی است سود وام های بانکی کسبه پالسکو چند 
درصد است؟

مع��اون امور اقتص��ادی و بازرگانی وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت به ارائه توضیحاتی در خصوص وام های بانکی کسبه 
پالس��کو پرداخ��ت و البته از اع��الم دقیق اینکه این س��ود 
چند درص��د خواهد بود امتناع ک��رد و تنها به ذکر این نکته 
بسنده کرد که این وام ها طبق آنچه در مصوبات آمده، اعطا 

خواهد شد.
یداهلل صادقی به ایسنا گفت: در بحث پالسکو ما به دنبال 
اجرای مصوبه هیات وزیران هستیم و تاکنون عمده اقداماتی 
که می باید انجام شده است. در خصوص تسهیالت مادی نیز 
پیگیری ه��ای مربوطه در حال انجام اس��ت و در این زمینه 
هماهنگی ه��ا و مذاکراتی با بانک مرک��زی صورت گرفته و 
دوستان قول داده اند این موضوع در چارچوب مصوبه دولت 

حل خواهد شد.
معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که دولت 
و ش��خص معاون اول رئیس جمه��وری به طور مجدد تاکید 
کرده اند که الزم است حتما مقررات در مورد کسبه پالسکو 
اجرا ش��ود، ادامه داد: برخی ش��عبه هایی که کسبه پالسکو 
ب��رای دریافت وام به آنها مراجع��ه کرده اند در جریان دقیق 
موضوع نبوده و ابالغی��ه اداره کل اعتبارات بانک مرکزی به 
دس��ت آنها نرس��یده بود. بر همین اس��اس به بانک مرکزی 
تاکید ش��د هماهنگی های مربوط��ه را صورت دهد که بانک 
مرکزی نی��ز این نکته را پذیرفته که تم��ام آنچه در مصوبه 

مربوطه آمده را اجرایی کند.
صادق��ی با تاکی��د مجدد بر اینک��ه آنچه در ای��ن زمینه 
مشاهده ش��ده ناهماهنگی برخی ش��عب بوده، در پاسخ به 
این س��وال ک��ه در نهایت آیا این نکت��ه را تایید می کند که 
قطعا وام هایی با سود 9 درصد به دست کسبه پالسکو خواهد 
رس��ید، گفت: هر آنچه در مصوبه مربوطه آمده به طور دقیق 
اجرا خواهد شد. البته اکنون به خاطر ندارم سود اشاره شده 
در ای��ن مصوبه چه رقمی بوده، اما ای��ن موضوع با ارجاع به 
متن مصوبه روش��ن اس��ت. تاکنون نیز آنچه در این ارتباط 
به ما منعکس ش��ده عدم اطالع برخی ش��عب بانکی اس��ت 
که پیگیری های الزم دراین زمینه همان طور که گفته ش��د، 

انجام شده است. 

از سهام عدالت چه خبر؟ 
بنابر آخرین گزارش های رسیده از مجموع حدود 47میلیون 
مش��مول س��هام عدالت تاکنون 20 میلیون نفر شماره شبای 
خ��ود را در س��امانه س��هام عدالت اع��الم کرده اند و س��ازمان 
خصوصی س��ازی قرار است در نیمه دوم سال 1396 سود سال 

1395 را به حساب مشموالن واریز کند. 
17 اسفندماه سال گذشته از فاز اول ساماندهی سهام عدالت 
رونمای��ی ش��د. در این مرحله صورتحس��اب س��هام عدالت به 
مشموالن ارائه و مشخص شد که چقدر برای افراد در 10 سال 
گذشته سود به دست آمده است و آیا مایل هستند باقی  مانده 

اقساط را خود پرداخت کنند یا خیر. 
ای��ن مرحله تا پایان ش��هریورماه س��ال 1396 ادامه دارد و 
مشموالن می توانند با مراجعه به سامانه سهام عدالت اطالعات 
خود را از این سامانه دریافت کنند. با توجه به آمارهای سازمان 
خصوصی س��ازی مجموعه مشموالن س��هام عدالت حدود 49 
میلی��ون و 200 هزار نفر اس��ت. در این تع��داد 2میلیون نفر 
طی س��ال های گذشته فوت ش��ده اند و تا امروز نزدیک به 32 
میلیون نفر از 47 میلیون و 200 مشمول باقی مانده به سامانه 

سهام عدالت مراجعه و صورتحساب خود را دریافت کرده اند. 
فاز دوم س��هام عدالت از س��ی ام فروردین ماه امسال آغاز شد 
که در این فاز س��ازمان خصوصی س��ازی از مشموالن خواست 
شماره ش��بای بانکی و ش��ماره موبایل خود را در سامانه وارد 
کنند تا سازمان خصوصی سازی در نیمه دوم سال 1396 سود 
سال 1395 س��هام عدالت را به حساب آنها واریز کند، چرا که 
سهام عدالت طرحی 10 ساله بود و در اسفندماه سال 1394 به 
اتمام رسید و سال 1395 از مجموعه طرح سهام عدالت خارج 
است، بنابراین سود سال 1395 نباید به حساب خزانه برود بلکه 

باید مستقیماً به مشموالن داده شود. 
سازمان خصوصی سازی بارها تأکید کرده که شماره شبایی 
که مشموالن اعالم می کنند باید مختص به شخص مشمول و 
دارای اعتبار باشد به همین خاطر سازمان خصوصی سازی پس 
از اینکه مشموالن شماره شبای خود را در سامانه اعالم کردند 
آن شماره شبا را از طریق بانک مرکزی چک می کند تا مختص 

به خود مشمول و دارای اعتبار باشد. 
اگر به هر دلیلی ش��ماره شبای اعالم شده از طریق مشمول 
نادرس��ت باش��د قرار براین است که س��ازمان خصوصی سازی 
پیامکی را به آن ش��خص بزند و اعالم کند که مشمول، شماره 
شبای درست را در سیستم وارد کند. باید دقت شود که سازمان 
خصوصی سازی تاکنون هیچ پیامکی در این رابطه به مشموالن 
ارس��ال نکرده و اگر در آینده هم پیامکی به مش��موالن ارسال 
ش��ود تنها بابت همین موضوع خواهد ب��ود. پس اگر پیامکی 
با مضامین دیگر برای مش��موالن ارس��ال ش��ود آن پیامک از 
طرف سازمان خصوصی سازی نیست و احتماال کالهبرداران و 

سودجویان اقدام به این کار کرده اند. 
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خبرنــامه

اهدای کتاب نفیس قرآن طباخ هروی 
و شاهنامه شاه طهماسبی به  دانشگاه  

بیرجند توسط بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد در راس��تای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
خود، قرآن خطی طباخ هروی و ش��اهنامه شاه طهماسبی را 

به دانشگاه بیرجند هدیه داد.
به گزارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، طی مراس��می 
با حضور دکتر خلیلی رئیس دانش��گاه، مس��ئوالن دانشگاه و 
جمعی از مدیران بانک پاسارگاد، قرآن نفیس به خط عبداهلل 
طباخ و همچنین کتاب ش��اهنامه شاه طهماس��بی به عنوان 
شاخص ترین و مهم ترین اثر فرهنگی، هنری و تاریخی ایران 
جهت انجام فعالیت های پژوهش��ی، تحقیقاتی و بهره مندی 

استادان، دانشجویان و محققان به این دانشگاه اهدا شد. 
در این مراسم دکتر خلیلی، رئیس دانشگاه بیرجند، ضمن 
قدردانی از دکتر قاس��می مدیرعامل بانک پاسارگاد، اقدامات 
و گام ه��ای مثبت این بانک را در حمای��ت از فرهنگ و هنر 
کشور ارزشمند خواند و از اینکه یک بنگاه اقتصادی اینچنین 
به رس��الت های اجتماعی خود توجه می کند، ابراز خرسندی 
کرد. همچنین از س��وی بانک پاسارگاد، همراه با این کتاب ها، 
لوح های تقدیری با امضای مدیرعامل بانک  به رئیس دانشگاه 

بیرجند اهدا شد. 
این قرآن نفیس به خط عبداهلل طباخ، از قرآن های نفیس و 
کم نظیر گنجینه آستان قدس رضوی است. این کتاب در سال 
1394 با حمایت بانک پاسارگاد چاپ و رونمایی شد. انتخاب 
مصحف عبداهلل طباخ به سبب ویژگی های شایان توجه خط، 
ارائه ها و جایگاه تاریخی آن خود گواه اهمیت این نسخه است. 
همچنی��ن کتاب  »ش��اهنامه شاه طهماس��بی«، به عنوان 
فاخرتری��ن، ش��اخص ترین و مهم ترین اث��ر فرهنگی، هنری 
و تاریخی ایران، پس از 20 س��ال ت��الش، با همکاری وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، فرهنگستان  هنر و بانک پاسارگاد، در 
سال 1393 جمع آوری شده و به چاپ رسیده  است . این بانک 
ب��ه دلیل حمایت از چاپ این کتاب، به عنوان حامی برگزیده 
نس��خ خطی، در چهاردهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ 

خطی معرفی شد. 

قیمت سکه افزایش یافت
صراف��ان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 3.754 تومان 
و ه��ر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.203.000 تومان 
تعیین کردند که نشان دهنده کاهش اندک نرخ دالر و افزایش 
قیمت س��که است. هر یورو در بازار آزاد تهران 4.170 تومان و 
هر پوند نیز 4.858 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 
664.500 تومان و هر ربع سکه 380.000 تومان فروخته شد. 
هر س��که یک گرمی 261.000 تومان خرید و فروش شد و هر 

گرم طالی 18 عیار 113.574 تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.754دالر آمریکا

4.170یورو اروپا

4.858پوند انگلیس

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

491.950مثقال طال

113.574هر گرم طالی 18 عیار

1.171.000سکه بهار آزادی

1.203.000سکه طرح جدید

664.500نیم سکه

380.000ربع سکه

261.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنـامـه
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در معام��ات روز سه ش��نبه ش��اخص کل 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران با رش��د ۱۱۴ 
واح��دی ارتف��اع ۷۹ ه��زار و ۸۵۸ واح��دی 
رس��ید. ش��اخص کل روز گذش��ته ب��ا تأثیر 
مثبت نمادهای س��رمایه گذاری امید، سایپا، 
گل گهر، فوالد امیرکبیر کاش��ان، چادرملو و 
پتروشیمی پردیس بار دیگر در آستانه کانال 
۸0ه��زار واحدی قرار گرف��ت. در عین حال 
نماد آسان پرداخت پرش��ین بیشترین تأثیر 
منفی را بر ش��اخص کل بورس ثبت کرد. در 
جریان معامات روز گذشته، صنایع خودرو، 
ش��یمیایی و رایانه با بیشترین حجم و ارزش 
معام��ات، برترین گروه ه��ای صنعت بودند. 
نکته قاب��ل توجه در معامات دیروز، رش��د 
حجم و ارزش معامات بود که براس��اس آن 
س��هامداران بیش از 2میلیارد و ۱۴ میلیون 
برگه س��هم و حق تقدم را به ارزش 3 هزار و 
۸۹۵ میلیارد ریال در ۷3 هزار نوبت معاماتی 
دست به دست کردند. سرمایه گذاری معادن 
فل��زات با معامات بلوکی و اوراق مش��ارکت 
ش��هرداری سبزوار، سهام س��ایپا، حمل و نقل 
اوراق مش��ارکت  بین الملل��ی خلیج ف��ارس، 
کارکن��ان نف��ت و واحدهای صن��دوق کیان 
بیش��ترین تقاض��ای خرید و س��نگین ترین 
صف ه��ای خرید را داش��تند. در مقابل اوراق 
مشارکت ملی نفت ایران، واحدهای صندوق 
پارند پایدار س��پهر، اوراق صکوک بناگس��تر 

کران��ه، س��هام تأمی��ن ماس��ه ریخته گری، 
کاغذ سازی کاوه، مس ش��هید باهنر و اوراق 
مشارکت کارکنان نفت با بیشترین عرضه ها 
و طوالنی ترین صف های فروش مواجه شدند. 

تشکیل صف های خرید در گروه خودرو
روز سه ش��نبه ۱۹ اردیبهش��ت ماه، گروه 
خ��ودرو که روزی منفی را ش��روع کرده بود 
و اکثر نمادها س��رخ  پوش بودند، در لحظات 
پایانی با صف خرید سایپا به یکباره تغییر فاز 
داد. در این بین نماد سایپا تأثیر 2۹ واحدی 
مثبت روی ش��اخص کل بورس گذاش��ت و 
ب��ا صف خرید ۴۱ میلیونی درآس��تانه مثبت 
کامل و قیم��ت ۱2۹.6 تومان ب��ه کار خود 
پایان داد. حقوقی س��ایپا نزدیک ۷0 میلیون 
خریدار بود. ایران خودرو در واکنش به نقطه 
حمای��ت خود، درحاش��یه ۴درص��د مثبت و 
قیم��ت 2۸2تومان قرار گرفت. پارس خودرو 
نیز در قیمت ۱0۸تومان با رش��د درآس��تانه 
مثبت کام��ل صف خرید بود ک��ه در نهایت 
مقداری از ص��ف خود را عرضه کرد. با اینکه 
روز گذش��ته ش��اهد معام��ات بلوکی گروه 
خ��ودرو بودیم و براس��اس آن حجم و ارزش 
معامات باال رفت، اما همچنان س��هامداران 
حقیقی ب��ا احتیاط به معام��ات خود ادامه 
می دهند. از سوی دیگر، با تحرک حقوقی ها 
در گ��روه معدنی ه��ا اقبال خری��داران برای 
جم��ع آوری س��هام در این گ��روه در کانون 
توج��ه معامله گ��ران قرار خواه��د گرفت. در 
پاالیش��ی ها گرچه همچن��ان انتظارها برای 

تحق��ق س��ودهای خیره کننده وج��ود دارد، 
اما حجم معامات محدود در دامنه نوس��ان 
مثبت قیمتی همچن��ان ادامه دارد. در گروه 
دارویی ه��ا نیز انتظار برای اعام افزایش نرخ 
دارو پس از دوس��ال و در عی��ن حال انگیزه 
دریافت س��ود نقدی قابل قب��ول در مجامع 
امسال این شرکت ها باعث شده همچنان این 
گروه در کانون توجه معامله گران بازار سهام 

قرار گیرد. 

رشد ۰.۹ واحدی آیفکس
روز سه ش��نبه آیفکس 0.۹ واحد رشد کرد 
و در ارتفاع ۹2۴ واحد قرار گرفت. دادوس��تد 
نزدیک به 262 میلی��ون ورقه در 32 هزار و 
۷۷۵ نوبت، نتیجه نقل وانتقال ها در بازارهای 
فرابورس ای��ران بود که ارزش��ی بالغ بر یک 
ه��زار و ۱63 میلی��ارد ریال را رق��م زد. روز 
۱۹ اردیبهش��ت ماه بی��ش از نیم��ی از حجم 
کل معام��ات در بازارهای اول و دوم صورت 
گرف��ت. بدین ترتیب در این دو بازار ش��اهد 
خریدوف��روش افزون بر ۱۴2 میلیون ورقه به 
ارزش ۴۹۱ میلیارد ری��ال بودیم. درحالی که 
بیش��ترین حج��م و پربیننده تری��ن نماد به 
ذوب آهن اصفهان و بیشترین ارزش مبادالتی 
ب��ه نماد آتی��ه داده پرداز ک��ه چهارمین نماد 
پربیننده بود اختصاص داشت. در همین حال 
بیشترین افزایش قیمت را در میان نمادهای 
فرابورسی نمادهای نفت پاسارگاد و مهندسی 
ساختمان تأسیسات راه آهن به ترتیب از گروه 
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای و 

پیمان��کاری صنعتی، تجربه کردند و در صدر 
جدول بیش��ترین کاهش قیمت نیز نمادهای 
سرمایه گذاری مسکن پردیس و فرآورده های 
غذایی و قند چهارمحال را می بینیم. شرکت 
فارس��یت اه��واز و توکا رنگ فوالد س��پاهان 
نمادهایی بودند که پ��س از برگزاری مجمع 
عموم��ی ع��ادی س��االنه صاحبان س��هام و 
تقس��یم س��ود نقدی هر س��هم با محدودیت 
دامن��ه نوس��ان قیم��ت تا س��قف ۵0درصد، 
بازگشایی شدند. در دیگر معامات فرابورس 
ای��ران، امتی��از تس��هیات مس��کن دی ماه 
۹۵درحالی ک��ه ب��ا کمترین قیم��ت در میان 
تسه ها خریدوفروش شدند، با معامله بیش از 
۱۸ هزار ورقه ب��ه ارزش افزون بر ۱3میلیارد 
ریال به بیش��ترین حج��م و ارزش مبادالتی 
دس��ت یافتند و در مقابل تسه۹۵0۱ با ۷6۵ 
هزار ریال با بیش��ترین قیمت معامله شد. در 
ب��ازار اوراق با درآمد ثاب��ت، جابه جایی بیش 
از ۴۱۸ ه��زار ورقه ب��ه ارزش افزون بر ۴0۴ 
میلی��ارد ریال صورت گرف��ت و اخزا۹ از نظر 
میزان حجم و ارزش در ص��در این بازار قرار 
گرفت. همچنین در تابلوی ب بازار پایه بیش 
از ۱۱۵ میلیون س��هم به ارزش بالغ بر ۱6۹ 
میلیارد ریال دادوستد شد و جابه جایی ها در 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله نیز 
دادوس��تد بیش از 3 میلی��ون ورقه به ارزش 
نزدی��ک ب��ه ۴۸ میلیارد ری��ال را رقم زد. در 
پایان معامات فرابورس ایران، شاخص کل با 
حدود یک واحد رشد، در سطح ۹2۴ واحدی 

دادوستدهای روز گذشته را خاتمه داد.

حمایت حقوقی ها از گروه خودرو شاخص کل را 114 واحد مثبت کرد

افزایش حجم و ارزش معامالت بازار سهام

فریب س��هامداران تازه کار و ناآشنا در فضای 
مجازی به بهانه افزایش چندین برابری سود در 
زمانی کوتاه، مدت هاست که در فضای مجازی 
و اینترن��ت جریان دارد، اما به تازگی س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار برای س��اماندهی فعالیت 
کانال ه��ای تلگرام��ی و س��ایت های اینترنتی، 
برخورد با متخلفان فضای مجازی را آغاز کرده 
است. به گزارش ایرنا، سال هاست که گروهی از 
افراد س��ودجو با راه اندازی سایت های اینترنتی 
و فعالیت در فضای شبکه های اجتماعی مانند 
تلگرام به س��ودجویی و فریب اف��راد تازه کار و 
ناآش��نا با سهامداری مشغولند. افراد سودجو با 
ادعاهایی نظیر دسترسی به اطاعات محرمانه 
شرکت ها یا توانایی در پیش بینی مسیر حرکت 
سهام، س��هامدار تازه کار یا آنهایی را که تمایل 
دارن��د »یک ش��به ره صد س��اله را بروند« در 
دام خ��ود انداخت��ه و با دریاف��ت مبالغ کان، 
فضای بازار سرمایه را آلوده کرده اند. این افراد 
معموالً با فعالیت در سهام شرکت های کوچک، 
قیمت ها را تغییر داده و افراد را به خرید سهام 
مورد نظر خ��ود ترغیب می کردن��د. در برخی 
موارد این نوس��انگیری ها، س��ودهایی را عاید 
س��هامداران فریب خورده می کرد، اما در اغلب 

موارد این س��هامداران ناآشنا با ضررهای زیاد 
مواجه می شدند که در مواردی کار به شکایت 
نیز می کش��ید. در نهایت، پس از جدی شدن 
موضوع سیگنال فروشی در بازار سهام، سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار وارد این ماجرا ش��ده و 
سعی در سروسامان دادن به این موضوع کرده 
است. بر این اس��اس، پایگاه اطاع رسانی بازار 
سرمایه وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار 
گزارش داده است: مدیران 3۷ کانال تلگرامی و 
چهار سایت اینترنتی در پی گزارش های رسیده 
مبنی بر وقوع اقدامات مجرمانه در جهت کسب 
منافع و سودهای نامشروع تحت بازجویی قرار 
دارن��د. به گفته مدیر ام��ور حقوقی و انتظامی 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، این کانال ها و 
سایت ها تحت پوش��ش هایی همچون مشاوره 
سرمایه گذاری و سبدگردانی اقدام به سیگنال 
فروشی و فعالیت های مجرمانه می کردند. مدیر 
امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق 
بهادار، از شکایت این سازمان علیه گردانندگان 
3۷ کان��ال تلگرام��ی و چهار س��ایت اینترنتی 
خبر داده اس��ت. محمدعلی شیری زاده گفت: 
متخلفان افرادی را به عضویت کانال های خود 
در آورده و مدع��ی بودند ب��ا اطاعات ویژه ای 

ک��ه در اختیار دارن��د، ظرف مدت یک س��ال 
س��رمایه اعض��ا را چند برابر ب��اال خواهند برد. 
شیری زاده اظهار داشت: سازمان بورس، از این 
فعالیت ها تحت عنوان »مجرمانه« شکایت و از 
طرف پلیس فتا آنها را شناس��ایی کرده است. 
در مراح��ل بع��دی تلفن های همراه، نش��انی، 
شماره حس��اب و س��ایر اطاعات هویتی آنها 
اس��تخراج شده اس��ت. قاضی نیز به پلیس فتا 
دس��تور قضایی داد تا آنها را بازجویی کنند که 
انتظار می رود مرجع کیف��ری به زودی در این 
خصوص تصمیم گیری کند. مدیر امور حقوقی 
و انتظام��ی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با 
افش��ای پش��ت پرده این فعالیت های مجرمانه 
گف��ت: گردانن��دگان س��ایت های اینترنتی و 
کانال های تلگرامی، ابتدا سهمی را می خریدند 
و اعضا را تشویق به خرید انبوه این سهم معین 
می کردن��د تا تقاضا برای آن ایجاد ش��ود. وی 
ادامه داد: متخلفان بعد از آنکه تقاضای کاذب 
برای س��هم ایجاد می کردند قیمت س��هم باال 
می رفت و به نقطه هدف که می رسید بافاصله 
آن را به دیگرانی که پش��ت س��ر گروه نخست 
راه افت��اده بودند می فروختند و همین طور این 
چرخه معیوب تکرار می شد. مدیر امور حقوقی 

و انتظام��ی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با 
طرح این س��وال که اگر کاهب��رداران چنین 
اخب��ار وی��ژه ای را در اختیار دارن��د چرا خود 
از آن اس��تفاده نمی کنند و س��ود نمی برند، به 
س��هامداران و فعاالن بازار سرمایه توصیه کرد 
مبن��ای تصمیم گیری خ��ود در معامات را آن 
دس��ته از اخباری که در گروه های بدون مجوز 
در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر 
می ش��ود، قرار ندهن��د. وی در پایان از فعاالن 
ب��ازار س��رمایه و هموطن��ان درخواس��ت کرد 
چنانچه ش��کایتی از هرگون��ه فعالیت مجرمانه 
ی��ا هر ن��وع ناهنجاری مرتبط با بازار س��رمایه 
دارند از طریق س��امانه س��متا شکایت خود را 
ثبت کنند تا موضوع به مراجع قانونی منعکس 
ش��ود. شیری زاده اظهار داشت: با توجه به عزم 
ج��دی و قاطعی��ت مقامات قضای��ی و پلیس 
فت��ا در جهت رفع هرنوع ناهنجاری س��ایبری 
 در فض��ای بازار س��رمایه و حمای��ت از منافع 
س��هام داران و س��رمایه گذاران امیدواری��م در 
آینده ش��اهد چنین رفتارهایی نباشیم. بدیهی 
اس��ت در صورت صاحدید مقامات قضایی نام 
این متخلفان و مجرمان اقتصادی افشا خواهد 

شد.  

عضو هیأت مدیره بیمه دانا، افزایش نقدینگی 
را یکی از مهم ترین عوامل توسعه بازار سرمایه 
کش��ور ذکر کرد و تس��هیل فرآیند رشد بازار 
سرمایه را محصول آن دانست. سعید شیرزادی 
به سنا، گفت: کمبود نقدینگی در بازار سرمایه 
منجر به رشد االکلنگی می شود. مفهوم آن این 
اس��ت که با کمبود نقدینگی بازده یک صنعت 
باال می رود و همزمان بازده صنعت دیگر پایین 
می آید و می ت��وان آن را ب��ه حرکت االکلنگ 
تش��بیه کرد. ب��ه عبارتی یک صنع��ت مثبت 
می شود و روز دیگر صنعتی دیگر و می توان آن 
را رش��د با حرکت االکلنگ دانست. نتیجه این 
روند آن اس��ت که بازار متوازن رشد نمی کند، 

تأمی��ن مالی به کندی انجام می ش��ود و آنطور 
که انتظ��ار می رود پول جدیدی ب��ه بازار وارد 
نمی شود. ش��یرزادی با اشاره به اهمیت تأمین 
مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه 
گفت: من معتقدم که همچنان بازار پول حاکم 
اس��ت و هنوز بازار س��رمایه به جای��گاه واقعی 
خود نرسیده است. وی در بخش دیگری از این 
گفت وگو برای حل مس��ئله کاهش زمان توقف 
برخی نمادها پیشنهاد کرد که اگر در یک سهم 
خ��اص، گزارش های مالی به صورت دوره ای به 
نهاد ناظر نرس��ید، نماد بازگشایی شود اما نهاد 
ناظر به س��هامدار تأکید کند مسئولیت ریسک 
ناش��ی از اطاعات منتشر ش��ده، متوجه خود 

سهامدار اس��ت. عضو هیأت مدیره بیمه دانا در 
پاسخ به سوالی در خصوص تغییرات احتمالی 
حج��م مبنا و دامنه نوس��ان اظهار داش��ت: تا 
زمانی ک��ه ب��ورس در اختیار فع��االن حرفه ای 
قرار نگرفته باش��د یا تفکر مراجعه به تحلیلگر 
بازار س��رمایه فراگیر نش��ده باش��د، رفع کامل 
محدودیت دامنه نوس��ان می تواند ریسک هایی 
به همراه داشته باشد اما با این حال در صورت 
بررسی دقیق و کارشناسی علمی، اعمال دامنه 
نوس��ان پویا میزان ریس��ک دادوس��تد را کم 
خواهد ک��رد. وی فراگیر ش��دن تفکر مراجعه 
به تحلیلگ��ر بازار س��رمایه، افزایش عمق بازار 
و حرفه ای ش��دن فع��االن بورس را مس��تلزم 

فرهنگ س��ازی و تبیین ادبیات بازار س��رمایه 
دانست و پیش��نهاد داد: می توان در دانشگاه ها 
دوره های کارشناس��ی و در مدارس یک درس 
تح��ت عنوان »آش��نایی با نه��اد ناظر بورس« 
ایجاد کرد. آش��نایی عموم جامع��ه با این نهاد 
اقتصادی، باعث خواهد شد بازار سرمایه نقش 
مهم ت��ری در اقتصاد ایفا کن��د. وی در پایان با 
تأکید مجدد بر نقش نظارتی نهادهای ناظر به 
معامات گروهی اش��اره کرد و گفت: به اعتقاد 
من باید کمیته ریسک بازار سرمایه فعال شود 
و با دخالت مؤثر فاصله واقعی بین عرضه ذاتی 
و عرضه بازار س��هام را مش��خص کند و با این 
اقدام شفافیت بازار سرمایه بیش از پیش شود. 

ورود دیرهنگام سازمان بورس در برخورد با متخلفان فضای مجازی

نقدینگی مسئله اول بازار سرمایه است

خبر

کاندیداهای ورود به بازار آتی کاال اعالم 
شدند

ذرت، جو، زعفران و پس��ته کاالهایی هستند که از رینگ 
کش��اورزی ب��رای ورود به ب��ازار آتی کاال کاندیدا ش��ده اند. 
حامد س��لطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران با اش��اره 
ب��ه اینکه برنامه بورس کاال توس��عه بازار آتی اس��ت، گفت: 
براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده قرار اس��ت در سال 
جاری معامات فیوچرز و آپش��ن روی کاالهای کش��اورزی 
راه اندازی ش��ود. وی درباره کاالهایی که ممکن اس��ت وارد 
بازار آتی ش��وند، گفت: ذرت، جو، زعفران و پسته کاالهایی 
هس��تند که برای ورود ب��ه بازار آتی کاال کاندیدا ش��ده اند. 
س��لطانی نژاد پیش نیاز مهم بازار آتی را وجود بازار نقد قوی 
دانس��ت و افزود: پیش نیاز راه اندازی ب��ازار آتی، وجود بازار 
نقد پررونق برای این کاالها است. با راه اندازی بازار نقد قوی، 
زمانی ک��ه کاال وارد بازار آتی می ش��ود قیمت بازار نقد کاال، 
مبن��ای معامات بازار آتی ق��رار می گیرد. مدیرعامل بورس 
کاالی ایران درباره راه اندازی بازار نقد افزود: برای راه اندازی 
بازار نقد هم نیازمند گواهی سپرده کاالیی هستیم. زمانی که 
کاال تبدیل به گواهی س��پرده کاالیی می شود به طور روزانه 
می تواند مورد معامله قرار بگیرد. ضمن اینکه تولیدکنندگان 
خرد محصول هم می توانند کاالهای خود را به انبار بسپارند 

و مورد معامله قرار دهند. 

معامله بیش از هزار قرارداد سلف موازی 
استاندارد در بازار مشتقه

در جریان معامات بورس انرژی، در تابلوی س��لف موازی 
اس��تاندارد برای قراردادهایی با سررسید یک  سال و بیشتر 
در بازار مشتقه، در نماد سنندج ۹6۱، یک قرارداد با ارزشی 
بال��غ بر ۴ میلیون ریال و در نماد س��تاره ۹6۱، یک هزار و 
۷۱۵ قرارداد با ارزشی بالغ بر ۴ میلیارد و ۱۹۱ میلیون ریال 
معامل��ه انجام پذیرفت. بازار برق بورس انرژی ایران ش��اهد 
معامله 66 قرارداد معادل یک هزار و ۵۸۴ مگاوات س��اعت 
ب��ه ارزش بیش از ۴۹۸ میلیون ریال ب��ود. نمادهای بارپایه 
با متوس��ط قیمت 3۱۵ هزار ریال بر مگاوات س��اعت مورد 
معامل��ه قرار گرفتند. همچنین نمادهای بار پیک روزانه، بار 
پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۷ خرداد ۹6 
گشایش یافتند و همچنین نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه 
روزان��ه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 22 اردیبهش��ت 
۹6 در پایان جلس��ه معاماتی متوقف شده و فرآیند تحویل 
آنها آغاز شد. در مجموع ارزش معامات بازار مشتقه بورس 

انرژی ایران، به ۴ میلیارد و 6۹۴ میلیون ریال بالغ شد. 

بازارهای آسیایی
وارد فاز استراحت شدند

بازارهای آس��یایی پس از صعود موفقیت آمیز ش��اخص ها 
در معام��ات دیروز، دومین روز کاری هفته را با روند نزولی 
ادام��ه دادند. نبود محرک های مالی در بازارهای س��هام در 
آس��یا و کاهش قیمت دالر اس��ترالیا موجب افت شاخص ها 
در بازاره��ای ای��ن منطقه ش��د. پس از رون��د صعودی روز 
دوشنبه و افزایش بی س��ابقه شاخص ها در بازار کره جنوبی 
و ژاپن، سهامداران عقب نش��ینی کردند تا در فاز استراحت 
بازار وارد دور معامات نشوند. این در حالی است که قیمت 
دالر استرالیا در پی کاهش میزان فروش استقراضی در این 
کش��ور با روند نزولی نس��بت به ماه ژانویه همراه شد. ریک 
اس��پونر، مدی��ر تحلیلگران در بازار CMC در س��یدنی در 
این خصوص بیان داش��ت: بازارها در تاش هستند تا برای 
یک روند صعودی آماده ش��وند اما در این بین برای رشدی 
با پش��توانه، نیاز ب��ه خبرهای مثبت دارن��د. در این بازارها، 
شاخص آس��یا پاسفیک با کاهش 0.۵درصدی روبه رو شد و 
تاپیکس ژاپن افت 0.3درصدی را به ثبت رساند درحالی که 
ش��انگهای چین 0.۱درصد منفی ش��د. ب��ورس هنگ کنگ 
با رش��د 0.۵درصدی ش��اخص اصلی همراه شد درحالی که 
بورس تای��وان افت 0.2درصدی ش��اخص اصلی را نظاره گر 
ش��د. اس اند پی اس��ترالیا روند کاهشی 0.6درصدی را از آن 
خود کرد درحالی که افت قیمت برابری دالر استرالیا با دالر 

آمریکا به 0.۵درصد رسید. 

 »دزهراوی« و شناسایی
2 هزار و 5۹۹ ریال سود

ش��رکت داروس��ازی زهراوی اطاعات و صورت های مالی 
۱2 ماهه س��ال منتهی به 30 اسفندماه ۱3۹۵ را با سرمایه 
2۴0 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. 
ش��رکت داروس��ازی زهراوی در دوره ۱2ماهه س��ال مالی 
منتهی به 30 اس��فندماه ۱3۹۵، مبلغ 623 میلیارد و ۸۷۵ 
میلیون ریال س��ود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به 
هر س��هم مبلغ 2 هزار و ۵۹۹ ریال س��ود اختصاص داد که 
نس��بت به دوره مشابه در سال ۹۴ معادل ۱۵درصد افزایش 
را نش��ان می دهد. »دزهراوی« سود انباش��ته پایان دوره را 
مبل��غ ۷06 میلیارد و 3۹۴ میلی��ون ریال اعام کرد. یادآور 
می شود این شرکت در دوره منتهی به 30 اسفندماه ۱3۹۴، 
س��ود خالص را مبلغ ۵۴۴ میلی��ارد و ۴00 میلیون ریال و 

سود به ازای هر سهم را 2 هزار و 26۸ ریال اعام کرد.
 

عملکرد یک ساله »حتوکا« منتشر شد
ش��رکت حمل و نقل توکا اطاعات و صورت های مالی ۱2 
ماهه سال منتهی به 30 اسفندماه ۱3۹۵ را با سرمایه 330 
میلیارد ریال، به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت 
حمل و نقل توکا در دوره ۱2 ماهه س��ال مالی منتهی به 30 
اس��فندماه ۱3۹۵، مبلغ ۴۷ میلی��ارد و ۴۱۱ میلیون ریال 
سود خالص شناسایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ 
۱۴۴ ریال س��ود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در 
سال ۹۴ معادل 60درصد کاهش را نشان می دهد. »حتوکا« 
سود انباشته پایان دوره را مبلغ ۱۴۹میلیارد و ۴۴0 میلیون 
ریال اعام کرد. این شرکت در دوره منتهی به 30 اسفندماه 
۱3۹۴، سود خالص را مبلغ ۷۴ میلیارد و ۱2۴ میلیون ریال 

و سود به ازای هر سهم را 360 ریال اعام کرد. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس انرژی

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
قند ش��یرین خراس��ان در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که حمل و نقل 
بین المللی خلیج فارس در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت

۹.۴3۴20.۱قشرین

6.۷۷۸۴.۹۹حفارس

2.0۷3۴.۹6وپست

2.2۹۸۴.۹3دروز

۸.3۱0۴.۸۸دابور

6.۴۱۹۴.۸۷تکشا

۱.۹6۱۴.۷پارسیان

 بیشترین درصد کاهش
حمل و نقل توکا صدر نش��ین جدول بیشترین درصد 
کاهش شد. صنایع کاغذسازی کاوه در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. کابل البرز هم در میان س��هم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۵.63(2.۸۴۹حتوکا
)۵(۴.2۹۴چکاوه
)۴.۹۹(3.3۱6بالبر

)۴.۹۷(۹.۱۸۸قصفها

)۴.۸۷(20.6۴۷بکاب

)۴.۸۷(۱.۹۱6کترام

)۴.۸2(3.۸۷۴فمراد

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. پلی 
اکریل در رده دوم این گروه ایس��تاد. پارس خودرو هم در 

رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۱3۷.6۸3 ۱266خساپا

۸0.۹2۸ 6۹3شپلي
۵۷.3۸3 ۱0۵2خپارس
۴6.۵0۱ ۱066خکاوه

3۱.۵۴۵ 6۴۸وتجارت
30.3۷۴ ۹۸۵خاور

26.622 ۸6۹خزامیا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را سایپا به خود اختصاص 
داد. آسان پرداخت پرشین رتبه دوم را به دست آورد. پارس خودرو 

هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۱۷۴.32۸ ۱266خساپا
۱06.۷۷3 2366۹آپ

60.36۱ ۱0۵2خپارس
۵6.0۹۸ 6۹3شپلي
۴۹.۵6۵ ۱066خکاوه
۴۴.۸2۵ ۵363شبندر
۴2.۴06 2۷۴۵خودرو

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین سهام 
معامله ش��ده را به دست آورد که پلی اکریل در این گروه 

دوم شد و پارس خودرو در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۱2666۴۷3خساپا
6۹33۴۵6شپلی

۱0۵22۹۵6خپارس
۱06622۹6خکاوه
۹۸۵۱۴۷0خاور

۸6۹۱36۴خزامیا
6۴۸۱3۵۷وتجارت

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروس��ازی زاگرس فارمد پارس به دس��ت آورد. س��ایپا 

شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

6۵2۴۱30۵ددام
۱۷۸0۸۹0کساپا

26۷۹6۷0خمحور
۸۴۷۷606غدشت
۱2۷3۴2۴خریخت
3۸۷۴2۷۷فمراد
260۹23۷تکنو

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

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

۷۸22.0۹وخارزم
۱۱3۸2.۱۱واعتبار
۵۱۸02.۵0کگاز

۱0۸۹3.26پردیس
۱۱۱03.۷0ورنا

302۷3۴.00همراه
33۵2۴.۱۸شاراک

نماگر بازار سهام
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اروميه- پريا جوان- به گزارش فرصت 
امروز، قاضی زاده هاشمی در مراسم افتتاح 
بیمارس��تان خیریه امید در ارومیه اظهار 
کرد: در این وضعیت سیاس��ت زده کشور 
که هر کس��ی ب��ه دنبال رفع مش��کالت 
خود است بیمارستان امید توسط انجمن 
خیریه امید احداث شده  و وزارت بهداشت 
نیز از این بیمارس��تان حمایت های الزم را 
می کند. وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی بیان کرد: 15 هزار تخت خصوصی 
در کش��ور داریم و از کل 120 هزار تخت 
بیمارس��تانی در کش��ور تع��داد  85 هزار 
مربوط به وزارت بهداش��ت، 15 هزار عدد 
تخت مربوط به بخش خصوصی و مابقی 
مرب��وط به بخ��ش عمومی ب��ه اصطالح 

غیر دولتی که ش��امل تامی��ن اجتماعی و 
بانک ها، نیروهای مس��لح و دیگر ارگان ها 
می ش��ود. هاش��می با بیان اینکه 30 هزار 
تخت بیمارس��تانی خصوصی ب��رای 10 

س��ال آینده نیاز است، گفت:  مجلس باید 
تس��هیالت زیادی و یا معافیت هایی برای 
س��رمایه گذاران در حوزه س��المت  قائل 
ش��ود تا حضور بخش خصوصی را بیشتر 

ش��اهد باش��یم. وی اف��زود: در آذربایجان  
غربی کارهای خوبی صورت گرفته  و بالغ 
بر 500 پروژه شروع شده است است.  وزیر 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی بیان 
کرد: آذربایجان غربی از قدیم توسعه یافته 
بود چرا که که نخس��تین دانش��کده طب 
کشور در این استان  بوده  که انتظار داریم 
شاخص های س��المت در آذربایجان غربی 
بیشتر نسبت به سایر استان های کشور به 
جای کمتر شدن بیشتر شود.  سید حسن 
قاضی زاده هاشمی همچنین در مورد طرح 
تحول س��المت، اظهار داش��ت: آنچه که 
از دس��تگاه های نظارتی ما در مورد میزان 
رضایت مردمی داریم، نزدیک به 70 درصد 
رضایتمندی است. وي ادامه داد: مردم به 

ویژه قش��ر ضعیف عالقمند ب��ه ادامه این 
مس��یری هستند که در 3/5 سال گذشته 
برای بهداشت و درمان ایجاد شده است و 
باید ادامه پیدا کرده و کاس��تی های آن به 
تدریج رفع شود. این مسئول به اهداف سفر 
خود به میاندوآب و آذربایجان غربی اشاره 
و اظهار کرد: تعداد زیادی پروژه داریم که 
امروز به بهره برداری می رسد و در میاندوآب 
نیز طرح توسعه بیمارستان حضرت فاطمه 
زهرا )س( باید تا شش ماه آینده به اتمام و 
بهره برداری برسد. وی تصریح کرد: با افتتاح 
این طرح حداقل 70 تخت بیمارستانی به 
 MRI شهرستان اضافه شده و بخش های
و سی تی اسکن و تجهیزات جدید نیز به 

بیمارستان داده می شود.

تبريز – ماهان فالح- شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی با نگرش مسئوالنه و متعهدانه، همت 
و تالش مضاعف کارکنان توانسته است اقدامات مهم و 
موثری را در جهت اجرای پروژه های احداث تاسیسات 
آب و فاض��الب و بهره برداری از تاسیس��ات موجود در 
س��طح استان به انجام برساند. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی در خصوص عملکرد شرکت در طول دولت تدبیر 
و امید با اش��اره به ارائه خدمات توس��ط این شرکت در 
بخش آب، گفت: آبفا استان در حال حاضر ) پایان سال 
1395 ( خدم��ات خ��ود را در زمینه تامین و توزیع آب 
ش��رب بهداش��تی در قالب یک میلیون 203 هزار فقره 

انشعاب آب به جمعیتی بالغ بر 2 میلیون 927 هزار نفر 
)100 درصد جمعیت ش��هری ( در 60 شهر استان ارائه 
می کن��د. مهندس علیرضا ایمانلو اضافه کرد: در زمینه 
اصالح، بازس��ازی و توس��عه ش��بکه ها اقدامات اساسی 
صورت گرفته بطوریکه در طول 4 س��ال دولت تدبیر و 
امید بیش از 950 کیلومتر نس��بت به توس��عه و اصالح 
ش��بکه و اجرای خطوط انتقال اقدام  کرده و توانس��ته 
بیش از 239550 فقره انشعاب آب به مشترکین جدید 
در ای��ن مدت واگ��ذار کن��د. وی  در خصوص تعویض 
کنتورهای خراب مش��ترکین گفت: در مدت 4 س��ال 
دولت تدبیر و امید بیش از 107450 فقره کنتور خراب 
مش��ترکین تعویض شده است. وی در خصوص افزایش 

ظرفیت تامین آب در اس��تان افزود: در این مدت بیش 
از 36 حلق��ه چاه عمیق حفر و تجهیز ش��ده و بیش از 
60 حلقه چاه نیز بازس��ازی شده اس��ت و 675 لیتر بر 
ثانیه ظرفیت تامین آب در س��طح استان افزایش یافته 
است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 

شرقی با اعالم اینکه در این مدت 14 باب چاه در سطح 
اس��تان احداث ش��ده اس��ت، گفت: حجم مخازن بهره 
برداری ش��ده در طول دولت تدبیر و امید در ش��هرهای 
استان از جمله تبریز، مراغه، بناب، ملکان، تسوج، شبستر، 
س��هند، باس��منج، ایلخچی، جلفا و گوگان به ظرفیت 
 77500 مترمکع��ب بوده اس��ت. وی در م��ورد احداث 
تصفیه خانه های آب در ش��هرهای اس��تان در 4 سال 
گذش��ته، افزود: در طول دولت تدبیر و امید شرکت آب 
و فاضالب استان آذربایجان شرقی اقدام به احداث و بهره 
برداری ازتعداد 3 باب تصفیه خانه در شهرهای بخشایش، 
ش��ربیان و جلفا به ظرفیت 110 مترمکعب در ساعت با 

استفاده از فن آوری های پیشرفته و جدید کرده است. 

 بوش�هر- خبرن�گار فرصت امروز- در راس��تای 
پیاده س��ازی مدل تعالی سازمانی ، سه دوره آموزشی با 
تالش شرکت گاز استان بوشهر برگزار شد. این دوره ها 
 EFQM تحت عناوین مروری بر تعالی سازمانی ) مدل
( ، تربیت ارزیاب و منطق رادار برگزار و طی آن بسیاری 
 از مدی��ران و کارشناس��ان ش��رکت به مدت س��ه روز

 آم��وزش های الزم را فراگرفتند. دبیرتعالی س��ازمانی 
شرکت گاز استان بوشهرضمن بیان این مطالب افزود: 
مدل تعالی سازمانی مدلی است که سازمانها را ارزیابی 
و عملک��رد آنها را اندازه گیری م��ی نماید. این مدل به 
سازمانها کمک می کند تا ضمن مقایسه وضعیت موجود 

و مطلوب خود، تفاوتها را شناسایی کرده و با بررسی علل 
وقوع این تفاوتها راه حلهای بهبود وضع موجود را پیدا و 
آنها را اجرا نمایند. مهندس آزادی در ادامه بیان داشت: 
از دیدگاه تعالی سازمانی یکی از ملزومات برتری ، کسب 

نتایج متوازن است که ش��امل نتایج حاصل برای تمام 
کارکنان ، مشتریان ، شرکاء ، تامین کنندگان و جامعه 
می باش��د. یعنی بر خالف مدلهای ISO 9000 که در 
آنها، تاکید بیش��تر بر رضایت مش��تری است ، درمدل 
EFQM رضایتمندی و نتایج مربوط به همه ذینفعان 
مد نظر قرار می گیرد. وی  تصریح کرد : عوامل دخیل در 
مدل سرآمدی EFQM را در دو حوزه  توانمند سازها 
و نتایج بررس��ی می کنند که در بخش نخست رهبری 
،کارکنان، خط مش��ی و استراتژی ، شراکت ها و منابع 
و فرایندها موردبررس��ی قرار گرفته و در بخش دوم نیز 
نتایج کارکنان ،نتا یج مش��تری ،نتایج جامعه و  نتایج 

کلیدی عملکرد ارزیابی می ش��وند. دبیرتعالی سازمانی 
ش��رکت گاز استان بوش��هر تصریح نمود : طبق هدف 
گذاری های صورت گرفته ، برآنیم با برگزاری دوره های 
م��ورد نظر و ارائه آموزش های الزم به تمامی مدیران و 
کارکنان کلیدی ، تا پایان تیرماه خودارزیابی ها انجام و 
تا پایان م��رداد نیز اظهار نامه ها تکمیل گردد تا بدین 
ترتیب امکان شرکت در جایزه تعالی و پیوستن به کلوپ 
تعالی شرکت ملی گاز ایران در سال جاری فراهم شود.  
مهندس آزادی در پایان  اظهارداشت  : تدریس این دوره 
های آموزش��ی را آقای بابک گودرزی ، مدرس و ارزیاب 

سیستم های مدیریت بر عهده داشتند.

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز - نایب رییس 
اتاق بازرگانی اصفهان خواستار برقراری روابط نزدیک 
تجاری و س��رمایه گذاری مرکز تجاری فرانسه و اتاق 
بازرگان��ی اصفهان ش��د.  به گ��زارش روابط عمومی 
اتاق بازرگانی اصفهان ،مصطفی رناس��ی در دیدار با 
نماینده مرکز تجاری فرانس��ه در ایران گردشگری را 
یکی از بخش های مهم اقتصادی اصفهان برش��مرد 
و گفت:اس��تان اصفهان از س��رمایه گذاران فرانسوی 
درزمینه هتل سازی و ساخت مراکز اقامتی استقبال 
می کند. رناس��ی به س��رمایه گذاری ش��رکت ونسی 
فرانسه در طرح توس��عه فرودگاه اصفهان اشاره کرد 
و گفت:س��رمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی 
اس��تان می تواند زمینه همکاری اصفهان و فرانسه را 

تقویت سازد. وی با اشاره به سفر هیات های تجاری 
اتاق بازرگانی اصفهان به  فرانسه گفت:استان اصفهان 
می تواند در بخش های کشاورزی ،صنعتی و خدمات 
گردشگری همکاری نزدیکی با فرانسه داشته باشد. 
کاترین... نماینده مرکز تجاری فرانسه در خاورمیانه 
در این جلسه گفت:بیش از 40 هزار شرکت فرانسوی  
اه��م از ایرباس،توتال ،رنو ،پ��ژو و غیره در این مرکز 
عضوی��ت دارند و به صورت کامال مس��تقل از دولت 
فعالیت می کند. وی ارایه خدمات فنی و مهندس��ی 
در س��اخت جاده ،مترو، راه آهن ،برق و الکترونیک را 
از ظرفیت های همکاری مرکز تجاری فرانسه برشمرد 
و گفت:ایران  یکی از کشورهای مهم موردتوجه این 
مرکز است.  وی خواستار معرفی نیازها و توانمندهای 

واحدهای تولیدی اس��تان اصفهان شد و گفت:مرکز 
تجاری فرانسه در ایران می تواند زمینه تامین نیازهای 
این واحدها را فراهم سازد. وی از اعزام دو هیات تجاری 
بلندپایه فرانس��وی طی خرداد و تیر به اصفهان خبر 
داد و گفت:در این هیات مدیران ش��رکت های بزرگ 
فرانسوی به اصفهان سفر می کنند.  علی نادری مشاور 

عال��ی اتاق بازرگانی اصفه��ان در این دیدار گفت:در 
سند آمایش س��رزمین اصفهان صنعت پیشنهادی 
گردشگری است و شرکت های فرانسوی می تواند در 
این بخش سرمایه گذاری کنند. وی اصفهان را مرکز 
توریسم ایران برشمرد و گفت:راه اندازی خط هوایی 
مس��تقیم پاریس - اصفهان، هم��کاری آژانس های 
گردش��گری دو طرف و تبادل دانشجو بین اصفهان 
و پاریس می تواند به نزدیک ش��دن روابط اقتصادی 
دو ط��رف کمک کن��د. وی اصفه��ان را بزرگ ترین 
تولیدکننده سنگ های تزیینی خاورمیانه معرفی کرد 
و گفت:پاریس و اصفهان می توانند در زمینه مصالح 
ساختمانی ،محصوالت کشاورزی و کاالهای صنعتی  

همکاری نزدیکی داشته باشند.

تبريز – ماهان فالح- افزایش کارایی نظام اداری 
یکی از ضروریات برنامه های تحول اداری بوده و باید با 
روان سازی سیستم اداری و کاهش بروکراسی بتوانیم 
زمینه های ارائه خدمات مطلوب تر از گذشته را برای 
شهروندان فراهم کنیم. به گزارش خبرنگار ما در تبریز 
به نقل از روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان ش��رقی، جلسه کمیسیون توسعه مدیریت 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با حضور 
مدیرکل دفتر توس��عه مدیریت و تحول اداری وزارت 
نیرو، مدیرکل دفتر توس��عه مدیری��ت و تحول اداری 

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و معاونت توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برنامه و بودجه  در 
تبریز برگزار ش��د. در ابتدای جلسه مدیرعامل شرکت 

آب و فاضالب اس��تان به برخی از مهم ترین اقدامات 
انج��ام گرفته در این ش��رکت در ارتباط با برنامه های 
تحول اداری اشاره کرد و اظهار داشت: با ابالغ بخشنامه 
کمیته های اداری و مدیریت��ی از طرف وزارت نیرو و 
ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کشور، کمیسیون 
توسعه مدیریت و کمیته های زیرمجموعه در شرکت 
س��اماندهی شده و با برگزاری جلسات مستمر و طرح 
موضوعات مرتبط با وظایف کمیته ها اقدامات بس��یار 
خوبی در توسعه برنامه های تحول اداری انجام گرفته 
است. مهندس علیرضا ایمانلو افزود: برنامه ریزی  برای 

توس��عه خدمات غیرحضوری، استفاده از فناوری های 
نوین در ارائه خدمات به مردم، برنامه ریزی برای استقرار 
انواع سیستم های مدیریتی در راستای استانداردسازی 
خدمات و ایجاد ساز و کارهای الزم برای ارتقای سالمت 
اداری از جمله اقدامات مهمی است که در ارتباط با برنامه 
های اصالح نظام اداری انجام شده است. وی اضافه کرد: 
خوشبختانه در سایه اقدامات صورت گرفته شرکت آبفا 
 آذربایجان ش��رقی کارنامه بس��یار خوب��ی در زمینه 
برنامه های اداری داشته و جزو شرکت های موفق بوده 

است.

س�اری - دهق�ان - داودی نژاد مدی��ر منطقه 9 
عملی��ات انتقال گاز با اعالم آن که در س��ال 95 حجم 
گاز ارس��الی از س��وی منطقه به نیروگاه ها نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل افزایش بیش از سه درصدی 
 داش��ته اس��ت؛ افزود: منطقه 9 عملیات انتقال گاز به 
نیروگاه های سه استان مازندران، گیالن و گلستان گاز 
ارس��ال می نماید. داودی نژاد مدیر منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز با اعالم آن که در سال 95 حجم گاز ارسالی از 
سوی منطقه به نیروگاه ها نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش بیش از سه درصدی داشته است؛ افزود: منطقه 
9 عملیات انتقال گاز به نیروگاه های سه استان مازندران، 
 گیالن و گلس��تان گاز ارس��ال می نماید که با افزایش 
س��ه ممیز هجده درصدی نسبت به مدت زمان مشابه 
س��ال قبل، بیش از پنج ممی��ز دو میلیارد متر مکعب 
گاز ارس��ال گشته است. همچنین در سال 95 ده و نیم 
میلیارد متر مکعب گاز به شهرها و روستاها جهت مصرف 
تحویل داده شد که نسبت به مدت زمان مشابه، افزایش 
یازده ممیز شش درصدی را نشان می دهد.وی افزود: در 

مدت زمان ذکر ش��ده، حجم گاز عبوری از منطقه بالغ 
ب��ر نوزده ممیز 9 میلیارد متر مکعب بود که این میزان 

حجم گاز نس��بت به مدت زمان مش��ابه سال گذشته، 
افزایش چهار ممیز چهل و چهار درصدی را نش��ان می 
دهد. مهندس داودی نژاد مهم ترین اتفاق سال گذشته 
را انتقال پایدار در زمستان توصیف نمود و اعالم داشت: 
انتق��ال ایمن و پاک و پای��دار جزو وظایف ذاتی منطقه 
می باش��د و ای��ن مهم جز با تالش ش��بانه روزی همه 
همکاران منطقه حاصل نمی گش��ت. ایشان کار بیشتر 
برای پیشرفت بیشتر را خواستار شدند و افزودند هنوز 

قله های بسیاری برای فتح پیش روی ما قرار دارد.

تبريز - ماه�ان فالح- 13 خانه تخریب ش��ده 
روستای چنار ظرف س��ه ماه آینده احداث و به اتمام 
خواهد رس��ید. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل 
از روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، 
مهندس حافظ باباپور، مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان 
ش��رقی به هم��راه کرم��ی، مدیرکل امور روس��تایی 

اس��تانداری اس��تان درحین بازدید ازعملیات اجرایی 
روستای چنار با اعالم خبر فوق گفت: عملیات اجرای 
فونداسیون، آرماتور بندی و بتن ریزی واحدهای جدید 
روس��تای چنار درحال انجام است و به حول قوه الهی 
همه 13 واحد تعهدی بنیادمسکن که در حین سیل 
کال تخریب شده و تلفات جانی هم داشته است ظرف 
س��ه ماه آینده احداث و به صاحبان و مالکان واحدها 
که طبق قرعه کش��ی مشخص شده اند، تحویل داده 
خواهد ش��د. مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اسالمی 

 اس��تان اف��زود: کارهای اس��کان دایم��ی و کانکس 
س��یل زدگان در روستای چنار اتمام یافته است و در 
نظر داریم تا قبل از سررس��یدن فصل سرما احداث و 
بهس��ازی حدود 1284 واحد دیگر خس��ارت دیده از 
سیل روستاهای تبریز و آذرشهر و سایر شهرستانها را 
به اتمام برسانیم. وی اضافه کرد: برای احداث و اتمام 
1284 واحد آسیب دیده از سیل آذربایجان حدود 23 
میلیارد تومان وام کم بهره و5500 میلیارد تومان وام 
بالعوض پرداخت می ش��ود ک��ه دراین بین بازهم به 

مشارکت مردمی و بانک ها نیازداریم وهمچنین برای 
بهسازی معابر و احداث سیل بند روستاهای در معرض 
 س��یل نیز برنامه های مدونی هم داری��م و در آینده 
نه چن��دان نزدیک اجرا خواهیم کرد. مهندس حافظ 
باباپور با بیان اینکه س��یل روس��تای چنار تنها هفت 
دقیقه طول کشیده است، تصریح کرد: طی این مدت 
و زمان کم س��یل 13 خانه را همراه ساکنانش با خود 
برده اس��ت و براساس بررسی ها اگر مدت زمان وقوع 

سیل طوالنی بود تلفاتش خیلی بیشتر می شد. 

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

ایرانبه۳۰هزارتختبیمارستانیخصوصیبرای۱۰سالآیندهنیازدارد

درطول 4 سال دولت تدبير و اميد
آبفاآذربایجانشرقیبیشاز95۰کیلومترتوسعهواصالحشبکههایآبرسانیاجراکردهاست

برگزاریدورههایآموزشیتعالیسازمانیدرشرکتگازاستانبوشهر

در ديدار نماينده مرکز تجاری فرانسه با نايب رييس اتاق بازرگانی اصفهان 

همکارینزدیکمرکزتجاریفرانسهبااتاقبازرگانیاصفهان

آبوفاضالبآذربایجانشرقیجزوشرکتهایموفقدرحوزهتحوالتاداریاست

مدير منطقه 9 عمليات انتقال گاز مازندران اعالم داشت

حجمگازارسالیبهنیروگاههادرسال95بیشاز۳درصدافزایشداشت

مديرکل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان آذربايجان شرقی:
خانههایتخریبشدهروستایچنارظرفسهماهآیندهاحداثوبهاتمامخواهدرسید

اخبار

مدير دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب 
منطقه ای گلستان:

66 مورد آزادسازی و رفع تصرف 
بسترها و حريم های مجاری آبی گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیر دفتر مهندسی رودخانه و 
سواحل شرکت آب منطقه ای استان از رفع تصرف 66 مورد آزادسازی 
و رفع تصرف بسترها و حریم های مجاری آبی استان گلستان در سال 
95 خبر داد.به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای اس��تان 
گلستان مهندس شجاع شفیعی اظهار کرد: 727 مورد بررسی بسترها و 
به روزرسانی،هزار و 293 مورد شناسایی متصرفین به بسترها و شناسایی 
سازه های تقاطعی در مجاری آبی 848 مورد بوده است.وی افزود: طی 
س��ال گذشته 280 مورد ارسال شکایت به محاکم قضایی بابت تصرف 
به بس��تر و حریم رودخانه رودخانه های اس��تان صورت گرفته است و 
همچنی��ن یک ه��زار و 293 مورد نیز اخطاریه به متجاوزین بس��تر و 
حریم رودخانه های استان صادر شده است.مهندس شفیعی بیان کرد: 
تعدادتصرفات غیر مجاز شناسایی شده در بستر و حریم رودخانه های 
استان تاکنون هزارو 100 مورد و پرونده های در جریان رسیدگی قضایی 
نیز 350 مورد که اعتبار موردنیاز جهت رفع تصرفات ساالنه یک میلیارد 

تومان است.

اولين جلسه شورای حفاظت شهرستان 
کالله در سال 96 برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - اولین جلس��ه شورای حفاظت 
از منابع آب شهرس��تان کالله و دشت پایلوت حوزه گرگانرود با حضور 
اعضای شورای حفاظت در محل بخشداری شهر فراغی شهرستان کالله 
برگزار ش��د.به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای گلستان، 
بخشدار شهرستان فراغی در این جلسه گفت: آمار و اطالعات موجود در 
سال جاری حکایت از شرایط نامناسب جوی و کاهش جریان رودخانه 
ها دارد که ضروری است تمامی اعضا تمهیدات و تدابیر الزم را به منظور 
جلوگیری از بروز خس��ارت های احتمالی پیش بینی کنند.حاج امان 
حمید زاده تصریح کرد: با اطالع رسانی به موقع و جلب مشارکت های 
مردمی در استفاده صحیح و مصرف بهینه آب تالش شود و همچنین 
با توجه به نامگذاری امس��ال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از 
طریق اجرای سیس��تم های نوین به افزایش تولید در بخش کشاورزی 
تاکید نمودند.در ادامه رئیس اداره منابع آب شهرستان کالله و مراوه تپه 
نیز گفت: با توجه به ضرورت ایجاد هماهنگی فی ما بین بهره برداران و 
دستگاه های اجرایی، عالوه بر برگزاری جلسات شورای حفاظت از منابع 
آب در شهرس��تان ها جلساتی به همین منظور با بخشداریها،دهیاران 
وس��ایر ادارات مربوطه در روس��تاها با هدف اطالع رس��انی به موقع از 
وضعیت منابع آب برگزار می گردد. مهندس حس��ین ثابتی در ادامه با 
توجه به کاهش بارش ها و جریان های آبی و همچنین افت ذخیره سفره 
های آب زیرزمینی نسبت به سال قبل لزوم تسریع و تعجیل در زمان 
آبگیری آب بندان ها،رعایت الگوی کشت و صرفه جویی در مصرف آب 
خصوصا در بخش کشاورزی تاکید داشتند.گفتنی است در این جلسه 
مقرر گردید اطالع رس��انی الزم به منظور صرفه جویی در مصرف آب، 
رعایت الگوی کش��ت،آبگیری به موقع مخازن آبی ضروریس��ت جهت 
پیشگیری از خسارت های احتمالی و کم آبی به بهره برداران انجام شود.

مديرعامل آب منطقه ای استان کرمانشاه:
9۲ درصد ظرفيت سدهای استان 

کرمانشاه تکميل است
کرمانش�اه- خبرنگار فرصت ام�روز - مدیرعامل آب منطقه ای 
استان کرمانشاه گفت: 92 درصد از ظرفیت هفت سد استان کرمانشاه 
تکمیل اس��ت. کیاس��ت امیریان اظهار داش��ت: هفت س��د در دست 
بهره برداری استان کرمانشاه دارای 830 میلیون مترمکعب ظرفیت است 
که اکنون 92 درصد آن پر شده است. وی با اشاره به اینکه با توجه به 
بارشهای زمستان سال گذشته و بهار امسال و مدیریت مصرف سالهای 
گذشته ظرفیت سدهای استان به این میزان رسیده است، عنوان کرد: 
آب سدمخزنی گاوشان پس از 10 سال برای بار دوم در سه شنبه هفته 
گذش��ته سرریز کرد و اکنون حجم سد به وضعیت نرمال رسیده و این 
در حالی است که این سد انرژی برق آبی به میزان 11 گیگاوات ساعت 
در س��ال را تأمین می کند. وی از اهداف اساس��ی ساخت سد را تأمین 
آب ش��رب مورد نیاز ش��هری و تأمین آب اراضی کش��اورزی زیردست 
دانس��ت و افزود: هفته گذشته سد سلیمان ش��اه و زاگرس سر نیز در 
استان سرریز کردند و سد گاوشان چون مخزن آن بزرگتر بود و احتیاج 
به بارندگی بیشتری برای پر شدن داشت امروز سرریز کرد. مدیرعامل 
آب منطقه ای اس��تان کرمانشاه گفت: از ابتدای سال آبی تا امروز 432 
میلی متر بارش در استان گزارش شده که در مقایسه با بارش بلندمدت 
که 464 میلی متر است هفت میلی متر کاهش یافته است. امیریان افزود: 
این ذخیره به دلیل بارشها و مدیریت مناسب مصرف سدها ایجاد شده  و 

اکنون وضعیت ذخیره رضایت بخش است.

انتخاب تيم کاری نمونه از واحد ابزار 
دقيق منطقه استان مرکزی 

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

همايش يک روزه مراجع قضايی – منابع 
طبيعی حوزه شهرستان های نور، آمل و 

محمودآباد
س�اری – دهقان -  ب��ه گزارش خبرنگار مازندران ،  در راس��تای 
حفظ انف��ال همایش یک روزه مراجع قضای��ی –منابع طبیعی حوزه 
 ن��ور ، آمل و محمودآباد ، توس��ط ادارات منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
شهرس��تان های نور و آمل در شهر ایزدشهر برگزار شد.  در این مراسم 
رییس دادگستری شهرستان نور ، دادستان شهرستان نور و محمودآباد 
و جانش��ین دادستان شهرس��تان آمل ، رییس دادگستری چمستان ، 
فرماندهان انتظامی شهرس��تان های نور ، آمل و محمودآباد و روسای 
ادارات منابع طبیعی شهرستان های نور و آمل ، کارشناسان، فرماندهان 
یگان حفاظت و مس��ئولین واحدها تابعه ادارات مذکور حضور داشتند. 
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان نور در این همایش 
ضمن بیان مطالب مرتبط درباره مسائل مبتال به منابع طبیعی در حوزه 
شهرستان های نور ، آمل و محمودآباد ، در قالب پاورپوینت  نیز مطالبی 
را مطرح نمود. در ادامه فرماندهان یگان حفاظت ،کارشناسان حقوقی 
و تعدادی از مسئولین واحدهای مختلف منابع طبیعی  نیز مطالبی را 

ارائه نمودند.
 دادس��تان های شهرستان های صدراالش��اره ، ریاست دادگستری  
 شهرس��تان نور و شهر چمستان ، فرماندهان انتظامی شهرستان های 

سه گانه دیدگاهها و نقطه نظرات خود را در این زمینه بیان نمودند.

اخبار

تقدير مديرعامل از کارمند موفق شرکت 
برق منطقه ای خوزستان در عرصه ورزش 

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل ش��رکت برق منطقه 
ای خوزس��تان از اسماعیل اس��فندیاری کارمند موفق  این شرکت که 
 )open0 g1( عنوان "داور برتر" در مسابقات قهرمانی تکواندو اروپا
را به دس��ت آورد، تقدیر کرد. محمود دش��ت بزرگ در این لوح تقدیر 
آورده است: حضور موفقیت آمیز جنابعالی در مسابقات قهرمانی تکواندو 
اروپا )open0 g1( در س��ال 2017 در کشور بلژیک و کسب عنوان 
داور برتر از میان 85 داورقضاوت کننده از کش��ورهای جهان را تبریک 
 عرض می کنم. وی در ادامه تصریح کرده است: به پاس تالش در جهت 
 افتخار آفرینی برای کشور در عرصه های بین المللی این لوح به شما تقدیم 
می شود. دشت بزرگ همچنین در این لوح تقدیر آورده است: امید است 
با اتکال به درگاه قادر متعال در همه عرصه های زندگی ، در پیشبرد و 
تعالی ایران اسالمی و شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان همواره 
موفق و موید باشید. شایان ذکر است، اسماعیل اسفندیاری مربی بین 
الملل��ی دانش آموخته کوکی وان کره و داور بین المللی از فدراس��یون 
جهانی تکواندو)WTF ( از همکاران معاونت منابع انس��انی در شرکت 
برق منطقه ای خوزستان، رییس کمیته داوران و کمیته قضایی تکواندو 

استان خوزستان می باشد.

رشد 10 درصدی مصرف بنزين در فروردين ماه سال جاری
رشد مصرف کليه فرآورده های نفتی 

استان زنجان
زنجان- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی منطقه 
زنجان محمود آقامحمدیان مدیر منطقه از افزایش مصرف فرآورده های 
مایع خبرداد و افزود در بیشتر فرآورده های نفتی استان در فروردین ماه 
ش��اهد افزایش مصرف هستیم. مدیر منطقه ادامه داد: در بنزین شاهد 
10 درصد رشد مصرف می باشیم. بطوریکه میزان مصرف فروردین ماه 
س��ال جاری 30 میلیون و 600 هزار لیتر و مدت مشابه سال قبل 27 
میلیون و 700 هزار لیتر بوده همچنین قیاس مصرف نفتگاز نیز حاکی از 
افزایش 15 درصدی بوده بطوریکه مصرف فروردین ماه سال جاری 28 
میلیون و 100 هزار لیتر و مدت مشابه سال قبل 24 میلیون و 400 هزار 
لیتر به ثبت رسیده است. محمود آقامحمدیان همچنین افزود: مصرف 
نفت سفید نیز در سال جاری 4 میلیون لیتر و مدت مشابه سال قبل 3 
میلیون و 350 هزار لیتر بوده که این قیاس مصرف نیز نشان از یک رشد 
20 درصدی بوده است.مدیر منطقه تصریح داشت: در مصرف نفتکوره 
نیز یک رش��د 3 درصدی به ثبت رس��یده است بطوریکه مصرف سال 
جاری 312 هزارلیترو مدت مشابه سال قبل 230 هزار لیتر بوده است و 
در مصرف گاز مایع نیز با مصرف 1520 تن در فروردین ماه سال جاری 
و 1470 تن در مدت مش��ابه سال قبل شاهد یک رشد 3 درصدی می 
باش��یم. محمود آقامحمدیان در ادامه به مصرف cng  اشاره داشت و 
افزود: مصرف cng در فروردین ماه سال جاری و مدت مشابه سال قبل 
در ح��دود 12 میلیون و 400 هزار متر مکعب بوده که تغییرخاصی در 

مصرف آن مشاهده نمی شود. 

برای نخستين بار صورت گرفت
تامين آب روستاهای شهرستان بشاگرد 

از سد سهران 
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیر عامل ش��رکت آب و 
فاضالب روستایی هرمزگان: برای نخستین بار پس از گذشت 10 سال 
از عمر سد سهران روستاهای شهرستان بشاگرد از این سد آبرسانی می 
شوند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان، 
مهندس عبدالحمی��د حمزه پور در این خصوص بی��ان کرد: این طرح 
بزرگ در فاز اول ش��امل دو روستای سرتنگ س��هران و دست موردان 
می ش��ود. وی در ادامه افزود: روس��تای سرتنگ سهران 60 خانوار و در 
روستای دست موردان 50 خانوار سکونت دارند که برای نخستین بار از 
آب آش��امیدنی سالم به صورت لوله کشی بهره مند می شوند. این مقام 
مس��ئول در ادامه در باره اجرای فاز اول استفاده از آب سد سهران برای 
آبرسانی به روستاهای شهرستان بشاگرد توضیح داد: در فاز نخست این 
پروزه برای این دو روستا 2 مخزن ثابت 10 متر مکعبی، 4/5 کیلومتر خط 
انتقال، 500 متر شبکه توزیع  تعبیه و به هر کدام از روستاها تا االن 10 

انشعاب داده شده است. 
 

 تفاهم نامه همکاری مسئولين شهر
 آستانه اشرفيه و آبفای گيالن جهت 

اجرای پروژه فاضالب اين شهر مبادله شد
رشت- زينب قليپور- تفاهم نامه همکاری 
مسئولین شهرستان آستانه اشرفیه و مسئولین 
آبفای گیالن جهت اجرای پروژه فاضالب ش��هر 
آستانه اش��رفیه منعقد و مبادله شد. در نشست 
روس��ای ادارات شهرس��تان آس��تانه اش��رفیه و 
مسئولین آبفای گیالن در محل فرمانداری این شهرستان سید محسن 
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن ضمن تشریح ابعاد 
پروژه، نحوه دریافت وام و ضرورت اجرا، الزامات قانونی و مستندات الزم 
برای دریافت وام را برش��مرد. مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به اینکه 
پروژه فاضالب آستانه از سال 1382 کد اجرایی گرفت افزود: با استفاده 
از اعتبارات دولتی زمین تصفیه خانه فاضالب آستانه اشرفیه خریداری و 
محصور شده و بخشی از خط انتقال نیز اجرا شد و همچنین برای احداث 
ایستگاههای پمپاژ نیز زمین خریداری گردید. وی کمبود اعتبارات دولتی 
را عامل اصلی در طوالنی شدن زمان اجرای پروژه ها عنوان کرد و گفت: 
برای تسریع در روند اجرا باید به فکر منابع دیگر بود و با توجه به اهمیت 
پروژه های زیس��ت محیطی، بهره مندی از وام بانک س��رمایه گذاری 
زیرساخت آسیا فرصت مناسبی است. مهندس حسینی در ادامه افزود: 
بازدید نمایندگان بانک از شهر آستانه اشرفیه و مشاهده ورود فاضالب 
به انهار منجر به تأئید لزوم اجرای طرح جمع آوری فاضالب بهداشتی 
آستانه شد و دریافتند فاضالب این شهر زندگی شهروندان را با مخاطره 
مواجه نموده است. وی با تأکید بر اینکه باید متعهد گردیم تا این پروژه 
با همکاری دستگاههای مرتبط شهرستان در موعد مقرر به بهره برداری 
برسد خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی تحت هیچ شرایطی نباید متوقف 
گردد و با توجه به ابعاد اجتماعی و زیست محیطی باید در کوتاهترین 
زمان ممکن اجرا گردد. س��پس مهندس حیدری فرماندار شهرس��تان 
آستانه اشرفیه افزود: بدلیل عدم زیرساختهای مناسب، فاضالب به انهار 

و رودخانه هدایت می گردد و موجب تخریب محیط زیست می شود. 

توليد بيش از 600 هزار مگاوات ساعت 
انرژی برق توسط نيروگاه افق ماهشهر

اه�واز- خبرنگار فرص�ت امروز - مصطفی ذبای��ح نجف آبادی 
سرپرست نیروگاه سیکل ترکیبی افق ماهشهر با اشاره به استقرار صنایع 
بزرگ صنعتی و مصرف باالی برق در منطقه ماهشهر گفت : واحد شماره 
1 و 2 گازی این نیروگاه در خردادماه و ش��هریور سال گذشته با هدف 
تامین برق موردنیاز جنوب شرق خوزستان افتتاح و به شبکه برق کشور 
متصل شد و تا پایان سال 95 توانستیم 635 هزار و 806 مگاوات ساعت 
انرژی برق تولید نمائیم . وی میزان ساعت کارکرد واحد شماره یک را 
4300 ساعت و میزان س��اعت کارکرد واحد 2 را 3800 ساعت عنوان 
نمود .یادآور می ش��ود این نیروگاه در مالکیت شرکت تولید برق رامین 
خوزس��تان است و از تابستان گذشته عملیات بهره برداری ،نگهداری و 

تعمیرات آن به متخصصین مجرب نیروگاه رامین واگذار گردید.
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نعم��ت زاده گفت با توجه ب��ه اینکه صادرات 
مهم تری��ن مولف��ه ارزآوری در کش��ور اس��ت، 
خودروسازی و صنایع وابسته به آن نباید خود 
را محدود ب��ه تولید و تأمین بازار داخل کنند، 
بلکه بای��د از مهم ترین مزیت صنعتی کش��ور 

یعنی صادرات قطعات بهره مند شوند. 
محمدرضا نعم��ت زاده در همای��ش امضای 
پلتف��رم تولید خ��ودروی ایرانی گف��ت: اصوالً 
صنایع خودروی��ی، دریایی، هوایی، نفت، گاز و 
پتروش��یمی به عنوان صنایعی به شمار می آیند 
ک��ه نبای��د تنها آنه��ا را به عن��وان یک صنعت 
داخل��ی نگاه ک��رد، بلکه باید ای��ن صنایع را با 
تقویت و توس��عه ب��ه جایگاهی رس��اند که در 
تمامی کش��ورهای دنیا امکان فعالیت و تعامل 

وجود داشته باشد. 
نعم��ت زاده ادام��ه داد: تمام��ی مدی��ران و 
همکاران ما در صنایع باید در این راستا حرکت 
کنن��د تا مجموع��ه تولیدات داخل��ی ایران به 
کالس های جهانی برسد. خود من هم از اوایل 
انقالب در مجموعه ایران خودرو به عنوان عضو 
هیأت مدیره با تمام��ی چالش های این صنعت 
آشنا بودم، بنابراین باید با هدف تجاری سازی، 

تولیدات را افزایش داد. 

وزیر صنعت با اش��اره به فعالیت هایی که در 
دوره دولت سازندگی انجام شد نیز گفت: یکی 
از مهم ترین اقدامات��ی که در آن دولت به ثمر 
نشس��ت، ایج��اد واحد توس��عه و تحقیقات در 
کارخانه های تولیدی و به خصوص ایران خودرو 
بود که ماحصل آن تولید خودرویی به نام سمند 
ش��د، اما درست از زمانی که باید این خودرو به 
ش��کل تجاری درمی آمد و نتیجه تولیدات باید 
به س��مت تولید خودروی صادرات گرا می رفت، 

هشت سال این مرکز تحقیق تعطیل شد. 
وی اضافه کرد: بر این اصل معتقدم که برای 
واحدهای توس��عه و تحقی��ق اگر 500 نفر هم 
در مجم��وع فعال باش��ند نیز کم اس��ت و باید 
در راستای افزایش اقدامات توسعه و تحقیقاتی 

حرکت کنیم. 
نعم��ت زاده ب��ا تأکید ب��ر آنکه رس��یدن به 
کالس های جهانی از جمله اولویت های صنایع 
تولیدی به خصوص خودروسازی کشور است و 
باید برای رس��یدن به ای��ن هدف تالش کنیم، 
گفت: ش��رکت های ایران خودرو و سایپا باید تا 
رسیدن به این هدف دست از کار نکشند، زیرا 
مهم تری��ن مبحث در تولید خ��ودرو، تولید در 
اشل جهانی است؛ این صنعت به عنوان صنعتی 

به ش��مار می آید که نمی ت��وان آن را در داخل 
مرزه��ا محدود کرد، زیرا حجم تقاضای داخلی 
تا یک مدتی به اتمام می رسد، بنابراین باید به 

فکر بازارهای هدف دیگری نیز بود. 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت درباره اینکه 
کماکان ب��ه برجام انتقادهای��ی وارد می کنند، 
گفت: برخی ها بر ای��ن تصورند حال که برجام 
به ثمر رس��یده، باید همه چیز به داخل کش��ور 
بیاید، اما این طور نیست، زیرا برجام موانع ورود 
س��رمایه گذار را برطرف کرده و شرایط اقتصاد 
و سیاسی کشور را با دیگر کشورهای جهان به 

یک حالت توازن رسانده است. 
وی ادام��ه داد: گوی��ا فرام��وش کرده ایم که 
در دوره تحریم ه��ا ش��رکت های خارجی حتی 
پاس��خ ایمی��ل ی��ا مکاتبات م��ا را ب��ه همین 
دلی��ل نمی دادند و به خاطر ع��دم  همکاری با 

عذرخواهی دست رد به سینه ما می زدند. 
نعمت زاده گفت: برجام این موانع را برداشت 
ت��ا امروز با توجه به نیازمن��دی و توانایی هایی 
که در س��طح کشور وجود دارد، بتوانیم تعامل 

مناسبی را با سایر کشورها داشته باشیم. 
وی ب��ا تأکید بر صادرات خ��ودرو و قطعات 
آن تأکی��د ک��رد: مهم ترین هدف م��ا صادرات 

اس��ت و ص��ادرات قطع��ات خ��ودرو به عنوان 
مهم ترین مزیت ما برش��مرده می ش��ود و اگر 
نتوانی��م صادرات قطعات خودرو را در دس��تور 
کار صنعتگران قرار دهیم، طبیعتا پس از چند 

سال این حوزه نیز دچار بحران می شود. 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت همچنین 
با پیش��نهاد ب��ه صنعتگران گفت: ب��ه تمامی 
واحده��ای تولی��دی توصیه می کنم ب��ا تمام 
ظرفی��ت خود به ام��ور بازاریاب��ی و جلب نظر 
مش��تری خارج��ی حرک��ت کنن��د ت��ا میزان 
ظرفی��ت تولیدی بنگاه خ��ود را افزایش داده و 
حجم صادرات کش��ور را بهبود بخشند، زیرا تا 
زمانی که ظرفی��ت تولیدی بنگاه های اقتصادی 
در ح��د معم��ول نیز نباش��د، هی��چ صادراتی 

پایه گذاری نمی شود. 
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: ما صنعتی ها 
باید به دنبال دانش��گاهی ها حرکت کنیم؛ زیرا 
در تعام��ل بین صنعت و دانش��گاه این صنعت 
اس��ت که 70درصد منفع��ت را از این ارتباط 
می ب��رد، ما صنعتی ها باید تفاوت ادبیات مان را 
با یکدیگر کنار بگذاریم، زیرا الزمه پیش��رفت و 
ارتقای دانش صنعتی ن��وآوری و تولید ارتباط 

مؤثر با دانشگاه است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

آیندهخودروسازانرابهداخلکشورمحدودنمیکنیم

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 
1394 موجب ش��د خودروس��ازان خارجی به 
منظور فعالی��ت دوباره 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 94 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 ترین عامل در جذب سرمایه  
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 
وج��ود دارد، چ��ه مزیت های��ی موجب ش��ده 
خودروس��ازان خارجی بازار ای��ران را محیطی 
مناسب برای سرمایه گذاری مدنظر قرار دهند. 
از آنج��ا که پاس��خ به این پرس��ش نیازمند 
بررس��ی تجارت جهانی جذب سرمایه خارجی 
اس��ت، بنابراین در ابتدا به بررسی تجربه سایر 
کش��ورها در ای��ن زمینه می پردازیم. بررس��ی 
کش��ورهای پذیرن��ده س��رمایه به خصوص در 
صنعت خودرو نشان از آن دارد، سرمایه گذاران 
خارجی جذب کش��ورهایی می شوند که دارای 
ویژگی های خاصی باشند. یکی از این ویژگی ها 

دارا ب��ودن جمعی��ت باال و بازار مناس��ب برای 
خری��د خودرو اس��ت؛ در این می��ان دارا بودن 
جمعی��ت جوان و نس��بت مالکیت خ��ودرو به 
جمعی��ت از اهمیت بس��یار زی��ادی 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 ۲5 تا 30 میلیارد 
دالر اس��ت؛ رقمی که موجب می شود هر یک 
از ش��رکت های خودروساز خارجی تمایل برای 
حضور در بازار ایران داش��ته باش��ند. از سوی 

دیگر بازار خ��ودروی ایران ب��ه دلیل جمعیت 
باالی��ی که کش��ور دارد بس��یار بزرگ اس��ت، 
بنابراین هر س��رمایه گذاری چشم 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 
باش��ند و همس��ایگانی دارا باش��ند 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 ه��م برای پیش��روی به این س��مت 
ندارند. بر این اس��اس ایران موقعیت مناس��بی 
برای بسیاری از خودروسازان خارجی دارد که 
قصد س��رمایه گذاری در ایران ب��ه منظور بهره 

بردن از بازار ایران و همسایگانش را دارند. 
مورد مهم دیگر برای سرمایه گذاران خارجی 
این است که کش��ورهایی برای سرمایه گذاری 
انتخاب می ش��وند که زیرساخت های الزم برای 
تولید خودرو را دارا باشند، در این میان وجود 
قطعه س��ازان توانمند به منظور پوشش و ارائه 
پش��تیبانی های لجس��تیکی از اهمیت خاصی 
برخوردار اس��ت. ایران در این زمینه نیز مزیت 
مناسب برای شرکت های خودروساز خارجی را 
در خود دارد. هر چند یکی از انتقادات به صنعت 
خودروی داخل عدم تولید کیفی و به روز است، 
اما خودروس��ازان ایرانی در سخت ترین شرایط 
توانستند خطوط تولید خود را زنده  نگه دارند. 
دلی��ل این موضوع نیز تجربه صنعت خودرو در 
تولید طی دهه های گذشته است؛ تجربه ای که 
منجر به ش��کل گیری زیرساخت های مناسب و 
براس��اس استانداردها شده اس��ت، بنابراین در 
ش��رایط کنونی ش��رکت های خارج��ی ترجیح 
می دهن��د با س��رمایه گذاری مناس��ب صنعت 
خ��ودروی ایران را ب��ه روز کنند و از این طریق 

یک بازی برد-برد را رقم بزنند. 
به این  ترتیب هر یک از ویژگی های نامبرده یک 
مزیت برای کشور میزبان به حساب می آید، اما در 
ای��ن بین موضوعاتی چون هزینه پایین حقوق و 
دستمزد و مزیت رقابتی چون در دسترس بودن 
انرژی ارزان برای صنایع در مقایسه با کشورهای 
اروپایی از دیگر مزیت های کشورمان برای جذب 

سرمایه  خودروسازان خارجی است. 

قرارداد و تفاهم نام��ه 10جانبه بین المللی 
ب��رای طراح��ی و تولید پلتف��رم محصوالت 
جدید ایران خ��ودرو با حض��ور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در محل شرکت ساپکو امضا 

شد. 
س��پهری«  »کام��ران  مراس��م   ای��ن  در 
معاون طراحی و توس��عه محص��ول و پلتفرم 
ش��رکت ایران خ��ودرو گفت: حف��ظ جایگاه 
ایران خودرو، امکان کسب سهم بازار با توجه 
به افزای��ش تنوع محصول رقیب��ان خارجی، 

ارتق��ای س��ازندگان داخلی، وابس��ته نبودن 
ب��ه پلتفرم ش��رکت های خارج��ی و کاهش 
ریسک های مرتبط، دالیل نیاز به پلتفرم های 
 جدی��د در ش��رکت ای��ران خ��ودرو اس��ت. 
ب��ه گفت��ه وی، محدودیت ه��ای پلتفرم های 
و  هزین��ه  و  زم��ان  کاه��ش  قدیم��ی، 
س��رمایه گذاری های الزم برای توس��عه تنوع 
محصول، امکان توس��عه محص��والت متنوع 
جدید متناس��ب با نیازهای مشتری در زمان 
کمت��ر و ب��ه روزآوری دان��ش فن��ی طراحی 

پلتفرم و ارتقای فناوری قطعات و فناوری ها، 
 دالیل فنی نیاز به  پلتفرم های جدید اس��ت. 
س��پهری ادام��ه داد: ای��ن پروژه با تش��کیل 
کنسرس��یومی متش��کل از پنج طرف ایرانی 
 و پن��ج ط��رف خارجی ب��ه انجام می رس��د. 
وی دالیل تشکیل این کنسرسیوم را تعمیق 
روابط تجاری بین الملل��ی در صنعت خودرو 
با فرص��ت پیش آمده پس از اجرایی ش��دن 
برجام، ایجاد بستر مناسب برای کار منسجم 
و مجموع��ه ای از فعالیت ه��ای مرتب��ط ب��ا 

حداکثر بهره وری از منابع موجود، مش��ارکت 
دادن قطعه س��ازان داخل��ی و ارتقای آنها در 
طراحی و فناوری س��اخت و افزایش اشتغال 
 با کاهش واردات خودرو در کش��ور برشمرد. 
معاون طراحی و توس��عه محص��ول و پلتفرم 
ش��رکت ایران خودرو یادآوری ک��رد: معرفی 
خانواده موتور جدید ایران خودرو با همکاری 
ش��رکت آلمانی ماهله -Mahle-  و قابلیت 
طراح��ی مدل هیبری��دی و برق��ی از جمله 

استراتژی های پلتفرم جدید است. 

قرارداد 10 جانبه بین المللی طراحی و تولید پلتفرم محصوالت جدید ایران خودرو امضا شد

راز جذابیت صنعت خودروی ایران

گزارش2

خبر

 افتخاری دیگر برای رنو
در بازار های اروپایی

محص��ول الکتریکی رنو به ن��ام زوئی، با فروش باالی خود 
در چند ماه اخیر، آمار معامالت خودروی الکتریکی در اروپا 

را افزایش داده است. 
هرچند در چین و آمریکا، بازار خودروی برقی رشد بسیار 
س��ریعی تجربه می کند؛ در چند س��ال اخیر، مردم اروپا به 
آهستگی جذب این نوع محصوالت شده اند و به اندازه دیگر 
بازاره��ای جهان، به خرید مدل های الکتریکی عالقه نش��ان 
نمی دهند. خبرگزاری بلومبرگ که از مشهورترین رسانه های 
اقتصادی جهان محس��وب می شود، معتقد است در چند ماه 
اخی��ر، با حض��ور مدل جدید رنو زوئی در ب��ازار اروپا، عالقه 
م��ردم این منطق��ه به خودروهایی با پیش��رانه برقی رش��د 

بی سابقه ای تجربه کرده است. 
آمارهای بلومبرگ نش��ان می دهند که در سه ماهه نخست 
امس��ال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، خرید خودروی 
الکتریکی در حدود 3۸درصد رش��د داشته است؛ درحالی که 
در مدت مش��ابه سال قبل نسبت به س��ال ۲015، این بازار 
فقط ۲.9درصد رش��د کرده بود. ذکر این نکته اهمیت دارد 
که س��هم خودروه��ای برقی در ب��ازار اروپا نس��بت به کل 
خودروهای فروخته ش��ده در این منطقه، همچنان ناچیز به 
نظر می رسد، در حالی  که طی سه ماهه نخست سال ۲017، 
بیش از 1.۸99 میلیون دس��تگاه انواع خودروهای س��واری 
ش��خصی و تجاری در اروپا فروخته ش��ده اند؛ س��هم وسایل 
نقلی��ه ب��ا پیش��رانه های الکتریکی، تنها ۲33 ه��زار و 703 

دستگاه بوده است. 
اتحادیه خودروس��ازان اروپا  )EAMA( اعالم کرده است 
که توجه مردم کش��ورهای طراز اول این قاره به خودروهایی 
با پیش��رانه غیر بنزینی و گازوئیلی، بیش��تر از دیگر کشورها 
است. رشد اس��تفاده از محصوالت الکتریکی و هیبریدی در 
اس��پانیا ۸7.4درصد، در آلمان ۶7.5درصد و در انگلس��تان 
30درصد بیشتر از مدت مشابه در سال قبل برآورد می شود. 
تقاض��ا ب��رای خودروه��ای تم��ام الکتریکی نیز ب��ه ترتیب 
در انگلس��تان، آلمان و فرانس��ه، بیش��ترین رشد را در میان 
کشورهای اتحادیه اروپا داشته است.  خودروی زوئی از برند 
رن��و، عنوان پرفروش ترین خودروی برقی اروپا در س��ه ماهه 
نخس��ت س��ال ۲017 را به خود اختصاص داده و در اسپانیا 
و آلمان، بیش��ترین فروش را داش��ته اس��ت. از سوی دیگر، 
م��دل i33 از برند بی ام و نیز نس��بت به گذش��ته با افزایش 
تقاضا روبه رو شده و امروزه پرفروش ترین خودروی الکتریکی 
آلمان محسوب می ش��ود. کارشناسان معتقدند مدل i3 که 
هم اکن��ون ۲۲درص��د کل ب��ازار خودروهای برق��ی آلمان و 
17درص��د از اروپا را در اختیار دارد، ممکن اس��ت در آینده 
پرتقاضاتری��ن خودروی برقی این قاره ش��ود.  عوامل زیادی 
در رش��د فروش خودروی الکتریکی اروپا، تأثیر گذاشته اند؛ 
رسوایی فولکس واگن در موضوع آالیندگی مدل های دیزلی، 
مشوق های دولتی، افزایش تعداد ایستگاه های شارژ سریع و 
تبلیغات گس��ترده، مهم ترین دالیل جلب توجه مردم به این 
خودروها محس��وب می شوند. فراموش نکنیم فناوری مربوط 
به باتری ها در مقایس��ه با گذش��ته، پیش��رفت بسیار خوبی 
داش��ته اس��ت و حاال می توان با هر بار ش��ارژ یک خودروی 

برقی تا صدها کیلومتر رانندگی کرد. 

 هیوندای »کونا«
در تابستان عرضه می شود

هیون��دای ک��ه یک��ی از خودروس��ازان موفق ک��ره ای در 
 بازارهای جهانی شناخته می شود، این بار قصد دارد خودروی 

کراس اوور جمع و جور کونا را در تابستان روانه بازار کند.
هیون��دای دومین عک��س از ک��راس اوور جمع و جور کونا 
)Kona( را منتشر کرده اس��ت. این مدل در تابستان سال 
جاری، قبل از عرضه در بازار ایاالت متحده رونمایی می شود. 
در این عکس واضح است که کونا از چراغ های جلوی دوگانه 
اس��تفاده کرده که شامل ال ای دی روش��نایی روز در باالی 
چراغ های اصلی خودرو اس��ت. کونا از خط طراحی آبشاری 
جلوپنج��ره  هیوندای تبعیت کرده اس��ت ک��ه در مدل های 
س��وناتا ۲01۸ و االنترا GT 2018 به خوبی دیده می شود. 
هیوندای قول داده اس��ت این ک��راس اوور جمع و جور دارای 

فضای وسیعی برای نشستن سرنشینان باشد.
اکث��ر المان ه��ای طراحی ک��ه در عک��س قاب��ل روی��ت 
هس��تند، چندان غافلگیرکننده به نظر نمی رس��ند؛ چرا که 
اخیرا نسخه آزمایشی هیوندای کونا در خیابان مشاهده شده 
است. با وجود پوشانده شدن نسخه آزمایشی هیوندای کونا، 
م��ا متوجه کوچک بودن بیش از اندازه این خودرو در کالس 
خود ش��دیم؛ به طوری که ش��باهت زیادی به یک هاچ بک 
دارد. تصاویر منتشرشده از نمای داخلی این خودرو، شباهت 
زیاد آن به االنترا GT را نش��ان می دهد؛ البته با این تفاوت 
که یک صفحه نمایش لمس��ی در وسط داشبورد قرار گرفته 
است. مشخصات فنی خودرو هنوز اعالم نشده ولی هیوندای 
 )AWD( اع��الم کرده اس��ت که نس��خه ی دو دیفرانس��یل
برای کونا قابل س��فارش اس��ت. انتظار م��ی  رود کونا رقیب 
خودروهای��ی همچون م��زدا CX-3، هوندا HR-V، تویوتا 
C-HR، نیس��ان جوک و ش��ورولت Trax باش��د. قبل از 
اینکه کونا در بازارهای ایاالت متحده عرضه ش��ود، تابس��تان 
سال جاری پا به بازار کره جنوبی خواهد گذاشت. کونا یکی از 
محص��والت مهم در بازار اروپا خواهد بود. طبق هدف گذاری 
هیوندا در سال ۲0۲1، این خودروساز کره ای قصد دارد جزو 
خودروسازان آس��یایی پرفروش در قاره اروپا شود. این برند 
کره ای برای رس��یدن به اه��داف واالی خود در نظر دارد در 

آینده ی نزدیک، 30 مدل خودرو در اروپا عرضه کند.
 

فروش ویژه و استثنایی فقط برای 
شرکت کنندگان مسابقه هیجان با نیسان

 شرکت جهان نوین آریا، نماینده رسمی فروش و خدمات 
پس از فروش نیس��ان ایران، به پاس حضور شرکت کنندگان 
مس��ابقه هیجان با نیس��ان ش��رایط ف��روش وی��ژه ای را به 
م��دت یک هفته برای آنها آغاز ک��رد. در این طرح عالوه بر 
تخفیف های قابل توجه نیسان ایکس تریل و جوک، وام ویژه 

بدون بهره نیز برای این خودروها فعال شده است. 
ایکس تری��ل با 4 میلی��ون تومان تخفی��ف و 110میلیون 
توم��ان وام، نیس��ان جوک اس��پورت ب��ا ۶میلی��ون تومان 
تخفی��ف و وام ۸0 میلیون تومانی، نیس��ان جوک پالتینیوم 
با 3 میلیون تومان تخفیف و ۶5 میلیون تومان وام، نیس��ان 
جوک اس��کای پک ب��ا 4میلی��ون تومان تخفی��ف و وام 50 

میلیون تومانی به فروش می رسد. 

خبر

در پسابرجام تولید خودرو 2 برابر شد
دبی��ر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی کش��ور گفت: با 
اجرایی شدن برجام تیراژ تولید خودروهای داخلی به حدود 

دو برابر سال های قبل از برجام افزایش یافته است. 
آرش محبی نژاد اظهار کرد: سال 139۲ تحت تأثیر تحریم 
و قطع ارتباط با خودروس��ازان خارج��ی تیراژ تولید صنعت 
خودرو از یک میلیون و ۶30 هزار دستگاه در سال 1390 به 

730 هزار دستگاه کاهش یافت. 
وی ب��ا بیان اینکه اما با اجرایی ش��دن برجام روند احیای 
صنعت خودرو آغاز ش��د، خاطرنشان کرد: تحت تاثیر همین 
تحوالت تولید خودرو در س��ال گذش��ته  )1395( با رش��د 
حدودا دو برابری نسبت به سال 139۲ به حدود یک میلیون 

و 350 هزار دستگاه افزایش یافت. 
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی کش��ور ادامه داد: 
در س��ال 1393 و 1394 سند چشم انداز صنعت خودرو در 
افق 1404 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و 
ابالغ ش��د که در آن نقشه راه صنعت خودرو و قطعه در دوره 

جدید تعیین شده است. 
وی افزود: به دنبال آن س��ال گذش��ته چند قرارداد تولید 
مش��ترک با خودروس��ازان معتب��ر اروپایی منعقد ش��د که 
خودروی پژو ۲00۸ به عنوان نخستین حاصل این قراردادها 

در هفته گذشته به تولید انبوه رسید. 
محبی ن��ژاد ب��ا بیان اینکه حف��ظ و تداوم رون��د فعلی در 
صنعت خ��ودرو تولید خودروهای جدی��د و به روز جهان در 
ای��ران و جلب رضایت مصرف کنن��دگان را به دنبال خواهد 
داش��ت، تصری��ح کرد: با ادام��ه این روند به اه��داف تعیین 
ش��ده برای صنعت خودرو و قطعه در سند چشم انداز 1404 

نزدیک خواهیم شد. 

 تعمیرگاه های اختصاصی تسال
تاسیس می شود

 تسال قصد دارد تا اواخر سال میالدی جاری، تعمیرگاه های 
زی��ادی را ب��رای ارائه خدم��ات مختلف به مش��تریان خود 
راه ان��دازی کند. همان طور که می دانیم، تس��ال قرار اس��ت 
مدل س��ه را به زودی راهی بازار کند. این ش��رکت به منظور 
اطمینان از ارائه خدمات باکیفیت به مشتریان خود، تصمیم 
دارد با راه اندازی این بخش، خیال خود و مشتریان را راحت 
کند. با راه اندازی این تعمیرگاه ها، مشتریان می توانند تجربه 
بهتری بابت تعمیر خودروهای خود در صورت خرابی داشته 
باش��ند. پیش از این اقدام، مشتریان خودروهای تسال برای 
تعمی��ر اتومبیل خود باید ب��ه تعمیرگاه های مجازی مراجعه 

می کردند که صرفا زیر نظر تسال موتورز فعالیت می کرد. 

بیش��تر دارندگان مدل های S و X تس��ال، هنوز نگران تمام 
ش��دن گارانتی محصوالت شان نیس��تند. با این حال، تسال 
می خواه��د با احداث تعمیرگاه هایی در مناطق مختلف برای 
خودروهای س��واری، پوش��ش خدمات خود را بیش از پیش 
گس��ترش دهد. این ش��رکت در حال حاضر، تعمیرگاه های 
س��یاری را برای تعمیر اتومبیل مشتریان خود درنظر گرفته 
اس��ت. تعمیرگاه س��یار در حقیق��ت کامیون ه��ای تجهیز 
ش��ده ای هس��تند که به مح��ل خرابی اتومبی��ل می آیند و 
تیم مکانی��ک، خ��ودرو را در محل خراب��ی تعمیر می کند. 
این ش��رکت همچنین تصمیم دارد در س��ه ماهه دوم سال 
 میالدی جاری، بیش از 100 عدد تعمیرگاه  سیار  اضافه کند. 
پیش از این اعالم ش��ده بود که تس��ال قصد ورود به عرصه 
وس��ایل نقلیه س��نگین مث��ل کامیون و اتوب��وس را دارد به 
همین دلیل، این ش��رکت احتماال در آین��ده تعمیرگاه های 
تجهیز شده ای را برای تعمیر وسایل نقلیه خود احداث کند. 

وضعیت قرمز خودرویی ها در بورس
در معامالت روز گذش��ته گروه خودرویی در بورس تهران، 
س��هام شرکت س��ایپا با اس��تقبال معامله گران بازار سرمایه 
مواجه ش��د، به طوری که ۲93 میلیون سهم سایپا به ارزش 

بیش از 3۶ میلیاردتومان مورد داد و ستد قرار گرفت. 
دنیای خودرو نوش��ت: نماد  »خساپا« در قیمت پایانی در 

روز گذشته ۲.۲9 منفی خورد. 
در همین زمینه مصطفی احمد لو، کارشناس بازار سرمایه 
درباره اس��تقبال از س��هام سایپا از سوی س��هامداران گفت:  
»انتظ��اری ب��رای افزایش قیمت س��هام س��ایپا هم زمان با 
نزدیک ش��دن ب��ه موعد برگزاری مجمع عادی س��االنه این 
خودروس��از ش��کل گرفته است، از س��ویی نزدیک شدن به 
زمان برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری نیز مزید بر علت 
 ش��ده که سایپا روز گذشته بس��یار مورد توجه قرار بگیرد.«

وی همچنی��ن در مورد عل��ت این موضوع که چ��را به رغم 
استقبال از نماد سایپا، این سهام در قیمت پایانی قرمزپوش 
ش��د، اظهار ک��رد:  »روز گذش��ته در معامالت س��هامداران 
حقیقی، بیشتر خریدار و سهام داران حقوقی، عمدتا فروشنده 
بودن��د و با توجه به اینکه حقوقی ها اکثرا فروش��نده بودند، 
ای��ن موضوع در انته��ای معامالت تأثیرگ��ذار بود و موجب 
 ش��د س��هام س��ایپا در پایان معامالت خود منفی بخورد.«
براس��اس ای��ن گ��زارش، در م��ورد رون��د کلی ب��ازار گروه 
خودرویی در روز گذشته، نمادهای گسترش سرمایه گذاری 
ایران خودرو، الکتریک خودرو ش��رق، مهندسی نصیرماشین، 
مهرکام پارس، رادیاتور ایران و دفنرس��ازی خاور، نماد های 
س��بزپوش گ��روه خودرویی را تش��کیل دادن��د، درحالی که 
موتورس��ازان تراکتورسازی ایران و فنرسازی خاور، نمادهای 
صف خرید و گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خودرو و سایپا 
آذی��ن نماده��ای مثبت گ��روه خودروی��ی در ش��روع بازار 
بودن��د، ای��ن در حالی بود که س��ایر هم گروهی ها ش��روعی 
منفی داش��تند ام��ا در ادامه بازار و با رنج ه��ای مثبت نماد 
ایران خودرودی��زل و تش��کیل صف خرید آن، ش��اهد بهبود 

معامالت گروه خودرویی و نوسانات مثبت آنها بودیم.
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رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ۵۶ میلیون و ۴۱۰ 
هزار و ۲۳۴ نفر واجدان ش��رایط حضور در انتخابات ۲۹ 
اردیبهش��ت هس��تند. علی اصغر احمدی به ایسنا گفت: 
از ای��ن تع��داد یک میلیون و ۳۵۰ ه��زارو ۲۹۴ نفر رأی 
اولی خواهند ب��ود. وی ادامه داد: طبق قانون هم مالک 
جمعیت هر روس��تا و ش��هر برای برگ��زاری انتخابات و 
تشکیل شوراهای شهر و روستا آخرین سرشماری مرکز 
آمار ایران است و سرش��ماری در سال ۹۵ انجام شده و 
جمعیت تمام روستاها و شهرها به فرمانداران و بخشداران 

ابالغ ش��ده اس��ت. احمدی ادامه داد: حدود ۵۵ میلیون 
نفر در انتخابات س��ال ۹۴ واجد شرایط رأی دادن بودند 
که در ای��ن ۱۵ ماهه تعدادی از هموطن��ان دار فانی را 
وداع گفتند ولی تعداد رأی اولی ها هم به واجدان شرایط 
اضافه شده و تعداد واجدان شرایط به ۵۶ میلیون و ۴۱۰ 
هزارو ۲۳۴ نفر رسیده است. براساس قانون کلیه کسانی 
که متولد ۲۹ اردیبهش��ت ۷۸ و قبل از آن هستند با در 
دست داشتن اصل شناسنامه و شماره ملی می توانند در 

انتخابات شرکت کنند.

رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد
بیش از ۵6 میلیون نفر واجد شرایط حضور در انتخابات هستند

  انتخاب نوش�ت: حجت االس�ام 
ابراهی�م رئیس�ی دوشنبه ش�ب در 
مجلس س�عید حدادی�ان به صورت 
غیرمنتظ�ره حض�ور پیدا ک�رد. به 
دنبال حضور رئیسی در این مراسم، 
منص�ور ارض�ی و مجی�د بنی فاطمه 
از مداح�ان مش�هور ک�ه از حامیان 
محمدباق�ر قالیباف، دیگر کاندیدای  
ش�مار  ب�ه  انتخاب�ات  در  »جمن�ا« 
می آیند، با وج�ود برنامه ریزی قبلی 

در مراسم حضور پیدا نکردند. 

رئی�س کل دادگس�تری گلس�تان خب�ر بازداش�ت معدنچی�ان 
زمس�تان یورت آزادش�هر را که در برخی کانال های خبری منتشر 

شده، به شدت تکذیب کرد. 

تیتر اخبار

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از بخشش 
جریمه دیرکرد جرایم رانندگی خبر داد. به گزارش 
ایس��نا، س��ردار تقی مهری درباره بخشش جریمه 
دیرک��رد جرای��م راهنمایی و رانندگ��ی اظهار کرد: 
برابر مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی اضافه جریمه 
کلی��ه جرایم رانندگی که تا پایان س��ال ۹۵ اعمال 
شده، بخش��یده شده اس��ت. وی با بیان اینکه این 
قانون هم اکنون اجرایی ش��ده است، گفت: خواهش 
من از هموطنان این است که برای پرداخت جریمه 
رانندگ��ی خ��ود حتماً ص��ورت وضعی��ت جدید را 
دریافت کرده و س��پس نسبت به پرداخت آن اقدام 

کنند. 
به گفته مهری، تا پایان آذرماه برای بهره مندی از 
این مصوبه زمان وجود دارد. رئیس پلیس راهور ناجا 
در عین حال از افزایش ۳۶درصدی ش��ماره گذاری 

خودروهای نوش��ماره در س��ال ۹۵ نسبت به سال 
۹۴ خب��ر داد و اف��زود: تعداد خودروه��ای وارداتی 
ش��ماره گذاری ش��ده نیز در این م��دت از ۶۷ هزار 
 دس��تگاه ب��ه ۸۶ ه��زار دس��تگاه رس��یده و حدود 
۲۶ درصد افزایش یافته اس��ت. مهری ادامه داد: در 
س��ال گذش��ته یک میلیون و ۶۲۵ هزار گواهینامه 
جدید صادر ش��ده و در م��ورد ۳میلیون خودروی 

فرسوده اعمال قانون شده است. 
مهری همچنین از اضافه شدن بیش از ۲میلیون 
وس��یله نقلیه نوش��ماره به چرخه ترافیکی در سال 
گذش��ته خب��ر داد و گفت: در س��ال ۹۵، ۶۵۴ نفر 
کمتر از س��ال ۹۴ جان خود را در حوادث ترافیکی 
از دس��ت دادند و این در حالی اس��ت که همانطور 
که گفتم بیش از ۲میلیون وسیله نقلیه نوشماره به 

چرخه ترافیکی در سال گذشته اضافه شده است.

بخشش جریمه دیرکرد جرایم رانندگی

  عل�ی آقامحم�دی، عض�و س�تاد 

در  مقاومت�ی  اقتص�اد  فرمانده�ی 
نشس�ت خبری تش�ریح برنامه های 
اش�تغال دولت ک�ه با حض�ور علی 
ربیع�ی، وزی�ر تع�اون، کار و رف�اه 
اجتماعی در نهاد ریاس�ت جمهوری 
برگزار شد، گفت: برای توسعه ثروت 
در ایران فقط تا س�ال 20۴0 فرصت 
داری�م و اگر ت�ا آن زمان کش�ور به 
ثروت نرس�د، ب�ا ی�ک جمعیت پیر 

فقیر مواجه می شویم. 

تهمینه میانی تصویر زهرا نعمتی و همسرش را در اینستاگرام گذاشت 
و با اشاره به ممنوع الخروج شدن این قهرمان پاراالمپیک در اعتراض 

نوشت: »چرا قانون اجازه چنین ظلمی را می دهد؟ چرا؟«

تیتر اخبار

رابرت دنیرو دولت دونالد ترامپ را متهم کرد که برای 
اهداف تفرقه انگیز سیاسی به هنر حمله می کند. 

ب��ه گزارش هالیود ریپورتر، بازیگر کهنه کار س��ینمای 
آمریکا هنگام دریافت جایزه  »چاپلین« در مرکز لینکلن 
در انتق��اد از دولت ترامپ صحبت کرد. او با انتقاد از روح 
مردان��ه حاک��م بر این دولت گفت:  »آنه��ا باید حمله به 
برنامه های هنری با مقاصد تفرقه انگیز سیاسی را متوقف 
کنن��د.«او دوش��نبه به عن��وان چهل وچهارمین هنرمند 
دریافت کننده ای��ن جایزه گف��ت:  »چارلی چاپلین هم 
مهاج��ر بود و اگر امروز می خواس��ت به آمریکا مهاجرت 
کند با مخالفت روبه رو می ش��د و نمی توانس��ت به کشور 
وارد ش��ود. امیدوارم چاپلین بع��دی بتواند قدم به خاک 

آمریکا بگذارد.«
دنیرو پیش از انتخابات و در جریان انتشار صحبت های 

زننده ترامپ درباره زنان گفته بود:  »دوست دارم با مشت 
به صورت ترامپ بزنم.«

در مراس��م اه��دای جای��زه چاپلین به راب��رت دنیرو، 
چهره هایی چون شان پن، هاروی کیتل، ووپی گلدبرگ، 
بن استیلر، مریل استریپ، مایکل داگالس و بری لوینسن 
درباره دنیرو س��خنرانی کردند. لوینسن کارگردان چهار 
اثر با بازی رابرت دنیرو اس��ت که آخرین آنها  »جادوگر 
دروغ ها« نام دارد و چندی دیگر از ش��بکه اچ بی او پخش 
خواهد شد. دنیرو در  »جادوگر دروغ ها« کنار میشل فایفر 
بازی کرده اس��ت.  مارتین اسکورس��یزی که کارگردانی 
هشت فیلم با بازی دنیرو را در کارنامه دارد، اهدای جایزه 
به این بازیگر را بر عهده داش��ت. مایکل مان، کریستوفر 
واکن، جان مکنرو، جان تورتورو و هاروی واینس��تاین از 

دیگر چهره های حاضر در این مراسم بودند. 

انتقاد دوباره رابرت دنیرو از سیاست های تفرقه انگیز ترامپ

  دعای مش�هور به  »ربّنا« با صدای 
اس�تاد محمدرض�ا ش�جریان ثب�ت 
ملی ش�د. زه�را احمدی پ�ور، معاون 
رئیس جمه�وری و رئی�س س�ازمان 
و  صنایع دس�تی  میراث فرهنگ�ی، 
گردش�گری، روز سه ش�نبه لوح ثبت  
ملی دعای مش�هور به اجرای اس�تاد 
محمدرض�ا ش�جریان را ب�ه همایون 
شجریان فرزند این هنرمند اهدا کرد. 

حس�ین پاکدل در اینستاگرامش کشور را به یک هواپیما، مردم را 
به مس�افران هواپیما و نامزدهای ریاس�ت جمهوری را به داوطلبان 
خلبانی آن تش�بیه کرده و نوش�ته اس�ت: تعارف را بگذاریم کنار؛ 

خطر بیِخ گوش مان است. همه سواِر یک هواپیماییم. 

تیتر اخبار

نش��ریه معتبر فرانس فوتبال که اهدا کننده توپ طال به 
بهترین فوتبالیست سال است، تیتر یک شماره جدید خود 
را به برنده احتمالی این عنوان در س��ال ۲۰۱۷ اختصاص 
داده است. برای فرانس فوتبال، نه مسی و نه نیمار، شانسی 
در راه تصاحب توپ طال ندارند. حذف بارس��ا برای دومین 
س��ال متوالی در یک چه��ارم نهایی لی��گ قهرمانان باعث 
ش��ده تا دو فوق س��تاره آرژانتینی و برزیلی، یک بار دیگر 
از عنوان بهترین بازیکن س��ال فاصل��ه بگیرند و در عوض 
کریستیانو رونالدو با درخشش فوق العاده خود در سه بازی 
اخیر رئال در لیگ قهرمانان، به ش��انس اول تبدیل ش��ده 
است. آخرین بار که یک بازیکن بدون حضور در نیمه نهایی 

لیگ قهرمانان توانست فاتح توپ طال شود، به سال ۲۰۰۶ 
 برمی گ��ردد. فابیو کاناوارو به س��بب قهرمان��ی با ایتالیا در
 جام جهانی عنوان بهترین فوتبالیس��ت سال را از آن خود 
کرد. فرانس فوتبال با چاپ عکسی از رونالدو روی جلد خود 
تیتر زده: »چه کسی می تواند بر کریستیانو غلبه کند؟« از 
نگاه فرانس فوتبال، فوق ستاره پرتغالی شانس اول تصاحب 
توپ طالست و بازیکنانی چون بوفون، گریزمان و امباپه او 
را تعقیب می کنند. بی شک در صورت قهرمانی یوونتوس، 
بوفون از شانس��ی براب��ر با رونالدو برخ��وردار خواهد بود و 
ستاره هایی چون گریزمان و امباپه با حذف احتمالی اتلتیکو 

و موناکو، شانسی در تصاحب توپ طال نخواهند داشت. 

پیش بینی فرانس فوتبال از برنده توپ طا 2017

  دی�ک آدووکات برای س�ومین بار 
ب�ه نیمکت س�رمربیگری تی�م ملی 
فوتبال هلند بازمی گردد تا امید صعود 
الله ه�ای نارنج�ی را به ج�ام جهانی 
2018 زنده نگه دارد. س�رمربی سابق 
س�اندرلند که ماه س�پتامبر امس�ال 
70 س�اله می شود، یکی از مسن ترین 

سرمربیان تیم ملی هلند است. 
بهت رسانه های قطری از حذف الریان و صعود پرسپولیس در لیگ 

قهرمانان آسیا

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

علی الریجانی، رئیس مجلس ش�ورای اس�امی، حضور کارمندان دولتی در ش�رکت های خصوصی را مغایر قانون اساس�ی عنوان کرد و به کمیسیون اصل 90 ماموریت داد حضور وزیر آموزش 
و پرورش در یک شرکت خصوصی را بررسی کند. 

ش��عارهای تبلیغاتی نامزده��ا، بخش��ی جدایی ناپذیر از 
انتخابات اس��ت. برخی شعارها به پیروزی نامزدها کمک 
می کنن��د و اما برخی دیگر نمی توانند به اقبال کاندیداها 
کمکی بکنند. به گزارش خبرآنالین، در آستانه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری دوازدهم ب��ار دیگر بحث ش��عارهای 
انتخاباتی داغ ش��ده اس��ت. یکی به ن��ام  »دولت مردم« 
پا به عرصه انتخابات گذاش��ته، کاندیدای دیگری ش��عار  
»راس��تی و درس��تی« می دهد و دیگ��ری دم از  »کار و 
کرام��ت« می زند. در ادوار قبلی نیز ش��عارهای تبلیغاتی 
عمدتا برگرفته از خاستگاه های سیاسی و طبقاتی نامزدها 
بود. حتی برخی، ش��عارهای نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری ایاالت متحده آمریکا را برای خود برمی گزیدند، 
مثاًل  »تغییر« اما پرسش اصلی اینجاست که کدام شعارها 
شانس نامزدها برای پیروزی در انتخابات را افزایش داده و 

کدام ها به شکست شان منتهی می شود؟ 

اقتصاد با چاشنی ایدئولوژی
در نخستین دوره از رقابت های انتخابات ریاست جمهوری 
در ایران، خاس��تگاه بیش��تر ش��عارها، اقتصادی با طعم 
ایدئول��وژی بود. نامزد پیروز این دوره از رقابت ها که خود 
را تئوریسین اقتصاد اسالمی می دانست، شعارهای اصلی 
خود را ب��ر محور اقتصاد دینی اس��توار کرده و با همین 
ژست ایدئولوژیک توانست رأی باالیی بیاورد. بنی صدر که 
بعدها نه فقط از کرسی ریاست جمهوری با رأی مجلس به 
عدم کفایت، پایین کشیده شد، بلکه از ایران نیز گریخت 
و مواضعی برخالف سیاست های نظام اسالمی اتخاذ کرد، 
در دوره انتخاب��ات در قامت یک کاندیدای ارزش��ی وارد 
عرصه انتخابات ش��ده و خود را در پوسترهای انتخاباتی،  
»مداف��ع عدالت ه��ای اجتماعی- سیاس��ی- اقتصادی« 
معرف��ی می کرد. حامیان بنی صدر او را  »بش��ارت دهنده 
اقتصاد توحیدی« می دانستند، هرچند کمی بعد روشن 
ش��د که او چندان نسبتی با ش��عارهای انتخاباتی گفته 
ش��ده ندارد. این نگاه ایدئولوژی��ک در دوره دوم انتخابات 

ریاست جمهوری نیز بروز و ظهور پیدا کرد. 
شهید رجایی نیز که البته خیلی زود به دلیل انفجار دفتر 
نخست وزیری به شهادت رسید، در انتخابات از روش های 
تبلیغی متناسب با حال و هوای سال های نخست پیروزی 
انقالب استفاده کرد. مثاًل بنرهای تبلیغاتی او بدون متن 
خاصی بود و فرمایش��ات رهبر کبیر انقالب اسالمی روی 
عکس ها نقش بس��ته ش��ده بود؛ پوس��ترهایی که نشان 
می داد شهید رجایی هرچند مانند بنی صدر داعیه اقتصاد 
توحی��دی و عدالت را ن��دارد، ولی به عن��وان یک چهره 
انقالبی، خ��ود را وفادار به ایده ه��ای بنیانگذار جمهوری 
اسالمی دانسته و بنابراین سعی می کند در ذیل گفتمان 

حضرت امام خمینی )ره( حرکت کند. 

ورود ادبیات دفاع مقدس به انتخابات
در ادوار بعدی انتخابات اما فضای پوسترهای انتخاباتی به 
سمت شعارهای حماس��ی که متناسب با وضعیت تداوم 
جنگ تحمیلی بود، پیش رفت. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
ک��ه نام��زد پیروز دو انتخابات س��وم و چه��ارم بودند در 
پوسترهای تبلیغاتی شان از ادبیات دفاع مقدس استفاده 
می کردن��د. مثاًل حامیان ایش��ان در یکی از پوس��ترهای 
مش��هور آن سال ها، نوش��تند: »به خامنه ای مرد محراب 
و جبه��ه رأی می دهیم«. طبیعی اس��ت که تأکید بر دو 
عنصر  »محراب« که نماد حضور روحانیت در عرصه بود 
و  »جبهه« که واژه ای برخاس��ته از فضای دفاع مقدسی 
محس��وب می ش��د، هر دو در کنار هم حاکی از پایبندی 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای به گفتم��ان انقالبی گری بود؛ 
گفتمانی که در انتخابات از رأی باالیی نیز برخوردار شد. 
با این همه، حتی فضای دفاع مقدس��ی حاکم بر س��پهر 
سیاس��ت در ای��راِن ده��ه ۶۰ نیز باعث نش��د ت��ا از بار 
ایدئولوژیک حاکم بر پوس��ترهای تبلیغاتی کاسته شود. 
به عن��وان مثال در یکی از پوس��ترهای تبلیغاتی حضرت 
آیت اهلل خامنه ای این جمله به چشم می خورد؛»حکومت 
اس��المی آن حکومتی اس��ت که مردم را ب��ه فکر کردن 
دعوت می کند و هدایت ذهن مردم را برعهده می گیرد.«

گذار به سوی عملگرایی سیاسی
اما ب��ا پایان جنگ تحمیلی و ایجاد دغدغه عمومی برای 
سازندگی کشور، هاشمی رفسنجانی با شعار  »همه باهم 
کار برای سازندگی ایران« پا به میدان انتخابات گذاشت. 

در ش��عار انتخاباتی او که رأی باالیی را نیز در نخس��تین 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران پس از ارتحال حضرت 
امام )ره( از آن خود کرد، نش��انه ای از ایدئولوژی نیست و 
بیشتر بر  »کار« و  »سازندگی« کشور تأکید شده است. 
این ش��عارها که در کالم رئیس دولت های پنجم و ششم 
نیز بازتاب داشت، نشان از آن داشت که کشور در عرصه 
سیاس��ی در حال عبور از ش��عارهای کالسیک انقالبی و  
گذار به س��وی نوعی عملگرایی اس��ت که به دنبال کسب 

مشروعیت همراه با کارآمدی برای نظام اسالمی است. 
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه احم��د توکلی، رقی��ب اصلی 
هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۱۳۷۲ سعی داشت 
بار دیگر از شعارهای ایدئولوژیک و عدالت خواهانه شبیه به 
دهه ۶۰ استفاده کند؛ شعارهایی که البته رأی الزم برای 

پیروزی بر گفتمان سازندگی را نداشت. 

اصاح طلبی با شعاری آینده نگر
هرچند دولت هاشمی رفس��نجانی ب��ر عملگرایی تأکید 
داشت، اما فضای بسته سیاسی در نیمه اول دهه ۷۰ باعث 
شد در سال ۱۳۷۶ نامزد چپ گرایان با شعار  »فردای بهتر 

برای ایران اسالمی« به پیروزی برسد. سیدمحمد خاتمی 
با اینکه نماینده طیفی از سیاس��تمداران بود که در زمان 
حیات بنیانگذار کبیر انقالب قدرت را در دست داشتند، 
اما از نظر گفتمانی از ش��عارهای آن دهه فاصله گرفته و 
بیشتر بر توسعه سیاس��ی، آزادی اندیشه و قانون مداری 
تکی��ه می کرد. همین گفتم��ان بود که ب��ه زایش تفکر 
اصالح طلبی در کش��ور منتهی ش��د و رقیب قدرتمند او 
یعنی ناطق نوری را که با تداوم ش��عارهای توسعه گرایانه 
به س��بک دوره س��ازندگی به عرصه آمده بود مجبور به 
پذیرش شکست کرد. سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۸۰ 
نیز بار دیگر در رقابت با سیاستمدارانی چون احمد توکلی 
قرار گرفت که با شعار  »جمهوری دوم«، از ضرورت تغییر 
مسیر حرکت دولت در کشور دفاع می کرد، اما آرای باالی 
او در این انتخابات نش��ان داد ک��ه جامعه هنوز راغب به 

تداوم گفتمان اصالح طلبی است. 

بازگشت به دهه 60
اما ب��ا پایان دولت اصالحات، بار دیگر فضای ش��عارهای 
انتخاباتی به س��مت دهه ۶۰ چرخید. به ویژه ش��عارهای 
نامزد پیروز س��ال ۸۴ ک��ه تأکید می کرد »پول نفت باید 
سر سفره مردم بیاید«. محمود احمدی نژاد که حامیانش 
تالش داشتند بین او و شهید رجایی مشابهت هایی ایجاد 
کنند، با پوسترهایی س��یاه و سفید که شعار  »مردی از 
جن��س مردم« بر آن نقش بس��ته ب��ود، در برابر رقبایی 

قدرتمند مانند هاشمی رفسنجانی به پیروزی رسید. 
هاشمی که در انتخابات ۸۴ با شعار  »کار، کار، کار« وارد 
میدان ش��ده بود، در عمل نتوانست گفتمان سازندگی را 
که در آغاز دهه ۷۰ هواداران بس��یاری داشت در دهه ۸۰ 
پیش ببرد و مغلوب فضای تازه سیاس��ی در کش��ور بود؛ 
فضایی که تکرار نوعی آرمان گرایی دهه شصتی همراه با 

عملگرایی معیشتی بود. 
عالوه بر هاشمی، س��ایر نامزدها نیز شعارهایی جذاب تر 
از ش��عارهای احمدی نژاد نداشتند. علی الریجانی در آن 
انتخابات شعار  »هوای تازه با دولت امید« سر داد؛ شعاری 
شبیه به شعار هشت سال بعد حسن روحانی. او همچنین 
در پوس��ترهای تبلیغاتی خود که برخ��الف احمدی نژاد، 
به ط��ور رنگی چاپ می ش��د، گفتمان��ی نزدیک به تفکر 
اصالح طلبی داشت و مثاًل شعار  »به سوی فردای مدرن 
برای فردای روش��ن ایرانیان« یا  »نواندیشی دینی« او به 
ش��عارهای انتخاباتی سال ۷۶ سیدمحمد خاتمی نزدیک 
بود. الریجانی در آن س��ال همچنین بر  »تحکیم هویت 
ایران��ی«،  »جهش علمی و فن��اوری« و  »افزایش ثروت 
ملی« نیز تأکید می کرد که نزدیک به گفتمان سازندگی 

هاشمی بود. 
محس��ن رضایی دیگر نامزد حاض��ر در انتخابات ۸۴ هم 

ش��عار  »آن مرد با نان می آید« س��ر م��ی داد. هرچند در 
نهای��ت او از انتخاب��ات انص��راف داد. مصطفی معین که 
نام��زد طیفی از اصالح طلبان بود، ش��عار  »ای��ران برای 
هم��ه ایرانیان« و  »دوباره می س��ازمت وطن« می داد که 
بیشتر ناسیونالیس��تی بود تا آرمان گرایانه. مهدی کروبی 
نامزد دیگ��ر اصالح طلبان هم مانند باراک اوباما، ش��عار  
»تغییر« می داد و بر پوس��ترهای تبلیغاتی خود نوش��ته 
بود:  »تغییر برای ایران«. محمدباقر قالیباف نامزد اصولگرا 
ه��م  »زندگی خ��وب برازنده ایرانی« را ش��عار انتخاباتی 
خود قرار داده بود که البته همه این شعارها در مصاف با 
محمود احمدی نژاد شانسی برای پیروزی نداشتند. جالب 
اینجاست که احمدی نژاد چنان با تکیه بر تفاوت خود با 
سایر مسئوالن نظام در عرصه تبلیغات حضور می یافت که 
در س��ال ۸۸ میرحسین موس��وی به عنوان نماد دهه ۶۰ 
نیز نتوانست پرچم دار شعارهای عدالت خواهانه ای شود که 
احمدی نژاد خود را نماینده آن می دانس��ت. در آن س��ال 
موس��وی با شعار  »هر شهروند یک ستاد« و  »هر ایرانی 
یک همراه« که برخاس��ته از مدل جنبش های اجتماعی 
در تبلیغات انتخاباتی بود وارد میدان رقابت های انتخاباتی 
شد که سرانجام به برخی تنش های خیابانی منتهی شد. 

بازگشت به پارادایم تبلیغاتی اعتدال
اما در آخرین دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، 
بار دیگر نامزدی به پیروزی رس��ید که ش��عار اعتدال سر 
می داد. حسن روحانی در این انتخابات با کمک محمدرضا 
عارف توانس��ت شعار  »دولت تدبیر و امید« را به پیروزی 
رسانده و به وعده خود برای تشکیل  »دولت راستگویان 
و درس��ت کرداران« عمل کند. در انتخابات دوره یازدهم، 
اصولگرایان نتوانس��تند با تکیه ب��ر ایده هایی چون تداوم 
تنش ه��ای خارجی و با بازتولید گفتم��ان اصولگرایی در 

رقابت های انتخاباتی پیروز باشند. 

رقابت شعارها در دوازدهمین انتخاب
اما در آس��تانه انتخابات ریاس��ت جمهوری دوازدهم، بار 
دیگر نوبت به رقابت ش��عارهای انتخاباتی نامزدها رسیده 
اس��ت.  »دولت مردم«،  »راس��تی و درس��تی«،  »نجات 
ایران«،  »کار و کرامت« و شعارهایی از این دست از جمله 
شعارهای سر داده شده در این انتخابات است. شعارهای 
موجود در این انتخابات نشان می دهد که نامزدها بیشتر 
بر نیازهای محس��وس و ملموس م��ردم و نه آرمان های 
ایدئولوژیک تأکید دارند؛ نکت��ه ای که البته برای تحلیل 

نهایی آن باید تا اعالم نتایج نهایی انتخابات صبر کرد. 
اینکه کدام نامزد با کدام ش��عار انتخاباتی می تواند پیروز 
این رقابت باشد، پرسشی است که برای پاسخ به آن باید 

تا زمان انتخابات صبر کرد. 

کاندیداهای دهه 60 شعارهای ایدئولوژیک می دادند 
جدال »شعارها« در ماراتن انتخابات ریاست  جمهوری

علی مطهری با طعنه به قالیباف: 
یک کاندیدای مصلح باید بگوید که یارانه را قطع می کنم

نایب رئیس مجلس روز گذشته در نطق میان دستور خود به موضوع 
انتخابات پرداخت و با طعنه به قالیباف گفت: یک کاندیدای مصلح باید 

بگوید که یارانه را قطع می کنم. 
عل��ی مطهری، نماین��ده مردم ته��ران در مجلس در جلس��ه دیروز 
ب��ا تبریک نیمه ش��عبان گفت: رقابت ه��ای انتخاباتی ای��ن دوره باید 
آسیب شناسی شود. ما از سیره پیامبر اسالم و ائمه اطهار آموخته ایم که 
برای رسیدن به یک هدف مقدس نمی توان از وسیله نامقدس استفاده 
کرد. مثاًل ما برای تبلیغ دین نمی توانیم از جعل و دروغ استفاده کنیم، 
اگرچه بر ایمان مردم بیفزاید. زمانی که فرزند ش��یرخوار رسول اکرم از 
دنیا رفت، خورش��ید گرفت و بر ایمان مردم به پیامبر و اس��الم افزوده 
شد. ولی پیغمبر اکرم مردم را در مسجد جمع کرد و باالی منبر گفت: 
مردم! این خورشیدگرفتگی هیچ ربطی به فوت فرزند من نداشت، آری، 

او نمی خواست از جهالت مردم برای تبلیغ دین استفاده کند. 
مطهری ادامه داد: کاندیداها برای رس��یدن به هدف مقدس خدمت 
به مردم و اس��الم،  از هر وسیله ای اس��تفاده نکنند، قول های غیرعملی 

ندهند، مردم را صرفاً طلبکار نکنند. 

او با اش��اره به این موضوع که  »حق همیش��ه دوطرفه است«، اظهار 
کرد: همانطور که مردم بر حکومت حقوقی دارند، حکومت هم بر مردم 
حقوق��ی دارد. حکومت ه��م از مردم کار و تالش می خواهد نه تنبلی و 
طلب��کاری. اوایل انقالب هرکس دنب��ال این بود که چه کاری بر زمین 
مانده اس��ت که انجام دهم. باید فرهنگ بدهکاری به انقالب و اس��الم 
احیاء شود. مردم باید کار کنند و مالیات بپردازند نه اینکه آخر هر ماه 

دست شان به سوی دولت دراز باشد که یارانه نقدی بگیرند. 
مطه��ری در لفافه از وعده یاران��ه ای قالیباف انتقاد کرد و گفت: یک 
کاندی��دای مصلح و خیرخواه مردم و حکوم��ت، از نظر من باید بگوید 
م��ن یارانه نقدی را قطع می کنم مگر ب��رای از کارافتادگان و معلوالن 
و مانند اینها. به تعبیر ش��هید مطهری، مصلح واقعی کسی است که با 
نقاط ضعف جامعه مبارزه کند و صالح اجتماع را در نظر بگیرد هرچند 

از محبوبیت او کاسته شود. 
او تأکی��د کرد: یارانه نقدی خالف اقتصاد مقاومتی اس��ت و از همان 
ابتدا مجلس هش��تم نباید زیر بار آن می رفت، متأسفانه پس از تثبیت 
قیمت ها در مجلس هفتم، چند س��ال قیمت حامل های انرژی افزایش 

نیافت و این امر مستمسکی در دست دولت نهم شد که عالقه شدیدی 
به توزیع پول در میان مردم داش��ت؛ تا الیحه هدفمندی یارانه ها را به 

مجلس آورد. 
مطهری در ادامه گله مندیش از هدفمندی یارانه ها، گفت: اگر قیمت 
حامل های انرژی مانند گذش��ته هر سال چند درصد افزایش می یافت، 
اساس��اً نیازی به داس��تان خانمان برانداز یارانه ها نب��ود، وعده افزایش 
یارانه ها مصداقی برای رسیدن به هدف مقدس به وسیله ابزار نامقدس 
اس��ت. ملت فهیم و بزرگ ایران رش��د سیاس��ی و اجتماعی خود را در 
انتخابات آینده نشان می دهند و فریب این شعارها را نخواهند خورد. 

در این هنگام مطهری به این جمله رس��ید که  »ارس��ال لیس��ت از 
طرف دادگس��تری به هی��ات مرکزی نظارت بر انتخاب��ات...« اما زمان 
نطق به پایان رس��ید و او نیز براساس روحیه قانونمداری خود سخنش 
را نیم��ه کاره رها کرد. اما در متن ارائه ش��ده به خبرنگاران، این جمله 
به این ترتیب کامل شده بود: ارسال لیست از طرف دادگستری استان 
تهران به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ش��وراها برای رد صالحیت 
برخی کاندیداها خالف قانون است و این هیأت نباید زیر بار آن برود. 
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مدیریت تبلیغات فرصت کسب و کار

پرتنش بودن کسب و کار گردشگری 
برای بخش خصوصی

13

بازاریابی و فروش

12

 قواعد بازاریابی
یک محصول جدید

محترمانه سفر کنید

کسب و کار های انتخاباتی را بشناسید!

اگ��ر بخواهی��م یک گل را برای هدیه خریداری کنیم، هر کدام از ما معیاری برای انتخاب خود داریم و به همین 
ترتیب یک فروش��نده گل و گیاه برای عرضه محصول مناس��ب و مورد نیاز مشتری، کسب سود و کنترل هزینه ها 
باید برنامه ریزی هدفمندی را اتخاذ و پیاده س��ازی کند. این برنامه ریزی، پوش��ش دهنده کلیه فعالیت ها به منظور 
حداکثر فروش محصوالت اس��ت. فروش یک محصول تأثیرپذیری ش��دیدی از خانواده دارد و فروش یک محصول 
دیگر ممکن اس��ت کوچک ترین ارتباطی با این مقوله نداش��ته باش��د. فروش یک خدمت به میزان ضرورت تعریف 
ش��ده آن در جامعه بس��تگی دارد و فروش خدمت دیگر به اندازه ضروتی که ش��ما برای جامعه تعریف می کنید. 
فروش از هر جنس��ی که باش��د، پیش نی��ازی الزم دارد؛ بازاریاب��ی. یکی از دغدغه های مهم صاحبان کس��ب وکار، 
بازاریابی محصوالت ش��ان است و این مسئله در کسب وکارهای جدید به ویژه استارتاپ های ایرانی اهمیت بیشتری 
دارد. برندینگ، یکی از اقدامات مهمی است که می تواند به متمایزسازی جایگاه محصول/خدمت در ذهن مشتریان 
کمک ش��ایانی کند، اما قبل از برندس��ازی، این بازاریابی اس��ت که باید راه ارتباطی محصول را با مشتریان بالقوه 

پیدا کند. 
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آموزش مهارت های پولی
و سواد مالی کودکان

 تأثیر اپلیکیشن های موبایل
بر مدیریت روابط با مشتریان

11

 مشتریان
از چه چیزی می ترسند؟ 
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این روزها اس��تفاده از سرویس های موبایلی نه تنها جذابیت دارد بلکه 
کار بس��یاری را راحت هم کرده است. گسترش اسنپ و تبلیغات آن در 
فضای مجازی و حقیقی رقیب دیگر آن  )تپ سی( را نیز به تکاپو انداخته 
اس��ت. دیدن یک خانم جدی و محترم در بیلبورد تبلیغاتی تپسی که 
در حال سفر با س��رویس های تپسی است هر خانمی را به سفر کردن 
با تپ سی تشویق می کند. در کنار بیلبوردهای محیطی اقدام تپسی به 
توزی��ع صبحانه رایگان بدون دریافت مبلغ صبحانه و حتی پول آژانس 
کار جالبی بود که قطعاً با دریافت آن هر شخصی روز هیجان انگیزی را 
تجربه خواهد کرد. برای بررسی تبلیغات محیطی تپ سی گفت و گویی را 
با امیر پاشا، مدیر بازاریابی تپ سی و همچنین حامد مجد، معاون امور 

مشتریان آژانس تبلیغاتی نوند داشتیم که در ادامه می خوانید. 

تجربه یک سفر  »با کیفیت«
امیر پاشا،  مدیر بازاریابی تپ سی در رابطه با ایده بیلبوردهای این برند 
به »فرصت امروز« می گوید: شعار و ایده کمپین فعلی با نام »با تپ سی 
محترمانه س��فر کنید« تا حد زیادی با ش��عار کمپین قبلی »ما خیلی 
نزدیکیم« گره خورده اس��ت. در واقع تمرک��ز کمپین فعلی با پایه های 
اساسی سرویس تپ س��ی مرتبط است؛ با این عنوان که به راحتی و با 
قیمتی مناس��ب می توانید با تپ سی سفر کنید مضاف بر اینکه به شما 
اطمینان می دهیم تجربه سفر بسیار خوبی را خواهید داشت. آن چه در 
این کمپین مورد اشاره است این است که زمانی که شخصی از تپ سی 
اس��تفاده می کند یک سفر با کیفیت را تجربه خواهد کرد که روی این 
شعار هم به مسافران و هم به رانندگان است. اگر به بیلبوردهای خیابانی 

دقت کرده باشید متوجه می شوید که این کمپین به سه صورت طراحی 
ش��ده اس��ت. نمونه اول آن،  راننده ای است که شما تنها آن را از نیم رخ 
مش��اهده می کنید. در طرح دیگر یک خانم تنها قابل مشاهده است و 
طرح بعدی نیز تا چند روز آینده رونمایی خواهد شد. وی با بیان اینکه 
روی سخن این شعار و کمپین با هر دو قشر راننده و مسافر است، ادامه 
می دهد: هم مسافر و هم راننده زمانی که با تپ سی سفر می کنند تجربه 
یک سفر باکیفیت را خواهند داشت که این تجربه همان محترمانه سفر 

کردن است.

 »ایونت« ارسال صبحانه رایگان توسط رانندگان تپ سی
پاشا در رابطه با توزیع صبحانه رایگان در صبح جمعه گذشته توسط 
رانندگان تپ س��ی می گوید: روز جمعه گذشته تپ سی ایونتی را برگزار 
کرد که از طریق آن توانست برای 500 تا 600 نفر از درخواست کنندگان 
تپ سی صبحانه رایگان ارسال کند؛ به این صورت که با پراکنده کردن 
ماش��ین های خود در تمام نقاط تهران صبحانه ای را که شامل دو پک 
ن��ان و پنیر گردو و ن��ان و نوتال به همراه یک آبمیوه طبیعی بود، برای 
مشتریان خود ارسال کرد. قرار است این ایونت چهار جمعه دیگر برگزار 
ش��ود و با وصل ش��دن به ماه مبارک رمض��ان و کمپین کمک به فقرا 
پایان یابد. وی در رابطه با بازخوردهای این ایونت می گوید: بازخوردهای 
مثبت��ی را دریافت کردی��م اما محدودیت م��ا در توزیع صبحانه باعث 
نارضایتی برخی از مس��افران شد چراکه به طبع افراد بسیاری خواهان 

صبحانه بودند و ما تنها توانستیم برای 600 نفر صبحانه ارسال کنیم. 
مدیر بازاریابی تپ س��ی در رابط��ه با مخاطبان این کمپین می گوید: 
گ��روه هدف ما بس��یار گس��ترده اس��ت، در واقع تمام کس��انی که از 
گوش��ی های اسمارت فون استفاده می کنند جزو مخاطبان و مشتریان 

هدف ما محس��وب می شوند. همچنین در رابطه با رانندگان نیز همین 
موضوع صدق می کند. نیازی نیست که راننده ما حتما راننده تمام وقت 
باشد، بلکه می تواند به عنوان کار نیمه وقت و بعد از اتمام کار اداری به 
تپ س��ی بپیوندد و با ما همکاری کن��د. در رابطه با دیزاین بیلبورد نیز 
باید بگویم به طور خاص سعی کرده ایم از مدل های جدی و فضای رئال 

استفاده کنیم. 

به مرحله رشد رسیده ایم
حام��د مجد، معاون امور مش��تریان آژانس تبلیغاتی نوند نیز در 
رابطه با ایده تبلیغات محیطی تپ سی به »فرصت امروز« می گوید: 
این ایده بیش��تر آینده برند را س��اپورت می کن��د، اگر دقت کرده 
باش��ید لوگوی برند به طور کامل عوض شده اس��ت، حتی در این 
راستا المان های رنگی برند نیز تغییر کرده است و طیف های اصلی 
برند در اپلیکیش��ن های موبایلی به س��مت تیره تر ش��دن در حال 
حرکت است. یکی از ویژگی های اصلی برند تپ سی در حال حاضر 
بحث تغییر طیف رنگ ها و هم زمان با آن کمپین محترمانه س��فر 
کردن است. در واقع به دلیل اینکه هر دو رقیب اصلی این مارکت  
)اس��نپ و تپ سی( از حالت معرفی خارج ش��ده و به مرحله رشد 
رسیده اند، باید از مرحله آگاهی از برند گذر کنیم و به سمت آگاهی 
از ویژگی های دیگر برند برسیم که در واقع شعار اصلی این کمپین،  
»محترمانه س��فر کردن« از اینجا شروع می شود. همین امر باعث 
می شود مردم تفاوت برند تپ سی را با سایر سرویس های مشابه یا 
جایگزین لمس کنند. به همین جهت استفاده از فضایی که اطالعات 
دقیق ت��ری به مردم بدهد جزو اولویت های اصلی ما برای طرح این 

شعار محسوب می شد. 

ساختن یک روز هیجان انگیز با  »تپ سی«
مجد در رابطه با المان ها و رنگ های اس��تفاده شده در کمپین اخیر 
تپ سی می گوید: استفاده از تم سیاه و سفید بدون بهره گیری بیشتر از 
رنگ ها به این دلیل بوده تا لوگوی اصلی و جدید برند برجسته تر شود.

 در این راس��تا استفاده از مدل ها و حتی اکسسوری های آنها طوری 
اس��ت تا نگاه های بیننده از حاشیه ها دزدیده شود و تنها یک تم سیاه 
و س��فید احساس ش��ود.  وی در رابطه با مخاطبان هدف این کمپین 
می گوید: عماًل یکی از مخاطبان اصلی این کمپین رانندگان هستند تا 
بتوانند به صورت یک شغل پاره وقت روی تپ سی تمرکز کنند، طبیعتا 
مس��افر هم نمی تواند از این بیزینس خاص فراموش ش��ود. معاون امور 
مشتریان آژانس تبلیغاتی نوند در رابطه با استفاده از مدل خانم در یکی 
از طرح های تبلیغاتی تپ سی می گوید: یکی از مسائلی که همواره برای 
مسافر و راننده مطرح است، بحث ایمنی است. حال بانوان به دلیل اینکه 
بحث امنیت یکی از دغدغه های اصلی آنها محس��وب می ش��ود به طور 
خاص در این کمپین مورد توجه هستند. این کمپین عالوه بر رساندن 
پیام هایی شامل شفاف بودن قیمت،  راننده و مسافر،  بحث ایمنی سفر 
را هم مطرح می کند. مجد در پایان با اش��اره به ایونتی که تپ س��ی در 
جمعه گذشته برگزار کرد، تأکید می کند: گرچه این ایونت توسط آژانس 
تبلیغاتی نوند برگزار نش��د اما ما در الیه های مختلف این ایونت حضور 
داشتیم و در واقع به نوعی یک کارگاه مشترک برای ما و تپ سی مطرح 
بود. برخی از مردم به دلیل دلیور نش��دن صبحانه برای آنها احس��اس 
نارضایتی داشتند که در این راستا باید بگویم تعداد در این ایونت مطرح 

نیست بلکه مهم سورپرایزی است که افراد دریافت می کنند.
 قرار است این ایونت چهار هفته دیگر برگزار شود و یک روز خوب را 

برای مشتریان تپ سی بسازد. 

نگاهی به تبلیغات محیطی تپ سی

محترمانه سفر کنید
ایده های طالیی

مشتریان از چه چیزی می ترسند؟ 

هنگام��ی که مدیریت یک ش��رکت را بر عه��ده می گیرید، 
نخس��تین وظیفه ش��ما تعریف یک چش��م انداز مشخص برای 
عملکرد کلی ش��رکت است. این چش��م انداز باید در برگیرنده 
مواردی همچون اهداف آتی، نحوه برقراری ارتباط با کارمندان 
و مش��تریان، بازاره��ای ه��دف و در نهای��ت ش��یوه تعامل با 
س��هامداران باش��د. همانط��ور که ای��ن چش��م انداز در زمینه 
مدیریت��ی باید رعایت ش��ود، در زمینه طراح��ی آگهی نیز از 
اهمیت قابل توجهی برخوردار است. به عبارت دقیق، حتی اگر 
حرفه ای ترین طراح آگهی نیز باش��ید، باز هم به هنگام نگارش 

آگهی با دو مسئله مواجه خواهید شد: »ترس یا طمع«. 
کس��ب موقعیت بهتر در میان خیل عظی��م طراحان آگهی 
می تواند انگیزه مناسبی برای نوآوری و بلندپروازی باشد. با این 
حال نیمه خالی لیوان مواردی از قبیل احتمال شکست آگهی 
بلندپروازانه و محو ش��دن از جم��ع طراحان حرفه ای آگهی را 
گوشزد می کند. همچنین باید توجه داشت که در برخی مواقع 
یک ایده خالقانه می تواند ش��رایط اقتصادی ش��ما را زیر و رو 
کن��د، اما در اینجا هم احتمال شکس��ت و ع��دم کارایی ایده، 
مانعی اس��توار در مقابل شما خواهد بود. شاید به همین خاطر 
اس��ت که ضرب المثل های فراوان��ی در فرهنگ های گوناگون 
مبن��ی بر توصیه به محافظه کاری وجود دارد. نمونه انگلیس��ی 
چنی��ن ضرب المثل هایی در مثال زیر به خوبی قابل مش��اهده 
اس��ت: »یک بوکسور پس از کس��ب دالر نخست از پا نخواهد 
نشست، بلکه سرانجام توسط حریفش ضربه فنی خواهد شد.«

ایده
چن��دی پیش برای یک کلکس��یونر نوش��یدنی های قدیمی 
مش��غول تحقی��ق ب��ودم. ف��رد موردنظ��ر عالق��ه خاصی به 
نوش��یدنی های قدیمی برندهایی نظیر پپس��ی داشت. در واقع 
بسیاری از افراد در سراسر دنیا به این تفریح قدیمی که اکنون 
بدل به نوعی کسب وکار ش��ده است، مشغولند. افراد موردنظر 
به طور کلی در دو دس��ته قرار می گیرند. نخس��ت افراد مرفهی 
که از روی عالقه ش��خصی دس��ت به این کار زده و از توانایی 
مالی الزم نیز برخوردارند. دسته دوم شامل افرادی می شود که 
در مس��ئله عالقه به جمع آوری نوش��یدنی مانند گروه نخست 
هستند، با این حال از نظر اقتصادی در جایگاه پایین تری قرار 
دارن��د. وجه اش��تراک این دو گروه نگران��ی از محل نگهداری 
نوشیدنی های خریداری شده اس��ت. گزینه هایی مانند فضای 
خالی زیرزمین یا گوش��ه آشپزخانه به هیچ وجه مناسب حجم 
وس��یعی از نوش��یدنی های باارزش نیس��ت. بر همین اساس و 
ب��ا توجه به نیاز مش��ترک دو گروه کلکس��یونر موردنظر، برند 

اکتاوین والتز اقدام به طراحی محفظه های مخصوصی کرد. 
اگر ش��ما هزینه های کالنی بابت جمع آوری نوش��یدنی های 
مختلف پرداخت کنید، نس��بت به نحوه نگهداری و س��المت 
آنها نگ��ران خواهید بود. اکتاوین والت��ز نیز روی همین ترس 

مشتریانش دست گذاشت. آگهی این برند به شرح زیر بود: 
»چرا نمی خواهید نوش��یدنی های باارزش تان را در امن  ترین 

نقطه سیاره زمین نگهداری کنید؟«
مس��ئولیت اصلی کمپین اکتاوین والتز بر عهده لوری گریر 
بود؛ ش��خصی که سابقه ای درخشان در زمینه تبلیغات تجاری 

دارد. 
هنگامی که کمپین ش��ما توس��ط یک فرد ش��ناخته ش��ده 
مدیریت شده یا با یک سوپراستار سینمایی، ورزشی و سیاسی 
در تعامل هس��تید، جذابیت تبلیغات تان چند برابر خواهد شد. 
این دقیقا همان اتفاقی است که در مورد کمپین برند اکتاوین 
والت��ز رخ داد. هم��کاری با لوری گریر و تبلیغات گس��ترده با 
محوری��ت این فرد تأثیرگذار باعث ش��د فرآیند اعتماد س��ازی 
برای مخاطبان س��ریع تر طی ش��ود. همچنی��ن باید به نقش 
مش��تریان ای��ن برن��د در جذب مخاطب��ان جدید نیز اش��اره 
ک��رد. به عبارت س��اده، مانند آنچه در ایده قبل )اس��تفاده از 
مش��تریان به عنوان بلندگوهای تبلیغاتی( بیان ش��د، اکتاوین 
والتز نیز از مش��تریان ثابتش به بهترین ش��کل بهره برد. البته 
باید توجه داش��ت ک��ه این بهره برداری به معنای آلت دس��ت 
ساختن مشتریان نیست. اصوالً استفاده تبلیغاتی غیرمستقیم 
از مش��تریان به عنوان عوامل تبلیغاتی مانند تیغی دولبه است. 
اگر کیفیت محصوالت تان در حد مطلوبی باشد، مشتریان بدل 
به بلندگوهای تبلیغاتی مثبت خواهند شد. در غیر  این صورت 
باید منتظر س��یل انتقادات مش��تریان و عملکرد معکوس آنها 

بود.
 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- ب��ه دغدغه ه��ا و نگرانی ه��ای مخاطبان تان توجه داش��ته 
باشید. در واقع اگر نگرانی افراد را مرتفع نسازید، انتظار فروش 
محصوالت تان در حد رویایی دور از دسترس باقی خواهد ماند. 
- آگهی خود را به گونه ای س��ازماندهی کنید که به مشتری 
اطمین��ان دهد ب��ا مصرف محصول موردنظ��ر بخش زیادی از 

نیازهایش رفع خواهد شد. 
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تبلیغات خالق

آگهی: هدفون Skullcandy_ شعار: مکانی که در آن موسیقی فوتبال اجرا می شود!

ایستگاه تبلیغات

بسته بندی خالقانه دیسک، قایق 
کاغذی می شود

اس��تودیوی خالقیت آلمانی Korefe برای جش��نواره 
ساالنه ELBJAZZ در هامبورگ یک نمونه بسته بندی 
خالقانه دیس��ک را طراحی کرده است که ماهیتی پنهان 

درون خود دارد. 
ب��ه گزارش ام بی ای  نیوز، در نگاه اول، این بس��ته بندی 
مینیمالیستی و ساده به نظر می رسد که اسم جشنواره و 

لوگوی لنگر شکل آن رویش چاپ شده است.
 در هر صورت، با کش��یدن گوش��ه های آن به س��مت 
بی��رون، این بس��ته بندی مبهم و نامش��خص به ش��کلی 
جادویی به یک قایق کاغذی 3D تغییر ش��کل می دهد. 
در ادامه دیس��ک نیز باال می آید و بادبان قایق را ش��کل 
می دهد. به این ترتیب تصویر کامل ش��ده ارتباط موجود 
میان جش��نواره و بندر هامبورگ، یعنی منشا آن را بیان 

می کند. 

لیال شیرزاد
gmail. com@Leilashirzad69

ترجمه: علی آل  علی
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اگ��ر بخواهی��م ی��ک گل را ب��رای هدیه 
خریداری کنیم، هر کدام از ما معیاری برای 
انتخ��اب خود داریم و ب��ه همین ترتیب یک 
فروش��نده گل و گیاه ب��رای عرضه محصول 
مناس��ب و مورد نیاز مشتری، کسب سود و 
برنامه ریزی هدفمندی  باید  کنترل هزینه ها 
را اتخاذ و پیاده سازی کند. این برنامه ریزی، 
پوش��ش دهنده کلی��ه فعالیت ها ب��ه منظور 
حداکثر فروش محصوالت است. فروش یک 
محص��ول تأثیرپذیری ش��دیدی از خانواده 
دارد و ف��روش ی��ک محص��ول دیگر ممکن 
اس��ت کوچک تری��ن ارتباطی با ای��ن مقوله 
نداشته باش��د. فروش یک خدمت به میزان 
ضرورت تعریف ش��ده آن در جامعه بستگی 
دارد و فروش خدمت دیگر به اندازه ضروتی 
که شما برای جامعه تعریف می کنید. فروش 
از هر جنسی که باشد، پیش نیازی الزم دارد؛ 
بازاریابی. یک��ی از دغدغه های مهم صاحبان 
کس��ب وکار، بازاریابی محصوالت شان است و 
این مس��ئله در کسب وکارهای جدید به ویژه 
اس��تارتاپ های ایرانی اهمیت بیشتری دارد. 
برندینگ، یکی از اقدامات مهمی اس��ت که 
می توان��د به متمایزس��ازی جایگاه محصول/

خدم��ت در ذهن مش��تریان کمک ش��ایانی 
کن��د، اما قبل از برندس��ازی، ای��ن بازاریابی 
اس��ت که بای��د راه ارتباطی محص��ول را با 

مشتریان بالقوه پیدا کند. 
ش��اید بهتر باش��د برای بازاریابی محصول 
جدید، ابتدا قواعد تصمیم گیری مصرف کننده 
را بشناس��یم. اس��تراتژی های تصمیم گیری 
مش��تریان منج��ر ب��ه انتخ��اب محصوالت 
مختلف می ش��ود. اگر صاحب کس��ب وکاری 
نوپا هس��تید، باید به ترتیبی عمل کنید که 
کاالی شما در این استراتژی بازار هدف قرار 
بگیرد. اس��تراتژی های تصمیم گیری، فرآیند 
خرید را برای مشتریان ساده و از هزینه های 

آنها می کاهد. 
قواع��د مصرف کنن��ده ب��رای خری��د یک 
محصول/خدمت به دو دس��ته اصلی تقسیم 

می شوند که عبارتند از: 
1- قواعد تصمیم کمکی/جبرانی

2- قواعد غیرجبرانی
این قواعد به مش��تریان کمک می کند در 
مواجه��ه با کلی��ه محصوالت در ب��ازار، یک 
مارک تجاری معین را ارزیابی کنند و به هر 
کدام از آنها یک وزن معین اختصاص دهند. 
قواعد مصرف کننده نه فقط بر مش��تریان که 
روی رقبا، مباحث سازمانی و عملکرد تجاری 

نیز تمرکز می کند. 
تصور کنید ش��ما می خواهی��د یک کاال یا 
خدمتی را به تازگی  ب��ه بازار معرفی کنید. 
فرض کنید مشتریان، کاال یا خدمت شما را 
در بی��ن انبوه کاال و خدمات دیگر مش��اهده 
می کنن��د و قطع��اً تأیید می کنید مش��تری 
محصول��ی را انتخاب می کند که طبق قواعد 
مصرف کننده، بیشترین نمره را در ارزیابی به 
دست آورد. طبق قواعد جبرانی، یک ارزیابی 
مثب��ت از ویژگی های یک محصول در توازن 
با یک ارزیابی منفی از ویژگی دیگر تعدیل و 
خنثی می شود. در مقابل، قواعد غیرجبرانی 
ب��ه مصرف کنن��دگان اج��ازه نمی دهند که 
مش��خصه مثبت از یک محص��ول را در برابر 

مشخصه منفی همان محصول قرار دهند. 
ب��رای درک مطل��ب ب��اال به زبان س��اده، 
اش��اره به یک مثال اولی��ه می تواند در درک 
مس��ئله کمک کند. فرض کنید شما تصمیم 
به خرید ی��ک محصول به ن��ام خمیردندان 
داری��د. ی��ک مش��تری در نظ��ر دارید یک 
س��فیدکنندگی  قابلی��ت  ب��ا  خمیردن��دان 
دندان های��ش را خری��داری کند و مش��تری 
دیگر یک خمیردندان خوش��بو و خوش طعم 

را. به نظر ش��ما آیا مش��تری ای ک��ه دنبال 
ی��ک خمیردن��دان ب��ا توانایی س��فیدکردن 
دندان هاست، ویژگی های دیگر آن را مدنظر 
قرار می دهد؟ به عنوان مثال خمیردندان های 
زغال��ی که برخی ش��رکت ها رو ب��ه تولید و 
عرضه آن به بازار کرده اند ممکن است الزاما 
ن��ه ظاهر زیبایی داش��ته باش��ند و نه حتی 
طعم یا بوی مطبوعی، اما مشتریان به جهت 
قدرت سفیدکنندگی آن را انتخاب می کنند. 
اینجاست که قواعد مصرف کننده برای خرید، 
تعیین کننده بازار هدف برای هر کس��ب وکار 
اس��ت. تعدادی از قواعد غیرجبرانی عبارتند 
از قواعد ربط��ی و غیرربطی و قواعد فرهنگ 

نویسی و نام نگاری. 
پ��س برای درک رفت��ار مصرف کننده باید 
فرآین��د تصمیم گی��ری خری��د مش��تری را 
ارزیابی کنیم. این ارزیابی به خوبی روش��ن 
می کن��د که آی��ا محصول م��ا در ترجیحات 

مشتری قرار می گیرد یا خیر. 
با این حال باید به یک نکته توجه داش��ته 
باش��یم؛ قص��د خری��د و تصمی��م خرید دو 

موضوع کاماًل متمایز هستند. 
در مثال خمیردندان ش��اید مشتری قصد 
خری��د بهترین مارک را داش��ته باش��د، اما 
تصمیم خرید ب��رای محصول با مارک دیگر 

رخ می دهد. 
نخس��تین عام��ل در ای��ن زمین��ه نگرش 
دیگران اس��ت. حدی ک��ه در آن نگرش یک 
شخص دیگر، گزینه ترجیحی مصرف کننده 

را عوض می کند به دو عامل بستگی دارد: 
الف( شدت نگرش منفی آن فرد نسبت به 

محصول ترجیحی مصرف کننده
ب( می��زان نگ��رش مصرف کنن��ده برای 

تبعیت از شخص دیگر.
قص��د خری��د همچنی��ن توس��ط عوامل 
موقعیتی پیش بینی ش��ده تح��ت تأثیر قرار 
می گی��رد. مصرف کنن��ده قص��د خری��د را 
براس��اس عواملی همچون درآم��د خانواده، 
قیمت مورد انتظار و مزایای مورد انتظار کاال 

شکل می دهد. 
عوام��ل مؤث��ر در فرآین��د تصمیم گی��ری 

مشتریان عبارتند از: 
1- عوامل فرهنگی، اجتماعی و گروهی

2- عوامل روانی و فردی
3- عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی

4- عوامل موقعیتی.
توضیح تش��ریحی هر کدام از عوامل اشاره 

ش��ده به طور جداگانه، مجالی دیگر را طلب 
می کند اما به طور خالصه باید بگوییم موارد 
ب��اال جملگی بر فرآیند تصمیم گیری اثرگذار 
هس��تند. مراح��ل تصمیم گی��ری مش��تری 

عبارتند از: 
1- تشخیص مسئله

2- جست وجوی اطالعات
3- ارزیابی راه چاره ها

4- تصمیم خرید
5- رفتار پس از خرید

ح��ال با در نظ��ر گرفت��ن موارد ب��اال، به 
اعتق��اد ش��ما آیا با ف��روش ی��ک محصول 
یعن��ی در بازاریاب��ی موفق بوده ایم؟ پاس��خ 
منفی اس��ت، چرا که فرآین��د تصمیم گیری 
مش��تری با انجام دادن خرید پایان نمی یابد. 
مشتری تصمیم خود را ارزیابی و از آن برای 

تصمیم گیری های آتی استفاده می کند. 
رضای��ت خری��دار تابع��ی از نزدیکی بین 
انتظ��ارات خری��دار و عملکرد ادراک ش��ده 
کاالس��ت. اگر عملکرد کاال کمت��ر از میزان 
انتظار خریدار باشد، در این صورت فرد دچار 
نارضایت��ی و ناراحت��ی می ش��ود و به همین 

ترتیب: 
- اگ��ر عملکرد کاال با میزان انتظار برابری 

کند، رضایت مشتری حاصل خواهد شد 
- اگر عملکرد کاال بهتر باش��د، مش��تری 

خشنود می شود. 
در بازاریاب��ی یک محص��ول جدید به این 
نکته باید توجه کنیم که فرآیند خرید برای 
هر مشتری دارای سه مرحله جداگانه است: 

1- پیش از خرید
2- مواجهه با خدمت

3- پس از خرید
ح��ال نق��ش ش��ما به عن��وان مدی��ر یک 
اس��تارتاپ ی��ا یک ش��رکت ک��ه می خواهد 
محصول��ی جدید را به ب��ازار عرضه کند، در 
کجا تعریف و به ش��کلی می تواند مؤثر واقع 
شود؟ در جایی که مشتریان در مرحله پیش 
از خرید هس��تند، با پیشنهادهای مختلف از 
طرف شما و سایرین مواجه می شوند. بدیهی 
است مشتری به سمت محصولی می رود که 
نتایج و کیفیت مورد انتظار او را بهتر تأمین 
کند و اگ��ر در این آیتم ها برابری مش��اهده 
ک��رد، به عملکردها توج��ه می کند که کدام 
کاال یا خدمت، عملکردی باالتر از انتظار وی 

را از خود نشان می دهد. 
توجه داشته باشیم در برنامه ریزی بازاریابی 

و ف��روش بس��یاری از کااله��ا و خدم��ات، 
تصمیم گی��ری خانواده بس��یار اهمیت دارد. 
س��اختار این تصمیم ها، تعیین کننده میزان 
فروش نهایی شماس��ت. به عن��وان مثال در 
یک ساختار، دو یا چند عضو خانواده به طور 
همزم��ان و البته مس��تقل روی تصمیم کار 
می کنند و هیچ ارتباطی بین اعضای خانواده 
ایجاد نمی شود و در س��اختار دیگر، تصمیم 

در وهله اول به یک عضو واگذار می شود. 
تعام��الت  اجتماع��ی،  طبق��ه  فرهن��گ، 
اجتماع��ی، موقعیت جغرافیایی و. . . هر یک 
به تنهایی می توانند در فرآیند بازاریابی یک 

محصول جدید اثرگذار باشند. 
عمده تری��ن عوامل درونی مؤث��ر بر  رفتار 
مصرف کنندگان عبارتند از ادراک، یادگیری، 
انگیزش، ش��خصیت، نگرش و سبک زندگی، 
همچنین از عوامل بیرونی می توان فرهنگ، 
ارزش ها، طبقه اجتماعی، گروه های مراجعه، 
رهب��ران، ایده ها و خانوار را ن��ام برد. ادراک 
نق��ش عم��ده ای را در تصمی��م ب��ه خری��د 
مش��خص می کند، اما از نقش یادگیری های 
رفتاری جامعه نیز نباید به راحتی گذش��ت. 
بازاریاب��ی،  برنامه ریزی ه��ای تخصص��ی  در 
یکی از پیش��رفت های عم��ده در تحقیقات 
یادگیری مصرف کننده، استفاده از مدل های 
احتم��ال جهت پیش بین��ی رفت��ار خریدار 
بوده اس��ت. م��دل احتم��ال یادگیری فرض 
می کند که رفتار خرید گذش��ته و اخیر یک 
مصرف کنن��ده، مش��خص کننده رفتاره��ای 

آینده وی خواهد بود. 
با توجه به مواردی ک��ه در این مقاله ذکر 
ش��د، می توانیم نتیجه گی��ری کنیم دیدگاه 
بازار محور، زمینه س��از موفقیت اس��تراتژی 
بنگاه تج��اری و بازاریابی اس��ت. در تعریف 
چگونگی و اجزای یک استراتژی فراوان مقاله 
و یادداش��ت منتشر شده است، اما موضوعی 
که اهمیت دارد این اس��ت که هر کسب وکار 
چگونه باید یک استراتژی را برای خود بهینه 
و اجرایی کند. زنجیره اس��تراتژی ها س��بب 
مشخص شدن چگونگی رقابت یک واحد در 
صنعت می شود. به همین دلیل است که در 
بازاریابی محصول جدید، قلمرو و بخش های 
بازار به دقت باید مشخص شوند تا فعالیت ها 
و مناب��ع ب��ه خوب��ی هماهنگ بش��وند. هر 
محصول جدید باید با پشتوانه یک طراحی و 
اجرای برنامه مناسب، به دنبال کسب مزیت 

رقابتی و ایجاد هم افزایی باشد. 
شناخت تهدیدها و فرصت ها، عامل کلیدی 
موفقیت یا شکست ارائه یک محصول جدید 
به بازار است. مدیران تنها مسئول طرح های 
اس��تراتژیک برای اقالم بازار یا محصول خود 
نیستند، بلکه اغلب مشارکت کنندگان اصلی 
در فرآین��د برنامه ری��زی در س��طوح بن��گاه 

تجاری نیز هستند. 

چند توصیه پایانی: 
1- فلس��فه کاری خود و محصول جدید را 

به درستی شناسایی کنید. 
2- کلیه فعالیت های شرکت را برای ورود 

محصول جدید، هماهنگ و بهینه کنید. 
3- محی��ط رقابت��ی را مس��تمر و دقی��ق 

بررسی و بر مبنای نتایج تصمیم بگیرید. 
4- مدیران و سرپرستان را در قالب صحیح 

اجرایی کنند و به صورت تیم بچینید. 
البته به یاد داش��ته باشیم که توجه بیش 
از ح��د به نیازها و خواس��ته های مش��تریان 
می توان��د مان��ع نوآوری ش��ود و ش��رکت ها 
را ب��ه تولی��د کاال یا خدمات��ی وادار کند که 
ای��ن دس��ته از محصوالت به غی��ر  از اندکی 
بهبوده��ای غیرض��روری ی��ا افزایش برخی 
قابلیت ها، تفاوت چندانی با کاالها و خدمات 

موجود ندارند. 
madiseh@elenoon. ir

تأثیر اپلیکیشن های موبایل بر قواعد بازاریابی یک محصول جدید
مدیریت روابط با مشتریان

امروزه گوشی های هوش��مند به یکی از الزامات زندگی 
افراد تبدیل ش��ده اند؛ این الزام تا اندازه ای جدی شده که 
افراد ممکن اس��ت مس��واک نزده به خواب روند اما قبل 
از خ��واب، تمام پیام ها و پس��ت های موجود در گوش��ی 
خود را می بینند و بعد می خوابند! ش��اید به همین دلیل 
اس��ت که بس��یاری از ش��رکت ها برای برقراری ارتباط با 
مش��تریان خود به این س��مت روی آورده ان��د. این تغییر 
در رفتار مشتریان، ش��رکت ها را به استفاده از برنامه ها و 

اپلیکیشن های موبایلی CRM وادار کرده است. 
براساس گزارش مؤسس��ه گارتنر، تعداد اپلیکیشن های 
رش��د  ی��ک  ب��ا  دنی��ا  سراس��ر  در   CRM  موبایل��ی 
500 درصدی، از 200 عدد در سال 2012 به 1200 عدد 
در س��ال 2014 رسیده اس��ت! جابه جایی این اعداد طی 
تنها دو سال، بیشتر به انفجار می ماند؛ انفجاری بی سابقه 
که ما را متوجه این نکته می س��ازد که تقاضای شرکت ها 
ب��رای اج��رای نس��خه موبایل��ی CRM در برنامه ه��ای 
وفاداری، به اندازه ش��وق و هیج��ان افراد برای خرید یک 

گوشی همراه نو افزایش یافته است. 
 ،CRM برنامه ه��ای  موبایل��ی  نس��خه های  چگون��ه 
تفکر ش��رکت ها درباره برنامه های وفاداری مش��تریان را 
دس��تخوش تغییر کرده است؟ این س��والی است که سه 

دلیل اصلی آن عبارتند از: 
1- نس��خه های موبایلی CRM، ش��رکت ها را قادر به 
برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان خود می کند؛ روابطی 
فرد به فرد که در نسخه های قدیمی این نرم افزارها وجود 

نداشت. 
با ظهور اینترنت و تجارت الکترونیک در زندگی روزمره 
انس��ان ها، افراد به راحتی کاالهای مورد نیاز خود را -که 
می تواند خرید یک دس��ت لباس باش��د یا س��فارش یک 

وعده غذا- به صورت آنالین سفارش می دهند. 
ع��الوه ب��ر آن، اینترنت و ابزارهای ارتب��اط جمعی این 
امکان را به مشتریان می دهند که تجربیات خرید خود از 
هر فروش��گاهی را با دیگران در میان بگذارند. این تجربه 
هم می تواند مثبت و خاطره انگیز باش��د و هم منفی! این 
روزها در دس��ترس ترین ابزار الکترونیکی هوشمند برای 
مش��تریان، گوشی های همراه آنهاست؛ وسیله ای که تمام 

امکانات به روز را یکجا در خود دارد.
 وس��یله ای که در هر زمان و مکانی، همراه مش��تریان 
اس��ت. بنابراین توجه بازاریابان به این وس��یله هوشمند 

منطقی به نظر می رسد. 
 CRM نس��خه های موبایل��ی برنامه ه��ای وف��اداری و
به عنوان یک پل ارتباطی میان برندها و مش��تریان عمل 
می کنن��د. آنها این امکان را به ش��رکت ها می دهند که بر 
کیفی��ت خدماتی که به مش��تریان خ��ود ارائه می دهند، 
نظارت کامل داش��ته باش��ند. در آینده نزدی��ک، برندها 
می توانن��د به صورت مس��تقیم با مش��تریان وفادار خود 
ارتباط��ی واقعی داش��ته باش��ند و هر ک��دام از آنها را به 

مبلغان واقعی برند خود تبدیل کنند. 
2- نسخه های موبایلی CRM، به راحتی با فناوری های 
متع��دد یکپارچ��ه و ادغام می ش��وند ت��ا تجربیات خرید 

مشتریان را بهتر از قبل کنند. 
نسخه های موبایلی برنامه های وفاداری به سادگی هرچه 
تمام تر به دستگاه های کارتخوان )POS( وصل می شوند 
بنابراین ش��رکت ها احتیاج به پیاده سازی سیستم خاصی 
برای مش��تریان خود ندارند؛ تنها کافی اس��ت کارکنان و 
مش��تریان خود را با نحوه کار ک��ردن با برنامه وفاداری و 

نسخه موبایلی برنامه آشنا کنند. 
ب��رای نمونه، رس��توران SaladStop ب��ا وصل کردن 
اپلیکیش��ن وف��اداری خود به دس��تگاه های کارتخوان در 
تمام ش��عبات، کار خود و مش��تریان وفادارش را بس��یار 
 )QR code( آسان کرد. در رسید هر مشتری رمزینه ای
تعبیه ش��ده است که مشتریان با گوشی های خود هر کد 
را ذخی��ره می کنند. عالوه بر ذخی��ره کد ها و جمع آوری 
امتیاز، مش��تریان دیگر ب��ه کارتخوان ها احتیاجی ندارند. 
آنها با اس��تفاده از امتیازهای خود غ��ذای خود را رایگان 
دریاف��ت می کنند ی��ا با قرار دادن صفحه گوش��ی مقابل 
دس��تگاه کارتخ��وان، هزینه س��فارش غ��ذا را به صورت 

مستقیم از حساب خود می پردازند. 
3- نس��خه های موبایل��ی CRM، راه��ی ک��م هزینه 
و مق��رون ب��ه صرفه برای ج��ذب و حفظ مش��تریان در 

کسب و کارهای کوچک است. 
در گذش��ته ای نه چندان دور، تنها شرکت های بزرگ و 
چند ملیتی قادر به استفاده از برنامه های خوب وفاداری، 
نرم افزار های به روز و گران قیمت CRM و سیستم های 
خ��ودکار بازاریابی بودن��د، اما معرفی و ارائه نس��خه های 
موبایل��ی CRM به ب��ازار، کار را برای کس��ب وکارهای 

متوسط و حتی کوچک آسان کرده است.
 آنه��ا نی��ز مانند رقبای ب��زرگ خود قادر به اس��تفاده 
از خدم��ات CRM برای مش��تریان خود هس��تند. آنها 
می توانن��د از تم��ام امکانات��ی ک��ه غول ه��ای صنعت با 
گران تری��ن هزینه ها در اختیار دارند، با پرداخت کمترین 
هزینه اس��تفاده کنند. نس��خه های موبایل��ی برنامه های 
وف��اداری و CRM، راهی کم هزینه و مق��رون به صرفه 
برای جذب و حفظ مش��تریان در ش��رکت هایی با اندازه 

متوسط و کوچک است. 
ارتباط با نویسنده: 
me@alirezajafari. com

تحقیقات بازار موبایلی: خوب یا بد؟ 

نگاه س��طحی به کارکرد تلفن هم��راه در برنامه ریزی های 
بازاریاب��ی و ف��روش، منجر ب��ه افزایش هزینه ه��ا به ویژه از 
دس��ت رفتن زمان می شود. موبایل های در دست همگان، از 
مواردی اس��ت که در فضای تحقیقات بازار ایران به درستی 
مورد توجه قرار گرفته، اما به صورت غیرعملیاتی و غیربهینه 

شده است. 
امروزه نقش تلفن همراه در مدیریت ارتباطات و اطالعات 
بر کس��ی پوشیده نیس��ت و فعاالن کسب وکار و متخصصان 
بازاریابی و فروش بر این نکته توافق نظر دارند که موبایل، از 
ابزارهای مهم تحول در ابعاد مختلف پروسه ها و فرآیندهای 
نظری و اجرایی فروش در عصر حاضر محس��وب می ش��ود. 
تحقیقات ب��ازار، یکی از مراحل مه��م و ابتدایی مارکتینگ 
برای هر کاال و خدماتی اس��ت، چرا ک��ه این تحقیقات بازار 
است که پرسش هایی را به منظور دریافت پاسخ )اطالعات( 

در جهت برنامه ریزی بهتر مطرح می کند. 
تحقیقات بازار موبایلی، از مفاهیم نسبتا جدیدی است که 
در کش��ور ما مطرح و بعضا مورد استفاده برخی شرکت ها و 
کس��ب وکارها قرار گرفته است؛ اما پرسش اینجاست که آیا 
ای��ن اختصاص هزینه به تحقیقات ب��ازار موبایلی، مقرون به 

صرفه و دارای توجیه است؟ 
برای پاس��خ به ای��ن پرس��ش در تحقیقاتی ک��ه از چند 
شرکت در این خصوص داش��ته ایم متوجه مواردی شده ایم 
که قابل تأمل است و ذکر دو مورد از این گزارش، به منظور 
تصمیم گیری بهتر در خصوص اس��تفاده یا عدم اس��تفاده از 

تحقیقات بازار موبایلی خالی از لطف نیست. 

 1( پرسش های نامناسب
75درصد ش��رکت ها و کسب وکارها معتقد بودند سواالتی 
ک��ه در ارائه خدم��ات بازاریابی موبایلی به آنان ارائه ش��د، 
نامناس��ب و غیرکارب��ردی ب��وده اس��ت. همچنین خروجی 
این پرس��ش ها در جمع بن��دی نهایی، ابهامات بیش��تری را 
ب��ه برنامه ری��زی بازاریابی و فروش افزوده اس��ت. 85درصد 
ش��رکت ها این نظر را داشتند که پرس��ش ها بدون تحلیل، 
طراح��ی و در فرآین��د تحقیقات بازار موبایل��ی به کار برده 

شده است. 

2( مخاطبان نامناسب
مخاطب��ان در تحقیقات ب��ازار موبایل��ی مخاطبان خوبی 
نیس��تند. اجازه بدهید یکی از کارکردهای چنین تحقیقاتی 
را در بازار ایران بررس��ی کنی��م: یک نرم افزار تحقیقات بازار 
موبایل روی گوش��ی مخاطب��ان نصب می ش��ود و در ازای 
امتیازاتی، به طرح پرس��ش و جمع آوری پاسخ می پردازد. تا 
اینجای کار، فرآیند بسیار خوب تعریف شده و به ظاهر باید 
اثربخش��ی باالیی به منظور ارتباط بهتر با مخاطبان داشته 

باشد؛ اما اشکال کار کجاست؟ 
مدی��ران کس��ب وکار پژوهش م��ا معتقد بودن��د که این 
تحقیق��ات بازار، اطالعات با درص��د خطای باال به آنان داده 
است و در توضیح دلیل این ادعا، خطای باال در پاسخ دهی 

را مطرح می کردند! 
جمعیت نامناس��ب، نمونه آم��اری نامناس��ب، مخاطبان 
غیرمؤثر و از همه فاجعه بارتر، انبوه پاسخ های بدون تفکر که 
صرفا برای رسیدن به مرحله آخر فرآیند تحقیقات بازاریابی 
موبایلی و دریافت امتیاز، از طرف مخاطبان ارسال می شد. 

خب! نظرتان چیست؟ 
آیا به اختصاص بودجه برای تحقیقات بازار موبایلی اعتقاد 

دارید یا با مطالعه موارد باال، دچار تردید شده اید؟ 
اج��ازه بدهید با دو گ��زاره باال به نتایج بهتر و ش��فاف تر 

برسیم. 
اگر تحقیقات بازار را در حکم یک کارخانه تولید اطالعات 
در نظر بگیریم، مخاطبان و پرسش ها در حکم مواد اولیه این 
خط تولید هستند: آیا مخاطبان و پرسش های غیرمرتبط به 

محصول دارای فایده و ارزش ختم خواهد شد؟ 
مخاطبان نامناس��ب، گزاره ه��ای غیرمرتبطی را در جواب 
س��واالت یک تحقیقات بازاریابی موبایل��ی ارائه می دهند و 
این اطالعات ناصحیح، س��بب می شود مالک کسب وکار در 
بخش های مختل��ف برنامه بازاریابی خود با مش��کل مواجه 
ش��ود؛ یکی از مشکالت جدی در شروع، مسئله بدیهی و در 

عین حال پراهمیت »قیمت گذاری« است. 
پس نتیج��ه می گیریم تحقیقات بازار موبایلی در کش��ور 
و به ط��ور کل��ی: تحقیقات بازاریاب��ی آنالین، تنه��ا در حد 
اپلیکیش��ن هایی با خطاهای باال و با الگوگیری از مدل های 
مبتنی ب��ر بازارهای غربی و اروپایی مطرح و اجرایی ش��ده 
که حتی س��اختارهای اجرایی مدیریت بازار در شرکت های 

ایرانی را پوشش نمی دهد.
 اگرچه تحقیق��ات بازاریابی آنالین ب��ا فناوری های نظیر 
کوکی ها، فلش کوکی، پیکس��ل های ردیابی، انگش��ت نگاری 
دیجیت��ال و. . . پیچیدگی های بیش��تری را ایجاد کرده اند، 
ام��ا نباید فرام��وش کنیم تحلیلگری صحیح منابع انس��انی 
متخصص، کلید موفقیت هر عملیات تحقیقات بازار است. ما 
نمی توانیم با این گزاره که »همه مردم تلفن همراه دارند« یا 
اینکه »موبایل ها هوشمند شده اند«، روش صحیح تحقیقات 
بازار اصول��ی را کنار بگذاری��م و برنامه ریزی های خود را بر 
پایه اطالعاتی بگذاریم که درصد خطای بسیار باالیی دارند. 
گ��ردآوری ثاب��ت و دریافت اطالعات لحظ��ه ای کاربران در 
تلف��ن همراه، نمی تواند دلیل مناس��بی برای یک تحقیقات 

بازار موبایل با ریسک باالی خطای اطالعاتی باشد. 
madiseh@elenoon. ir :ارتباط با نویسنده

باشگاه مشتریانتجربه هفته

سجاد رحیمی مدیسه
علیرضا جعفریدکترای مدیریت بازاریابی

مشاور برنامه های وفاداری

مژده زرگران
محقق و پژوهشگر توسعه بازار
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برای مطالعه 686 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ: هدف گذاری، ساختارسازی، اجرا، کنترل و اصالح 
از وظایف مدیران فروش است و مدیران فروش باید بتوانند 
به طور جزئی اه��داف را تعیین کنند و بر نحوه اجرای آنها 
نظارت داشته باشند. اما گاهی پیش می آید که فروشندگان 

با وج��ود اینکه کارش��ان را می دانند در اج��را از عهده آن 
کار ب��ه خوبی بر نمی آیند. پیدا کردن مش��کل جزو وظایف 
مدیران فروش اس��ت. پیشنهاد ما به شما این است که وقت 
بیشتری را با نیروها بگذرانید و ببینید چگونه خواسته های 
ش��ما را اجرا می کنند. این کار به بهتر ش��دن عملکرد آنها 

خیلی کمک می کند.

 بنابراین همراهی شما با تیم تان می تواند تاثیر گذار باشد. 
ش��ما می توانید با دی��دن عملکرد آنها ن��کات کلیدی را به 
بگویی��د و نیروهای ت��ان از نزدیک لم��س می کنند که این 
نکات چقدر برای ش��ان مفید و مهم بوده اند. همچنین یکی 
دیگر از وظایف مدیران فروش گذاشتن برنامه های انگیزشی 

است که در عملکرد نیروها بسیار تاثیر گذار است.

مدیر فروش

س�وال:  مدیرفروش یک ش�رکت هس�تم. تعدادی نیروی بازاریاب در تیم خود دارم که می دانند باید چه کاری باید انجام دهند اما در نحوه 
اجرای شان با مشکل مواجه می شوند. لطفا مرا راهنمایی کنید که مشکل چیست و چگونه می توانم در عملکرد آنها تاثیر گذار باشم؟ کلینیک کسب و کار

هدایت عباس زاده
کارشناس طراحی بسته بندی

شاید قبل از شروع، پرسش چند 
سوال ارتباط ش��ما با این مقاله را 

بیشتر کند. 
آی��ا درجامعه با اف��راد ثروتمند، 
ولخ��رج،  صرفه ج��و،  کارآفری��ن، 
متک��دی ، گ��دا، فقی��ر، معتم��د و 
بخش��نده برخورد داشته اید؟ دلیل 
ثروتمن��د ی��ا ولخ��رج ب��ودن یک 
فرد چیس��ت؟ آیا تا ب��ه امروز فکر 
کرده اید ک��ه چطور ی��ک کودک 
می توان��د ناج��ی آین��ده اقتصادی 

والدین خود باشد؟ 
مطمئناً دالیل زی��ادی در ذهن 
ش��ما تداعی خواهد شد. اما اینکه 
این افراد چطور ثروتمند می شوند 
یا به یک ف��رد کارتن خواب تبدیل 
می ش��وند، از کجا نشات می گیرد. 
به نظر شما یک فرد فقیر با مطالب 
انگیزش��ی و مطالعه چند کتاب در 
حوزه موفقی��ت می تواند به راحتی 
به یک فرد ثروتمند تبدیل ش��ود؟ 
قطع��اً نمی ت��وان این موض��وع را 
نادیده گرف��ت که ق��درت تغییر، 
در درون ما نهادینه ش��ده است و 
خلقت انسان به خلق معجزه درون 

معنی پیدا می کند. 
اصلی تری��ن  و  اساس��ی ترین 
ش��اخصه های یک ف��رد ثروتمند، 
ولخ��رج،  صرفه ج��و،  کارآفری��ن، 
متک��دی، گ��دا، فقی��ر، معتم��د و 
بخشنده از دوران کودکی او شکل 
می گی��رد. والدین نقش��ی کلیدی 
ش��خصیت های  ش��کل گیری  در 
ذکرش��ده ایف��ا می کنن��د و آنه��ا 
ب��ا آم��وزش صحی��ح در زمین��ه 
»مهارت ه��ای پولی و س��وادمالی 
کودکان« رویاهای کودکی ش��ان را 

تبدیل به واقعیت می کنند. 
آم��وزش مهارت ه��ای پول��ی و 
س��وادمالی کودکان نیاز به زمان و 
فضای مناس��بی دارد، از این جهت 
در ای��ن مقاله بیش��تر ب��ه کلیات 
پرداخته و به ذکر چند مورد الزامی 

بسنده می کنم.
 ام��ا قطع��اً این مقال��ه می تواند 
تلنگر خوبی برای پدران یا مادرانی 
باش��د که نگران آین��ده اقتصادی 
فرزند خود هس��تند و استرس این 
موض��وع برای آنه��ا تبدیل به یک 

همراه همیشگی شده است. 
پ��ول توجیبی یک ابزار بس��یار 
آم��وزش  زمین��ه  در  قدرتمن��د 
مهارت ه��ای پول��ی و س��وادمالی 
آن  از  نبای��د  و  اس��ت  ک��ودکان 
به عن��وان اب��زاری برای تش��ویق و 

تنبیه استفاده کرد. اگر شما سعی 
ب��ر این داری��د که با پ��ول، فرزند 
خود را تش��ویق یا تنبیه کنید باید 
پیشنهاد دیگری به شما بدهم. شما 
می توانید با یک هدیه ارزان قیمت 
ام��ا مورد نیاز، او را تش��ویق کنید 
تا متوجه ش��ود که همیش��ه نباید 
منتظ��ر پ��ول باش��د. تش��ویق و 
تنبیه با پول باعث اس��ترس پولی  
)Money Anxiety( در فرزن��د 

شما می شود. 
 اگ��ر م��ا بتوانی��م از ای��ن ابزار 
ب��ه درس��تی در راس��تای آموزش 
صحیح کودکان استفاده کنیم، در 
یک  شالوده شخصیت  شکل گیری 
کارآفرین  ثروتمند،  اجتماعی،  فرد 
و برت��ر موفق بوده ایم که البته این 
آموزش نیاز به والدینی دلس��وز و 

آینده نگر دارد. 
معموال کودکان در سنین پنج  تا 
هشت سالگی باید بتوانند اسکناس 
و سکه را شمارش کنند و ارزش و 

کاربرد پول را بدانند.
 بای��د مفه��وم اخ��الق پ��ول را 
بیاموزند و تف��اوت دریافت پول با 
برداش��ت بدون اجازه پول را درک 
کنن��د و همچنی��ن بای��د ق��درت 
تش��خیص موارد ضروری و دوست 

داشتنی را به دست آورند. 
آم��وزش مه��ارت پس ان��داز در 
دوران کودک��ی یکی از نخس��تین 
زمین��ه  در  آموزش��ی  اقدام��ات 
مهارت ه��ای پول��ی و س��وادمالی 

کودکان است.
 اما بای��د این موضوع را از روش 
صحیح آموزش دهی��م تا فرزند ما 
دچار وسواس مالی نشود. شخصی 
که دچار وس��واس مالی اس��ت به 
نوعی تسویه پولی را که از دیگران 
قرض گرفته اس��ت دردآور می داند 
و درانتظ��ار به دس��ت آوردن پول 
بادآورده ای اس��ت ت��ا از طریق آن 

بدهی خود را پرداخت کند. 
اگ��ر بخواهید به فرزن��دان خود 
آموزش های پیچی��ده مالی بدهید 
به ج��ز گمراهی آنها و اینکه پس از 
مدتی از این موضوع دلس��رد شوند 
چیز دیگری دریافت نخواهید کرد. 
بهتری��ن روش آموزش مهارت های 
به ص��ورت  ک��ودکان  ب��ه  پول��ی 

غیرمستقیم است. 
ب��رای آم��وزش پس ان��داز نی��ز 
به صورت غیرمستقیم عمل کنید. 

از همین جهت پیشنهاد می کنم 
که چهار ظرف یا بطری شیش��ه ای 
را ب��ا برچس��ب های پس انداز، پول 
توجیب��ی، خرید و بخش��ش از هم 

ج��دا کنید و س��پس آنها را همراه 
با ی��ک هدیه، ب��ه فرزن��د یکی از 
نزدیکان خود هدی��ه دهید. توجه 
داش��ته باش��ید که باید رده س��نی 
فرد موردنظر تقریبا نزدیک به سن 

فرزند شما باشد. 
فرزند ش��ما در این مورد بس��یار 
کنجکاو می شود و حتی دلیل این 
کار را از ش��ما سوال می کند. آنگاه 
باید این موضوع را بس��یار حساس 
کرده و کمی هم تخیل و داس��تان 

چاشنی آن کنید. 
باید مسئله ای را با شما در میان 

بگذارم. 
فرزندان شما در رده سنی پنج  تا 
هشت سال کاماًل با کارت های بانک

ی، حساب های پس انداز،پایانه   های 
پرداخ��ت، عاب��ر بانک ها و ش��یوه 
پرداخت اینترنتی بیگانه هس��تند. 
آنها این وسایل را مثل شعبده هایی 
می بینن��د که ش��ما ب��اکارت خود 
برای آنها ش��عبده بازی می کنید و 
برای آنها پ��ول می آورید یا ابزار و 

وسایل خریداری می کنید. 
فرزن��دان ش��ما باید پ��ول را در 
ظرف شیش��ه ای ببینند. آنها باید 
متوجه ش��وند که پ��ول چطور به 

دست آنها رسیده است.
 بای��د ببینن��د که پ��ول چگونه 
پس انداز می ش��ود و پس ان��داز را 

جدی بگیرند.
 اگ��ر از ش��ما س��وال ک��رد که 
دلیل انجام این کار چیس��ت به او 
بگویید ک��ه این ی��ک راز جادویی 
ب��رای ثروتمند ش��دن اس��ت. اگر 
می خواه��ی ای��ن راز را بدانی پس 
باید مواردی را که برای تو توضیح 
می ده��م به خوبی و ب��ا دقت انجام 

بدهی. 
چه��ار ظرف را با برچس��ب های 
ذکرش��ده به فرزندتان با یک هدیه 

تقدیم او کنید.
 آنگاه به او توضیح دهید که چرا 
هر یک از این برچس��ب ها را روی 

آنها چسبانیده اید. 
برچسب پس انداز: در نخستین 
قدم مق��داری از پول خودت را در 
این ظرف قرار بده تا در آینده برای 
بانکی  خودت یک حساب مستقل 
داش��ته باش��ی و بزرگ که شدی 
بتوانی به راحتی هزینه مدرس��ه و 
دانش��گاه خودت را تأمین کنی تا 

به آرزوهای بزرگت برسی. 
م��ن هم به تو ق��ول می دهم که 
اگ��ر پول های خ��ودت را پس انداز 
کن��ی، پول توجیبی ت��و را افزایش 

دهم. 

برچسب پول توجیبی: باید در 
این بطری شیش��ه ای پول توجیبی 

خود را قرار بدهی. 
برچسب خرید: مقدار پولی که 
می خواه��ی با آن خرید کنی را در 

این بطری قرار بده. 
برچس�ب بخشش: مقدار پولی 
را ک��ه قص��د داری برای دوس��تان 
نیازمن��دت خرید کن��ی را در این 

بطری قرار بده. 
برای اینکه فرزندان شما بتوانند 
ق��درت پس ان��داز را درک کنند و 
اینک��ه بدانند که همیش��ه پول در 
دسترس نیس��ت باید پول توجیبی 
را در زمان بن��دی معی��ن ب��ه آنها 
پرداخت کرد و س��پس پیش��نهاد 
پس ان��داز یا خ��رج ک��ردن آنها را 
به صورت دوس��تانه به آنها منتقل 

کرد. 
صحی��ح  زمان بن��دی  ب��ا 
پول توجیبی، کودکان ش��ما درک 
می کنند که چطور خواس��ته هایی 
که نیازمند هزینه کردن نیس��ت را 
به تأخیر بیندازند و این کار کمک 
بسیار زیادی به امر پس انداز است. 
آین��ده  ک��ه  دیگ��ری  مه��ارت 
اقتص��ادی فرزند ش��ما را به خوبی 
رق��م می زن��د »مه��ارت صحب��ت 
ک��ردن در رابط��ه با پول« اس��ت. 
اگر این مهارت را به فرزندان خود 
آم��وزش ندهیم، آنه��ا در آینده از 
بح��ث و گفت وگ��و در مورد پول و 
مسائل مالی فراری می شوند و این 
امر باعث می ش��ود که همیشه در 

تنگدستی زندگی کنند. 
در مواقع��ی ک��ه مش��کل مالی 
داری��د ی��ا اینکه اج��اره منزل دیر 
ش��ده یا هر مش��کل مال��ی دیگر، 
ش��ما به هیچ عنوان نبای��د در کنار 
فرزند خود در مورد این مش��کالت 

صحبت کنید.
 با این کار ش��ما آنه��ا را به این 
باور می رس��انید که مشکالت مالی 
همیشه هست و هیچ راه فراری از 

آنها نیست. 
آنه��ا فک��ر می کنند که کس��ب 
درآم��د همیش��ه س��خت و گاهی 

اوقات غیرممکن است. 
براس��اس مهارت عرضه مناسب 
خدمات و دریافت پول، سعی کنید 
فرزند ش��ما در رابطه با وجهی که 
دریافت می کند حرف بزند و ش��ما 
به  عمد دس��تمزد پایین��ی را برای 
آن معین کنید تا در مورد افزایش 
دس��تمزد خود صحبت کند و شما 
نی��ز درصد کمی را افزایش بدهید. 
توجه داش��ته باش��ید ک��ه در این 

خصوص دقیقا نباید مبلغی باش��د 
که فرزند شما درخواست می کند. 

مهارت عرضه مناس��ب خدمات 
و درخواست پول برای فرزندان ما 
بسیار ضروری است و به آنها جرات 
می دهد تا آنچ��ه را می خواهند به 

دست آورند.
 ب��ه آنها می آموزد ک��ه در مورد 

حق وحقوق خود اظهارنظر کنند. 
در این مهارت ش��ما باید به آنها 
مس��ئولیتی را که قادر به انجام آن 
بوده اما وظیفه آنها نیس��ت واگذار 

کنید. 
در ازای انجام آن مسئولیت باید 

به آنها دستمزد دهید.
 بای��د توجه داش��ته باش��ید که 
به هیچ عن��وان نبای��د ای��ن پول را 
به عن��وان پول توجیب��ی ب��ه فرزند 

خودپرداخت کنید. 
ای��ن مهارت بس��یار  فراگی��ری 
ای��ن مهارت  باید  ضروری اس��ت. 
را به صورت کام��ال منظم به فرزند 
خ��ود آم��وزش داده و مراقب بود 
تا فرزند ش��ما دچار عادت نش��ود 
و این مهارت باعث نش��ود که برای 
ه��ر کاری از ش��ما پ��ول بخواهد. 
ای��ن مهارت به فرزن��دان ما قدرت 
می ده��د ک��ه بتوانن��د در رابطه با 
حق وحق��وق خ��ود و خدماتی که 

عرضه می کنند صحبت کنند. 
شما می توانید مسئولیت پرکردن 
مخزن آب را به فرزندتان بدهید و 
در ازای آن مبلغی پرداخت کنید. 
از این  روی او هم حس مس��ئولیت 
را می داند و ه��م اینکه اگر مخزن 
خالی ماند می آموزد که بس��یاری 
از فرصت ه��ا تک��رار نمی ش��ود و 
می آم��وزد که مج��دد باید فرصت 
خ��ود را دوب��اره ب��رای موفقی��ت 

امتحان کند. 
فعالیت های��ی که نبای��د آنها را 
مش��روط به پول توجیبی و مهارت 
عرضه خدمات دانست اعم از سالم 
ک��ردن ب��ه بزرگ ترها، بهداش��ت 
ف��ردی ی��ا حرف های رکی��ک و... 

است. 
هیچ وق��ت س��عی نکنی��د ک��ه 
فرزندان خود را توسط پول توجیبی 

تنبیه کنید.
 ای��ن کار عمال ب��ه او می آموزد 
ک��ه همه چیز معامله اس��ت و آنها 
ب��رای خوب یا بد ب��ودن باید پول 
بگیرند یا جریمه نقدی ش��وند. در 
این مقاله سعی بر این بود آموزش 
س��وادمالی«  و  پولی  »مهارت های 
آموزش  ی��ک  به عنوان  ک��ودکان، 
پایه ای به شما عزیزان معرفی شود. 

آموزش مهارت های پولی و سواد مالی كودكان

بیزگپ

منابع انسانی و سرمایه های فکری 

رابینس��ون کروزوئه! یادتان هست؟ با شنیدن این اسم یاد 
چه چیزی می افتید؟ م��ن خودم یاد یک آدم با ریش و موی 
بلن��د مجعد که یک تنپ��وش هم برای رفع کتی پوش��یده و 
در یک جزیره سرس��بز در حال گذران روزها و شب هاس��ت 
می افت��م؛ مردی ک��ه در یک س��رپناه که هم خانه اس��ت و 
هم خواب��گاه، زندگی می کند. آواره ای که چش��مش مدام به 
دریاست تا ببیند کسی به سمتش می آید یا نه و. . . حاال شما 
خ��ود را در نظر بگیرید که در یک فضای مش��ابه، تک و تنها 

مانده و باید هرطور شده آنجا ادامه حیات دهید. 
به این فکر کنید که چه کارهایی ممکن اس��ت از شما سر 
بزند و چه رفتاری خواهید داش��ت. چه چیزهایی می تواند در 
این ش��رایط کمک کند که زنده بمانید؟ چطور از پس مسائل 
و مشکالتی که پیش روی شما قرار می گیرند برمی آیید؟ اگر 
ناگهان یک حیوان یا جانور به سمت شما حمله کند، چه کار 
می کنید؟ من بعید می دانم حس حیوان دوستانه شما در این 
فضا گل کند! چون شما باید به ابتدایی ترین نیازتان که همان 

زنده ماندن است، پاسخ داده و رفعش کنید. 
 بای��د نیاز ب��ه ادامه حیات را ارضا کنید ت��ا بتوانید به بقیه 
نیازهای تان رس��یدگی کنید. باید برای ادامه حیات تان انگیزه 
داش��ته باش��ید. چه چیزی باعث می ش��ود که انگیزه داشته 
باش��ید؟ اکنون که در ح��ال مطالعه این مطلب هس��تید، به 
چ��ه مواردی نیاز دارید و چه عواملی باعث ایجاد انگیزه برای 

شما می شود؟ 
م��ا وقتی انگیزه داریم که به چیزی نیاز داش��ته باش��یم و 
برای رس��یدن به آن نیاز و از روی انگیزه اس��ت که رفتارمان 
ش��کل می گیرد. اکنون شاید عزم تان جزم تر باشد برای اینکه 
در آن جزیره دس��ت به هرکاری بزنی��د که فقط زنده بمانید! 
چون زنده ماندن انگیزه شماس��ت و برای رسیدن به آن باید 
نیازهای تان را ارضا کنید. بر همین اس��اس اس��ت که همه ما 
در جزیره مثال مان رفتارها و کارهایی مش��ابه می کنیم که به 

حیات مان کمک کند. 
در س��طح اجتماع هم همین طور اس��ت. در ط��ول روز در 
برخورد با افراد گوناگون ش��اهد رفتارهایی از آنها هستیم که 
هرکدام برای انگیزه های خود تالش می کنند و رفتارهایی که 
از آنان سر می زند ریش��ه در همان نیازهای شان دارد. یادتان 
هس��ت در هفته های اخیر، راجع به سلس��له مراتب نیازهای 
مازلو صحبت و آن را به شکل هرم در ذهن مان تجسم کردیم 
که در پایین ترین سطح آن نیازهای ابتدایی بود و در باالترین 
س��طح آن خودشکوفایی. حدود 90 سال پیش که مبحثی به 
نام کارگزینی )Personnel Management( مطرح شد. 
در این مبحث، انسان ابزاری برای تولید بود و به نیروی انسانی 
)Man Power( معروف بود. مدیریت پرس��نل )کارگزینی( 
در آن زمان به ثبت ورود و خروج و سیس��تم پرداخت حقوق 

و دستمزد و امنیت شغلی محدود بود. 
 برگردی��م ب��ه ه��رم مازل��و، یعن��ی کار ک��ردن. آن زمان 
نیازه��ای اولی��ه فیزیول��وژی و ایمن��ی ما را تأمی��ن می کرد 
ک��ه نیازهای��ی در س��طوح پایین ه��رم بود و انگیزش��ی در 
انس��ان ایج��اد نمی ش��د. بع��د از آن ح��دود 30 س��ال بعد 
سیس��تم جدیدی ابداع ش��د که ب��ه مدیریت منابع انس��انی 
)HumanResourceManagement( مع��روف ب��ود و 
 )Human Resource( انس��ان را به عنوان منبع انس��انی
می ش��ناختند ک��ه در آن به نیازهای اجتماعی انس��ان توجه 
می ش��د و او مورد احترام قرار می گرفت. در این سیستم برای 
اینکه بتوان از انس��ان اس��تفاده بهینه کرد و توانمندی هایش 
ب��اال رود او را در مس��یر توس��عه آم��وزش ق��رار می دادند و 
توانمندی های او را ب��اال می بردند. فرض بر این بود که وقتی 
توانمن��دی باال رود و انس��ان در محیط کار ب��ا افراد دیگر در 
ارتباط باش��د، در نتیجه کارها به ش��کل تیمی انجام ش��ده و 
در چنین ش��رایطی ایجاد انگی��زش در کارکنان باال می رود؛ 
موضوعی که در نهایت باعث می ش��د عزت نفس و اعتماد به 

نفس کارکنان باالتر رود. 
 در تقس��یم بندی ه��رم مازل��و نیازهای س��طح میانی که 
نیازهای اجتماع��ی و احترام بود مورد توج��ه قرار می گرفت 
و ع��الوه ب��ر نیازه��ای اولیه، نیازهای س��طوح باالتر ش��امل 
آم��وزش و توس��عه، توانمندس��ازی، ایجاد انگی��زش و عزت 
نف��س و اعتم��اد ب��ه نفس نیز رفع می ش��د. تا س��ال 1980 
میالدی سیس��تم مدیریت منابع انس��انی رواج داشت و پس 
از آن می ش��ود گفت انقالبی در سیس��تم گزین��ش به وجود 
 آم��د که در آن انس��ان از نیروی انس��انی به س��رمایه فکری

 ) Intellectual Capital( ت������ب�����دی��ل ش������د 
فک��ری   س��رمایه های  مدیری��ت  سیس��تم  زم��ان  آن  از   و 
پی��دا  رواج   )Intellectual capital Management(
کرد. ش��رکت های ب��زرگ ام��روزی به این مهم دس��ت پیدا 
کرده اند که انس��ان چیزی فراتر از زور و بازو اس��ت و اگر در 
مسیر درس��ت قرار داده ش��ود و آموزش های الزم را ببیند و 
نیازهای او ارضا شود می تواند به خودشکوفایی دست یابد و از 
قدرت فکر و دانش خود در راس��تای بهبود شرایط برای خود 
و جامعه استفاده کند و به باالترین سطح در هرم مازلو دست 

یابد و استعدادهایش شکوفا شود. 
 باز هم به این موضوع تأکید و اشاره می کنم که این مراحل 
صرفاً جنبه تئوری دارند و مطلق نیستند. در دهه های گذشته 
و کنونی ش��اهد افرادی بودیم و هستیم که الزامی به پیموده 
ش��دن این مراحل برای شکوفا شدن ش��ان نبوده و چیزی در 
وجودشان باعث ش��د در حوزه های گوناگون نقش های بسیار 
پررنگ و کلیدی داشته باش��ند. در سیستم کنونی مدیریت، 
روی انسان به عنوان سرمایه های فکری و خودشکوفایی انسانی 
و محاسبه ارزش دانش و تخصص نیروی انسانی توجه ویژه ای 
ش��ده است که انس��ان را به باالترین س��طح دانش و کارایی 
برس��اند. این دس��ته بندی مدل هرم مازلو تقس��یم بندی های 
دیگ��ری هم دارد که به نیازهای س��طوح پایین تر که ش��امل 
فیزیولوژی و ایمنی و اجتماعی می ش��ود عوامل بهداش��تی و 
به س��طوح باالتر که احترام و خودشکوفایی را در بر می گیرد 

عوامل انگیزاننده گفته می شود. 

کارتابل

دور خودتان حصار نکشید

تمامی کس��ب وکارها ترکیبی از برنامه ریزی، ریس��ک، 
خل��ق و ایجاد فرصت هس��تند. امروزه کمتر ش��رکتی را 
می توان یاف��ت که محصوالت خود را تنه��ا در یک بازار 
مش��خص به ف��روش رس��انده و نیم نگاهی ب��ه بازارهای 
بین المللی نداش��ته باشد. ش��اید بهتر است دید وسیع و 
تولی��د جهانی را ویژگی غیرقاب��ل انکار عصر مدرن تلقی 
کنیم. در این میان تأکید بر محصوالت بومی کش��ورها و 
مناطق مختلف می تواند مزیت مناسبی را برای شرکت ها 
در رقابت فشرده جهانی فراهم آورد. اگر نگاهی به اطراف 
خود بیندازید، تمام افراد موفق و مش��هور کسانی هستند 
ک��ه حصاره��ای دور خود را کاهش داده و پ��ا را فراتر از 
قلمرو محدودش��ان گذاشته اند. همانطور که ذکر شد این 
امر الزمه کس��ب وکار مدرن اس��ت. با این حال ش��اید به 
نوع��ی دیگر نیز بت��وان به این ماجرا ن��گاه کرد. در واقع 
هدف اصلی بسیاری از کارمندان و مدیران، کسب درآمد 
باال و ش��هرت در زمینه کسب وکارش��ان است. این هدف 
تنه��ا در صورتی رنگ واقعیت ب��ه خود خواهد گرفت که 
مخاطبان سراس��ر دنی��ا را در جریان فعالی��ت خود قرار 
دهید. در این می��ان اگر رقابت در زمینه جهانی نیازمند 
ایجاد تغییر و تحول سازماندهی شرکت تان باشد، نه تنها 
نباید از آن هراس داش��ت، بلکه بهتر اس��ت با آغوشی باز 
به اس��تقبال این تغییرات روید. این تصور که دس��تیابی 
به اهداف بلن��د پروازانه بدون اعم��ال تغییرات و تحمل 
دشواری ممکن اس��ت، تنها در فیلم های سینمایی قابل 
مشاهده است. دنیای کس��ب وکار برخالف آنچه در وهله 
نخس��ت به نظر می رسد، به شدت خشن و در حال تغییر 
اس��ت. در این میان اگر قادر ب��ه هماهنگ کردن خود با 
تغییرات نباشید، به سرعت از عرصه رقابت کنار خواهید 
رفت، بنابراین همانطور که در ایده های قبلی بیان ش��د، 
در طراحی ایده  و برنامه های خود انعطاف پذیری آنها را از 
یاد نبرید. به عبارت ساده، برنامه شما باید به نحوی باشد 
ک��ه اعمال تغیی��رات جزیی در آن باعث بروز مش��کالت 
حاد نش��ود. صرف نظ��ر از نحوه طراح��ی برنامه های تان، 
بای��د به نحوه ورود به بازارهای جهانی نیز توجه داش��ته 
باش��ید. به عنوان یک ش��رکت محلی اقدام برای ورود به 
بازار کشورهای دیگر یک ریسک و همچنین فرصت عالی 
اس��ت. ماجرا در م��ورد ش��رکت های بین المللی که قصد 
توس��عه کسب وکارشان در کشورهای بیش��تری را دارند 
نی��ز به همین ترتیب اس��ت. توصیه مش��اوران اقتصادی 
در زمینه چنین اموری اس��تفاده از پش��تیبانی مالی یک 
یا چند اسپانس��ر اس��ت. با این حال توجه داشته باشید 
که گزینه مناس��ب برای همکاری مالی اسپانس��ری است 
که در زمینه کس��ب وکار ش��ما فعالیت نداشته و به تبع 
آن رقیب تان محس��وب نش��ود. اگر گم��ان کرده اید که 
همکاری با اسپانس��رها کار راحتی اس��ت، باید ش��ما را 
ناامید س��ازم. دشواری کار هنگامی است که قصد اجرای 
ایده های تان را داش��ته باش��ید. به دلیل شراکت اسپانسر 
موردنظر همیش��ه باید طرح های خود را به تأیید نماینده 
آن برند برسانید. اینجاس��ت که مشکل تفاوت دیدگاه ها 
مطرح خواهد ش��د. براس��اس آنچه در ابتدای ایده حاضر 
ذکر شد، در چنین شرایطی مجبور خواهید بود بخشی از 
طرح تان را تغییر دهید و موافقت اسپانس��ر خود را جلب 
کنید. ایجاد انعط��اف در برنامه ها و طراحی ایده های تان 
ب��ه معنای صرف نظ��ر کردن از اهداف کلی و اس��تراتژی 
س��ازمانی تان نیس��ت. در واقع نکته مه��م، درک تفاوت 
میان ایج��اد تغییرات ظاهری و تحوالت بنیادی اس��ت. 
بر این اس��اس محدوده تغییر و تحول اس��تراتژی شما تا 
جایی اس��ت که اهداف و دیدگاه اصلی تان منحرف نشود. 
به عنوان نکته پایانی الزم است به اهمیت مطالعه در مورد 
فرهنگ کشوری که قصد ورود به بازار آن را دارید، اشاره 
ش��ود. در واقع علت اصلی شکس��ت بسیاری از شرکت ها 
پ��س از ورود به بازاره��ای مختلف عدم آش��نایی آنها با 
تفاوت و ویژگی های فرهنگی بازار هدف ش��ان اس��ت. بر 
همین اساس این شرکت ها دست به اقداماتی می زنند که 
در تحلیل نهایی باعث س��قوط ارزش سهام، سهم شان از 

بازار هدف و خروج از بازار آن کشور خواهد شد.
 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
جورج پل، رئیسNorwich Union، توصیه جالبی 
برای کارمندان شرکت های مختلف دارد: »همیشه سعی 
کنید امور مختلف را برای رئیس ش��رکت آس��ان سازید. 
در این صورت ش��انس ترقی و دس��تیابی ب��ه اهداف تان 
را خواهی��د داش��ت.« در مورد ورود ب��ه بازارهای جهانی 
می توان توصیه پل را به صورت زیر تغییر داد: »اطالعاتی 
را که مدیران ش��رکت نیاز دارند، برای ش��ان تهیه کنید. 
تالش ش��ما جهت کمک به آنها تأثیر مثبتی روی آینده 

شغلی تان خواهد داشت.« 

ترجمه: علی آل  علی

نویسنده: مرتضی میرمهدی
کارشناس کسب و کار 



معاون وزیر راه و شهرس��ازی از پیشنهاد ایران 
برای پیوس��تن کریدور ش��ماره 10 ب��ه کریدور 
بین المللی تراس��یکا خبر داد و گفت: ایتالیایی ها 
 BOTبرای سرمایه گذاری در این کریدور در قالب
و BLT اع��ام آمادگی کردند. ب��ه گزارش ایلنا، 
امین امینی در حاشیه همایش بررسی مطلوبیت 
کریدور ش��ماره 10 و راه های تجاری سازی آن با 
بی��ان اینکه ای��ن کریدور پیونددهن��ده مرزهای 
شمالی و غربی در کش��ورمان است، گفت: طول 
کری��دور ش��ماره 10، 1420کیلومتر اس��ت که 
خروجی ط��رح جامع حمل و نق��ل را در کریدور 
زاگ��رس قرار داده ایم ت��ا بتوانیم کار را در مجامع 
حمل و نقلی و تجارت از شرق به غرب و از جنوب 
به ش��مال در دست بگیریم. وی با بیان اینکه 20 
درصد جمعیت کشورمان در حاشیه این کریدور 
سکونت دارند، اظهار داشت: از طریق این کریدور 
می توانیم با 200 میلیون نفر کش��ورهای حاشیه 
امتداد این کریدور تعامات تجاری داشته باشیم. 
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی وزارت 
راه و شهرسازی با بیان اینکه در طول این کریدور 

و امت��داد آن 26 کش��ور وج��ود دارد، ادامه داد: 
کریدور شماره 10 کش��ورهای چین، شرق آسیا 
و ش��رق اروپا را پوش��ش می دهد و این کشورها 
از مهم ترین کش��ورهای هدف این محور هستند. 
امینی با تأکید بر اینکه کریدور شماره 10 می تواند 
نقش بسزایی در توسعه کشور داشته باشد، ادامه 
داد: حوزه های صنعت، کش��اورزی، گردشگری و 
فعالیت های خدماتی از جمله حوزه هایی هستند 
ک��ه می توانند تحت تأثیر این کریدور رش��د پیدا 
کنند. این مقام مس��ئول از پیش��نهاد ایران برای 
پیوستن این کریدور به کریدورهای تراسیکا خبر 
داد و گفت: برای پیوس��تن کریدور شماره 10 به 
تراسیکا باید مسائل گمرکی تسهیل عبور و مرور و 
دیگر مسائل مربوط در این زمینه را بازنگری کنیم 
و به تصویب برس��انیم. امینی با اش��اره به حضور 
س��رمایه گذاران ایتالیایی در ساخت این کریدور 
اظهار داشت: شرکت ایتالیایی برای سرمایه گذاری 
در ای��ن پ��روژه به ص��ورت BOT و BLT اعام 
آمادگ��ی کرده اس��ت و برای ادامه ای��ن پروژه به 

سرمایه 10 تا 15 میلیارد دالری نیاز داریم. 

ان��رژی لهس��تان آمادگ��ی  مش��اور وزی��ر 
ش��رکت های خصوص��ی ای��ن کش��ور را برای 
س��رمایه گذاری در بخش کش��تیرانی و صنایع 
دریای��ی خوزس��تان اع��ام کرد. ب��ه گزارش 
خبرگ��زاری ص��دا و س��یما به نقل از ش��بکه 
اطاع رس��انی جامع��ه دریای��ی ای��ران )مانا(؛ 
خانم کورلواس��کا در جلسه مش��ترک اعضای 
ات��اق بازرگانی اهواز و صاحبان چند ش��رکت 
خصوص��ی لهس��تان، به موقعیت اس��تراتژیک 
خوزستان از جمله سواحل طوالنی، بنادر فعال 
و دسترس��ی به آب های خلیج فارس اشاره کرد 
و گفت: ش��رکت های لهس��تانی آماده هستند 
در بن��ادر، صنایع دریایی اس��تان و طرح های 
ساحل س��ازی خوزستان مش��ارکت کنند. وی 
گفت: ش��رکت های لهس��تانی تجربه خوبی در 
اجرای طرح ه��ای بندری و صنای��ع دریایی و 
کش��تیرانی دارند و مایل هس��تند قراردادهای 
ش��رکت های ایرانی را منعق��د کنند. این مقام 
لهس��تانی افزود: پ��س از برج��ام فرصت های 
خوب��ی پی��ش روی ش��رکت های لهس��تانی 

برای حضور بیش��تر در طرح ه��ای اقتصادی و 
س��رمایه گذاری ای��ران به خصوص خوزس��تان 
فراهم ش��ده و ما مایلیم از این فرصت ها برای 
بهره مندی هر دو طرف استفاده کنیم. در این 
نشس��ت ش��ها عموری، رئیس اتاق بازرگانی 
اه��واز از اب��راز عاقه ش��رکت های لهس��تانی 
در بخش ه��ای اقتص��ادی به خص��وص صنایع 
دریایی اس��تقبال و بر توسعه روابط بخش های 
خصوص��ی خوزس��تان و لهس��تان تأکید کرد. 
وی به س��فر بهمن ماه اس��تاندار خوزستان به 
لهستان اش��اره کرد و گفت: این سفر سرفصل 
نوینی برای ارتقای روابط اقتصادی خوزس��تان 
و لهستان ایجاد کرده است. بنا به این گزارش 
صاحبان چند شرکت لهس��تانی برای آشنایی 
با ظرفیت های س��احلی و بندری خوزستان از 
خرمش��هر و آبادان بازدید کردند. در دو س��ال 
اخی��ر صاحب��ان ش��رکت هایی از چی��ن، کره 
جنوبی، تایلند، فرانس��ه، ژاپ��ن و ترکیه برای 
امکان سنجی سرمایه گذاری در مناطق ساحلی 
و بندر خوزستان به این استان سفر کرده اند. 

آمادگی لهستان برای سرمایه گذاری در صنایع دریایی خوزستاناعالم آمادگی ایتالیایی ها برای سرمایه گذاری در کریدور شماره ۱۰
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ب��رای رهای��ی از معضات، دش��واری ها و 
پیچیدگی ه��ای اقتصادی کش��ور، توجه به 
تولید و بهبود فضای کسب و کار از مؤلفه های 
حائز اهمیتی به ش��مار م��ی رود که قطعاً در 
ص��ورت نادیده انگاش��تن آن، دس��تیابی به 
موفقیت ه��ای ملموس و برجس��ته اقتصادی 
بسیار سخت، دشوار و تقریباً ناممکن خواهد 
بود. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، از 
این حیث، در سیاس��ت های اباغی موس��وم 
ب��ه اقتصاد مقاومتی نیز به اصل تولید، توجه 
بس��یاری ش��ده و در نامگذاری سال 96، از 
س��وی مقام معظم رهبری نی��ز عنوان تولید 
از سوی معظم له با صراحت مورد تأکید قرار 

گرفت. 
به رغم اهمیت بس��یار نافذ و تعیین کننده 
تولید، متأس��فانه در طول س��الیان گذشته 
این ضرورت با دش��واری ها و نارس��ایی های 
 بس��یاری مواج��ه ش��ده ک��ه قطع��اً ب��رای
 ب��رون رف��ت از آن بای��د اقدام��ات الزم و 
مقتضی در این خصوص لحاظ ش��ود. برخی 
معتقدن��د با وجود اب��اغ قانون بهبود فضای 
کسب و کار در سال90 توسط رئیس مجلس 
ش��ورای اس��امی، همچنان موان��ع الینحل 
جدی در این حوزه احساس می شود. یکی از 
وعده ه��ای مطروحه در رقابت های انتخاباتی 
س��ال 1392، به اجرای قان��ون بهبود فضای 
کس��ب و کار معطوف می ش��د، ام��ا تنظیم و 
طراح��ی آیین نامه ه��ای اجرای��ی مرتبط با 
ای��ن بخش نیز زمانبر ش��د و فرآیند اجرایی 
آن نیز دغدغه ها و مطالب��ات تمامی فعاالن 

بخش خصوصی را تأمین و مهیا نساخت. 
رضا چاوش��ی، محقق و پژوهش��گر حوزه 
اقتص��ادی با اش��اره به ل��زوم توجه مضاعف 
به قانون بهبود فضای کس��ب و کار و ضرورت 
اج��رای بی کم و کاس��ت آن، اظهار داش��ت: 
متأس��فانه در دولت فعلی و دولت گذش��ته، 

آنچن��ان که انتظار می رفت به این امر خطیر 
توجه نشد و می طلبد دولت دوازدهم فارغ از 
هر جناح بندی، گرایش و ذائقه سیاس��ی به 

حصول چنین ضرورتی اقدام کند. 
وی اف��زود: البت��ه در طول س��الیان اخیر 
برخی اقدامات در این راستا عملیاتی شد اما 
خروجی و نتیجه آن مطلوب اثر نبود که اگر 
غیر  از این ب��ود، قطعا بخش قابل توجهی از 
معضات موجود در بخش اش��تغال و اقتصاد 

مرتفع شده بود. 
چاوش��ی عن��وان ک��رد: یک��ی از اه��داف 
برجسته و لحاظ شده در قانون بهبود فضای 
کس��ب و کار، روی تس��ریع فرآیند اخذ مجوز 
ب��رای متقاضی��ان فعالی��ت بخش خصوصی 
متمرک��ز می ش��ود ت��ا ب��ه موج��ب آن هر 
تولید کنن��ده و فعال اقتصادی در طول مدت 
یک هفته، قادر به دریافت پروانه های قانونی 
الزم ب��رای راه ان��دازی واحد تولی��دی مورد 
نظر خویش باش��د، لذا همچن��ان چنین امر 

خطیری، میسر و محقق نشده است. 

حصول بهبود در اجرای قانون فضای 
کسب و کار مستلزم همگرایی تمامی 

قوا است
فرهاد پایدار، دانش آموخته رشته اقتصاد با 
اش��اره به کند بودن روند اجرای قانون بهبود 
فضای کسب و کار، عنوان کرد: تحقق این امر 
مستلزم همگرایی و هم افزایی فزاینده، میان 
تمامی دستگاه ها و قوای ذی ربط به خصوص 
ق��وای مجریه و مقننه اس��ت. وی افزود: در 
ح��ال حاضر رتبه و جایگاه ای��ران در عرصه 
فضای کس��ب و کار از میان 190 کشور، 120 
برآورد می ش��ود که با توجه ب��ه ظرفیت ها، 
استعدادها و توانمندی های بالقوه موجود در 
کش��ور انتظار می رود این رتب��ه و جایگاه با 

ارتقای هر چه بیشتری همراه شود. 

بسیاری از قوانین بهبود فضای 
کسب و کار ابالغ شده اما از اجرا خبری 

نیست
چندی پیش حس��ین س��اح ورزی، نایب 
رئی��س اتاق بازرگانی ای��ران در گفت وگویی 
با رس��انه ها در خصوص قانون مذکور )بهبود 
فضای کس��ب و کار( عنوان کرد: مورد اش��اره 
شده، کف خواسته های بخش خصوصی است 
لذا بخش عم��ده ای از قانون مربوطه اجرایی 
نش��ده اس��ت. وی می افزاید: البته بخشی از 
اح��کام این قان��ون به قوه مجری��ه ارتباطی 
ندارد ام��ا در مواردی هم ک��ه ارتباط دارد، 

اقدام اجرایی )کافی( صورت نگرفته است. 
س��اح ورزی عن��وان داش��ته در بخ��ش 
دولتی، هیچ ک��دام از آیین نامه های اجرایی و 
دس��تورالعمل های مربوط تا سال 92 تهیه و 
اباغ نش��ده بود اما در دولت یازدهم، بخش 
عمده ای از آیین نامه ها اباغ ش��د لذا آنچنان 

که باید اجرایی نشد. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی معتقد اس��ت در 
بدن��ه اجرایی دولت، همچن��ان برای اجرای 
بس��یاری از مفاد آن مقاومت وجود دارد که 
به عن��وان نمونه می توان به تکالیف مربوط به 
تامین اجتماعی اشاره کرد. وی افزود: در این 
قانون، تکالیفی را برای بانک ها و دستگاه های 
خدمت رس��ان مانند ب��رق، آب و گاز در نظر 

گرفتند که هیچ کدام عملی نشد. 
آ نچن��ان که س��اح ورزی عن��وان کرده، 
در بخ��ش رایزنی وزارت ام��ور خارجه برای 
صادرات محصوالت تولی��د داخلی )با وجود 
اجرایی شدن برجام( همچنان تسهیل مورد 
انتظ��ار در تولید و صادرات محقق نش��ده و 
به رغ��م اب��اغ وزی��ر امورخارج��ه، عملکرد 
از کش��ور اه��داف  نمایندگی ه��ای خ��ارج 
پیش بینی ش��ده در این عرص��ه را تأمین و 

محقق نکرده است. )نقل به مضمون(

 ساح ورزی می افزاید: رایزنان باید موضوع 
ص��ادرات غیر نفتی و گس��ترش زمینه برای 
فعالیت ه��ای دیگر را تس��هیل کنن��د اما تا 
حدودی می توان گفت این نقش را به خوبی 

ایفا نکرده اند.

بهبود فضای کسب و کار، رشد اقتصادی 
کشور را تسریع می کند

منص��ور مهرانگی��ز، دانش آموخته رش��ته 
اقتصاد با اشاره به لزوم بهره وری حداکثری از 
موهبت ها و استعدادهای خدادادی کشور در 
جهت رشد و توسعه هر چه بیشتر اقتصادی 
گفت: در شرایطی که منابع زیرزمینی ایران 
در مقایسه با دیگر کشورهای جهان از حیث 
کمی و کیفی در ش��رایط بسیار مطلوبی قرار 
دارد، متأس��فانه آنچنان که شایس��ته است، 
ق��ادر نبوده ای��م از این ظرفیت ه��ا در جهت 
پیش��برد و تحقق توس��عه پای��دار اقتصادی 

بهره گیری کنیم. 
وی افزود: یکی از ضروریات فعلی کش��ور 
در عرص��ه اقتص��ادی به ل��زوم بهبود فضای 
کسب و کار معطوف می شود، درغیراین صورت 
همچن��ان مش��کات و معض��ات مربوط به 
اشتغال و. . . به قوت خود باقی خواهد ماند. 
مهرانگی��ز عن��وان کرد: در ص��ورت بهبود 
فضای کس��ب و کار، رش��د اقتص��ادی نیز با 
س��رعت هر چه بیش��تری همراه خواهد شد 
 و برخ��ی معتقدن��د این رش��د می تواند 6 تا 
7 درص��د ارتق��ا یابد ک��ه رقم بس��یار قابل 

توجهی است. 
دان��ش آموخته رش��ته اقتص��اد در خاتمه 
ی��ادآور ش��د: برنامه ری��زی و برنامه محوری 
و اج��رای هدفمند قوانین تعریف ش��ده در 
عرصه بهبود فضای کسب و کار ضرورتی است 
که باید دولت دوازدهم با جدیت تمام نسبت 

به حصول آن اقدام کند. 

تأملی بر موانع تولید در کشور

بهبود فضای کسب و کار، همچنان در پیچ و خم موانع
خبر

ارزش بازار اپل برای نخستین بار از مرز 
8۰۰ میلیارد دالر گذشت

 

همانط��ور که می دانید ارزش س��هام اپ��ل طی هفته های 
گذش��ته روند رو به رش��د فوق العاده ای پی��دا کرده و ظرف 
مدت چند ماه تقریباً 50درصد رش��د داش��ته اس��ت. دیروز 
برای نخس��تین ب��ار در تاریخ این کمپانی ارزش هر س��هم 
به 153.50 دالر رس��ید و برای نخس��تین ب��ار ارزش بازار 
آنه��ا از 800 میلیارد دالر فراتر رف��ت. به گزارش دیجیتال، 
یک��ی از دالیل جهش قابل توجه س��هام اپ��ل، البته به جز 
شایعات آیفون 8، این است که هلدینگ »برکشایر هاتاوی«  
)Berkshire Hathaway( تح��ت مدیری��ت  وارن بافت 
مع��روف طی همین چند ماه س��رمایه گذاری خود را در اپل 
ب��ه دو برابر افزایش داده و با توجه به اینکه »بافت« یکی از 
موفق ترین س��رمایه گذاران معاصر به شمار می رود، اقدامات 
او ارزش سهام اپل را نیز باالتر می برد. کارشناسان معتقدند 
ارزش س��هام اپ��ل حتی از ای��ن هم فراتر م��ی رود. »برایان 
وایت« از مؤسس��ه  »درکس��ل همیلتون« مطمئن است که 
ب��ه زودی با افزایش قیمت هر س��هم، اپل ب��ه یک کمپانی 
تریلیون دالری بدل خواهد ش��د؛ رخ��دادی که تاکنون در 

تاریخ بشر شاهد آن نبوده ایم. 

ارزش هر سهم اپل طی ماه های آتی از 2۰۰ دالر 
بیشتر خواهد شد

در حال حاضر اپل 5.2میلیون سهام در دست سهامداران 
دارد و برای اینکه به نخستین کمپانی تریلیون دالری تاریخ 
بدل ش��ود، باید ارزش هر س��همش به 191 دالر برسد که 
مع��ادل افزایش 25درصدی خواهد بود. با این حال »وایت« 
در گزارش اخیر خود برای س��رمایه گذاران، پیش بینی کرده 
که به زودی س��هام اپل سد 200 دالر را نیز خواهد شکست. 
این تحلیلگر اقتصادی هدف گذاری خود برای س��هام اپل در 
12 ماه آتی را در بازه 185 الی 202 دالر قرار داده است. 

بنابرای��ن به نظ��ر می رس��د در ماه های آینده ب��ا معرفی 
گوش��ی جنجالی و پرطرفدار آیفون 8 که احتماالً انتظارات 
فوق العاده باالی کاربران را برآورده خواهد س��اخت، ش��اهد 
رکوردشکنی دیگری از سوی اپل باشیم و نقطه عطفی را در 

تاریخ اقتصاد جهان ببینیم.
 

۴ پیشنهاد ساده برای سرمایه گذاری 
کم خطر اما پرسود

آیا ت��ا به حال به این فک��ر کرده اید که چ��را ثروتمندان 
ثروتمن��د باقی می مانند یا اینکه اص��ًا چگونه به این ثروت 
دس��ت یافته اند؟ کارشناس��ان می گویند بخ��ش اعظمی از 
موفقیت مالی هر فرد به مدیریت صحیح سرمایه آن شخص 
بس��تگی دارد. به گزارش اینس��ایدر، با توجه به فرصت های 
سرمایه گذاری بی شماری که این روزها وجود دارد، انتخاب 
اینکه پول تان را کجا سرمایه گذاری یا پس انداز کنید تاحدی 
مش��کل اس��ت. گاهی اوقات فعالیت هایی که سود باالیی به 
ش��ما می دهن��د، به همان نس��بت از درجه ریس��ک باالیی 
نی��ز برخوردارند، البته برعکس این حال��ت هم وجود دارد؛ 
یعنی فعالیت هایی که خطر کمتری در آنها س��رمایه ش��ما 
را تهدید می کند به همان نس��بت س��ود کمتری را نیز عاید 
ش��ما می کنند. بنابراین بهترین گزینه، انتخاب فعالیت هایی 
است که در عین پرسود بودن، ریسک کمتری را نیز متوجه 
س��رمایه ش��ما کنند. ما در اینجا چند م��ورد از آنها را برای 

پیشنهاد دادن به شما انتخاب کرده ایم.
 

۱- طال بخرید
س��رمایه گذاری در طا همیش��ه س��ودآور اس��ت، به ویژه 
زمانی که ارزش دالر کاهش می یابد. در واقع بین ارزش دالر 
و به��ای طا یک رابط��ه معکوس وجود دارد. ب��ا این حال 
حتی در نوسانات شدید دالر و بحران های اقتصادی نیز طا 
همواره یک پناهگاه امن برای سرمایه شما به شمار می رود. 
روند رش��د بهای طا در بازار به خوبی این ادعا را برای شما 

ثابت می کند. 

2- ارز بخرید
نگهداری پول به صورت نقد همیش��ه یک انتخاب عاقانه 
به شمار می رود؛ همانطورکه پدربزرگ ها و مادربزرگ های ما 
نیز پول خود را در خانه نگهداری می کردند. با این حال این 
خطر وجود دارد که باال رفتن نرخ تورم، ارزش سرمایه نقدی 
ش��ما را کاهش دهد، اما اگر به جای واحد پولی کش��ورتان، 
پول ت��ان را در قالب ارز دیگری نگهداری کنید، این خطر به 
کمترین ح��د ممکن کاهش می یابد. اگ��ر چنین تصمیمی 
گرفتید، ارز کش��وری را برای سرمایه گذاری خریداری کنید 
که اقتصاد آن در حال رش��د اس��ت یا فکر می کنید از آینده 

اقتصادی بهتری نسبت به سایر کشورها برخوردار است. 

3- در بانک پس انداز کنید
افتت��اح حس��اب در بانک نیز ی��ک راه مطمئن و کم خطر 
برای س��رمایه گذاری به ش��مار می رود. اگر چنین تصمیمی 
گرفتید، در جست وجوی بانکی باشید که باالترین نرخ سود 
را به ش��ما می دهد. حسن سرمایه گذاری در بانک این است 
که هم ریس��ک بسیار کمی سرمایه شما را تهدید می کند و 
هم هر زم��ان که اراده کنید می توانید ف��ورا پول خود را از 

آن خارج کنید. 

۴- اوراق قرضه یا اوراق مشارکت بخرید
ب��ا خرید ای��ن اوراق از دولت یا از ش��رکت های خصوصی 
ش��ما خود را در یک س��رمایه گذاری کم خطر با سود نسبتا 
خوب ش��ریک می کنید اما در این نوع س��رمایه گذاری شما 
در ی��ک دوره زمانی مش��خص نمی توانید به س��رمایه خود 
دسترسی داش��ته باشید. در عوض سود ش��ما از خرید این 
اوراق تضمین ش��ده اس��ت و در مورد اوراق قرضه نیز دولت 

پشتیبان آنهاست. 

پرتنش بودن کسب و کار گردشگری برای 
بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از غبارآلود 
و پر تنش بودن فضای کسب و کار گردشگری برای بخش خصوصی 
انتق��اد کرد. ب��ه گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، غامحس��ین 
شافعی در نشست روز گذشته در اتاق بازرگانی که با حضور زهرا 
احمدی پور، رئیس س��ازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع 
دس��تی برگزار ش��د، افزود: در حوزه تعامل با سازمان گردشگری 
برای کس��ب مجوز ها سختی های زیادی کشیدیم که امیدواریم با 
تعامل کنونی بتوانیم تغییرات محسوسی در تعامل دوطرفه داشته 
باش��یم. وی گفت: تعجب ما این است که در برنامه ششم توسعه 
هم به ظرفیت های بخش خصوصی توجه نشده است. رئیس اتاق 
ایران با بیان اینکه بخش خصوصی محور تأثیرگذار و حرکت دهنده 
گردش��گری است، اضافه کرد: بخش خصوصی در سیاست گذاری، 
تدوین برنامه های بلندمدت و اجرا می تواند اهداف پیش بینی شده 
گردشگری را در تعامل با دولت محقق کند. شافعی گفت: با جفایی 
که در س��ال های اخیر در حق صنعت گردش��گری روا شده است 
امیدواریم جبران مافات شود که تعامل سازنده با بخش خصوصی 
الزمه تحقق این هدف است. وی با بیان اینکه سهم گردشگری از 
تج��ارت جهانی 7 درصد و در ایران این میزان کمتر از 0.5درصد 
اس��ت، گف��ت: بخش خصوصی آمادگ��ی دارد در افزایش س��هم 

گردشگری از تجارت، نقش ویژه ای ایفا کند.
 

کسب و کار های انتخاباتی را بشناسید! 
یکی از خاصیت های انتخابات این است که به فراخور فضای رقابتی 
آن بعضی از مش��اغل را با خودش درگیر می کند و به کس��ب و کار 
بعضی دیگر حسابی رونق می بخشد. به گزارش افکارنیوز، موقعیت ها 
و اتفاقات در هر برهه ای از زمان به تناسب خود می توانند قشری را 
به زحمت بیندازند و به کار و کس��ب قشری دیگر رونق ببخشند و 
حتی در مواردی برای افراد زمینه های کاری و ش��غلی ایجاد کنند؛ 
مشاغلی که به تناسب همین ویژگی می شود به آنها مشاغل فصلی 
گفت. با آمدن اردیبهشت ماه سال 96 و انتخابات ریاست جمهوری 
به جز درگیری همگانی عمومی مردم برای گزینش کردن کاندیدای 
مورد نظرشان و تصمیم گرفتن برای انتخاب بهترین فرد برای تکیه 
زدن بر کرس��ی ریاست جمهوری، می توان به شغل هایی اشاره کرد 
که به واسطه حجم کار و اقتضای این ایام حسابی درگیر می شوند 
و پر کار تر از روزهای عادی سرشان به کار کردن مشغول می شود. 

رفتگرها
ش��اید مظلوم ترین و شریف ترین قشری باش��ند که نه فقط در 
این ای��ام که در مقاطعی از روزهای س��ال به واس��طه جمعیت و 
ترافیک های مردمی در کوچه و بازار حس��ابی به زحمت می افتند. 
این گروه با تمام گروه های شغلی که به خاطر انتخابات سرگرم کار 
می ش��وند تفاوت دارند، آن هم اینکه سایر مشاغل شاید در عوض 
این درگیری و مشغول بودن پول و حقوق بیشتری نصیب شان شود 
ولی رفتگرهای شهر تبلیغات انتخاباتی، پوستر و تراکت های نامزدها 
برای شان چیزی جز جارو زدن های اضافه تر و خستگی بیشتر ندارد. 

چاپخانه ها
شاید چاپخانه دارها در سال های گذشته که نقش دنیای مجازی 
در می��ان مردم کمرنگ تر بود از چیزی که در حال حاضر به نظر 
می رس��د درگیرتر بودند، اما با همه اینها می ش��ود گفت هنوز که 
هنوز است هر سال بسته به انتخابات بخش های مختلف سیاسی 
کشور در جای جای شهرهای مان می شود کوچه ها و خیابان هایی 
را دید که تراکت ها، بنرها و پوسترهای انتخاباتی از سر و کول آن 
ب��اال می رود؛ کاغذها و اوراقی که همگی خوب می دانیم که پیش 
از ریختن روی زمین و چس��بیدن به دیوارها و تابلوهای تبلیغاتی 
سروکله ش��ان از یک چاپخانه پیدا شده است. آنها این روزها برای 
چاپ آگهی های انتخاباتی بیش از پیش خودشان را به کار مشغول 

کرده اند. 

روزنامه نگاران و خبرنگاران
طبیعی اس��ت که اهالی رسانه در ایام مختلفی از سال به خاطر 
 حج��م خبرها و حاش��یه هایی که دوروبر اتف��اق می افتد روزهای 
پ��ر کاری را س��پری می کنند. اما در کنار بازت��اب همه اتفاقات و 
حواشی این همه پرسی سیاسی که ذات کار خبرنگاری است باید 
به مشغول ش��دن روزنامه نگار و خبرنگارهایی اش��اره کرد که در 
کنار کار روتین شان بخشی از زمان شان را در ستادهای تبلیغاتی 
کاندیدای مورد نظرش��ان سپری می کنند و عاوه بر نشر خبر به 

بولتن نویسی و تبلیغات مشغول به کار هستند. 

عکاس ها
حاال چند س��الی اس��ت که همگ��ی ما با ژس��ت های مختلف 
نامزدهای انتخاباتی آشنا ش��ده ایم. کافی است در طول همه این 
روزها عکس هایی با پس زمینه پرچم ایران در حالت های گوناگونی 
از جمله نگاه به افق با دس��ت های زیر چانه که هر کدام شان مثا 
نشانه ای از تعمق، تفکر و دوراندیشی نامزد مورد نظر است، اشاره 
کرد؛ به اندازه ای که به راحتی می شود ژست عکس های انتخاباتی 
را یک ژانر کامًا مستقل دانست. ناگفته نماند که این روزها در کنار 
عکاس های پرتره، عکاس های خبری هم روزهای پر رفت و آمدی را 
سپری می کنند علی الخصوص که بخواهند عکاس ستاد انتخاباتی 
باشند چون در این شرایط مجبورند برای پوشش همه نشست ها 

و سفرهای استانی یک کاندیدا پا به پایش همه جا را گز کنند. 

فیلمسازها
مس��تندها و فیلم های انتخاباتی یکی از ارکان اصلی فیلم های 
تبلیغاتی هستند علی الخصوص در انتخابات ریاست جمهوری، تا 
جایی که بسیاری از مردم برای بهتر شناختن نامزدهای انتخاباتی 
روی دیدن این مس��تندهای تبلیغاتی حساب زیادی باز می کنند. 
س��اختن این فیلم های تبلیغاتی بستگی به سطح انتخابات دارد، 
تا جایی که برای س��اختن فیلم های مربوط به نامزدهای ریاست 
جمهوری می توانند فیلمس��ازهای معتبر س��ینمایی باشند اما در 
مقیاس های کوچک تر مثل انتخابات ش��وراها نه مستندساز ها که 
آدم های بسیاری که کارشان ساختن نماهنگ های پیش افتاده در 
مجالس مختلف است به واسطه فرا ر سیدن ایام انتخابات روزهای 

پر کارتری را سپری می کنند.
 

ادمین های تلگرام
نس��ل جدید تبلیغات چند سالی است که به واسطه تکنولوژی 
شکل و ش��مایل جدیدتری به خود گرفته است، برای همین هم 
تم��ام نامزدهای انتخابات��ی بخش اعظمی از تبلیغات ش��ان را به 
فضای مجازی در شبکه های اجتماعی مختلف اختصاص می دهند. 
برای همین در کنار همه ش��غل هایی که در باال ذکر شد به شغل 
نوظهوری می توان اش��اره کرد که این روزها شاغان آن به خاطر 
ایام انتخابات به کس��ب و کار مشغول هس��تند. ادمین های تلگرام 
که برای گذران زندگی و چرخ کانال ش��ان از راه انتشار پست های 
تبلیغاتی امرار معاش می کنند و  در کنار آگهی های مختلف بخش 
عمده ای از پست های تبلیغاتی کانال شان را به آگهی های انتخاباتی 

نامزدهای انتخاباتی اختصاص می دهند. 

گزارش 2
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اول  از  اینترنت��ی  اپراتوره��ای  درحالی ک��ه 
فروردین ماه، قیمت دسترس��ی به س��ایت های 
داخل��ی را نص��ف قیم��ت اینترن��ت بین الملل 
محاسبه می کنند، اما این تخفیف برای کاربران 

ملموس نیست. 
کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات در سه 
مصوب��ه خود طی یک س��ال گذش��ته با هدف 
توس��عه تولید محتوای داخلی در ش��بکه ملی 
اطالعات، قیمت اس��تفاده از سایت های داخلی 
را محاس��به و تعیی��ن ک��رد، به نح��وی که در 
س��ه مصوبه خ��رداد ۹۵ ش��ماره ۲۳۷، آذرماه 
۹۵ مصوب��ه ۲۴۱ و بهمن ماه ۹۵ مصوبه ۲۵۱، 
اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ملزم به 
تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی اطالعات 
و اعم��ال آن به صورت ش��فاف ب��رای کاربران 

شده اند. 
بررسی ها نش��ان می دهد تعیین نرخ استفاده 
از اینترن��ت در ش��بکه مل��ی اطالع��ات، برای 

کاربران ملموس نیست. 

تکلیف اپراتورهای ارتباطی برای تفکیک 
ترافیک اینترنت از اینترانت

مق��ررات  تنظی��م  کمیس��یون  مصوب��ه  در 
ارتباط��ات ب��ه کلی��ه اپراتوره��ای ارائه دهنده 
خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه 
ثابت یا هم��راه تا ۳۰ دی ماه س��ال ۹۵ مهلت 
داده شده بود تا امکان تفکیک ترافیک داخل از 
بین المل��ل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد 
کنند که امکان اعمال تعرفه و س��رعت متفاوت 

فراهم شود. 
براساس این مصوبه، تعرفه ترجیحی ترافیک 
ارتباطات داخلی نسبت به ارتباطات بین الملل، 
باید در حجم های خریداری شده از سوی کاربر 

به صراحت اعمال شود. 
منظ��ور از ترافی��ک داخل، دسترس��ی به هر 
س��ایت با میزبانی داخلی است. برای تحقق این 
امر س��ازمان فناوری اطالعات ایران و ش��رکت 
مخابرات ای��ران با همکاری ش��رکت ارتباطات 
زیرساخت موظف شدند شرایطی را فراهم کنند 
ک��ه ترافیک داخل به صورت مج��زا از ترافیک 

بین الملل، در دسترس اپراتورها قرار گیرد. 
همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 

س��قف تعرفه داده داخلی را به میزان ۵۰درصد 
س��قف مص��وب تعرف��ه داده بین المل��ل برای 
س��ایت های واجد ش��رایط تعیین ک��رد تا این 
تفاوت در حجم های اینترنت خریداری شده از 
سوی کاربر نهایی و همچنین بسته های تعریف 
ش��ده از س��وی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات 
اینترنت به صراحت و به صورت تفکیک ش��ده 
رعایت ش��ود. مطابق با این مصوبات، سررسید 
مهل��ت مدنظر رگوالت��وری برای اج��رای اول 
فروردین م��اه  ۹۶در نظر گرفته ش��د اما آنچه 
هم اکنون از سمت بس��یاری از کاربران شنیده 
می ش��ود این اس��ت که این تغییر قیمت برای 
آنه��ا ملموس نیس��ت و بس��یاری معتقدند که 
تفاوتی در هزینه دسترس��ی به سایت ها، قبل و 
بعد از اجرای این مصوبه را احساس نمی کنند. 

کاربران اینترنت از این ابهام ناراضی اند. 

چگونگی تشخیص و شفاف سازی نحوه 
تفکیک اینترنت از اینترانت

حسین فالح جوشقانی، معاون نظارت و اعمال 
مقررات س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 
رادیویی چگونگی تشخیص و نحوه شفاف سازی 
تعرفه تفکیک دسترسی به سایت های داخلی از 
طریق شبکه ملی اطالعات را از شبکه اینترنت 

بین الملل تشریح کرد. 
وی در پاس��خ ب��ه اینک��ه کاربر چط��ور باید 
متوجه ش��ود که از ترافی��ک داخلی یا خارجی 
اس��تفاده می کند و چگونه ای��ن میزان مصرف 
محاس��به می ش��ود، گفت: روش فنی محاسبه 
ترافی��ک داخل��ی از خارجی مختلف اس��ت و 
به طور قط��ع روش ه��ای فنی برای مش��ترک 
ملموس نیس��ت. اما آنچه مس��لم اس��ت اینکه 
اپراتورها به روش ه��ای مختلف در حال اعمال 

تکالیف مدنظر در این مصوبه هستند. 
مع��اون رگوالت��وری یکی از ای��ن روش ها را 
محاس��به نص��ف قیم��ت از دانلود س��ایت های 
داخلی نس��بت ب��ه س��ایت های خارجی عنوان 
ک��رد و ادامه داد: برای مث��ال اگر کاربری یک 
گیگابایت حجم اینترنت، مصرف کرده باشد در 
صورتی  که این مصرف از س��ایت داخلی باشد، 
۵۰۰ مگابایت محاسبه می شود. به این ترتیب، 
ای��ن مصوبه ب��ه کاربر اج��ازه می ده��د میزان 

بیش��تری از س��ایت های داخلی، البته با همان 
میزان هزینه استفاده کند. 

فالح جوشقانی در پاسخ به این سوال که چرا 
این تفاوت قیمت برای کاربر محسوس نیست، 
تأکید ک��رد: هم اکن��ون سیاس��ت اپراتورهای 
ارتباط��ی این اس��ت که لیس��ت س��ایت های 
پربازدی��د را در پرت��ال خود ق��رار داده  و اعالم 
کرده اند ک��ه اگر کارب��ران وارد این س��ایت ها 
شوند تعرفه اتصال را ۵۰درصد اعمال می کنند. 
سیاس��ت ما این نبوده اس��ت که ب��ه اپراتورها 
بگوییم تعرفه را روی کدام سایت اعمال و روی 

کدام یک از سایت ها اعمال نکنند. 
وی با اش��اره به اینکه اپراتوره��ا فعاًل حدود 
۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت پربازدید داخلی را انتخاب 
و به رگوالتوری نیز اعالم کرده اند، خاطرنش��ان 
کرد: در پرتال تمامی اپراتورها آمده اس��ت که 
اگر به این سایت های داخلی وصل شوید، تعرفه 

اتصال نصف قیمت خواهد بود. 
هر سایت فارسی شامل این مصوبه نمی شود

مع��اون رگوالت��وری ب��ا تأکید ب��ر اینکه در 
ش��رایط فعلی، اینکه مشترک احساس کند هر 
س��ایت فارسی، شامل این مصوبه شده است نه 
درس��ت نیس��ت، ادامه داد: فعاًل اپراتورها بین 
۱۰۰ ت��ا ۲۰۰ س��ایت را براس��اس پربازدیدها 
انتخ��اب کرده اند و ممکن اس��ت س��ایت مورد 
نظ��ر کاربر در آن باش��د یا نباش��د، اما معاونت 
صدور بررس��ی های فنی رگوالت��وری، به زودی 
دس��تورالعملی را تهی��ه می کن��د ک��ه معنای  
»ترافیک داخلی واجد ش��رایط« برای اپراتورها 

مشخص شود. 
وی با بیان اینکه این مصوبه ابعاد مختلفی را 
شامل می ش��ود، گفت: برای مثال ممکن است 

کاربر وارد یک سایت داخلی شود اما این سایت 
یک لینک به یک سایت بین المللی داشته باشد 
و کاربر وارد آن ش��ود. با این وجود درحالی که 
کارب��ر فکر می کند از س��ایت داخلی اس��تفاده 
می کند اما هزین��ه اینترنت بین الملل برای وی 

محاسبه می شود. 
فالح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوعات 
فنی باید بررس��ی و کاماًل تفکیک ش��ود، ادامه 
داد: تمامی اینها نیاز به بررس��ی دقیق تر دارد و 
به همین دلیل فعاًل به صورت اعالم سایت های 
پربازدید ایرانی از سوی اپراتورها، این مصوبه در 

حال اعمال شدن است. 

دستورالعمل تفکیک یکپارچه سایت های 
داخلی از خارجی تا یک ماه دیگر

وی با تأکید بر اینکه بس��یاری از مش��ترکان 
به ویژه کاربران س��ایت های ویدئویی این تغییر 
را ب��ه صورت ملموس احس��اس ک��رده و از آن 
راضی هستند، یادآور شد: ابعاد فنی این مصوبه 
باید به صورت کامل مش��خص و دستورالعملی 
یکپارچه به اپراتورهای ارتباطی اعالم شود. این 
دس��تورالعمل تا یک ماه آینده نهایی می ش��ود 
و اپراتورها بر مبنای این دس��تورالعمل، تعرفه 

شبکه ملی اطالعات را محاسبه می کنند. 
مع��اون نظ��ارت و اعم��ال مقررات س��ازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاس��خ 
ب��ه این س��وال که آیا روش��ی برای اس��تعالم 
میزان اس��تفاده کاربران از شبکه ملی اطالعات 
و ترافی��ک داخلی وج��ود دارد، اضافه کرد: نه 
ای��ن امکان وجود ن��دارد و ای��ن موضوع هنوز 
به اپراتورها اعالم نش��ده اس��ت که راهی برای 

استعالم میزان استفاده کاربر در نظر بگیرند. 

نحوه تفکیک قیمت اینترنت از اینترانت شفاف نیست
خبـر

بانک مرکزی: تخلف ایرانسل و جیرینگ 
قطعی است

بانک مرکزی گزارش پایان سال عصر ارتباط در رابطه با وقوع 
تخلف در خلق پول از س��وی دو ش��رکت ایرانس��ل و جیرینگ 
را تأیید کرد.  درحالی که براس��اس قان��ون صریح بانک مرکزی 
هیچ کدام از اپراتورها، ش��رکت های PSP و شرکت های فعال در 
ارائه خدمات مالی و بانکی، حق اس��تفاده از کیف پول در خارج 
از اکوسیس��تم  حوزه فعالیت ش��ان را ندارند، براساس مشاهدات 
خبرنگار ما در انتهای س��ال گذش��ته که اکنون نیز ادامه دارد، 
برخی ش��رکت ها تفس��یر و برداشتی مش��ابه با بانک مرکزی از 
مقررات مذکور نداش��ته و با خرج پول خارج از اکوسیستم کیف 
پول خود، اقدام به خلق پول کرده اند که این موضوع یک تخلف 
محرز محسوب می شود.  در همین رابطه ناصر حکیمی، مدیرکل 
فناوری اطالعات بانک مرکزی هفته گذش��ته در حاشیه مراسم 
 NFC رونمایی از نخس��تین تراکنش رسمی پرداخت از طریق
در پاس��خ ب��ه خبرنگار عصر ارتباط که آیا ایرانس��ل و ش��رکت 
جیرین��گ به دلی��ل خرج پول خارج از ح��وزه کاری خود دچار 
تخلف شده اند، گفت: »هم ایرانسل و هم جیرینگ به دلیل خروج 
پول از اکوسیس��تم خود تخلف کرده اند.« وی در خصوص اینکه 
پس چرا بانک مرکزی تاکنون با این تخلف برخورد نکرده است، 
گف��ت: »ما به  عنوان بازوی فن��اوری اطالعات بانک مرکزی این 
موضوع را به واحد نظارت بانک مرکزی اعالم کرده ایم و اینکه آیا 
با این موضوع برخورد ش��ده است یا خیر، اطالع دقیقی ندارم.« 
این در حالی است که آخرین مشاهدات نشان می دهد، شرکت 
جیرینگ همچنان مبالغ کیف پول خود را در اکوسیس��تم های 
دیگری همچون فروشگاه های اینترنتی و یک تاکسی یاب هزینه 
می کن��د و از طرف دیگر ش��رکت ایرانس��ل نی��ز در یک تفاهم 
نامشخص با یک فروشگاه اینترنتی این امکان را برای مشترکان 
خود فراهم کرده که آنها در هنگام خرید اپلیکیشن های پولی به 
جای پرداخت پول، هزینه را از طریق کسر شارژ سیم کارت خود 
پرداخ��ت کنند که این موارد دقیقا مصداق خلق پول و مغایر با 

سیاست ها و قوانین نظام مالی و بانکی کشور است. 
 

 ابهام در نحوه عملکرد
نظام های نظارتی و تنبیهی

با این حال بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر سیستم بانکی کشور، 
می تواند مجازات ها و تنبیهاتی برای شرکت ها و بانک های متخلف 
یا سهل انگار اعمال کند. این مجازات ها و تنبیهات نیز باید متناسب 
با اهمیت موضوع، تخلف یا سهل انگاری باشد که شرکت ها حتی به 
فکر انجام تخلف نیز نیفتند.  در بسیاری از کشورهای دنیا، تنبیهات 
بانک های مرکزی یا مقام ناظر بانکی بسیار سخت و شدید است و 
حتی در زمینه  پولشویی این تنبیهات در سهل انگاری و عدم دقت 

یک مؤسسه  بانکی نیز بسیار شدید بوده است. 
اما آیا در تخلفات انجام شده توسط این دو شرکت و البته 
ش��رکت های دیگری که در حال انجام تخلف مشابه هستند، 
اقدامات پیش��گیرانه و تنبیهی متناسب در دستور اجرا قرار 
گرفته است؟ اگر تنبیه ش��ده اند، آیا متناسب با تخلف بوده 
ی��ا به عبارت دیگر کارآمد بوده اس��ت. یا این تخلف در زمره 
تخلفات مقرون به صرفه قرار دارد که حتی با پرداخت جرایم 

هم می توان از تخلف سود برد؟ 
به نظر می رس��د با توج��ه به ادامه این تخلفات متأس��فانه 
به دلی��ل عدم وجود نظ��ام تنبیهی متناس��ب و بهنگام در 
بانکداری کش��ور ما، در پاره ای موارد ش��اهد زمزمه هایی در 
میان مدیران شرکت ها در خصوص یک تخلف هستیم مبنی 
بر اینکه انجام این تخلف به نفع ش��رکت  اس��ت و در نهایت 
بان��ک مرکزی پس از مدت ها که متوجه این تخلف ش��د با 
ی��ک نامه  از آنه��ا می خواهد که به آن تخل��ف ادامه ندهند، 
حال آنکه تا آن زمان منافع زیادی نصیب شرکت شده است. 

خبـر

فیبر نوری سرعت اینترنت را به یک  
گیگ می رساند

معاون مش��تریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به امکان 
انتقال دیتا با سرعت باال تا یک گیگابیت بر ثانیه توسط فیبر 
نوری و تجهیز یک میلیون نقطه به این س��رویس، از تالش 

برای تجهیز سایر نقاط تا پایان امسال خبر داد. 
داوود زارعیان در گفت وگو با ایسنا درباره فیبر نوری توضیح 
داد: فیبر نوری بستر انتقالی است که در آن امکان انتقال دیتای 
پرسرعت باال از گیگابیت وجود دارد. یعنی اگر تاکنون اینترنت 
در نهایت ۸۰مگابیت بر ثانیه سرعت داشت، با فیبر نوری این 
امکان وجود دارد که سرعت تا هزار مگابیت یا یک گیگابیت بر 

ثانیه به مشتری تحویل داده شود. 
وی ادام��ه داد: با توجه به اینکه نیاز مردم به اس��تفاده از 
خدمات اینترنتی در عرصه های بانکداری، سرگرمی، تجارت، 
ویدئو و فیلم بیشتر می شود، شرکت مخابرات تصمیم گرفت 
توس��عه اینترنت بر بس��تر فیبر ن��وری را فراهم کند. بر این 
اس��اس مخابرات از س��ال گذش��ته توسعه زیرس��اخت ها را 
شروع کرد که اخیراً با حضور معاون اول رئیس جمهور، یک 

میلیون بستر یا زیرساخت مورد بهره برداری قرار گرفت. 
مع��اون مش��تریان ش��رکت مخاب��رات ایران با اش��اره به 
تجهی��زات الزم برای تبدیل کابل مس��ی به فیبر نوری بیان 
کرد: برای یک میلیون مش��ترک زیرساخت های اولیه فراهم 
شده که باید کامل شود. این تجهیزات شامل سیم کشی در 
داخ��ل مکان ها اعم از منازل و مکان های تجاری اس��ت که 
باید تأمین شود. س��ایر تجهیزات برای این یک میلیون هم 

باید فراهم و به تدریج واگذار شود. 
زارعیان در ادامه گف��ت: در حال حاضر فیبر نوری در قالب 
بس��ته هایی با سرعت باال، متناس��ب با نیاز مشترکان و حجم 
مش��خص در پرتال ش��رکت مخاب��رات ایران موجود اس��ت. 
مشترکان می توانند با مراجعه به پرتال شماره تلفن خود را وارد 
کرده، اگر برای آنها بسترسازی شده بود اقدام به ثبت نام کرده و 

بالفاصله دریافت سرویس برای آنها شروع می شود. 
وی درباره نحوه ارائه س��رویس به مشترکانی که فیبر نوری 
برای آنها ارائه نشده، توضیح داد: مشترکانی که سرویس فیبر 
نوری را دریاف��ت نکرده اند، می توانند به پرتال مراجعه کرده و 
با وارد کردن ش��ماره تلفن درخواست خود را ثبت کنند و در 
نوبت قرار بگیرند. این درخواست رایگان بوده و نیازی به مراجعه 
حضوری به مخابرات نیست. اولویت با مشترکانی است که نیاز 
بیشتری به اینترنت پرسرعت دارند؛ از جمله دانشگاه ها، مراکز 
آموزشی و تجاری و این افراد در اولویت هستند. پس از آن به 

سمت منازل مسکونی می رویم. 
معاون مش��تریان ش��رکت مخابرات ایران ب��ا بیان اینکه 
هزین��ه ای ک��ه واگ��ذاری اینترن��ت پرس��رعت دارد، همان 
هزینه ADSL اس��ت، افزود: اما طبیعتا مش��ترک نیازمند 
م��ودم و تجهیزات الکترونیکی در داخل منازل اس��ت که با 
توجه ب��ه فاصله و متراژ منزل هزین��ه ای در حدود ۳۰۰ تا 
۵۰۰ تومان  را دربردارد. بنابراین مشترک برای تبدیل کابل 
مسی به فیبر نوری تا درب منزل هزینه ای نمی پردازد و تنها 

هزینه سیم کشی داخل منازل و مودم را متقبل می شود. 
زارعیان همچنین درباره لزوم تعویض مودم ها اظهار کرد: 
مودم ه��ای قبلی مخص��وص ADSL، مودم ه��ای ظرفیت 
پایی��ن هس��تند و باید ب��رای فیبر ن��وری مودم های جدید 
خریداری شود که معموالً در مکان های تجاری امکان اینکه 
با یک مودم تعداد زیادی به صورت بی س��یم استفاده کنند، 

وجود دارد. 
وی خاطرنش��ان کرد: س��رمایه ای که س��ال گذشته برای 
تبدیل کابل مس��ی به فیبر نوری برای یک میلیون مشترک 
انجام شد، ۱۲۰۰ میلیارد تومان است. ما در حدود ۴میلیون 
و ۶۰۰ هزار مش��ترک داریم که امیدواریم به همان نس��بت 
س��رمایه گذاری انجام شود و بنا داریم بخش عمده ای از کار 

امسال انجام شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ش��بکه دسترس��ی ب��ر پای��ه فیبر 
ن��وری  )FTTH( تحت عن��وان تانوما از دوش��نبه چهارم 
اردیبهش��ت ماه در هشت شهر به صورت رسمی افتتاح شد. 
اینترنت پرسرعت برای دانلود فیلم و نرم افزار، تلفن تصویری، 
 ،4K و HD مش��اهده برنامه های زنده تلویزیونی با کیفیت
بانکداری الکترونیک، بازی و خرید آنالین، آموزش و پزشکی 
از راه دور و اینترنت اشیا از جمله سرویس های قابل ارائه به 

صورت همزمان بر بستر فیبر نوری است. 



تغییر و تحول در احزاب ماکرون و لوپن

امانوئل ماکرون که چهار س��ال پیش چهره ای ناآشنا 
بود، یک ش��به راه صد س��اله رف��ت و رئیس جمهوری 
فرانس��ه ش��د. چالش بزرگ پیش روی او اکنون کسب 
اکثریت کرسی های مجلس در انتخابات پارلمانی است. 
حزب سیاسی او که از دیشب تغییر نام هم داده، باید 
در روزه��ای آتی ۵۷۷ نامزد نمایندگی در مجلس را به 

کارزار انتخاباتی اعزام کند. 
ریش��ار فران، دبی��رکل این حزب روز گذش��ته اعالم 
کرد:»در جلس��ه شورای مرکزی حزب، روند اولیه کاری 
کارزار انتخاباتی تهیه و تنظیم ش��د. تصمیم بر این شد 
ک��ه حزب  »به پیش« برای رس��یدن ب��ه هدف خود و 
کسب اکثریت کرسی های مجلس تحول و تکامل یابد.«

ب��ه نظ��ر می رس��د ک��ه مارین لوپ��ن، رهب��ر حزب  
»جبهه ملی« هم تصمیمی مش��ابه  گرفته است. نیکوال 
ب��ه، دبیرکل حزب راس��تگرای افراطی با اش��اره به این 
موض��وع گف��ت:  »تحول و تغییر در س��ازمان ما باید با 
توجه به نی��از رأی دهندگان و خواس��ت جامعه صورت 
بگیرد. جبهه ملی باید متحول ش��ود ب��رای اینکه بهتر 
نتیجه بگیرد و بی��ش از پیش بتواند بر جمع حامیان و 

هواداران خود بیفزاید.«
انتخابات پارلمانی فرانسه بیست و یکم و بیست و هشتم 
خردادماه برگزار می ش��ود و بی تردید آینده سیاسی این 

کشور را در پنج سال پیش رو رقم خواهد زد. 

 مایکروسافت با مک بوک اپل
 رقابت می کند

مایکروسافت فرصتی به دست آورده تا مشتریان جوان 
اپل را به س��مت محصوالت خود جذب کند. حدودا سه 
س��ال پیش بود که سامس��ونگ متوجه شد اپل به شدت 
در میان نس��ل جوان همه گیر ش��ده و ب��رای اینکه این 
رقی��ب دیرین��ه را از میدان ب��ه در کند، بای��د تغییرات 
بزرگی در محصوالت خود ایج��اد کند. همان موقع بود 
که  تری میرسون، مدیر بخش سخت افزار سامسونگ در 
نشس��تی با اعضای این شرکت، تصویری را نشان داد که 
در آن همه دانش��جویان ی��ک کالس درس در کالجی، 
از محص��والت اپل اس��تفاده می کردند. پیام س��اده بود: 
»سامسونگ باید محصوالت خود را متحول کند، در غیر 

این  صورت قافیه را به رقیب خواهد باخت.« 
روز سه ش��نبه هفت��ه گذش��ته، مایکروس��افت از یک 
لپ ت��اپ ش��یک و س��بک رونمای��ی کرد که ب��ه خوبی 
محصوالت ساخت اپل است. این محصول که در کسری 
از ثانیه بوت می ش��ود و از ویندوز جدید مایکروس��افت 
بهره می برد، جدیدترین محصولی اس��ت که تحت برند 
سرفیس عرضه می شود. میرسون شرط بندی کرده است 
که محصول جدید می تواند طرفداران مک را به س��مت 
مایکروسافت بکشاند. مایکروسافت دانشجویانی را هدف 
قرار داده اس��ت که مشتاق هستند یک لپ تاپ پریمیوم 
۱۰۰ دالری بخرند که بتواند در تمام چهار سال دانشگاه 
آنها را پش��تیبانی کند و س��خت افزار آن قدیمی نشود. 
ظهور مایکروس��افت به عنوان ی��ک بازیگر عمده در بازار 
س��خت افزار با نبود نوآوری در اپ��ل، جایی که مک ها از 
آیفون عقب افتاده اند، همزمان ش��ده است. تقریباً هفت 
سال از آخرین آپدیت مک بوک ایر گذشته است. آخرین 
نس��خه مک بوک پرو، ۵۰۰ روز پس از نس��خه پیش��ین 
آپدیت شد و کاربران حرفه ای آن را به دلیل قدرت کم و 

عدم سهولت در استفاده مورد انتقاد قرار دادند. 
براس��اس اطالع��ات ارائه ش��ده، س��رفیس لپ تاپ از 
مک بوک ایر و مک بوک پرو اپل سبک تر و باریک تر بوده 
و عمر باتری ۱۴.۵ ساعته آن نیز از هر دوی لپ تاپ های 
اپل بیش��تر اس��ت، اما احتماال در کنار همه مزایایی که 
این لپ تاپ نس��بت به مک بوک اپل دارد، نقطه ضعفش 
قیم��ت آن باش��د. قیم��ت پایه این محص��ول ۹۹۹دالر 
خواهد بود که  آن را در ردیف لپ تاپ های نس��بتا گران 

بازار قرار می دهد. 
از مش��خصات ای��ن لپ تاپ بر می آید که سامس��ونگ 
در زمین��ه س��خت افزار بلندپروازی های خ��ود را چگونه 
توس��عه داده اس��ت. این لپ تاپ به سیستم عامل جدید 
مایکروس��افت یا همان ویندوز ۱۰ اس در کنار پردازنده 
Core i7 و Core i5 اینتل مجهز اس��ت. این لپ تاپ 
یک نمایش��گر ۱۳.۵اینچی با نس��بت تصویر دو به س��ه 
دارد. این نمایشگر از فناوری پیکسل سنس بهره می برد 
تا بهترین تجربه را در نمایش محتوا برای کاربرانش رقم 
بزند. مایکروس��افت اعالم کرده که ضخامت این لپ تاپ 
۱۴.۵ میلی متر بوده و وزن آن نیز ۱.۲۵ کیلوگرم است. 
نمایش��گر این لپ تاپ برای نش��ان دادن تعلق خاطر به 
خانواده س��رفیس از قلم اس��تایلوس سرفیس پشتیبانی 
می کند. مایکروس��افت خود نیز اذعان دارد که استفاده 
از قلم در فرم  فکتور لپ تاپ چندان س��اده نیست و نیاز 
به مهارت باالیی دارد. سرفیس لپ تاپ قادر است انرژی 
مورد نیازش را با یکبار ش��ارژ تا ۱۴.۵ساعت تأمین کند. 
ضمن��ا کاربران در صورت نیاز می توانند این لپ تاپ را با 
حافظه یک ترابایتی از نوع SSD سفارش دهند. سرفیس 
لپ تاپ همچنین به یک درگاه ش��ارژ مغناطیسی مشابه 

سایر گجت های سری سرفیس مجهز شده است. 

فیفا قرارداد جدیدی را با شرکت هواپیمایی 
قطر به عنوان حامی رس��می آن در جام جهانی 
۲۰۱8 در روس��یه و ۲۰۲۲ در قطر ثبت کرده 
است. ش��رکت هواپیمایی قطر اعالم کرد که با 
کنفدراس��یون جهانی فوتبال برای اسپانسری 
دو ج��ام جهانی آینده یعنی در روس��یه و قطر 
قرارداد امضا کرده است. مقدار این قرار داد هنوز 
مشخص نیست اما آنچه واضح است این است 
که این قرارداد یکی از بزرگ ترین قرارداد ها در 
حمایت از ورزش در سراس��ر جهان است. این 
شرکت به طور رسمی یکی از حامیان مالی ارشد 
فیفا ش��د و در آینده قص��د دارد کمک فراوانی 
به فدراسیون فوتبال جهان کند. برنامه های آتی 
که با حمایت مالی ش��رکت قطر ایرویز خواهد 
بود شامل جام کنفدراسیون ها در سال ۲۰۱۷، 
جام جهانی ۲۰۱8 در روسیه، جام باشگاه های 
جهان، ج��ام جهانی زنان در س��ال ۲۰۱۹ در 
فرانس��ه و جام جهان��ی ۲۰۲۲ در قطر خواهد 
بود. به گفته یک منب��ع آگاه به مذاکرات، این 
قرارداد که بین فیفا و قطر ایرویز بس��ته ش��ده 
اس��ت در زمان ریاست سپ پالتر، رئیس سابق 
فیف��ا برای اعطای جام جهان��ی ۲۰۲۲ به قطر 
توافق ش��ده ب��ود، اما به دالیل��ی از جمله کند 
پیش رفتن ساخت و ساز و زیرساخت های جام 
جهانی بعدی در این کش��ور کوچ��ک، قرارداد 
تاکنون رسمی نشده است. امضای این قرارداد 
مالی از طرف این شرکت هواپیمایی نفسی تازه 
به این س��ازمان بین المللی داده است. فیفا در 
ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ و پس از جام جهانی در 
برزیل، دو حامی مالی اصلی خود یعنی س��ونی 
و امارات را از دس��ت داده بود که با این قرارداد 

جدید توانس��ت سروسامانی به حال خود دهد. 
فیفا در س��ال ۲۰۱۵ بدترین شرایط خود را در 
تاریخ به دلیل بحران فس��اد -که توانس��ته بود 
زیان ۳6۹میلی��ون دالری )۳۴۷ میلیون یورو( 
بزند- تجربه کرده بود. ب��ا وجود این هنوز هم 
انتظار فیفا از جام جهانی ۲۰۱8 روس��یه، سود 
خالص ۱۰۰ میلیون دالری اس��ت. جام جهانی 
تضمین کننده اکثر نیاز ه��ای درآمدی و مالی 
این س��ازمان است. برای رس��یدن به این سود 
فیف��ا می تواند تنها با تکیه ب��ر قرارداد حمایت 
پیشرو این شرکت ها به سود خالص حدود ۱۰۰ 

میلیون دالری برسد. 
بنابرای��ن ای��ن ش��رکت در کن��ار آدیداس، 
کوکاکوال، هیوندای و ... جزو اسپانسرهای بزرگ 

فیفا در جام جهانی های پیش رو خواهند بود. 

بحران فساد در فیفا 
رس��انه هندوراس��ی »ال ارالدو« گزارش داد 
که رئیس جمهور س��ابق هندوراس در جریان 
پرون��ده رش��وه  خواری در فدراس��یون جهانی 
فوتبال )فیفا( دست داشته است. رئیس جمهور 
س��ابق هندوراس یکی از ۴۲ شخص حقیقی و 
 حقوقی متهم در جریان تحقیقات درباره پرونده 
رش��وه  خ��واری ۲۰۰ میلی��ون دالری در فیفا 
محس��وب می ش��ود. این مبلغ در ازای اعطای 
حق پخش تورنمنت ها و مسابقات فوتبال رد و 
بدل شده است. کایخاس از سال ۱۹۹۰ تا سال 
۱۹۹۴ به عنوان رئیس جمهور هندوراس مشغول 
فعالیت بوده است. وی به دریافت رشوه از سوی 
شرکت »مدیا ورد« )یکی از شرکت های وابسته 
ب��ه گروه تج��اری ایماخن د اس��پانیا( در ازای 
اعطای حق بازاریابی به این ش��رکت در جریان 
مسابقات جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۱۴ در 

برزیل، س��ال ۲۰۱8 در روس��یه و سال ۲۰۲۲ 
در قطر متهم است. پرونده رشوه خواری در فیفا 
بزرگ ترین رس��وایی در طول تاریخ ۱۱۰ ساله 
این نهاد محسوب می شود و تاکنون گریبانگیر 

بسیاری از سران فیفا شده است. 
دادگاه عالی  سوییس ۱۳۰۰ صفحه گزارش 
رش��وه و فساد مالی  از طرف فیفا دریافت کرده 
که چهره های زیادی را در این ارگان بدنام کرده 
 FBI است. این صفحات نتیجه ۲۲ ماه تحقیق
و دادگاه های کش��ور س��وییس اس��ت و نشان 
می  ده��د که چطور افراد حاضر در فیفا رش��وه 
یا فساد مالی  داش��تند. فیفا پس از ارسال این 
مدارک به ارگان های قضایی کش��ور س��وییس 
اع��الم کرده که بدنه این س��ازمان ۳۰ میلیون 
دالر خرج اس��تخدام وکیل کرده است تا چهره 
خود را از گناهکار در این فساد به قربانی فساد 
تغییر دهد. ارس��ال این مدارک به دادگاه عالی  
س��وییس یکی  از برنامه های فیفا برای نش��ان 
دادن حسن نیت خود اس��ت. این گزارشات از 
طرف فیفا به وزارت دادگس��تری آمریکا ارسال 
ش��ده است که حاال بعد از آمدن دونالد ترامپ، 
افراد جدید را بر س��ر کار می  بیند. البته مایکل 
الوبر، دادس��تان کشور س��وییس همچنان در 
رأس ای��ن تحقیق��ات خواهد بود. وی ش��دیداً 
مخالف س��پ بالتر و مرد دست راست او یعنی  
والکه بود. هر دوی این افراد در س��ال ۲۰۱۵ از 
کار برکنار ش��دند. پلیس سوییس قبال حداقل 
۱۷۲ مضمون را دستگیر کرده بود. طبق اسناد 
قبلی فاش شده، مس��ئوالن فیفا به شکل های 
مختلف برای  واگذاری امتیاز میزبانی جام های 
جهانی  با شخصیت های مختلف مشغول فساد 
بودند و رشوه های کالنی در این زمینه دریافت 

کردند. 

شرکت های آلمانی موفق شدند در سال ۲۰۱۵ 
میالدی بی��ش از یک هزار میلیارد یورو از محل 

صادرات کاالهای خود درآمد کسب کنند. 

1. کشتی های غول پیکر
چ��ه لذت��ی دارد منظ��ره عبور یک کش��تی 
اقیانوس پیم��ا از کنار یک خانه روس��تایی. این 
کش��تی مس��افربری بزرگ که در »پاپنبورگ« 
آلمان س��اخته شده به س��مت دریای شمال در 
حرکت اس��ت. به زودی همین کش��تی میزبان 
هزاران گردش��گر از سراس��ر جهان خواهد بود. 
فروش چنین کش��تی هایی گرچه ب��رای ایالت 
نیدرساکسن آلمان، بسیار سودآور است، ولی این 
کشتی غول پیکر هنوز در بین ۱۰ کاالی پرفروش 

صادراتی آلمان قرار ندارد. 

2. صادرات ناخوشایند
جنگ افزارهای ساخت آلمان در شمار کاالهای 
پرفروش صادراتی هستند. موضوعی که چندان 
باب میل جامع��ه صلح طلب آلمان نیس��ت. اما 
صادرات تفن��گ، زیردریایی ی��ا تانک های مدل 
لئوپ��ارد در رده ه��ای آخ��ر ۱۰ کاالی پرفروش 

صادراتی آلمان قرار دارند. 

3. فلزهای سودآور
براساس اطالعات منتشر ش��ده از سوی اداره 
آمار آلم��ان، صادرات فل��ز در رده هفتم برترین 
کااله��ای صادراتی آلم��ان ق��رار دارد. به عنوان 
نمون��ه، آلومینیوم، یعنی فلزی که از جمله برای 
بس��ته بندی فرآورده های خوراکی مانند شکالت 
مورد استفاده قرار می گیرد. آلمان در سال ۲۰۱۵ 

مجموعا ۵۰میلیارد یورو فلز صادر کرده است. 

4. خودروهای خدماتی و تجاری
خودروهای بزرگ مثل اتوبوس، ماش��ین های 
ش��هرداری از قبیل ماشین های جمع آوری زباله، 
کامیون ه��ای س��اخت آلم��ان نیز در خ��ارج از 

مرزهای این کشور بس��یار محبوب هستند. ۵۷ 
میلی��ارد یورو مجموع فروش چنین خودروهایی 
در س��ال ۲۰۱۵ بوده اس��ت. چی��زی در حدود 

۵ درصد کل صادرات آلمان در آن سال. 

5. داروهای پرفروش
فرآورده های دارویی س��اخت آلمان درس��طح 
جهان از ش��هرت بس��یاری برخوردارند. صنایع 
داروی��ی و طبی آلمان همچن��ان از اختراعات و 
کشفیات یکصدساله   خود سود می برد. در سال 
۲۰۱۵، آلمان نزدیک ب��ه ۷۰ میلیارد یورو دارو 

صادر کرده است. 

6. افزارهای برقی
برق پدیده کم خطری نیست. تنها یک تماس 
کوتاه با جریان برق می تواند منجر به مرگ شود. 
از این رو تولید وس��ایل برقی به دانشی باال نیاز 
دارد. دانش��ی که صنایع و تولیدکنندگان آلمانی 
ب��رای تهیه وس��ایل برقی ب��ه کار می گیرند. در 
س��ال ۲۰۱۵ صادرات وسایل برقی آلمان بالغ بر 
6 درصد از کل ص��ادرات ۱۲۰۰ میلیارد یورویی 

آلمان بود. 

7. افزارهای بصری و داده پردازی
شرکت های آلمانی در سال ۲۰۱۵ موفق شدند 
ح��دود ۱۰۰ میلیارد یورو باب��ت صادرات چنین 
کاالهایی کس��ب درآم��د کنند. ب��ه این ترتیب 
8 درص��د از کل ص��ادرات آلمان در آن س��ال به 
محصوالت های تک و عدس��ی های پیشرفته بر 

می گردد. 

8. فرآورده های شیمیایی
محصوالت و فرآورده های شیمیایی صادراتی 
آلمان به دارو محدود نمی شود. شرکت های بزرگ 
آلمانی هرسال میلیاردها یورو بابت صادرات گازها 
و مایعات ش��یمیایی کس��ب درآم��د می کنند. 
در س��ال ۲۰۱۵ درآمد این ش��رکت ها از صدور 

فرآورده های ش��یمیایی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد یورو 
بوده اس��ت. به این ترتیب صادرات فرآورد ه های 
شیمیایی در مجموع صادرات آلمان در رتبه سوم 

قرار داشته است. 

9. ماشین آالت صنعتی
می گویند آلمان س��رزمین مهندس��ان است. 
کلیش��ه ای که چندان دور از واقعیت هم نیست. 
صنایع ماشین س��ازی آلمان در اقتصاد صادراتی 
این کشور در رتبه دوم قرار دارد. در سال ۲۰۱۵، 
ماشین س��ازی آلمان مجموعا ۱6۹ میلیارد یورو 
صادرات داش��ت. البت��ه میزان س��فارش خرید 
ماش��ین آالت از آلمان به اوضاع اقتصادی جهان 
وابس��ته است. هرگاه آهنگ رش��د اقتصادی در 
جهان افزایش یابد، میزان خرید چنین کاالهایی 

از آلمان نیز افزایش می یابد. 

10. در صدر صادرات
ص��ادرات خودروهای س��اخت آلمان در صدر 
کاالهای صادراتی این کشور قرار دارد. خودروهای 
شرکت های فولکس واگن، ب ام و، پورشه و دایملر  
)مرسدس بنز( در س��طح جهان بسیار محبوب 
هس��تند. صنایع خودروس��ازی آلمان در س��ال 
۲۰۱۵ مجموع��ا ۲۲6 میلی��ارد یورو خ��ودرو و 
لوازم یدکی صادر کرد ند. حتی جنجال های ناشی 
از دس��ت کاری داده های مرب��وط به آالینده های 
شرکت فولکس واگن نیز تاثیر چندانی در میزان 

فروش و صادرات این صنایع نداشته است. 

11. خودروهای برقی
آلم��ان در عرصه تولی��د خودروهای برقی نیز 
بسیار فعال است. گرچه میزان تولید و صدور این 
خودروها هنوز به حدی نیست که بتواند تأثیری 
بر میزان ص��ادرات ۱۲۰۰ میلیارد یورویی آلمان 
داشته باش��د، اما گامی است برای آینده صنایع 

خودروسازی.
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 هواپیمایی قطر )Qatar Airways( تا سال 2022 
اسپانسر فیفا می شود 

محبوب ترین و پرفروش ترین کاالهای صادراتی آلمان

به گزارش سازمان ملل متحد، نا امنی غذایی، باعث افزایش مهاجرت در جهان می شود. 
به گفته این س��ازمان، درحالی که تعداد بی س��ابقه ای از مردم در سراس��ر دنیا به دلیل جنگ و درگیری و 
منازعات خش��ونت بار مجبور به ترک کشورشان هستند، اما فقدان غذا مهاجران بیشتری را وادار می کند تا 

از مرز ها عبور کنند. 
س��ازمان غذای��ی جهان در اعالمیه ای گفته اس��ت:  »هر یک درصد ناامنی غذای��ی روند مهاجرت مردم را 
۱.۹درص��د ب��اال می برد«. این نه��اد همچنین اضافه می کند که عالوه بر آن، با طوالنی ش��دن درگیری ها و 

جنگ ها در هر سال، ۰.۴ درصد در رقم مهاجرت ها افزایش رخ می دهد.
 براس��اس تحقیقات اخیر س��ازمان غذایی جهان، پدیده مهاجرت با توجه به کمبود فرصت ها، باال رفتن 
هزینه ها و شرایط مخاطره آمیز درطول سفرهای مهاجرتی، متقابال موجب باال رفتن نرخ عدم امنیت غذایی 

می شود. 
س��ازمان غذای��ی جه��ان روز جمعه گفته اس��ت که دسترس��ی اندک یا عدم دسترس��ی به غذا و س��ایر 

همکاری های بشر دوستانه، مردم را مجبور می کند که به مهاجرت ها همچنان ادامه بدهند. 
دیوید بیاس��لی، مدیر اجرائیه این نهاد نوش��ته است: »در سازمان غذایی جهان ما همه تالش های خود را 

انجام می دهیم که برای پناهجویانی که گرسنه اند یا با فقدان مواد غذایی مواجه هستند، همکاری کنیم.
 با دانس��تن و شناس��ایی عواملی که مردم را وادار به مهاجرت می کند، می توانیم به گونه بهتری به چالش 
اساسی مهاجرت های اجباری بپردازیم و اقداماتی را انجام دهیم که جلوی قربانی شدن مهاجران را بگیریم.«

واقعیت هایی از زبان مهاجران
س��ازمان غذایی جهان همچنین به گزارش هایی اش��اره کرده اس��ت که به واقعیت بحران مهاجرت معنی 
می بخش��د. یک خانم که از س��وریه به اردن با خانواده خود فرار کرده بود، در گفت وگو با سازمان ملل گفته 
اس��ت:  »ما مجبور بودیم برای زنده ماندن، س��بزه ها را بخوریم. کودکانم تمام ش��ب را از گرس��نگی گریه 

می کردند.« 
در سال ۲۰۱۵ رقم مهاجران به ۲۴۴میلیون نفر در سراسر جهان رسیده که تاکنون بی سابقه بوده است. 
در این میان تعداد مهاجرین، 6۳ میلیون نفر ش��امل مهاجرانی بودند که مجبور به ترک خانه های ش��ان به 

دلیل جنگ و نا امنی های حاصل از آن بودند.
گزارش های س��ازمان غذایی جهان همچنین نش��ان می دهد که درگیری های مسلحانه عامل عمده برای 

مهاجرت ها بوده است که پس از آن، حوادث طبیعی و عوامل اقتصادی جای می گیرند. 
به گزارش این سازمان، آوارگان داخلی تالش کرده اند در نزدیکی منطقه خود باقی بمانند.

 این نهاد نوشته است:  »حدودا از هر ۱۰ مهاجر سوری، هشت مهاجری که از آنها در این باره سوال شده 
بود گفته اند که دس��ت کم یک بار در داخل س��وریه آواره شده اند و 6۵ درصد از پاسخ دهندگان دو یا سه بار 

در داخل کشورشان تجربه آوارگی را داشته اند. 
ب��ا این همه، ای��ن گزارش تأیید کرده ک��ه جامعه جهانی باید س��رمایه گذاری بیش��تری در بخش تأمین 

مواد غذایی و وسایل معیشتی انجام دهد تا از مهاجرت و آواره شدن بیشتر مردم جلوگیری شود. 

نا امنی غذایی، بزرگ ترین عامل مهاجرت در دنیا

قــاب

کیوسـک

دور دنیا
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منطقه آزاد

سبک زندگی

مجسمه یوشیکو دایبوتسو در شهر یوشیکو ژاپن قرار دارد. ساخت این مجسمه در سال 1993 به پایان رسید 
و در کل ارتفاع 120 متر دارد که 10 متر آن پایه و 10 متر گل لوتوس آن اس�ت. با اس�تفاده از آسانسوری که در 

آن قرار دارد بازدیدکنندگان می توانند تا ارتفاع 85 متری و طبقه بازدید باال بروند.
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مردم کره جنوبی دیروز )سه شنبه( پای صندوق های رأی رفتند تا رئیس جمهوری خود را انتخاب کنند. به 
نقل از ش��بکه خبری بی بی س��ی، کاندیدای چپ گرای کره جنوبی به نام »مون جائه-این« رقیب اصلی »آهن 

چئول-سو« میانه رو است. 
این انتخابات در حالی به ش��دت زیر نظر اس��ت که اوضاع اقتصادی و تنش ها در باالترین حد ممکن میان 

کره شمالی و جنوبی وجود دارد. 
کاندیدای چپ گرای کره جنوبی به دنبال افزایش ارتباطات با کره ش��مالی اس��ت درحالی که پارک گئون 

های، رئیس جمهوری استیضاح شده کره جنوبی اصاًل به دنبال این مسئله نبود. 
ای��ن کاندیدا از ح��زب دموکراتیک کره به دنبال پیروزی قاطع اس��ت، چراکه می گوی��د روی کار آمدنش 

می تواند تفرقه ملی را که ناشی از استیضاح پارک گئون های است، از میان بردارد. 
وی پس از انداختن رأی خود به صندوق گفت: احساس می کنم تنها حزب من و خودم نیستیم که از بابت 

اوضاع در دولت درمانده شده ایم، بلکه مردم هم چنین احساسی دارند. 
کاندی��دای میانه روی کره جنوبی نیز گفت که مطمئن اس��ت می تواند پیروز ش��ود و منتظر قضاوت مردم 

می ماند. 
کاندی��دای محافظه کار به نام »هونگ جون-پیو« نیز گفت که این انتخابات نبرد میان انتخاب ها میان یک 

دولت چپ گرای حامی کره شمالی یا دولتی است که از آزادی کره جنوبی حمایت می کند.
 هونگ  جون-پیو با بیان اینکه این رأی گیری جنگی میان ایدئولوژی هاست، رقیب لیبرالش را به جانب داری 
از کره شمالی متهم کرده است. او پس از انداختن رأی گفت: جنگ انتخاب نظام وجود دارد؛ اینکه مردم یک 
دولت چپ گرای مبلغ کره شمالی را بپذیرند یا دولتی را برگزینند که بتواند از آزادی جمهوری کره دفاع کند. 
با این حال،  نظرس��نجی ها از س��نگین بودن وزنه پیروزی به س��مت مون جائه-این حکایت دارد. او پس از 

انداختن رأی گفت: تمام فکر و ذهنم را به انتخابات معطوف کردم و از پیروزی اطمینان دارم. 
در انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی ۱۳کاندیدا با یکدیگر رقابت می کنند. ناظران انتظار دارند تعداد 

شرکت کنندگان در این انتخابات باال باشد چون اکثر رأی دهندگان را جوانان تشکیل می دهند. 
حوزه های رأی گیری در کره جنوبی س��اعت ۲۰ روز گذش��ته به وقت محلی )۱۱ به وقت گرینویچ( بس��ته 

شدند و انتظار می رود پیروز این رأی گیری به زودی پس از بسته شدن حوزه ها اعالم شود. 
ای��ن درحالی اس��ت که پیش از انتخابات کره جنوبی، کره ش��مالی خواس��تار کاه��ش تنش ها و اقدامات 

خصومت آمیز با سئول شده بود. 
روزنامه رودونگ س��ینمون کره شمالی نوش��ت گروه های محافظه کار به دنبال افزایش تنش در شبه جزیره 

کره برای یک دهه بوده اند. 
به دست گرفتن دولت در کره جنوبی توسط محافظه کارها یک ضربه سخت خواهد بود. روزنامه کره تایمز 
نیز گزارش داد که پیونگ یانگ نگران این اس��ت که یک دولت محافظه کار دیگر در کره جنوبی بر س��ر کار 

بیاید. 

مردم کره جنوبی برای انتخاب رئیس جمهور پای 
صندوق های رأی رفتند

خـبــــــر
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