
وزیر راه و شهرسازی در تازه ترین مطلب منتشرشده 
در کان��ال تلگرامی خود درخصوص انتخابات ش��وراها 
گفت: شایسته است نامزدهای شوراها با درک صحیح از 
حکمروایی شهری و پاسخگو کردن شهرداران، در کنار 
فعالیت های عمرانی، قابلیت و کیفیت زندگی و فضاهای 

گفت وگوی عمومی را در شهرشان به وجود آورند. 
به گزارش ایرنا از کانال تلگرامی یاد ش��ده، آخوندی 
در ای��ن مطل��ب افزود: انتخابات ش��وراهای ش��هر در 
 ایران به ش��دت تحت تأثیر انتخابات به ش��دت سیاسی 
ریاست جمهوری قرار گرفته  است. بی تردید، انتخابات 
ریاس��ت جمهوری از منظر توسعه و امنیت ملی تأثیر 
بی بدیلی دارد، اما این موضوع به مفهوم کم اهمیت بودن 
انتخابات شوراهای شهر نیست. مردم، در نهایت آسایش 
و کیفی��ت زندگی را در ش��هر و روس��تای خود لمس 
می کنند. به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، آنچه 
س��رزندگی و مطبوع بودن را به زندگی انسان ها هدیه 
می کند محیط شهری اس��ت. قابلیت زندگی، ترافیک 
و حرک��ت روان، امنی��ت اجتماعی، خدمات مناس��ب، 
دسترسی به آموزش و بهداشت باکیفیت، معماری زیبا 
و فضاهای شهری و عمومی چشم  نواز را باید در شهرها 
جست وجو کرد.  وی با بیان اینکه  »به  گمان من، برای 
اینکه بتوانیم شهر خوب ایرانی داشته باشیم دست کم 
باید به دو نکته توجه کنیم« افزود: »یکی اینکه بدانیم 

ش��هرها سازمان اجتماعی اند. این حضرات شهرها را به 
مجموعه ای از خشت و سنگ تبدیل کرده اند. ما شهری 
می خواهی��م ک��ه در آن بتوانیم باه��م صحبت کنیم، 
حرف بزنیم، خوش��ی های مان را با هم تقسیم کنیم و 
دردهای مان را تسلی ببخشیم.« به گفته وی، ما فضای 
عمومی می خواهیم. جایی که چشم تو چشم همدیگر 
را ببینیم و باهم گفت وگو کنیم. ما انسانیم. انسان ها در 
هم نفسی با همدیگر زنده اند. ما محله می خواهیم. جایی 
که انسان ها همدیگر را بشناسند و در خوشی و ناراحتی 

کنار هم باشند. 
آخوندی ادامه داد: نکته دوم تصوری اس��ت که ما از 
حکمروایی ش��هری داریم. به گفته علمای فن، شهرها 
ن��ه آنقدر کوچکند که تصمیم هایی ک��ه حاکمان آنها 
می گیرند، بر س��طح ملی اثر نداش��ته باشد و نه آنقدر 
بزرگند که حاکمان مرکزی بخواهند برای آنها تصمیم 
بگیرند. بنابراین، نیاز به مدلی داریم که حاکمان شهرها 
هم به مردم خودشان و ساکنان شهرها پاسخگو باشند و 
هم از حیثی که تصمیم های شان آثار ملی دارد به دولت 
مرکزی نیز پاس��خگو باشند.  وی تصریح کرد: آنچه ما 
در حال حاضر با آن روبه رو هس��تیم، پاس��خگو نبودن 
برخی ش��هردارها به هر دو اس��ت. ما اکن��ون با بحران 
پاس��خگویی در برخی مدیریت های شهری مواجهیم. 
مدل بارز آن، ش��هرداری تهران است که نه به شورای 

شهر پاسخ می دهد و نه به دولت مرکزی و یک سیستم 
خودمختاری را به وجود آورده  اس��ت. نتیجه آن را همه 
می بینیم. شکل گیری ش��هری که همه از آن گله مند 
هس��تند.  وزیر راه و شهرس��ازی در ادام��ه به توضیح 
نکته ای می پردازد و آن اینکه، انتقادی که ما از مدیریت 
شهری می کنیم، به هیچ وجه به کارمندان، کارکنان و 
کارگران زحمتکش و شریف شهرداری ها بازنمی گردد. 
آنان برای فراهم کردن یک شهر تمیز و مرتب برای ما 

همه تالش خود را انجام می دهند. 
وی اضافه کرد: انتقاد ما به حاکمیت شهرداری تهران 
و برخی ش��هرداری های بزرگ است که حقوق مردم را 
تبدیل به مال  التجاره کرده اند و در نتیجه با شهرفروشی، 

شهرها را به محیطی خشن و تلخ تبدیل کرده اند. 
آخوندی با تأکید بر اینکه انتخابات شوراها را در کنار 
انتخابات ریاست جمهوری فراموش نکنیم، خاطرنشان 
می سازد: نامزدهای شوراها نیز شایسته است از یک سو 
به درک درستی از حکمروایی شهری برسند، به طوری 
که بتوانند شهرداران را پاسخگو کنند و از سوی دیگر، 
در کن��ار فعالیت های عمرانی که پیگی��ری می کنند، 
قابلیت و کیفیت زندگی و فضاهای گفت وگوی عمومی 
را در شهرش��ان به وجود آورند. در نهایت این فضاهای 
عمومی در شکل های مختلف هستند که گردشگر را به 

 سمت شهرها جلب می کنند.

 مس��کن مهر یکی از طرح های چالش برانگیز دولت 
نهم و دهم اس��ت ک��ه بدون اس��تراتژی و برنامه ریزی 
طراحی و اجرا ش��د و طی سالیان اخیر آثار مخرب آن 
را بر شاخص های اقتصادی که به توزیع پول پرقدرت، 

رشد پایه پولی و تورم منتهی شد، شاهد بودیم. 
مس��کن مهر که تبصره شش قانون بودجه ۱۳۸۶ 
آغازگ��ر رس��می طرح عظی��م آن بود از هم��ه زوایا 
طرحی ناقص و ناکارآمد اس��ت و نتوانس��ته باوجود 
ص��رف میلیارده��ا هزین��ه نیازهای واقع��ی مردم را 
ب��رآورده کند، اما همین مس��کن مه��ر در روزهای 
اخیر دس��تاویزی برای برخی از نامزدها شد تا ضمن 
حمای��ت از آن، دولت یازدهم را به اهمال در اجرای 

این طرح متهم کنند. 
مس��کن مهر باوجود اینکه طرحی فاقد استراتژی 
اس��ت و به هی��چ وجه بر پایه اص��ول و منطق مالی، 
پولی، معماری و شهرس��ازی پایه گذاری نش��ده، اما 
دولت یازدهم در این زمینه همت عالی به خرج داد. 
در ح��ال حاضر از تعداد کل قراردادهای تس��هیالت 
مس��کن مهر به میزان 2میلی��ون و 2۱0 هزار واحد، 
کار س��اخت ی��ک میلیون و 9۳۶ ه��زار واحد آن به 
پایان رس��یده اس��ت. درحالی که یک��ی از کاندیداها 
مدعی س��اخت یک میلیون مسکن مهر در سال اول 
فعالیت خود ش��د. آمار و ارقام نشان می دهد که تنها 
حدود 90 هزار واحد هنوز به پایان نرس��یده و دولت 

یازدهم باوجود اینکه به لحاظ ساختاری کامال با این 
ط��رح مخالف ب��وده اما تمام همت خ��ود را برای به 

پایان رساندن آن به کار گرفته است. 
مس��کن مهر را اگر از لحاظ فنی و اصول زیربنایی 
و روبنایی شهرس��ازی بررس��ی کنی��م، درمی یابیم 
آپارتمان های مس��کن مهر فاقد اس��تاندارد اس��ت و 
متقاضیان از س��ر ض��رورت و ب��دون در نظر گرفتن 
ضریب ه��ای امنیتی در این واحدها س��اکن ش��دند. 
به ق��ول دکت��ر آخون��دی، آیا کس��انی ک��ه از این 
ط��رح حمای��ت می کنند خودش��ان حاضرند در این 
مجموعه ه��ای ب��دون امکانات زیربنای��ی مثل آب و 
برق و امکانات روبنایی آموزشی، بهداشتی و درمانی 
زندگی کنند؟ مگر می شود چند تُن سنگ و سیمان 
و آه��ن را ب��ا هم جمع کرد و از یک هویت ش��هری 
س��خن گفت؟ بس��یاری از مجموعه های مسکن مهر 
فاقد مدرسه، مسجد، کالنتری، درمانگاه و دسترسی 
آس��ان به ناوگان حمل و نقل شهری است و عموما در 

حاشیه شهرهای بزرگ قرار دارند. 
تاکن��ون طبق آمار، یک میلی��ون و ۸۳۱ هزار واحد 
 از واحده��ای مس��کن مهر افتت��اح و ی��ک میلیون و
 5۳9 هزار واحد تحویل متقاضیان شد. برای ۶00هزار 
 و ۱4۱ واحد س��ند رس��می صادر شد و یک میلیون و 
۳۱4 هزار واحد به صورت اقساطی به فروش رفته است 
و باوجود ش��عارهای انتخاباتی گروه های رقیب س��هم 

دولت یازدهم در این آمارها بسیار چشمگیر است. 
 از مجموع کل واحدهای ساخته شده سهم دولت 

یازده��م ۶۱۳ ه��زار واحد بود یعن��ی چیزی حدود 
۳2درص��د و از تع��داد کل واحده��ای افتتاح ش��ده 
۸2۱هزار واحد در چهار س��ال اخیر افتتاح شد یعنی 
45درصد، همچنین س��هم دولت یازدهم در تحویل 
واحدهای مسکونی 55 درصد است یعنی ۸49 هزار 
واح��د در همین دولت تحویل متقاضیان ش��د. برای 
۶۱7 هزار واحد مس��کونی سند صادر شد که دولت 
روحانی س��هم 54درص��دی دارد و ۸۳5هزار از این 
واحده��ا به صورت فروش اقس��اطی واگذار ش��د که 
س��هم دولت یازدهم ۶4درصد است، بنابراین آمار و 
ارقام نش��ان می دهد که وزارت مسکن دولت یازدهم 
باوجود اینکه این طرح را فاقد هویت می دانست کمر 

همت بست و آن را به اتمام رساند. 
طب��ق ط��رح اولیه قرار بود س��االنه ی��ک میلیون 
مسکن مهرساخته شود، اما در سال 92 پس از شش 
سال ۶90 هزار واحد مس��کونی بدون امکانات اولیه 
آموزشی مثل مدرسه و امکانات رفاهی مثل پارک و 
امکانات بهداشتی - پزشکی مثل درمانگاه و امکانات 
امنیتی مثل کالنتری تحویل مردم داده ش��د. دولت 
یازده��م درحالی که یک اقتصاد رو به افول را تحویل 
گرفته بود، با تدبیر توانس��ت بخش��ی زیادی از این 
ط��رح را تکمیل کند و در اختی��ار افراد قرار دهد. با 
این وصف برخی از نامزدها بدون داشتن آمار و ارقام 
و برای جلب نظر مردم شعارهایی می دهند که پایه و 
اساس��ی ندارد. مسکن مهر به پایان رسید؛ دلواپسان 

واقعی درد دیگری را دوا کنند. 

سهم دولت یازدهم در مسکن مهر 

عباس آخوندی: 
نامزدهای شوراها قابلیت و کیفیت زندگی و فضاهای گفت وگوی عمومی را در شهرشان به وجود آورند
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وزیر اقتصاد معتقد اس��ت که اقتصاد با پول چاپ کردن رش��د نمی کند و 
دوره ای که اقتصاد به سیاس��ت یارانه دهد به سر آمده است.  علی طیب نیا، 

وزیر اقتصاد دولت یازدهم در گفت وگویی تفصیلی با ایس��نا گفته 
است که در چهارمین سال حضور خود در وزارت امور اقتصادی...

وزیر اقتصاد: 

دوره  یارانه دادن اقتصاد به سیاست 
گذشته است
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1000 کلمه از فیلیپ کاتلر

رئیس جمهور:

 قرارداد خودروسازی با روسیه
یک افتخار بزرگ است
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بیانیه های نزدیک به 200 اقتصاد دان درباره انتخابات ریاست جمهوری

اقتصاددانان پشت روحانی
با نزدیک شدن به زمان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
و پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای منتخب از س��وی کارشناسان 
و  اقتصاددانان موجی از هش��دار شروع شده است. برخی از وعده های 

ارائه شده از سوی نامزدها در عین جذابیت برای عامه مردم، آنچنان با 
اصول اقتصادی در تضاد است که تعداد زیادی از اقتصاددانان را بر آن 
داشته است تا طی بیانیه ، گفت و گو، مقاله و... اعتراض خود را نسبت به 

این وعده ها اعالم کنند و هشدار دهند در صورت انتخاب حامیان این 
وعده ها به مسند ریاست جمهوری، کشور در خطر بازگشت 
2و14به دوران بی ثبات قبلی در حوزه اقتصاد قرار خواهد گرفت.

سومین مناظره اقتصادی برگزار شد!

سرمقاله

انتخابات
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محمدرضا محمدی 

کارشناس مسکن

سرمقاله
سهم دولت یازدهم 

در مسکن مهر 

 مس��کن مهر یکی از طرح های 
چالش برانگی��ز دول��ت نهم و دهم 
اس��ت ک��ه ب��دون اس��تراتژی و 
برنامه ریزی طراحی و اجرا ش��د و 
طی س��الیان اخیر آثار مخرب آن 
را بر ش��اخص های اقتص��ادی که 
به توزیع پول پرقدرت، رش��د پایه 
پولی و تورم منتهی ش��د، ش��اهد 
بودیم.  مس��کن مهر ک��ه تبصره 
شش قانون بودجه ۱۳۸۶ آغازگر 
رسمی طرح عظیم آن بود از همه 
زوای��ا طرحی ناق��ص و ناکارآمد 
اس��ت و نتوانس��ته باوجود صرف 
میلیارده��ا هزینه نیازهای واقعی 
مردم را ب��رآورده کند، اما همین 
مس��کن مه��ر در روزه��ای اخیر 
دستاویزی برای برخی از نامزدها 
شد تا ضمن حمایت از آن، دولت 

یازدهم را به اهمال در...
1

محمدرضا محمدی 
کارشناس مسکن



هر چ��ه به انتخاب��ات دوازدهمین 
نزدی��ک  ریاس��ت جمهوری  دوره 
می ش��ویم، بازار وعده ها و شعارهای 
انتخاباتی داغ تر می ش��ود و در میان 
ای��ن وعده ه��ا،  »یارانه ها« همچنان 
بیش��ترین جذابیت را ب��رای برخی 
انتخاب��ات دوازده��م  از نامزده��ای 
داراس��ت. ام��ا آیا در ش��رایط فعلی 
اقتصاد ایران، امکان تحقق وعده های 
یاران��ه ای وجود دارد و اگ��ر یارانه ها 
چند برابر شود، چه اتفاقی در آینده 

اقتصاد ما خواهد افتاد؟ 
در متن حاضر، چکیده سخنان 20 
کارشناس  و  صاحب نظر  اقتصاددان، 
اقتصادی آمده اس��ت که نس��بت به 
تبعات افزایش یارانه هش��دار داده و 
گفته اند که یارانۀ دو برابری، مساوی 
ب��ا بنزین ۳ هزار تومانی و آب و برق 

و گاز گران تر است. 
وزی��ر  دانش جعف��ری،  داوود   *
اقتصاد دولت نهم: این مسابقه ای که 
االن من می بینم نامزدها گذاشته اند 
که اگر م��ن بیایم، یاران��ه را ۳ تا ۵ 
براب��ر می کن��م، ضد اقتص��اد و ضد 
اقتص��اد مقاومتی اس��ت. نباید فکر 
ک��رد که این ک��ار موج��ب افزایش 
درآمد مردم می ش��ود. درآمد مردم 
بای��د از محل کار و تالش باش��د، نه 
اینک��ه کاال را گ��ران کنیم و تورم را 
به جامعه تزریق کنیم ولی از طرفی 
پول جدیدی را نیز به مردم بدهیم. 
* کاظ��م جالل��ی، رئی��س مرکز 
برخ��ی  مجل��س:  پژوهش ه��ای 
محاسبات انجام شده نشان می دهد 
که اگ��ر یارانه نقدی فق��ط بخواهد 
دو برابر ش��ود و مناب��ع آن از محل 
افزای��ش قیمت بنزین تأمین ش��ود، 
نرخ ای��ن فرآورده به ح��دود لیتری 
۳000 تومان افزایش خواهد یافت. 

* بایزی��د مردوخی، مش��اور وزیر 
تعاون، کار و رف��اه اجتماعی: همین  
ک��ه یارانه را س��ه برابر کنن��د، باید 
بگویند وس��ایل این ک��ار چه خواهد 
ب��ود. برای مث��ال، می گویند مالیات 
جدی��د وض��ع می کنی��م و از جیب 
م��ردم می گیری��م و باب��ت یارانه ها 
هزین��ه می کنی��م. ی��ک راه افزایش 
یارانه ه��ای نق��دی، افزای��ش قیمت 
حامل های انرژی اس��ت. یعنی برای 
افزایش س��ه براب��ری یارانه ه��ا باید 
قیمت سوخت ش��ش برابر شود. اما 
آیا جامع��ه چندبرابر ش��دن قیمت 

سوخت را می تواند تحمل کند؟ 
نماینده  * مصطف��ی کواکبی��ان، 
مجل��س: کس��ی ک��ه وع��ده یارانه 
س��ه برابری می دهد یا حقه باز است 
یا قان��ون را دور می زند. بزرگ ترین 
نعمتی ک��ه در اختی��ار داریم، عقل 
اس��ت و باید به ش��عارهایی که این 
روزه��ا داده می ش��ود، تفک��ر کنیم. 
ش��عارهای عوام فریبان��ه راهی برای 

تحت  تأثیر قرار دادن عقل است. 
*حسین عبده تبریزی، اقتصاددان: 

متأس��فانه هیچ برنام��ه مدونی ارائه 
نمی ش��ود و اف��رادی که ت��ا دیروز 
ط��ی نامه نگاری ب��ا یارانه ها مخالف 
بودن��د، ام��روز وعده ه��ای خیال��ی 
افزایش یاران��ه می دهند که به هیچ 
وجه با ظرفیت های اقتصادی کشور 

مطابقت ندارد. 
* علی کاردر، مدیرعامل ش��رکت 
مل��ی نف��ت ایران: م��ا با ای��ن همه 
پارس جنوب��ی  در  ک��ه  توس��عه ای 
داشته ایم، گاز را هر مترمکعب چهار 
تومان می  فروش��یم. ه��ر میزان که 
مبلغ یارانه ها بیشتر شود، باید از این 
چهار تومان برداشت شود. با افزایش 
رقم یارانه ها توس��عه کشور با مشکل 
مواجه می ش��ود و حت��ی پولی برای 
این نفت و توسعه  آن باقی نمی ماند. 
* عب��اس کاظم��ی، مدیرعام��ل 
ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخ��ش 
فرآورده های نفت��ی: قیمت بنزین را 
دولت تعیین می کند و معلوم نیست 
برای یاران��ه ۱۵0هزار تومانی قیمت 
بنزی��ن چقدر ش��ود. ام��ا همانطور 
ک��ه رئیس مجل��س گف��ت، چنین 
پول هایی در کشور وجود ندارد مگر 
آنکه اف��رادی که چنی��ن قول هایی 

می دهند گنج پیدا کرده باشند. 
* احم��د می��دری، مع��اون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی: پیشنهاد 
می ش��ود به جای اینکه با وعده های 
توخال��ی و خیالبافان��ه، م��ردم را به 
س��مت خود جلب کنیم، مش��کالت 
واقع��ی اقتصاد ای��ران را مورد هدف 
ق��رار دهی��م و از بس��یج عموم��ی 
استفاده کنیم تا مشکالت ساختاری 
اقتصاد ایران حل ش��ود. اگر یارانه ها 
س��ه برابر شود، ظرف مدت یک سال 
تورم دوب��اره قدرت خری��د مردم را 
یک س��وم می کند. پدی��ده ای که در 
دول��ت احمدی ن��ژاد رخ داد، ی��ک 
قاعده اس��ت. یعن��ی از طریق ایجاد 
تورم یارانه پرداخت شود و آن یارانه 
قدرت آحاد جامعه را از بین می برد. 
* س��عید ش��یرکوند، اقتصاددان: 
برخی دوستان متأسفانه کشورداری 
را ب��ا ع��وام داری اش��تباه گرفته اند. 

اس��ت،  مقول��ه  ی��ک  کش��ورداری 
ع��وام داری یک مقوله اس��ت. دولت 
که بنا ندارد برای مردم دلبری کند. 
بنای دولت این اس��ت ک��ه وظایف 
خ��ود را انجام دهد. مگر چند درصد 
جامعه م��ا نگاه عوامان��ه دارند؟ این 
یک باور غلط است که فکر می کنند 

مردم عوام هستند. 
* س��عید لیالز، تحلیلگر مس��ائل 
اقتص��ادی: اگ��ر ق��رار ش��ود یارانه ها 
به 2۵0ه��زار تومان در م��اه افزایش 
یاب��د، دالر باید ۸هزار تومان بش��ود. 
کاندیداهایی که دوس��ت دارند وعده 
بدهند، چرا دست شان به کم می رود؟ 
دالر را ب��ه ۴0هزار تومان برس��انند تا 
بتوانند یارانه 2میلیون تومانی پرداخت 
کنند. اگر لیتری هزارتومان به قیمت 
بنزین  اضافه ش��ود، یعن��ی بنزین به 
لیت��ری 2هزار تومان برس��د، می توان 
حدود ۷0هزار توم��ان به مقدار یارانه 
اضافه کرد. اگر قرار باش��د با یک تورم 
لجام گسیخته حرکت کنیم، می توان 

یارانه بیشتری پرداخت کرد. 
اس��تاد  محم��د خوش چه��ره،   *
اقتصاد دانش��گاه تهران: برخی افراد 
وعده افزای��ش یارانه را می دهند که 
در ای��ن م��ورد ضرب المثل��ی وجود 
دارد: ما را به خیر تو حاجت نیست، 

شر مرسان. 
اقتص��اددان:  راغف��ر،  * حس��ین 
متأسفانه این روزها وعده هایی درباره 
افزای��ش یارانه ه��ا مطرح می ش��ود 
که ع��الوه بر اینکه ب��رای اقتصاد ما 
آسیب زاس��ت، بلک��ه تحقق پذیر هم 
نیس��ت و ب��ا نگاهی ب��ه منابع مالی 
موجود مش��خص می شود دولتی که 
۷00هزار میلیارد تومان بدهی دارد 
و ۵00هزار میلیارد تومان باید صرف 
تأمین طرح ه��ای عمرانی خود کند، 
نمی تواند ای��ن افزایش یارانه هایی را 

که وعده می دهد عملی کند. 
* اس��داهلل عس��گراوالدی، عض��و 
هی��أت نمایندگ��ان ات��اق بازرگانی 
ای��ران: مردم می فهمن��د حرف های 
برخی نامزدها همه ش��عار اس��ت و 
آنها حتی برنام��ه هم ندارند. از کجا 

می خواهند یارانه را سه برابر کنند یا 
2۵0ه��زار تومان کارانه بدهند. هیچ 
دولت��ی چنین پول��ی را ندارد بدهد. 
م��ا ۸0 میلی��ون جمعیت هس��تیم، 
مسخره است اینکه 2۵0هزار تومان 
به هر فرد بیکاری بدهند. این یعنی 
پرداخت 220 ه��زار میلیارد تومان، 
ای��ن حرف ه��ا غلط اس��ت و در حد 
شعار انتخاباتی است و من اعتقادی 

به این حرف ها ندارم. 
* عباس عبدی، فعال سیاس��ی: 
تاری��خ  در  هرگ��ز  اصولگرای��ان 
جمهوری اس��المی ایران به دنبال 
کش��ور  اقتصادی  وضعی��ت  بهبود 
نب��وده و ام��روز نیز با ش��عارهای 
پوپولیس��تی مس��یری را در پیش 
پای م��ردم قرار داده ان��د که هرگز 
نمی توانند از آن تا سال های آینده 
خ��ود را منف��ک کنند. ش��عارهای 
احمدی نژاد در ۸ یا ۱2 س��ال قبل 
مطلوبیت داش��ت، ام��ا امروز دیگر 

نمی توان آن شعارها را داد. 
* س��یامک قاس��می، کارش��ناس 
اقتص��ادی: واضح اس��ت ک��ه افزایش 
شدید یارانه های نقدی برای یک دولت 
فقیر با درآمدهای نفتی پایین به دلیل 
پایی��ن بودن قیمت نف��ت و در حالی 
که بی��ش از ۴00 هزار میلیارد تومان 
 پروژه عمرانی و زیرس��اختی کش��ور 
نیمه تمام مانده است، در صورت تحقق 
می تواند همچون مخ��در کوتاه مدتی 
ب��رای طبقاتی از جامعه باش��د که در 
بلندمدت اقتصاد بیمار ایران و به ویژه 

دولت را از درون فلج می کند. 
* مجیدرض��ا حریری، عضو هیأت 
نمایندگ��ان اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن تهران: ش��عارهای خطرناکی 
در این دوره از رقابت های انتخاباتی 
ب��ه گوش می رس��د. یارانه ۱۵0هزار 
تومان��ی و پرداخت پ��ول به بیکاران 
و... می توان��د انگیزه ه��ای تولی��د و 
تالش را نابود کند. بهتر است دولت 
ب��دون فوت وقت اع��الم کند همین 
یاران��ه ۴۵هزار و ۵00 تومانی چقدر 
از مردم��ان طبقه متوس��ط را فقیر 
ک��رد. م��وج تورمی ناش��ی از تزریق 

بی هدف نقدینگی هم سفره خانوارها 
را کوچک و هم بحران ها را تش��دید 
کرد، به این ترتیب چرا باید کس��انی 
با ش��عار یاران��ه ۱۵0ه��زار تومانی 

درصدد خرید رأی باشند؟ 
* مه��دی نصرت��ی، اقتص��اددان: 
بعض��ی از کاندیداه��ای وعده س��ه 
برابر کردن یاران��ه، بیکارانه به همه 
اف��راد ب��االی ۱۸س��ال، وام ازدواج 
20میلیون��ی و از این قبیل داده اند. 
حذف یارانه دوس��وم از مردم به نفع 
یک س��وم باقی مان��ده، افزایش چند 
براب��ری قیمت بنزی��ن، آب، برق و 
گ��از، افزایش ش��دید قیم��ت دالر، 
چاپ اس��کناس و ایج��اد پول بدون 
پش��توانه، ح��ذف یا کاهش ش��دید 
خدمات عموم��ی و فروش دارایی ها 
و س��رمایه های دولت و کشور، شش 

راه تأمین منابع این وعده ها است. 
عض��و  صالح��ی،  حمیدرض��ا   *
هی��أت نمایندگ��ان ات��اق بازرگانی 
ته��ران: اگ��ر یارانه ه��ا افزایش پیدا 
کن��د احتمال اینک��ه قیمت برق نیز 
به س��مت واقعی س��ازی پیش برود، 
وج��ود دارد. این در حالی اس��ت که 
بای��د توجه کرد قدرت خرید مردم و 
درآمدش��ان افزایش پیدا می کند یا 
خیر. چارچوب وع��ده افزایش یارانه 
کاری عبث و بیهوده است. یارانه باید 
به اقش��ار پایین جامعه یا دهک های 
پایی��ن پرداخ��ت ش��ود ت��ا بتوانند 

مشکالت خود را حل کنند. 
کارش��ناس  بوس��تانی،  رض��ا   *
اقتص��ادی: بیراه نیس��ت اگر وعده 
پرداخت حات��م وار یاران��ه نقدی را 
ک��ه ب��دون در نظر گرفت��ن عوامل 
فقرآفری��ن بی��ان می ش��ود، تنه��ا 
بخوانی��م.  عوام گرایان��ه  سیاس��تی 
سیاس��تی که نه با منطق اقتصادی 
و نه با کرامت انسانی سازگار است. 
یادمان باشد عدالت با آزادگی زیباتر 
اس��ت. حتی اگر ب��ا پرداخت یارانه 
نق��دی بت��وان برابری ایج��اد کرد، 
ولی ای��ن برابری، آزادگ��ی را برای 
یارانه بگیران همراه نخواهد داش��ت. 
پیش ت��ر بس��یاری ب��ر ارزش کار و 
آزادگ��ی تأکید کرده اند، اما س��خن 
س��عدی همچنان ش��نیدنی است:  
»ه��ر که نان از عمل خویش خورد، 

منت حاتم طایی نبرد.«
* بهمن آرمان، تحلیلگر اقتصادی: 
پرداخ��ت یارانه، آن ه��م به صورت 
سراس��ری آث��ار زیانب��اری را برای 
اقتصاد به همراه دارد، چراکه س��بب 
می ش��ود اعتباراتی ک��ه باید صرف 
س��ازندگی و اش��تغال پایدار ش��ود، 
صرف پرداخت یارانه خواهد شد. در 
عمل یارانه ها حتی نمی تواند س��ود 
مردم و یارانه بگیران را در بر داش��ته 
باشد. می بینیم که فشارهای تورمی 
ناش��ی از پرداخت یارانه خود سبب 
می ش��ود مش��کالت اقتصادی مردم 

دوچندان شود. 

پیدا و پنهان تبعات وعده افزایش یارانه

اقتصاددانان درباره پیامدهای افزایش یارانه چه گفته اند؟ 

اصن��اف، اتحادیه ه��ا و فع��االن اقتص��ادی 
بخش خصوص��ی ب��ا ارائه فهرس��ت مس��تقل 
ساکنان تهران را به حضور در انتخابات شورای 

شهر دعوت کردند. 
به گزارش »فرصت امروز« ،  ابراهیم درستی 
نای��ب رئی��س اتاق اصن��اف ته��ران عصر روز 
پنجشنبه اعالم کرد: در دوره های قبل، اصناف 
از چهره های سیاسی برای حضور در انتخابات 

پشتیبانی می کردند ولی این دوره قصد دارند 
با فهرست مس��تقل، در رقابت های انتخاباتی 

پارلمان شهری حضور یابند. 
وی تأکید کرد: دوره ای که احزاب از نردبان 
اصن��اف باال رفته ولی بعدا به مس��ائل دیگری 
فکر کنند گذش��ته است. فهرس��ت انتخاباتی 
اصناف و اتحادیه ها با ش��عار نش��اط و اشتغال 
ارائه می شود و برای دستیابی به این دو هدف، 

از تجرب��ه، دانش و برنام��ه جامع برخورداریم. 
در این فهرس��ت کس��انی حضور دارند که از 
دانش علمی سطح باالیی برخوردارند و تجربه 
ارزش��مندی در فعالیت های تشکلی و اقتصاد 
بخش خصوصی دارند. این افراد اهل کار تیمی 
هس��تند و عدم اتکا به بودجه دولتی، سرلوحه 

زندگی آنها بوده و هست. 
درس��تی ادامه داد: اکنون اقتصاد ش��هری 
صنع��ت  به وی��ژه  مختل��ف  بخش ه��ای  در 
ساخت و س��از، خریدوفروش و بخش خدمات، 
ب��ا رکود ش��دیدی مواجه اس��ت ک��ه نتیجه 
آن، بیکار ش��دن تعداد زی��ادی از کارگران و 
صاحبان مش��اغل و همچنی��ن کاهش درآمد 
اکثر کسب و کارهاس��ت. امیدواری��م با اجرای 
راهکارهای پیشنهادی ما، کارگران بیکار شده 
مجددا مشغول به کار ش��وند و گرفتاری های 

اقتصادی بخش خصوصی کاهش یابد. 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان دس��تگاه های 
صوتی و تصویری و تلفن همراه گفت: اصناف 
به دلیل ش��ناخت دقیقی ک��ه از جریان های 
سیاس��ی دارن��د، دنبال��ه رو هیچ ک��دام از این 
جریان ها و س��ازمان های سیاسی نخواهند بود 
و فهرس��تی از افراد کارآمد و غیرسیاس��ی را 
برای شورای ش��هر تهران به همشهریان عزیز 

پیشنهاد می کنند. 
ائتالف بزرگ شهر تهران، در راستای منافع 
بخش خصوص��ی حرک��ت می کن��د و معتقد 
اس��ت با تعدیل عوارض شهری در بخش هایی 
که دچار رکود ش��دید هس��تند و ایجاد منابع 
درآمدی پای��دار برای مدیریت ش��هر تهران، 
می توان اقتصاد شهری را از رکود نجات داد. 

به گفته وی، شورای شهر تهران جای اصناف 
اس��ت و نه افرادی با سوابق سیاسی یا دولتی. 
حلقه مفقوده حضور اصناف در شوراهای شهر 
دوره های قبل��ی، باعث کم توجه��ی به منافع 
بخش خصوصی ش��ده اس��ت. به عنوان نمونه، 

در ماجرای حادثه ساختمان پالسکو به کسبه 
آسیب دیده وعده هایی داده شد ولی حتی یک 
عضو شورا از بین اصناف نبود تا پیگیر اجرایی 
ش��دن این وعده ها باش��د. همچنی��ن برخی 
دیگر از صاحبان کس��ب و کار نیز با مخاطراتی 
مواجه هستند که نیازمند برنامه ریزی و اقدام 
پیشگیرانه اس��ت ولی صدای آنها، بازتابی در 

پارلمان شهری پایتخت ندارد. 
درس��تی ادام��ه داد: مس��ئله مهم��ی ک��ه 
بوروکراسی ش��هری از آن غافل است، توسعه 
متوازن ش��هر اس��ت. در گوش��ه و کنار شهر 
ما، مراک��ز خرید بزرگ و مال هایی تأس��یس 
می ش��وند ک��ه فرات��ر از نیاز ش��هر هس��تند، 
همچنی��ن در ص��دور ج��واز س��اخت، عمدتا 
ب��ه درآم��د ش��هرداری از فروش مج��وز فکر 
الزم  جامعه شناس��ی  مطالع��ات  و  می ش��ود 
صورت نمی گی��رد. درحالی که ازدی��اد مراکز 
در  آن،  سرس��ام آور  هزینه ه��ای  و  ف��روش 
نهایت به افزایش قیم��ت خدمات توزیع کاال 
و زیان مصرف کنندگان و نظام خرده فروش��ی 
منجر خواهد ش��د و بحران ترافیک را تشدید 
می کند. همچنین الزم اس��ت توس��عه امکان 
تجاری، متناس��ب با توس��عه اماکن نشاط آور 
شهری همچون فضای س��بز و مراکز ورزشی 
و تفریحی همراه باش��د، نه اینکه آینده ش��هر 
را برای مخارج روزمره ش��هرداری ها بفروشیم 
و از شرایط زندگی کودکان و سالمندان غافل 

باشیم. 
وی اف��زود: نظ��ام عوارض ش��هری نیازمند 
بازنگ��ری جدی اس��ت. اکنون فش��ار زیادی 
ب��ه برخی از اصناف وارد می ش��ود درحالی که 
رقی��ب  را  خ��ود  ک��ه  دولت��ی  بخش ه��ای 
بخش خصوصی می دانند و عملیات کاری شان 
مزاحمت هایی برای شهروندان به همراه دارد، 
در عمل س��هم چندانی در تأمین هزینه های 

شهر ندارند. 

فهرست مستقل اصناف برای انتخابات شورای شهر

خروج اصناف از زیر سایه احزاب

گزارش 2

اقتصاد کالن

وزیر اقتصاد: 
دوره  یارانه دادن اقتصاد به سیاست 

گذشته است
وزی��ر اقتصاد معتقد اس��ت که اقتصاد ب��ا پول چاپ 
کردن رش��د نمی کند و دوره ای که اقتصاد به سیاس��ت 

یارانه دهد به سر آمده است. 
عل��ی طیب نی��ا، وزی��ر اقتص��اد دول��ت یازده��م در 
گفت وگوی��ی تفصیل��ی ب��ا ایس��نا گفته اس��ت که در 
چهارمین س��ال حضور خود در وزارت امور اقتصادی و 
دارایی انتظار داشته انتقاد بش��نود، نه اتهام. عالقه مند 
ب��وده در ای��ن روزها ک��ه مباحث انتخاباتی داغ اس��ت 
بحث های کارشناس��ی مطرح شود، پیرامون اینکه کجا 
اش��تباه رخ داده و چه راهکار جایگزینی وجود داش��ته، 
ولی متاس��ف است از اینکه به جای این مباحث موضوع 
روز اقتص��ادی در مناظرات عمدتا به ط��رح اتهامات و 
تخری��ب و ایضا دادن چند وعده تحقق ناپذیر و زیان آور 

برای اقتصاد خالصه شده است. 
طیب نی��ا بیان کرده اس��ت ک��ه با توجه ب��ه موضوع 
لختی ت��ورم در اقتصاد ایران ب��رای کوتاه مدت تورم ۸ 
تا ۱2درصدی مناس��ب ب��ود ول��ی در بلندمدت هدف 
ما رس��یدن ت��ورم به 2 ی��ا ۳درصد اس��ت. او خروج از 
رک��ود و ایجاد رونق را مهم تری��ن برنامه اقتصادی خود 
معرف��ی کرده و گفته اس��ت که هم��ه ابزارهای پولی و 
مالی الزم در این راس��تا به کار رفته است. او همچنین 
از سیاس��ت های پرداخ��ت یارانه انتقاد ک��رده و آن را 
تشدید کننده نابرابری دانس��ته و همچنین گالیه کرده 
اس��ت که چرا منتقدان به جای انتقاد علمی از عملکرد 
تی��م اقتصادی دولت لب به اتهام گش��وده اند و تخطئه 

می کنند؟ 
وزیر اقتصاد همچنین ش��یوه خود و دولت یازدهم در 
کاهش نابراب��ری را نه توزیع پول نق��د که تالش برای 
ایجاد رش��د اقتصادی، بهبود فضای کس��ب و کار و رشد 
سرمایه گذاری بیان کرده که به موجب آن چرخ اقتصاد 
بچرخد و بتوان برای عموم مردم اش��تغال ایجاد کرده و 

آنها را از دریافت یارانه بی نیاز کرد. 
طیب نیا، همچنین به ش��دت از طرف��داران چاپ پول 
ک��ه معتقدن��د دولت با تزری��ق پول می توان��د در بازار 
رون��ق ایج��اد کند انتقاد ک��رده و با ی��ادآوردی تبعات 
چنین اقدامی در گذش��ته گفته است که نتیجه چنین 
رفتارهای��ی در اقتصاد چیزی ج��ز تورم و رکود نبوده و 

نیست. 

چرا اعتدال و ثبات، پیش نیاز رشد 
اقتصادی در چهار سال آینده است؟ 

مرتض��ی ایمان��ی راد معتقد اس��ت که ش��رایط برای 
تغییرات اساس��ی در اقتصاد ای��ران دارد تنگ و تنگتر 
می ش��ود و بنابراین، رشد پایدار اقتصادی از یک راهبرد 

بلند مدت به یک الزام کوتاه مدت تبدیل شده است. 
ب��ه گ��زارش  »فرصت ام��روز«، مرتض��ی ایمانی راد، 
اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در کانال مؤسسه 
بامداد نوش��ت:  »اقتصاد ایران تشنه رشد است. اقتصاد 
ایران تشنه تحول است، مردم ایران تشنه تغییر و تحول 
در ارک��ان مختل��ف زندگی خود هس��تند. رکود و عدم 
تغییر به تدریج از سطح هوشیار ذهن مردم خارج شده 
و به ذهن ناهوش��یار آنها رفته اس��ت. این شرایط برای 

اقتصاد ایران خوب نیست. 
ش��رایط برای تغییرات اساس��ی در اقتصاد ایران دارد 
تنگ و تنگتر می ش��ود. بنابراین رش��د پایدار اقتصادی 
از ی��ک راهبرد بلند مدت به یک الزام کوتاه مدت تبدیل 
شده اس��ت. همین الزام بار سنگینی روی دوش دولت 
دوازدهم می گذارد. دولت دوازدهم با یازده دولت قبلی 
فرق خواهد داشت، چرا که ش��رایط چهار سال آینده با 

سال های قبل تفاوت کیفی و ماهوی دارد. 
چهار س��ال آینده، س��ال های تغییرات و جراحی های 
اقتصادی اس��ت و اینها موقعی در دس��تور کار می آیند 
که اقتصاد ایران برای رش��د پایدار اقتصادی تشنه ثبات 
اس��ت. پس ما با تغییرات ض��روری در عین حفظ ثبات 
روب��ه رو هس��تیم و این کار سیاس��تگذاری اقتصادی را 

به شدت حساس می کند. 
اقتص��اد ایران یا باید رش��د س��ریع کند، ک��ه در این 
صورت تعادل خود را تا حدی از دست می دهد و یا باید 
ثبات و بقای خود را حفظ کند که در این صورت رش��د 

را از دست خواهد دارد. 
متأسفانه کاندیداهای ریاست جمهوری یک طرف این 
داس��تان را چسبیده اند. از رشد باال حرف می زنند بدون 
اینک��ه هزینه ب��االی آن را در نظر بگیرن��د، و از توزیع 
یارانه ح��رف می زنند بدون اینکه ط��رف مقابل، یعنی 
منب��ع تامین آن را توضیح دهن��د. اینها همه از نگرش 
اراده گرایانه و دس��توری به اقتصاد ناشی می شود. پشت 
این ذهنیت این اس��ت که اقتصاد همانند یک ماش��ین 

قابل دستکاری است. 
کافی اس��ت گاز را فش��ار دهید، س��رعت باال می رود. 
اقتصاد دقیق��ا همانند یک بادکنک اس��ت که اگر یک 
قسمت آن را فشار دهید، یک طرف دیگر بیرون می زند. 
هر سیاس��ت و هر تغییری بهای خود را دارد. اینجاست 
که مدیریت اقتصادی همیش��ه با نی��ش و نوش همراه 
اس��ت. موقع تبلیغ��ات از نوش ح��رف می زنیم و موقع 
سیاس��ت گذاری از نیش صحبت می کنیم. این اصل در 
اقتصاد ایران همراه اس��ت با وجود مش��کالتی که طی 

سال های گذشته بر اقتصاد ایران وارد شده است. 
اقتصاد ایران همراه با رش��د مح��دود، موانع جدی را 
با خود همراه کرده اس��ت. ش��بکه بانکی با جهان خارج 
ارتباط مؤثر ندارد، بیکاری بیداد می کند، ش��بکه بانکی 
کشور دچار مشکالت جدی است، دولت بدهی سنگینی 
دارد، س��ایه سیاس��ت بر اقتصاد س��نگینی می کند. در 
این ش��رایط سیاس��تگذاری اقتصادی همان زمانی که 
می خواهد رش��د ایجاد کند، مشکالت فوق را هم باید از 
پیش پا بردارد.یعنی هم عدم ثبات ناشی از رفع موانع را 
باید ببیند و هم عدم ثبات ناشی از رشد در این فضا را. 
به اینها فش��ار منطقه ای و فشار جهانی بر اقتصاد ایران 
را اضاف��ه کنید. در این ش��رایط مدیری��ت اقتصادی در 
چهار سال آینده مستلزم تجربه، تعهد عملی به کشور و 
مردم، داشتن تمامیت در گفتار و کردار و استفاده بهینه 
از نیروی متخصص اس��ت. هم��ه اینها در یک مجموعه 
معتدل و باثبات جمع می شود. اقتصاد ایران در شرایط 
فعلی توانایی دگرگونی اراده گرایانه ندارد. حل مس��ائل 
یاد ش��ده هم اعتدال می خواه��د و هم ثبات. فقدان هر 
یک از این دو خسارت هایی به بار می آورد که نمی توان 

آنها را جبران کرد.«

نفت

پاسخ وزیر نفت به سخنان ابراهیم 
رئیسی درباره کرسنت

وزیر نفت از حجت االس��الم ابراهیم رئیس��ی خواس��ت از 
مش��اور ارشدش بپرسد در جلسه شورای امنیت ملی درباره 

پرونده کرسنت چه گذشته است. 
به گزارش »فرصت امروز« به نقل از ش��انا، بیژن زنگنه در 
واکنش به س��خنان ابراهیم رئیس��ی درباره پرونده کرسنت 
گف��ت: از آقای رئیس��ی می خواهیم از آق��ای دکتر جلیلی، 
مش��اور ارشدش��ان بخواهند که برای ش��ان توضیح دهد در 
جلسه آذر ماه ۱۳۹۱ شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده 
کرس��نت چه گذشته و چه حرف هایی رد و بدل شده و چه 
تصمیم هایی اتخاذ ش��ده اس��ت. همین طور از دکتر جلیلی 
بخواهن��د درب��اره نامه ای ک��ه در تاری��خ ۱۳۸۸/۱2/2۵ به 
رئیس جمهوری وقت درباره کرس��نت نوش��ته است و پاسخ 
آق��ای احمدی نژاد هم توضی��ح دهد تا ش��اید جناب آقای 

رئیسی در بیان هر حرفی کمی محتاط تر عمل کنند. 
وی در پاسخ به این پرسش که آقای رئیسی ادعا کرده اند 
دولت یازدهم به دنبال مذاکره با کرس��نت بوده است، اظهار 
کرد: خوب اس��ت جناب رئیس��ی در این باره هم از مش��اور 
ارشدشان بپرسند که چه کسی دنبال مذاکره بوده و در چه 
زمانی و چه مرجعی چنین موردی را تصویب کرده اس��ت تا 

به طور مکرر دچار اشتباه در گفتار نشوند. 
وزیر نف��ت افزود: البت��ه اگر آقای جلیلی ه��م چیزی به 
خاطرش��ان نیامد ما آماده ایم که بخش��ی از این اطالعات را 
جهت یادآوری ایشان و اس��تحضار ملت ایران منتشر کنیم 

اما بعید است که آقای جلیلی ماجرا را به خاطر نیاورند. 
زنگنه افزود: ما هم مانند آقای رئیس��ی معتقدیم دیناری 
نباید به کرس��نت پرداخت ش��ود اما به جناب آقای رئیسی 
توصی��ه می کنیم از اعضای فعال س��تاد خ��ود مانند آقایان 
 زاکان��ی و بذرپ��اش بپرس��ند ک��ه آن اعداد نجوم��ی را که 
برخ��الف مناف��ع ملی معتقدن��د به عنوان خس��ارت باید به 
کرسنت پرداخت شود به تحریک چه کسانی و با چه هدفی 

بیان کرده و می کنند!؟ 
وی درب��اره این ادعای آقای رئیس��ی هم که گفته اس��ت 
دولت ع��ده ای را که در پرونده کرس��نت محکوم و انفصال 
از خدمت ش��ده اند، دوباره به کار گرفته است نیز گفت: مگر 
می شود کسی از خدمت منفصل شده باشد و دوباره بتوان او 
را در دولت به کار گرفت؟ این سخنان نسنجیده توسط کدام 
دستگاه رسمی نظام تأیید شده است؟ کدام حکم قضایی به 

ما ابالغ شده که اجرا نکرده ایم؟ 

وزیر نفت خاطرنش��ان کرد: این پرونده هنوز مفتوح است 
و توس��ط ذی نفعان تقاضای اعاده دادرسی شده و پرونده در 
مسیر رس��یدگی اس��ت و هنوز هیچ حکمی هم به ما ابالغ 
نش��ده و عجیب است که آقای رئیس��ی به عنوان فردی که 
سال ها در کس��وت قضاوت بوده اینچنین سخنی می گوید! 
آیا ایش��ان ای��ن چنی��ن می خواهد از حرمت اش��خاص که 
پاس��داری از آن در قانون اساسی از وظایف رئیس جمهوری 
است، صیانت کند؟ خوب است آقای رئیسی به این پرسش 
پاسخ دهد که چگونه وقتی حکمی درباره فردی صادر نشده 
ایش��ان خود را محق می داند ک��ه او را محکوم و از خدمت 

منفصل کند!؟ 
وی گف��ت: ما به جد مدعی هس��تیم که ع��ده ای در دوره 
گذش��ته مانند موضوع پرونده هس��ته ای در کرسنت هم با 
بی تدبیری عمل کرده و کشور را گرفتار معضلی کرده اند که 

باید آن را حل کنیم. 
زنگن��ه اضاف��ه کرد: آقای رئیس��ی حتماً ب��ه خاطر دارند 
ک��ه تیم قوی دیپلماتیک مورد نظرش��ان به ریاس��ت دکتر 
جلیلی هفت س��ال پرونده کرس��نت را هم مدیریت کرد که 
البت��ه نتیجه اش محکومیت ش��رکت نفت در داوری به عدم 
اجرای قرارداد ش��د، البته اگر آقای رئیسی با این توضیحات 
موضوع برای ش��ان روش��ن نشد باز هم ایش��ان را به صورت 
مذاکرات جلس��ه آذرم��اه ۱۳۹۱ ش��ورای عالی امنیت ملی 

ارجاع می دهیم. 
وی اظه��ار کرد: البته به زودی مطالب بیش��تری را درباره 
ای��ن پرون��ده در مصاحبه مفصلی بیان خواه��م کرد و پرده 
از روی خیلی مس��ائل که در این سال ها با سکوت فداکارانه 
این دولت برای حفظ منافع ملی مکتوم مانده است، در حد 

ممکن و البته با رعایت منافع ملی برخواهم داشت. 
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نامزدهای  اقتصادی  اظهارات  بررس��ی 
ریاس��ت جمهوری دولت دوازدهم نش��ان 
می دهد که برای قریب به اتفاق نامزدها، 
نه برنامه ای تدوین ش��ده و نه سرمش��ق 
اقتصادی مش��خصی وج��ود دارد و آنچه 
مطرح می شود بیشتر وعده و شعار است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، یک��ی می گوی��د 
س��ه برابر  را  م��ردم  نق��دی  یارانه ه��ای 
می کنیم، دیگری می گوید شش میلیون 
شغل ایجاد می کنیم. یکی دیگر می گوید 
کش��اورزی را اصالح می کند و دیگری از 
پرداخت کارانه ح��رف می زند. در نهایت 
آنچ��ه ظاه��راً محل��ی برای بح��ث برای 
انتخابات  دوازدهمی��ن دوره   نامزده��ای 
ریاس��ت جمهوری ندارد، راهکار و برنامه 
مش��خص اس��ت.  البته بی برنامگی فقط 
در ارائ��ه نکردن راهکار برای رس��یدن به 
اهدافی مانند افزایش درآمد ملی و ایجاد 
اش��تغال دیده نمی ش��ود. بررس��ی کلیه 
انتقاداتی که نامزدها در جریان مناظرات 
اقتص��ادی علیه هم روا می دارند، نش��ان 
می دهد این انتق��ادات عمدتا متوجه راه 
و روشی نیست که دولت یازدهم مثاًل در 
خصوص کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال 

و خروج از رکود به کار بست. 
انتق��ادات را می ت��وان مجموع��ه ای از 
اظهارنظره��ا و گالیه های کل��ی از قبیل  
»چ��را ۹۶ درصد محروم در برابر ۴درصد 
برخوردار جامعه قرار گرفته اند«، یا  »چرا 
یارانه های نقدی افزایش نداش��ته است«،  
»چرا دولت نتوانس��ته سالی یک میلیون 
ش��غل ایج��اد کند« و نظایر آن دانس��ت 
ک��ه به گواه کارشناس��ان مبن��ای علمی 
ندارند. ع��الوه بر آن، برخ��ی اتهامات از 
قبیل ثروت اندوزی و واردات کاال توس��ط 
بستگان اعضای کابینه دولت یازدهم نیز 
بیش��تر جنبه سیاسی آن مدنظر است تا 

جنبه  اقتصادی. 
گرچ��ه  ک��ه  اینجاس��ت  نکت��ه  
جنجال برانگیزتری��ن  مباح��ث این دوره 
ب��ه حوزه اقتص��اد مربوط می ش��ود ولی 
ظاه��راً اقتصاد در س��ایه سیاس��ت قرار 
گرفته و آنچه پیرامون مس��ائل اقتصادی 
مطرح می شود نیز بیانات سیاسی عمدتا 
مردم پس��ندانه برای جلب آرای بیش��تر 
اس��ت. گواه چنین ادعایی این اس��ت که 
گرچه یکی از نامزدهای ریاست جمهوری 
دول��ت دوازدهم در جری��ان مناظرات با 
قاطعیت از پرداخ��ت یارانه های نقدی و 
افزای��ش آن دفاع کرد ولی نامه ای از وی 
خطاب ب��ه رئیس مجلس موجود اس��ت 
که س��ال های پیش تقریر کرده و در آن 
صراحتا از تبعات ناخوشایند سیاست های 

توزی��ع پول نقد میان م��ردم انتقاد کرده 
بود. 

مرور ش��عارهای اقتص��ادی نامزدهای 
انتخابات نیز نش��ان می دهد که در اغلب 
موارد اقتصاد و س��بک و سیاق اقتصادی 
نامزده��ای ریاس��ت جمهوری در س��ایه 
وابس��تگی آنها به جریانات سیاس��ی قرار 
گرفته اس��ت. از این منظر ظاهراً چندان 
مهم نبوده که یک نامزد ریاست جمهوری 
معتق��د به اقتصاد آزاد باش��د ی��ا اقتصاد 
دولت��ی، بلکه بیش��تر مه��م آن بوده که 
در عضوی��ت کدام یک از دو جریان اصلی 

سیاسی کشور قرار داشته است. 

مروری بر جریانات اقتصادی 
دولت های بعد از انقالب

اگر قرار باش��د دهه های بعد از پیروزی 
انق��الب اس��المی را از حی��ث گرای��ش 
اقتصادی حاکم بر آنها بررس��ی کنیم، در 
دهه بعد از انقالب عمدتا اندیش��ه اقتصاد 

نهادی بر ایران حاکم بوده است. 
دولت پ��س از انقالب، ام��وال خاندان 
پهل��وی، مقام��ات عالی رتب��ه و برخ��ی 
بازرگانان را که صاحبان موسسات بزرگ 
خصوصی فع��ال در بانک��داری، بیمه ای 
صنعت��ی و نظایر آن بودن��د، دولتی کرد. 
همچنی��ن جن��گ تحمیل��ی و ضرورت 
رس��اندن کاالهای اساس��ی به سراس��ر 
کشور منجر به پیش  گرفتن سیاست های 
توزیعی ش��د. با این حال نمی توان منکر 
بود که دولت وقت با برخی اقدامات مانند 
تصوی��ب قان��ون کار ب��ا محوریت حقوق 

کارگ��ران، کنترل قیمت ه��ا و نظارت بر 
فروش��ندگان سرمشق  و  توزیع کنندگان 

اقتصادی مشخصی را پیگیری می کرد. 
درباره کارنامه دولت مس��تقر در زمان 
جن��گ باید گفت نتیجه این سیاس��ت ها 
بس��یار تح��ت تأثیر ف��روش نف��ت قرار 
گرفت و ب��ا وجود تأمین بودجه نظامی و 
تأمین کاالهای اساسی و سایر مشکالت، 
ش��اخص ها وضعیت مناس��بی داش��تند. 
تورم چهار س��ال به ط��ور میانگین حدود 
۱۲درص��د، ضری��ب جین��ی نس��بت به 
سال های قبل انقالب  )۰.۵۰( و سال های 
بع��د انق��الب کاه��ش یافت��ه و به ط��ور 
میانگی��ن در چهار س��ال ب��ه ۴.۶ درصد 
رسیده بود و رشد اقتصادی میانگین نیز 
۴.۶ درصد بود. اما پس از س��قوط قیمت 
نفت و کاهش فروش آن از ۳۰ میلیارد به 
۶ میلیارد دالر، شاخص ها دیگر وضعیت 
خوبی نداشتند و در میانگین چهار سال، 
تورم به ۲۴درصد افزایش یافت و رش��د 

اقتصادی به منفی ۲ درصد رسید. 
در دولت بعدی یعنی س��ازندگی، تیم 
اقتصادی آن عمدتا از معتقدان به اقتصاد 
بازار آزاد چیده ش��د. بس��ته سیاس��تی 
اقتصادی این دولت که به عنوان سیاست 
تعدیل ساختاری اجرا شد عمدتا در قالب 
سرمش��ق اقتصاد ب��ازار آزاد بود که البته 
منتق��دان خود را برانگیخ��ت؛ منتقدانی 
که عمدتا بر مواردی مانند محقق نشدن 
عدالت اجتماع��ی، واردات بی رویه کاال و 

به ویژه کاالهای لوکس می تاختند. 
شاخص های اقتصادی در دو دولت این 

دوره  )۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶( وضعیت متفاوتی 
را طی کردند. در چهار س��ال اول به طور 
میانگین ضریب جینی ۰.۳۹ درصد رشد 
اقتصادی ۶درصد و تورم نیز به ۱۹درصد 
رس��یده بود که از دوره قب��ل مطلوب تر 
بود. در چهار س��ال دوم ولی ش��اخص ها 
وضعیت نامناس��ب تری به خ��ود گرفت، 
چنان ک��ه به ط��ور میانگین ن��رخ تورم از 
۳۰درص��د عبور کرد، رش��د اقتصادی به 
منف��ی ۲درص��د کاهش یاف��ت و ضریب 
جین��ی نی��ز ب��ه ۰.۴۰ درص��د افزایش 
یافت. ع��ده ای این ش��اخص ها را دال بر 
شکست سیاس��ت های تعدیل ساختاری 

می دانستند. 
دولت بعدی دولت اصالحات بود که تیم 
اقتصادی آن هم متشکل از اقتصاددانانی 
معتقد به اقتصاد نهادی و هم متشکل از 
افرادی با گرایش به اقتصاد بازار آزاد بود. 
بسیاری دو دولت اصالحات  )۱۳۷۶ تا 
۱۳۸۴( را فاقد س��بک و سیاق مشخص 
اقتصادی می دانند ک��ه مردانی از هر دو 
جریان فکری اقتصادی در ایران را در خود 
گنجانده بود. با این حال دوران اصالحات 
ش��اخص های اقتصادی تقریب��اً خوبی از 
خ��ود به جای گذاش��ت، چنان که به طور 
 میانگین ضریب جینی چهار سال اول به

 ۰.۳۹ درصد، تورم به ۱۵درصد و رش��د 
اقتصادی به ۳درصد رسید و در دوره دوم 
این دولت اوضاع بهتر هم ش��د، به طوری 
که میانگی��ن چهار س��ال ضریب جینی 
در ح��دود ۰.۳۹ درصد باق��ی ماند، تورم 
به ۱۴درصد رس��ید و رشد اقتصادی نیز 

۶.۸ درص��د بود و البت��ه این دولت چرخ 
اقتص��اد ایران را در س��ال پایانی با تورم 
۱۰درصدی و رشد ۶.۸ درصدی به دولت 

بعد تحویل داد. 
دولت بعدی  )۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸(، دولت 
نهم بود. بس��یاری این دوره و دولت دهم  
)۱۳۸۸ ت��ا ۱۳۹۲( را عص��ر تصمیمات 
عجیب اقتص��ادی می دانن��د؛ دولتی که 
نمی توان از مجموعه اقدامات آن پارادایم 
یا سرمش��ق اقتصادی خاصی اس��تخراج 
کرد ولی تفاوتی بزرگ با قبل هم داشت 
و ای��ن بود ک��ه مثل دولت قب��ل از بنیه 
کارشناس��ی و ذخیره دانایی کشور بهره 
نمی گرفت و بعض��اً تصمیماتی می گرفت 
ک��ه برخ��الف منط��ق کارشناس��ی علم 

اقتصاد بود. 
در آن دول��ت انواع سیاس��ت هایی که 
می ت��وان آنه��ا را از دو جری��ان فک��ری 
اقتص��ادی متعل��ق ب��ه هم دانس��ت به 
روش های غیر کارشناس��ی به کار گرفته 
ش��د. مثاًل درحالی  که حجم نقدینگی در 
کش��ور ۴۰هزارمیلیارد توم��ان بود، برای 
تأمی��ن منابع مالی مس��کن مهر و نظایر 
آن دس��ت به جیب بان��ک مرکزی برد و 
بیش از ۴۸هزارمیلیارد تومان پول چاپ 
شد که تورم سنگینی را به کشور تحمیل 

کرد. 
در عین ح��ال راه برای واردات بی رویه 
باز گذاش��ته ش��د و به ای��ن ترتیب عماًل 
صنای��ع زمین خوردند. ب��رای آزاد کردن 
قیم��ت  حامل ه��ای ان��رژی اق��دام و در 
مقابل به سیاس��ت های توزی��ع پول نقد 

میان همه آحاد جامعه روی آورده ش��د 
ک��ه در نوع خ��ود بی نظیر ب��ود. در کنار 
این موارد رفتار سیاس��ی آن دولت نیز به 
تشدید تحریم ها منجر شد و نتایج آن نیز 
ش��اخص های اقتصادی نامطلوبی بود که 
بسیاری از اقتصاددانان را نسبت به آینده 
اقتصادی کش��ور ناامید و نامطمئن کرده 
ب��ود. در دوره اول این دولت تورم به طور 
میانگی��ن ۱۶.۸درص��د، رش��د اقتصادی 
۳درص��د و ضریب جین��ی ۰.۳۹ درصد 
ب��ود. در دوره دوم ولی وضعیت وخیم تر 
شد، به طوری که به طور میانگین تورم به 
۲۵درصد، رش��د اقتصادی به حدود یک 
درصد رسید و ضریب جینی نیز به دلیل 
اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به ۰.۳۸ 
درص��د رس��ید. در س��ال ۱۳۹۲ اقتصاد 
با رش��د اقتص��ادی منف��ی ۶.۸ درصد و 
ت��ورم ۳۶درصدی به دول��ت بعد تحویل 
داده شد. ش��اخص های بد اقتصاد کالن 
اما فقط بخش��ی از می��راث دولت نهم و 
دهم ب��ود. بدهی چند صد ه��زار میلیار 
تومانی به بانک ها و پیمانکاران، س��قوط 
رتبه شفافیت اقتصادی و جوالن کاسبان 
تحری��م در اقتصاد ایران، پررونق ش��دن 
بس��اط س��فته بازی و داللی، نرخ س��ود 
بانک��ی باال و امث��ال آن وضعیتی بود که 
دولت یازدهم در آغاز به مصاف آن رفت 
و طبیعتا راهی که پیش گرفت، در جهت 

اصالح نابسامانی های اقتصادی بود. 
اغل��ب تیم اقتص��ادی دول��ت یازدهم  
)۱۳۹۲ ت��ا ۱۳۹۶( را نزدیک��ان دول��ت 
س��ازندگی تش��کیل دادند. از این جهت 

ش��اید بتوان تش��خیص داد که سرمشق 
اقتص��ادی ای��ن دول��ت به ک��دام طیف 
نزدیک تر ب��ود. با این حال این دولت نیز 
گاهی از آن روش عدول کرد. همچنانکه 
به ادام��ه توزیع یارانه ه��ای نقدی طبق 
آنچه از پیش تعیین ش��ده بود ادامه داد، 
با جدی��ت مقاب��ل واردات بی رویه برخی 
کاالها ایس��تاد و علی رغم اعتراضات تند 
برخ��ی اقتصاددانان پی��رو مکتب اقتصاد 
بازار آزاد، ب��رای برچیدن س��ازمان های 
نظارتی و به قول آنها س��رکوب قیمت از 
قبیل س��ازمان حمای��ت از مصرف کننده 
و تولیدکننده، ش��ورای رقابت و سازمان 
تعزی��رات، هرگ��ز به چنین ک��اری اقدام 
نکرد ولی مصرانه درصدد اجرای درس��ت 
خصوصی سازی برآمد و البته بارها اعالم 
کرد ک��ه مخالف ادامه توزی��ع یارانه های 
نقدی اس��ت و راه ایجاد عدالت اجتماعی 
را ن��ه توزی��ع یاران��ه نق��دی ک��ه بهبود 
کس��ب و کار و رونق اقتصادی و به دنبال 

آن افزایش رفاه اجتماعی می داند. 
تورم به طور میانگین در چهار سال دولت 
یازدهم ۱۲درصد کاهش و رشد اقتصادی 
۳درص��د افزای��ش یافت. با کاه��ش تأثیر 
پرداخ��ت یارانه های نق��دی ضریب جینی 
نیز ۰.۳۹درصد شد. ش��اخص ها در دولت 
یازده��م در رون��د بهبود ق��رار گرفت و در 
چهارمین س��ال دولت یازده��م، تورم تک 
رقمی شد و به ۸درصد کاهش یافت و رشد 
اقتصادی نیز در حدود ۹ درصد برآورد شد. 

راهی که دولت دوازدهم می رود
یکی از خالء های تبلیغات انتخاباتی این 
دوره را می ت��وان معرفی نک��ردن نماینده 
اقتصادی هر نامزد دانست؛ موضوعی که در 
دوره های قبل ضرورت آن احساس شده و 
اجرا ش��ده بود و از این جهت می توان عدم 
برگزاری مناظرات اقتصادی میان نماینده ها 
را نوعی عقب گرد دانس��ت. به هر حال این 
مناظ��رات فرصت��ی را فراه��م می کرد که 
بخش��ی از افراد جامعه با گرایش اقتصادی 
نامزد ریاست جمهوری و برنامه های او آشنا 

شوند. 
با این تفاس��یر به نظر می رسد در میان 
اقتصادی  برنام��ه  انتخاباتی،  نامزده��ای 
رئی��س دولت یازدهم ب��رای عموم مردم 
از  و کارشناس��ان اقتصادی مش��خص تر 
س��ایر نامزدها باش��د، چراکه به هر حال 
طی چهار س��ال فرصت نشان دادن راه و 
روش خود در عرصه اقتصاد را داش��ت و 
اکنون نیز چگونگی تصمیمات اقتصادی 
وی برای چهار س��ال آینده برای بسیاری 

محرز است. 

بی برنامگی، ویژگی مشترک نامزدهای ریاست جمهوری دولت دوازدهم

اقتصاد در سایه سیاست



رئیس بیمه مرکزی می گوید که به ش��رکت بیمه 
آسیا دستور داده تا سقف بیمه نامه را که معادل دیه 
۴۰ نفر از کارگران معدن زمس��تان یورت اس��ت، به 
خان��واده بازماندگان کارگران فوت ش��ده در معدن 

بپردازد. 
عبدالناصر همتی در گفت وگو با 
ایس��نا، در این باره ک��ه با توجه به 
اینکه بیمه آسیا تنها پوشش تعداد 
کم��ی از کارگران معدن زمس��تان 
یورت را برعهده داش��ته است، آیا 
دی��ه تمام کارگران کش��ته ش��ده 
در فاجع��ه این مع��دن را پرداخت 
می کند یا خی��ر؟ تأکید کرد: بیمه 
آس��یا قطعاً با تمام این موضوعات 
دیه تمام کارگران کش��ته شده در 

معدن را پرداخت خواهد کرد. 
وی در پاسخ به اینکه پس قاعده 
نس��بی و ماده ۱۰ قانون بیمه چه 

می ش��ود، گفت: اینجا ماده ۱۰ قان��ون بیمه مطرح 
نیست و مس��ئولیت ش��رکت در مورد معدنچیان تا 
س��قف ۴۰ نفر هر کدام به ازای ی��ک دیه کامل که 
در حال حاضر ۲۱۰ میلیون اس��ت بیمه ش��ده و لذا 
برای ۴۰ نف��ر هر کدام ۲۱۰ میلیون تومان پرداخت 

می شود. 
رئی��س بیمه مرکزی در پاس��خ به اینکه آن س��ه 
نف��ری که مازاد بر ۴۰ نفر در معدن کش��ته ش��دند 
چه می ش��ود، اظهار کرد: بیمه آس��یا در این مورد تا 

سقف ۴۰ نفر را بیمه کرده که برای هر نفر باید ۲۱۰ 
میلیون تومان، معادل یک دیه کامل پرداخت ش��ود 
یعنی س��قف این مبلغ در مجم��وع ۸میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان اس��ت که کل این مبلغ را بیمه آس��یا 
پرداخت می کند. برای آن س��ه نف��ر هم یک فکری 

می کنند، در آن رابطه مشکلی نیست. 
همتی ادامه داد: ما به بیمه آسیا دستور دادیم که 
ب��ه آن ۴۰ نفر دیه کامل معادل ۲۱۰ میلیون تومان 
برای هر نفر پرداخت ش��ود. استاندار هم طی نامه ای 
اعالم کرد که به ۴۰ نفر دیه کامل 

پرداخت می شود. 
وی در پاس��خ به اینکه بعضی ها 
می گویند کارفرم��ا فقط برای پنج 
یا شش نفر بیمه مسئولیت خریده 
آیا ش��ما سیستم سنهاب را در این 
مورد چک کرده اید که تعداد دقیق 
را به ما بگویید، گفت: من می دانم 
که تعهدات آن بیمه نامه تا س��قف 
۴۰ نفر اس��ت. خود بیمه آسیا هم 
این موض��وع را به م��ا اعالم کرده 
اس��ت. البته بای��د حداقل به تعداد 
کارگرانی که در آنجا کار می کردند 
بیمه نام��ه ص��ادر می ش��د که آن 

حدود ۲۰۰ نفر بود. 
رئی��س بیم��ه مرک��زی اضاف��ه ک��رد: البت��ه اگر 
ش��رکت بیمه این دیه ها را نمی داد خود آن شرکت  
)کارفرمای معدن زمس��تان یورت گلستان( باید دیه 

همه را پرداخت می کرد. 

 بانک مرکزی ضوابط بخش��ودگی 
س��ود تسهیالت تا سقف ۲۵ میلیون 

تومان را اعالم کرد. 
به گزارش  »فرصت امروز«، بانک 
ابالغیه ای اع��الم کرد:  مرک��زی در 
بخش��ودگی س��ود برای تس��هیالت 
حداکثر تا س��قف ۲۵میلیون تومان، 
درص��ورت تقاضای بدهک��ار و واریز 
اصل بده��ی تا تاری��خ ۳۱خردادماه 
امسال، صرفاً برای  »مانده مطالبات 
مورد  یاران��ه ای  اعطایی  تس��هیالت 
حمایت دولت، ح��وادث غیرمترقبه 
و مس��کن روس��تایی« و  »مان��ده 
مطالبات امهال ش��ده آسیب دیدگان 
ناش��ی از حوادث غیرمترقبه« ابالغ 

شد. 
ای��ن بخش��ودگی صرفاً مش��مول 
بدهکاران بانک های ملی ایران، سپه، 
کش��اورزی، تجارت، صادرات ایران، 
ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات 

ایران است. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت در راس��تای 

اج��رای مف��اد م��اده ۲ آیین نام��ه 
اجرایی تبص��ره ۳۵ قان��ون اصالح 
قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 
که در س��ال ۱۳۹۶ به موجب مفاد 
بن��د  )و( تبص��ره ۱۶ قانون بودجه 
نیز تمدید ش��ده است، درخصوص 
بخشودگی سود متعلق به تسهیالت 
ت��ا ی��ک میلی��ارد ریال من��وط به 
و  تس��هیالت  اص��ل  بازپرداخ��ت 
بخشش تمام وجه  التزا م های متعلقه 
در زم��ان تس��ویه، بان��ک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران پس از ابالغ 
آیین نام��ه اجرایی قانون موصوف از 
س��وی دولت در تاریخ ۹۵/۱۱/۰۳، 
نس��بت به ابالغ آیین نامه اجرایی و 
اجرایی مربوط  تدوین دستورالعمل 
به بخشودگی سود تسهیالت کمتر 
از ی��ک میلی��ارد ری��ال ب��ا تدوین 
اولویت هایی در دس��تورالعمل اقدام 
ک��رد. لیکن با توج��ه به محدودیت 
منابع در نظر گرفته ش��ده در مفاد 
قان��ون و جدول پیوس��ت آن، بانک 

مرکزی ناگزیر ش��د اولویت هایی در 
مفاد دس��تورالعمل اجرایی مربوطه 

مدنظر قرار دهد. 
نخس��تین  در  مرک��زی  بان��ک 
مرحله نس��بت ب��ه تعیین و تأمین 
س��همیه ای بابت بخش��ودگی سود 
تس��هیالت کمتر از ی��ک میلیارد 
ریال برای تس��هیالت ت��ا حداکثر 
س��قف یکص��د میلی��ون ری��ال، با 
ذی��ل   ۲-  ۲ و   ۱-  ۲ اولویت ه��ای 
)۲( دس��تورالعمل اجرای��ی  م��اده
مربوط��ه ب��رای مان��ده مطالب��ات 
مورد  یارانه ای  اعطایی  تس��هیالت 
حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه 
و مسکن روستایی و مانده مطالبات 
امهال شده آسیب دیدگان ناشی از 
بانک های  به  حوادث غیرمترقب��ه، 
ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت 

صادرات ایران، اقدام کرد. 
ش��د  مق��رر  دوم  مرحل��ه  در 
بخش��ودگی س��ود تس��هیالت برای 
پرونده ه��ای ت��ا س��قف تس��هیالت 

حداکث��ر ۲۵۰میلیون ری��ال بدهی 
بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار 
و واری��ز اصل بدهی، مورد اقدام قرار 

گیرد. 
براساس گزارش بانک های عامل تا 
تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری، 
ب��رای اجرای اولویت های مرحله اول 
و دوم در مجم��وع بال��غ بر ۱۰.۳۰۰ 
میلیارد ریال بابت بخشودگی سود از 
کل سهمیه تعیین شده برای بانک ها 
مصرف و در نتیجه ۲۶۷.۷۴۰ پرونده 

تعیین تکلیف شده اند. 
در تاریخ ۱۸ اردیبهش��ت ماه سال 
ج��اری، مرحله س��وم بخش��ودگی 
س��ود تس��هیالت ب��رای پرونده های 
تا س��قف تس��هیالت حداکثر ۲۵۰ 
میلی��ون ریال بده��ی بابت اصل، در 
صورت تقاضای بدهکار و واریز اصل 
بده��ی تا تاریخ ۳۱ خردادماه س��ال 
جاری صرفاً ب��رای اولویت های ۲  -۱ 
و ۲  -۲ ذی��ل بند )۲( دس��تورالعمل 
اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات 

مورد  یاران��ه ای  اعطایی  تس��هیالت 
حمایت دولت، ح��وادث غیرمترقبه 
و مسکن روستایی و مانده مطالبات 
ناشی  آس��یب دیدگان  ش��ده  امهال 
از ح��وادث غیرمترقبه که مش��مول 
قان��ون  بنده��ای  )د( تبص��ره ۱۱ 
بودجه س��ال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و 
بند )و( تبصره ۱۳ قانون بودجه سال 
۱۳۹۵  )اعم از قبل از س��ال ۱۳۹۵ 
و طی س��ال ۱۳۹۵( ابالغ ش��د که 
در این مرحل��ه بانک های ملت، رفاه 
ایران  کارگران و توس��عه ص��ادرات 
نیز به بانک ه��ای عامل اجرای طرح 

اضافه شده اند. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت بع��د از پایان 
مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد 
بانک ه��ا در م��ورد اج��رای قان��ون 
مذک��ور و با توجه ب��ه امکان تأمین 
مناب��ع در مرحل��ه بعدی نس��بت به 
مازاد  پرونده های  افزایش سقف های 
بر مراح��ل اول، دوم و س��وم اتخاذ 

تصمیم خواهد شد.  

بانک مرکزی ابالغ کرد

بخشودگی سود تسهیالت تا سقف ۲۵میلیون تومان توسعه انواع خدمات ارزی در بانک  پاسارگاد
اقبال بانک  پاسارگاد در بین بانک های 
خارجی برای آغاز و گسترش همکاری

عملکرد مطلوب بانک پاسارگاد در سال های فعالیت، باعث 
ش��ده جایگاه مطل��وب و شایس��ته ای را در صحنه بانکداری 

بین المللی از آن خود کند. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، خس��رو رفیعی 
مش��اور مدیرعامل و مدی��ر روابط عمومی ای��ن بانک ضمن 
تأکی��د بر ای��ن مطلب گفت: ب��ا توجه به عملک��رد مطلوب 
بانک پاس��ارگاد طی س��ال های گذش��ته، ضمن آنکه جایگاه 
این بانک در بین بانک های خارجی مس��تحکم تر شده است، 
بس��یاری از بانک های دیگر نیز همکاری خود را با این بانک 

آغاز کرده اند. 

وی ادامه داد: از این رو بانک پاسارگاد همانند گذشته، برای 
ارائه کلیه خدم��ات ارزی از جمله گش��ایش انواع اعتبارات 
اس��نادی دیداری و مدت دار، حوالجات ارزی، خریدوفروش 
و افتتاح حساب های ارزی و همچنین صدور ضمانتنامه های 
ارزی و خدمات مربوط به صادرات کاال در خدمت هم میهنان 

گرامی است. 
رفیعی تصریح کرد: در همین راستا بانک پاسارگاد آمادگی 
گش��ایش اعتبار اس��نادی دیداری را برای کلی��ه گروه های 
دارای ثبت سفارش با نوع تأمین ارز متقاضی و نوع عملیات 
بانکی براس��اس بخشنامه بانک مرکزی دارد. وی در توضیح 
ای��ن خدمت ادام��ه داد: می��زان پیش پرداخت ک��ه حداقل 
آن ۱۰درصد مبلغ اعتبار اس��نادی خواه��د بود، با توجه به 
وضعیت اعتباری متقاض��ی تعیین و بر مبنای نرخ هر دالر، 
معادل ۳۶ هزار ریال به صورت علی الحساب هنگام گشایش 

اعتبار دریافت خواهد شد. 
وی خاطرنش��ان کرد: بدیهی اس��ت ف��روش ارز در زمان 
معامله اسناد در این گونه موارد توسط بانک مرکزی بر مبنای 
۱۰۰ درصد وجه اس��ناد به ن��رخ روز ارز آزاد یا نرخ ارز آزاد 
در روز ص��دور گواه��ی ثبت آماری  )هر کدام کمتر باش��د( 
و به ش��رط عدم گذش��ت بیش از ش��ش ماه از تاریخ تأیید 
گواهی ثب��ت آماری صورت خواهد پذیرف��ت و بدین ترتیب 
واردکنندگ��ان در مقاب��ل نوس��ان نرخ ارز پوش��ش الزم را 

خواهند داشت. 
هم وطنان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، به یکی 
از شعبه های بانک پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه کنند یا 
با مرکز مش��اوره و اطالع رسانی این بانک به شماره ۸۲۸۹۰ 

تماس حاصل فرمایند. 
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خبرنــامه

رشد اندک قیمت دالر
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر امریکا را ۳.۷۵۹ تومان و هر 
قطعه تمام بهار آزادی طرح جدی��د را ۱.۲۰۸.۳۵۰ تومان تعیین 
کردند که نش��ان دهنده رشد اندک نرخ دالر و افزایش قیمت سکه 
طرح جدید اس��ت. هر ی��ورو در بازار آزاد ته��ران ۴.۱۸۳ تومان و 
ه��ر پوند نیز ۴.۸۷۰ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۶۶۵.۵۰۰ تومان و هر ربع س��که ۳۷۸.۵۰۰ تومان فروخته ش��د. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۷۵۶دالر آمریکا

۴.۰۶۴یورو اروپا

۴.۷۰۷پوند انگلیس

۱.۰۳۳درهم امارات

۱.۰۵۳لیر ترکیه

۵۸۴یوان چین

۳۵ین ژاپن

۲.۹۲۱دالر کانادا

۳.۸۲۶فرانک سوئیس

۱۲.۳۵۰دینار کویت

۱.۰۰۵ریال عربستان

۳۲۰دینار عراق

۷۰روپیه هند

۸۹۰رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۱۴.۸۰۰مثقال طال

۱۱۸.۸۵۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۹۳.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۲۳.۰۰۰سکه طرح جدید

۷۰۱.۰۰۰نیم سکه

۳۹۰.۰۰۰ربع سکه

۲۵۱.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دیه ۲۱۰میلیون تومانی برای کارگران معدن آزادشهر
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ب��ه  منته��ی  هفت��ه  معام��ات  پای��ان   در 
ب��ا  کل  ش��اخص   ،۹۶ اردیبهش��ت ماه   ۲۰
۱۵۸ واح��د افزایش نس��بت به هفت��ه قبل، به 
رق��م ۸۰۱۲۷ واحد رس��ید. صعود ب��ه کانال 
۸۰ ه��زار واحدی در ش��رایطی رق��م خورده 
اس��ت که به نظر می رس��د بورس ته��ران فاز 
اصاحی و اس��تراحت خود را ب��ه پایان برده و 
با اتمام این فرآیند، ش��اهد هجوم خریداران و 
طرفداران رشد بازار به مواضع عرضه کنندگان 
بازار س��هام بودیم ک��ه در نهایت به فتح کانال 
۸۰ ه��زار واحدی و موفقیت آمیز بودن عملیات 
خری��داران و س��رمایه گذاران در این بخش از 
فعالیت های اقتصادی منجر شد. از سوی دیگر 
و از ابتدای سال جاری و با افزایش امیدواری ها 
نس��بت به بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور در 
س��ال جاری، طیف وسیعی از مردم و صاحبان 
سرمایه به سوی بورس تهران هجوم آورده و با 
خرید س��هام شرکت ها، به ایجاد رونق و خروج 
از رکود در بازار س��هام کشور یاری رسانده اند. 
در عی��ن حال کمتر از ی��ک هفته به انتخابات 
ریاس��ت جمهوری باقی مان��ده و همگام با گرم 
ش��دن تنور انتخاب��ات ش��اهد گمانه زنی های 
مختلفی در بازار س��هام هس��تیم. در این بین 
خریداران س��هام در روزه��ای منتهی به پایان 
اردیبهش��ت ماه با نگاهی مثبت به آینده بازار، 

ت��داوم روند فعل��ی را پیش بین��ی می کنند و 
فروشندگان س��هام در روزهای اخیر، به دنبال 
تغییر رئیس دولت آینده هستند. گرچه تا این 
جای کار زور خریداران س��هام به فروشندگان 
آن چربی��ده اس��ت و انتظار رون��ق برای هفته 

پیش رو، می تواند منطقی باشد. 

رشد 198 درصدی ارزش معامالت
در معامات هفته گذشته، شاخص بازار اول 
با ۳۲۰ واحد افزایش به رقم ۵۵۷۲۵ واحد بالغ 
شد و ش��اخص بازار دوم با ۸۴۹ واحد کاهش 
عدد ۱۷۶۹۰۴ واحد را تجربه کرد و به ترتیب 
با ۰/۶درصد افزایش و ۰/۵  درصد کاهش نسبت 
به هفته قبل مواجه ش��دند. در پنج روز کاری 
چهارمین هفته س��ال ۹۶، ارزش کل معامات 
اوراق بهادار به ۳۵۶۱۳ میلیارد ریال بالغ ش��د 
که نس��بت به هفته قب��ل ۱۹۸ درصد افزایش 
یافته اس��ت. در ضمن تع��داد ۱۰۵۰۳ میلیون 
ان��واع اوراق بهادار در بی��ش از ۳۶۱ هزار دفعه 
م��ورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۸۳ درصد 
افزای��ش و ۳ درصد کاهش را نس��بت به هفته 
گذش��ته تجرب��ه ک��رد. برای��ن اس��اس تعداد 
۳ میلیون ۴۰۰ هزار برگه اوراق بدهی به ارزش 
بیش از ۳۳۶۰ میلیارد ریال معامله ش��د. این 
درحالی اس��ت که تعداد ۱۲ میلی��ون واحد از 
صندوق های س��رمایه گذاری قاب��ل معامله در 
بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۳۸ میلیارد 
ریال م��ورد معامله قرار گرف��ت و به ترتیب با 

۲۳ درصد و ۲۶ درصد کاهش نس��بت به هفته 
گذشته همراه شد. 

محصوالت کاغذی در صدر صنایع 
فرابورسی

س��ومین هفته معاماتی فرابورس ایران در 
اردیبهش��ت ماه با ثبت دادوس��تد یک هزار و 
۵۶۰میلی��ون ورقه به��ادار در ۱۶۷ هزار دفعه 
ص��ورت گرف��ت ک��ه ارزش این دادوس��تدها 
۷ ه��زار و ۴۳۵میلی��ارد ریال ب��ود. در هفته 
معامات��ی منته��ی ب��ه ۲۲ اردیبهش��ت ماه 
ش��اخص کل در آخرین روز کاری در س��طح 
۹۲۴ واحدی ایس��تاد و یک درصد نسبت به 
روز انتهایی هفته پیش��ین اف��ت کرد، اگرچه 
از ابتدای س��ال بازدهی آیفکس به ۵.۴ درصد 
رس��ید. معامات بازارهای فرابورس ایران نیز 
در حالی هفته پیش ادام��ه یافت که بهترین 
عملکرد در رش��د حجم معامات را به ترتیب 
بازارهای اول و شرکت های کوچک و متوسط 
کس��ب کردن��د. ب��ازار SME همچنین تنها 
بازاری بود که با افزایش ارزش دادوس��تدها و 
تعداد دفعات معامات در میان س��ایر بازارها 
روبه رو ش��د. در این بازار ۲۰۰ میلیون س��هم 
ب��ه ارزش ۹ میلی��ارد ریال م��ورد مبادله قرار 
گرفت که در مقایس��ه با ارقام هفته پیش��ین 
به ترتیب افزایش ۲۸۷، ۱۷۰ و ۳۰۰ درصدی 
حج��م، ارزش و تع��داد دفع��ات معامات را 
نش��ان می داد. در مجم��وع بازاره��ای اول و 

دوم نیز ۸۱۸ میلیون س��هم به ارزش ۲ هزار 
و ۴۵۳ میلیارد ریال مبادله ش��د که بازار اول 
ب��ا افزایش حجم اما با کاهش ارزش معامات 
روب��ه رو ش��د. هفته قب��ل همچنی��ن ارزش 
معام��ات خرد بازار س��هام ش��امل معامات 
 SME بازاره��ای اول، دوم، پای��ه، مش��تقه و
به ۳ هزار و ۲۰۹ میلیارد ریال رس��یدکه گروه 
محص��والت کاغ��ذی ب��ا ارزش معاماتی به 
میزان ۳۴۹ میلیارد ریال، س��هم ۱۱ درصدی 
از ارزش کل معام��ات را در اختی��ار گرفت و 
درص��در این بازار ایس��تاد. گروه های  »فلزات 
اساسی«،  »محصوالت غذایی و آشامیدنی به 
ج��ز قند و ش��کر« و  »انبوه س��ازی، اماک و 
مستغات« در رده های دوم تا چهارم صنایعی 
ک��ه باالترین ارزش معام��ات را ثبت کردند، 
ایس��تادند. در بازار ابزارهای نوین مالی نیز در 
حالی معامله ۱۸ میلیون ورقه به ارزش حدود 
۴ ه��زار میلیارد ریال ثبت ش��د که برخاف 
اوراق بده��ی و صندوق های س��رمایه گذاری 
قاب��ل معامل��ه، تنها اوراق گواهی تس��هیات 
مس��کن بود ک��ه ب��ا افزایش حج��م و ارزش 
معامات همراه شد. درج نماد شرکت سیمان 
سفید ارومیه در تابلوی رشد بازار شرکت های 
کوچ��ک و متوس��ط و انج��ام عرض��ه عمده 
۲۸.۴ درصد از اوراق اجاره شرکت واسط مالی 
در نماد »صایت��ل۲۴« در بازار ابزارهای نوین 
مالی نی��ز مهم ترین رخدادهایی هس��تند که 

هفته پیش در فرابورس ایران رقم خوردند. 

خریداران سهام به تداوم و فروشندگان سهام به تغییر دولت فعلی می اندیشند

هجوم طرفداران رشد بازار سهام به مواضع عرضه کنندگان

بازار بورس تهران از روز ش��نبه تا چهارش��نبه 
هر هفته فعال اس��ت. از ای��ن رو ابتدای هر هفته، 
تحلیل هفتگی ارائه می ش��ود. این تحلیل بیشتر 
جنبه اطاع رس��انی و آم��وزش دارد. ابتدای هفته 
گذش��ته مدیر ام��ور حقوقی و انتظامی س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار از ش��کایت این سازمان علیه 
گردانندگان ۳۷س��ایت و ۴ سایت اینترنتی در پی 
گزارش های رس��یده از س��وی افراد فعال در بازار 

سرمایه خبر داد. این حرکت اجرایی سازمان بورس 
باعث دلگرمی و شفاف سازی می شود و همان گونه 
که مدام در سلس��له مقاالت گذشته ذکر شد امید 
اس��ت این پیگری تداوم داش��ته باشد. با توجه به 
حرکت های مطمئن بازار س��هام نمره مطلوبی را 
می توان به دولت فعل��ی داد. این دولت تاکنون با 
نظم اقتصادی و رویکردی علمی توانسته موقعیت 
کان کشور را به مرحله تثبیت برساند. امید است 
در چهار سال آتی رئیس جمهور بعدی اقتصاد خرد 
را هدف قرار دهد. در حیطه بین الملل همان گونه 

که انتظار می رفت روس��یه و عربستان دو شریک 
و رقی��ب راهب��ردی حمای��ت خ��ود را از تثبیت 
می��زان تولید نفت اعام کردند اما طبق تحلیل ها 
این همکاری س��بب توقف موقت قیمت نفت در 
یک محدوده خاصی می ش��ود. پس از آن بازار به 
ش��ایعات و اخبار اوپک واکنش نشان می دهد اما 
در میان مدت نگاه عمده بازار به اعام میزان ذخایر 
نفتی آمریکاست. هر نوع نوسان در ماه های آتی در 
قیمت نف��ت می تواند بودجه های عمرانی دولت را 
ه��دف قرار دهد. با توجه به کاهش س��طح درآمد 

دولت از فروش نفت، امید اس��ت که به زودی عدم 
وابستگی اقتصاد از نفت را جشن بگیریم. 

تحلیل هفته پیش رو... 
طب��ق تحلی��ل مق��االت گذش��ته، جری��ان 
نقدینگ��ی در یک م��اه اخیر وارد بازار ش��د و 
در حال حاضر به آرامی از بازار س��هام در حال 
خروج اس��ت. هرچند قله ۸۰ هزار واحدی رؤیا 
نیست، اما این هیجان با تب انتخابات فروکش 
می کند. امید اس��ت آنانی که علمی وارد بازار 

شدند به اهداف مورد نظر رسیده باشند. 

حسین پناهیان، کارشناس ارشد بازار سرمایه 
و مدیرعام��ل س��ابق ب��ورس کاالی ای��ران در 
پاس��خ به س��وال اخبار پولی مالی در خصوص 
مهم ترین اولویت های اقتصادی در حوزه بورس 
که الزم اس��ت مورد توج��ه دولت جدید پس از 
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم قرار بگیرد، 
گفت: بازار سرمایه به عنوان یکی از پیشران های 
توسعه اقتصادی در بخش های مختلف از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت که دولت دوازدهم باید 
اهتمام ویژه ای در این زمینه داش��ته باشد. وی 
افزود: تغییر در فلسفه وجودی بازار سرمایه و به 
تعبیر دیگر یک پارادایم شیفت، به این معنا که 
به جای اقتصاد بانک محور به اقتصاد بازارمحور 

به بازار س��رمایه نگاه شود این امر یک شعار به 
دور از واقعیات اقتصاد نمی تواند باشد زیرا بازار 
سرمایه در عرصه اقتصاد به عنوان تأمین کننده و 
تجهیز کننده سرمایه، باید از عمق و کارایی الزم 
برخوردار باش��د تا این تغییر در فلسفه وجودی 
بازار س��رمایه در ارکان مختلف اقتصادی شکل 
بگیرد و این بازار قابلیت سریع ترین و ساده ترین 
روش های تأمین مال��ی را در اختیار بخش های 
مختلف اقتص��اد اعم از صنعت و خدمات فراهم 
کن��د. پناهی��ان از افزای��ش ش��فافیت به عنوان 
دومین اولوی��ت دولت دوازدهم در حوزه بورس 
نام برد و افزود: عمق بخش��یدن به بازار سرمایه 
در گ��رو افزایش ش��فافیت و اعتم��اد ذی نفعان 

و همچنی��ن تعامل دوس��ویه و به بی��ان دیگر 
دیال��وگ س��ازنده بین بازار س��رمایه و س��ایر 
بخش های مختل��ف اقتصاد اس��ت و نمی تواند 
مونولوگ و خواست های یکسویه از هر دو طرف 
باش��د. مدیرعامل س��ابق بورس کاالی ایران در 
ادام��ه با تأکید بر توس��عه ابزارهای متنوع مالی 
برای س��لیقه ها و خواس��ته های متنوع از سمت 
بخش سرمایه گذار و بخش سرمایه پذیر تصریح 
ک��رد: کش��ورهای صنعتی س��ال های متمادی 
اس��ت که این ابزارها را توسعه داده و در زمینه 
تکام��ل آنها تاش کرده اند، م��ا نیز می توانیم با 
بومی س��ازی آنها و توسعه فرهنگ بازار سرمایه 
برای س��لیقه های متف��اوت و متکثر گامی مؤثر 

برداری��م. وی پذیرفتن مکانیزم بازار و احتراز از 
دخالت در قیمت گذاری دستوری و نظایر اینها 
را از مواردی دانس��ت که دول��ت جدید باید به 
آن توج��ه ویژه کند. پناهی��ان همچنین درباره 
نهاد ناظر در بازار س��رمایه نیز تصریح کرد: نهاد 
ناظ��ر باید به جایگاه واقعی خود بازگردد و امور 
اجرایی حسب قانون بازار سرمایه به ارکان بازار 
تفویض ش��ود. این کارشناس ارشد بازار سرمایه 
درب��اره موانعی که بر س��ر راه ب��ازار بورس قرار 
دارد، گف��ت: ب��رای رفع گلوگاه ه��ا و تنگناهای 
عم��ده ای که مانع توس��عه بازارمی ش��وند باید 
بازنگری جدی و اساس��ی در قانون بازار سرمایه 

انجام شود. 

حمیدرضا دانش کاظم��ی، عضو هیأت مدیره 
کان��ون کارگزاران ب��ورس اوراق به��ادار گفت: 
اقدام��ات مدیریت��ی که طی چهار س��ال اخیر 
انجام شده است از آرزوهای دیرینه فعاالن بازار 
سرمایه بود. این اصاحات نیازمند خطرپذیری 
و ش��جاعت اس��ت که مدیران فعلی از آنجایی 
که از جنس بازار س��رمایه هستند و در گذشته 
نیز در نهادهای مرتبط با بازار س��رمایه فعالیت 
می کردند، این ش��جاعت را داشتند. به گزارش 
س��نا، حمیدرضا دانش کاظم��ی گفت: اقدامات 
مدیریت��ی چهار س��ال اخیر س��ازمان بورس از 
آرزوه��ای دیرین��ه بازیگ��ران بازار س��هام بود. 
کنترل تورم، تس��هیل معام��ات و رفع قوانین 
زائد، توس��عه زیرس��اخت ها، ورود اوراق خزانه 
به بازار س��رمایه و ورود س��رمایه گذار خارجی 
از مهم ترین دس��تاوردهایی ب��وده که در چهار 

س��ال اخیر باعث رشد و توس��عه بازار سرمایه 
ش��ده اس��ت. حمیدرضا دانش کاظم��ی، عضو 
هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار 
با اش��اره به اینکه در چند سال اخیر اتفاق های 
خوب در بازار س��رمایه کم نبوده اس��ت، گفت: 
نخستین اتفاق مثبت به ویژه در دوران مدیریت 
جدید س��ازمان بورس تغییر رویک��رد مدیران 
سازمان است که به طور جدی به دنبال تسهیل 
معامات هستند. وی با اشاره به برنامه ریزی ها 
ب��رای تغییر قواع��د و مقررات دس��ت و پاگیر 
بازار س��رمایه با رعای��ت چارچوب های قانونی، 
اظهار داشت: براس��اس برنامه ریزی ها بسیاری 
از قوانی��ن محدود کننده بازار س��رمایه در حال 
حذف است. مدیرعامل کارگزاری آتیه در ادامه 
با اش��اره به توس��عه زیرس��اخت ها، ادامه داد: 
زیرس��اخت ها در حال اصاح هستند و سامانه 

به روز ش��ده توس��ط آتوس قرار اس��ت از نیمه 
دوم سال راه اندازی ش��ود. این کارشناس بازار 
سرمایه با تأکید بر اینکه اصاحات زیرساختی 
پایه های بازار س��رمایه را محکم می کند، تأکید 
کرد: اگر ریشه یک درخت محکم و سالم باشد، 
میوه ه��ای خوبی ه��م می دهد. ب��ه گفته وی، 
تصمیم های مدیریتی که طی چهار س��ال اخیر 
انجام شده است از آرزوهای دیرینه فعاالن بازار 
سرمایه بود. این اصاحات نیازمند خطرپذیری 
و ش��جاعت اس��ت که مدیران فعلی از آنجایی 
که از جنس بازار س��رمایه هستند و در گذشته 
نیز در نهادهای مرتبط با بازار س��رمایه فعالیت 
می کردند، این شجاعت را داشتند. وی در ادامه 
به برجام اش��اره کرد و افزود: برجام باعث ش��د 
برخ��ی صنایع بزرگ و تأثیر گذار بازار س��رمایه 
که از وزن قابل توجهی برخوردارند، از تسهیل 

رواب��ط خارجی اس��تفاده کنن��د. از جمله این 
صنایع، خودروس��ازها هستند که همکاری های 
مش��ترک با خودروس��ازان خارج��ی را تجربه 
می کنند ک��ه برای آینده صنعت بس��یار اتفاق 
مثبت��ی اس��ت و تبعات آن برای بازار س��رمایه 
نیز مثبت خواهد بود. دانش کاظمی با اشاره به 
اینک��ه برخی صنایع به دلیل تحریم ها آس��یب 
دیدند، گفت: صنعت بانکداری در دوران تحریم 
از اس��تانداردهای جهانی فاصله گرفت و پس از 
برجام برای رسیدن به استانداردهای بین المللی 
آس��یب جدی به این صنعت و سهامداران وارد 
شد که البته این آسیب با تکمیل چرخه برجام 
اصاح خواهد شد. در این میان با کمک برجام 
و استاندارد س��ازی صورت های مالی بانک ها در 
بلند م��دت صنعت بانکداری به مس��یر خود باز 

خواهد گشت. 

تصمیم های مدیریتی چهار سال اخیر، آرزوی دیرینه فعاالن بازار سرمایه

تحلیل هفتگی بازار بورس تهران 

قانون بازار سرمایه نیاز جدی به بازنگری دارد

خبر

توصیه امنیتی به معامله گران برخط در بورس
یک متخصص امنیت س��ایبری در توصیه ب��ه معامله گران 
برخط در بورس گفت: س��هامداران حساب کاربری خود را در 
اختیار افراد دیگر قرار ندهند و رمز عبوری که انتخاب می کنند 
نیز از پیچیدگی های کافی برخوردار باش��د. احمد س��حرخیز 
در گفت وگو با تس��نیم با اش��اره به اینکه امنیت س��ایبری و 
سیس��تم های فناوری اطاعات امروزه موضوع بس��یار مهمی 
اس��ت، گفت: امروزه در دنیا ش��اهد توسعه فناوری اطاعات و 
سیستم های رایانه ای هستیم که بر این اساس حمات سایبری 
و سوء استفاده های مشابه در دنیای واقعی نیز در این زمینه بسیار 
رایج شده است و روز به روز گسترده تر می شود. نماینده سازمان 
بورس در امور نظارت بر امنیت فناوری اطاعات بازار س��رمایه 
افزود: البته تفاوت حمات و سوءاس��تفاده های فضای سایبری 
نسبت به دنیای واقعیت پیچیدگی آنهاست که امکان شناسایی 
و پیشگیری از آنها را سخت و دشوار کرده است. سحرخیز در 
عین حال افزود: معامله گران زمانی که از یک سامانه و وب سایت 
استفاده می کنند حتماً دقت کنند که آدرس https باشد که 
این موضوع بدین معنی است که اطاعات کامپیوتر تا سامانه 
رمز شده و کسی اطاعات آنها را نمی تواند رصد و شنود کند. 
این متخصص امنیت سایبری افزود: از سوی دیگر معامله گران 
روی هر لینکی برای ورود به سامانه معامات برخط خود کلیک 
نکنند و برای این منظور حتماً از طریق سایت کارگزاری خود 

اقدام کنند تا دچار حمات کاهبرداری نشوند. 

فرآیند بازگشایی نماد بانک صادرات در 
حال انجام است

رئی��س اداره نظارت بر ناش��ران بورس��ی س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: در راس��تای بازگش��ایی نماد بانک صادرات 
ای��ران »وبصادر« با همکاری این بانک مقدمات الزم به مرحله 
اجرا درآمده اس��ت. علی بیگ زاده، اف��زود: بانک صادرات ایران 
توضیح الزم در خصوص مطالبات را به س��ازمان بورس ارسال 
کرده اس��ت که پس از بررس��ی اطاعات از سوی اداره نظارت 
بر ناشران بورس��ی زمینه بازگشایی »وبصادر« فراهم می شود. 
این مقام مسئول همچنین درباره دالیل توقف نماد چند بنگاه 
اقتصادی دیگر در بورس نیز توضیحاتی ارائه کرد. بانک صادرات 
ایران به عنوان بزرگ ترین بانک بورسی کشور، سال گذشته در 
راستای شفاف سازی خود، مبادرت به تهیه و ارائه صورت های 
مالی براس��اس اس��تانداردهای بین المللی IFRS کرده است. 
پی��ش از این نیز مدیرعامل بانک صادرات ایران بر پیش��گامی 
بانک متبوعش برای شفاف سازی صورت های مالی تأکید کرده 
که این اقدام ارزشمند، تحسین و تقدیر مدیران اقتصادی کشور 
را در پی داش��ته اس��ت. به باور کارشناسان بانکی و بورسی، با 
توجه به گش��ایش های صورت گرفت��ه در عرصه بین المللی و 
برخورداری بانک صادرات ایران از بزرگ ترین ش��بکه بانکی در 

خارج از کشور، بهبود ارزش سهام این بانک قطعی است. 

کوچک ترین سهامداران بازار سرمایه 
معرفی شدند

مدیری��ت امور ناش��ران ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه )سمات(، فهرست کوچک ترین 
سهامداران بازار سرمایه را تا پایان فروردین ۹۶ منتشر کرد. 
جدیدترین آمار ها نش��ان می دهد که در ماه گذشته ۱۸ کد 
س��هامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است. فاطمه 
علی آبادی دو روزه از علی آباد، کوچک ترین نوزادی است که 
فروردین ماه کد سهامداری خود را از شرکت سپرده گذاری 
مرک��زی دریافت کرده اس��ت. والدین مایا م��رادی از تهران 
و آوا پارس��ای صدیق از اهواز با دریافت کد س��هامداری در 
سومین روز تولد، سیدنویان ولد ساروی از ساری و بنیامین 
کریم��ی از تبریز در هفتمین روز تولد، محمد طا ها دهقانی 
از اصفهان و س��امینا براتی از کرج در دهمین روز تولد برای 
نوزادان خود کد س��هامداری دریافت کردند تا در رتبه های 

بعدی کوچک ترین سهامداران بازار سرمایه قرار گیرند. 

کاهش میزان مصرف در آمریکا بازارهای 
آسیا را زمین زد

کاه��ش میزان مصرف در آمریکا موجب نگرانی در بازارهای 
آسیایی و کاهش شاخص ها در این منطقه شد. افزایش قیمت 
س��هام ام��اک و مس��تغات و کاالهای لوک��س موجب افت 
شاخص آسیا - پاسیفیک ش��د درحالی که شاخص ها در بازار 
ژاپن، استرالیا و کره جنوبی نیز روند نزولی را به ثبت رساندند. 
نگرانی از اینکه مردم آمریک��ا از خرید کاالهای مصرفی عقب 
نش��ینی کنند و صرفه جویی را اولویت خود قرار دهند موجب 
افت ش��اخص اس اندپی آمریکا ش��د درحالی که قیمت طا با 
افزایش همراه شد و نفت نیز با هر بشکه ۴۸ دالر معامله شد. 
کاهش میزان خرید مردم از فروشگاه های زنجیره ای در آمریکا 
نگرانی های اقتصادی را در این کش��ور تشدید کرد و ناامیدی 
نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی عمیق تر شد. در واقع می توان 
گفت کاهش استقبال مردم از خریدهای روزانه حتی با وجود 
تعطیلی های گذشته موجب شد کارشناسان اقتصادی به نتایج 
جدیدی نسبت به اقتصاد این کشور برسند. از سوی دیگر، بازار 
س��رزمین چین بدترین روند کاری را در س��ال جدید به ثبت 
رس��اند و در این م��دت در حدود ۵۶۰ بیلی��ون دالر از ارزش 
 بازار این منطقه کاس��ته ش��د. در بازارهای آس��یایی، شاخص 
آسیا - پاسیفیک با کاهش ۰.۴ درصدی همراه شد و در سوی 
دیگر، ش��اخص تاپیکس ژاپن افت ۰.۷ درصدی را از آن خود 
کرد. اس اند پی اس��ترالیا افت یک درصدی داشت درحالی که 
شاخص اصلی بورس کره جنوبی با کاهش ۰.۵ درصدی همراه 
شد. شانگهای چین افزایش ۰.۴ درصدی داشت و شاخص یورو 

استاکس نیز ۰.۵ درصد منفی شد. 

 ارزش اپل در وال استریت از 
8۰۰ میلیارد دالر عبور کرد

ش��رکت اپل نخس��تین شرکت آمریکایی ش��د که سرمایه 
ب��ازارش به بیش از ۸۰۰ میلیارد دالر رس��ید. س��رمایه بازار 
اپ��ل بیش از دو س��ال قبل از ۷۰۰ میلی��ارد دالر عبور کرده 
بود. سهام سازنده آیفون امسال ۳۳درصد و از زمان انتخابات 
آمریکا در نوامبر، حدود ۵۰درصد رشد کرده است. این شرکت 
حدود ۴درصد از ۲۱.۷ تریلیون دالر سرمایه بازار در شاخص 
»اس اند پی ۵۰۰« را تش��کیل می دهد. اپل در سپتامبر سال 
۲۰۱۲ ح��دود ۴.۹ درص��د از »اس اند پی ۵۰۰« را تش��کیل 
می داد اما به دلیل رش��د بیش از ۷درصدی این ش��اخص در 
س��ال جاری، سهم این شرکت کوچک تر شده است. اگر رشد 
اپل به همین منوال ادامه پیدا کند، سرمایه بازار این شرکت 

امسال از سطح یک تریلیون دالر عبور می کند. 

رئیس دولت دوازدهم نقش بازار سرمایه 
در بودجه را پررنگ کند

یک کارش��ناس بازار س��رمایه می گوید که در سال های 
گذش��ته این باور در کش��ور ما وجود نداش��ت که یکی از 
محوره��ای اصلی ب��ازار س��رمایه، تأمین مالی اس��ت. او 
معتقد اس��ت رئی��س دولت دوازدهم بای��د در بودجه  های 
س��االنه و برنامه پنج س��اله نقش بازار س��رمایه را پررنگ 
کن��د. ابوالفضل ش��هرآبادی در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
اینکه رئیس جمهور دول��ت دوازدهم باید چه برنامه هایی 
برای بازار س��رمایه داشته باشد، گفت: رئیس جمهور باید 
وزیری برای وزارت اقتصاد انتخاب کند که از بازار سرمایه 
ش��ناخت داش��ته باش��د. آن وزیر به بازار مح��وری توجه 
داشته باشد البته دو وزیر اقتصاد اخیر یعنی علی طیب نیا 
و سیدش��مس الدین حس��ینی  این طور بوده اند. وی ادامه 
داد: کارکرد بازار س��رمایه عمدتا تأمین مالی است ولی در 
س��ال های گذش��ته این باور در کشور ما وجود نداشت که 
یکی از محورهای اصلی بازار س��رمایه، تأمین مالی است و 
در نتیجه ما عمدتا در ایران بانک محور بودیم و توجه وزیر 
 درب��اره تأمین منابع ۸۰ الی ۹۰ درص��د روی بازار پول و 
۱۰ ال��ی ۲۰ درص��د روی بازار س��رمایه بوده اس��ت. این 
کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: اگر شرایطی پیش بیاید 
که نسبت عملکرد بازار پول به بازار سرمایه ۵۰ - ۵۰ شود 
یا حتی ۶۰ به ۴۰ ش��ود، هم به نفع بازار سرمایه و هم به 
نفع کل کشور و صنعت است. شهرآبادی تأکید کرد: توجه 
کنید که منظور ما این نیس��ت که به بازار سرمایه چیزی 
بدهند، بلکه قرار اس��ت از بازار س��رمایه چیزی بخواهند. 
باید از بازار س��رمایه تأمین مالی صورت پذیرد. از سازمان 
بورس باید خواس��ت ابزارها و نهادها را متنوع کند و حجم 
تأمین مالی را از طریق بازار سرمایه هر سال ۲۵ درصد باال 
ببرد. الزمه این کار، فشار آوردن به مسئوالن بازار سرمایه 
و همچنین همکاری و کمک به آنهاست. دولت جدید باید 
فرآیند وضع قوانین و مقررات الزم را فراهم س��ازد. وی در 
پاس��خ به اینکه آیا موضوعی هس��ت که نیاز باشد رئیس 
جمهور مس��تقیماً برای ساماندهی اش ورود کند، گفت: در 
بودجه  های س��االنه و برنامه پنج ساله که تصویب می شود 
باید بازار س��رمایه را پررنگ کرد. اگر اینطور شود به مدت 
پنج س��ال همه مجبور هستند طبق آن برنامه پیش روند. 
عمده نقش رئیس جمهور در برنامه پنج ساله و بودجه های 
ساالنه است که می تواند نقش پررنگی را برای بازار سرمایه 
داشته باشد. این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه 
به نظر ش��ما چرا هیچ ی��ک از کاندیداه��ا تاکنون درباره 
بازار س��رمایه هیچ برنامه ای ارائه ندادند و صحبت خاصی 
نداش��تند، اظهار کرد: بیشتر کاندیداها درباره بازار سرمایه 
دید کارشناس��ی ندارند. برخی از آنها درباره بازار سرمایه 
اطاع��ات اندکی دارند ول��ی یک یا دو نف��ر از آنها چون 
درگی��ر این موض��وع بوده  اند، مقداری در ای��ن رابطه دید 
دارند. در تمام دوره ها کاندیداها اقتصاددان نیس��تند، بلکه 
تنها از سیاس��یون هستند و سیاس��یون هم دیدی درباره 
بازار س��رمایه ندارند و این بازار را نمی شناسند. شهرآبادی 
در پاس��خ به اینکه به نظر ش��ما بازار س��رمایه چه مقدار 
ظرفیت اشتغال زایی دارد، اینکه برخی از آقایان می گویند 
می خواهند ۵میلیون ش��غل ایجاد کنند بازار س��رمایه چه 
مقدار از این ۵میلیون ش��غل می تواند سهم داشته باشد؟ 
گفت: ش��غل وقتی ایجاد می ش��ود که صنعت توسعه پیدا 
کند و صنعت وقتی توس��عه پیدا می کن��د که منابع مالی 
در اختیار آن قرار گیرد و منابع مالی وقتی در اختیار قرار 
می گیرند که بازار پول و بازار سرمایه هر دو قوی باشند. 

بازار سرمایه به جایگاه اصلی خود 
بازگشت

اص��اح نحوه عرضه های اولیه )اجرای بوک بیلدینگ( از 
مهم ترین اتفاق های بازار س��رمایه در س��ال های اخیر بود. 
فردی��ن آقابزرگ��ی، مدیرعامل کارگزاری بان��ک آینده در 
گفت وگو با س��نا، با اش��اره به اینکه تغیی��ر عرضه اولیه و 
اجرای بوک بیلدینگ اتفاق مهمی برای ش��فافیت بیشتر 
بازار سرمایه بود، افزود: با روش بوک بیلدینگ بسیاری از 
ایرادات گذشته در عرضه های اولیه برطرف شده و تأثیرات 
مثبت این روش بر ش��فافیت بازار س��رمایه افزوده اس��ت. 
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده درباره سایر دستاورد های 
س��ال های اخیر بازار س��رمایه گفت: قانونمند کردن نظام 
اس��تفاده از دارایی ه��ا و نوع س��رمایه گذاری صندوق های 
صندوق ه��ای  پرتف��وی  س��اماندهی  س��رمایه گذاری، 
س��رمایه گذاری با درآمد ثابت با تکالیف س��ازمان بورس، 
انتش��ار اوراق خزانه کنترل ش��ده، توس��عه بازار بدهی و 
معرفی ابزار های مالی جدید اتفاق های مهم بازار س��رمایه 
بود. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این اقدامات 
در عرصه بازار س��رمایه می تواند نقش مهمی در توس��عه 
بورس داشته باشد، تأکید کرد: نتیجه تصمیم ها و کارهای 
س��ازمان بورس در این دوران، بازگش��ت بازار س��رمایه به 
جایگ��اه واقعی خود در اقتصاد ب��ود. مدیرعامل کارگزاری 
بان��ک آینده ادام��ه داد: پیش از این در ش��رایط رکودی 
یا ش��رایطی که مولفه ای برای رش��د وجود نداشت شاهد 
بازدهی ه��ای عجیب در ب��ازار بودیم اما ام��روز با افزایش 
س��طح دانش مالی به نقطه ای رس��یدیم که بازار سرمایه 
به آینه دقیق تر وضعیت اقتصادی تبدیل ش��ده است. این 
کارشناس بازار س��رمایه به توسعه نرم افزاری بازار سرمایه 
اش��اره کرد و گف��ت: اقدامات مثبتی برای اصاح س��امانه 
معامات در دس��ت انجام است و هرچند سامانه معاماتی 
بازار س��رمایه نس��بت به ۱۰ سال گذش��ته به روز تر شده 
اس��ت، اما هنوز باید برای همس��ویی، همراهی و تناس��ب 
نرم افزار معاماتی با حجم و گردش معامات تاش ش��ود. 
آقابزرگی در ادامه به بازبینی و تس��هیل قوانین اشاره کرد 
و گفت: بازبین��ی در قانون تجارت، اصاح و ابداع قوانینی 
مثل رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی یکی 
از بهترین و پربازده ترین اقدامات چهارس��اله گذشته بوده 
اس��ت. وی ادامه داد: هرچند برخی از تغییرات قانونی در 
مرحله تصمیم گیری و قبل از اجراست اما نویدی است که 
قوانین دس��ت و پاگیر که موضوعیت ندارند، اصاح شوند. 
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده در پایان به برنامه ریزی ها 
برای تک نرخی شدن ارز اشاره کرد و اظهار داشت: مقدمه 
تک نرخی ش��دن ارز در این سال ها انجام شده است و در 
صورتی که در س��ال های آینده این روند تکمیل و اجرایی 
شود، انگیزه ها برای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور 
افزایش خواهد یافت. وی با اش��اره به اینکه در س��ال های 
اخیر تعداد کدهای س��رمایه گذار خارجی در کشور به طور 
چش��مگیری افزایش یافته، گفت: ب��ا راه اندازی بورس ارز، 
راهکار نابی در جذب سرمایه گذاران خارجی ایجاد شد که 
با تک نرخی شدن نرخ ارز فرآیند آن تکمیل خواهد شد. 

نگاه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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شماره 782

تبریز - ماهان فالح- مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی در 
دیدار با اصحاب رسانه شهرستان اهر اظهار 
داشت: با تعامل و هماهنگی های انجام شده 
مش��کلی در بحث بیمه فعاالن این عرصه 
نداریم و تالش ش��ده عالوه بر بیمه تأمین 
اجتماع��ی این عزیزان از بیمه تکمیلی نیز 
بهره مند ش��وند.به گ��زارش خبرنگار ما در 
تبریز، دکت��ر محمد محمدپور اف��زود: در 
سفر اخیر مقام وزارت به آذربایجان شرقی 
نیز برخی مشکالت در خصوص محدودیت 
بیم��ه هنرمندان را مط��رح و نهایتاً در این 
خصوص دس��تورات الزم را صادر کرد.وی 
با اش��اره به جایگاه هنر عاشیقی در استان 
آذربایجان شرقی به خصوص منطقه ارسباران 
و قره داغ راه  اندازی انجمن هنر عاشیقی را 
در مرکز اس��تان در تقویت و ساماندهی و 
حل مش��کالت صنفی آنها موثر برشمرد.

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی یکی از 
سیاست های اصلی این اداره کل را واگذاری 
برنامه های فرهنگی به خود اهالی فرهنگ 
و هنر اعالم کرد و افزود: خوش��بختانه این 
طرح با اس��تقبال بسیار خوب هنرمندان و 
فعاالن فرهنگی مواجه شده که انتظار داریم 
با تقوی��ت و راه اندازی انجمن های مختلف 

در حوزه فرهن��گ و هنر بتوانیم به صورت 
قانونمند از این قش��ر فع��ال و پویا حمایت 
الزم و کافی را به عمل آوریم.وی تش��کیل 
انجمن ه��ای فرهنگ��ی و هن��ری را گامی 
اساسی به منظور بهره مندی از تسهیالت و 
امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد در حمایت 
از این قش��ر برشمرد و خواستار ساماندهی 

هنرمندان و س��ایر اقش��ار حوزه مرتبط با 
فرهنگ در قالب انجمن های فرهنگی هنری 
ش��د. دکتر محمدپور یکی از سیاست های 
این اداره را پرهی��ز از تمرکزگرایی و توجه 
همس��ان به شهرستان های مختلف استان 
براس��اس توانمندی ه��ا و قابلیت های این 
مناطق عنوان کرد و با اش��اره به پیش��ینه 
فرهنگی و تاریخی منطقه اهر و ارسباران، 
اجرای موفق جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران 
به مرکزیت شهرستان اهر را گامی عملی در 
این راستا برشمرد و اضافه کرد: این اداره کل 
از ایده های ارزشمند و پیشنهادات اصحاب 
فرهنگ و هنر حمای��ت می کند و آمادگی 
دارد در قالب پیشنهادات کارشناسی شده 
و م��دون از طرح های فرهنگ��ی منطقه و 
برگ��زاری جش��نواره های فرهنگی، هنری 
حمایت و عملیاتی کند.وی ادامه داد: اقتصاد 
فرهنگی در جوامع پیشرفته نهادینه شده و 

از این منابع فرهنگی برای توسعه اقتصادی 
اس��تفاده می شود ولی متأسفانه این امر در 
کشور ما فرهنگ سازی نشده که امیدواریم 
ب��ا تدبیر الزم و همراهی اصحاب فرهنگ و 
هنر بتوانیم زمینه را برای درآمدزایی و رونق 
اقتصادی با عرضه محصوالت فرهنگی مهیا 
و اشتغال پایدار را در این عرصه ایجاد کنیم.
دکتر محمدپور تقویت فرهنگ اسالمی با 
بهره مندی از آداب و س��نن و پیشینه های 
درخشان در این حوزه را یادآور شد و ترویج 
نشاط و شادابی در جامعه را مورد تأکید قرار 
داد.وی حوزه فرهنگ را یک حوزه تخصصی 
ب��ا انس��ان های فرهیخت��ه و عالقه مند به 
فرهنگ و هنر برشمرد و افزود: افراطی گری 
جایگاه��ی در حوزه فرهنگی ندارد و باید با 
خردورزی و تعامل مثبت و س��ازنده با آنها 
زمینه بهره مندی از تجربیات و ایده های شان 

را فراهم کرد.

اصفهان- قاس�م اسد- حسین مصطفوی مدیر 
امور انرژی ش��رکت آبفا استان اصفهان در جلسه ای 
که با حضور رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع 
برق شهرس��تان اصفهان و کارشناسان دفتر مدیریت 
مصرف برق، بهره برداران و رابطین انرژی شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان و شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان برگزار ش��د. پیرامون مدیریت مصرف انرژی 
ش��رکت در ادارات گفت: براساس بخش��نامه وزارت 
نیرو باید طی سالهای 96 – 95 ، 20درصد از مصرف 
انرژی ادارات از طریق انرژی تجدید پذیر تأمین شود 
که در این راس��تا پنل های خورشیدی بهترین منبع 
برای اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر می باش��ند. 
وی گفت: شرکت آبفا استان اصفهان تدابیری جهت 

کاهش مصرف 10 درصدی انرژی در ساختمان های 
اداری را مدنظ��ر قرارداده اس��ت و از این رو از رابطین 
انرژی خواسته می شود تدابیر الزم را جهت مدیریت 
مصرف انرژی در ساختمان های اداری را لحاظ نمایند. 
همچنی��ن در صدد مدیریت مص��رف انرژی مراکزی 
که تأسیس��ات ش��رکت قرار دارد را اعمال نموده ایم. 
مصطفوی تأمین پایدار انرژی را بس��یار حائز اهمیت 
دانس��ت و گفت: در هر شرایطی و چه در زمان پیک 
مص��رف و چه در هنگام وقوع ح��وادث و بحران های 
احتمالی باید انرژی تأسیسات تأمین شود تا خللی در 
ارائه خدمات به مشترکین وارد نشود. بر این اساس آبفا 
استان اصفهان با هماهنگی رابطین انرژی و بهره برداران 
در صدد تأمین پایدار انرژی هستند و راهکارهای الزم 

را در دستور کار قرار دادند. این درحالیست که مدیریت 
مصرف انرژی درزمان پیک مصرف که 15 خرداد تا 15 
شهریور است هم ازجمله اقداماتی است که شرکت آبفا 
در این بازه زمانی مدنظر قرار داده اس��ت. در ادامه این 
جلسه رستمی کارشناس دفتر مدیریت برق شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: متأسفانه مصرف 

انرژی در ادارات دس��تگاههای اجرایی ش��هر اصفهان 
در س��ال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
یافته است. این درحالیست که مصرف انرژی باید در 
ادارات نهادینه شود و الگوی مصرف باید به خوبی در 
ادارات پیاده گردد چرا که اقش��ار مختلفی از مردم به 
ادارات مراجعه می کنند . بر این اساس باید کارکنان 
الگوی مناس��بی برای ارباب رج��وع در زمینه مصرف 
 انرژی باشند. وی گفت: از شاغلین در ادارات خواسته 
می ش��ود مصرف انرژی برق را در فصل تابس��تان در 
ساعات اوج بار به گونه ای مدیریت کنند که حداقل 10 
درصد مصرف کاهش یابد تا در تأمین این نوع انرژی در 
فصل تابستان مشکل ایجاد نشود زیرا ظرفیت تأمین 

نیروگاه ها محدود است.

بندرعب�اس- خبرن�گار فرص�ت ام�روز - 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان 
از اح��داث 274 کیلومتر ش��بکه کابلی خودنگهدار 

در س��ال گذش��ته خبرداد. مهندس محمد ذاکری 
افزود:کابل خودنگهدار به عنوان نسل جدید خطوط 
هوایی توزی��ع برق دارای مزایای بس��یاری از جمله 
کاهش چشمگیر سرقت شبکه، کاهش برخورد اشجار 
و اجس��ام خارجی و در نهایت کاهش تلفات کاهش 
تلفات و افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع 
برق است. وی ادامه داد:با این رویکرد، شرکت توزیع 

نیروی برق به توفیق بزرگی دس��ت یافت و توانست 
با جایگزینی 274 کیلومتر شبکه کابل خودنگهدار 
به جای ش��بکه س��یمی گام موثری در صرفه جویی 
انرژی بردارد. مهندس ذاکری با بیان اینکه اس��تان 
هرمزگان به دلیل ش��رایط خاص اقلیمی و رطوبت 
بسیار زیاد، دچار فرسودگی سریع شبکه و تاسیسات 
می شود افزود: به همین منظور بهینه سازی شبکه 

های توزیع برق اس��تان در دستور کار قرار گرفته که 
اس��تفاده از کابل های خود نگهدار نقش موثری در 
افزایش طول عمر تاسیس��ات و پایداری شبکه برق 
دارد.وی اظهار داش��ت:با اج��رای این طرح، عالوه بر 
افزایش ضریب پایداری خطوط برق رسانی و کاهش 
تلفات انرژی، میزان رضایت مشترکین به میزان بسیار 

زیادی افزایش یافته است. 

تبریز - ماهان فالح- رئیس سازمان جهادکشاورزی 
استان آذربایجان شرقی گفت: سیستم دولت الکترونیک 
الزمه شفافیت سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 
می باش��د. به گ��زارش خبرنگار ما در تبری��ز به نقل از 
روابط عمومي سازمان جهادکشاورزي استان، مهندس 
کریم مهری در جلس��ه بررسی ساختار سازمانی وزارت 
جهادکش��اورزی که با حضور مهندس ورداسبی رئیس 
مرکز نوس��ازی و تحول اداری وزارت جهادکش��اورزی 
و هیات همراه در اتاق جلس��ه س��ازمان برگزار ش��د، با 
بیان اینکه مجموعه خانواده س��ازمان جهادکش��اورزی 

اس��تان در تالشند، تا وظایف سازمانی و امورات محوله 
را به نحو احس��ن انجام دهند، افزود: همکاران مجموعه 
جهادکش��اورزی آذربایجان شرقی در تالشند تا وظایف 
و امورات محوله را به نحو احسن انجام دهند. وی گفت: 
جذب نیروهای جدید فرصت مغتنمی برای س��ازمان 
جهادکشاورزی استان بود تا با بهره گیری از این نیروها 
و مساعدت مس��ئولین وزارت، مشکالت عدیده خود را 
در زمینه های مختلف حل نماید. مهندس مهری تاکید 
کرد: ساختار و وجود تشکیالت وزارتی نیازمند بازنگری 
و بروز رسانی است، برای تسریع و پیشبرد امور نیازمند 

حرکت و برنامه ریزی هستیم. وی گفت: اصالح ساختار 
امروزه با توجه به سیستم الکترونیک دولت، بیشتر مورد 

نیاز است. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره 
به اینکه تکمیل نبودن زنجیره تولید بیشترین آسیب را 
به بخش کش��اورزی وارد م��ی آورد، ادامه داد: بازرگانی 
محصوالت کش��اورزی از اهم امورات و نیازمند بازنگری 
است. مهندس مهری در پایان سخنان خود تصریح کرد: 
ایجاد دفاتر فنی در س��ازمانها با ساختار مناسب و بروز 
یک امر ضروری اس��ت، لذا در این راستا اصالح ساختار 
سازمانی در مرکز استان نسبت به شهرستانها و متقاباًل 
شهرستان ها هم نسبت به مراکز خدماتی باید سبک تر 

باشد و مراکز خدماتی تقویت شوند.

زنج�ان- خبرن�گار فرصت ام�روز -   مهندس جزء قاس��می 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان زنجان گفت : ارتقای مدول 
اول و احداث تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان به روشBOT  جهت 
تحت پوشش قرار دادن 410 هزار نفر و ظرفیت 75 هزار متر مکعب 
در ش��بانه  روز با س��رمایه گذاری 1100 میلیارد ریال طی مدت 3 
سال و بهره برداری از آن به مدت 21  سال یکی از طرح های اقتصاد 
مقاومتی ش��رکت آبفای استان است .   وی همچنین گفت : کاهش 
هدر رفت آب تا 22/5 درصد با تعویض کنتورهای خراب و مستعمل  
استانداردس��ازی انشعاب مش��ترکین و اصالح شبکه توزیع و خطوط 

انتقال آب در سطح استان ، فرهنگ سازی برای اصالح الگوی مصرف 
مدیریت تقاضا و کنترل فش��ار ش��بکه توزیع و کنت��رل دقیق منابع 
تولید آب از دیگر برنامه های این کمیته هست .   مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اس��تان زنجان در ادامه تصریح کرد : س��رمایه گذاری 
و تولی��د ب��رق از خط انتقال آب خام از س��د کین��ه ورس به تصفیه 
خانه آب ش��هرهای ابهر و خرمدره در وزودی تصفیه خانه آب نیز در 
برنامه این کمیته قرار دارد .  جزء قاس��می گفت : تعویض ش��یراالت 
مش��ترکین پر مصرف با شیرآالت کم مصرف در راستای حفظ منابع 
آب و ارتق��اء فرهنگ صرفه جویی در مص��رف آب با حمایت از توان 

بخش خصوصی از دیگر طرح های پروژه اقتصاد مقاومتی در شرکت 
آبفای اس��تان زنجان اس��ت .  وی به راه اندازی سیستم قرائت از راه 
دور اشاره کرد و گفت : تهیه و نصب سیستم قرائت از راه دور بر روی 
400 دستگاه کنتور قطر باالی یک اینچ در شهر زنجان با استفاده از 
فاینانس جهت کنترل مشترکین پرمصرف از دیگر طرح های  اقتصاد 
مقاومتی ش��رکت می باشد . مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان در پایان خاطرنش��ان کرد که این پروژه ها در س��طح اس��تان 
اجرائی و با همت همکاران بهره برداری، مشترکین، روابط عمومی و 

دیگر واحدها اجرائی شده است . 

رش�ت- زینب قلیپور- با حض��ور نماینده مردم 
شهرستان الهیجان و سیاهکل، استاندار گیالن، جمعی 
از مدیران اس��تانی و روسای ادارات شهرستان سیاهکل 
و ش��هروندان این خطه فاز اول طرح آبرس��انی به شهر 
دیلمان و اسپیلی به بهره برداری رسید. در آیین افتتاح 
ای��ن پروژه دکتر نجفی اس��تاندار گی��الن نوید اجرای 
پروژه های شهرستان سیاهکل را رهاورد بزرگی دانست 
و گفت: حق مردم است بدانند چه اتفاقات ارزشمندی 
در سطح اس��تان رخ داده و خدماتی که ارائه می گردد 
از افتخارات نظام مقدس جمهوری اس��المی اس��ت و 

باید اطالع رسانی گردد. وی با اشاره به فرمایشات مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( اظهار داشت : ایشان تأکید 
داش��تند که بهترین تبلیغات عملکرد مجموعه اس��ت 
و اقدامات انجام ش��ده باید منعکس گردد و براس��اس 
عملکردهاست که قضاوت انجام می شود. سپس دکتر 
نیکفر نماینده مردم شهرستان الهیجان و سیاهکل در 
مجلس شورای اسالمی با بیان بهره مندی 100 درصدی 
شهرهای سیاهکل از آب شرب افزود: تشکیل هر تمدنی 
به وجود آب وابسته است و با حمایت مسئولین استانی 
و کش��وری در تأمی��ن آب ش��هر دیلم��ان ، امیدواریم 

مهاجرت معکوس ایجاد گردد. در ادامه س��ید محسن 
 حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن 
بهره ب��رداری از مخزن 1000 مترمکعبی دیلمان را در 
ادامه خدمات رس��انی دولت تدبیر و امید عنوان کرد و 
گفت: به خود می بالیم که وزارت نیرو برنامه ای مدون 
برای پروژه های آبرس��انی این استان داشته است. وی با 
بیان اینکه در حوزه آبرسانی به پایداری مناسبی دست 
یافتی��م، تصریح کرد: آب برای ش��هر دیلمان به لحاظ 
گردشگری بس��یار حائز اهمیت است که در این راستا 
احداث مخزن 1000 مترمکعبی، حفر و تجهیز دو حلقه 

چ��اه و خط انتقال مربوطه و احداث ایس��تگاه پمپاژ در 
محل مخزن 150 مترمکعبی انجام شد. همچنین حجت 
االس��الم شکس��ته دل امام جمعه شهرستان سیاهکل 
ارائ��ه هر خدمت توس��ط هر نهاد به مل��ت را یادگاری 
ماندگار دانس��ت و خاطرنشان کرد: نشانه اثبات این امر 
قدرشناسی ملت و حضور در تمامی عرصه ها به خصوص 

عرصه انتخابات است. 

قزوین - مس�عود زارع - همزمان با روز صنعت 
برق  و اعیاد ش��عبانیه با برگزاری جش��ن س��پاس  از 
برقکاران برتر ایمنی  ، ورزشکاران برتر و بانوان شرکت 
توزیع نیروی اس��تان در سالن اجتماعات این شرکت 
تجلیل و قدردانی شد.  مهندس سعید بهادیوند چگینی 
مدیر عامل  شرکت توزیع برق استان قزوین در مراسم 
)جشن سپاس ( در بخشی از سخنانش ضمن  تبریک 
روز صنعت برق  و اعیاد شعبانیه   گفت :امروز در این 
مراس��م گردهم آمده ایم تا  از کارگران برگزیده ای که  
مقرررات ایمنی را بطور کام��ل رعایت کردند ، بانوان 
و  ورزش��کاران برتر ش��رکت تجلیل و قدردانی نمائیم 
و از زحمات همه همکاران بویژه کارگران پرتالش که  
مقرارت ایمنی را در هنگام کار بطور کامل رعایت می 

نمایند تقدیر و تشکر می نمایم . وی در بخش دیگری از 
سخنانش  ضمن با اهمیت خواندن نقش  رعایت ایمنی 
در کار  گفت  :در س��ال گذش��ته حادثه برق گرفتگی 
نداش��تیم و حادثه جانی نیز پی��ش نیامد که حاصل  
رعایت کامل مقرارت ایمنی اس��ت  امید وارم در سال 
جاری  نیز همکاران در تمام موارد ایمنی را رعایت کنند 

تا همیش��ه صحیح و سالم در کنار خانواده  خویش به 
سر ببرید.  مهندس یوسف اینانلو معاونت بهره برداری 
و دیسپاچینگ  شرکت توزیع برق استان قزویین نیزدر 
بخش��ی از سخنانش با اش��اره به اهمیت نقش ایمنی 
ورعایت آن افزود : رویکرد های ایمنی در سال گذشته 
بر سه پایه آموزش ، نظارت و تشویق همکاران استوار 
بوده و توانس��یم با این رویکرد از بروز حوادث در حین 
انج��ام کار جلوگیری کنی��م  .وی  در ادامه گفت : در 
سال 95 با 9360 نفر ساعت آموزش ایمنی و با 2090 
بازدید محس��وس و نا محسوس توسط کارشناسان و 
ناظرین ایمنی که منجر به  60 فقره تشویق و 19 فقره 
جریم��ه گردید ، موفق به کاهش حوادث در ش��رکت 
ش��ده ایم . وی در ادامه افزود : در این مراس��م از 188 

نفر از همکاران برقکار ، مامورین  تست ، نصب و قرائت 
لوازم اندازه گیری ، تکنس��ین های ش��یفت حوادث ، 
انبار داران ،حف��اران ،  رانندگان و  17 پیمانکار پروژه 
ا ی  تقدی��ر بعمل می آید و امی��د واریم این تعداد در 
سال آینده افزایش یابد. حجت االسالم آزادی  مسئول 
امور فرهنگی و دینی شرکت توزیع  برق استان قزوین 
نیز در این مراسم نیز ضمن تبریک اعیاد شعبانیه  در 
بخشی از سخنانش در رابطه با خدمت به مردم گفت:  
امام حسین )ع( فرمودند نیازمندیهای مردم برای شما 
از نعمت های خداوند است.همیشه اگر نیازی داشتید 
پیش سه گروه بروید.1 دیندارها 2- آدمهای جوانمرد 
3-کسانی که شرافت خانوادگی دارند ، زمانی می توانیم 

موفق باشیم که تابع پیامبر و اهل بیت او باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی: 

1358 نفر از اصحاب رسانه و هنر در آذربایجان شرقی بیمه هستند

مدیر امور انرژی شرکت آبفا استان اصفهان:
تأمین پایدار انرژی تأسیسات یکی از اولویت هاست

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خبر داد
احداث 274 کیلومتر شبکه کابل خود نگهدار در هرمزگان

سیستم دولت الکترونیک الزمه شفافیت سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی است

در شرکت آب و فاضالب محقق شد 

اجرایی شدن 80درصد پروژه های اقتصاد مقاومتی در سال 95

با حضوردکتر نجفی استاندار گیالن صورت گرفت

بهره برداری فاز اول طرح آبرسانی به شهر دیلمان و اسپیلی

از  برقکاران برتر ایمنی در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  تجلیل شد 

اخبار

موفقیت تصفیه خانه فاضالب مرند در 
ممیزی مراقبتی دوم سیستم مدیریت 

)IMS( یکپارچه
ماه�ان  تبری�ز– 
فالح- ممیزی مراقبتی 
دوم سیس��تم مدیریت 
یکپارچ��ه تصفیه خانه 
فاضالب مرند با موفقیت 

برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، جلسه اختتامیه ممیزی که در 
سالن کنفرانس امور آب و فاضالب مرند برگزار شد توسط سرممیزین 
ارشد موسسه کیفیت مدبر سامانه آرین ) نماینده شرکت  QMSایتالیا 
 ISO9001:2008( اعتبار گواهینامه سیستم های موجود ) در ایران
وISO14001:2004 وOHSAS18001:2007( بم��دت ی��ک 
سال دیگر تمدید شد. این گزارش می افزاید براساس گزارش سرارزیاب 
هیچ گونه عدم انطباق جزئی در ممیزی مشاهده نگردید و از نقاط قوت 
ارزیابی سیستم می توان به تهیه مدارک و مستندات کافی برای الزامات 
سیستم، برگزاری چندین عنوان دوره آموزش برای پرسنل و اثربخش 
بودن این دوره ها، پیگیری موثر تحقق اهداف تدوین ش��ده، پوش��ش 
مناس��ب توصیه های ممیزی سال گذشته و همچنین عملیاتی کردن 
توصیه های بهبود و تعمیم به سایر تصفیه خانه های استان اشاره داشت.

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

رمز موفقیت است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - نقش��ه راه وچشم انداز آینده با 
ابالغ برنامه تحول 5ساله مخابرات ایران بر همگان آشکار است.مهندس 
شهمرادی مدیرمخابرات منطقه گلستان ضمن تاکید بر لزوم آشنایی 
تمامی کارکنان مخابرات با جزئیات برنامه تحول 5 ساله مخابرات گفت: 
با ابالغ این برنامه درسال 95 توسط شرکت مخابرات ایران راه پیش رو 
مشخص است و همه پرسنل مخابرات باید بدانند درچه جایگاهی بوده 
و چه هدفی را دنبال می کنند.وی با اشاره به هدف اصلی این برنامه که 
ارائه خدمات یکپارچه دیجیتال می باشد، افزود: برنامه ریزی های مهم 
در راه  اجرایی کردن این س��ند تحول و دگرگون ش��دن زیرساختهای 
فنی و جایگزینی تکنولوژیهای قدیمی با فناوریهای جدید انجام ش��ده 
که می بایست در برنامه زمان بندی شده اجرا گردد.مهندس شهمرادی 
گفت : باید در راس��تای هدف ترس��یم شده عمل کنیم و دراین مسیر 
همدلی و همگامی و تالش کارکنان باید همچون گذشته تداوم داشته 
باش��د تا موفقیت های بیشتری را بتوانیم کسب نماییم.مدیر مخابرات 
منطقه گلستان رضایت مندی مشتریان را اولویت اول دانست و اضافه 
ک��رد : حتی اگر نتوانیم از لحاظ فنی نیاز مش��تری را ب��رآورده نموده 
باید باخوش��رویی و راهنمایی مناسب رضایت مشتری را جلب نماییم.
وی حرکت به س��مت یک شرکت خدمت رسان که خدماتش را تمام 
IP  و تمام IT به مش��تریان و متقاضی��ان ارائه می دهد نیازمند یک 
همت جهادی اس��ت و بر اس��اس برنامه های د رنظر گرفته ش��ده و با 
مش��ارکت شرکتهای دانش بنیان درراه تولید محتوی و ارائه سرویسها 
بربستر فیبرنوری اقدام نماییم.مهندس شهمرادی با اشاره به اجرای پروژه 
FTTH در استان گفت :هم اکنون سرویس IPTV بر بستر فیبرنوری 
در جاهایی از استان که این امکان فراهم شده ارائه می گردد که بزودی 
ارائه سرویسهای متنوع دیگرنیز با تامین زیرساختهای الزم  در دستورکار 
قراردارد. مهندس شهمرادی که در مراسم جشن اعیاد شعبانیه و تجلیل 
از مقام جانباران همکار مخابرات منطقه گلستان سخن می گفت: با تاکید 
بر اینکه همکاران جانباز ما از کارکنان کم توقع ، کاری و دلسوز مجموعه 
محسوب می شوند، افزود: از جان گذشتگی و فداکاری جانبازان و تحمل 
درد و رنج ناش��ی از جراحات وارده در هشت سال دفاع مقدس نشان از 
روحیه واال و ایثار این عزیزان دارد که شایسته بهترین تقدیر ها می باشد 
و تجلیل از مقام این دسته از همکاران کاری است که از وظایف ماست و 
بر همه واجب است با تکریم وتقدیر از مجاهدت آنها ، ادای دین نماییم.
گفتنی است دراین جش��ن با اهداء جوایزی تجلیل و با طرح سوالی با 
مضمون زندگی امام حس��ین )ع( بین شرکت کنندگان ، به افرادی که 

جواب درست داده بودند هدایایی تقدیم شد.

مهندس شهمرادی، مدیر مخابرات منطقه گلستان: 
جانبازان ، با جانفشانی و ایثار ، وفاداری 
خود به امام راحل )ره( و نظام جمهوری 

اسالمی ایران را نشان دادند
گرگان- خبرن�گار فرصت امروز - به مناس��بت میالد حضرت 
ابوالفضل)ع ( و روز گرامیداشت مقام جانباز، مهندس شهمرادی به اتفاق 
هیات همراه از همکاران  جانباز حسن باباکردی و غالمرضا ملک عیادت 

کرد.
مهندس شهمرادی با تبریک روز جانباز و طلب شفای تمامی بیماران 
علی الخصوص جانبازان هشت سال دفاع مقدس ، تکریم و تجلیل مقام 
جانباز را بر همه واجب دانس��ت و گفت: جانبازان عزیز ، با جانفشانی و 
ایثار ، وفاداری خود به امام راحل )ره( و نظام جمهوری اس��المی ایران 
نشان دادند و حال نوبت ماست که با توجه به این عزیزان و رفع دغدغه 
های آنان کمکی در راه تحمل درد و رنج ناشی از جراحات  آنان باشیم.

مدیرعامل آبفای کرمانشاه:
۲۳۰ میلیون دالر برای ساماندهی 

فاضالب شهر کرمانشاه تخصیص می یابد
کرمانش�اه- خبرن�گار فرصت ام�روز - 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب شهری استان 
کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با پرداخت تسهیالت 
از سوی بانک خارجی، امسال شاهد آغاز عملیات 
اجرایی ساماندهی فاضالب شهر کرمانشاه باشیم. 

علیرضا تخت شاهی در نشست مشاوره و هم اندیشی ساماندهی فاضالب 
ش��هر کرمانشاه که روز )20 اردیبهشت( برگزار شد، فاضالب را معضل 
اصلی شهر کرمانشاه دانس��ت که طی سال های اخیر با رشد جمعیت 
و افزایش تولید فاضالب دیگر قابل تحمل نیست. وی با بیان اینکه هم 
اکنون ورود فاضالب به رودخانه های قره س��و و آبشوران را داریم، افزود: 
این وضعیت در شان کالنشهر کرمانشاه نیست. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب شهری استان کرمانشاه معتقد است، منابع و درآمدهای شرکت 
آب و فاضالب و وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای نیست که بتوان از 
قبل آن پروژه های بزرگ مانند فاضالب کرمانش��اه را به سامان رساند. 
تخت شاهی عنوان کرد: ما با وضع موجود حتی اگر 50 میلیارد تومان 
پول داشته باشیم، تازه می توانیم فاضالب 325 هزار نفر را تصفیه کنیم. 
وی با اشاره به جمعیت یک میلیون نفری شهر کرمانشاه، یادآوری کرد: 
برای اجرای پروژه بزرگ فاضالب شهر کرمانشاه نمی توانیم منتظر بمانیم 

و تنها راه ما نیز استفاده از منابع خارجی و فاینانس است. 
تخت شاهی مبلغ این تس��هیالت را حدود 230 میلیون دالر برآورد 
کرد که معادل حدود 700 میلیارد تومان خواهد بود و صرف این هزینه 
در شهر کرمانشاه می تواند تحول قابل توجهی در بعد اجتماعی، اشتغال، 
بهداش��ت و ... ایجاد کند و سطح ش��هر کرمانشاه به یک کارگاه بزرگ 

تبدیل شود. 
وی اب��راز امی��دواری کرد در س��ال 96 بتوان تس��هیالت را از بانک 
س��رمایه گذاری توسعه زیرساخت آسیا گرفت و عملیات اجرایی کار را 

آغاز کرد.

اخبار

لزوم آشنایي صنعتگران با استانداردهاي 
مدون ملي و بین المللي در استان 

آذربایجان غربي
ارومیه- خبرنگار فرصت 
ام�روز - مدیر کل اس��تاندارد 
استان به اتفاق هیات همراه در 
مورخه 96/02/11 از قس��مت 
ه��ای مختلف واح��د تولیدی 
س��یلندر س��راج خوی بازدید بعم��ل آورده و از نزدی��ک با فرآیندهای 
تولید انواع مخازن CNG آش��نا ش��دند. به گزارش رابط عمومی اداره 
کل اس��تاندارد آذربایجان غربی، منصور جالیر درط��ی بازدید از واحد 
تولیدی سیلندر سراج خوی، اظهار داشت: افزایش کیفیت و توجه بیش 
از پیش به استانداردهای مدون ملی وبین المللی نیازمند توجه و دقت 
زیادی است پس آشنایی صنعتگران با استانداردهای مدون در راستای 
افزایش توان رقابتی، به دست آوردن بازارهای جدید، پیشبرد هرچه بهتر 
و بیشتر اهداف عالیه سازمان و مهم تر از همه برای دستیابی به اهداف 
سیاست های اقتصاد مقاومتی ضروری است. وی افزود: برای کسب آگاهی 
از سطح انتظارات بازارهای جهانی از محصوالت تولیدی، می بایست در 
جهت کمک به آشنایی صنعتگران و تولیدکنندگان با استانداردهای ملی 
و بین المللی به خصوص انواع استانداردهای سری ایزو 9000، 14000 
و 18000 گام برداش��ت. مدیرکل استاندارد استان ادامه داد: درراستای 
افزایش توان رقابتی، به دست آوردن بازارهای جدید، پیشبرد هر چه بهتر 
و بیشتر اهداف عالیه سازمان و مهم تر از همه برای دستیابی به اهداف 
سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری به خصوص بند 
24 سیاست های ابالغی ایشان مبنی بر افزایش پوشش استاندارد برای 
کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن، تالش شبانه روزی و کوشش بیش 
از پیش برای نیل به این موفقیت قدم اساس��ی است. گفتنی است این 
واحد، اولین تولیدکننده مخازن اکسیژن در خاورمیانه و بزرگترین مرکز 
تست ادواری مخازن تحت فشارCNG اکسیژن در شمال غرب کشوربا 
 دس��تگاه تمام اتوماتیک)HYDRO STATAIC( انبساط حجمی 
می باشد که فعالیت رسمی خود را با گرفتن پروانه بهره برداری در سال 

1394 آغاز نموده است.

 پذیرش دو مقاله از کارمند برق منطقه ای 
خوزستان در کنفرانس ها و مجالت بین المللی 

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - دو مقاله  قائم آقایی از کارکنان 
شرکت برق منطقه ای خوزستان در کنفرانس های بین المللی پذیرش، 
ارائه  و  در مجالت بین المللی چاپ شد. مقاله " بررسی زیر ساخت ها 
و فرآیند مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای خوزستان " در اولین 
کنفران��س بین المللی تکنیک  های مدیریت و حس��ابداری پذیرش و 
بصورت سخنرانی ارائه گردید. شایان ذکراست این مقاله در ردیف مقاالت 
 IQS برتر کنفرانس قرار گرفت و موفق به دریافت گواهینامه بین المللی
از موسس��ه  ASCB انگلستان و تندیس مقاله برتر کنفرانس شد. در 
بخش��ی از این مقاله آمده اس��ت: در گذشته  ای نه چندان دور قدرت و 
مزیت رقابتی یک سازمان یا جامعه   انسانی، دسترسی بیشتر به منابع 
مادی محسوب می  شد، اما از دهه  1970 و همزمان با پیدایش مدیریت 
دانش تا کنون، شرایط به کلی متحول شده و دانش سرمایه  ای حیاتی 
محسوب می ش��ود. همچنین مقاله "شناسایی تاثیر مدیریت کیفیت 
ایزو 9001 بر نوآوری محصول و عملکرد مالی با واسطه عدم اطمینان  
 Bulletin de la Société Royale "  ،ISI محیطی" در مجله
des Sciences de Lièg"  کشور بلژیک چاپ شد. در قسمتی از 
این مقاله آمده است:امروزه کسب اطمینان از کیفیت محصول و خدمات، 
اهمیتی حیاتی در اقتصاد بین  المللی پیدا کرده است. به عبارتی،ثبات 
و رش��د ش��رکت  ها در بازارهای ملی و جهانی به میزان درجه برآورده 
 سازِی نیازمندهای محصول)کیفیت( از دیدگاه مشتری بستگی دارد. در 
این راستا سیستم  های مدیریت کیفیت، یکی از ابزارهای مناسبی است 
که برای فراهم آوردن مداوم و تکرارپذیر سطح کیفیت مورد انتظار وارد 

عرصه شده است. 

محمد محبوب ، معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري ساري: 
استقبال شهروندان از همایش ها و 

جشنواره هاي علمي فرهنگي
ساری - دهقان - محمد محبوب 
با اشاره به فعالیت هاي علمي فرهنگي 
شهرداري مرکز استان گفت: اقدامات 
ش��هرداري در این زمینه ها همواره 
مورد استقبال شهروندان بوده است به گزارش خبرنگار مازندران، محمد 
محبوب معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري ساري در گفتگویي اظهار 
داشت: با تشکیل کارگروه ادبیات خانه فرهنگ و هنر معاونت فرهنگي 
اجتماعي شهرداري ساري دومین جشنواره ادبیات داستاني دانش آموزي 
با فراخواني که در اس��فند ماه گذشته انجام شد در میان دانش آموزان 
تمامي مقاطع تحصیلي شهر ساري آغاز گردید. وي ادامه داد: 700 اثر 
به دبیرخانه جش��نواره ارسال شد که از میان آنها 30 اثر توسط اساتید 
و کارشناسان انتخاب گردید. محبوب گفت: اختتامیه دومین جشنواره 
داستان نویسي دانش آموزان نیز در حوزه هنري مرکز استان برگزار شد و 
با اهداي جوایز از منتخبین تقدیر به عمل آمد.  معاون فرهنگي اجتماعي 
شهرداري ساري با اشاره به همایش آموزشي نجوم با موضوع علم نجوم و 
ستاره شناسي و برپایي نمایشگاهي از تصاویر نجومي افزود: این همایش 
در کانون شهید فهمیده و بدون شرایط سني برگزار و شهروندان ضمن 
بازدید از غرفه هاي نقاشي کودکان، رصد آسمان با تازه هاي علم نجوم 

آشنا گردیدند. 
معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری بوشهر:

نگاه ویژه شهرداری بوشهر به مناطق 
جنوبی

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- معاون 
برنامه ریزی و توس��عه شهرداری بندر بوشهر 
از ایجاد تحوالت اساس��ی در مناطق جنوبی 
ش��هر بوش��هر با اج��رای پروژه ه��ای جدید 
ش��هرداری خب��ر داد.   به گزارش روابط عمومی ش��هرداری بندر 
بوش��هر،محمد دمش��قی با اع��الم این خب��ر گفت:مناطق جنوبی 
بوش��هر به دلیل توس��عه نامتوازن و دوری از مرکز ش��هر نس��بت 
به مناطق ش��مالی دارای مش��کالت و معضالت بیشتری است که 
 حل این مش��کالت نگاه ویژه  شهرداری بوش��هر به این مناطق را 
م��ی طلبد. وی ب��ا تاکید بر اینک��ه ایجاد نش��اط اجتماعی باعث 
رضایت از زندگی و همچنین س��المت روانی و اجتماعی افراد می 
ش��ود افزود: داشتن احساس محرومیت،عدم انسجام بافت شهری، 
س��رانه پایین فضای فرهنگی، فضای س��بز و ورزش��ی و مشکالت 
اقتص��ادی از جمله مهمترین عواملی هس��تند که موجب کاهش 
نش��اط در شهر می شوند.  معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری 
بندر بوشهر با اشاره به اینکه جهت ایجاد توسعه در مناطق جنوبی 
نیاز به ایجاد زیرس��اخت های شهری وجود دارد به گونه ای که  نه 
تنها نیاز س��اکنین را برآورده کنند، بلکه فضای عمومی مورد نیاز 
را نیز تأمین نماید،اظهار داش��ت: بنابراین درصورتی که پیاده رو و 
مسیرهای ممتد دوچرخه  سواری، محل عبور عابر پیاده، و میادین 
و پارک های قابل دس��ترس و راحت وجود داشته باشند، ساکنین 
به استفاده فعاالنه تر از فضاهای عمومی تشویق می شوند و از نتایج 

مثبت این تحرک در زندگی خود سود خواهند برد.
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رئیس کمیس��یون صنع��ت اتاق ته��ران، با 
تاکی��د بر ضرورت ارائه هدفمند تس��هیالت به 
واحدهای تولیدی و مش��تریان معتقد اس��ت 
که خودروس��ازان داخلی، به مش��تری احترام 

نمی گذارند. 
بحث تمایل مش��تریان به کاالهای خارجی 
هم��واره در صنای��ع پوش��اک، ل��وازم خانگی 
و خودروس��ازی م��ورد توج��ه اقتصاددانان و 

تحلیلگران بوده است. 
یکی از پایه های اصل��ی رکود در صنعت که 
آفتی برای صنایع داخلی هم قلمداد می ش��ود، 
همی��ن بی رقبتی مش��تریان ایران��ی به خرید 

تولیدات داخلی است.
 بر این اس��اس، دولت ب��رای تحریک بخش 
تقاض��ا در چند مرحله اقداماتی صورت داد که 
البته همه بی نتیج��ه ماند.کارت اعتباری برای 
خرید کاالی ایرانی یک��ی از همین پروژه های 
شکس��ت خورده اس��ت. عدم تمایل خریداران 
به خرید لوازم خانگی ایرانی باعث شد ثبت نام 
ب��رای این ک��ارت در بانک ه��ا در حد ناچیزی 
باق��ی بماند و از طرفی بانک ها هم اس��تقبالی 
از آن نکنند.یک��ی دیگ��ر از طرح های حمایت 
از تولی��د داخل با تحریک بخش تقاضا اعطای 
حدود ۲۵۰۰ میلیارد توم��ان وام به خریداران 
خودروهای داخلی بود. این طرح نیز بنا به گفته 
اغلب فعاالن حوزه مانند مسکن مقطعی عمل 
کرد و نتوانس��ت تفاوت چندان��ی در وضعیت 
خودروسازی کشور رخ دهد. مهدی پورقاضی، 
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در 

این رابطه توضیحاتی ارائه می دهد. 

مهم تری�ن عل�ت کم توجهی مش�تریان 
ایرانی به خودروهای س�اخت داخل و رکود 

در این بخش چیست؟ 
 مهدی پورقاضی: به نظر می رس��د مهم ترین 
دلی��ل این اس��ت ک��ه صنعت خودروس��ازی به 
مش��تری خود احترام نمی گذارد. همین موضوع 
باعث ش��ده تا به ندرت مشتری داخلی را ببینیم 
ک��ه از کیفیت خودروی داخلی رضایت داش��ته 
باش��د؛ البته دالیل دیگری ه��م در این موضوع 
دخیل هستند، خودروس��ازان از لحاظ بهره وری 
کارکنان در سطح بسیار پایینی قرار دارند و بیش 
از س��ه برابر نیاز خود پرسنل دارند که این یعنی 
افزایش هزینه و افزایش قیمت تمام ش��ده کاال 

است. 
از دیگ��ر موضوعات می توان به س��وءمدیریت 
مالی آنها اش��اره کرد. خودروس��ازان کشور ما در 
زمین��ه نحوه مدیریت و اس��تفاده بهینه از منابع 
مال��ی و . . . خیل��ی خوب عم��ل نمی کنند. در 
ارتب��اط با تامین کنندگان قطعات نیز اصال رفتار 
مناس��بی نداشته و با فشار ش��دید آنها را به مرز 
ورشکس��تگی می رسانند. یک بنگاه خوب، هرگز 
با تامین کنندگان و مشتریان خود چنین رفتاری 

ندارد. 

 با وجود این مشکالت، آیا تامین نقدینگی 
و اعطای وام به خودروسازان از سوی دولت 

مشکل آنها را حل می کند؟ 
حل مش��کل مالی این صنعت توس��ط دولت 
مشکالت اصلی این صنعت را حل نمی کند؛ چرا 
که تا زمانی که اقبال به خرید تولیدات داخلی به 

وجود نیاید، هر چقدر این شرکت ها تولید کنند 
باز هم در انبارها دپو می شود و مشکالت بیشتری 
مانند معوقات بانکی و عدم توانایی در بازپرداخت 

وام را به وجود می آورد. 

 این مش�کالت تنها در بخش خودروسازی 
دیده می ش�ود؟ رک�ود در صنای�ع دیگر چه 

دالیلی دارد؟ 
خیر. این موضوعات مختص صنعت خودروسازی 
نیس��ت و در تم��ام صنایع م��ا همی��ن رفتارها را 
می بینی��م. در تمام بخش ه��ای دولتی و خصوصی 
خیلی از ما تولیدکنندگان هنوز نمی خواهیم قبول 
کنیم که رفتار با مشتری می تواند حیات بنگاه ما را 
رقم بزند. ما متوجه نشده ایم که باید حقوق مشتری 
را رعای��ت کنیم. وقتی حرف از حقوق مش��تری و 
انجمن های حمایت از مصرف کننده به میان می آید 
مدیران صنعتی مقاوم��ت کرده و آن را یک تهدید 
برای خود می بینن��د، در صورتی که رعایت حقوق 
مش��تری می تواند پایه و زیرساخت حل مشکالت 
بنگاه تولیدی باشد و به خروج از رکود کمک کند. 
حل این مش��کالت ارتباطی به کمب��ود نقدینگی 
ندارد. شاید با کمک های مالی دولت بتوان گفت که 
به صورت مقطعی و کاذب فروش این شرکت ها باال 
می رود؛ اما در نهایت باز هم به همین نقطه خواهند 

رسید. 

 پس نقش تس�هیالت دول�ت در حمایت از 
صنعت چیست؟ 

 با تس��هیالتی که دولت به صنایع داد، نمی توان 
گفت مشکالت تولید و رکود حل شده است؛ البته 

من ب��ا تامین نقدینگی تولید ب��رای حمایت از آن 
مخالف نیس��تم، باالخره به یک بنگاه تولیدی باید 
تس��هیالت داد تا سر پا بایستد، اما باید این اعطای 
تس��هیالت با برنامه ری��زی و کامال هدفمند صورت 

گیرد.  

یعن�ی اگر تس�هیالت را در اختی�ار صنایع 
بگذاری�م بهت�ر از ای�ن اس�ت ک�ه آن را ب�ه 

مصرف کننده و خریدار پرداخت کنیم؟ 
 اینکه ما تس��هیالت را به مصرف کننده بدهیم و 
تقاضا را تحریک کنیم، درس��ت اس��ت، اما صنعت 
در این وضعیت نگران اس��ت که اگر تس��هیالت به 
مش��تری داده ش��ود و اختیار انتخاب داشته باشد، 

ممکن است تولید داخل را انتخاب نکند. 

 به هر حال شاید این پرداخت تسهیالت به 
مشتری بتواند عامل تحریک و رقابتی کردن 

بازار برای رشد کیفی تولیدات داخل باشد؟ 
وزارت صنعت باید این نقاط ضعف را بررس��ی و 
آسیب شناسی کند که چرا مش��تری ایرانی کاالی 
ایران��ی نمی خ��رد؟ به هر ح��ال باید اق��دام جدی 
ب��رای اصالح وضعیت صورت گیرد. برخی تولیدات 
ما از نظر قیمت تمام ش��ده و کیفیت، به هیچ وجه 
با کاالی خارجی قابل رقابت نیس��ت؛ ضمن اینکه 
آسیب شناسی صنعت مهم ترین موضوعی است که 
متولی��ان اصلی باید ب��ه آن بپردازند. اینکه صنعت 
ما رقابتی نیس��ت، مهم ترین معض��ل و علت رکود 
اس��ت. اگر تولیدات ما رقابتی ب��ود، صنعتگران ما 
می توانستند با یک سرمایه در گردش کوچک کاالی 

خود را به فروش برسانند و از رکود خارج شوند. 

خودروسازانبهمشتریاحترامنمیگذارند

روحانی،  حجت االسالم والمس��لمین حس��ن 
رئیس جمه��وری در مصاحبه تبلیغات انتخابی 
خود با ش��بکه دو س��یما با اش��اره به اهمیت 
اقتص��اد مقاومت��ی، از برنامه ه��ای ویژه دولت 
آتی برای افزایش اش��تغال و تمایل برای جذب 

سرمایه های خارجی خبر داد. 
دکتر روحانی ضمن اشاره به اهمیت استفاده 
از ظرفیت های داخلی، به اهمیت بهره گیری از 
ظرفیت های خارجی تاکید کرد و افزود: ما باید 
با خارجی ها رابطه بهت��ری برقرار و تکنولوژی 
آنه��ا را وارد کنی��م. ای��ن اقدام برای توس��عه 
ش��رکت های دانش بنیان تاثیر بسزایی خواهد 
داشت. جوان های ما در این شرکت ها کارهای 

حیرت انگیزی انجام داده اند. 
 روحان��ی ب��ا اش��اره ب��ه اهمی��ت بازارهای 
صادرات��ی از جلب اعتم��اد طرف های خارجی 
یاد کرد و افزود: ما باید برنامه ای طوالنی مدت 
برای بازارهای صادراتی داش��ته باشیم نه اینکه 
هدف م��ان فقط حضور دو ماهه یا ش��ش ماهه 
هدف گذاری ش��ود. ایران می تواند در منطقه و 
حتی خارج از منطقه ظرفیت به دس��ت آوردن 
بازار را داش��ته باش��د. امروز این کار آغاز شده 
اس��ت. ما برای نخس��تین بار پروژه ساخت یک 
خ��ودروی روس��ی را ب��ا ش��رکت UAZ آغاز 

کرده ایم و برنام��ه داریم 3۰ درصد تولید آن را 
به کشورهای منطقه صادر کنیم. 

خودروس��ازی کمپان��ی  اس��ت   گفتن��ی 
  Ulyanovsky Avtomobilny Zavod 
که در دنیا با نام UAZZ  ش��ناخته می شود، 
پیش تر در جریان نمایش��گاه خودروی تهران 
اعالم کرده بود که قصد دارد تولید خودروهای 
شاس��ی بلند و PickUp و   Patriot  را در 

ایران آغاز کند. ش��رکت UAZ که در زمینه 
تولید خودروهای شاس��ی بلند و آفرود فعالیت 
می کن��د، در نظ��ر دارد واحد مونت��اژ خود را 
تا س��ال ۲۰18 در مصر، ویتنام و کش��ورمان 
راه ان��دازی کن��د. طبق اع��الم  UAZ، واحد 
مونت��اژ UAZ در ویتن��ام طی س��ال جاری 
ب��ه بهره برداری خواهد رس��ید، اما توافق های 
الزم ب��ه همراه امض��ای قراردادهای مرتبط با 

ورود این خودروساز روسی به ایران، در زمان 
برگ��زاری نمایش��گاه خودروی ای��ران ۲۰17 
که ماه فوری��ه در تهران برگزار ش��د، صورت 
گرفتند. ب��ه گفته آن��دری دوروفی��ف، مدیر 
ف��روش واحد ص��ادرات  UAZ، قرار اس��ت 
واحد مونتاژ این کمپانی با همکاری ش��رکت 
ایرانی توان خودرو راه اندازی ش��ود؛ این واحد 
س��ه مدل کارگو، پیک��اپ و پاتریوت کمپانی 
مورد بح��ث را مونتاژ خواهد ک��رد. دوروفیف 
در رابط��ه با راه اندازی واحد مونتاژ UAZ در 
ایران، می گوید: »UAZ  پیش از آغاز تولید، 
در ابتدا الزم است ظرفیت بازار ایران و تقاضا 
برای محصوالت خ��ود را ارزیابی کند. صنعت 
خودروی ایران توس��عه یافته اس��ت و دولت با 
مالیات های س��نگینی که برای واردات در نظر 
گرفته اس��ت، از آن حمایت می کند؛ بنابراین 
به منظور داشتن حجم فروش قابل توجه، الزم 
اس��ت خودروها در ایران تولید شوند، اما برای 
درک نیازهای مش��تریان ایرانی، در ابتدا باید 
خودروهای��ی که پیش  از این تولید ش��ده اند، 
در اختی��ار آنه��ا ق��رار گیرد. این ش��رکت به 
هم��راه توزیع کنندگان خ��ود، پس از دریافت 
مجوزهای موردنی��از آماده آغاز چنین روندی 

است.«

 س��فیر برزیل در ته��ران ک��ه تجربه حضور 
1۰ س��اله در ایران دارد با حضور در نشس��ت 
فن��ی و تجاری قطعه س��ازان برزی��ل در هتل 
آزادی پایتخت ضمن خوش��امدگویی به هیأت 
برزیلی و ش��رکت کنندگان در نشست، ایران را 
ب��ازاری بزرگ همراه با ش��رکایی مهم توصیف 
کرد ک��ه ظرفیت همک��اری و مش��ارکت های 

دوجانبه را دارد. 
ای��ن دیپلم��ات برزیلی با ذکر ای��ن نکته که 
برزیل دهمی��ن تولید کننده ب��زرگ خودروی 
جهان اس��ت گف��ت: صنعت خ��ودروی برزیل 

رشد خوبی داشته اس��ت که این رشد مرهون 
حمایت های دولتی از این صنعت است. 

 رودریگو دو سانتوس با اشاره به اینکه ایران 
پیشرفت های زیادی داشته است، افزود: نگاه ما 
به ایران نه به عنوان یک بازار بلکه به عنوان یک 
شریک بالقوه است.  پس از صحبت های سفیر 
برزی��ل در ایران، نوبت به خان��م کارن فرناندز 
جونز رسید که با قرار گرفتن در پشت تریبون 
به ای��راد س��خنرانی بپردازد.  خان��م جونز که 
به عنوان مدیر ارشد اجرایی اپکس در خاورمیانه 
و آفریقای شمالی در نشست حاضر شده بود، به 

معرفی آژانس تجارت و توس��عه سرمایه گذاری 
برزیل ک��ه به اختصار اپکس نامیده می ش��ود، 
پرداخت.  کارن جونز مهم ترین فعالیت اپکس 
را ارتق��ای صنعت برزیل معرف��ی کرد و افزود: 
اپک��س صنع��ت برزی��ل را با هدف دس��تیابی 
به ۲۰۰ ب��ازار هدف و با 1۰ دفتر در سراس��ر 
جه��ان حمایت می کند.  خان��م ایلین کلناگو، 
مشاور توس��عه صادرات انجمن تولیدکنندگان 
قطعات خودروی برزیل، آخرین مهمان برزیلی 
بود که در این نشس��ت به سخنرانی پرداخت.  
مشاور انجمن تولیدکنندگان قطعات خودروی 

برزیل با ارائه آماری مختصر از گذشته صنعت 
خودروی برزیل به چشم انداز آینده این صنعت 
پرداخ��ت.  خانم کلناگو گفت: برآورد ما از بازار 
ایران مثبت اس��ت و عقیده داری��م می توان با 
حمایت ه��ای انجم��ن در این ب��ازار به فعالیت 
پرداخ��ت. وی حض��ور نمایندگ��ان برزیلی را 
اس��تارت همکاری و س��رمایه گذاری مشترک 
دانس��ت و افزود: در برزیل با چالش هایی چون 
افزای��ش تعمیر خودرو به ج��ای خرید روبه رو 
هستیم که با سرمایه گذاری در بازارهای جدید 

به دنبال رفع این چالش ها هستیم. 

سفیر برزیل :
نگاه ما به ایران نه به عنوان یک بازار بلکه به عنوان یک شریک بالقوه است

قرارداد خودروسازی با روسیه یک افتخار بزرگ است

گزارش 2

خبر

بی ام و سری 8 کوپه سال آینده به بازار 
عرضه می شود

 بی ام و به تازگی خبر از بازگشت کوپه لوکس و اسپرت سری 8 
داده اس��ت که برای رقابت با مرسدس بنز اس کالس کوپه به بازار 
عرضه می ش��ود. یک س��ال پس از ثبت چند نام تجاری باالخره با 
تایید رسمی بی ام و، کوپه قدرتمند و لوکس سری 8 را مجدد تولید 
و به بازار عرضه خواهد کرد. این خودرو برای عرضه به بازار در سال 
آینده میالدی برنامه ریزی شده است. بر اساس اخبار منتشر شده 
  Concorso بی ام و نمونه اولیه سری 8 را دو هفته بعد و در رویداد
d’Eleganza Villa d’Este رونمای��ی خواه��د کرد. در همین 
راستا نیز غول خودروسازی باواریا تصویری از شمایل کلی خودرو 
منتشر کرده اس��ت که انتظار برای مش��اهده آن را بسیار سخت 
می کند. طبق این تصویر با خودرویی کش��یده، عضالنی و مجلل 
مواجه هستیم که شکوه و وقار متفاوتی را در قیاس با محصوالت 
ب��ی ام و به همراه خواهد داش��ت. هارالد کروگ��ر، مدیر بی ام و طی 
بیانیه ای و در خصوص سری 8 گفت: بی ام و سری 8 بر اساس سنت 
ما و به عنوان خودروی کوپه لوکس و اس��پرت توسعه یافته است و 
جایگاه ویژه ای در بین محصوالت ما خواهد داشت. این خودرو به 
خوب��ی توانایی ما در تولید محصوالت لوکس را به نمایش خواهد 
گذاشت و جایگاه بی ام و در این بخش از بازار را ارتقا می دهد. بی ام و 
سری 8 کوپه نماد کاملی از خودروی اسپرت و لوکس خواهد بود. 
پیش بینی می شود که نسخه کوپه سری 8 انتهای سال ۲۰18 
به بازار عرضه ش��ود و پس از مدت کوتاهی نیز نسخه روباز آن به 
فروش رسد. همچنین می توان انتظار نسخه قدرتمند تر M را نیز 

داشت. 
بی ام و به احتمال قوی از پیش��رانه 1۲ سیلندر رولزرویس نیز در 
س��ری 8 بهره ببرد. با توجه به این حقیقت که س��ری 8 در واقع 
نس��خه کوپه س��ری 7 بوده و به رقابت با مرسدس بنز اس کالس 
کوپه خواهد پرداخت، پس برچسب قیمت پایینی را نیز به همراه 
نخواهد داشت. به گفته برخی منابع این خودرو با قیمت 1۶۵ هزار 

دالر به بازار عرضه خواهد شد. 

 شاسی بلند جدید نیسان با فورچونر رقابت 
می کند

گروه بین الملل: حدود دو س��ال قبل گفته ش��ده بود که نیسان 
روی شاسی بلندی براساس ناوارا کار می کند. 

نخستین نمونه های اولیه از این خودرو ماه مه  سال گذشته فاش 
ش��ده بودند و اکنون گفته می شود که رونمایی این مدل در اواخر 
سال جاری یا اوایل سال ۲۰18 خواهد بود. کالس شاسی بلندهای 
مبتنی بر پیکاپ اکنون با مدل هایی همچون میتسوبیشی پاجیرو 
اس��پرت، فورد اندیور و تویوتا فورچونر تکمیل ش��ده و نیسان در 
پی حضور در این بخش با مدلی براس��اس نیسان ناوارا است. این 
مدل جدید س��ال گذشته به صورت پیش تولید دیده شده بود و با 
اینکه اطالعات زیادی را نش��ان نمی داد مش��خص بود که از بدنه 
جعبه ای ش��کل، جلوپنجره V-motion و چراغ های عقب افقی 
بهره می برد. این شاسی بلند متوس��ط جدید نیسان از موتورهای 
مش��ابه ن��اوارا بهره خواهد برد که ش��امل ۲.3 لیتری توربوش��ارژ 
YS23DDT دیزلی 1۲۰ کیلووات��ی، ۲.3لیتری تواین توربوی 
YS23DDTTدیزل��ی 14۰کیلوواتی و ۲.3 لیتری توربوش��ارژ 
YD25DDTi دیزلی 1۲۰۰ کیلوواتی اس��ت. اگر این خودرو در 
خاورمیانه و چین عرضه شود که تمایل به موتورهای بنزینی بیشتر 
است، موتور ۲.۵ لیتری دمش طبیعی QR25DE با قدرت 1۲۲۲ 

کیلووات برای آن ارائه خواهد شد. 

آلودگی تهران با تردد شبانه ۱۰۰ هزار 
خودروی سنگین

براساس مطالعات انجام شده حدود 8۰ درصد آلودگی ها در شهر 
تهران ناشی از خودروها و وسایل نقلیه عمومی است. بنابراین باید 
منابع تولید آلودگی کنترل و مدیریت شوند. همواره در نیمه دوم 
سال به دلیل وارونگی هوا، کالنش��هرها روزهای آلوده ای را تجربه 
می کنند. براس��اس آمار، یک میلیارد و 4۰۰میلیون نفر در جهان 
در مع��رض آلودگی هوا قرار دارند و س��االنه 3میلیون نفر در دنیا 
جان خود را به دلیل عوارض مس��تقیم یا غیرمستقیم آلودگی هوا 
از دس��ت می دهند. آسیب های ریوی ناشی از هوای آلوده، خطری 
اس��ت که از هر پنج نفر، س��ه نفر با آن روبه رو می ش��ود؛ عالوه بر 
اینها آلودگی هوا، تعطیلی مدرسه ها و دانشگاه، نابود شدن چرخه 
محیط زیس��ت و . . . نیز رهاورد این پدیده ناگوار اس��ت. در همین 
زمینه مسعود زندی، معاون مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان 
حفاظت محیط زیست معتقد است آنچه امروزه باعث نگرانی ما در 

تهران شده، تردد خودروهای فرسوده است.
 

مهم ترین عوامل آلودگی شهر تهران چیست؟ 
مطالعات نشان می دهد سهم آلودگی هوا در بخش های مختلف 
متفاوت اس��ت؛ به عنوان مثال س��هم منابع متح��رک در دهه 7۰ 
شمس��ی بیش از 7۰درصد بوده اس��ت. حاال بعد چند دهه هنوز 
وسایل حمل ونقل بیشترین سهم را در آلودگی هوا دارند. این بخش 
سال هاست نقش مهمی در افزایش آالینده ها دارد. منابع ثابت مانند 
خانگی، تجاری و صنعتی س��هم قابل توجهی در افزایش این روند 
دارند. ما معتقدیم شهرها یک ظرفیت ثابت زیست محیطی دارند. 
در کالنشهرهایی مانند تهران منابع آالینده بیش از ظرفیت شهر 
اس��ت که باعث شده در این شهرها شاهد آلودگی هوا باشیم. این 
مسئله در فصل زمستان به دلیل سردی هوا بیشتر جلوه می کند و 
زندگی شهروندان را تحت  تاثیر قرار می دهد. به طوری که در شهر 
تهران ما 1۰۰ روز را در سال با شرایط ناسالم هوا سپری می کنیم.

 
بلند مرتبه س�ازی چه تاثی�ری بر افزایش آلودگی ش�هر 

تهران دارد؟ 
ساخت وسازهای س��اختمان های بلند و ش��یوه قرارگیری آنها 
ب��ر میزان آلودگی ه��وا تاثیر می گذارد. موضوع بلند مرتبه س��ازی 
سال هاست بین شهرداری، سازمان محیط زیست و دانشگاه ها مورد 
بحث بوده است. هوایی که ما تنفس می کنیم، در سطوح پایین قرار 
دارد و برج سازی روی سطوح پایینی تاثیر می گذارد و باعث سکون 
و کند شدن جریان باد می شود. بلند مرتبه سازی باید با مدیریت و 
براساس پژوهش انجام شود تا با مشکالت اینچنینی در هوای بسته 
شهر روبه رو نباشیم و حفظ جان شهروندان را با رعایت قوانین در 

اولویت قرار دهیم. 

به نظر شما مدیریت نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی در 
شهر تهران به درستی عمل می کند؟ 

خودروه��ای زیادی در ش��هر تهران ت��ردد دارند ک��ه بیش از 
3۰۰هزار خودرو از آنها س��واری هس��تند. شب هنگام نیز بیش از 
1۰۰هزار خودروی س��نگین از ش��هر تهران عبور می کند. حدود 
۶هزار اتوبوس در تهران فعالیت می کنند که 3هزار اتوبوس از این 
تعداد فرس��وده هس��تند. تعداد زیادی مینی بوس در تهران وجود 
دارد که بیش از 3۰ تا 4۰س��ال عمر دارند. خودروهایی که بعد از 
سال 1394 تولید شده اند به دلیل اینکه استاندارد یورو۲ را رعایت 

کرده اند، آلودگی چندانی ندارند. 

خبر

بازار خودروی ایران تشنه تنوع در تولید 
و طراحی پلتفرم های جدید است

یک کارش��ناس صنعت خ��ودرو می گوید: تولید و طراحی 
محصوالت جدید در رفع فضای کنونی و ایجاد زمینه رقابت 

در صنعت خودروی ایران نقش بسزایی دارد. 
امراهلل امینی افزود: بی ش��ک به دنبال افزایش قراردادهای 
خودرویی و در جریان توسعه خطوط جدید تولید در صنعت 
خودرو و قطعه س��ازی کش��ور، شاهد گش��ایش و پیشرفت 

مناسبی در صنعت خودروی کشور خواهیم بود. 
وی با اشاره به اینکه رشد و توسعه قراردادهای خودرویی 
موجب گس��ترش جریان تولید و اشتغال در کشور می شود، 
تاکید کرد: البته دستیابی به این هدف و بهبود جریان اشتغال 
و تولید در صنعت خودرو، مس��تلزم جذب سرمایه گذاری در 
صنعت خودرو اس��ت.  وی تصریح کرد: بی تردید با توس��عه 
همکاری مش��ترک برای طراح��ی و تولید محصوالت جدید 
و س��رمایه گذاری ش��رکای خارج��ی، ضمن اینکه اش��تغال 
بیش��تری در خودروس��ازی و همچنین قطعه س��ازی ایجاد 
می ش��ود، شاهد انتقال دانش روز و توسعه تکنولوژی در این 
صنع��ت خواهیم بود.  وی در ادامه یکی از محورهای مهم و 
اساسی اقتصاد مقاومتی را ایجاد شبکه گسترده ای از فعاالن 
واحدهای قطعه س��ازان کوچک و بزرگ در کش��ور دانست و 
گفت: برای رش��د و توسعه بیشتر در صنعت قطعه سازی که 
قطعا از بخش های مهم و موثر در صنعت خودرو است، الزم 
اس��ت قراردادهای معینی با قطعه س��ازان بزرگ و همتایان 
خارجی منعقد ش��ود تا ضمن توسعه تولید و فعالیت، انتقال 
تکنولوژی ه��ای جدید نیز ص��ورت گیرد.  عضو هیأت علمی 
دانش��گاه عالمه طباطبایی خاطرنش��ان کرد: البته همزمان 
با رون��د قراردادها و همکاری در این صنع��ت، باید با انجام 
برخ��ی اصالحات زمینه کاهش هزینه ه��ای تولید و افزایش 
بهره وری در ش��رکت های خودروسازی و قطعه سازی فراهم 
شود تا تناس��ب در قیمت و کیفیت خودروهای تولیدی نیز 
حاصل ش��ود.  امینی افزود: بازار خودروی ایران تشنه تنوع 
در تولید و طراحی پلتفرم های جدید است که در این صورت 
رقابت پذی��ری، صادرات و کیفی��ت در صنعت خودرو محقق 

شده و بازار مصرف خودروهای داخلی رونق خواهد یافت. 

ممنوعیت هایی که انگیزه قاچاق قطعات 
را افزایش می دهد

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
می گوی��د: هر گونه حمایت از صنع��ت خودرو باید به صورت 
کارشناس��ی و س��نجیده صورت گیرد چنانچه سال به سال 
ش��اهد ارتقای خودروس��ازان و نزدیکی آنها با ش��رکت های 
همتراز دنیا باشیم.  رضا علیزاده اظهار داشت: امروز همزمان 
با اهرم های حمایتی از صنعت خودرو، باید اهرم های نظارتی 

نیز بر جریان خودروسازی کشور وجود داشته باشد. 
وی تصری��ح ک��رد: به ط��ور کلی ورود کااله��ای خارجی 
و عمدت��ا به صورت قاچاق نیز، بی ش��ک ضربه س��ختی را به 
تولیدکنندگ��ان داخلی زده اس��ت.  وی گف��ت: در صورتی 
کنت��رل دقیق��ی صورت نگی��رد و از ورود کااله��ای قاچاق 
جلوگیری نش��ود تولیدکنندگان داخلی به هر میزان تالش 

کنند قادر به خروج از بحران نخواهند بود. 
وی تاکی��د ک��رد: متاس��فانه ام��روز کااله��ای قاچ��اق و 
بی کیفی��ت در مبادی ورودی کش��ور و گمرکات و در مراکز 
خرید به شکل گس��ترده ای خریدوفروش می شود و مطمئنا 

تولیدکنندگان داخلی از این جهت بسیار متضرر شده اند. 
وی با اشاره به بررسی دالیل ورود قطعات قاچاق به کشور، 
تصری��ح کرد: ب��رای جلوگیری از قاچاق نی��ز باید به صورت 
کارشناس��ی این مس��ئله مورد بررس��ی قرار گیرد تا موجب 
قطع ورود قطعات قاچاق به کش��ور ش��ود.  نماینده ورزقان 
در مجلس ش��ورای اس��المی، با اش��اره به جریان نظارت و 
بررس��ی واردات رسمی قطعات به کش��ور، خاطر نشان کرد: 
عمده مش��کالتی که قطعات وارداتی به تولید وارد می کنند 
ورود آنه��ا به صورت قاچاق و با کیفیت و قیمت نازل اس��ت 
ک��ه به طب��ع در این جریان ع��الوه بر تولیدکنن��ده داخلی، 
مصرف کننده نیز متضرر خواهد ش��د.  علی��زاده افزود: باید 
زیرس��اخت ها به نحوی پایه گذاری و اصالح ش��ود که ضمن 
کنترل، عم��ال ورود کاالی قاچاق با باز خ��ورد منفی بازار و 
مش��تریان مواجه شود.  وی با اشاره به تاثیر ممنوعیت ورود 
برخی از کاالها بر جری��ان قاچاق گفت: ممنوعیت ورود هر 

کاالیی به کشور، انگیزه قاچاق را مجددا افزایش می دهد. 

پیچ و خم پل پر هزینه تهران
ترافیک، معضلی اس��ت که امروزه گریبان شهرهای بزرگ 
را گرفته است. گسترش شهرها، افزایش جمعیت، مهاجرت، 
تولی��د خودروهای جدید و . . . عواملی اس��ت که به ترافیک 

خیابان ها دامن می زند.
تهران یکی از شهرهای بزرگ دنیا است که به دالیل مختلف 
چند دهه اس��ت با این چالش دس��ت و پنجه  نرم می کند، اما 
هنوز نتوانس��ته راهکاری مناس��ب برای کاه��ش ترافیک پیدا 
کند. در این مدت راه حل هایی مثل طرح زوج و فرد، س��اخت 
و توسعه مترو و وس��ایل حمل ونقل عمومی، گسترش تونل و 
خیابان اجرایی شد ولی هنوز شهروندان تهرانی ساعت ها وقت 
خود را در ترافیک های طوالنی خیابان ها و اتوبان ها می گذرانند. 
پ��ل طبقاتی صدر به عنوان یکی از پروژه هایی که س��ال 9۲ با 
هزینه 13۰۰ میلیاردی از س��وی ش��هرداری تهران گشایش 
یافت، انتقادهایی مبنی بر ناکارآمدی آن وجود داش��ت. چنین 
نسخه ای برای نخس��تین بار در جهان حدود هفت دهه قبل از 
سوی استادان شهرس��ازی پیشنهاد شد، اما کشورهای پیشرو 
به دلیل بازخوردهای منف��ی آن و ناکامی پل های طبقاتی در 
حل مش��کل ترافیک، برنامه احداث بزرگراه های طبقاتی را به 
کلی کنار گذاشتند و در دهه های اخیر برای طراحی مسیرهای 

جدید ترافیکی به زیر سطح شهر رفته اند.

شهرداری باید شفاف سازی کند
احمد حکیمی پور، عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: »به 
نظر می رس��د ش��هرداری با س��اختن پل صدر به اهداف مورد 
نظر خود نرس��یده اس��ت. کاهش ترافیک و بار عبور و مرور از 
جمله مهم ترین اهداف ساخت این پل است که با وجود هزینه 
زیادی که صرف س��اختن آن ش��ده اس��ت، به نتیجه نرسید. 
مطالعه ناکافی و نبود پیوست فرهنگی و اجتماعی در پروژه ای 
به این بزرگی مشکالت زیادی را برای شهروندان تهرانی ایجاد 
کرده اس��ت.« وی افزود: »مهم ترین مسئله که در ساخت این 
پل مورد بحث است اینکه هنوز شهرداری تهران شفاف سازی 
الزم را انجام نداده و بعد از گذش��ت س��ال ها از گش��ایش پل 

طبقاتی صدر هزینه پایان ساخت آن اعالم نشده است.«
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در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
بیانیه اقتصادی حاوی مهم ترین محورهای رشد و توسعه 
کش��ور از سوی حس��ن روحانی منتشر ش��د. به گزارش 
خبرآنالین، نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در طول 
چهار سال گذش��ته و فعالیت دولت تدبیر و امید، به رغم 
وجود معضالت و مش��کالت اساس��ی و جدی در کش��ور 
توانس��ت گام های مه��م و جدی را برای حل مش��کالت 
مردم ش��ریف ای��ران بردارد، هر چند که معتقد اس��ت با 
وضعی��ت مطلوب فاصله داش��ته و ای��ن راه ادامه خواهد 
داش��ت تا شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم.  روحانی 
در ابت��دای این بیانیه اقتصادی که در زمینه های مختلف 
اقتصادی به نگارش درآمده ،آورده اس��ت: »ملت بزرگوار 
و شایس��ته ایران! اینجانب با توکل به خداوند منان، اتکا 

بر حمایت و توانمندی های ش��ما ملت رش��ید و شایسته 
ایران، و با همکاری مردان و زنانی س��خت کوش در دولت 
تدبیر و امید، در چهار س��ال گذش��ته تمام توان خود را 
صرف کردم تا با همراهی ش��ما میه��ن عزیزمان ایران را 
از وضعی��ت  خطرناک��ی که در آن قرار داش��ت برهانیم و 
زمینه های مساعدتری برای توسعه همه جانبه اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور فراهم سازیم. طی این 
چهار سال، همگی سختی های زیادی را تحمل کردیم. آثار 
زخم هایی که در نتیجه رکود تورمی بی س��ابقه سال های 
1391 و 1392، بحران ارزی س��ال های 1390 و1391 و 
عدم اشتغال زایی سال های 1384 تا 1391 بر پیکر اقتصاد 
ایران وارد ش��ده بود، به تدریج از سال 1393 به بعد خود 

را نمایان ساخت.«

بیانیه اقتصادی دکتر حسن روحانی منتشر شد

  حجت االس�ام کاظ�م صدیق�ی در 
خطبه های نماز جمع�ه تهران گفت: هر 
نام�زدی که ح�رف می زند فک�ر نکند 
می توان�د س�رش را داخل ب�رف کند و 

کسی او را نمی بیند. 
  حجت االس�ام علیرضا پناهیان در 
جمع م�ردم مبارکه با طعنه نس�بت به 
همس�ر رئیس جمهور گفت: آیا همس�ر 
روحان�ی این تعداد کتاب را که همس�ر 

رئیسی نوشته تاکنون خوانده است؟ 

حسن روحانی در پایان گفت وگوی ویژه خبری در پاسخ به شایعه های 
مطرح ش�ده درباره پای�ان نامه دکتر ایش گفت: من در یک دانش�گاه 

معتبر بین المللی مدرک گرفتم و زمین نداده ام تا مدرک بگیرم! 

تیتر اخبار

وزیر تعاون، ک��ار و رفاه اجتماعی از پایین بودن حقوق 
برخی بازنشس��تگان ش��هرداری ته��ران گالیه ک��رد. به 
گزارش خبرآنالین، علی ربیع��ی در گفت وگوی ویدئویی 
با پایگاه اطالع رس��انی دولت گفت: روزنامه ای نوش��ته بود 
حقوق بازنشس��تگان نباید کمتر از 2میلیون تومان باشد؛ 
روزنامه ای که متعلق به یکی از نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری است. همین مس��ئله باعث شد من در روز اول 
هفت��ه کارگر به یکی از زیرمجموعه های این کاندیدا بروم. 
وقتی بازدید کردم متوجه شدم که حقوق بازنشستگی اش 
600 هزار تومان است. ربیعی افزود: 12 سال شما شهردار 
هس��تید، چرا حقوق اینها را زیاد نکردید؟ 12 سال است 
حقوق بازنشس��ته ها را به 2 میلیون تومان افزایش ندادید، 

متأس��فانه از این مسائل زیاد است. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی تأکید کرد: این برنامه تحت عنوان از »یارانه به 
کارانه« بوده که توس��ط دو نفر از معاون��ان وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تدوین ش��ده و در اسفندماه سال 95 
به تصویب رسیده اس��ت. منتها بنای آن برنامه این است 
ک��ه حقوق کارگر را به کارفرما می دهد تا فارغ التحصیل را 
به کار بگی��رد، در این برنامه نه تنها 250 هزار تومان بلکه 
400  هزار تومان می دهیم. البته این برنامه زمان دارد و بعد 
از گذراندن آموزش فنی اجرا می ش��ود حتی در این زمینه 
ما پیش بینی کردیم ک��ه می توان بیمه تامین اجتماعی یا 
بیمه عمر آنها را تأمین کنیم. حاال این کار صحیح است یا 
اینکه ما بیاییم 250 هزار تومان دستی به بیکاران بدهیم؟!

علی ربیعی: به جای شعار، حقوق 6۰۰ هزار تومانی بازنشستگان 
شهرداری را زیاد می کردید

  س�ردار تقی مهری، رئیس پلیس 

راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی 
از برخ�ورد پلیس با افرادی خبر داد 
که برای تبلیغات انتخاباتی اقدام به 

تخلفات ترافیکی می کنند. 
  معصوم�ه ابتکار، رئیس س�ازمان 
حفاظت محیط زیس�ت در نشس�تی 
با فعاالن اقتصادی استان آذربایجان 
شرقی گفت: محیط زیست و اقتصاد 
ایران دیگر توان تحمل دوره  دیگری 

از بی خردی را ندارند. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان ش�رقی گفت: تراز دریاچه 
ارومیه، نسبت به ابتدای سال آبی جاری، 6۴ سانتی متر افزایش داشته 
و ای�ن افزایش معادل بیش از یک میلیارد مترمکعب در واحد حجم و 

۵27 کیلومتر مربع در واحد سطح دریاچه است
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آمار فروش فیلم های سینمایی روی پرده در حالی اعالم 
شد که »نهنگ عنبر 2« با بازی رضا عطاران پس از دو روز 
به فروش ۷00 میلیون تومانی در کشور رسید. به گزارش 
ایسنا، علی سرتیپی، مدیرعامل مؤسسه پخش فیلمیران 
درباره فروش فیلم های تازه اکران شده این مؤسسه گفت: 
فیلم  »نهنگ عنبر 2: سلکشن رویا« به کارگردانی سامان 
مقدم در حال حاضر فقط در س��ه شهر اصفهان، شیراز و 
مشهد اکران می شود که در مجموع عالوه بر فروش 355 
میلیونی در تهران، در مجموع ۷00 میلیون تومان فروش 
داشته است.«او همچنین درباره میزان فروش فیلم »برادرم 
خسرو« که اکران آن به تازگی آغاز شده است، گفت: »این 

فیلم فعاًل فقط در تهران نمایش داده می شود و در روزهای 
)20 و 21 اردیبهش��ت ماه( 61 میلی��ون توم��ان فروخته 
اس��ت.«عالوه بر فیلم »برادرم خسرو« که شهاب حسینی 
بازیگر نقش اصلی آن اس��ت، فیلم »امتحان نهایی« دیگر 
اثر این بازیگر نیز این روزها در س��ینماها اکران می ش��ود 
که س��عید خانی، مدیر بخش نسیم صبا رقم فروش آن را 
پس از س��ه هفته اکران 430 میلی��ون اعالم کرد و گفت: 
»امتحان نهایی« با 9 س��الن س��ینمایی در تهران تاکنون 
320 میلی��ون توم��ان فروخت��ه و در شهرس��تان ها هم 
 10 س��الن را در اختی��ار دارد ک��ه میزان ف��روش آن به 

110 میلیون تومان رسیده است.

فروش 7۰۰ میلیونی فیلم جدید رضا عطاران در 2 روز

 رضا صادقی در صفحه اینستاگرامش 
نوش�ت:  »رای ن�دادن رو بی س�وادی 
می دونم و بی سوادی باز هم یک بی سواد 
رو س�ر کار میاره. . . من به کس�ی رأی 
می دم که با ممنوعیت مخالفه و تدبیر و 
امی�د رو در اذهان جهان به جای بمب و 
مرگ بر ای�ن و اون جای داد. . . رأی من 
آقای روحانی خواهد بود. چون می تونم 
بدون ت�رس ازش برای کارهای نش�ده 
سوال کنم. ما ایرانی ها الیق آرامشیم و 

امید و امنیت.«

روی�ا تیموریان در برنام�ه »دورهمی« از آرزوی�ش برای تدریس و 
مه�ران مدیری از آرزویش برای تأس�یس یک دانش�گاه گفت و از 

تیموریان قول گرفت در دانشگاه او درس دهد
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فدراسیون جهانی شطرنج فیده، فدراسیون ایران را به 
حالت تعلیق در آورد. به گزارش »فرصت امروز« س��ایت 
publicnow در گزارشی خبر داده است که فدراسیون 
جهانی ش��طرنج، فدراسیون شطرنج ایران را تعلیق کرده 
و ت��ا زمانی که حقوق کامل فی��ده از برگزاری رقابت های 
قهرمانی زنان جهان در ایران دریافت نش��ود، فدراسیون 
publi c  ییران تعلیق خواهد بود. براس��اس اعالم سایت

now، به این ترتیب هیچ تورنمت معتبر ش��طرنجی در 
ایران برگزار نخواهد ش��د و هیچ عنوانی به شطرنج بازان 
ایرانی داده نخواهد ش��د و هیچ شطرنج باز ایرانی و حتی 
هیچ داوری از ایران حق شرکت در رقابت های بین المللی 
ت��ا پرداخت حقوق کامل فیده را نخواهند داش��ت، البته 
تورنمنت های��ی که از قبل ش��روع ش��ده اند تحت تأثیر 
این قانون ق��رار نخواهند گرفت. برگزاری چهلمین دوره 

مسابقات ش��طرنج زنان جهان از 22 بهمن تا 14 اسفند 
95 در ته��ران از هم��ان ابتدا با حاش��یه و چالش همراه 
بود. نخس��تین جنجال بر س��ر اعطای میزبانی به ایران 
بود؛ جایی که چند ش��طرنج باز مشهور خارجی موجی از 
اعتراض ها را به خاطر این موضوع در رسانه های خارجی 
به راه انداختند و مس��ابقات را تحریم کردند چون حاضر 
به داشتن حجاب در ایران نشدند، اما فدراسیون شطرنج 
ایران برای برگزاری این مس��ابقات با مشکل مالی روبه رو 
بود و سرانجام نیز این مش��کل مالی برای شطرنج ایران 
مسئله ساز ش��د. فدراسیون شطرنج ایران باید 540 هزار 
دالر به عنوان حق میزبانی و جوایز بازیکنان به فدراسیون 
جهانی شطرنج  )فیده( پرداخت می کرد، اما عدم پرداخت 
این حق میزبانی و جوایز بازیکنان، سرانجام شطرنج ایران 

را با تعلیق روبه رو کرد. 

فدراسیون شطرنج ایران تعلیق شد

  علی دایی که پنجشنبه شب با تیم نفت 
تهران قهرمان جام حذفی شد، با مسئوالن 
باش�گاه سایپا به توافق نهایی دست یافت 
و در فصل بعد روی نیمکت س�ایپا خواهد 
نشس�ت. دای�ی در فص�ل 86-8۵ نی�ز 
جانشین ورنر لورانت آلمانی در تیم سایپا 
شد و در ادامه آن را به مقام قهرمانی لیگ 

رساند. 
 رضا شکاری، بازیکن جوان تیم ذوب آهن 
اصفهان با عقد قراردادی س�ه ساله به تیم 

روستوف روسیه پیوست

روزنامه گاردین در گزارش�ی به بررسی دروازه بان هایی که در پاس 
گل دادن تخص�ص دارند، پرداخت. علیرض�ا بیرانوند در صدر این 

فهرست قرار گرفته است
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سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری دیروز 
با محوری��ت مباحث اقتصادی برگزار ش��د. خالصه 
صحبت های 6 نامزد منتخب را در ادامه می خوانید:

جهانگیری
c قاچاق کاال یکی از آسیب های تولید داخل است 
و توسط کسانی انجام می شود که می خواهند با این 

روش به تولید کشور ضربه بزنند. 
c در گذش��ته متأس��فانه قاچاق افزای��ش یافت، 
به طوری که در مقط��ع تحویل گرفتن دولت حدود 
25 میلی��ارد دالر قاچاق انجام می ش��د، اما در این 
سه س��ال با اقدامات انجام ش��ده این میزان به 12 
میلی��ارد دالر کاه��ش یافته که بخش��ی از آنها که 
مرب��وط به کوله بری ها و ته لنجی هاس��ت. ما مزاحم 
آنها نمی ش��ویم و آنها می توانن��د تحت مقررات کار 

خود را انجام دهند. 
c در مقطع��ی ب��ه دلیل ش��عار پدی��ده قاچاق و 
فس��اد افزایش یافت. نمایندگان هم��ان تفکر امروز 
در صحن��ه مب��ارزه حض��ور دارن��د و می خواهند با 
همان روش ها عمل کنند. م��ردم باید بدانند چقدر 

حرف های نامزدها علمی است. 
c نامزده��ا از س��ابقه خود نترس��ند و بگویند در 
زمین��ه مبارزه با قاچاق کاال در قوه قضاییه و نیروی 

انتظامی چه اقداماتی کرده اند. 
c م��ا در دول��ت اصالحات قاچ��اق را در حد 
2 ت��ا 3 میلی��ارد دالر داش��تیم، ام��ا روزی که 
مجدد دول��ت را تحویل گرفتیم ب��ا 25میلیارد 
دالر قاچاق مواجه ش��دیم؛ اینکه در عرض س��ه 
س��ال توانس��تیم قاچاق را به نصف برسانیم یک 

موفقیت بوده است. 
c وقت��ی مس��ئله حقوق های نجومی مطرح ش��د 
دول��ت خ��ودش وارد ش��د و از دی��وان محاس��بات 
خواس��ت تا این موضوع را بررسی کند و با متخلفان 
برخورد کند، اما شما با امالک نجومی چه کردید؟ 

c در س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی، دادستان 
گفت به 59 مورد تخلف در ش��هرداری رس��یده ایم؛ 
مجلس هم خواس��ت تحقیق و تفحص کند اما شما 
البی کردید و نگذاشتید. آقایان می خواهند با همان 
روحیه نظامی گری مملکت را اداره کنند؛ بانک شهر 
را به یک مفسد اقتصادی واگذار کردند، حاال مدعی 

مبارزه با فساد شده اند. 
میرسلیم

c برنامه ه��ای بس��یار مهم��ی ک��ه در چارچوب 
اقتصاد مقاومتی تدوین ش��ده این است که به نفت 
به عن��وان یک ماده خامی ک��ه می تواند تولیدکننده 
مواد میانی و محصوالت نهایی با ارزش باشد، توجه 
کنیم. خام فروشی نفت تحت الشعاع استفاده از نفت 
قرار می گی��رد. با توجه به ارزش افزوده که کاالهای 
میانی و کاالهای اساسی دارد نسبت به خام فروشی، 
اس��تفاده درست و بهینه از نفت ما را وادار نمی کند 

که استخراج غیرصیانتی داشته باشیم. 
c اس��تفاده درس��ت و بهین��ه از نفت م��ا را وادار 
نمی کن��د که منابع نفتی خود را بفروش��یم همانند 
روشی که امروز، دولت انتخاب کرده و به آن افتخار 
می کند. فروش نفت را از 1.5 میلیون بش��که به 2.5 

میلیون بشکه رسانده این جای افتخار ندارد. 
c توس��عه صادرات نیازمند برنامه های درس��ت و 
اساس��ی دارد، اما امروز ش��اهد آن هستیم تعرفه ها 
به گونه ای است که صادرات ما به کشورهای خارجی 
به نفع واردکنندگان اس��ت. بای��د نوعی از صادرات 
مورد تش��ویق ق��رار بگیرد که منفعت و س��ود برای 
کشور در پی داشته باشد و آن نیازمند سیاست های 

تشویقی دولت است. 
c آق��ای روحان��ی برنامه ما برای توس��عه کش��ور 
خام فروش��ی نبود. ش��ما به جای اینکه حق کش��ور 
را بگیری��د دس��ت به خام فروش��ی می زنی��د، آقای 
جهانگیری همکاری با همس��ایگان را به خام فروشی 

ربط می دهید. 
c متأس��فانه قوانی��ن ثب��ات ندارند و ش��ما آقای 
روحانی آیا از برجام که این همه سنگش را به سینه 
می زنید اس��تفاده کردید. م��ا در دولت مان از برجام 
که ابهام زیادی دارد و ناقص اس��ت به بهترین شکل 

استفاده می کنیم. 
c یک مدیریت جدی الزم است برای اینکه بتوانیم 
پایین دس��تی های پتروش��یمی های مان را گسترش 
دهی��م. برخی از محصوالت پتروش��یمی دهها برابر 

سود دارد نسبت به نفت، عقل مان کجا رفته؟ 
c سیاس��ت خارجی ای درس��ت اس��ت که بتواند 
همکاری با همس��ایگان را برای برداش��ت درس��ت 
از منابع مش��ترک افزایش دهد نه اینکه دس��ت به 
برداش��ت بیش��تر از منابع بزنیم و م��ن معتقدم از 
قراردادهایی که اس��تعماری اس��ت مثل IPC باید 

جلوگیری شود. 
c آقای روحانی ش��ما از برج��ام با همه ایراداتش، 
نتوانس��تید اس��تفاده کنید، اما ما در دولت بعد این 

کار را خواهیم کرد. 
روحانی

c یکی از ارکان بزرگ اقتصادی، بانک ها هس��تند. 
در بودج��ه عمرانی تصمیم داریم تقویت و همکاری 
با بانک ها را افزایش داده و با همکاری هم، طرح های 

عمرانی را انجام دهیم. 
c مؤسس��ات اعتباری غیرمج��از در دولت قبل به 
وجود آم��د و وقت ما را گرفت جلس��ات بس��یاری 
برای حل مش��کالت مردم در این بانک ها گذاشتیم 
و تالش بسیاری برای حل مشکالت بانک میزان که 

مربوط به دستگاه آقای رئیسی بود، شد. 
c از بانک ه��ا ب��رای کمک به تولید باید اس��تفاده 
کنیم. 24هزار واحد تولیدی در پنج س��ال گذش��ته 
از تس��هیالت بانکی اس��تفاده کردند که باعث ش��د 

بنگاه های اقتصادی کوچک رشد کند. 
c از طری��ق بانک ها، س��رمایه خارج��ی را جذب 
می کنیم، برای حل مش��کالت اقتصادی و ریشه کن 
ش��دن فقر. یکی از راه ها تقوی��ت بانک ها و گرفتن 
اعتب��ارات از بانک ه��ای خارجی اس��ت. ب��ا یکی از 

بانک های خارجی به توافق رس��یدیم تا 10میلیارد 
دالر در ایران سرمایه گذاری کنند. 

c دوس��تان ما مرتب می گویند م��ا به مردم برای 
یارانه و ش��غل  پ��ول می دهیم. اع��الم کنند که این 
پول ه��ا را می خواهند از کجا بیاورند؛ اس��تقراض از 
بانک مرکزی ب��رای این اقدامات موجب تورم 60 تا 

۷0درصدی می شود. 
c ۷0 میلی��ارد کل بودجه یارانه ماس��ت که طبق 
برنامه مجلس تقسیم می شود. سوال این است امروز 
مردم یارانه نقدی را بیش��تر دوس��ت دارند یا طرح 
تح��ول س��المت را. در دولت بعد برنام��ه داریم که 
هر روس��تایی به هر میزان که سرمایه برای اشتغال 
بیاورد، دو برابر هم دولت روی آن می گذارد تا تولید 

رونق پیدا کند. 
c آقای رئیس��ی بارها اعالم کردند که بهتر اس��ت 
بین دولت فعلی و دولت گذش��ته مناظره شود. بنده 
فکر می کنم بهتر اس��ت با خود آقای رئیسی مناظره 
کنی��م، زیرا همه اف��راد دولت قبل در س��تاد آقای 
رئیسی هس��تند و برای ایشان برنامه می نویسند. ما 
حاضر هستیم نسبت به همه مسائل موضوعی کشور 

مناظره بگذاریم. 
c آقای رئیس��ی می گویند در دولت قبل اتفاقاتی 
افتاده و گذش��ته است، مگر ش��ما در دولت قبل در 
قوه قضائیه نبوده اید، چطور رسیدگی نکردید، چطور 
3.6 میلیارد دالر پول مردم را آمریکایی ها توانستند 
ضبط کنند درحالی که در س��ال 86 و 8۷ ما 10 ماه 

فرصت داشتیم تمام این اوراق را برگردانیم. 
c ش��ما که در قوه قضائیه بودید، چه کار کردید؟ 
نفت به یک فرد فاس��د داده ش��د، شما چه کردید؟ 
در تامین اجتماعی که یکی از دوس��تان قضایی شما 
رفت، مفاس��د زیادی اتفاق افتاد، مفاس��د نفت هم 

از تامین اجتماع��ی آغاز ش��د. االن 3.8 میلیارد پول 
مردم معلوم نیس��ت کجاست، با امضای چه کسانی 
این اتفاق افتاد، بعضی از آنها را آقای رئیس��ی کامال 
می شناس��د؛ ب��ه هر حال ایش��ان در ق��وه قضائیه و 
سازمان بازرسی بوده اس��ت، چطور این اتفاقات در 

دولت قبل بررسی نشده است؟ 
c مگر در دولت قبل سازمان بازرسی و قوه قضائیه 
وجود نداش��ته اس��ت؟ چطور االن اگر کوچک ترین 
تخلفی رخ دهد، س��خنگوی ق��وه قضائیه فورا اعالم 
می کن��د؛ البته کار خوبی اس��ت اگر عادالنه باش��د، 

خوب است اعالم شود. 
c کجا بود س��خنگوی قوه قضائیه در دولت قبل با 
ش��رایطی که برای مردم پیش آمد؟ دارو در خیابان 
نب��ود و مردم صف بس��ته بودند، در بیمارس��تان ها 
س��وزن جراحی نبود، در آن زمان مگر شما مسئول 
نبودید، نظارت نمی کردی��د، چرا به مردم نگفتید و 

چرا نظارت نکردید؟ 
c م��ا چی��زی را حوال��ه ب��ه آین��ده نمی دهی��م، 
20میلی��ون ت��ن تولی��د مواد غذای��ی در این دولت 
افزایش یافته اس��ت، وضع کش��اورزان ما بهتر شده 
اس��ت، کش��اورزان ما امروز پول گن��دم را 1۷ برابر 
سال 91 دریافت کردند؛ آیا ما چیزی را آینده حواله 

می دهیم! 
c 15.1 درصد معوقات در ابتدای این دولت وجود 
داش��ت، امروز معوقات ما حداکثر 10درصد اس��ت، 
بنابراین ما توانستیم بانک ها را در مسیر درست قرار 
دهیم؛ نظارتی که امروز در بانک ها می شود، با دولت 

قبل قابل مقایسه نیست. 
c آق��ای قالیب��اف در بانک خودش��ان می داند که 
نظ��ارت بانک مرکزی خیلی بهتر از س��ال های قبل 
شده است، مصوبه شورای عالی امنیت ملی و دستور 
رهبری بوده است. س��ال گذشته ما 9000 میلیارد 
تومان وام ازدواج دادیم، 1۷ هزار میلیارد تسهیالت 
به بنگاه های کوچک و متوس��ط داده شد، 43درصد 
تسهیالت بیش��تری پرداخت شد؛ نباید غیراخالقی 

حرف بزنیم. 
c چ��را کالم غیراخالق��ی ب��ه کار می برید، ش��ما 
ک��ه نی��از ندارید، در ط��ول این چهار س��ال با همه 
امکانات تان علی��ه دولت کار کردید، هر روز تخریب 
کردید، ش��ما و دوستان تان ساختمان های مجلل در 
شمال تهران درست کردید، ش��بانه روز علیه دولت 
فیلم درس��ت کردید، در روزنامه های خودتان علیه 

دولت تخریب کردید. 
c دیگر نیاز نیس��ت شبانه دوستان شما سی دی و 
جزوه پخش می کنند، فکر می کنم نیازی به این کار 

نباشد؛ شما به اندازه کافی تخریب کرده اید. 
هاشمی طبا

c عظمت، استقالل و آینده ایران براساس تولید و 

امکانات مختلف در کش��ور فراهم می آید و زیربنای 
همه این موارد هم در درجه اول اولویت حفظ ایران 
است که باید همچون دوران دفاع مقدس که کشور 

را اداره کردیم به این امر هم بپردازیم. 
c ما پس از آن دوران چه کردیم، ما محیط زیست 
ایران، نفت، گاز، جنگل را در کشور تخریب کردیم، 
بنابراین نخستین تالش برای این مسئله باید احیا و 
مدرنیزاس��یون سیستم کشاورزی باشد که به آینده 

زندگی ما بر می گردد. 
c ما باید تولیداتی داش��ته باش��یم که قابل صادر 
کردن باشد و نباید انتظار داشته باشیم که پیشرفت 
در زمینه صنایع با ایجاد بنگاه های زودبازده حاصل 

شود. 
c ما باید رونق تولید، صنعت و اصالح کشاورزی را 
در دس��تور کار داشته باشیم و در درجه اول اولویت 
ه��م حفظ ای��ران و توجه ب��ه امر افزای��ش تولید و 

صادرات را مدنظر داشته باشیم. 
c آقای میرس��لیم استاد س��وال پرسیدن هستند، 
بد نیس��ت به این سوال من جواب بدهند که ایشان 
زمانی 15 س��ال رئی��س هیأت مدیره یک ش��رکت 
موتورسازی بودند، در آن مقطع زمانی چه تحولی را 

در آن شرکت ایجاد کردند؟ 
c م��ا باید کاری کنیم که صنعت و تولیدات ما به 
س��مت صادرات برود، اگر صنعت ما به جای آنکه بر 
مبنای صادرات باش��د، فقط رفع نیازهای داخلی را 
مدنظر داش��ته باشد، اهداف اقتصاد مقاومتی به طور 

کامل رعایت نشده است. 
c اینکه گفته می ش��ود بسیاری از صنایع ما امروز 
غیرفعال و خوابیده است، به این دلیل است که آنها 
دچار فرس��ودگی تکنولوژیکی شده اند و توان صادر 

کردن محصوالت خود را ندارند. 

c من معتقدم ایجاد اش��تغال باید از طریق توسعه 
توریس��م باش��د که می توانیم از ای��ن طریق ایجاد 

اشتغال داشته باشیم. 
c برخی از آقایان می گویند می توانند فالن مقدار 
ایج��اد ش��غل کنند، من ه��م اینجا اع��الم می کنم 
می توانم ماهی یک میلیون شغل ایجاد کنم، اما این 
شغل ها پایدار نخواهد بود، بنابراین این صحبت ها و 

وعده ها صحیح نیست. 
c یکی از کارهایی که امروز می توانیم انجام دهیم، 
صادرات خدمات مهندس��ی نیرو، نفت و برق است. 
بای��د تولیدات داخلی را م��ورد حمایت قرار دهند تا 
بتوانن��د کاالها و تولی��دات خود را ص��ادر و با بازار 

جهانی رقابت کنند. 
c تمام ش��رکت های ما باید این مس��ئله را مدنظر 
داش��ته باشند که مشتری در بازار جهانی پیدا کنند 
و به صادرات برس��ند، ن��ه اینکه کاالی خود را صرفا 

در ایران به فروش برسانند. 
c س��رمایه گذاران خارجی هم بای��د جهت انجام 
ک��اری که در کش��ور ما انج��ام می دهن��د، منتفع 
ش��وند؛ بنابراین این طور صحبت کردن در خصوص 

سرمایه گذاران خارجی صحیح نیست. 
رئیسی

c دولت مهدوی دولتی اس��ت ک��ه دولتمردانش 
خدات��رس هس��تند و تق��وا دارن��د و در عین حال، 
ق��درت اجرایی برای م��ردم دارن��د، بنابراین انتظار 
م��ردم این اس��ت که دول��ت، دولتی باش��د که هم 
ویژگی خداترس��ی داشته باش��د و هم کارآمد باشد. 
این درحالی اس��ت که توجه به مردم، از ویژگی های 
دولت مهدوی اس��ت که باید روی این متمرکز شد 

که دیگران چطور مشکل دارند. 
c قبال یارانه داش��تیم، ولی یارانه را عده ای خاص 
دریافت می کردند، درحالی که ب��ا قانون هدفمندی 
ق��رار بود عالوه بر اینکه همه مردم بهره مند ش��وند، 
در بخش ه��ای اقتص��ادی نیز از ای��ن یارانه ها برای 
توس��عه استفاده ش��ود، البته این یارانه امروز با فراز 
و فرودهای خود اجرایی ش��ده اس��ت، اما در دولت 

کنونی فقر بیشتر شده است. 
c ب��ا این 45 ه��زار تومانی ک��ه دهک های پایین 
دریاف��ت می کنند و امک��ان اداره زندگ��ی آنها هم 
نیس��ت، ک��ار را نباید ادام��ه داد، بلک��ه یارانه باید 
افزایش یاب��د، اما اینکه از کجا تأمین منابع ش��ود، 
س��وال درستی است؛ باید منابع آب، برق، نفت، گاز 
و بنزین که در مرحله ای گران شد را به سمت خود 
م��ردم هدایت ک��رد. یعنی توزیع یاران��ه برای خود 

مردم باشد. 
c ما اگر به عنوان دولت، مسئولیت در مقابل مردم 
داری��م، باید به مردم توجه کنیم. االن س��فره مردم 
کوچک تر شده اس��ت، اما باید پرسیدکه آیا اقالمی 

همچون برنج، روغن، گوشت و کره قیمتش افزایش 
یافته است، درحالی که س��فره ها گران تر شده است 
پس بای��د ب��رای خانوارهایی که مش��کالت زیادی 

دارند، فکری کرد. 
c قانون هدفمندی باید به طور کامل پیاده س��ازی 
ش��ود و ما آنچه که در برنامه گفتیم، مکتوب است و 
مردم در برنامه ما مالحظ��ه خواهند کرد. اما منابع 
برای افزایش یارانه ها پیش بینی ش��ده اس��ت؛ یعنی 
ه��م در رابطه با ش��غل هم در براب��ر یارانه ها برنامه 

داریم. 
c طرح س��المت را اجرا کردید، طرح س��المت از 
طرح هایی بود که با نیت خوب آغاز ش��د اما االن با 

افزایش تعرفه ها با نیت اول یکی است؟ 
c ای��ن نقدینگی ک��ه ۷00 هزار میلی��ارد تومان 
می گویند یعنی در واقع دست کردن در جیب مردم. 
c 100 ه��زار میلیارد می دادید به آقای نعمت زاده 

برای کشور خودش. 
c بنده اعالم می کنم مناظره بگذارند من به عنوان 
نماینده قش��ر کارگر، زنان بی سرپرس��ت و بسیاری 
ک��ه حرف دارند اما بلندگو ندارن��د، با آقای روحانی 
مناظره کنم. م��ن مانند آقایان روزنامه که تا حرفی 
زده ش��د تیتر کنند؛ خودم ح��رف خودم را می زنم. 
ش��ما یارانه ها را گرفتید، قانونش هم مشخص است، 
شما به عنوان دولت پرخرج هستید امروز 250 هزار 

میلیارد هزینه اضافه کردید. 
c یارانه را بدید مردم چرا ش��ما تصرف می کنید؟ 
می گوییم کس��ی که پول و نان ندارد دولت نس��بت 
بهش مسئولیت دارد؟ اگر دارد که چرا نکردید؟ اگر 
ندارید پس نگویید در تبلیغات تان. چه قدر لیس��ت 
بزرگی از کارهایی هس��ت که در دولت تان نکردید. 

چه کارها که باید می کردید و نکردید. 
c آقای روحانی ش��ما برای مردم عقل قائل شوید، 
مردم را عاقل بدانید، اهل فکر بدانید. مردم می دانند 

به که رأی بدهند. 
قالیباف

c امروز کش��ور ما با یک بحران اقتصادی از جمله 
بیکاری، رکود و گرانی روبه روست. 

c در حوزه گرانی گفته می شود تورم کنترل شده، 
اما مردم می دانند که گرانی هنوز وجود دارد؛ ش��کر 
از 1500 به 3500 تومان رسیده، اشتغال و بیکاری 
از 3.5 میلی��ون تا 6 و ۷ میلیون رس��یده، تعطیلی 
کارگاه ها وجود دارد، در چنین شرایطی وظیفه همه 
دولت هاست که تدبیر کرده و به کمک مردم بیایند. 
c به نظر من دولت آقای روحانی نتوانس��ت موفق 
عمل کند و به کمک مردم بیاید، در برخی زمینه ها 
با افزایش هزینه خود، حتی دس��ت در جیب مردم 
ش��د، با افزای��ش قب��وض آب، برق و تلفن، فش��ار 

یکنواختی به مردم به خصوص قشر محروم آمد. 
c در حوزه مالیات وقتی می خواهیم رش��د کنیم، 
چرا ب��ه تولیدکنندگان به خص��وص تولیدکنندگان 

کوچک تخفیف یا معاف مالیاتی نمی دهیم؟ 
c 40 درص��د فرار مالیاتی در کش��ور داریم و در 
مالیات بر ثروتمندان کمترین سهم دریافت را داریم. 
c بای��د در دول��ت مردم اش��تغال و افزایش کار را 
دنبال کنیم که مش��کل بیکاری حل شده و رونق و 

تولید در کشور ایجاد شود. 
c خوش��بختانه آقای روحانی هم قبول کردند که 
باید برویم به س��راغ نیروهای جوی��ای کار و آنها را 
شناس��ایی کنیم و س��ایتی ب��رای کارآفرینان ایجاد 
کنیم؛ بگذریم از اینکه با ش��کایت ایشان، سایت ما 

بسته شد و سایت خودشان راه افتاد. 
c مالی��ات را باید عادالنه کرد و از اقش��ار محروم 

نیز حمایت کنیم. 
c وعده ه��ا و تعهداتی که به مردم دادم، از جنس 
عدد و رقم اس��ت؛ من مدیر اجرایی بودم، کار کردم، 

با حرف و شعار نیست. 
c آقای جهانگیری می دانند ما وعده 100 کیلومتر 
مترو را اجرا کردیم، این روش��ن اس��ت، سابقه من 
ُخلف وع��ده ندارد، مردم مطمئن باش��ید 5میلیون 
ش��غل را اجرای��ی می کنی��م و 1.2 درص��د از ای��ن 
اشتغال را در مناطق روستایی با تأکید بر محصوالت 

کشاورزی و گیاهان دارویی انجام می دهیم. 
c در حوزه صنایع س��نگین، نفت، پتروش��یمی و 
توجه به صنایع پایین دس��تی آن و نیز رانت خواری 
که ش��غل اساس��ی مشاغل پایین دس��تی است، کار 
می کنی��م و برای کارگاه های از کار افتاده نیز برنامه 

داریم. 
c در حوزه س��اختمان رونق c16 داریم که به آن 
رونق می دهیم، در حوزه گردش��گری و IT ماهانه و 

ساالنه به مردم گزارش می دهیم. 
c آقای روحانی ش��ما به گونه ای در صحبت هایتان 
تعری��ف کردید که انگار اش��کالی در اقتصاد کش��ور 
نیس��ت، اما بدانید هر قدر ش��ما و آقای جهانگیری 
بگویی��د و حت��ی بقیه اف��راد دولت را ه��م بیاورید، 
نمی توانی��د از کارنامه دولت دف��اع کنیم؛ بی قانونی 
دولت اینجاست که برنامه ششم تصویب شده، شما 
فق��ط چهار ب��رگ در این باره دادی��د و بعد هم آن 

اختالس رخ داد. 
c حتم��اً افزایش درآمد 2.5 براب��ری برای بخش 
ارزی و ریالی کش��ور امکانپذیر اس��ت، همانطور که 
خودتان گفتید امس��ال فق��ط 20 میلیون دالر یک 
نمونه آن بود؛ برای این کار باید به بخش خصوصی و 

تعاونی ها اعتماد کنیم. 
c بانک ها، بخش فوالد و پتروش��یمی دس��ت چه 
کسانی است، وقتی اعتماد به منابع داخلی ندارید و 
امنیت سپرده گذاری در مؤسسه هایی مانند کاسپین 
را نمی توانید تأمین کنید، سرمایه گذار به این کشور 

نمی آید. 
c من در دولت نیس��تم اما قوی ترین دیپلماس��ی 
ش��هری در دول��ت م��ن اتف��اق افت��اد و دبیرخانه 

دیپلماسی شهری در تهران است. 
c تا فس��اد در این کشور جمع نش��ود، این وضع 

درست نمی شود. 

سومین مناظره اقتصادی برگزار شد!
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طراحی برند بر پایه تجربه مشتری

هزینه های تولید فیلم یکی از مهم ترین مسائلی است که همیشه مورد بحث اهالی فرهنگ و هنر بوده است. درحالی که سینمای 
ایران در س��ال های اخیر رکورد های مناس��بی از لحاظ فروش بر جای گذاشته است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که سینمای 
ایران مشکلی به نام باال بودن هزینه تولید دارد و به عبارت بهتر می توان گفت که دخل و خرج سینما همخوانی ندارد. در چهار ساله 
دولت یازدهم آشتی مردم سینما دوست با سینمای کشور باعث شد که بسیاری از فیلم ها رکورد های میلیاردی را پشت سر گذاشته ...
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 مشتری دوست دارد با او چگونه
 رفتار شود؟ 
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 رزومه نویسی و کابوسی
به نام نگارش آن 
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 قیمت روز بیش از 1000 کاال و خدمات را
در سایت روزنامه فرصت امروز دنبال کنید.

قیمت روز انواع خودرو،  قیمت ارز، طال و سکه،  قیمت نفت  و...
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اس�تفاده از اینترنت پر س�رعت که با قطع شدن های 
مکرر همراه نباش�د به یکی از دغدغه های کاربران این 

نوع از خدمات تبدیل شده است. 
در بیلبوردهای محیط�ی مبین نت مردی را می بینیم 
ک�ه با چه�ره ای خندان در ح�ال اس�تفاده از اینترنت 
اس�ت. برای بررس�ی ای�ن بیلب�ورد گفت و گوی�ی را با 
هارمیک نواس�ارتیان، مدیر روابط عموم�ی بادکوبه و 
شایا فرخ یار، مدیرکل بازاریابی و فروش انبوه مبین نت 

داشته ایم که در ادامه می خوانید. 

تجربه جدیدی از سرویس های پرسرعت
هارمی��ک نواس��ارتیان، مدی��ر روابط عموم��ی بادکوبه در 
رابط��ه با ایده کمپین مبین نت ب��ه »فرصت امروز« می گوید: 
کمپی��ن  »اینترن��ت با خیال راحت« ب��رای معرفی محصول 
و خدم��ت جدی��د مبین نت و در عین ح��ال در جهت بهبود 
تصوی��ر برند براس��اس مخاط��ب هدف مش��خص، طراحی و 
اجرا ش��ده اس��ت. خدمات تازه مبین نت بر پایه نسل جدید 
اینترنت TD-LTE ارائه می شود که ویژگی بارز آن، سرعت 
و کیفیت پایدار است. با محوریت این دو مزیت و نیز بررسی 
دغدغه های مخاطب در مورد کیفیت، س��رعت و نصب هنگام 
انتخ��اب خدمات اینترنت، مفهوم  »اینترنت با خیال راحت« 

طراحی شد.
 این مفهوم به ارزش رفع معضالت مرس��وم در اس��تفاده از 
اینترنت و نتیجه آن اطمینان خاطر و حس خوش��ایند پس از 

مصرف اشاره می کند. 
به طور کلی تالش ش��ده اس��ت ت��ا از ترجمانی انس��انی و 

صمیمی از مفاهیم فناورانه در این کمپین استفاده شود. 
وی در رابطه با مزیت رقابتی این کمپین می گوید: براساس 
تحقیقات انجام شده، مشترکین مبین نت پشتیبانی و تجربه 
مشتری خوش��ایند در استفاده از س��رویس های مبین نت را 
به عنوان ویژگی های مثبت این شرکت اعالم کرده اند که این 

را می توان یکی از مزایای رقابتی مبین نت برشمرد. 

المان های تصویری مؤثر در کمپین
مدی��ر روابط عمومی آژان��س بادکوبه در رابط��ه با اجرای 

کمپین مبین نت می گوید: مفهوم کلیدی »راحتی خیال« در 
طراحی بصری این کمپین نیز با استفاده از عناصری تصویری 
مثل حالت چهره کاراکتر و فضای راحت کار تکرار شده است. 
برای ماندگاری بیش��تر تصویر برند، از رنگ سازمانی به عنوان 
رنگ غالب و برای تأکید بر مزیت های سرعت و کیفیت پایدار 
از یک عنصر تصویری که یادآور ش��اخص های کیفی اس��ت، 

بهره گرفته شده است. 
در کمپین پیش بینی ش��ده توس��ط آژانس، در کنار رسانه 
محیطی، رسانه های دیگری چون دیجیتال، تلویزیون و رادیو 
نیز پیشنهاد شده بود که بتواند فروش این خدمت را افزایش 
دهد که در نهایت با صالحدید مشتری فقط یکی از طرح های 

دوگانه محیطی اجرا شده است.

ایده شعار از کجا به وجود آمد؟ 
در ادامه ش��ایا فرخ ی��ار، مدیرکل بازاریاب��ی و فروش انبوه 
مبین ن��ت در رابطه با ای��ده بیلبوردهای محیطی مبین نت به  
»فرصت ام��روز« می گوید: مفهوم اولی��ه  »اینترنت با خیال 
راحت« از س��مت خود مبین نت زده شد، به این صورت که با 
انجام یک سری تحقیقات کیفی در گروه های مختلف پسران 
و دخت��ران،  م��ردان و زنان که در طیف های س��نی بین 18 
ت��ا 24، 24 تا 30 و 30 تا 40 س��ال و 40 س��ال به باال قرار 
داشتند، متوجه شدیم مردم به دنبال اینترنتی بدون دغدغه 
هس��تند؛ اینترنتی که سرعت باالیی داشته و در عین حال با 

قطع و وصل همراه نباشد. 
در واقع این طور ش��د که مبین نت با دغدغه ها و خواس��ت 

مشترکان اینترنت آشنا شد.
 با جلس��ات متعددی که با آژانس تبلیغاتی بادکوبه برگزار 
کردیم، این آژانس براس��اس ورودی های جمع آوری ش��ده از 
س��مت مبین نت و خود آژانس؛ شروع به تکمیل طرح و ایده 
کرد. در ابتدا ش��عار  »اینترن��ت به اضافه خیال راحت« مورد 
پسند هر دو طرف قرار گرفت اما به دلیل سخت بودن گفتار 
و راحت��ی گفتم��ان به ع��الوه را به با تبدیل کردیم و ش��عار 

»اینترنت با خیال راحت« شکل گرفت. 
این شعاری اس��ت که مبین نت روی آن سوار شد،  شعاری 
که قصد داریم برای س��الیان س��ال آن را برای مبین نت نگه 

داریم. 
ف��رخ ی��ار در رابطه با این کمپین می گوید: پیش از ش��عار  

»اینترن��ت با خیال راح��ت« مبین نت با ش��عار  »اینترنت با 
قابلیت جابه جایی در 31 استان« به همگان عرضه شده بود. 
در ح��ال حاضر با وجود اینترنت 4G و 3G دیگر جابه جایی 
به عنوان ارزش مس��تقیم مبین نت مطرح نمی شود،  مجموع 
این عوامل باعث ش��د تا مبین نت ش��عار خود را تغییر دهد. 
در رابط��ه با خود کمپین نیز باید بگویم این کمپین تا حدی 

گسترده است که در فازهای بعدی اکران خواهد شد. 

برخالف معمول تصویر کرده ایم
وی در رابط��ه با المان های تصویری این طرح می گوید: در 
طرح تبلیغاتی محیطی مبین نت فردی را مش��اهده می کنیم 
ک��ه در محیط کار خود نشس��ته و از اینترن��ت با یک چهره 
راح��ت اس��تفاده می کند و لبخن��د رضایتی ک��ه در صورت 
آن نقش بس��ته نش��ان می دهد هنگام اس��تفاده از اینترنت 

خوشحال است. 
همچنین یک نیم دایره سرعت سنجی پشت سر این شخص 
تصویر شده است که کیلومترشمار آن از قرمز به سبز حرکت 

می کند.
 برخالف انتقادهایی که در چندین س��ایت مطرح شده بود 
که معمول اس��ت سرعت سنج از س��بز به قرمز حرکت کند، 
باید بگویم تصویر کردن چنین سرعت سنجی با منظور همراه 
بوده اس��ت. برخالف ماشین که س��رعت آن هنگام افزایش، 
شما را در معرض خطر و وضعیت قرمز قرار می دهد؛ زمانی که 
س��رعت اینترنت افزایش می یابد ش��ما به آرامش و وضعیت 
سبز می رسید. پس این کیلومتر شمار برعکس عمل می کند. 
دلیل اینکه این سرعت س��نج از قرمز به سبز حرکت کرده در 
واقع بدین خاطر است، زمانی که سرعت اینترنت پایین است 
ش��ما برافروخته و قرمز می شوید اما وقتی به سرعت باال که 
در ای��ن تصویر 40 نمایش داده ش��ده و عقربه نیز روی 40 
است،  می رس��ید یک آرامش خاطر و وضعیت خوشایندی را 

حس می کنید. 
وی در رابط��ه با مفهوم های اس��تفاده ش��ده در این طرح 
می گوی��د: در مفه��وم اولیه،  مردی در محیط کار از س��رعت 
اینترنتی که روی عقربه های س��بزرنگ 40 نمایش داده شده 

استفاده می کند که لبخند رضایت آن مشهود است. 
دو مفه��وم دیگر نی��ز در حال طراحی اس��ت که در آینده 

النچ خواهد شد. 

در یکی از طرح هایی که در آینده به تصویر کشیده خواهد 
شد، پس��ر جوانی روی مبل راحتی دراز کشیده و در محیط 

خانه از اینترنت استفاده می کند. 
در ای��ن طرح قصد داری��م تا ارزش دیگ��ر مبین نت را که 
براساس نظرسنجی ها همان استفاده از اینترنت بدون قطع و 

وصل است به تصویر بکشیم.
 در واقع در این کمپین لوکیشن ها مختلف است و براساس 
این لوکیش��ن های مختلف مفهوم ه��ای متفاوتی نیز طراحی 
شده اس��ت. در این کمپین سعی داریم نشان دهیم اینترنت 
مبین نت با س��رعت زیاد در محیط کار و بدون قطع و وصلی 

در محیط خانه خیال آدم را راحت می کند. 
در واق��ع محیط ه��ای مختل��ف و ارزش های متف��اوت به 
صورت کمپین های داس��تانی یا چند تکه تکمیل می ش��وند. 
اما از جایی که طبق نظرسنجی های صورت گرفته،  »سرعت 
باال« به عنوان نخستین نیاز کابران اینترنتی مطرح شد، سعی 

کردیم در طرح اولیه به این ارزش بپردازیم. 

سعی داریم مشتری های ناراضی را برگردانیم
فرخ یار در رابطه با پیشینه برند مبین نت می گوید: زمانی که 
این شرکت از سال 89 با فروش وایمکس های خود شروع به 
کار کرد در مدت زمان س��ه سال به یکی از برندهای محبوب 
بدل ش��د تا جایی که توانس��ت در این م��دت محدود حدود 
800 هزار مش��ترک ج��ذب کند. اما به دلیل مش��کالتی که 
در توس��عه ش��بکه به وجود آمد برخی از مشترکان مبین نت 
به ویژه کاربران شهر تهران و برخی شهرستان ها اعتماد خود 
به مبین نت را از دس��ت دادند که با ارائه سرویس های جدید 
این شرکت قصد داریم آن اتفاق را تا حدی بهبود ببخشیم و 
بتوانیم برخی از مشترکان خود را بازگردانیم. در حال حاضر 
ب��ا تغییر لوگو، ری برندینگ و ارائ��ه محصول جدید تا حدی 
رضایت مش��تریان ناراضی را جلب کردیم و در تالش هستیم 

به جایگاه اصلی و واقعی خودمان برسیم. 
وی در رابطه ب��ا بازخوردهای دریافتی از تبلیغات محیطی 
می گوید: با باال رفتن بیلبوردها، بازخوردهای مناسبی داشتیم 

تا جایی که فروش ما تا پیش از کمپین به دو برابر رسید.
 اما این رقم هدفی نیس��ت که انتظار آن را داش��تیم. البته 
گفتنی اس��ت، قطعاً با تبلیغات دهان به دهان و کمپین های 

سریالی می توانیم به هدف مورد نظرمان برسیم.

نگاهی به بیلبوردهای تبلیغاتی مبین نت

با خیال راحت وب گردی کنید
ایده های طالیی

نحوه تعامل با قیمت های باال

هنگام طراحی یک آگهی باید به تمام ویژگی های محصول 
مورد نظر که می تواند منجر به خرید آن توس��ط مش��تریان 
شود، توجه کرد. با این حال بهتر است به دالیلی که مشتریان 
را از خری��د محص��ول منص��رف می س��ازد نیز توج��ه کنید. 
بازاریاب ها ب��ه چنین دالیلی در موضوع »مدیریت اعتراضات 
مشتریان« اشاره کرده و آن را به صورت اختصاری »اعتراض 
مش��تریان« نامیده ان��د. من هم در این مقال��ه از چنین نامی 

استفاده خواهم کرد. 
قیمت محصوالت بدون ش��ک کاندی��دای برنده این رقابت 
خواهد بود. در واقع بیش��تر اعتراضات مشتریان و به تبع آن 
عدم اس��تقبال آنها از محصول عرضه ش��ده مربوط به سطح 
قیمت  اس��ت. البته همیش��ه نباید تصور ک��رد که قیمت باال 
موجب اعتراض خواهد شد. در واقع اگر مشتریان هدف شما 
افراد مرفه و پولدار باشند، ارائه تخفیف های گسترده و سطح 
قیمت پایین می تواند منجر به تردید این افراد مرفه در خرید 
محصول تان ش��ود. از این مشتریان هدف عجیب که بگذریم، 
بیشتر مشتریان در طبقه متوسط جامعه قرار خواهند گرفت. 
تعامل با این مشتریان عمدتا بر سر دو مقوله قیمت و کیفیت 
اس��ت. اگر گروه نخس��ت تنها به کیفیت توجه کرده و قیمت 
باال چن��دان برایش مهم نبود، با این ح��ال گروه دوم اوضاع 
پیچیده تری دارد. این گروه کیفیت و قیمت مناس��ب را باهم 

می خواهد. 

ایده
  Time Out ایده این شماره بر اساس طرح مجله مشهور

نوشته شده است. 
سوال اصلی که هنگام تعیین قیمت و نحوه خرید اشتراک 
مج��الت وج��ود دارد، چگون��ی ساده س��ازی این ام��ر برای 
مش��تریان اس��ت. در واقع فایده خرید اشتراک یک مجله به 
صورت تکه تکه و در طول یک س��ال به ش��ما خواهد رسید. 
ب��ا این حال در مقایس��ه با یک نوش��یدنی خن��ک در فصل 
تابس��تان یا یک غذای لذیذ در هوای س��رد زمستانی، مجله 
ش��ما باید ویژگی خاصی داشته باشد تا مخاطب را راضی به 
خرید اشتراک کند. بر همین اساس مهم ترین گام در راستای 
طراحی آگهی خرید اشتراک، توجه به قیمت ارائه شده است. 
 Time س��ال 2006 برای من به هم��راه همکاری با مجله
Out ش��روع ش��د. هدف اصل��ی خلق یک آگه��ی جذاب به 
منظور بازگرداندن مخاطبان و مشترکین از دست رفته نشریه 
بود. بر همین اس��اس الزم بود ابتدا داستان کوتاهی در مورد 

ارزش و اهمیت اشتراک مجله بیان کنیم: 
»ب��اور کنی��م ی��ا خی��ر، مجل��ه Time Out از اعتبار و 
ارزش باالیی برخوردار اس��ت. روز قب��ل از نگارش این آگهی 
در خیاب��ان نزدیک ب��ه تاتنهام دختری را دی��دم که یکی از 
مجله های ما و بطری قهوه اس��تارباکس را در دس��ت داشت. 
وی غ��رق در مطالعه مجله بود و نکته جالب اینکه قیمت آن 
قهوه از مجله ما بیش��تر است. توجه کنید که آن دختر قهوه 

را برای مطالعه مجله ما خریده بود.«
من در متن آگهی به ارزش مجله اشاره کردم. این بهترین 
راه برای توجیه قیمت محصول اس��ت. در واقع ش��ما یا باید 
از نظ��ر قیم��ت با مش��تریان رقابت کنید ی��ا از نظر کیفیت. 
من گزین��ه دوم را ب��رای Time Out  انتخاب کردم. نکته 
اصلی در اینجاس��ت که به طور معمول مشتریان تمکن مالی 
الزم برای پرداخت هزینه محصول  ش��ما را دارند، با این حال 
تردید در ارزش آن عامل مخربی است که افراد را از پرداخت 
بهای مورد نظر منصرف می سازد. بر همین اساس توجه شما 
در طراح��ی آگهی تان باید روی اثبات ارزش محصول باش��د. 
توجه داش��ته باش��ید که این توصیه به معنای چشم پوشی از 
واقعیت های محصول نیس��ت. به عبارت س��اده، در آگهی تان 
محصول��ی را برای مخاط��ب تداعی نکنید ک��ه به طور کامل 
با آنچه ش��رکت موردنظر تولید کرده اس��ت، متفاوت باش��د. 
در انته��ا اگر با وجود تمام تالش ه��ا مخاطب محصول تان را 
خریداری نکرد، تقصیر تنها متوجه ش��ما خواهد بود. در واقع 
باید خود را به دلیل تالش ناکافی س��رزنش کنید. هیچ کس 

دیگری مقصر نخواهد بود. 

آنچه در عمل باید انجام دهیم
- بهتری��ن راه برای نش��ان دادن ارزش محصول و در عین 
ح��ال منحرف س��اختن ذه��ن مخاطب از قیمت آن ش��یوه 
موس��وم به »خرد کردن قیمت« اس��ت. بر این اس��اس باید 
قیمت محصول را با س��ایر محصوالت گران تر مقایسه کنید. 
 Time درس��ت مانند هم��ان کاری که من در تبلی��غ مجله

Out انجام دادم )مقایسه قیمت مجله با قهوه استارباکس(.
- نکته ای که در مورد فروش اش��تراک به کار خواهد آمد، 
تأکید بر تخفیف های ارائه شده می باشد. بر این اساس تمرکز 
اصلی را باید روی نش��ان دادن مقدار تخفیف گذارید. شایان 
ذکر اس��ت ک��ه در چنین مواردی محصول ش��ما باید دارای 

تخفیف قابل توجهی باشد. 

تبلیغات خالق

آگهی : اینترنت NetWireless _ شعار: خداحافظ سیم! 

ایستگاه تبلیغات

کارمند سابق H&M رازهای خرید از 
H&M را آشکار کرد

ی��ک کارمن��د س��ابق H&M اخی��را رازهای خری��دی را که 
خری��داران می توانن��د از آن در مغازه fast-fashion اس��تفاده 
کنند آش��کار کرده است. با یک استراتژی صحیح، شما می توانید 
 H&M  .خریدهای موفق تری را در مغازه های برندها داشته باشید
تعداد زیادی از محصوالت اساس��ی که حتماً الزم اس��ت با قیمت 
مناسب ارائه می کند، لذا گاهی، ارزش آن را دارد که کمی به خود 
زحمت داده و قفس��ه ها را یکی پس از دیگری زیر و رو کنید. به 
گزارش ام بی ای نیوز، چند نکته مهم عبارتند از اینکه چگونه هر بار 
که خرید می کنید تخفیف بگیرید و چگونه قبل از اینکه گزینه ها 
به پرطرفدارترین محصوالت تبدیل شوند آنها را خریداری کنید. 
با بهره بردن از ابتکار H&M در بستن راه های اسراف، خریداران 
می توانند با تحویل تا س��قف دو کیس��ه  )چهار ت��ا پنچ مورد( از 
پوشاکی که نیاز ندارند، دو کوپن تخفیف 15 درصدی برای استفاده 
در خرید بعدی بگیرند. »پاییز به یقه اسکی نیاز دارید؟ از آگوست 
 )اواخ��ر مرداد( گوش به زنگ باش��ید و بگردی��د. یک پلیور نازک 
و س��بک برای بهار الزم دارید؟ از فوری��ه  )اواخر بهمن( خرید را 
شروع کنید.«چون تمام نیازهای اساسی تان را به یک باره می توانید 
از H&M خریداری کنید، محصوالت با کیفیت معموال س��ریع 
تمام می ش��وند. خرید کردن را تقریباً یک ماه پیش از آنکه فصل 
جدید آغاز شود ش��روع کنید. هرچند محصوالت اساسی جدید، 
بهتر ساخته ش��ده اند، تعدادشان در مغازه بس��یار کم است و در 
صورت اتمام جایگزین نمی ش��وند. »شما می توانید یک محصول 
باح��ال، عالی و مد روز را با محدود کردن جس��ت و جوی خودتان 
روی واژه Trend پی��دا کنید. «خرید خود را صبح ها انجام دهید 
و هنگام ظهر دست از خرید بکشید. این بدین دلیل است که تیم 
تدارکات تمام محصوالتی را که تمام شده است جایگزین کرده اند، 
تمام محصوالتی که به هم ریخته بودند سرجای صحیح خود قرار 

داده اند و مغازه تمیز و آماده برای خرید است. 

لیال شیرزاد
Leilashirzad69@gmail. com

ترجمه: علی آل  علی
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ام��روز اقتصاد بیش از هر زمان دیگر مورد 
تاکید مقامات و مس��ئولین کش��ور است. در 
مناظره ها و برنامه های انتخاباتی کاندیداهای 
ریاست جمهوری و نمایندگان آنها نیز تاکید 
جدی بر اش��تغال و تولی��د بیش از هر زمان 
و دوره دیگر ش��نیده و دیده می شود. بدون 
ش��ک تولی��د اش��تغال زا، منجر ب��ه بهبود و 
توس��عه اقتصاد هر ملت خواهد ش��د؛ اما آیا 
تولید بدون بازاریابی به موفقیت می رسد؟ یا 
تولید بدون بازاریابی بین المللی در صادرات 
به س��ودآوری توجیه پذیر خواهد رسید؟ در 
مطلب امروز س��عی می کنم بخشی از حلقه 
گمش��ده اجرایی اقتصاد کش��ورم را با زبانی 
ساده و ملموس و البته عملیاتی بیان کنم؛ به 
امید اینکه پیش از آنکه دیرتر از دیر بش��ود، 
رئیس جمهور آتی و بدنه اجرایی وزارت امور 
خارج��ه و بازرگانی، از متخصصین واقعی در 

این حوزه به صورت حرفه ای کمک بگیرند. 
مطل��ب را ب��ا مثال��ی حقیق��ی از ی��ک 
تولیدکننده ظروف یکبار مصرف در کش��ور 
خودمان آغاز می کنم. این تولیدکننده بیش 
از 20س��ال اس��ت که در این حوزه فعالیت 
دارد. ب��ه خاط��ر می آورم در اوای��ل فعالیت، 
مالک هیچ دس��تگاهی نب��وده و تمامی آنها 
را اجاره ک��رده بود. طی این 20 س��ال روند 
فروش این تولیدکننده رو به اُفول گذاش��ت 
و ب��ه تدری��ج صادراتش نیز قطع ش��د؛  در 
سال گذش��ته نیز از پنج دستگاه فعال، تنها 
یک دستگاه را روش��ن گذاشته و به فعالیت 
می پ��ردازد. در نگاه ابتدایی ش��اید این طور 
به نظر برس��د که رکود تورمی باعث کاهش 
فعالیت این تولیدکننده ش��ده اس��ت. البته 
ای��ن عامل ب��دون تاثی��ر نبوده، ول��ی دلیل 
اصلی در ج��ای دیگری خود را نش��ان داد؛ 
ای��ن تولیدکننده ب��رای بازاریابی بین المللی 
خ��ود نیاز به دس��تگاه های باکیفیت تر تولید 
خارج داش��ت ت��ا بتوان��د محصوالت��ی را با 
اس��تاندارد های بین المللی تولید و با کیفیت 
مدنظر مش��تریان س��خت گیر به بازار عرضه 
کند. از آنجایی که تولیدکننده توانایی خرید 
دس��تگاه جدید را نداشت، به ناچار به همان 
روال قدیمی و 20 سال پیش خود ادامه داد. 
چه اتفاق��ی می افت��د؟ تولیدکننده هایی که 
بتوانند دستگاه باکیفیت برای خط تولیدشان 
خری��داری کنند، بس��یار محدود هس��تند و 
تولید مح��دود با کیفیت در بازار فعلی داخل 
به فروش می رس��د و مجالی ب��رای صادرات 

باقی نمی ماند. 
اگر می خواهی��م دیپلماس��ی اقتصادی را 
در روابط بین الملل��ی خ��ود به ک��ار بگیریم، 
چ��اره ای نداریم جز اینکه از اب��زار بازاریابی 
بین الملل��ی کم��ک بگیریم. گس��ترش روند 
جهانی شدن بازارها و افزایش رقابت جهانی، 
بی��ش از پی��ش عرصه را ب��رای تولیدکننده 
داخل��ی ما تنگ کرده اس��ت؛ به عنوان مثال 
در ب��ازار ع��راق اگر ف��رض کنی��م به زودی 
س��ایه داعش و تروریس��م گس��ترده از این 
کشور برداش��ته می ش��ود و تولیدکنندگان 
و ش��رکت های ترکیه ای، آمریکایی و... وارد 
بازار بش��وند، آیا تولیدکنندگ��ان ما همانند 
قبل ت��وان رقابت ب��ا محص��والت باکیفیت 
را در ب��ازار عراق خواهند داش��ت؟ بازارهای 
جهانی فرصت های خوبی برای رشد فروش و 
افزایش سودآوری تولیدکنندگان در سراسر 
دنیا فراهم می آورند، اما سهم تولیدکنندگان 

و کسب وکارهای ما کجاست؟ 

برنامه یکپارچه بازاریابی بین المللی
می توانی��م این ط��ور نتیج��ه بگیری��م که 
دولت و حاکمیت ملی کشورمان در مباحث 
اقتصادی کمبود بزرگی را در حوزه بازاریابی 

بین المللی دارد. کلی��ه فعالیت ها اگر با نگاه 
تحلیل��ی و تخصصی ب��ازار )چ��ه در داخل 
وچه خارج کش��ور( پیش نروند، به اثربخشی 
مطل��وب و افزای��ش تولی��د ناخال��ص ملی 

نخواهند رسید. 
تفاوت های موجود در شرایط بازار و شرایط 
رقابت��ی کش��ورها، ب��ه تیم ه��ا و برنامه های 
تخصص��ی نیاز دارد ک��ه در مقیاس کوچک 
در برخی شرکت ها و کسب وکارهای داخلی 
پیاده سازی و اجرا شده است؛ اما این مسئله 
برای یک دولت و حاکمیت بسیار متفاوت و 

وسیع تر است. 
دول��ت و تولیدکنندگ��ان کش��ور م��ا در 
بازاریابی بین المللی خ��ود احتیاج به تعدیل 
اس��تراتژی های اجرای��ی فرآینده��ای خود 
دارند؛ اس��تراتژی هایی که از منابع انس��انی 
ش��رکت آغ��از و به ف��روش محص��ول ختم 

می شوند. 
رش��د بخش خدم��ات و افزای��ش اهمیت 
خدمات در حفظ رضایت مش��تری و افزایش 
وفاداری او، از جمله پتانس��یل های کشور ما 
در بح��ث بازاریابی بین المللی اس��ت، اما به 
دالیلی که در باال اشاره شد، به درستی مورد 

توجه قرار نگرفته است. 
کشور ما در بخش اقتصادی نیاز به برنامه 
یکپارچه بازاریاب��ی بین المللی دارد تا بتواند 
کلی��ه فرآینده��ا را مدیریت و به اثربخش��ی 

برساند. 
اگر تولیدکننده ظ��روف یکبار مصرف که 
در مثال باال به وی اش��اره ش��د بتواند منابع 
و فرآیندهای خود را با حمایت عملی دولت 
یکپارچ��ه کند، بدون ش��ک رون��ق حقیقی 

تولید و اشتغال اتفاق خواهد افتاد. 
طراحی و توس��عه س��ریع تکنولوژی های 
جدی��د اطالعات��ی و ارتباط��ی، منج��ر ب��ه 
حرفه ای تر ش��دن شرکت ها و تولیدکنندگان 
ایرانی خواهد ش��د. مش��تریان چه در داخل 
و چه در داخل کش��ور ترجیحاتی دارند که 
تمایل دارند آن ترجیحات در کاال یا خدمتی 
دیده بش��ود ت��ا آن را خری��داری کنند. این 
مسئله ای است که صرف تاکید بر یک شعار 
»ایران��ی بخریم« نمی توان��د تغییری در آن 

ایجاد کند. 
مش��تری چ��ه در داخ��ل باش��د و چه در 
خ��ارج، دنب��ال بهترین کیفی��ت و کمترین 
قیمت هاس��ت؛ پس نبای��د در نب��ود برنامه 
صحیح بازاریاب��ی، از هم وطنان گالیه کنیم 
که چرا جنس و کاالی وطنی نمی خرند یا به 
سمت تولید و کارآفرینی حرکت نمی کنند. 

طراحی و اجرای برنامه یکپارچه 
بازاریابی بین المللی

بازاریابی یکپارچه بین المللی به معنی ارائه 
تحلیلی کاال و خدمات به مصرف کنندگان و 
بازار بالقوه خارج یک کشور با در نظر گرفتن 
تمامی فرآیندهاست. در برنامه ریزی بازاریابی 
ک��ه برای یک ش��رکت تولی��دی کوچک در 
ح��وزه مواد غذایی داش��تیم، فرآیندهایی را 
شناسایی و پیاده کردیم که منجر به افزایش 
فروش تولیدات شرکت در بخش بین المللی 
شد؛ آن فرآیندها موارد متعددی هستند که 

مهم ترین آنها در ادامه ارائه می شود. 

1- یک کانون تصمیم گیری
برنامه ریزی و اجرای اس��تراتژی بازاریابی 
دربرگیرن��ده تصمیم ه��ای ب��ه ه��م مرتبط 
بس��یاری درب��اره آنچ��ه باید انجام ش��ود و 
همچنین زمان و نحوه انجام آن است. بخش 
قاب��ل توجهی از تجزیه و تحلیل مش��تریان 
بین المللی، شرکت و رقبا باید قبل از طراحی 

استراتژی انجام شود. 
در شرکت مواد غذایی اشاره شده موارد زیر 

صورت پذیرفت: 
ال��ف( تمرکز بر اس��تراتژی ها، قابلیت ها و 

منابع داخلی شرکت
ب( تحلی��ل باف��ت محیط��ی، رونده��ای 
گس��ترده اجتماعی و بازاریاب��ی آینده پژوه 

اقتصادی مبتنی بر تکنولوژی
ج( نقاط قوت و ضعف رقبای بین المللی و 

تغییرات احتمالی
ویژگی ه��ای  و  خواس��ته ها  نیازه��ا،  د( 

مشتریان موجود و بالقوه.

اس�تراتژی  ک�ردن  هماهن�گ   -2
بازاریاب�ی با دیگر اس�تراتژی ها و منابع 

شرکت
اهداف اس��تراتژی های بازاریابی خاص هر 
قلم محصول ب��ازار و تولیدکننده ایرانی باید 
با بهره گیری از مناب��ع و قابلیت های موجود 
قاب��ل وصول و ب��ا جهت گی��ری و تخصیص 
منابع مورد نظر، اس��تراتژی بنگاهی و تجار 
ش��رکت هماهنگ و منس��جم باش��د. گاهی 
یکی از منابع مهم ش��رکت، نیروی انس��انی 
متخص��ص و تیم ه��ای ب��ا تجرب��ه عملیاتی 
بازاریاب��ی بین المللی اس��ت. در فاز عملیاتی 
و اجرایی ملموس از جهت روش��ن تر ش��دن 
مس��ئله، در ش��رکت مواد غذایی مورد اشاره 
ش��ده، به دو بازاریاب فعلی، سه نیروی دیگر 
نی��ز اضافه کردی��م و به این تی��م پنج نفره، 

مهارت های تخصصی توس��عه بازار در فضای 
بین المل��ل با در نظر گرفتن ش��رایط تحریم 
و محدودیت ه��ا آموزش داده ش��د. و نتیجه 
این شد که شرکت افزایش فروش 42درصد 

و افزایش صادرات 65درصد را تجربه کرد. 

3- تجزیه و تحلیل محیطی بازار رقابتی
زمانی که از دیپلماسی اقتصادی صحبت به 
میان می آید، ما باید ساختارهای بازرگانی و 
تجاری کشور را بازبینی و با شجاعت، نسبت 
به خروج نیروهای غیرتخصصی اقدام کنیم. 
یکی از بزرگ ترین مش��کالت وزارتخانه های 
اقتصادی کش��ور ما )از قبیل نفت و صنعت، 
مع��دن و تج��ارت(، نبود نی��روی متخصص 
کافی در تجزیه و تحلیل بازارهای بین المللی 

در سطوح کارشناس تا مدیر است. 
ما بای��د بپذیریم محیط ه��ای اجتماعی و 
اقتصادی دنیا که بازارهای بالقوه هر کشوری 
محسوب می شوند، روند تغییرات گسترده ای 
را دنب��ال می کنند که نبود یا کمبود مدیران 
بازاریابی متخصص )و ش��اید ه��م متعهد! ( 
در وزارتخانه های اقتصادی ما س��بب نادیده 

گرفتن این مسئله شده است. 

4- تحقیقات بازاریابی
یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی اقتصادی 
ک��ه با مش��ارکت تولیدکنندگان هر کش��ور 
در جه��ت نیل ب��ه هدف های اس��تراتژیک 
به ک��ار ب��رده می ش��ود، مس��ئله تحقیقات 
بازار اس��ت. کمبود بزرگ در اقتصاد کش��ور 
ما نب��ود تحقیق��ات بازاریاب��ی تخصصی در 
بدن��ه دولت و حاکمیت اس��ت. دلیل بر این 
ادعا، اتاق های بازرگانی کش��ور مااس��ت که 
بی��ش از آنکه نه��ادی برای توانمندس��ازی 
تولیدکنندگ��ان و کس��ب وکارهای ایرانی از 
هر جنس و س��رمایه ای باشند، بیشتر مکانی 
برای گردهمایی صاحبان س��رمایه به منظور 
کنترل فرمایش��ی بازار )و نه تعامل( و انتشار 
بیانیه یا دس��تورالعمل هایی برای دولت های 
مختلف اس��ت. ب��ه خاطر می آوری��م که در 
شرکت مواد غذایی اشاره شده در مراجعه ای 
که به یک اتاق بازرگانی داشتیم، کارشناس 
مجموع��ه کوچک ترین اطالع��ات تخصصی 
را نمی توانس��ت ارائ��ه کند مگ��ر نمودارها و 

اعدادی که مسئله ای را حل نمی کرد. 

نتیجه گیری
برنام��ه یکپارچ��ه بازاریاب��ی بین المللی، ابزار 
کلی��دی موفقیت دیپلماس��ی اقتصادی اس��ت. 
دول��ت و حاکمی��ت اگر می خواهند به س��مت 
رونق بنگاه های تولیدی و اشتغال هر چه بیشتر 
جوانان حرکت کنند، باید و الزاما متخصصین و 
تحلیلگران حرفه ای را از بدنه جامعه و به صورت 
تخصص��ی همانند اس��تخدام س��ایر نیروها به 
کار بگیرن��د و روی این نیروها س��رمایه گذاری 
کنن��د. اقتص��اد امروز کش��ور م��ا در بازاریابی، 
نیاز به س��رداران جوان��ی دارد که تنها باید آنها 
را شناس��ایی کنی��م و ب��دون تش��ریفات برای 
خدمت به تولید و بازار کش��ور ب��ه کار بگیریم. 
متخصصی��ن و تحلیلگران حرف��ه ای نه با تبلیغ 
و رتب��ه اول گوگل شناس��ایی می ش��وند و نه با 

مدرک صرف. 
اقتص��اد ملی م��ا نیاز به دان��ش کاربری دارد 
ت��ا بتواند تولیدکنندگ��ان را از هر حیث تغذیه 
کند. ارزیابی پتانس��یل بازار، بخش بندی بازار و 
تعیین بازار هدف، تنها بخش��ی از فعالیت هایی 
اس��ت که حلقه گمش��ده اقتصاد ملی ما به آنها 
نیاز دارد؛ چرا که تولیدکنندگان کشور عزیزمان 
به طور مس��تمر برای شرایط بازار مختلف، باید 
از استراتژی های گوناگونی در اجرا بهره ببرند. 
madiseh@elenoon. ir

طراحی برند بر پایه تجربه مشتریبرنامهیکپارچهبازاریابیبینالمللی

رهب��ران تج��اری عموم��ا تجربه مش��تریان را دس��ت کم 
می گیرند. ش��رکت مدیریت برن��د Prophet در مطالعه ای 
در س��ال 2011 نشان داد که 13درصد مدیران معتقدند که 
تجربه خرید، حس��اس ترین عامل در وضعیت آینده س��هام 
شرکت شان است، این در حالی است که 36درصد معتقدند 

محصول و کیفیت خدمات این نقش را دارند. 

مشتری
بسیار از مدیران فروش درباره تجربه مشتریان می اندیشند، 
ام��ا از س��ویی تصدی��ق می کنند ک��ه شرکت های ش��ان به 
ای��ن موضوع به عنوان عامل حس��اس در تجرب��ه برند ارزش 

نمی دهند و به عنوان قابلیت اصلی به آن نمی پردازند. 
 Chartered Institute of Marketing براساس مطالعات
از ه��ر 10 بازاریاب هفت نفر معتقدند س��رمایه گذاری روی 
تجرب��ه مش��تری موثرت��ر از س��رمایه گذاری روی ارتباطات 
بازاریابی است، اما تنها 13درصد معتقدند شرکت متبوع شان 
در تطبی��ق تجربه هر روزه برند با آنچ��ه برند به مردم قول 

می دهد، خوب عمل می کنند. 
یک سوم سازمان ها نشان داده اند که خطوط هادی برند را 
دنبال نمی کنند و این درحالی  است که نیمی از آنها خطوط 
هادی تجربه مشتری یا رفتار کارکنان را دنبال نمی کنند. به 
نظر می رسد مدیران هنوز هم بیشتر بر کیفیت کاال و شهرت 
تأکی��د دارند و از یاد برده اند که کل تجربه مش��تری با تمام 

جزییات در شکل دادن تصور مشتری از برند نقش دارد. 
خارج ک��ردن مدی��ران از چنین دیدگاه��ی نزدیک بینی 

زیادی می خواهد.
 تالش برای فعال سازی یک برند فست فود که من مسئول 
هدای��ت پروژه آن بودم با یک جلس��ه با مدی��ران تیم راهبر 
آغاز شد. هدف جلس��ه کمک به همه برای ارزیابی صادقانه 
عملکرد برند از طریق مش��تری بود. در بیش��تر جلساتی که 
م��ن اداره می کنم برای ش��رکت کننده ها وظایفی تخصیص 
می ده��م تا قبل از جلس��ه انجام ش��ود. برای این مش��تری 
خاص، وظایف تخصیص داده شده سر زدن به رستوران ها با 
دستورالعمل های ویژه بود که باید به دقت پی گرفته می شد. 
یکی از وظایف سر زدن به یک رستوران در مواقع مختلف 
ش��ب و روز ب��ود تا به ش��رکت کننده در ارزیابی تداوم نحوه 

تجربه مشتری ها کمک کند.
 دیگر تکلیف تخصیص داده ش��ده، آوردن یک دوس��ت و 
خواس��تن از او ب��رای تکمیل فرم ارزیابی ب��ود تا به مدیران 
کم��ک کند چیز های��ی را که افراد داخل��ی می توانند از نظر 

بیندازند ببینند. 
وظیفه بعدی اس��تفاده از سرویس بهداشتی فروشگاه بود 
تا از س��رویس ها به شکل مسئوالنه و صحیحی تجربه داشته 

باشند. این کار به نظرم چشمان آنها را باز می کرد. 
وقتی جلس��ه ش��روع ش��د ش��رکت کنندگان تجربیات و 
مشاهدات ش��ان را در میان گذاشتند که نشان می داد تجربه 
مش��تری از برندش��ان چقدر ضعی��ف بود. مدی��رکل اذعان 
داش��ت که بیش��تر اوقات برای نمونه گرفتن از فروش��گاه ها 
بازدی��د می کرد ولی نمونه ه��ا را از پنجره تحول می گرفت و 
می رفت و هیچ گاه از س��الن غذا خوری و سرویس بهداشتی 
آنها بازدید نکرده بود. با پیگیری دس��تورالعمل بازدید، او و 
همکارانش متوجه ش��دند که محل های بازدید ش��ده چقدر 
کثیف هس��تند و بد نگهداری می شوند؛ حقیقتی که بارها به 
آنها گفته ش��ده بود ولی آنها نتوانسته بودند به درستی درک 
کنن��د تا زمانی که خودش��ان آن را تجربه کردند. تالش آنها 
برای جمع آوری این اطالعات خس��ته کننده تمام آن چیزی 
را ک��ه پایه کار ما  بود برای ما مهیا کرد تا بدانیم حقیقتاً چه 

چیزی در مورد این برند مشکل دار است. 
دیدار آنها از رس��توران ها به آنها درکی مش��ترک داد که 
مش��تریان رس��توران چه نوع تجربه ای دارند و مش��کل کار 
کجاس��ت که ک��ار را روی یافتن راه حل مناس��ب برای آنها 

آسان می کرد.
 مدیران برند های بزرگ همه مش��تری ها را به برند متصل 
می بینند و حتی س��رویس بهداشتی می تواند موقعیتی باشد 
که ارزش برند را افزایش یا کاهش دهد. آنها به صورت مداوم 
به دنبال فرصت بیان دیدگاه های برند هستند چون می دانند 
هر تعامل و هر نقطه تالقی، یک پیام ارزش��مند به مشتری 

منتقل می کند. 
کس��انی ک��ه در برند های بزرگ کار می کنن��د باید بزرگ 
فک��ر کنن��د اما بزرگ فکر ک��ردن نباید آنه��ا را از چیز های 
کوچ��ک غافل کند. هر کاری که ش��ما برای مش��تریان تان 
انج��ام می دهید یا نمی دهید با آنچه در رس��انه های جمعی 

ادعا می کنید رو در رو خواهد شد.
 پیام های تبلیغاتی و بازاریابی کمی هس��تند که بتوانند به 
ان��دازه تجربه نفر به نفری که از باال به پایین طراحی ش��ده 

مؤثرتر، به یادماندنی تر و مشخص تر باشند. 

 مشتری دوست دارد با او چگونه
 رفتار شود؟ 

ب��رای بهترین فروش��نده جهان ش��دن )امی��دوارم فکر 
کنید ش��ما این گونه هس��تید( بای��د ش��نیدن را به عنوان 
 نخس��تین فرمان فروش بشناس��ید. تا زمانی که ش��ما یک 
س��فارش گیرنده هس��تید، نح��وه برخورد و رفت��ار با یک 
مشتری بالقوه تعیین کننده شیوه گرفتن آن سفارش است 
و فروش همیش��ه انجام می ش��ود، خواه در حالت  »بله« و 

خواه در حالت »نه« به مشتری بالقوه بفروشید. 
در زیر فهرس��تی از خواسته های مشتریان از فروشندگان 
– به ط��ور مس��تقیم از زبان ش��ان – آمده اس��ت. هر وقت 
محص��ول یا خدمت خود را عرضه می کنی��د، چند مورد از 
م��وارد زیر را رعایت می کنید؟ درخواس��ت های مش��تریان 
اغلب کمک بیش��تری به گرفتن »بله« می کند. اگر به طور 
ترکیبی از آنها اس��تفاده کنید، برای ایجاد رابطه و بس��تن 

فروش قدرت بیشتری خواهید داشت. 
1-  فق��ط حقای��ق را به من بگویید: اهل طول و تفس��یر 
نیس��تم، پس از اینکه کمی مرا شناختید، سر اصل مطلب 

بروید. 
2- حقیق��ت را بگویی��د و از تعبیر »صادقانه« اس��تفاده 
نکنی��د، ای��ن واژه مرا عصبانی می کند: اگ��ر چیزی بگویید 
که من شک کنم یا بدانم حقیقت ندارد، شما رد می شوید. 
3- یک فروش��نده با اخالق می خواهم: فروشندگان اغلب 
محکوم می ش��وند که کمی بداخالق هستند. اقدامات شما، 
اخالق شما را اثبات می کند نه گفته های شما )فروشندگانی 

که از اخالق صحبت می کنند معموالً از آن بی بهره اند.( 
4- دلی��ل و م��درک کاملی نش��ان بدهید ک��ه چرا این 
محصول )خدمت( برای من کامل اس��ت: اگر به آنچه شما 
می فروش��ید نیاز دارم، باید بدانم چطور از خرید آن س��ود 

می برم. 
5- چند دلیل به من نشان بدهید: اگر بتوانید گفته خود 
را ثابت کنید، احتمال بیشتری هست که بخرم. یک مدرک 
چاپ��ی برای تقویت اعتماد من یا تأیید تصمیم من نش��ان 
بدهید. )معموالً خریداران بیشتر فروشندگان را باور ندارند(
6- نشان دهید که من تنها نیستم، درباره شرایط مشابهی 
که در آن، فرد دیگری موفق شده است چیزی بگویید: من 
نمی خواهم نخس��تین یا تنها فرد باشم. می خواهم بدانم آن 
محص��ول چطور در ج��ای دیگر کار کرده اس��ت. اطمینان 
بیش��تری خواهم یافت اگر فرد دیگری همچون خودم را به 
من نش��ان دهید که محصول ش��ما را با همان شرایطی که 
من دارم، خریده و آن را دوس��ت داش��ته یا با آن به خوبی 

کار کرده است. 
7- نوشته ای از یک مش��تری وفادار به من نشان بدهید: 
تأییدیه مش��تریان دیگر، بیشتر و قوی تر از 100 عرضه کار 

می کند. 
8- بگویید و نش��ان بدهید که چه خدمات پس از فروشی 
به م��ن خواهید داد: در گذش��ته وعده های پوچ بس��یاری 

شنیده ام. 
9- بگویی��د و نش��ان بدهید ک��ه قیمت عادالنه اس��ت: 
می خواه��م مطمئن ش��وم ک��ه قیمت پرداخت��ی من برای 
محصول ش��ما عادالنه اس��ت. در من حس انجام دادن یک 

معامله را ایجاد کنید. 
10- بهتری��ن روش پرداخت را به من نش��ان دهید: اگر 
نتوان��م پرداختی انجام دهم، اما محصول فروش��ی ش��ما را 

بخواهم، راه حلی را به من نشان بدهید. 
11- یک انتخاب و اجازه تصمیم گیری به من بدهید، در 
کنار آن یک پیشنهاد مشاوره ای هم نشانم بدهید: صادقانه 
بگویید اگر این پول مال ش��ما بود چه می کردید؟ )اگر من 

آن را نتوانم بگویم، شما هم نمی توانید.(
12- انتخاب مرا تقویت کنید: ممکن اس��ت عصبی باشم 
و بخواه��م تصمیم اش��تباهی بگیرم. بنابرای��ن انتخابم را با 
ارائه اعداد و ارقامی که نشان دهنده سود من باشد و حس 

اعتماد مرا برای خرید باالتر ببرد، تقویت کنید. 
13- ب��ا من بحث نکنید: حتی اگر من اش��تباه می کنم، 
دوست ندارم چند فروشنده باهوش به من بگویند )یا سعی 
کنند ثابت کنند( که من در اش��تباه هس��تم. ممکن است 
فروش��نده در این کار پیروز شود، اما مطمئن هستم فروش 

را از دست می دهد. 
14- م��ن را گیج نکنید: هرچه ک��ار را پیچیده تر کنید، 

احتمال کمتری وجود دارد که بخرم. 
15- چیزه��ای منفی را به من نگویی��د: می خواهم همه 
چیز عالی باش��د. چیزهای بدی درب��اره افراد دیگر )به ویژه 

رقبا(، خودتان، شرکت و حتی خودم بازگو نکنید. 
16- با من مثل یک محکوم صحبت نکنید: فروش��ندگان 
فکر می کنند آنان همه چیز را می دانند و من احمق هستم. 
فک��ر نکنید دوس��ت دارم هرچه می گویید را بش��نوم. اگر 
خیلی الل و بی زبان به نظر برس��م، مطمئن باش��ید از کس 

دیگری می خرم. 
17- ب��ه من نگویید آنچه خریده یا انجام داده ام اش��تباه 
اس��ت: دلم می خواهد حس کنم کاری ک��ه کرده ام، خوب 
و هوش��مندانه بوده اس��ت. اگر من در اشتباه هستم، نشان 

بدهید که دیگران هم اشتباه می کنند؛ با تدبیر باشید. 
18- وقت��ی صحبت می کنم به من گوش بدهید: س��عی 
می کنم بگویم که چه چیزی می خواهم بخرم، اما بس��یاری 
از ش��ما به حدی س��رگرم فروش محصول خود هستید که 

چیزی نمی شنوید. ساکت باشید و گوش کنید. 
19- کاری کنید که احس��اس خاص بودن کنم: اگر قصد 
دارم پول��م را خرج کن��م، می خواهم حس خوبی درباره آن 
داشته باشم. باید در تمام گفته ها و اقدامات شما این حس 

به خوبی نمایان شود. 
20- در من ش��ادی ایجاد کنید: مرا در یک حالت خوب 
قرار بدهید، در این حالت است که به احتمال زیاد می خرم. 
ایجاده خنده در من به معنی موافقت با شماس��ت و شما به 

توافق من برای فروش نیاز دارید. 
21- عالقه ای در آنچه انجام می دهم، ایجاد کنید: ممکن 
اس��ت این مسئله برای ش��ما مهم نباشد، اما برای من مهم 

است. 
22- وقتی چی��زی را می گویید صادق باش��ید: می توانم 

بفهمم که شما فقط قصد گرفتن پول مرا دارید. 
23- وقتی نمی خواهم بخرم، از چند ایده فروش قدیمی 
جهت فش��ار آوردن به من برای خرید استفاده نکنید: مثل 
یک فروش��نده رفتار نکنید، بلکه مثل یک دوس��ت باشید. 

برخی تالش می کنند به من کمک کنند. 
24- وقتی می گویید چیزی را می فروشید، همان چیزی 
را تحوی��ل دهید که فروخته اید: اگر با ش��ما معامله ای کنم 
و مرا مایوس کنید، احتمال خیلی کمی هس��ت که دوباره 

با شما معامله کنم. 
25- کم��ک کنید بخرم، به من نفروش��ید: من از فروش 

اجباری جنس متنفرم، اما عاشق انتخاب آزادانه هستم. 
منبع: 128

کلیدباشگاه مشتریان
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برای مطالعه 688 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: ش��یوه های خرید مردم هر روزه در حال تغییر 
است، بنابراین ش��ما نیز باید استراتژی های فروش خود را 
به روز کنید. در فروش همیش��ه باید ح��د تعادل را رعایت 

کنید. این کار نیاز به یک برنامه دقیق دارد. 
فراموش نکنید که همیشه نیاز مشتری اولویت شما باشد. 
ش��ناختن فرد تصمیم گیرنده در خرید اهمیت زیادی دارد. 

گاهی افراد خودشان مستقیما با شما رو به رو نمی شوند و 
افراد دیگری را نزد ش��ما می فرستند. پس سعی کنید خود 
را به جای فرد تصمیم گیرن��ده قرار دهید و روند فروش را 
طبق خواس��ته او پیش ببرید. سعی کنید به مشتریان خود 
این حس را انتقال دهید که آنها برای ش��ما اهمیت دارند. 
س��عی نکنید به مشتری دروغ بگویید زیرا مشتری باهوش 

است و دروغ شما را متوجه می شود. 
به مش��تری ی��ادآوری کنی��د که مدت مح��دودی برای 

معامل��ه دارد و با این ک��ار او را ترغیب به خرید کنید. قبل 
از اینکه با مشتری وارد مذاکره و جلسه شوید، ابتدا با تیم 

فروش خود جلسه ای داشته باشید. 
ش��ما می توانی��د برتری های خود را نس��بت ب��ه رقبا به 
مش��تری گوشزد کنید. این کار به تسریع روند فروش شما 
کمک می کند. همیشه مراقب باشید که چه حرفی بر زبان 
می آورید و صحبت های خود را حول اطالعات و تخصص و 

تجربه خودتان پیش ببرید. 

فروش سریع

سوال: مدیریت یک شرکت را بر عهده دارم. روند فروش مان به کندی پیش می رود. لطفا مرا راهنمایی کنید که چگونه می توانم روند فروش 
شرکت را سرعت ببخشم؟  کلینیک کسب و کار

بابک بهی
DBA با گرایش بازاردانی

عجیب اس��ت ک��ه در دنیای امروز 
ب��رای آموختن روش ب��رش تربچه و 
درس��ت کردن س��االد ده ها کتاب و 
نوشته وجود دارد و اگر کسی بخواهد 
 س��االد بهتری درس��ت کند باید در 
ای��ن باره مطالعه داش��ته و از آخرین 
دستاوردهای هنر سفره آرایی آگاهی 
داشته باش��د و مثال بداند که آخرین 
روش برای برش تربچه در دنیا چگونه 
اس��ت، آن وقت مدیران ما پشت میز 
مدیری��ت می نش��ینند و تصمیم های 
ریز و درش��ت می گیرند، بدون آنکه 
از مقدمات دانش و تجربیات مدیران 

شایسته آگاهی داشته باشند! 
حت��ی اگر وق��ت نداریم ی��ا تنبلی 
باعث می ش��ود که کمت��ر کتاب های 
خوب مدیریتی بخوانیم فیلیپ کاتلر 
اندیشمندی است که نوشته هایش در 
این باره س��نگ تمام گذاشته و مورد 
توجه دنیاست. در این نوشته و نوشته 
پیشین کوش��ش کردیم که برخی از 
س��خنان سودمند ایشان را در 1000 

کلمه گرد هم آوریم. 
ه��ر فناوری ت��ازه یک نی��رو برای 
تخریب س��ازنده اس��ت. شرکت شما 
به احتمال زیاد توس��ط یک فناوری 
جدی��د از ب��ازار خارج می ش��ود تا با 

رقبای موجود. 
گاری های  توسط  اسبی  گاری های 
اسبی بهتر با شکست مواجه نشدند، 
بلکه گاری های بدون اس��ب )خودرو( 

موجب ناکامی آنهاشد. 2003
خطرناک تری��ن  کوتاه م��دت  در 
رقب��ا آنهایی هس��تند که با ش��رکت 
ش��ما ش��باهت بس��یار زیادی دارند. 
مش��تریان  ک��ه  اینجاس��ت   در 
هیچ گونه تفاوتی را بین شما و رقیب 
نمی بینن��د. ش��رکت ش��ما در ذهن 
آنها با رقیب ش��بیه شما یکی است، 
بنابرای��ن بهترین اقدام یک ش��رکت 

ایجاد تمایز است. 2003
فروش��ندگان ام��روز باید بیش��تر 

شنونده باشند تا گوینده. 2005
قربان گ��و  بل��ه  خ��وب  مدی��ران 

نمی خواهند. 
مدی��ران خ��وب دیدگ��اه صادقانه 
آنه��ا  می خواهن��د.  را  همک��اران 
بحث های س��ازنده و افکار غیر قالبی 
را تش��ویق می کنن��د و اش��تباه های 

صادقانه را تحمل می کنند. 2003
90 درصد چیزی ک��ه ما مدیریت 
ب��رای  مش��کل  ایج��اد  می نامی��م 
)2003Z تاA کارهاست.  )دراکر از

رونده، بی معرفت، پرنده بی پر است. 
گلستان سعدی )باب هشتم(

به نقل از کتاب مدیریت 
بازاردانی فیلیپ کاتلر. 1996

براب��ر یک داس��تان مع��روف، یک 
بازاردان به یک ش��رکت تولید کننده 
مته گفت: شما در کسب و کار فروش 
مته نیس��تید. ش��ما در کس��ب و کار 
پ��س  هس��تید.  س��وراخ  ف��روش 
نفروش��ید،  را  ویژگی ه��ای محصول 
بلک��ه مزایای نتای��ج حاصل از ارزش 

محصول را بفروشید. 2003
کلید اس��تراتژی موف��ق بازاردانی 
1-تمرک��ز از:  اس��ت   عب��ارت 
  2- جایگاه یاب��ی درس��ت در ب��ازار
 3- تمایز شرکت باید بازار هدف خود 
را به دقت تعری��ف کرده و مهم ترین 
مزیت خود را به اطالع بازار برس��اند. 
این مزیت همان جایگاه ش��رکت در 
مقایس��ه با رقباس��ت و باالخره باید 
نقطه تمایز خود را در مقایسه با رقبا 
پیدا کند؛ تمایزی که به سادگی قابل 

کپی شدن نباشد. 2005
بازاردانی همانند هندسه اقلیدسی 
نیس��ت که از نظام غیرقابل تفسیری 
از مفاهی��م و قضایا تش��کیل ش��ده 
باشد. بازاردانی یکی از پرتحرک ترین 
زمینه ه��ا در حیطه مدیریت اس��ت. 
محیط بازار همواره از خود چالش های 
جدیدی بروز می دهد و این بازاردانان 
هستند که باید به این چالش ها پاسخ 

دهند. 1996
به یاد داشته باش��یم که دو قانون 

درباره مشتری وجود دارد. 
1-همواره حق با مشتری است. 

2-اگر مشتری ناحق گفت به قانون 
شماره یک برگرد. 

تمای��ز عب��ارت اس��ت از طراحی 
تفاوت ه��ای  یک س��ری  تعیی��ن   و 
معن��ی دار ب��ا ای��ن هدف ک��ه آنچه 
شرکت ارائه می کند، از محصول رقبا 

جدا شود. 1996
کار ب��ازاردان ایج��اد و ارائه ارزش 

برای مشتری است. 
 ارزش چیست؟ ارزش عمدتا روی 
هم قراردادن ترکیب مناسب کیفیت، 
خدمات، قیمت و. . . برای بازار هدف 

است. 2003
بازاردانی اجتماعی زمینه ای اس��ت 
که به توس��عه رفتار سالم مثل تغذیه 
س��الم یا ورزش روزانه کمک و رفتار 
ناس��الم مثل کشیدن س��یگار را منع 

می کند. 2005
متاس��فانه بیش��تر نام های تجاری 
پش��تیبانی  تبلیغ��ات  راه  از  فق��ط 
می ش��وند. این کار معموال هدر دادن 
منابع اس��ت. مگر اینکه ن��ام تجاری 
شما حرفی جدید برای گفتن داشته 

باشد. 2005
تبلیغات  ریخت وپاش ه��ای  دوران 
تلویزیونی به س��رعت در حال سپری 
شدن اس��ت. من به شرکت ها توصیه 
می کنم بودجه تلویزیونی را کم کنند. 
تع��داد بینندگان تلویزی��ون در حال 
کاهش اس��ت. بس��یاری از بینندگان 
آگهی ها را نگاه نمی کنند. طول مدت 
هر تبلیغ آنقدر کوتاه شده که پیام به 

خوبی منتقل نمی شود. 
بازاریاب��ی انب��وه در کش��وری که 
تع��داد کانال های رادی��و تلویزیونی و 
نش��ریات محدود باش��د موثر خواهد 
بود. در کشوری که صدها کانال رادیو 
و تلویزیون��ی و صدها نش��ریه وجود 
 دارد رسیدن به انبوه مخاطبان بسیار 

پرهزینه و دشوار است. 2005
از همی��ن آغ��از بای��د موضوعی را 
مش��خص کنیم و این مانع را از س��ر 
راه برداری��م. هیچ نویس��نده ای حتی 
با  نمی توانن��د  ب��زرگ  نویس��ندگان 
اطمینان بگویند که استراتژی درست  

یا بهینه در موقعیت فرضی چیس��ت. 
2010

یک مشتری خشنود احساسش را 
دست کم به سه نفر می گوید، اما یک 
مش��تری ناراضی دست کم 20 نفر را 

باخبر می کند. 1996
هر برنامه بازاردانی ش��امل ش��ش 

مرحله است. 
موقعی��ت  تحلی��ل  و  تجزی��ه   -1
ش��امل:  بررس��ی عوام��ل اقتصادی، 
قانون، سیاس��ی، اجتماعی، فرهنگی، 
تکنولوژیک در کن��ار بازیگران دیگر 
مانند رقبا، توزیع کنندگان و شناخت 
فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف ها. 
2- تعیین اهداف پس از شناسایی 

بهترین فرصت ها. 
3- تعیی��ن اس��تراتژی، یعنی پیدا 
ک��ردن کارآمدترین راه رس��یدن به 

اهداف. 
4- تاکتیک ها، یعنی شکسته شدن 
اس��تراتژی ها به جزئیات عملیات، تا 
تحت مس��ئولیت فرد معین و برنامه 

زمانی معین هدایت شود. 
5- بودجه بندی. 
6- کنترل. 2005

ش��رکت ها ب��ا ی��ک معم��ا رو به رو 
هس��تند. اگر نو آوری نکنند، خواهند 
مرد و اگر دس��ت به ن��وآوری بزنند و 
نوآوری آنها موفقیت آمیز نباش��د نیز 
ممکن اس��ت بمیرند. کلید موفقیت 
مدیریت نوآوری بهتر از رقبا اس��ت. 

2003
تحقیق��ات گس��ترده ای ک��ه روی 
119 شرکت جهانی انجام شده نشان 
می ده��د در اقتصاد به هم پیوس��ته 
کنونی اثر بال پروانه ای قابل مشاهده 
است. براس��اس این اصل، یک تغییر 
کوچک در یک بخش جهان می تواند 
تغیی��ر بزرگ��ی در بخش ه��ای دیگر 

ایجاد کند. 
بازاردانان��ی که تغیی��رات کوچکی 
ایج��اد می کنند ممکن اس��ت مزیت 

قابل توجهی کسب کنند. 2010
هرگز تبلیغ��ی را پخش نکنید که 
دوست ندارید خانواده خودتان آن را 
ببینند. شما به همسر خودتان دروغ 
نمی گویید. به همس��ر من هم دروغ 

نگویید. 
باید توجه داش��ت ک��ه وعده دادن 
و دروغ گفت��ن مردم را ب��ه تبلیغات 

بدگمان می کند. 2003
از  مراقب��ت  ک��ه  همان گون��ه 
فعالیت های رقبا حائز اهمیت اس��ت، 
توج��ه ب��ه نیازه��ا و خواس��ته های 
مشتریان از اولویت باالتری برخوردار 
است. در نهایت این مشتریان هستند 

که برنده را معین می کنند نه رقبا. 
بیش��تر بازارها دارای تعداد زیادی 
ماهیگیر است که به دنبال کمی ماهی 
آنهایی  ماهیگیر ها  بهترین  هس��تند. 
هس��تند که بهتر از رقب��ا ماهی ها را 

درک می کنند و می شناسند. 2003

منابع
دایره المع��ارف بازاریاب��ی از A تا 
Z - فیلی��پ کاتلر - برگ��ردان احمد 

درخشان
کاتل��ر در مدیریت ب��ازار - فیلیپ 
کاتلر- برگردان عبدالرضا رضایی نژاد
مدیریت بازاریاب��ی- فیلیپ کاتلر-

برگردان احمد فروزنده
عصر س��وم بازاریابی-فیلیپ کاتلر- 

برگردان علی یاری
اس��تراتژیک-  مدیریت  ناب  جوهر 
فیلیپ کاتلر- برگردان مهدی فتح اهلل

یک یادآوری: 
پس از سال ها اکنون بسیاری بر این 
نارس��ا  اصطالحی  بازاریابی  باورندکه 
برای واژه  marketing است. برخی 
اس��تفاده از خود کلمه مارکتینگ را 
تجویز می کنن��د، اما نویس��نده واژه 
را شایس��ته می شناس��د.  بازاریاب��ی 
از  به��ی-1378(  )باب��ک  بازاردان��ی 
ترکیب دو واژه  بازار که ریشه پهلوی 
دارد و طبیعتا ایرانی اس��ت به همراه 
دان��ش س��اخته و بنیان نهاده ش��ده 
که امیدواری��م ترکیبات این اصطالح 
)ب��ازاردان، بازاردان��ان و...( به تدریج 
جانشین اصطالحات نارسای بازاریاب 
و بازاریاب��ی ش��ود و همان طور که به 
کسی که اقتصاد می داند اقتصاددان یا 
به کسی که شیمی می داند شیمیدان 
می گویند، به کسی که دانش بازاریابی 
یا مارکتینگ می داند بازاردان بگوییم. 

1000 کلمه از فیلیپ کاتلر )بخش دوم(

کلید

برخی از ویژگی های مدیران که منجر 
به سقوط سازمان می شود

 )بخش دوم(

در قس��مت قبل به دو مورد از ویژگی های مدیران که 
می تواند باعث س��قوط سازمان شود اشاره کردیم. در این 

قسمت به بخش دیگری از این ویژگی ها می پردازیم. 

3- انتقاد پذیر نبودن: 
برخی مدیران در برابر انتقاداتی که از کار آنها می ش��ود 
مقاومت می کنند که این مقاومت ها ریش��ه در ترس های 
درونی مدی��ران دارد. اگر از اتفاقات، انتقادات و هر آنچه 
در اطراف تان وجود دارد چیزی در راس��تای موفقیت تان 
ی��اد نگرفتید علت آن ترس هایی اس��ت که در درون تان 
پنهان اس��ت. ی��ک مدیر انتق��اد ناپذیر باعث می ش��ود 

کارمندان از ارائه ایده ها و نظرهای شان منصرف شوند. 
 در هر س��ازمان یک��ی از مهم ترین چیزهایی که باعث 
رش��د و جریان ش��رکت می شود، ایده ها هس��تند. شاید 
ایده هایی ک��ه کارمندان در حیط��ه تخصصی خود ارائه 
می دهن��د کوچک باش��د یا معمولی به نظر برس��ند ولی 
تأثیر فوق العاده ای دارند. س��ازمانی که خالی از ایده باشد 
و با نیاز روز هماهنگ نش��ود طولی نمی کشد که سقوط 
می کند. عالوه بر این اگر مش��کل یا ضعفی در س��ازمان 
باشد کارمندان به شما چیزی نمی گویند و این منجر به 

فاجعه ای در سازمان خواهد شد.
 

4- تایید طلبی: 
 یک��ی از زیان بار تری��ن عواملی که باعث س��قوط یک 
سازمان می ش��ود تأیید طلبی مدیر اس��ت. وقتی فردی 
در جایگاه ی��ک مدیر قرار می گیرد نباید انتظار داش��ته 
باش��د از او تعریف یا کارمندان و مشتریان از این موضوع 
 برای پیش��برد اهداف ش��ان اس��تفاده کنند. مدیری که 
تأیید طلب باشد مدیر نیس��ت بلکه توسط افراد دیگری 
مدیریت می ش��ود زیرا ب��ه ازای به دس��ت آوردن تأیید 
دیگ��ران ممکن اس��ت کاری را انجام دهد که متناس��ب 
با اهداف سازمان نباشد و منجر به سقوط سازمان شود. 

5- عجول بودن: 
بعض��ی مدیران به این علت که برنامه های خود را دائم 
در ذهن ش��ان مرور می کنند، صبر کمتری در انجام آنها 
دارند و احساس می کنند که هدف شان به تعویق می افتد 
و چون خودشان به تمام امور مسلط هستند و ذهن شان 
آماده اس��ت، انتظار دارند کارمن��دان هم به همان اندازه 
س��ریع باش��ند. برخی مدیران به علت استرس و نگرانی 
برای انجام کارها، باالی س��ر کارمندان خود می ایستند و 
بارها کارها را به آنها یادآوری می کنند که این کار موجب 

استرس و آشفتگی کارمند می شود. 

6- صمیمیت با کارمندان: 
اگر جزو مدیرانی هس��تید که بسیار با کارمندان خود 
صمیمی می ش��وید و درخواست کار یا رسیدگی به عدم 
مس��ئولیت پذیری کارمندان تان برای تان س��خت است و 
نمی توانید خواس��ته های تان را بگویید، پس شما جایگاه 
خ��ود را فرام��وش کرده اید و با مش��کالت دیگری قبیل 
حاش��یه در ک��ار یا عدم پرس��تیژ و عدم احت��رام مواجه 

هستید. 
کارمندان دوس��ت دارند در جایی کار کنند که در آنجا 
احساس بزرگی و قدرت کنند. وقتی بین جایگاه ها مرزی 
رعایت نش��ود حتی اگر به کارمندان تان پس��ت باالتری 
هم بدهید، آنها به اندازه سمت ش��ان احساس مسئولیت 
نمی کنند. افراد وقتی در پست های پایین تری قرار دارند 
تصوری از قدرت در ذهن ش��ان وجود دارد و با صمیمیت 
ای��ن تصور و در واقع انگیزه ک��ار در کارمندان تان از بین 

می رود. 

7- بی نظمی: 
یک مدیر بی نظم، فرهنگ بی نظمی را به کل سیس��تم 
منتقل می کند. همچنین بی نظمی باعث از دس��ت رفتن 
مش��تریان خواهد شد. وقتی نظم نباش��د کارها به موقع 
انجام نمی شود. بی نظمی باعث آشفتگی ذهن، فراموشی، 
ناپای��داری و تغییر نظرات و ش��اکی ش��دن کارمندان و 
مشتریان می شود. اگر شما در کارها نظم نداشته باشید، 
در صورتی که دس��تورالعملی را از پیش به کارمندان تان 
داده باش��ید و از آنها بخواهید کار را به شما نشان دهند، 
می گویند آنچه ش��ما گفته اید فرق می کند یا اصاًل آن را 
نگفته اید اما وقتی برای ارجاع کار و دس��تورالعمل جدید 
طبق نظم و اصول عمل کنید، هرگز با این مسئله روبه رو 
نخواهید ش��د و در ارتب��اط با عملک��رد کارمندان دچار 

دوگانگی نمی شوید. 
بی نظمی دلیل فراموشی، سرعت عمل پایین و بازدهی 
بس��یار پایین است. در سیس��تمی که نظم نباشد رشد و 

موفقیتی نخواهد بود. 

8-کمال گرایی: 
 افرادی که کمال گرا هس��تند همه چیز را به طور کامل 
می خواهن��د و قوانین س��ختی برای انج��ام کارها دارند. 
معموالً از زبان چنین افرادی این جمالت را می ش��نوید: 
اگر این اتفاق بیفتد یا اگر کار به این صورت انجام ش��ود 
خوب اس��ت، در غیر این صورت اشتباه است. کمال گرایی 
نه تنها موجب قوت افراد نمی شود بلکه موجب ضعف آنها 

نیز می شود. 
وقت��ی از کمال گرای��ان انتقاد می ش��ود آنه��ا ناراحت 
می ش��وند در تصمیم گیری ه��ا دچار وس��واس هس��تند 
بنابراین انتخاب برای آنها س��خت اس��ت. این گونه افراد 
اگر بفهمند کاری را اشتباه انجام داده اند یا اشتباه انجام 
شده آشفته می ش��وند. کمال گرایان ذهن بسیار شلوغی 
دارند و فکر می کنند همیش��ه باید کاری انجام دهند که 

بهتر شود. 
ی��ک فرد کمال گرا انتظارات و توقع��ات زیادی از خود 
و دیگ��ران دارد که این کمال گرایی باعث می ش��ود زود 

عصبانی شود. 
یک مدیر یا فرد کمال گرا هیچ وقت احس��اس رضایت 
نخواه��د داش��ت و کارمن��دان را بابت فعالی��ت و نقاط 
قوت شان تشویق نخواهد کرد و توجهش متمرکز بر نقاط 

ضعف و نواقص است.
 این عامل باعث فش��ار ذهنی بر کارمندان می شود که 
موجب س��لب آرامش، عدم خالقیت، ناتوانی در سنجش 

امور و پایین آمدن سرعت عمل آنها می شود. 

کارتابل

 رزومه نویس�ی و کابوس�ی به نام
 نگارش آن

در ایده ه��ای گذش��ته ب��ه بحث های مختلف��ی پرداختیم. 
در ابتدا اهمیت چش��م انداز س��ازمانی را بیان کرده و سپس 
روی انج��ام وظایف تان به صورت مطل��وب تأکید کردیم. در 
چن��د ایده اخی��ر نیز بحث های��ی در ارتباط ب��ا کارآفرینی و 
توانایی های نوینی که هر کارمند و مدیری باید داش��ته باشد، 
ب��ه ارائه مطلب پرداختیم. حال به یک��ی از مهم ترین مراحل 
در کسب شغل رسیده ایم. بگذارید صادقانه بگویم، اگر گمان 
می کنی��د قرار اس��ت به صورت معجزه آس��ا یکی از غول های 
دنیای تکنولوژی یا ش��رکت های بزرگ به ش��ما پیشنهاد کار 
دهند، س��خت در اشتباه هستید. در واقع برای کسب مشاغل 
عادی نیز ش��ما نیاز به طراحی یک رزومه مناس��ب و از همه 
مهم تر سابقه قابل قبول دارید. در اینجا قصد ندارم شما را به 
کس��ب مهارت و سابقه کاری تشویق کنم )هرچند امر بسیار 
مهمی اس��ت(. موضوع این ایده نح��وه طراحی و نگارش یک 
رزومه مناسب اس��ت. ایرادی که بسیاری از افراد دارند، عدم 
توانایی در ارائه تمامی توانایی های شان در رزومه است. شاید 
علت نارضایتی بس��یاری از کارمندان و افراد بیکار بیشتر در 
ارتباط با ضعف ش��ان در نگارش رزومه باشد، نه نحوه گزینش 

شرکت ها. 
توصیه ه��ای معم��ول در م��ورد نگارش رزوم��ه روی بیان 
دقی��ق توانایی ها و تجربه های مدیریتی-س��ازمانی اس��ت. به 
ای��ن ترتیب از ابتدای دوران تحصیل در دانش��گاه تا وضعیت 
 کنونی ت��ان را بای��د روی برگه پیاده و نق��اط مثبت آن را نیز 
پر رنگ کنید. نکته جالب اینکه برای نگارش رزومه بس��یاری 
از افراد به سراغ جزوه های دوران تحصیل شان می روند، جایی 
که اس��اتید دانش��گاه نکاتی را در مورد طراح��ی رزومه بیان 
می کنن��د. این راهکارها را فعال کنار بگذارید. منظور من عدم 
اهمیت آنها نیس��ت، فقط در ادامه قصد دارم به بیان روش��ی 

متفاوت بپردازم. 
اج��ازه دهید در ابت��دا خاط��ره ای از دوران حرفه ای خود 
تعریف کنم. هنگامی که ش��رکت کوچکم را با همکاری یکی 
از دوستانم تأسیس کردم، پس از مدتی نیاز به یک حسابدار 
پیدا کردیم. بر همین اس��اس یک آگه��ی در روزنامه محلی 
چاپ کرده و منتظر رزومه های ارسالی شدیم. تعداد رزومه ها 
زی��اد نبود. با این حال در انتخاب میان دو حس��ابدار بس��یار 
تردید داش��تیم. در واقع هر دو رزومه بسیار عالی نوشته شده 
و دارای همان ویژگی هایی بود که هر مدیری از یک حسابدار 
ماهر می خواهد. نقطه قوت یک رزومه درس��ت در اینجاست. 
نکته مهم در این میان رعایت اختصار است. بگذارید خیال تان 
را راحت کنم، بس��یاری از رزومه ه��ای طوالنی اصال خوانده 
نمی شود. بر همین اساس حداکثر در یک صفحه مطلب خود 
را تمام کنی��د. همچنین به نحوه نگارش و قواعد دس��توری 
که اس��تفاده می کنید نیز توجه داش��ته باش��ید. هنگامی که 
رزوم��ه مطالعه می ش��ود، باید قاب��ل فه��م و تجزیه وتحلیل 
باش��د. ایرادی که بس��یاری از افراد در هنگام نگارش رزومه 
مرتکب آن می ش��وند، در وهله نخس��ت زیاده گویی و سپس 
اس��تفاده از جمالت و کلمات دشوار اس��ت. رزومه شما یک 
متن ادبی نیس��ت و قرار بر دریاف��ت جوایز ادبی هم نخواهد 
بود. تنها فایده آن فراهم کردن موقعیت ش��غلی جدید برای 
ش��ما است. بر همین اساس بهتر است متن رزومه را کوتاه و 
س��اده بنویسید. همچنین توجه داشته باشید که رزومه تان را 
هر ش��ش ماه یکبار بازبینی کرده و محتوای آن را براس��اس 

تغییراتی که در این مدت تجربه کرده اید، اصالح کنید. 
به عنوان نکته پایانی قصد دارم ش��ما را به تغییر س��اختار 
نگارش رزومه دعوت کنم. در واقع امروزه اغلب رزومه ها روی 
برگه های A4 نوشته ش��ده و برای سازمان مورد نظر ارسال 
می ش��وند. با این حال ش��اید با اندکی خالقیت بتوان نتیجه 
بهتری را کسب کرد. برای مثال اگر یک مجری اخبار هستید 
و قصد ارس��ال رزومه به یک ش��بکه تلویزیونی را دارید، بهتر 
است رزومه خود را در یک فایل تصویری تهیه و ارسال کنید. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
هنگامی که یکی از دانش��جویان جوانم قصد ارائه نخستین 
رزومه کاری خود برای استخدام در دانشگاه را داشت، از من 
ب��رای نگارش آن کمک گرفت. م��ن به او گفتم که در رزومه 
به توانایی ها و مدارک آکادمیکش اش��اره و در نهایت ش��غل 
موردنظر را ذکر کند. اگرچه تخصص اصلی و رشته تحصیلی 
وی در زمین��ه عل��وم تربیتی ب��ود، با این حال درخواس��ت 
اس��تخدام در بخش خبری دانشگاه را ارائه کرد. در مصاحبه 
حض��وری از وی در مورد روزنامه هایی ک��ه مطالعه می کند، 
سوال کردند. اگرچه وی پاسخ خود به این سوال را هیچ وقت 
به من نگفت، با این حال مطمئن هس��تم که چنین جوابی را 
داده است: »هیچ روزنامه ای نمی خوانم.« اگر تخصص شما در 
زمینه ای خاص است، باید روی عالیق خود پا گذاشته و فکر 
ورود ب��ه آن عرصه ها را نکنید. در غیر این صورت سرنوش��تی 

بهتر از دانشجوی مذکور نخواهید داشت. 

مترجم: امیرآل علی

مهسا فرازمند
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در چند س��ال گذش��ته کلینیک های زیبایی به حدی در 
کش��ور زیاد ش��ده اس��ت که امروز خدماتی مانند لیزر برای 
ح��ذف موه��ای زائد بدن به دلیل پر درآم��د بودن آن حتی 
در آرایش��گاه های زنانه نیز به س��هولت ارائه می شود. شغلی 
پر درآمد و حس��اس که نظارت چندانی روی آن وجود ندارد 
و در عی��ن حال کس��ی ه��م تقاضای مج��وز از این خدمات 
نمی کند. این در حالی اس��ت ک��ه تمام این خدمات باید زیر 
نظر پزشک مجرب و فردی باشد که دوره های تخصصی این 

کار را گذرانده است. 
ب��ه گزارش پول نی��وز، به گفته مقام های مس��ئول وزارت 
بهداشت، دس��تگاه های لیزر و دیگردس��تگاه های مورد نیاز 
ب��رای زیبایی ب��ه صورت قاچاق و به س��هولت وارد کش��ور 
می ش��وند؛ کاالهایی که س��ود باالیی هم برای واردکننده و 
هم برای مصرف کننده دارند. اما س��وال اصلی این اس��ت که 
کلینیک های زیبایی در تهران چگونه تأسیس می شوند و این 

موسسات چه درآمدی از این راه کسب می کنند؟ 

اجاره یک میلیاردی مجوز کلینیک زیبایی در تهران
ب��رای این موضوع با یکی از کلینیک های تخصصی زیبایی 
در غرب تهران تماس گرفتیم. نخس��تین س��وال این بود که 
برای تأس��یس چنین کلینیک هایی چه راه هایی وجود دارد. 
مدی��ر این کلینیک در توضیح گفت: برای ش��روع کار دو راه 
وجود دارد؛ راه قانونی و غیر قانونی. در مس��یر قانونی ش��ما 
بای��د اقدام ب��ه گرفتن مجوز کنید که عم��ًا در حال حاضر 
این کار غیر ممکن اس��ت، چراکه چندین سال است ظرفیت 
برای صدور مجوز چنین موسس��اتی پر ش��ده است و وزارت 
بهداشت نیز مجوز جدید صادر نمی کند. در نتیجه شما باید 
مجوز را از کس��انی که ای��ن مجوزها را دارن��د اجاره کنید. 
اجاره یک میلیاردی برای یک س��ال حداقل رقمی است که 
ش��ما باید در این صنف پرداخت کنی��د و اگر این مجوز در 
مناطق پر مش��تری مانند غرب تهران باش��د این ارقام باالتر 

هم خواهد رفت. 

درآمد 300میلیونی ماهانه برای یک کلینیک مجهز
در ش��رایط اقتصاد رکودزده تولید کش��ور که کارخانجات 
تولیدی به شدت با مش��کل روبه رو هستند و بسیاری از این 
کارخانجات نیز ورشکس��ت شده اند و در شرایطی که حداقل 
حقوق کارگران و کارمندان کشور کمتر از یک میلیون در ماه 
درنظر گرفته می ش��ود، مشاغلی مانند تأسیس کلینیک های 
زیبایی در کشور به وجود آمده است که درآمدی بین300 تا 
500 میلیون تومان در ماه برای صاحبان آن به همراه دارد. 
مدی��ر یک��ی از کلینیک ه��ای غ��رب ته��ران در خصوص 
درآمدهای این کلینیک ها می گوید: درآمد حاصل از این کار 

به میزان سرمایه گذاری شما بستگی دارد. 
برای مثال اگر ش��ما ی��ک مجموعه کام��ًا مجهز از کلیه 
خدم��ات مربوط ب��ه زیبایی مانند لیزر، بوتاک��س، لیپو و. . . 
ایج��اد کنید، ی��ک مکان حداقل 600 متری ب��رای این کار 
در نظر بگیرید و دس��تگاه های شما به روز و بی عیب و نقص 
باش��د و همراه این موارد یک کادر پرس��نل حرفه ای نیز به 
خدمت بگیری��د ماهانه می توانید حداقل 300میلیون تومان 

درآمد داش��ته باش��ید. برای چنین فضایی شما به 1.8 تا 2 
میلیارد تومان س��رمایه گذاری نیاز دارید به عبارتی ش��ما با 
چنین س��رمایه گذاری ای، ساالنه نزدیک به 4 میلیارد تومان 
س��ود خواهید داش��ت که یک میلیارد آن را باید به صاحب 
مجوز بدهید و در انتها خودتان نیز 3میلیارد سود کرده اید. 
در این سرمایه گذاری ها برای مثال به حداقل چهار دستگاه 
لیزر نیاز دارید که دس��تگاه لیزر با کیفیت بین 300 تا 400 
میلیون قیم��ت دارد که در مجموع نزدی��ک به 1.5میلیارد 
فقط هزینه دس��تگاه های شما می ش��ود. در حال حاضر لیزر 
یک��ی از پر طرفدار ترین خدمات زیبای��ی در این کلینیک ها 
به حس��اب می آید که س��ود بس��یاری هم برای صاحبان آن 

به همراه دارد. 
البته خدمات زیبایی در هر زمینه ای متقاضی خود را دارد 
و کلینیک ه��ا کمی تخصصی تر به این موضوع نگاه می کنند. 
کلینیک هایی هس��تند که تنها خدم��ات لیزر موهای زائد را 
انجام می دهن��د. کلینیک دیگری تنها خدمات ساکش��ن را 
انتخاب کرده اس��ت و این موضوع به استراتژی آنها بستگی 
دارد و برخ��ی کلینیک ه��ا نی��ز مانن��د ما تم��ام خدمات را 
ارائ��ه می دهد که این کار می تواند حاش��یه س��ود بیش��تر و 

مطمئن تری به همراه داشته باشد. 

فعالیت پر سود کلینیک های زیبایی بدون مجوز
نبود هیچ مرکزی در داخل کشور برای گذراندن دوره های 
تخصصی اس��تفاده از لیزر، مش��کل عمده ای است که باعث 
شده افراد غیرپزشک هم از این موضوع سوء استفاده کنند و 
از لیزر درآمدهای هنگفت داشته باشند. برخی از این خدمات 
لیزری را آرایشگاه ها و برخی دیگر را هم پزشکان عمومی یا 
پزشکان متخصص پوست انجام می دهند اما مشکل عمده ای 
که در حال حاضر در اس��تفاده از لیزر و دیگر دس��تگاه های 
مورد اس��تفاده در کلینیک های زیبایی وجود دارد این است 
که حتی بس��یاری از متخصص های پوست هم برای استفاده 

از این دستگاه ها دوره آموزشی ویژه ای ندیده اند.
 هیچ کدام از پزش��کان در دوره های آکادمیک دانش��گاهی 
هم دوره های مختص استفاده از لیزر را نمی بینند، اما برخی 
از آنه��ا بدون گذراندن دوره ای خ��اص از لیزر برای خدمات 

زیبایی و درمانی استفاده می کنند. 
مدی��ر یکی از ای��ن کلینیک ها در خص��وص نحوه فعالیت 
این موسس��ات می گوید: وزارت بهداشت مجوز جدید صادر 
نمی کن��د و همانط��ور ک��ه گفته ش��د هزینه اج��اره چنین 
مجوزهای��ی در ته��ران بس��یار زیاد اس��ت و گاه��ی تا یک 
میلیارد نیز می رس��د، اما چون حوزه زیبایی و سامت یکی 
از حوزه های پر درآمد به حس��اب می آید بسیاری از افراد به 
صورت غیر قانونی و بدون مجوز با اس��تفاده از این دستگاه ها 

شروع به فعالیت کرده اند. 
در بسیاری از مراکزی که با عنوان کلینیک زیبایی فعالیت 
می کنن��د، همه نوع اقدامات زیبایی انجام می ش��ود؛ از لیزر 
و بوتاک��س گرفته تا برخی اقدامات آرایش��ی و بهداش��تی و 
حتی برخی اعمال جراحی زیبایی. در حقیقت در این مراکز 
مشخص نمی ش��ود که برای کدام یک از این اقدامات مجوز 
صادر شده اس��ت و از سوی دیگر هر فردی ادعا می کند که 

دوره این کار را دیده درحالی که پزشک هم نیست. در واقع، 
یک ملغمه ای در این کلینیک های زیبایی درس��ت شده که 
تش��خیص افراد دارای صاحیت را مش��کل می سازد. با این 
وج��ود این ش��غل پردرآمد باعث جذب بس��یاری از افراد به 

سمت این حرفه شده است. 
او در ادامه می گوید: همانطور که گفته ش��د شروع فعالیت 
بدون مجوز هم می تواند باشد اما در این مسیر شما همیشه 
در حال تعقیب و گریز با مس��ئوالن وزارت بهداش��ت، نظام 
پزشکی و نیروی انتظامی خواهید بود. به هر حال موسساتی 
هس��تند که این فعالی��ت را با یک حج��م پایین تری از فضا 
راه اندازی می کنند اما به صورت خیلی سبک تر این خدمات 
را ارائ��ه می دهن��د. برای مثال ش��ما می توانی��د یک مکان 
150 مت��ری اجاره کنید، یک دس��تگاه لیزر موهای زائد هم 
خری��داری کنید و در نهایت یک پزش��ک نی��ز در کنار این 

خدمات استخدام کنید. 
با این کار ش��ما به راحتی می توانی��د درآمدی بین 10 تا 
30 میلی��ون تومان در ماه بس��ته به مک��ان فعالیت خود در 
تهران داشته باشید. در این صورت وزارت بهداشت مستقیم 
اق��دام به پلمب ای��ن مکان نمی کند بلکه ش��ما می توانید با 
پرداخ��ت جریمه های اندک فعالیت های خود را ادامه دهید. 
این خیلی مهم اس��ت که مکان فعالیت شما اصول بهداشت 
را رعایت کرده باش��د و همچنین در انتخاب پرسنل خود از 
پزشک و پیراپزشک استفاده کنید که در شرایطی که بازرس 
مراجعه می کند ش��ما بتوانید از فعالیت خود دفاع کنید. این 
کار به معنی آن است که شما ماهانه یک تا 2میلیون تومان 
بیشتر حقوق پرداخت کرده اما ادامه فعالیت خود را تضمین 

می کنید. 

دستگاه های بی کیفیت قاچاق در بخش زیبایی و سالمت
بحث مجوز دادن برای ورود دستگاه های بی کیفیت قاچاق 
در حال حاضر یکی از موضوعات مهم این صنف است یعنی 
جدای از واردات غیرقانونی دس��تگاه های مربوط به خدمات 
زیبایی به داخل کش��ور، بس��یاری از دستگاه هایی هم که به 
داخل کش��ور وارد می شوند، حداقل اس��تانداردهای جهانی 
را ه��م ندارند. همچنین نظ��ارت تخصصی و جدی هم برای 
واردات دستگاه ها در کشور وجود ندارد و همین ضعف عمده 
باعث ش��ده که دستگاه های باکیفیت و بی کیفیت، هر دو به 
کش��ور وارد ش��وند و در این بین، مشتری هم متوجه تفاوت 

خدمات این دو نوع دستگاه نمی شود. 
حاال با جنجالی ش��دن این خدمات و ش��کایت های بسیار 
شهروندان، خبر هایی از وزارت بهداشت برای ساماندهی این 
موسس��ات نیز به گوش می رسد. چند ماهی است که وزارت 
بهداش��ت می گوید در مورد اس��تفاده از لیزر، کمیته ای فنی 
در حوزه تجهیزات پزش��کی سازمان غذا و دارو تشکیل شده 
اس��ت که مجوزهای الزم برای این گونه دستگاه ها آنجا صادر 

می شود.
 ای��ن کمیته هم سیاس��ت گذاری می کن��د و هم در مورد 
دس��تگاه هایی ک��ه قرار اس��ت وارد کش��ور ش��وند، تصمیم 

می گیرد و ضابطه تعیین می کند. 
با وجود اینکه وزارت بهداشت می خواهد با این کمیته نوپا، 

بخشی از بازار بی ضابطه استفاده از لیزر و دیگر دستگاه های 
مورد اس��تفاده در خدمات زیبای��ی و درمانی را کنترل کند، 
ولی به نظر می رسد که این بازار مکاره، به حدی در الیه های 
اقتصادی کش��ور ریش��ه دوانده که بعید است در کوتاه مدت 

بشود آن را به مسیر درست و منطقی هدایت کرد. 

زنان طبقه متوسط، مشتریان دائم زیبایی
خدم��ات زیبای��ی در کلینیک های تخصص��ی ارائه دهنده 
این خدمات بس��یار متنوع اس��ت به طوری که وقتی با انبوه 
اسامی ارائه ش��ده در لیست آنها مواجه می شوید بسیاری از 
این خدمات برای تان ناآش��نا خواهد ب��ود. لیزر موهای زائد، 
سلول های بنیادی جوان سازی، مزوتراپی، تزریق ژل، تزریق 
بوتاکس، کاش��ت مو، کاشت ابرو، عمل زیبایی بینی، لیپولیز 
رف��ع چربی   و. . . از جمله مواردی اس��ت که این روزها در 
 ب��ازار داغ زیبایی کش��ور به صورت گس��ترده متقاضی دارد. 
پر طرفدارترین های بازار از نگاه یکی از کلینیک های زیبایی 
غرب ته��ران خدماتی ش��امل، لیزر کل بدن،  جوانس��ازی، 
م�زوت��راپ�ی، برداش��تن خال،  تزری��ق ژل و تزریق بوتاکس 

است. 
قیمت هایی که بس��ته به ش��رایط مختلف و مواد مصرفی 
می تواند افزایش یا کاهش داش��ته باشد و با توجه به حاشیه 
س��ود این م��واد بی��ن 40 ت��ا 100 درصد س��ود عاید این 
 مراکز می کند. البته حاش��یه س��ود برخی از این خدمات تا 

200 درصد نیز افزایش می یابد. 
ب��ه گفته مدیر یک��ی از این کلینیک ه��ا، خانم های طبقه 
متوس��ط و باالی جامعه مشتریان دائم این خدمات هستند، 
به طوری که برخی به صورت ماهانه از این موسسات مشاوره 
زیبای��ی می گیرن��د و رقم های میلیونی ب��رای این کار خرج 
می کنن��د و برخ��ی نیز به صورت میان م��دت و چند بار در 
س��ال به این مراکز مراجعه می کنند اما چیزی که مشخص 
اس��ت افزایش تقاضای این خدمات در جامعه است که تعدد 

تأسیس چنین مراکزی را از نظر اقتصادی توجیه می کند. 
البته نمی توان گفت که تب اس��تفاده از این گونه خدمات 
در سراس��ر کش��ور باال رفته اما حداقل در ش��هرهای بزرگ 
مانن��د تهران، اصفهان، تبریز و ش��یراز به دلیل وجود طبقه 
متوسط ش��هری پردرآمد، اس��تفاده از این خدمات به شدت 
رو به افزایش اس��ت و در نتیجه تمرکز این موسسات نیز در 
جذب مشتری از این قش��ر اجتماع است. بیش از 95درصد 
مش��تریان این مراکز خانم ها هس��تند؛ خانم هایی که تحت 
تأثیر تجمل گرایی فزاینده این روزهای جامعه به فکر ایجاد 
تنوع در نوع پوشش و چهره خود در راستای زیبایی شناسی 
تعریف ش��ده رس��انه های داخل��ی و خارجی مخ��ارج بعضاً 
هنگفتی خرج می کنند. لب های پروتز شده، دماغ های عملی 
به همراه عمل زیبایی گونه و دیگر عمل های زیبایی بدن در 
زنان، بازاری فراهم کرده اس��ت که به نظر می رسد سود های 
میلیاردی در جیب مالکان این موسس��ات در ش��هری مثل 

تهران می ریزد.
 البته روی دیگر ش��هر ته��ران را باید در مردمانی دید که 
فارغ از این فضا هس��تند و خود خواس��ته یا باالجبار درگیر 

این مسائل نمی شوند. 

گزارشی از کسب و کار کلینیک های زیبایی  

اجاره یک میلیاردی مجوز با درآمد ماهانه 300میلیونی
دریچه

بررسی کسب و کار و دستمزدهای سینماگران
60 درصد بودجه فیلم به سوپراستارها 

می رسد
دستمزد کارگردان از 30 میلیون تا یک میلیارد! 

هزینه های تولید فیلم یکی از مهم ترین مسائلی است که همیشه 
مورد بحث اهالی فرهنگ و هنر بوده اس��ت. درحالی که س��ینمای 
ایران در سال های اخیر رکورد های مناسبی از لحاظ فروش بر جای 
گذاشته است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که سینمای ایران 
مشکلی به نام باال بودن هزینه تولید دارد و به عبارت بهتر می توان 
گفت که دخل و خرج سینما همخوانی ندارد. در چهار ساله دولت 
یازدهم آشتی مردم سینما دوست با سینمای کشور باعث شد که 
بسیاری از فیلم ها رکورد های میلیاردی را پشت سر گذاشته و حتی 
از م��رز 5 و 6 میلیون تومان فروش هم گذر کنند اما آنچه در این 
میان اهمیت دارد، باال بودن هزینه های تولید یک فیلم اس��ت که 
همچنان بر س��ر سینمای ایران س��ایه انداخته است.  در سال های 
اخیر آثار فاخری مانند فیلم س��ینمایی محمد رس��وال اهلل و. . . بر 
پرده سینمای ایران نشسته که گاهی رکورد فروش تاریخ سینمای 
ایران را جابه جا کرده اس��ت، اما این آثار فاخر به قیمت های بسیار 
باالیی تولید شده اند که توجیه اقتصادی تولید یک محصول را زیر 
سوال می برد. برای مثال فیلم محمد رسول اهلل در بازه زمانی تولید 
نزدیک به 62 میلیارد تومان هزینه داش��ت. براساس اعام رسمی 
دس��ت اندرکاران این فیلم هزینه های ساخت این اثر فاخر سینمای 
ایران به این ترتیب است: 3.5میلیارد ریال برای فیلمنامه، 6 میلیارد 
ریال برای مطالعات اجرایی فاز دوم، 310میلیارد ریال تولید و 151 
میلیارد ریال پس از تولید بوده اس��ت. اما در پایان هزینه س��اخت 
این فیلم فاخر و پر هزینه کش��ور را نزدیک به 1160 میلیارد ریال 
اعام کردند که این عدد تقریباً 20 برابر س��ایر فیلم های پر هزینه 
تاریخ س��ینمای ایران می ش��ود. اما نکته قابل توج��ه در این میان 
میزان فروش این فیلم اس��ت. محمد رسول اهلل در پایان اکران خود 
موفق ش��د تنها نزدیک به 15میلیارد تومان فروش داشته باشد که 
این میزان تنها بخش کوچکی از هزینه های س��اخت آن را پوشش 
می دهد. اما تولید یک فیلم مانند هر محصول دیگری در هر بخش 
هزینه هایی دارد که با س��پری شدن هر مرحله از تولید و پیشرفت 
کار باید این هزینه ها پرداخت شود. اگر یک فیلم را مانند یک کاال 
یا محصول در نظر بگیریم فیلمنامه را می توان مواد اولیه یک فیلم 
به ش��مار آورد.  فیلمنامه نویسان در کشورمان عموما در دسته کم 
درآمدترین افراد سینما قرار دارند اما این به این معنی نیست که یک 
فیلمنامه نویس برای متن تولید ش��ده خود دستمزد کمی دریافت 
می کند، بلکه مشکل اصلی و اساسی اینجاست که یک فرد در طول 
چند س��ال فقط یک فیلمنامه را می تواند پرورش داده و به مرحله 
تولید برس��اند. براساس تحقیقات صورت گرفته رقم پرداختی برای 
یک فیلم بسیار متغیر بوده و یک فیلمنامه متوسط که به قلم یک 
فیلمنامه نویس جوان یا کم تجربه تحریر می ش��ود، بین 10 تا 20 
میلیون تومان قیمت گذاری می شود. این در حالی است که متوسط 
قیمت فیلمنامه های افراد نام آشنا و صاحب سبک بین 80 تا 150 
میلیون تومان اس��ت. افراد برجسته در مواردی حدود 200 میلیون 
تومان هم بابت تقریر فیلمنامه دریافت کرده اند اما اگر بخواهیم برای 
فیلم نامه قیمتی را تعیین کنیم مبلغ 80 میلیون برای یک فیلمنامه 
متوسط رو به باال منصفانه است.  کارگردان به عنوان محرک اصلی 
نقش بسزایی در تولید این محصول دارد. در سال های اخیر سینمای 
ای��ران کارگردانان جوان و تازه کاری را به خود دیده که بر حس��ب 
اتفاق موفقیت های بس��یاری را هم کس��ب کرده اند، اما با تمام این 
اوصاف در اقتصاد س��ینمای ایران به کارگردانان فیلم اولی آنچنان 
که باید دس��تمزد های باالیی تعلق نمی گیرد. در چند سال گذشته 
دستمزد کارگردانان در س��ینمای ایران وضعیت بسیار پیچیده ای 
داشت. برای مثال کارگردانی از یک سازمان رسانه ای مطرح نزدیک 
به یک میلیارد تومان دستمزد دریافت می کند و از سوی دیگر یک 
کارگردان جوان و تازه کار با یک محصول بسیار قابل دفاع و در سطح 
کیفی باال در بهترین حالت 30 تا 40 میلیون دریافت می کند، اما اگر 
کارگردانی با چهره ای شناخته شده درصدد تولید یک فیلم متوسط 
به باال باش��د دستمزد وی بین 150 میلیون تا 700 میلیون تومان 
است. سوپراستارها به عنوان کاتالیزورهای یک فیلم هستند. بسیاری 
از کارشناسان معتقدند که وجود سوپراستارها در یک فیلم به اندازه 
فیلمنامه و کارگردانی روی فروش تأثیر دارد و گاهی این سوپراستار 
است که مخاطب را پای پرده سینما می کشاند. دستمزد سوپراستارها 
بس��ته به جوایز دریافت شده، میزان محبوبیت، اثرگذاری هنری و 
اجتماعی و. . . متغیر اس��ت اما به صورت متوسط هر سوپراستار در 
سینمای ایران بین 350 تا 700 میلیون دستمزد دریافت می کند.  
اما نمی توان دستمزد تمامی بازیگران یک فیلم را در یک سطح دید. 
به طور متوسط 10 تا 15 نفر به عنوان بازیگران یک فیلم ایفای نقش 
می کنند. به صورت قطعی می توان گفت که سوپراستارها به تنهایی 
بیش از 60 درصد از بودجه تخصیص یافته به بازیگران را از آن خود 
می کنند. بازیگران معمولی حتی در صورت درخشش و ایفای نقش 
بسیار عالی بازهم س��هم چندانی در دستمزدهای آنچنانی ندارند. 
برای مثال ممکن است که یک بازیگر متوسط بین 5 تا 10میلیون 
 توم��ان دس��تمزد دریافت کن��د. عوامل صحنه بخ��ش دیگری از 
دس��ت اندرکاران تولید یک فیلم هس��تند که در رده های پایین تر 
اما ب��ه اندازه تمامی عوام��ل جلوی دوربین مؤث��ر عمل می کنند. 
گروه فیلمبرداری که تصویرس��ازی ی��ک فیلم را انجام می دهند به 
صورت گروهی بین 100 تا 150 میلیون دستمزد دریافت می کنند. 
همچنی��ن گروه صدابرداری هم به ص��ورت گروهی بین 50 تا 60 
میلیون برای یک فیلم متوسط دس��تمزد دریافت می کنند. طراح 
صحن��ه و لباس و چهره پردازان از دیگر عواملی هس��تند که نقش 
پررنگ��ی در باال رفت��ن جذابیت فیلم و حتی سوپراس��تارها دارند. 
دس��تمزد این گروه بی��ن 50 تا 100 میلیون توم��ان تخمین زده 
می شود. منش��ی صحنه یکی از بخش های تأثیرگذار و استراتژیک 
س��اخت یک فیلم است که به صورت حرفه ای باید همراه و همپای 
کارگردان باشد، به طور متوسط هر منشی صحنه حرفه ای بین 4.5 
تا 5 میلیون تومان در ماه دس��تمزد دریاف��ت می کند و از آنجایی 
که زمان تولید یک فیلم به صورت متوس��ط 40 جلسه مفید طول 
می کش��د، می توان مدت زمان فیلمب��رداری یک فیلم را بین چهار 
ت��ا پنج ماه در نظ��ر گرفت. در نتیجه به صورت کلی یک منش��ی 
 صحنه حرفه ای به صورت متوس��ط برای تولید یک فیلم نزدیک به 
20 میلیون تومان دستمزد دریافت می کند. مدیر تولید که بیشتر 
نق��ش صوری در تولید فیلم ها دارد بی��ن 10 تا 15 میلیون تومان 
دستمزد دریافت می کند. مش��اور کارگردان عضو دیگری است که 
با کمترین حضور در دس��ته دس��تمزدهای قابل توجه ق��رار دارد. 
به طور متوس��ط مش��اور کارگردان بین 50 ت��ا 80 میلیون تومان 
دستمزد دریافت می کند. پس از اتمام فیلمبرداری نوبت به تدوین 
و یکسان س��ازی فیلم می رس��د؛ یک گروه تدوین متش��کل از یک 
تدوین گر و دو دس��تیار به صورت گروهی بی��ن 55 تا 80 میلیون 
توم��ان برای تدوین یک فیلم دس��تمزد دریاف��ت می کنند. گاهی 
تدوی��ن یک فیل��م یک ماه و گاهی هم یک هفته طول می کش��د. 
سایر هزینه های یک فیلم هزینه هایی مانند خوراک، پوشاک، اسکان 
گ��روه در صورت فیلمبرداری در مناطق خاص و. . . اس��ت که این 
هزینه ها هم بین 50 تا 70 میلیون تومان متغیر است. یک حساب 
س��ر انگشتی نش��ان می دهد که در پایین ترین سطح قیمتی برای 
ساخت یک فیلم متوسط بین 1.5 تا 2 میلیارد تومان سرمایه نیاز 
اس��ت، اما در س��ینمای ایران فیلم هایی هم تولید و اکران شده که 

هزینه آنها بسیار کمتر از این ارقام بوده است. 
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به دنب��ال اع��ام حمای��ت 50 اقتصاددان 
ایرانی از حسن روحانی، حاال 141 اقتصاددان 
دیگر در نامه ای نسبت به وعده های انتخاباتی 
برخی نامزدهای دوازدهمی��ن دوره انتخابات 

ریاست جمهوری اعام نگرانی کرده اند. 
به گزارش »فرصت امروز«، 141 اقتصاددان 
که همگی از اس��اتید و اعض��ای هیأت علمی 
دانشگاه های ایران هس��تند، نسبت به اجرای 
نامزده��ای  برخ��ی  س��راب گونه  وعده ه��ای 
انتخابات ابراز نگرانی کرده و هش��دار داده اند 
ک��ه اج��رای این وعده ه��ا ایران را به س��مت 
سرنوش��ت کش��ورهایی مث��ل ونزوئا س��وق 
خواهد داد که در دو دهه پیش از کش��ورهای 
نس��بتا مرفه آمریک��ای  التین ب��ود، اما امروز 
به رغ��م داش��تن منابع غنی نفت��ی به یکی از 
کشورهای فقیر و بی ثبات تبدیل شده است. 

در ای��ن نامه آمده اس��ت: »عملکرد ضعیف 
اقتصاد کش��ور در بخ��ش مهمی از دهه 80 و 
اوایل دهه 90، مس��ائل متع��ددی را فراروی 
اقتص��اد کش��ور قرار داده اس��ت. ت��داوم این 

وضعی��ت می تواند ش��کاف غیر قاب��ل جبرانی 
را ب��رای اقتصاد کش��ور در مقایس��ه با رقبای 
منطق��ه ای خود به دنبال داش��ته باش��د و از 
سوی دیگر، در سال های اخیر تاش های قابل 
تقدیری در جه��ت بهبود عملکرد اقتصادی و 
جایگاه بین المللی کش��ور صورت گرفته است. 
با توجه به ش��رایط جدید بین المللی در کنار 
مس��ائل جدی اقتصاد کش��ور و امید به تداوم 
تعامل س��ازنده با اقتصاد جهان��ی، ما جمعی 
از اس��تادان اقتصاد دانش��گاه های کشور فارغ 
از جناح بندی ه��ا و انگیزه های سیاس��ی، الزم 
دانستیم نکاتی را به اختصار درباره وعده های 
اقتصادی نامزدهای محترم ریاست جمهوری 
ب��ه مردم هوش��منِد ایراِن س��رافراز و نامزدها 

عرض نماییم. 
یک��ی از مهم تری��ن دالیل وضعی��ت فعلی 
اقتص��اد کش��ور نگ��اه کوتاه م��دت  مدیران و 
کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات 
اساس��ی کش��ور اس��ت. این مس��ئله به ویژه 
در فض��ای انتخاباتی کش��ور ک��ه حزب محور 

نیس��ت، خاصه در زم��ان انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ش��دت می یاب��د. به  همی��ن دلیل 
بعضاً نامزدها در طرح وعده های مردم پس��ند 
مسابقه می گذارند. متأس��فانه بسیاری از این 
وعده ها کارشناسی شده نبوده و اجرای آنها در 
تضاد آش��کار با منافع ملی ق��رار دارد. یکی از 
مهم ترین نش��انه های واضح واقعی نبودن این 
وعده ها، عدم ارائه برنامه مدون برای روش��ن 
کردن نحوه اجرا، س��کوت معن��ادار در مورد 
روش تأمی��ن مناب��ع مالی، نحوه شناس��ایی 
دریافت کنندگان ای��ن حمایت ها و روش های 
کنت��رل پیامدهای تورمی و آثار س��وء آنها در 

اقتصاد است. 
متأس��فانه این وعده ها، مسیر اصلی حرکت 
منتخب��ان را تعیی��ن و کش��ور را از اج��رای 
برنامه های راهب��ردی و بلندمدت و اصاحات 
اساس��ی و س��اختاری دور می نمای��د. فاصله 
معنادار اقتصاد کشور با اهداف سند چشم انداز 
1404 با وجود پشت س��ر گذاشتن حدود 15 
س��ال و اج��رای برنامه های چه��ارم و پنجم 

توسعه خود گویای این وضعیت است. 
متأسفانه همانند گذش��ته این بار با شدت 
بیش��تری ش��اهد لغزش خطرن��اک برخی از 
نامزدهای محترم انتخابات ریاس��ت جمهوری 
در ط��رح وعده های س��راب گونه و نجومی بر 
مبن��ای پخش پول هس��تیم. ط��رح و اجرای 
ای��ن وعده ها گذش��ته از جنبه ه��ای اخاقی  ، 
اجتماعی و سیاس��ی آنها، از دیدگاه اقتصادی 
به دالیل متعددی نادرست است. توضیح این 
دالی��ل خ��ارج از حوصله و هدف ای��ن بیانیه 
اس��ت، اما در ادامه به چند نکته مهم در این 

رابطه اشاره می شود. 
اجرای این وعده ها بعضاً خارج از اختیارات 
قوه مجری��ه و در تع��ارض ب��ا اهداف اس��ناد 
باالدس��تی از جمله سند چش��م انداز و برنامه 
شش��م اس��ت. آثار تورمی ش��دید اجرای این 
وعده ه��ا که افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش 
ش��دید ارزش پ��ول ملی را به دنب��ال خواهد 
داش��ت، به بی ثبات��ی اقتصادی منجر ش��ده 
و فرآیند رش��د اقتص��ادی و اش��تغال پایدار 

کش��ور را مختل خواهد کرد.  تجارب جهانی 
نش��ان می دهد که اجرای این گونه سیاست ها 
اگرچه ممکن اس��ت در ابت��دا و مقطع زمانی 
بس��یار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه 
آس��یب پذیر ایجاد نماید، اما پس از مدتی به 
س��بب تحمیل آث��ار منفی اقتص��ادی، فقرا و 
طبقه آس��یب پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی 
بوده و اقش��ار مرفه جامعه، بهره برداران نهایی 
اج��رای این سیاس��ت ها خواهند ب��ود. تجربه 
کش��ور ونزوئا آخرین ش��اهد برای این مدعا 
اس��ت؛ کش��وری که در دو دهه پیش یکی از 
کشورهای نسبتا مرفه در آمریکای التین بود، 
امروز به رغم داش��تن منابع غنی نفتی به یکی 
از کشورهای فقیر و بی ثبات تبدیل شده است. 
با اجرای این وعده ها، دولت مجبور به کنار 
گذاش��تن انضب��اط مالی و پول��ی خواهد بود 
ک��ه یکی از الزامات اساس��ی رش��د اقتصادی 
و افزایش اش��تغال اس��ت. در اث��ر اجرای این 
وعده ه��ا، افرادی ک��ه از دارایی ه��ای واقعی 
برخوردارند به دلیل ش��رایط تورمی و افزایش 

قیمت ه��ا ثروتمند ت��ر می ش��وند. در مقابل، 
کارگ��ران و کارمندان ب��ا کاهش قدرت خرید 
خود، فقیرتر می شوند. بنابراین، نتیجه اجرای 
چنین سیاس��ت هایی  افزایش فاصله طبقاتی 
اس��ت.  سخن پایانی ولی بس��یار مهم آن که 
وعده ه��ای کاندیداها از قبیل رش��د اقتصادی 
س��االنه 25 درصدی  )در حالی که متوس��ط 
س��االنه رشد اقتصادی کش��ور در چهل سال 
گذش��ته 4 درصد ب��وده(، افزایش چند برابری 
یارانه ه��ا، ایجاد 5 میلیون ش��غل پایدار تنها 
در چه��ار س��ال و چند برابر ش��دن مالیات ها 
از طری��ق کاهش فرار مالیات��ی، همگی چند 
واقعی��ت تلخ را آش��کار می کنند. طرح چنین 
وعده های��ی از یک طرف و اقبال جامعه از آنها 
از ط��رف دیگ��ر، نمایانگر وضعی��ت نه چندان 
مناس��ب اقتصاد کش��ور اس��ت که متأسفانه 
محص��ول مدیری��ت ناکارآم��د در دوره مورد 

اشاره بوده است. 
پیش��نهادهای  چنی��ن  ط��رح  همچنی��ن 
غیراجرایی و وعده های نجومی که متأس��فانه 

در هم��ه انتخابات مل��ی و منطق��ه ای تکرار 
می شوند، ناش��ی از این نکته است که چنین 
ادعاهایی برای منتخبان هزینه های سیاس��ی 
در  ب��ر ندارد. عدم اتکا و وابس��تگی کاندیداها 
در انتخاب��ات گوناگون به احزاب و عدم وجود 
احزاب قوی، شناس��نامه دار و با برنامه، چنین 
ش��رایطی را ایج��اد نموده اس��ت. نتیجه این 
ش��رایط یک رقابت غیرمنصفان��ه و مخدوش 
به ض��رر کاندیداهای با برنامه، اصلح و معقول 

است. 
نکته آخ��ر اینکه ط��رح چنی��ن وعده ها و 
پیش��نهادهای رنگارنگ و غیر قابل اجرا توسط 
برخی از کاندیداهای محترم متأس��فانه بیانگر 
ن��وع نگ��اه و توان کارشناس��ی و مش��اوره ای 
ستادهای ایشان اس��ت. در این خصوص این 
نگرانی جدی مطرح اس��ت که اگ��ر این نگاه 
و توان کارشناس��ی پیروز انتخابات باشد، چه 
سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران با مشکات 
متعدد و پیچی��ده داخلی و بین المللی خواهد 

بود.«

وعده های کارشناسی نشده، تضاد آشکار با منافع ملی دارند

هشدار ۱۴۱ اقتصاددان درباره وعده های انتخاباتی

حمایت 51 اقتصاددان از ادامه کار دولت روحانی
جمعی از اقتصاددانان برجس��ته کش��ور در 
بیانیه ای ضمن اعام حمایت از حجت االسام 
حس��ن روحانی، اعام کردن��د: حضور رقبای 
اصل��ی روحانی در دول��ت دوازدهم، معضات 
اقتصادی کنونی کش��ور و نابرابری بین اغنیا و 

طبقات فرودست را تشدید خواهد کرد. 
به گ��زارش ایلن��ا، بی��ش از 50 اقتصاددان 
برجسته که در میان آنان نام برخی از منتقدان 
دولت نیز به چشم می خورد با صدور بیانیه ای 
از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
حمایت کردند که در میان آنان نام اقتصاددانانی 
چون محمد ستاری فر، فرشاد مومنی، محسن 
رنانی، حس��ین راغفر، عباس شاکری، حمید 
شرکا، بهروز زنوز، جعفر عبادی، زهرا کریمی، 
محمود ختایی و حسن طایی و محمدحسین 

شریف زادگان به چشم می خورد. 
متن این بیانیه که در اختیار ایلنا گذاش��ته 

شده به این شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت شریف و عزیز ایران

نظ��ر به در پی��ش ب��ودن دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری، ما اعضای هیأت 
علمی و پژوهش��گران اقتص��ادی بر خود الزم 

می دانی��م نکاتی در خص��وص فضای عمومی 
انتخاب��ات به وی��ژه در عرصه اقتصاد با ش��ما 
مطرح کنیم. مردم عزیز، شما به خوبی واقفید 
که به دلیل مدیریت نادرس��ت و به کار گیری 
سیاس��ت های مخ��رب در دولت ه��ای نهم و 
دهم، اقتصاد ایران مسیر تخریب و اضمحال 
در پیش گرفت. بخش��ی از می��راث آن دوره، 
بی ثباتی در فضای کسب وکار، بحران بازارهای 
اقتصادی، تحریم های ظالمانه دولت های غربی، 
فساد گس��ترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و 
زمین گیر شدن بنگاه های اقتصادی بر همگان 
مشهود بود. بخشی از خسارت ها نیز به تدریج و 

برای نسل های آینده آشکار خواهد شد. 
 ش��ما در س��ال 1۳92 به صحن��ه آمدید و 
ب��ا انتخابی هوش��مندانه، فض��ای امیدبخش، 
اطمینان  آفرین و باثباتی را برای کشور به ارمغان 
آوردی��د. دول��ت یازدهم، ویران��ه ای اقتصادی 
با نهاده��ای سیاس��ت گذاری و کارشناس��ی 
فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهی ها، خزانه ای 
خال��ی، تورمی ب��اال، تحریم هایی س��نگین و 
رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه طی 
چهار سال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت 
زندگی بخش های��ی از جامعه پدید نیامده اما 
ملت بزرگوار باید بدانند که متوقف س��اختن 

روندهای تشدید کنند فقر و فاکت که میراث 
دولت قبلی بود درجای خود کار آس��انی نبود 
همان طور که مقاومت شدید ذی نفعان ساختار 
نه��ادی مش��وق بخش های غیر مول��د مانع از 
ارتق��ای جایگاه بخش های مولد کش��ور امری 
نیست که بدون همراهی سایر قوا قابل تحقق 
باشد. باید توجه داشته باشیم تحقق بسیاری 
از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه 

بیرون است و نباید دستاوردهایی مانند: 
- کاهش س��االنه ۳0 میلی��ارد دالر هزینه 
مبادله ناشی از سیاست های تنش آفرین دولت 

قبلی 
- پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام

-  کاهش نزدیک به 10 میلیارد دالر واردات 
قاچاق به کشور

- کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات 
محصوالت کش��اورزی و کنترل تورم را نادیده 
گرفت. ما به دولت آینده برای جبران خطاهای 
راهب��ردی به ویژه در زمین��ه عدالت اجتماعی، 
طراح��ی یک برنام��ه نظام مند ب��رای تقویت 
بخش های مولد، مهار آزمندی های غیر مولدها 
تأکی��د می کنی��م. هرچند بر سیاس��ت های 
اقتص��ادی دول��ت یازدهم انتقاده��ای جدی 
داش��ته ایم ام��ا در انتخاب��ات دوره دوازده��م 

ریاست جمهوری به دالیل زیر به جناب آقای 
دکتر حسن روحانی رأی می دهیم: 

1- در دوره دوازده��م ریاس��ت جمه��وری 
جناب آقای دکتر حسن روحانی حق انتقاد از 
برنامه ها و سیاست های دولت محفوظ خواهد 

ماند. 
2- حضور دولت منصف منتقد اصولگرای در 
سایه، نعمت بزرگی اس��ت که با نقد عملکرد 
دولت مستقر می تواند به تصحیح سیاست های 
دول��ت دوازدهم کم��ک کن��د، درحالی که با 
یکدست شدن فضای سیاسی حاکم بر کشور 
این نعمت از دولت مستقر دریغ خواهد شد.  

۳- فقدان فض��ای نقد آن گون��ه که تجربه 
دولت های نهم و دهم نشان دادند، زمینه های 
رشد فسادهای گسترده و بی سابقه اقتصادی را 
در مقیاس های خانمان برانداز فراهم می سازند 
که هزینه های آن به صورت رش��د تورم، رکود 
گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد 
شد، درحالی که تداوم دولت جناب آقای دکتر 
حس��ن روحانی با نظارت موش��کافانه رقبای 
سیاس��ی ایش��ان همراه خواهد ب��ود و مانع از 
تحقق فس��اد در مقیاس های ذکر شده خواهد 

شد. 
4- در دوره نخست ریاست جمهوری جناب 

آقای دکتر حسن روحانی ائتاف جهانی برای 
امنیتی سازی کشورمان در عرصه بین المللی را 
با موانع جدی مواجه ساخت که حضور رقبای 
اصلی جناب آقای دکتر حس��ن روحانی بهانه 
کاف��ی به دش��منان اصلی کش��ورمان- یعنی 
محافظه کاران در ایاالت متحده آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی- خواهد داد تا ائتاف جدیدی 
را با امنیتی س��ازی مجدد کشورمان در سطح 
بین المللی تش��کیل دهند که هزینه های بس 
س��نگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به ویژه 
گروه ه��ای کم درآمد و مح��روم جامعه خواهد 

کرد. 
5- حضور رقبای اصل��ی جناب آقای دکتر 
حس��ن روحانی در دولت دوازدهم با توجه به 
مواضع مش��ابه دولت قبل معضات اقتصادی 
کنونی کشور را تشدید خواهد کرد و نابرابری 
بین اغنیا و طبقات فرودست را تشدید خواهد 
شد که حاصل آن رشد آسیب های اجتماعی و 

اَشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.

ردیف                   نام و نام خانوادگی
1-  تقی ابراهیمی ساالری

2- سید مرتضی افقه
۳- علی اصغر بانوئی

4-  لطفعلی بخشی
5- حمیدرضا برادران شرکا

۶-  فاطمه بزازان
۷-  صادق بختیاری

8- جها  ن میر پیش بین
9-  مهدی تکیه

10-  محمد مهدی جهرمی
11-  مرتضی چینی چیان

12-  محمود ختائی
1۳-  جعفر خیرخواهان

14-  محمد دانشور کاخکی
15-  علی دینی ترکمانی

1۶-  حمید دیهیم
1۷-  محسن رنانی
18-  حسین راغفر

19- سهراب دل انگیزان
20- عبدالحسین ساسان

21- محمد ستاری فر
22- بهرام سحابی
2۳- فرشاد مومنی
24- عباس شاکری

25- هوشنگ شجری
2۶- مصطفی شریف

2۷- محمدحسین شریف زادگان

28- حسین صادقی
 29- علی صادقی تهرانی

۳0- حسن طائی
۳1- کمیل طیبی
۳2- جعفر عبادی

۳۳- حسین عباسی نژاد
۳4 - اسفندیار جهانگرد

۳5- زهرا کریمی
۳۶- بهروز هادی زنوز

۳۷ - پویا جبل عاملی
۳8 - محمدرضا یوسفی
۳9 - محمدقلی یوسفی

40 -کاظم یاوری
41- عباس عصاری

42- عبدالرضا رکن الدین افتخاری
4۳- سیدحسن مصطفوی

44- لطفعلی عاقلی
45 - نعمت اکبری

4۶ - علیرضا ناصری
4۷ - کریم آذربایجانی

48-  مصطفی عمادزاده
49 - محمد حسین ادیب

50 - کمیل طیبی
51-  یداله دادگر
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بن��ا بر اع��ام مس��ئوالن، یکی از 
اپراتور  اه��داف نهایی ش��کل گیری 
مجازی شبکه تلفن همراه از حضور 
در بازار، افزای��ش کیفیت و کاهش 
قیم��ت این خدم��ات در یک فضای 

رقابتی است. 
به گزارش ایس��نا، اپراتور مجازی 
 MVNO هم��راه  تلف��ن  ش��بکه 
 (Mobile Virtual Network
Operatorr)  نوعی اپراتور تلفنی 
اس��ت که باید با بس��تن ق��رارداد با 
اپراتوره��ای دیگر که دارای امکانات 
ارسال مکالمه و داده ها هستند، این 
خدمات را به صورت عمده خریداری 
ک��رده و با برند خود ب��ه فروش آن 
در بازار اقدام کن��د؛ هدف نهایی از 
حض��ورش افزایش کیفیت و کاهش 
قیم��ت این خدم��ات در یک فضای 

رقابتی است. 
ام��ا اپراتور مجازی چ��ه خدماتی 
ارائه می دهد؟  براس��اس توضیحات 
س��ازمان تنظیم مق��ررات ارتباطات 
اپرات��ور مج��ازی همان  رادیوی��ی، 
س��رویس های مش��ابه اپراتوره��ای 
موج��ود را ارائ��ه می ده��د و عمده 
تفاوت��ی ک��ه خواه��د داش��ت، این 
است که ش��بکه دسترسی یا همان 
طی��ف رادیویی را ندارن��د.  درواقع 
به عن��وان  مج��ازی  اپراتوره��ای 
ب��رای  حرف��ه ای  واس��طه هایی 
ف��روش انواع خدم��ات موبایلی بین 
اپراتورهای اصلی و مش��ترکان وارد 

این بازار خواهند شد. 
  خدمات��ی که اپراتورهای مجازی 
ارائه می دهند بس��یار گسترده است 
ک��ه البته معم��وال بر بس��تر دیتا یا 

همان نسل سوم و چهارم ارتباطات 
اس��ت، به دلی��ل آنکه پهن��ای باند 
گس��ترده تری نس��بت به نسل دوم 
ارتباط��ات که ب��ر پایه ص��وت بود، 

دارند. 
 از ۵۱ متقاض��ی دریاف��ت پروانه 
متقاض��ی   ۲۵ تع��داد   MVNO
موافق��ت اصولی پروان��ه را دریافت 
کرده ان��د و تاکنون از ۲۵ ش��رکت 
متقاض��ی دارن��ده موافق��ت اصولی 
پروانه ۹ شرکت با اپراتورهای تلفن 
همراه ق��رارداد عمده فروش��ی امضا 
کرده و وارد همکاری ش��ده اند و سه 
ش��رکت دارنده موافقت اصولی نیز 
از دریاف��ت پروانه انص��راف داده اند. 
همچنی��ن در حال حاضر از میان ۹ 
ش��رکت دارنده موافقت اصولی پنج 
ش��رکت با اپراتور رایتل، دو شرکت 

با اپرات��ور همراه اول و دو ش��رکت 
با اپراتور ایرانس��ل قرارداد همکاری 

امضا کرده اند. 
به گفته مسئوالن سازمان تنظیم 
مقررات رادیوی��ی، با توجه به اینکه 
اپراتوره��ای تلف��ن هم��راه در حال 
حاض��ر در حال باال بردن تعرفه های 
خ��ود برای کس��ب س��ود بیش��تر 
هستند، ورود چند اپراتور مجازی به 
این بازار می تواند به تعدیل تعرفه ها 
کمک کند. همین گفته باعث طرح 
این س��وال می ش��ود که اپراتورهای 
چهارگان��ه که در حال حاضر از بازار 
خدمات موبایلی و ارائه مستقیم آن 
به مش��ترکان سود باالیی را دریافت 
می کنند، چگونه با واسطه قرار دادن 
چن��د اپراتور مجازی از س��ود خود 

می گذرند؟ 

ام��ا از آنج��ا ک��ه MVNOه��ا 
ق��رار نیس��ت خدم��ات متفاوتی را 
ب��ه مش��ترکان خ��ود ارائ��ه دهند، 
می ت��وان گفت عاوه ب��ر اینکه این 
ن��وع اپراتور می تواند با اس��تفاده از 
بس��تر تلفن ه��ای هم��راه، محتوا و 
اپلیکیش��ن های داخلی را ارائه دهد، 
مهم تری��ن کارک��ردش ایجاد فضای 
رقابت��ی در ب��ازار خدم��ات موبایلی 
اس��ت که در نهای��ت انتظار می رود 
ب��ه تعدی��ل قیمت ه��ای خدمات و 
بهبود کیفیت آن به نفع مش��تریان 
بینجام��د و یک��ی از سیاس��ت های 
رگوالتوری در برابر حل این مشکل، 
حمایت از اپراتور مجازی با در اتخاذ 
سیاست های الزام و تشویق در برابر 
اپراتورهای اصل��ی در گام های اولیه 

فعالیت MVNO ها است. 

ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت نس��بت به راه اندازی شبکه 
IP ترانزی��ت ملی با هدف افزایش کیفی��ت در تبادل ترافیک 
اطاعات داخل کش��ور اقدام کرده اس��ت.  بنا بر ارزیابی های 
انجام ش��ده، بالغ بر ۵درصد ظرفیت اتصال اپراتورها همچنان 
از طری��ق اینترن��ت انجام می ش��د و بر این اس��اس مطابق با 
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات،   شرکت ارتباطات 
زیرس��اخت ملزم به ایجاد شبکه IP ترانزیت ملی برای اتصال 
ارتباطاتی شد که منشاء داخلی داشته اما به IXP زیرساخت 
متصل نشده اند.  در این راس��تا، راه اندازی شبکه IP ترانزیت 
ملی بنا بر الزامات سیاس��ت های توس��عه شبکه ملی اطاعات 
انج��ام ش��ده و طب��ق مصوبات کمیس��یون تنظی��م مقررات 

ارتباطات، برای ایجاد ش��بکه تبادل اطاع��ات ملی در داخل 
کش��ور، پیش از این ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت نسبت به 

راه اندازی مراکز IXP اقدام کرده بود. 
اما هدف از ایجاد این مراکز، تبادل ترافیک در داخل کشور 
ب��ا کیفیت باال و هزینه کمتر بود که البته به دلیل محدودیت 
ش��بکه ای، برخی اپراتورها و سازمان ها امکان اتصال به شبکه 
IXP را نداشته و اتصال شان همچنان از طریق اینترنت صورت 

می گرفت. 
همچنین پیش از این اگر مشترکی برای مثال می خواست به 
یک دانشگاهی که به مرکز تبادل اطاعات شرکت زیرساخت 
متصل نبود، وصل شود باید از شبکه اینترنت استفاده می کرد 

و این اتصال برای آن شرکت و دانشگاه هزینه اینترنت داشت، 
اما هم اکنون با ایجاد یک الیه IP ترانزیت ملی بخش��ی از این 
ترافیک از طریق IXP تبادل می ش��ود و بخشی که مربوط به 
س��مت بین الملل بود، از طریق شبکه IP  ترانزیت ملی تبادل 
خواهد ش��د که در نتیجه آن ش��اهد بهب��ود کیفیت ترافیک 

داخلی و کاهش هزینه اپراتورها خواهیم بود. 
مدیرعامل ش��رکت ارتباطات زیرساخت پیش از این در این 
ب��اره گفته بود: این ط��رح کاهش ۵درصدی درآمد ش��رکت 
ارتباطات زیرس��اخت را به همراه دارد، اما برای تحقق الزامات 
ش��بکه ملی ارتباطات در نیمه اول فروردین ماه آن را اجرایی 

کرده ایم. 

شبکه IP ترانزیت ملی ایجاد شد

اپراتورهای مجازی موبایل چه خدماتی می دهند؟ 

سامس��ونگ ب��ا عرض��ه خان��واده 
 ،8 اس  گلکس��ی  پرچم��داران 
و  جدی��د  دیجیتال��ی  دس��تیار  از 
منحصربه ف��رد خ��ود تح��ت عنوان 
بیکس��بی رونمایی کرد. این دستیار 
صوتی در حال حاضر کارایی چندان 
گسترده ای ندارد اما کمپانی کره ای 
قانع ش��ده ک��ه بیکس��بی در آینده 
نزدیک به قابلیت ارزش��مندتری در 
محصوالت��ش تبدیل خواهد ش��د و 
تعبیه دکمه سخت افزاری مخصوص 
بیکس��بی روی گلکسی اس 8 و اس 
8 پ��اس هم بر ای��ن موضوع صحه 

می گذارد. 
ب��ا ای��ن همه، ب��ه نظر می رس��د 
برنامه ه��ای سامس��ونگ ب��ه همین 
می��زان مح��دود نش��ده، زی��را بنا 
ب��ر پتنتی ک��ه کاربران ب��ه تازگی 
روی��ت کرده ان��د و سامس��ونگ آن 

را »دس��تگاهی صوت��ی« خوان��ده، 
احتماال باید منتظر عرضه اسپیکری 
هوش��مند ش��بیه به گ��وگل هوم و 

آم��ازون اکو از س��وی سامس��ونگ 
باش��یم.  همان ط��ور ک��ه در تصویر 
ای��ن پتنت دیده می ش��ود، طراحی 

دس��تگاه به گون��ه ای اس��ت ک��ه به 
راحتی روی ی��ک میز قرار می گیرد 
اما بیشتر از یک اس��پیکر، به نوعی 

مانیتور ش��باهت دارد ک��ه احتماال 
هوش مصنوعی بیکسبی را به سایر 
دیوایس ه��ای هوش��مند موجود در 

خانه شما متصل می کند. 
دستیارهای دیجیتالی مستقل، به 
 ترند ت��ازه ای در صنعت تکنولوژی و 
هوش مصنوعی تبدیل شده اند. پیش 
از هر چیز، دس��تیار الکسای آمازون 
از راه رسید و سپس گوگل با ساخت 
اسپیکر هوم، رقیب خرده فروشش را 
به چالش کش��ید. این دستگاه های 
دارند  س��اده ای  وظایف  هوش��مند، 
ک��ه از جمله آنها می توان به پاس��خ 
دادن به سواالت کاربر و فرمان های 
صوتی، اتصال به محصوالت خانگی 
مبتن��ی ب��ر اینترنت اش��یا، پخش 
موس��یقی، برنامه ریزی تقویم کاربر، 
خرید اینترنتی و فعالیت هایی از این 

دست اشاره کرد. 

بن��ا بر گ��زارش ت��ازه ای ک��ه از 
شناخته ش��ده   خبرگ��زاری  س��وی 
DigiTimes،منتش��رکرد کمپانی 
TSMC از همی��ن ح��اال تولی��د 
چیپس��ت A11 اپ��ل را ب��ا فرآیند 
۱0 نانومت��ری آغاز ک��رده که قرار 
است طی س��ال جاری میادی در 
نقش قل��ب تپنده آیف��ون 8 ظاهر 
شود. به ظاهر این کمپانی در تاش 
ب��وده تا تولیداتش را طی ماه آوریل 
گذش��ته آغاز کند اما با مش��کاتی 

در دسترس��ی به منابع مواجه شده 
است. ضمنا  TSMC تامین کننده 
انحصاری چیپست های A11  برای 

آیفون بعدی خواهد بود. 
 A11 انتظار م��ی رود چیپس��ت 
راه خ��ود را به مدل ه��ای ارتقایافته 
آیفون 7 اس نیز باز کند که احتماال 
از طراحی شاسی مشابهی نسبت به 
آیفون 7 و 7 پاس س��ال گذش��ته 
بهره مند خواهند بود، اما این مسئله 
در شایعات زیادی به گوش نرسیده 

و احتمال دارد با واقعیت در تناقض 
باش��د.  مثل همیشه، اپل طراحی و 
تعیین مش��خصات A11 را خود بر 
عهده داش��ته و صرفا تولید قطعات 
را ب��ه ی��ک کمپانی ش��خص ثالث 
س��پرده اس��ت. اکثر بنچمارک ها تا 
به امروز نش��ان داده اند که طراحی 
بهتری��ن  از  اپ��ل،  پردازنده ه��ای 
نمونه ه��ای صنعت موبای��ل بوده و 
بهترین پرفورمنس ممکن را از خود 

به نمایش می گذارند. 

س��ایر  در  ک��ه  اس��ت  گفتن��ی 
گزارش ها آمده آیفون 8 -که ممکن 
است با نام آیفون ادیشن روانه بازار 
ش��ود- مانند آیف��ون 7 پاس از 3 
گیگابایت حافظ��ه رم بهره می برد. 
طی هفته های اخیر، شایعات زیادی 
درباره مشکات اپل در زمینه تولید 
این دس��تگاه ب��ه گوش رس��یده و 
موسسه KGI چندی پیش مدعی 
ش��د که تولید انبوه آیفون 8 ممکن 
اس��ت تا پیش از ماه ه��ای اکتبر یا 

نوامبر آغاز نش��ود.  ع��اوه بر این، 
امک��ان دارد نس��خه ای متف��اوت از 
چیپس��ت A11 اپ��ل راه خود را به 
آی پد بعدی ای��ن کمپانی باز کند. 
در ح��ال حاضر انتظ��ار می رود اپل 
آی پ��د پرو ۱۲.۹ اینچ��ی تازه ای را 
به همراه مدل��ی ۱0.۵ اینچی طی 
سال جاری میادی روانه بازار کند. 
اما گفته می ش��ود در صورت عرضه 
زودهنگام تر این آی پدها، چیپس��ت 
A10X در آنها جای خواهد گرفت. 

شرکت TSMC تولید چیپست های A11  آیفون 8 را آغاز کرده است

سامسونگ و احتمال ساخت اسپیکری هوشمند برای رقابت با گوگل و آمازون
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آپدیت جدید نسخه وب تلگرام از 
هم اکنون در دسترس کاربران است

بعد از س��کوتی طوالنی، نسخه وب تلگرام نیز به روزرسانی 
جدی��دی)0.۵.۶) دریافت کرد که امکاناتی همچون حذف و 
ویرایش پیام ها بعد از ارسال، نمایش چت های پین شده و... 

به آن اضافه شده است. 
برخاف نس��خه موبایل یا حتی دس��کتاپ تلگ��رام که از 
توجه ویژه ای نزد برنامه نویسان این شرکت برخوردارند و در 
بازه های زمانی منظم و کوتاه مدت آپدیت می ش��وند، نسخه 
وب تلگ��رام مدت ها بود که آپدیت جدیدی را دریافت نکرده 
بود و نس��بت به نس��خه موبایل و دسکتاپ از امکانات بسیار 
کمتری برخوردار بود. با به روز شدن نسخه تحت وب تلگرام 
به نس��خه 0.۵.۶ از این پس امکانات جدید تلگرام که پیش 
از این در نسخه موبایل شاهد آن بودیم در نسخه تحت وب 
نیز در دسترس ش��ما قرار خواهند گرفت. در ادامه اشاره ای 

جزئی به موارد اضافه شده خواهیم داشت. 
•ویرایش و حذف پیام یا استیکر بعد از ارسال: بسیار 
عجیب بود که اضافه شدن ویژگی مهمی همچون »حذف یا 
ویرایش پیام ها بعد از ارسال« به نسخه تحت وب تا این حد 
به طول انجامید، اما س��رانجام این امکان اضافه شده است و 
در صورتی که در نس��خه تحت وب از ارسال پیامی پشیمان 
شدید، می توانید آن را ویرایش یا حذف کنید. برای این کار 
 Delete یا Edit روی پی��ام مورد نظر کلیک کنید و گزینه

را انتخاب کنید. 
•چت های پین شده: چت های پین شده به نسخه تحت 
وب نی��ز اضافه ش��دند، اما آن طور که به نظر می رس��د این 
موض��وع، تنها به نمایش چت های پین ش��ده محدود ش��ده 
اس��ت. به این معنا که ش��ما نمی توانید در نسخه تحت وب 
ی��ک چت را Pin ی��ا UnPin کنید، بلک��ه تنها می توانید 
چت های از قبل پین ش��ده را در باالی لیس��ت گفت وگوها 

مشاهده کنید. 
•پیش�نهاد اس�تیکر براس�اس اموجی: قابلیت جدید 
دیگری نیز که نبود آن بس��یار عجیب بود، پیشنهاد استیکر 
براس��اس اموجی است. در نس��خه موبایل و دسکتاپ تلگرام 
از مدت ها پی��ش زمانی  که یک اموج��ی را وارد می کردید، 
اس��تیکرهایی ب��ا مضمون نزدیک به آن اس��تیکر به ش��ما 
پیشنهاد داده می شد که می توانستید یکی از آنها را انتخاب 
و ارس��ال کنید. این امکان سرانجام به نسخه وب نیز اضافه 

شد. 
•امکان جس�ت وجوی پیش�رفته در چت ه�ا: اگر به 
دنب��ال یک پیام، عک��س، ویدئو یا ُویس خاصی در یک چت 
به خصوص هستید، می توانید از سرچ جدید نسخه تحت وب 
اس��تفاده کنید که همانند نسخه موبایل، فایل ها و پیام ها را 

به تفکیک نمایش می دهد. 
برای اس��تفاده از نس��خه تحت وب تلگرام و دسترسی به 
اکانت خود ب��دون نیاز به موبایل یا نص��ب هیچ نرم افزاری، 
 https: //web. telegram. org ب��ه آدرس  می توانی��د 

مراجعه کنید. 

می توانید با استفاده از الکسا تماس 
صوتی رایگان برقرار کنید

  ب��ا به روز رس��انی اپلیکیش��ن الکس��ا روی گوش��ی یا با 
استفاده از اسپیکرهای اکو تماس صوتی برقرار کنید یا پیام 
کوتاه بفرس��تید. همچنین با قابلیت جدید الکس��ا می توانید 

تماس های تلفنی رایگان برقرار کنید. 
به گزارش فیسیت، هرکسی که به الکسا دسترسی داشته 
باش��د می تواند با دوستان خود تماس های صوتی برقرار کند 
و به آنها پیام های کوتاه رایگان بفرس��تد. نه تنها کس��انی که 
اس��پیکر اکو دارند، بلکه کسانی که اپلیکیشن الکسا را روی 
گوش��ی خود نصب دارند نیز می توانند از آن استفاده کنند. 
در نتیجه همه کسانی که گوشی های اندرویدی یا  ای او اس 

دارند می توانند از این قابلیت استفاده کنند. 
آمازون روز به روز قابلیت های الکس��ا را بهبود می بخش��د. 
حال الکس��ا می تواند از آمازون خرید کند، دستورالعمل ها را 
ب��ا صدای بلند بخواند، غذای بیرون بر س��فارش دهد و حتی 
توصیه های پزش��کی به ش��ما بکن��د، اما قابلی��ت جدید آن 

بهترین قابلیتش است. 

تماس و پیام رسان آمازون
حال الکس��ا می تواند به هر کس��ی که روی دستگاه خود 
الکسا دارد پیام کوتاه بفرستد یا با آنها تماس بگیرد. آمازون 
این قابلیت جدید را در اکو ش��و معرفی کرد. کافی است که 
الکسا را به روز رسانی کنید و دوباره با حساب کاربری آمازون 

خود وارد آن شوید. 
برای برقراری تماس تلفنی و فرس��تادن پی��ام کوتاه باید 
شماره تلفن خود را تأیید کرده و به آمازون اجازه دسترسی 

به مخاطبان خود را بدهید.
 س��پس می توانید با استفاده از اس��پیکر اکو یا اپلیکیشن 
الکسا تماس برقرار کنید. فقط کافی است بگویید: »الکسا با  

)نام فرد) تماس بگیر« یا » الکسا به  )نام فرد) پیام بده«. 
اکو ش��و قادر به برقراری تماس های ویدئویی خواهد بود. 
البته جدیدترین دستگاه اکو تا آخر ماه ژوئن منتشر نخواهد 
شد، اما هم اکنون افراد زیادی هستند که اسپیکرهای اکو یا 

اپلیکیشن الکسا را روی دستگاه خود نصب دارند. 

استقبال از اکوسیستم آمازون
فراهم س��ازی امکان برقراری تماس و فرستادن پیام کوتاه 
به این معنی است که آمازون در زمینه ای دیگر از تکنولوژی 
قدم گذاش��ته است. هدف نهایی این است که بیشتر بتوانیم 

به اکوسیستم آن تکیه کنیم. 
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ساعتی که لرزش دست مبتالیان به 
پارکینسون را کم می کند

یک ش��رکت فناوری نوعی س��اعت مچی ساخته که قادر 
است لرزش دست افراد مبتا به پارکینسون را بکاهد. 

ش��رکت مایکروسافت ساعتی س��اخته که از لرزش دست 
مبتایان به پارکینسون می کاهد. این ساعت با کمک به یک 
بیمار پارکینسونی به نام »اما« ساخته شده و به همین دلیل 

Emma Watchh نامگذاری شده است. 
»اما واچ« ارتعاش��ات  ری��زی به مچ دس��ت صاحب خود 
ارس��ال می کند. این ارتعاش��ات فرآیند میان مغز و دست را 

که به لرزش منجر می شود، مختل می کند. 
تاکن��ون فقط نمونه اولیه این محصول س��اخته ش��ده اما 
برنامه نویسان مایکروسافت مشغول همکاری با محققان مغز 
و اعصاب هس��تند ت��ا آن را برای گروه کوچک��ی از بیماران 

مبتا به پارکینسون آزمایش کنند. 
 Microsoft build نمونه اولیه این ساعت در کنفرانس

2017 به نمایش درآمده است. 

امکان تعویض شناسنامه در روز 
انتخابات

س��خنگوی س��ازمان ثبت احوال کش��ور گفت که در روز 
انتخابات، تنها شناس��نامه هایی که مشکل اساسی در احراز 

هویت افراد داشته باشند، تعویض می شوند. 
سیف اله ابوترابی گفت: همزمان با برگزاری انتخابات سال 
۹۶، ۶00 کارمند سازمان ثبت احوال، در مراکز ثبت احوال 
و دفاتر پیش��خوان دولت مس��تقر و آم��اده ارائه خدمات به 

شهروندان هستند. 
وی افزود: هیچ مشکلی در صدور شناسنامه جدید از جانب 
ثبت احوال کشور در روز انتخابات وجود ندارد و شهروندان 
می توانند در صورت آب خوردگی صفحات شناس��نامه یا هر 
گونه مش��کلی که منجر ب��ه اختال در رؤیت مش��خصات 
هویتی خود در شناسنامه می شود، به دفاتر مربوطه مراجعه 
کنند و در کوتاه ترین زمان ممکن، با شناس��نامه جدید پای 

صندوق های رأی آماده شوند. 
س��خنگوی س��ازمان ثب��ت احوال کش��ور عن��وان کرد: 
هماهنگی های الزم برای همکاری دفاتر پیش��خوان دولت با 
سازمان ثبت احوال کشور به منظور فعالیت در روز انتخابات 
قطعی ش��ده و تمامی تمهیدات الزم برای هرچه باش��کوه تر 

برگزار شدن این حرکت ملی در نظر گرفته شده است. 
وی تأکید کرد: در روز انتخابات، تنها شناس��نامه هایی که 
مشکل اساس��ی در احراز هویت افراد داشته باشند، تعویض 
می ش��وند و مابقی ب��ه بعد از انتخابات موکول ش��ده و طی 
گذراندن روند اداری مرس��وم، در روزهای آتی صادر خواهد 

شد. 
ابوتراب��ی درب��اره امنیت شناس��نامه های جدی��د، گفت: 
روکش های امنیتی اعمال ش��ده در شناس��نامه های جدید، 
امکان هرگونه دس��تکاری و تغییر در مش��خصات فردی را 
غیرممکن می کند. بر این اساس احتمال هر گونه جرم ناشی 
از ارائه اطاعات دروغین در شناس��نامه های جدید توس��ط 

متخلفان وجود ندارد. 

سایتی مفید برای طرفداران اپل! 

سایت یورکاردز با این هدف راه اندازی شده است که راه 
را برای هموطنان ایرانی خصوصا اپل دار هایی که مشکات 
متفاوتی در خصوص اپل و ارورهای آن مواجه می شوند باز 
کرده است و همچنین آن دسته از دوستانی که قصد خرید 
از آیتونز و اپ اس��تور را دارند هموار س��ازد و فعالیت اصلی 
سایت یورکاردز بر پایه فروش گیفت کارت برای هموطنان 

کشور عزیزمان ایران است. 
اگر شما هم یکی از طرفداران اپل هستید حتما می دانید 
ک��ه به دلیل تحریم ه��ای آمریکا علیه ای��ران امکان خرید 
مس��تقیم گیف کارت برای ایرانی ها وجود ندارد و اگر هم 

داشته باشد دردسر های زیادی دارد. 
وب سایت یورکاردز جهت تس��ریع فرآیند خرید گیفت 
ک��ارت اپ��ل و همچنین رفع مش��کات دس��تگاه های اپل 
ایجاد شده اس��ت. همچنین روزانه در وب سایت یورکاردز 
مطالب آموزشی و رایگان زیادی قرار می گیرد که از جمله 
مهم تری��ن آن می توان ب��ه آموزش دریاف��ت گیفت کارت 
رایگان، نح��وه خرید از آمازون و نقد و بررس��ی تخصصی 
اپلیکیشن های مختلف و. . . اشاره کرد. خب حاال شاید شما 
از خود بپرس��ید گیفت کارت چیست و چه کاربردی دارد؟ 
بای��د بگوییم که گیفت کارت هم مانند یک کارت اعتباری 
دارای مبلغ ش��ارژی بوده که با استفاده از آن می توانید به 
آسانی از فروشگاه ها که گیفت کارت قبول می کنند پروسه 
خرید گیف��ت کارت خود را انجام داده و س��پس محتوای 

دلخواه خود را خریداری کنید و لذت ببرید. 
چرا با وجود سایت های زیادی که در زمینه فروش گیفت 
ک��ارت فعالیت دارند باید یورک��اردز را انتخاب کنیم؟ زیرا 
همین طور که در باال نیز به آن اش��اره شد یورکاردز دارای 
نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
اس��ت که انج��ام تمامی مراح��ل تراکنش بانکی توس��ط 
پروتکل امن ssl رمزنگاری می ش��ود و امنیت خرید شمارا 

باال می برد. 
چه مدت گیفت کارت خریداری شده به من تحویل داده 

می شود؟ به صورت آنی تحویل شما می شود. 



حمیدرضا تائبی

ترامپ رئیس اف. بی. آی را اخراج کرد
رئیس جمهوری آمریکا طی حکمی رئیس 

پلیس فدرال این کشور را اخراج کرد 
در بیانیه ای که از س��وی کاخ  سفید منتشر شد، آمده 
اس��ت: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، براس��اس 
توصیه آش��کار جیمز سش��نز، وزیر دادگس��تری و رود 
روزنتن، مع��اون وزارت دادگس��تری، تصمیم به اخراج 

جیمز کومی، رئیس اف. بی. آی گرفته است. 
در اطالعیه کاخ س��فید به نق��ل از دونالد ترامپ آمده 
اس��ت: اف. ب��ی. آی یک��ی از مهم تری��ن و محترم ترین 
نهادهای ایاالت متحده اس��ت و امروز برای این نهاد که 
همچ��ون گوهری در میان نهاده��ای امنیتی و انتظامی 

ماست آغازی نو خواهد بود. 
به پیوس��ت اطالعیه کاخ  س��فید، نام��ه اخراج جیمز 
کوم��ی و دو نامه دیگر که یکی به امضای جف سش��نز، 
وزیر دادگس��تری و دیگری از سوی رود روزنتن، معاون 

وزیر دادگستری نوشته شده، دیده می شود. 
ترامپ در ای��ن حکم اخراج صریحا نوش��ت: من این 
نامه ها را که ضمیمه اس��ت از سوی وزیر دادگستری و 
معاونش دریافت کردم که در آن توصیه به اخراج ش��ما 

شده است.
 من ب��ه توصیه آنه��ا توجه کردم و بدین وس��یله به 
ش��ما اطالع می دهم ک��ه دوران مدیریت ت��ان به پایان 
رسیده و ش��ما از همین لحظه اخراجید. با وجود اینکه 
 ش��ما در سه مورد به طور جداگانه مرا مطلع کردید که

 اف. بی. آی در حال تحقیق از من نیست، اما من به این 
نتیجه رس��یدم که نظر وزیر دادگستری راجع به اینکه 
ش��ما مدیر شایسته ای برای هدایت اف. بی. آی نیستید، 

درست است. 
جیم��ز کومی ک��ه در هفته های گذش��ته بارها برای 
پاس��خگویی ب��ه کنگره آمریک��ا رفته بود، ماه گذش��ته 
به س��ناتورها گفته ب��ود، اف. ب��ی. آی در حال تحقیق 
روی ت��الش دولت روس��یه برای مداخل��ه در انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا است. 
کومی به کنگره گفته بود: این تحقیقات شامل بررسی 
ماهیت هر رابطه ای میان افراد مرتبط با س��تاد ترامپ و 

دولت روسیه می شود. 
رئیس اف . ب��ی . آی همچنین گفته بود، هر هماهنگی 
احتمالی میان س��تاد انتخاباتی دونالد ترامپ و اقدامات 

دولت روسیه در دست بررسی است. 
کوم��ی در ماه مارس گفته بود، این تحقیقات »خیلی 
پیچیده« است و او نمی تواند جدولی زمانی برای تکمیل 

آن ارائه کند. 
او تاکید کرده بود: م��ا حقایق را دنبال خواهیم کرد، 

صرف نظر از اینکه ما را به کجا هدایت کنند. 
ش��ماری از س��ناتورها از ترامپ خواسته اند یک مدیر 

قوی را برای جایگزینی کومی انتخاب کند. 
ب��ا این ح��ال، س��ناتور ش��لدون وایته��اس که عضو 
کمیته قضایی است خواس��تار تحقیق در این باره شده 
اس��ت. او در بیانیه ای نوش��ت: در حالی که اف. بی. آی 
درحال تحقیق درباره کاخ س��فید است، اخراج مدیر آن 
س��وال های فوق العاده بزرگی پدید می آورد و سنا باید تا 

عمق قضیه برود.
 آمریکایی ها باید اطمینان داش��ته باش��ند که وزارت 
دادگس��تری نقش س��نتی خ��ود درخص��وص پیگیری 
جس��ورانه حقای��ق را دنب��ال می کند و هر کس��ی که 
صرف نظر از پستش قانون را زیر پا گذاشته تحت پیگرد 

قرار می گیرد. 

ویکی  پدیای چینی 

چین قصد دارد در س��ال آینده دانشنامه اینترنتی خود را در 
اختیار کاربران قرار دهد. پکن امیدوار اس��ت این دانشنامه برای 
کاربران چینی نقشی همانند دانشنامه مشهور »ویکی پدیا« ایفا 

کند. 
مقام های چینی، ویکی پدیا و بریتانیکا را رقبای اصلی دانشنامه 
اینترنت��ی خود می دانند. به باور آنها، این دانش��نامه چینی باید 
در خدمت اش��اعه قدرت نرم چین در جهان باشد. این دانشنامه 
به صورت رایگان و منحص��را برای چینی ها خواهد بود. هرچند 
این دانشنامه چینی با ویکی پدیا شباهت هایی دارد، ولی تفاوت 
اصلی این دانش��نامه با ویکی پدیا آن اس��ت که امکان ویرایش 
فایل ها توسط مردم وجود ندارد. همچنین نباید انتظار داشت که 
جست وجوهایی مانند »میدان تیانانمن 1989« یا »گروه معنوی 

فالون گونگ« در جست وجوهای شما نمایش داده شود. 
گفته می ش��ود که فقط پژوهشگران و کارشناسانی که توسط 
پکن انتخاب شده اند می توانند در این دانشنامه مطلب بنویسند 
و این یکی از آخرین اقدامات دولت چین برای کنترل دسترسی 
اطالعات در اینترنت اس��ت. سردبیر بخش تاریخ علوم و فناوری 
اذعان داش��ت:  »پژوهش��گران می گویند که هم��واره حقیقت 
و صداق��ت را س��رلوحه ک��ار خود ق��رار می دهن��د و ویرایش و 
بررسی های خود را به دقیق ترین روش  ممکن انجام می دهند. اگر 
اختالف نظری پیش آید، کمیته مسئول باید به این اختالف نظر 

رسیدگی کند.«
وی افزود: »علم، حاصل آرای دموکراتیک نیس��ت که مجبور 
باشید برای متقاعد کردن دیگران، دالیل محکم ارائه قانع کننده 
ارائ��ه دهید.«تالش برای ارائ��ه 300000 مطلب در زمینه های 
علوم، ادبیات، سیاست و تاریخ توسط دپارتمان تبلیغات مرکزی 
حزب کمونیست در حال پیگیری است. این مقاالت افکار عمومی 
را از طریق دستورالعمل ها به سمت رسانه ها، شبکه های اینترنت 
و صنع��ت چاپ و نش��ر و همچنین نظارت ب��ر بخش آموزش و 
پ��رورش چی��ن هدایت می کند. تاکن��ون نام بی��ش از 20هزار 
متخصص و فعال دانشگاهی چین در لیست نویسندگان مقاالت 

این دانشنامه ثبت شده است. 
قرار اس��ت این دانشنامه تا س��ال 2018 در اختیار عموم قرار 
 گیرد. چین بیش از 700 میلی��ون کاربر در فضای مجازی دارد 
اما قوانین سخت گیرانه ای برای دسترسی کاربران به سایت های 

خارجی به اجرا گذاشته است. 

سایت ش��بکه: دس��تمزد و پاداش هایی 
ک��ه مدیرعامل ها یا مدیران ارش��د اجرایی 
به واس��طه فعالیت های کاری خود دریافت 
می کنن��د، در اغل��ب م��وارد م��ورد توجه 
رسانه ها و مردم قرار دارد. مهم ترین عاملی 
که باعث کنجکاوی مردم می ش��ود میزان 
دریافتی ه��ای ب��االی این مدیران اس��ت، 
به طوری که در بعضی موارد دریافت چنین 
دس��تمزدهای باالی��ی ورای تصور اس��ت. 
در ادام��ه ب��ا تعدادی از ای��ن مدیرعامل ها 
و دس��تمزدهایی ک��ه در طول یک س��ال 

دریافت کرده اند، آشنا خواهیم شد. 
پیش از آنکه به معرفی این مدیران عامل 
بپردازیم، در ابتدا باید به این موضوع اشاره 
کنی��م که مجموع دس��تمزد س��االنه این 
مدی��ران با احتس��اب حقوق پایه س��االنه، 
پ��اداش، مزایا، ارزش س��ود تعلق گرفته از 
سهام ش��رکت و امتیاز خریدوفروش سهام 

بوده است. 

مارک هود، مدیرعامل اوراکل
دس��تمزد س��االنه مدیرعام��ل اجرای��ی 
اوراکل با رشد 41 درصدی در سال 2015 
میالدی به رقم 53.2 میلیون دالر رسید. 

سفرا کتز، مدیرعامل 
اوراکل

مع��دود  ج��زو  اوراکل 
ک��ه  اس��ت  ش��رکت هایی 
دو  همزم��ان  به ط��ور 
مدیرعامل دارد. س��فرا کتز 
نیز همانند مدیرعامل دیگر 
س��االنه  دس��تمزد  اوراکل 
53.2 م��یلی��ون دالری را 
دریافت می کند. دس��تمزد 
 2014 س��ال  در  نی��ز  او 
می��الدی براب��ر ب��ا 37.7 

میلیون دالر بود. 

برایان رابرتز، 
مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره شرکت کامکست

رابرتز در فهرس��ت ما ب��ه لحاظ دریافت 
بیش��ترین حق��وق  )2.9 میلی��ون دالر( و 
باالترین پاداش  )9.8میلیون دالر( در صدر 
قرار می گیرد. در مجموع کل دریافتی های 
رابرتز در سال 2015 به رقم 36.2 میلیون 
دالر رس��ید. اگر میزان دریافتی های او را با 
نمونه مشابه س��ال 2014 میالدی که 33 
میلیون دالر بود مقایس��ه کنیم، مش��اهده 
می کنی��م که می��زان دریافتی ه��ای او به 

میزان 10درصد رشد داشته اند.
 

ماریسا مایر، مدیرعامل اسبق یاهو
مایر در س��ال 2015 بازهم موفق ش��د 
جایگ��اه خ��ود را در میان مدیران ارش��د 
اجرای��ی در ح��وزه فناوری که بیش��ترین 
دس��تمزد س��االنه را در ای��االت متح��ده 

دریافت کرده اند، تثبیت کند.
 مدیرعامل اس��بق اجرایی یاهو در سال 
2015 میالدی موفق ش��د 36میلیون دالر 
دستمزد ساالنه دریافت کند که در مقایسه 
با دریافتی 42.1میلیون دالر س��ال 2014 
میالدی ی��ک تنزول 15 درصدی را تجربه 

کرد.
 

مارک بنیوف، مدیرعامل و رئیس 
Salesforce. com

مجم��وع دریافتی های بنیوف در س��ال 
2015 به رقم 33.4 میلیون دالر در س��ال 
رسید که در مقایسه با سال 2014 میالدی 
ک��ه 39.9 میلی��ون دالر دریافت کرده بود 

یک کاهش 16 درصدی را نشان می دهد.

 
ران�دال استفنس�ون، مدیرعام�ل و 

AT&T رئیس
مجم��وع دریافتی های راندال در س��ال 
2014 می��الدی به رق��م 24 میلیون دالر 
رس��ید، اما میزان دریافتی های استفنسون 
در سال 2015 میالدی با 5درصد رشد به 

رقم 25.1 میلیون دالر رسید. 

ویرجینیا رومتی، مدیرعامل شرکت 
آی بی ام

دس��تمزد مدیرعامل ش��رکت پ��ر آوازه 
آی بی ام در س��ال 2015 می��الدی برابر با 
19.8 میلی��ون دالر بود که در مقایس��ه با 
نمونه مشابه سال قبل یک رشد 2درصدی 

را نشان می دهد. 

جان چمبرز، رئیس اجرایی و 
مدیرعامل اسبق سیسکو

چمب��رز در ج��والی 2015 می��الدی از 
س��مت مدیرعاملی سیس��کو کن��ار رفت. 
مجموع دریافتی س��االنه مدیرعامل اسبق 
سیس��کو در س��ال 2014 به رق��م 16.5 
میلیون دالر رس��ید که این رقم در س��ال 
2015 به رقم 19.6 میلیون دالری افزایش 

پیدا کرد. 

شانتانو ناراین، مدیرعامل ادوبی
مجموع دس��تمزد س��االنه ناراین با 3درصد 
رشد نس��بت به نمونه مشابه سال قبل به رقم 
18.4 میلیون دالر رس��ید. )دستمزد ساالنه او 
در سال 2014 در مجموع 17.9 میلیون دالر 

بود.(

الول مک آدام، مدیرعامل و رئیس 
ورایزون

مجموع دستمزد س��االنه آدام معادل 18.3 
میلی��ون دالر بود که تقریباً مش��ابه با مجموع 
دس��تمزدی بود که در س��ال 2014 میالدی 

دریافت کرده بود. 

ساتیا نادال، مدیرعامل مایکروسافت
مدیرعام��ل  س��االنه  دس��تمزد  مجم��وع 
مایکروس��افت در س��ال 2015 براب��ر با 18.3 

میلیون دالر بود.
 دس��تمزد ثاب��ت ن��ادال در س��ال 2015 
می��الدی براب��ر ب��ا 1.2 میلیون دالر و س��ود 
س��هام او 12.8 میلیون دالر بود. او همچنین 
پ��اداش  یک س��ال  ط��ول  در  ش��د   موف��ق 
4.3 میلی��ون دالری را به پ��اس حضورش در 

مایکروسافت دریافت کند. 

 Applied گری دیکرسون، مدیرعامل
Materials

دستمزد ساالنه دیکرس��ون در سال 2015 
براب��ر ب��ا 18 میلیون دالر بود که در مقایس��ه 
با نمونه مشابه س��ال قبل رشد 10درصدی را 

نشان می دهد. 

 HP مگ ویتمن، مدیرعامل شرکت
Enterprise

دس��تمزد س��االنه ویتمن در س��ال 2015 
براب��ر با 17میلیون دالر بود که در مقایس��ه با 
نمونه مش��ابه س��ال 2013 با یک رشد منفی 
13درصدی روبه رو بود. دس��تمزد ساالنه او در 

سال 2013 برابر با 19.6 میلیون دالر بود.
 

جیم وایت هرست، مدیرعامل ردهت
می��زان دس��تمزد دریافتی جی��م وایت در 
مقایس��ه با نمونه مشابه س��ال قبل از جهش 
خوبی برخوردار بود. دستمزد ساالنه او در سال 
2014 برابر با 6.7میلیون دالر بود، درحالی که 
در س��ال 2015 موفق ش��د دس��تمزد 16.7 
میلیون دالری را دریافت کند. این رقم نش��ان 
می دهد که دستمزد او نسبت به نمونه مشابه 
سال قبل بیش از دو برابر روند صعودی داشته 

است.
 

 Charter توماس روتلج، مدیرعامل
Communications

دس��تمزد س��االنه روتل��ج در س��ال 2014 
براب��ر ب��ا 16.1 میلیون دالر بود ک��ه این رقم 
 ب��ا 2درص��د رش��د در س��ال 2015 ب��ه رقم 

16.4 میلیون دالر رسید. 

مایکل براون، 
مدیرعامل اسبق 

سیمانتک
ب��راون در س��پتامبر 
س��ال 2014 می��الدی 
ب��ه س��مت مدیرعاملی 
سیمانتک منصوب شد. 
او تنها یک س��ال موفق 
شد س��مت مدیرعاملی 
سیمانتک را از آن خود 
ساالنه  دس��تمزد  کند. 
اس��بق  مدیرعام��ل 
س��ال  در  س��یمانتک 
2015 می��الدی برابر با 
16.1 میلیون دالر بود. 

برد اسمیت، 
Intuit مدیرعامل

دس��تمزد اسمیت در سال 2015 برابر با 16 
میلیون دالر بود که در مقایسه با نمونه مشابه 
سال قبل آن رش��د نزولی 3درصدی را تجربه 
کرد. )دس��تمزد او در سال 2014 برابر با 16.5 

میلیون دالر بود.( 

مارک تمپلتون، مدیرعامل اسبق زیراکس
تمپلت��ون نزدیک به 20س��ال در ش��رکت 
زیراکس به فعالیت می کرد تا اینکه در جوالی 
2016 اعالم کرد به دنبال بازنشس��تگی است. 
درحالی که دستمزد س��االنه او در سال 2014 
میالدی براب��ر با 7.9 میلی��ون دالر بود اما در 
سال 2015 با یک رشد دو برابری به رقم 15.8 

میلیون دالر رسید. 

CSC مایک الویر، مدیرعامل
دستمزد ساالنه الویر در سال 2014 میالدی 
به میزان 14 درصد افزایش پیدا کرد. دستمزد 
س��االنه او در س��ال 2015 می��الدی براب��ر با 
15.5میلیون دالر بود که در مقایس��ه با 13.3 
میلیون دالر س��ال 2014 یک رشد قابل توجه 

را تجربه کرد. 

 Texas ریچ تمپلتون، مدیرعامل
Instruments

دس��تمزد س��االته تمپلتون در سال 2015 
برابر با 14.9 میلیون دالر بود که در مقایسه با 
نمونه مشابه سال 2014 میالدی که دستمزد 
15 میلی��ون دالری را دریافت کرده بود، با یک 

درصد کاهش همراه بود. 

۲۰ مدیرعامل دنیای فناوری که حقوق های نجومی می گیرند

پیروزی امانوئل ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، با استقبال کم سابقه آنگال مرکل صدراعظم آلمان و سایر 
سیاستمداران برجسته این کشور روبه رو شد. مفسران رسانه های آلمانی، اغلب دلیل این استقبال را تقویت پایگاه مرکل در 
اتحادیه اروپا و انتخابات پاییز امسال آلمان ارزیابی می کنند. با این همه، یک روز پس از پیروزی ماکرون، سیاست اروپایی 

او در آلمان با انتقادها و تردیدهایی نیز روبه رو شده است. 
وب سایت اینترنتی هفته نامه »اشپیگل«، در این مورد می نویسد: »مرکل این اواخر از جمله به این دلیل در اروپا منزوی 
مانده بود که متحد قدرتمندی در پاریس نداش��ت. فرانس��وا اوالند مخالفت خود را با سیاس��ت پناهندگی مرکل پنهان 

نمی کرد.« 
اشپیگل آنالین می افزاید: »اکنون ماکرون و مرکل باید اتحادیه اروپا را پیش ببرند، اما این کار ساده ای نخواهد بود. مرکل 
در زمینه انتقال قدرت به بروکسل تا به حال محتاط بوده، اما ماکرون خواستار تعیین یک وزیر دارایی و بودجه واحد برای 

حوزه یورو است؛ این برای مرکل، به مثابه آن است که بخواهد کلید صندوق دولت آلمان را به بروکسل بفرستد.« 
صدراعظم آلمان باوجود این اختالف نظر، در نخستین واکنش خود تضمین کرد که از وی پشتیبانی خواهد کرد و اضافه 

کرد »من مایلم کمک کنم که پیش از هرچیز بیکاری در فرانسه کاهش یابد.«
 

مخالفت با مسئولیت همگانی در برابر صندوق یورو
در حالی که سیاس��تمداران بلندمرتبه آلمان همچنان از پیروزی امانوئل ماکرون ابراز خرس��ندی می کنند، در س��طح 

مدیریت احزاب، تردیدهایی در زمینه سیاست اروپایی رئیس جمهور جدید فرانسه آشکار شده است. 
رئیس جمهور فرانس��ه در جریان مبارزات انتخاباتی خود از ایجاد یک صندوق اروپایی دفاع کرده که مس��ئولیت آن را 
باید همه کشورهای حوزه یورو به عهده بگیرند. روزنامه »بیلد« آلمان به نقل از »ینز اسپان« مشاور مالی دولت از حزب 

دموکرات مسیحی می نویسد: »نه فرانسه کم بدهی دارد و نه حوزه یورو.« 
گونتر کیرشمن، رئیس کمیسیون اروپا در مجلس فدرال و اریک شوایتسر، رئیس اتاق صنعت و بازرگانی آلمان، در دو 

مصاحبه جداگانه  »همگانی کردن بدهی ها در حوزه یورو« را رد می کنند. 
کریس��تیان لیندنر، رئیس حزب لیبرال نیز نظری مش��ابه دارد؛ او در مصاحبه با روزنامه بیلد می گوید:  »ما به ماکرون 

امیدواریم، اما او هم مجاز نیست بدهی های بیشتری به بار بیاورد.« 
رئیس اتاق صنعت و بازرگانی آلمان که نفوذ زیادی بر تصمیم های مهم اقتصادی این کشور دارد معتقد است مسئول 
کردن همه کشورهای حوزه یورو در برابر صندوق یورو، آلمان و اروپا را به موازات هم تضعیف خواهد کرد زیرا سرمایه گذاران 

و پس انداز کنندگان اعتماد خود را نسبت به یورو از دست خواهند داد.« 
باوجود این تردیدها، محافل سیاسی و رسانه های آلمان نسبت به تأثیر امانوئل ماکرون بر وحدت اروپا خوش بین هستند. 

بیشتر روزنامه ها از ماکرون به عنوان  »صدای تازه امید« نام برده اند. 
اشپیگل آنالین در تفسیر تازه خود با اشاره به نخستین سخنرانی ماکرون پس از پیروزی نوشته است: »ماکرون خود را 
خسته اما پرامید نشان می دهد و با لحن کالسیک دلسوزانه ای سخن می گوید که مدت هاست در اروپا شنیده نشده بود.« 

استقبال آلمان از پیروزی امانوئل ماکرون 

قــاب

کیوسـک

خبر

صفحه 16

مدرسه مدیریت

منطقه آزاد

یکی از مهم ترین روش های بقای گیاهان، گرده افش�انی است و سوس�ک ها جزو قدیمی ترین گرده افشان های 
زمین محسوب می شوند. این سوسک سرباز هم مشغول گرده افشانی ناخواسته گرده های گل مگنولیاست. 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 782 www.forsatnet.ir

ترجمه: فاطمه مرادی
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ترجمه: محمدرضا حمیدی 
latribune :منبع

ش��هر های عمده دنیا، بس��یج شدن برای بهبود کیفیت هوا برای شهروندان و عوامل مؤثر روی آب و هوا را 
دستور کار خود قرار داده اند. در اجالس C40 که در اوایل دسامبر سران کشور ها گرد هم آمدند، شهردار های 
پایتخت های بزرگ دنیا متعهد شدند که ممنوعیت اتومبیل های دیزلی در خیابان های این شهر ها اجرا شود 
که همین امر می تواند آلودگی عمده ش��هر ها را حذف کند. با توجه به بررس��ی های سازمان بهداشت جهانی، 
هر س��اله 3میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا با مرگ ه��ای زودرس فوت می کنند. چنانچه در این گردهمایی 
شهر های بزرگ مانند پکن، شانگهای، نیویورک، لندن و... متعهد شدند که ورود خودرو های دیزلی را به این 
شهر ها ممنوع کنند. شهرداران این شهرها که در اوایل دسامبر در نشست شهردارانC40 در مکزیکوسیتی 
ش��رکت کردند، اعالم کردند برای مقابله با آلودگی هوا قصد دارن��د ورود خودروهای دیزلی را ممنوع کنند. 
آن هیدالگو، ش��هردار پاریس در بیانیه ای اعالم کرد شهرداران به پا خاسته اند تا بگویند تغییرات جوی، یکی 
از بزرگ ترین چالش هایی اس��ت که با آن مواجه هستیم. ما می خواهیم بگوییم دیگر آلودگی هوا و مشکالت 
س��المت و مرگ و میر ناش��ی از آن به ویژه برای شهروندان آس��یب پذیر را تحمل نمی کنیم. مشکالتی نظیر 
آلودگ��ی ه��وا نیازمند اقدام قاطعانه بوده و ما از تولیدکنندگان خ��ودرو و اتوبوس می خواهیم به ما بپیوندند. 
براس��اس گزارش بیزنس اینس��ایدر، ش��هرداران و مقامات محلی نماینده 86 ش��هر در نشس��ت C40 برای 
بررس��ی طرح های مقابله با تغییرات جوی دیدار کردند. در س��ال های اخیر وسایل نقلیه با دقت و موشکافی 
بیش��تری مورد بررس��ی قرار گرفته و مقامات کش��ورها جدی تر به حذف یا اصالح آنها فکر می کنند. نگرانی 
آنها این اس��ت که اثر منفی خودروهای دیزلی روی کیفیت هوا روز به روز بیش��تر می شود. موتورهای دیزلی 
دو مش��کل اساس��ی به وجود می آورند؛ یکی تولید ذرات آلوده کننده و دیگری اکس��یدنیتروژن. این ذرات به 
ریه نفوذ می کنند و باعث ایجاد بیماری های ریوی و قلبی-عروقی می ش��وند. اکسیدنیتروژن هم باعث ایجاد 
مش��کالت تنفسی برای کسانی می شود که هیچ سابقه بیماری تنفس��ی ندارند. آن طور که شواهد و مدارک 
نشان می دهد، گروه های زیست محیطی در این سال ها توانسته اند کار را به دادگاه بکشانند و موضوع آلودگی 
خودروهای دیزلی را وارد فرآیند قانونی کنند. در بریتانیا فعاالن کمپین ها اخیراً موفق شده اند دولت را قانع 
کنند به اقدامات خود در راه مبارزه با این معضل سرعت بخشد. حاال شهرداران تعدادی از شهرهای مهم دنیا 
که سال ها با معضل کیفیت نامطلوب هوا مواجه هستند، تصمیم گرفته اند از قدرت و صالحیت خود در جهت 
منع اس��تفاده از وس��ایل نقلیه دیزلی اس��تفاده کنند. نگاهی به تاریخچه سازندگان خودرو نشان می دهد هر 
خودروسازی که در مسیر تولیدات خود به محیط زیست و مسائل مربوط به آن توجهی نکرده، در بازار جهانی 
شکس��ت خورده است. آنهایی که طراحی خودروها را انجام می دهند، خودروسازها نیستند بلکه قانونگذاران 
هستند. اکنون اراده و تالش زیادی برای بهبود خودروهای برقی و هیدروژنی و نیز هیبریدی وجود دارد. این 
کار با مشکالت عدیده ای روبه رو است اما همچنان در حال پیشروی است. دنیا به سمت تمیزتر شدن پیش 

می رود چون به خوبی این را می داند که راهی جز تمیز شدن زمین و هوا برای بقا ندارد. 

1- پاریس: نخس��تین ش��هر پایتخت فرانسه اس��ت که برای بهبود فضای آب و هوایی خود تا سال 2025 
این طرح را پایه ریزی کرده است. در این طرح خودروهای دیزلی از دوشنبه تا جمعه حق تردد در این شهر 
را نخواهند داش��ت. برای تردد، این خودرو ها می توانند خودرو ه��ای خود را ثبت کنند و کنترل کیفیت آنها 

انجام شود. 

۲- مکزیک: این شهر یکی از آلوده ترین شهرستان های جهان است. در این شهر طرح های مختلفی اجرا 
شده اما اخیرا، طرح زوج و فرد برای این شهر اجرایی شده است که باعث شده شهروندان مکزیکی خودروی 
دوم را برای تردد خود در نظر بگیرند که منجر به افزایش کربن تا حدود 13درصد در این شهر شده است. 

3- مادرید: در حال حاضر در اوایل س��ال 2017 مقامات این ش��هر گزارش داده اند که پایتخت اس��پانیا 
در حال آماده س��ازی طرحی برای ممنوعیت خودرو های دیزلی تا س��ال 2020 است. به گزارش روزنامه »ال 

پایس« حدود 70 درصد 4.2 میلیون خودرویی که در شهر مادرید هستند با موتور دیزلی کار می کنند. 

4- آتن: این شهر که یکی از تاریخی ترین شهر های دنیاست ممنوعیت خودرو های دیزلی را به مدت 20 
س��ال از س��ال 2011 اعالم کرده است. مقامات این ش��هر با این طرح خود توانسته اند تا حدی آلودگی این 

شهر را کمتر کنند. 

شهر هایی که تردد خودرو های دیزلی در آن ممنوع است 
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