
وع��ده یارانه های جذاب ک��ه فضای جامعه را برای 
مدت��ی درگیر خود ک��رد و برخی از نیازمندان به آن 
را در رویای چند برابر ش��دن فروبرد، در نهایت آنها 

را در کما رها کرد. 
کاندیداهای ریاس��ت جمهوری به ویژه دو کاندیدا 
آنق��در در روزه��ای اخیر در گفته های ش��ان از روند 
فعلی پرداخت یارانه نقدی انتقاد کرده و از هدف شان 
ب��رای چند برابر کردن آن س��خن گفتند که کم کم 
مخاطبان یارانه و به ویژه اقش��ار عام در حال باور این 
ادعا بودند، چرا که ش��اید نمی دانستند حتی ۱۰۰۰ 
توم��ان اضافه کردن به مبل��غ فعلی ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومانی هم در هر ماه چه هزینه س��نگینی به همراه 
داشته و منبعی در جایی برای آن تعریف نشده است. 

ام��ا در س��وی دیگ��ر ماج��را، 
کارشناس��ان و مدیران اقتصادی 
بودند که فش��ارهای یارانه نقدی 
را که پای��ه آن از ابتدا و از دولت 
قب��ل کج گذاش��ته ش��ده بود به 
خوبی ح��س کرده و ب��ه وضوح 
می دانس��تند که یاران��ه ۱۵۰ تا 
۲۵۰ هزار تومانی وعده ای اس��ت 
که ب��رای جمعیت بی��ش از ۷۵ 
میلیونی دریافت کننده آن سنگی 
ب��زرگ خواهد ب��ود که بیش��تر 
نش��ان نزدن بوده و تنها شعاری 
پوپولیستی و به قول کارشناسان 

عوام فریبانه است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ب��ا همه 
انتقادات��ی که نس��بت ب��ه طرح 
منحرف کننده ای  ادعاهای  چنین 
مط��رح می ش��د هم��گان خاصه 

اقتصاددان��ان و افراد آش��نا با یاران��ه منتظر ماندند 
تا ش��اید در روز مناظ��ره اقتص��ادی، برنامه و آنچه 
کاندیداهای مدعی به همراه داشتند اعالم شده و آن 
را در بوته نقد قرار دهند، اما این انتظار محقق نشد؛ 
همانند وعده پرداخت یارانه چند برابری و رویاسازی 

که برای مردم به همراه داشت. 
کاندیداه��ای ریاس��ت جمهوری موض��وع خاصی 
در پاس��خ به این س��وال که »برنامه ش��ما در حوزه 

هدفمندی یارانه ها چیست؟ « نداشتند. 
نامزدهای مدع��ی یارانه چند برابری که با انحراف 
از س��وال به آن پاس��خ می دادن��د، در نهایت نگفتند 
که قرار اس��ت چه کنند. س��ایرین هم یا حرف های 
گذش��ته را تکرار کردند یا اگ��ر مدعی افزایش یارانه 
نبودند، نگفتند که قرار اس��ت برای حل اوضاع فعلی 

آن چه کنند. 
رئیس��ی از فقر موجود که با سیاس��ت های دولت 
فعلی افزایش یافته س��خن گفت و تأکید داش��ت که 
در وضعی��ت موجود باید مبلغ یارانه رش��د کند. وی 
در مقابل درخواس��ت برای اعالم راه تأمین منابع هم 
پاسخی نداشت و تنها به بیان اینکه قانون هدفمندی 
یارانه ها محل دخل و خرج را مش��خص کرده است، 

اکتفا کرد. 
قالیباف نیز که تا پیش از این از یارانه های با رشد 
ب��اال و کاران��ه ۲۵۰ هزار تومانی صحب��ت می کرد و 

وعده می داد در مناظره س��وم حتی اش��اره ای به آن 
نداش��ت و بازه��م از نقش ۴درصدی ه��ا در وضعیت 

موجود سخن گفت. 
اما میرس��لیم که قب��ال گفته بود برنام��ه ای برای 
افزایش مبلغ یارانه ندارد، در این مناظره عنوان کرد 
که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعالم کرده 
اس��ت که باید از پول یارانه ها درست استفاده شده و 
با مردم صادق بود. وی این را هم گفت که باید طبق 
برنامه و اصول فارغ از برنامه های سیاسی و انتخاباتی 
وارد عرصه هدفمندی یارانه ها شد. اینکه بی توجهی 
ب��ه این موضوع نتیجه ای جز رکود و بیکاری نخواهد 
داش��ت. اینکه فقط بگوییم این پول را می خواهیم به 
فقرا بدهیم کافی نیس��ت و بای��د برنامه ای برای آن 

داشت. 
هاش��می طبا نی��ز که مخال��ف پرداخ��ت همگانی 
یارانه و افزایش آن بود از رئیس��ی خواست تا درباره 
منابعی که برای رش��د یارانه در نظر دارد بگوید. وی 
از نامزدهای موافق افزایش مبلغ یارانه خواس��ت که 
بگویند این منابع دیگر از کجا قرار است تأمین شود. 
وی در همی��ن رابط��ه گفت: نفری ۴۵ ه��زار تومان 
در دولت قب��ل یارانه دادیم، قیمت  می��وه ۱۰ برابر، 
 بنزین هش��ت برابر و مسکن س��ه برابر شد. یعنی ما 
گفتیم ۴۵ هزار تومان می دهیم اما ۳۰۰ هزار تومان 
از جیب آنها در آوردیم. مگر می شود یارانه از آسمان 

نزول کند!؟ 
نوبت به دو کاندیدای دیگر رسید که خود در دولت 
فعلی مس��ئولیت ریاس��ت جمهوری و مع��اون اولی 
رئیس جمهوری را برعهده دارند. حسن روحانی گفت 
که بس��یار مهم اس��ت که مردم بدانند عده ای دنبال 
بازگش��ت به چهار سال پیش هستند و خیلی روشن 
ای��ن موضوع را بر زبان می آورند که می خواهند مثل 
دولت قبلی که بین م��ردم پول پخش می کرد، پول 
پخش کنند. آن زمان هم دولت س��ابق باید ۱۷هزار 
میلی��ارد یارانه می داد که تخل��ف ۴۲هزار میلیاردی 
کرد، پرونده اش هم موجود است و امروز هم ۷۰هزار 
میلی��ارد تومان وجود دارد که می توان همه آن را به 
م��ردم داد، اما در آن صورت باید وضعیت بهداش��ت 

به گذشته بازگردد و گازرس��انی به روستاها متوقف 
ش��ود، اما ما معتقدیم که باید پرداخ��ت یارانه ها به 
همین ش��کل ادامه پیدا کند، ول��ی یک نظام جامع 

برای بهداشت کشور تشکیل شود. 
البته روحانی پیش��نهادی را مط��رح کرد که قبال 
ه��م دولت وی آن را امتحان ک��رده، اما به نتیجه ای 
در مورد آن نرس��یده بود. وی گفت باید کس��انی که 
در فق��ر مطلق هس��تند بیایند و نام نویس��ی کنند و 
دولت نیز موظف است وسایل ضروری زندگی آنان را 

برایشان تأمین کند. 
این در حالی اس��ت ک��ه دولت یازده��م در اوایل 
آغ��از به فعالیت خ��ود و در فروردین ۱۳۹۳ با توجه 
ب��ه اینکه راهی برای غربالگ��ری یارانه بگیران نیافت، 
تصمی��م به ثب��ت نام مج��دد از 
متقاضی��ان گرف��ت و درحالی که 
از مردم خواس��ته بود آنهایی که 
نیاز ب��ه یارانه ندارن��د برای ثبت 
نام اق��دام نکنند، ولی تنها حدود 
۲میلی��ون نف��ر انص��راف داده و 
همچنان بی��ش از ۷۵میلیون نفر 
در فهرس��ت یارانه بگی��ران باقی 

ماندند. 
کاندی��دای دیگ��ر جهانگی��ری 
بود که به صراح��ت گفت امکان 
پرداخت یارانه چند برابری وجود 
نداش��ته و اصرار بر آن نتیجه ای 

دیگر دربر خواهد داشت. 
وی خط��اب به مردم اعالم کرد 
که ای��ن ۱۵۰هزار توم��ان دارای 
س��ه راه برای تأمین مالی اس��ت؛ 
ی��ا باید قیم��ت حامل های انرژی 
را افزای��ش دهند و بگویند ک��ه بنزین لیتری ۸۰۰۰ 
تومان شده است یا باید بگویند که هزینه های دولت 
را ک��م می کنیم و از حق��وق معلمان،  پرس��تاران و 
بودج��ه دفاعی بکاهند یا اینک��ه بگویند در پول های 
بانک مرکزی دست می کنیم و آنها را بر می داریم. در 
هر حالت اگر ۱۵۰ه��زار تومان به مردم بدهند، یک 
میلیون تومان از جیب آنها وارد جیب دولت می شود 

و اقتصاد ایران و طبقه محروم را نابود می کند. 
ب��ه هر حال با ش��رایطی ک��ه رقم خ��ورد به نظر 
می رسد و ش��اید بتوان به یقین رس��ید که ماجرای 
یارانه ه��ای با ارقام جذاب چیزی جز وعده ای واهی و 
پوچ نبوده، چرا که مدعیان آن نتوانستند کارشناسان 
و حتی عموم م��ردم را برای پرداخت و تأمین منابع 

قانع کنند. 
این در ش��رایطی اس��ت که برای مبلغ ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومان��ی ه��م تاکنون دولت در ه��ر ماه حدود 
۳۴۰۰ میلیارد تومان پرداختی داش��ته که در طول 
س��ال به ۴۲ ه��زار میلیارد تومان می رس��د؛ آن هم 
در ش��رایطی که منابع واریزی به حس��اب س��ازمان 
هدفمن��دی در طول س��ال ب��ه رقمی کمت��ر از ۳۷ 
هزارمیلی��ارد تومان رس��یده و دولت باید مازاد آن را 
از مح��ل بودجه عمومی صرف کند که در این حالت 
پولی ب��رای پرداخت به س��ایر بخش هایی که قانون 

هدفمندی یارانه ها تعیین کرده است، نمی رسد. 

به بهانه سکوت معنا دار نامزدهای حامی افزایش یارانه ها در مناظره سوم انتخابات ریاست جمهوری

وعده های نجومی در کما
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خودروهای برقی ایرانی در مسیر کاربردی سازی

 آغاز شماره گذاری
خودروهای »سبز« ایرانی 

سیل جوابیه ها در واکنش به سومین مناظره تلویزیونی

جوابیه پشت جوابیه
2

به بهانه سکوت معنا دار نامزدهای حامی افزایش یارانه ها در مناظره سوم انتخابات ریاست جمهوری

وعده های نجومی در کما
وع��ده یارانه های جذاب که فضای جامع��ه را برای مدتی درگیر 
خود کرد و برخی از نیازمندان به آن را در رویای چند برابر ش��دن 

فروبرد، در نهایت آنها را در کما رها کرد. 
کاندیداه��ای ریاس��ت جمهوری به وی��ژه دو کاندی��دا آنقدر در 
روزهای اخیر در گفته های ش��ان از روند فعلی پرداخت یارانه نقدی 

انتقاد کرده و از هدف ش��ان برای چند برابر کردن آن سخن گفتند 
که کم کم مخاطبان یارانه و به ویژه اقشار عام در حال باور این ادعا 
بودند، چرا که ش��اید نمی دانستند حتی ۱۰۰۰ تومان اضافه کردن 
ب��ه مبلغ فعل��ی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی ه��م در هر ماه چه هزینه 
س��نگینی به همراه داشته و منبعی در جایی برای آن تعریف نشده 

اس��ت.  اما در سوی دیگر ماجرا، کارشناس��ان و مدیران اقتصادی 
بودند که فشارهای یارانه نقدی را که پایه آن از ابتدا و از دولت قبل 
کج گذاش��ته شده بود به خوبی حس کرده و به وضوح می دانستند 

ک��ه یاران��ه ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومانی وعده ای اس��ت که 
1برای جمعیت بیش از ۷۵ میلیونی ...

نگاه تحلیلی به مناظره سوم ریاست جمهوری ایران از نگاه بازاریابی سیاسی 

 تولید محتوای منفی و اهداف آن

انتخابات

11

مهدی پازوکی

اقتصاددان

یادداشت

ریشه بی برنامگی

اقتصاد یک مس��ئله اساس��ی 
در کنش ه��ای سیاس��ی اس��ت. 
اینک��ه ی��ک سیاس��تمدار چ��ه 
رویه ای را در مواجهه با مطالبات 
اقتصادی مردم، معیش��ت آنان و 
خواس��ته های بخش خصوصی در 
پیش می گی��رد، در میزان اقبال 
مردم به او، نقش تعیین کننده ای 
دارد. ای��ن در حال��ی اس��ت که 
انتخابات��ی  تبلیغ��ات  دوره  در 
سیاس��تمداران ب��رای جلب نظر 
مردم بیش از ارائه برنامه به بیان 
اهداف می پردازن��د و به اصطالح 
به مردم وع��ده می دهند که چه 
می کنن��د ام��ا درب��اره چگونگی 
س��خنی در بین نیس��ت.  به طور 
خالص��ه می ت��وان گفت ریش��ه 
اصل��ی ع��دم وج��ود برنامه در 

گفته های نامزدهای انتخاباتی
3



در حال��ی که هنوز مناظره س��وم 
نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در روز جمعه به 
پایان نرسیده بود، سیل جوابیه های 
نهاده��ا و ارگان ه��ای مختلف دولت 
یازدهم به راه افتاد و از بانک مرکزی 
تا وزارت ارتباطات تا س��ازمان امور 
مالیاتی و وزارت کشاورزی نسبت به 
ادعاهای مطرح شده در مناظره روز 
جمعه واکنش نش��ان دادند. در متن 
حاضر، چکیده پاس��خ ها و جوابیه ها 
در واکنش به مسائل مطرح شده در 
سومین مناظره تلویزیونی به اختصار 

آمده است. 

اطالعیه وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات درباره افزایش 

قبوض تلفن
دول��ت تدبیر و امی��د در دو مرحله 
تعرفه اینترن��ت را ح��دود 50درصد 
کاهش داد. نرخ اینترنت ثابت در سال 
۱٣۹٢، ٣٤ه��زار و ٢٨٧ ری��ال بوده و 
اکنون به ۱5هزار و ٤00 ریال رسیده 
است و در شهرستان ها نیز نرخ اینترنت 
ثابت در س��ال ۱٣۹٢، ٣5هزار و ٢٣٦ 
ریال بوده اس��ت و اکنون نیز به ۹هزار 
و ٦0 ریال رس��یده اس��ت. همچنین 
با اجرایی  ش��دن طرح هم کدس��ازی 
در سراس��ر کش��ور، هزینه تلفن ثابت 
مخصوصا در شهرهای کوچک کاهش 
چش��مگیری پیدا کرد. با اجرای طرح 
هم کدسازی هزینه تلفن در شهرهای 
داخ��ل یک اس��تان به ص��ورت داخل 
شهری محاسبه شده و تقریباً یک سوم 
شد، همچنین در شهرهای دورافتاده 
هم کاهش بیش از 50درصد داش��ته 
اس��ت. به عبارتی مکالمات بین شهری 
به عنوان درون شهری محاسبه شده و 
هزینه مکالمات مردم به شدت کاهش 

یافته است. 

جوابیه بانک مرکزی درباره 
تسهیالت ازدواج و مؤسسه 

کاسپین
نظام بانکی با وجود تنگناهای مالی 
و اعتباری و به ویژه در سال های اخیر 
از خود عملکرد مناسبی را نشان داده 
و این امر شایسته تقدیر است. بر  این 
 اساس از ابتدای سال ۱٣٨٨ تا پایان 
سال ۱٣۹۱ تعداد ٤.5٤5.۹٨٧ فقره 
بالغ بر مبلغ ۱۱۱.٤٤0 میلیارد ریال 
پرداخت ش��ده؛ این در حالی اس��ت 
ک��ه از ابتدای س��ال ۱٣۹٢ تا پایان 
سال ۱٣۹5 تعداد ٤.۱۱٢.۱٤٦ فقره 
بالغ بر مبلغ ۱۹۱.٦0٣ میلیارد ریال 
تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج در 
اختیار متقاضیان قرار گرفته اس��ت. 

این رقم در مقایسه با دوره چهارساله 
از ابتدای س��ال ۱٣٨٨ تا پایان سال 
۱٣۹۱ که مبلغ تسهیالت پرداختی 
حدود ۱۱هزار میلیارد تومان اس��ت، 
نش��ان می ده��د مبل��غ تس��هیالت 
پرداخت��ی در دوره دولت یازدهم در 
مقایس��ه با دوره قبل، رش��د بیش از 

٧0درصدی داشته است. 
همچنی��ن با توجه ب��ه اقدامات و 
پایش ه��ای نظارتی بان��ک مرکزی، 
همه فعالیت های بانک ها و مؤسسات 
مجاز تحت  نظارت اس��ت و مشکلی 
س��پرده س��پرده گذاران محت��رم را 
تهدی��د نمی کند. موضوع مؤسس��ه 
کاس��پین نی��ز همانط��ور ک��ه بارها 
توصیه  ش��ده، به س��پرده گذاری در 
هش��ت گانه ای  غیرمجاز  تعاونی های 
برمی گ��ردد ک��ه بان��ک مرک��زی با 
در  نظارت��ی  دس��تگاه های  کم��ک 
ح��ال س��اماندهی اس��ت. طبیع��ی 
اس��ت پ��س از انتق��ال دارایی ه��ا و 
بدهی های تعاونی های پیش گفته به  
پاسخگوی  این مؤسسه  »کاسپین«، 

تعهدات سپرده گذاران خواهد بود. 

جوابیه سازمان خصوصی سازی 
درباره خصوصی سازی واقعی در 

دولت یازدهم
در دول��ت یازدهم، در اجرای اصل 
٤٤ قانون اساسی، شیوه غلط دولت 
قبل برای واگذاری سهام شرکت های 
دولتی به صورت واگذاری مس��تقیم 
ش��رکت ها ب��ه نهاده��ای عمومی و 
ش��به دولتی بابت رد دی��ون دولت، 
اصالح شد و خصوصی سازی فقط به 
بخش خصوصی واقعی کش��ور هدف 
قرار گرفت و حضور بخش  خصوصی 
واقعی در دول��ت یازدهم به بیش از 
٣,5 برابر دولت قبل رس��ید و این از 
افتخارات دولت تدبیر و امید بود که 
به بخ��ش  خصوصی واقع��ی اهمیت 
داد و حض��ور بخ��ش خصولتی ها و 
نهاده��ای عمومی را بس��یار کاهش 

داد. 

تکذیب ادعای ابراهیم رئیسی از 
سوی وزارت اقتصاد

آق��ای  ادع��ای  اقتص��اد  وزارت 
رئیس��ی درخص��وص می��زان جذب 
نادرست  را  س��رمایه گذاری خارجی 
خوان��د. در اطالعی��ه وزارت اقتصاد 
ادع��ای  برخ��الف  اس��ت:  آم��ده 
مطرح ش��ده از س��وی جن��اب آقای 
رئیس��ی، میزان جلب سرمایه گذاری 
خارج��ی بی��ش از ۱۱ میلیارد دالر 
ب��وده که تاکنون بیش از ٣ میلیارد و 
۱00  میلی��ون دالر آن جذب و وارد 

کشور شده است.

پاسخ وزارت جهاد کشاورزی 
درباره خرید تضمینی گندم و 
عضویت وزیر در هیأت مدیره 

شرکت های خصوصی
دولت یازدهم ب��رای ارائه خدمات 
بیش��تر به روس��تاییان و کشاورزان، 
س��رمایه بانک کش��اورزی را از هزار 
و ٨00 میلی��ارد توم��ان ب��ه ٦ هزار  
میلیارد تومان افزایش داده است. این 
افزایش بیش از س��ه برابری سرمایه 
توانسته است بانک کشاورزی را قادر 
ب��ه نقش آفرینی بیش��تر در محیط 
روستایی و کشاورزی کند. در همین 
ارتباط برای دسترسی آسان و راحت 
 کش��اورزان و روس��تاییان بی��ش از 
۹0 درصد تسهیالت با ضمانت خود 

کشاورزان پرداخت شد. 
بانک های  به هم��راه  بانک مرکزی 
عام��ل مس��اعی خ��ود را معط��وف 
ب��ه حمای��ت از بخش کش��اورزی و 
تأمین نقدینگی خرید گندم و سایر 
محصوالت کش��اورزی کرده اس��ت. 
ثمره این حمایت جش��ن خودکفایی 
گن��دم و حت��ی تولید بی��ش از نیاز 
کشور است. شبکه بانکی در مواقعی 
که دولت محترم با کمبود منابع مالی 
مواجه ش��ده، با تمام جدیت موضوع 
را پیگیری کرده و به عنوان یک یاور 
همیشه در کنار دولت بوده است. در 
این راس��تا در س��ال های ۱٣۹٣ الی 
۱٣۹5 بالغ بر ۱٢ هزار میلیارد  تومان 
تس��هیالت بانکی و همچنین مجوز 
حدود ٣ هزار  میلی��ارد تومان اوراق 
مرابحه برای خری��د تضمینی گندم 
به شرکت بازرگانی دولتی ایران اعطا 
شده است. همچنین بالغ بر یک هزار 
و ٣00 میلیارد تومان نیز برای خرید 
تضمینی و توافقی س��ایر محصوالت 
کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون 
روس��تایی ایران و شرکت پشتیبانی 
امور دام کشور پرداخت شده است. 

همچنین وزارت جهاد کش��اورزی 
روز گذشته در اطالعیه ای، عضویت 
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی 
ش��رکت های  هیأت مدی��ره  در  را 
خصوص��ی تکذی��ب ک��رد. در ای��ن 
اطالعیه ب��ا تکذیب هرگونه عضویت 
وزیر جهاد کشاورزی در هیأت مدیره 
ش��رکت های خصوصی پس از قبول 
مسئولیت وزارت، آمده است: به نظر 
می رس��د برخی رس��انه های مخالف 
دولت، خبر دروغ عضویت وزیر جهاد 
کشاورزی را در دقایق پایانی مناظره 
در حال��ی منتش��ر کرد ک��ه از این 
رهگذر به نامزد ه��ای بازنده مناظره 

که هم��ه بداخالقی ه��ا را نیز انجام 
دادند، کمکی کرده باشد. 

پاسخ وزارت کار درباره افزایش 
مستمری اقشار نیازمند

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ادعای یکی از کاندیداهای انتخابات 
روز  مناظ��ره  در  ریاس��ت جمهوری 
جمع��ه درب��اره افزایش مس��تمری 
اقش��ار نیازمند با هدف بهره برداری 
انتخاباتی را تکذیب کرد. رئیسی در 
مناظ��ره گفته ب��ود:  »آقای روحانی 
می گوید درآمد مس��تمری بگیران را 
س��ه برابر کردیم، چرا از روز اول این 
کار را نکردی��د؟ اینه��ا کار تبلیغاتی 
اس��ت...« در اطالعیه وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی آمده اس��ت:  
مددجوی��ان  مس��تمری  »افزای��ش 
بهزیس��تی در بودجه س��ال ۱٣۹٦ 
یعن��ی در بهم��ن ۱٣۹5 تصوی��ب 
ش��د. با موفقی��ت برج��ام و افزایش 
درآم��د نفت این امکان به وجود آمد 
که مس��تمری مددجویان س��ازمان 
بهزیس��تی و کمیت��ه ام��داد ام��ام 

خمینی به سه برابر افزایش یابد.«

پاسخ گمرک ایران به سخنان 
میرسلیم درباره قاچاق

ادعای سیدمصطفی  ایران  گمرک 
آقامیرسلیم درخصوص گمرک را رد 
و اعالم کرد که اکنون ۱٢ دس��تگاه 
گم��رک  در  کامیون��ی  ایک��س ری 
فعال اس��ت. آقامیرسلیم در سومین 
ریاست جمهوری،  نامزدهای  مناظره 
در ش��رایطی امکان��ات گم��رک در 
مب��ارزه با قاچاق را نق��د کرد که در 
سال های گذشته براساس اعالم دفتر 
منطقه ای مبارزه با قاچاق و تخلفات 
سازمان جهانی گمرک  )رایلو( ایران 
در میان س��ه کشور مبارزه با قاچاق 
در دنی��ا بوده اس��ت. ای��ن اطالعیه 
می افزاید: این ادعا در حالی از سوی 
این نامزد انتخاباتی مطرح ش��د که 
گمرک جمهوری اس��المی ایران به 
دنبال فرمایشات رهبر معظم انقالب 
در روزهای نخست سال جاری مبنی 
 بر تجهیز گمرکات به دس��تگاه های 
اقدام به برنامه ریزی برای  ایکس ری 
خرید ۱۹ دس��تگاه ایکس ری کرده 
اس��ت. این ۱۹ دس��تگاه ایکس ری 
کانتین��ری دیگر در مرحل��ه خرید، 
حمل و در مرحله تجهیز سازه است 
ک��ه ش��امل دو دس��تگاه ایکس ری 
پیشرفته پرسرعت در مراحل تحویل 
به گمرک بوده و یکی از آنها تحویل 
و به بندرعباس منتقل شده و انجام 
تش��ریفات قانونی تعدادی از آنها از 

طریق بومی سازی و استفاده از توان 
صنای��ع داخلی و دان��ش و تخصص 
مهندس��ان کش��ور و امکانات داخل 
صورت پذیرفته اس��ت. اواخر س��ال 
گذشته س��فارش تولید پنج دستگاه 
ایکس ری کامیونی ب��ه وزارت دفاع 
داده ش��ده و ق��رارداد آن نیز منعقد 
ش��ده اس��ت. در س��ال های فعالیت 
دول��ت یازدهم تعداد دس��تگاه های 
ایک��س ری کامیونی ب��ه دوبرابر قبل 
افزایش یافت��ه و درحال حاضر تعداد 
۱٢ دس��تگاه ایکس ری کامیونی در 
گم��رکات اجرایی با حداکثر ظرفیت 

فعال و در حال بهره برداری است. 

تکذیب ادعای کشف ۱۰۰ کانتینر 
کاالی قاچاق از سوی گمرک 

بندر شهید رجایی
ب��ن��در  گ���م��رک  ه��مچنی��ن 
ش��هیدرجایی بندرعباس ادعای یکی 
ریاس��ت جمهوری  کاندیداه��ای  از 
کانتین��ر   ۱00 کش��ف  درخص��وص 
کاالی قاچ��اق در بندر ش��هیدرجایی 
را تکذی��ب کرد. روابط عمومی گمرک 
شهیدرجایی بندرعباس در جوابیه ای 
اع��الم ک��رد راجع ب��ه تع��داد ۱00 
کانتینر م��ورد ادعا، موضوع توس��ط 
کارشناس��ان خب��ره و ارش��د گمرک 
جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی 
قرار گرفت و مشخص شد اساساً قبل 
از بیان این موضوع توسط فرماندهی 
انتظام��ی هرم��زگان و ب��ه حکای��ت 
اع��الم جرم ه��ای ارس��الی از س��وی 
گمرک ش��هید رجایی بندرعباس به 
بندرعباس، گمرک شهید  دادس��تان 
رجای��ی در مورد تع��داد ۱٦ کانتینر 
متعلق به ش��رکت بازرگانی ا. م. ج و 
 تعداد ٢٧ کانتینر متعلق به ش��رکت 
آ. ت. ت. ش و همچنی��ن تع��داد ٣٦ 
کانتینر مربوط به ش��رکت ک نسبت 
ب��ه کش��ف کاال اق��دام و ن��زد مرجع 
قضای��ی اعالم جرم ک��رده و خواهان 
تعقیب کیفری متهمان ش��ده اس��ت 
و اص��والً قبل از بیان موضوع توس��ط 
نیروی انتظامی، کش��ف و اعالم جرم 
ب��ه دادس��تانی بندرعب��اس توس��ط 
گم��رک صورت پذیرفته اس��ت. نکته 
مهم ت��ر اینک��ه این تعداد کش��فیات 
بدون دس��تاورد های دولت یازدهم و 
تجهیز گمرک به سامانه های هوشمند 
الکترونیک��ی ام��کان رص��د و کنترل 
و رهگیری نداش��ت و ذک��ر این نکته 
ضروری اس��ت که طبق ماده ٣ قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیش از ٢0 
دس��تگاه متولی امر مب��ارزه با قاچاق 
اس��ت، حتی بخش  خصوصی و صرفاً 

گمرک متولی این امر نیست. 

سیل جوابیه ها در واکنش به سومین مناظره تلویزیونی

جوابیه پشت جوابیه

نایب رئیس کمیس��یون سرمایه گذاری اتاق 
بازرگان��ی ایران گفت: دولت یازدهم در زمینه 
ج��ذب س��رمایه گذاری خارج��ی موفق عمل 
ک��رده اس��ت و مطمئنا در نیمه دوم امس��ال 
حجم س��رمایه خارجی بیشتر از سال گذشته 

خواهد بود. 
مجی��د فان��ی ب��ه ایس��نا گف��ت: در زمینه 
س��رمایه گذاری خارج��ی دو بح��ث متفاوت 
وجود دارد؛ بخش��ی از سرمایه گذاری خارجی 
محقق ش��ده و بخش��ی دیگر در نوبت بررسی 
قرار گرفته اس��ت. به همین دلی��ل آمارها در 
س��رمایه گذاری  خارجی متفاوت است، چراکه 
بخشی عملی ش��ده و بخشی در مسیر تحقق 
ق��رار گرفته اس��ت. مطمئنا برج��ام در جذب 
س��رمایه گذاری خارج��ی تأثیرگ��ذار ب��وده و 
عملکرد دولت در ای��ن زمینه قابل قبول بوده 
اس��ت و مطمئناً با همین رون��د در نیمه دوم 
امسال حجم س��رمایه گذاری خارجی چندین 

برابر سال ۱٣۹5 خواهد شد. 
عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی ایران 

درباره ایجاد 5میلیون شغل تصریح کرد: ایجاد 
5میلیون شغل یا ٢.5برابر کردن درآمد کشور 
مس��تلزم رش��د اقتصادی ٢٤ ت��ا ٢٦درصدی 
اس��ت ک��ه تاکنون هی��چ کجای دنی��ا چنین 
رش��دی نداشته است و در عمل چنین چیزی 
امکان پذیر نیس��ت. بخش��ی از ای��ن 5میلیون 
می تواند امکان پذیر باش��د اما نیاز به ش��روط 
و زمینه های��ی دارد؛ به عنوان مثال بخش��ی از 
این شغل در بخش گردشگری می تواند محقق 
ش��ود که هنوز زیرساخت های آن در کشور ما 
مهیا نیس��ت.  فانی همچنی��ن عنوان کرد: در 
زمین��ه یارانه ها اگر حجم یاران��ه افزایش پیدا 
کند، تورم س��نگینی به دنبال خواهد داشت. 
این اقدام باید از طریق چاپ اس��کناس یا باال 
بردن حامل های انرژی صورت گیرد که همگی 

تورم زا ست. 
ب��ه گفته وی، دولت یازده��م به روش هایی 
توانس��ته یارانه دهک های پایین را س��ه برابر 
کند و ام��روز می بینیم که فقر مطلق در حال 

ریشه کن شدن است. 

به رغم برخی آمار اعالم ش��ده توس��ط برخی 
کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری، وضعیت راه ان��دازی، احیا و تعطیلی 
بنگاه های تولیدی در دو دولت گذش��ته حاکی 

از واقعیت دیگری است. 
به گزارش ایس��نا، برخالف آنچه توس��ط دو 
تن از نامزدهای دوازدهمین انتخابات ریاس��ت  
جمهوری در س��ومین مناظره تلویزیونی اعالم 
ش��د که  »در دولت یازده��م بالغ بر ده ها هزار 
واحد تولیدی تعطیل ش��ده اس��ت«، براساس 
آمار موجود طی چهار ساله دولت یازدهم فقط 

5۱00 بنگاه تولیدی تعطیل شده اند. 
این در حالی اس��ت ک��ه در کنار این 5۱00 
بنگاه تعطیل ش��ده در دولت یازدهم، ۱٢ هزار 
و ٢00 بن��گاه تولی��دی جدید تکمیل ش��ده و 
به مرحله بهره برداری رس��یده است. همچنین 
5000 بن��گاه تولیدی دیگ��ر در دولت یازدهم 
احی��اء ش��ده اند. عالوه بر این طی چهار س��اله 
گذش��ته و از سال ۱٣۹٢ تاکنون حدود ٧000 

واحد تولیدی نیز توسعه یافتند. 

اما نکته قابل اش��اره اینکه تع��داد بنگاه های 
تعطیل در زمان استقرار دولت یازدهم ۱٢هزار 
و 500 بن��گاه بوده که در س��ال ۱٣۹٢ به این 

دولت تحویل داده شده است. 
ب��ا در نظ��ر گرفت��ن ۱٢ه��زار و ٢00 واحد 
تولی��دی جدی��د تکمی��ل ش��ده و ب��ه مرحله  
بهره برداری رسیده در دولت یازدهم و با لحاظ 
واحدهای احیاء ش��ده طی این دولت که تعداد 
آن به 5000 مورد می رس��د، ح��دود ۱٧ هزار 
و ٢00 واح��د به چرخه تولید اضافه ش��ده که 
این رقم نش��ان دهنده حدود ٣.5 برابر ش��دن 
واحدهایی اس��ت ک��ه طی این م��دت تعطیل 

شده اند. 
در ای��ن بین ام��ا اجرای طرح ه��ای تحریک 
تقاض��ا در داخل کش��ور تا حد بس��یار زیادی 
می تواند شرایط برخی رشته فعالیت ها را بهبود 
بخشد اما تقاضای اصلی که منجر به رونق بهتر 
بخش صنعت و معدن اس��ت توس��عه صادرات 
بوده ک��ه در صورت افزایش آن قطعاً ش��رایط 
مطلوب تری را برای بخش تولید فراهم می کند. 

وضعیت بنگاه های تولیدی در دو دولت گذشته

احیای ۵۰۰۰ بنگاه تولیدی در دولت یازدهم
نائب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی: 

دولت یازدهم در جذب سرمایه خارجی موفق عمل کرده است

خبر

شرایط ثبت نام فارغ التحصیالن بیکار دانشگاهی اعالم 
شد 

سامانه کارورزی آغاز به کار کرد
سامانه طرح کارورزی وزارت کار به منظور ثبت نام متقاضیان 
کار و فارغ التحصیالن بیکار دانش��گاهی از روز گذش��ته آغاز به 

کار کرد. 
به گزارش  »فرصت امروز«، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
هفته گذشته از رونمایی سامانه طرح کارورزی خبر داد و اعالم 
ک��رد که همه فارغ التحصی��الن بیکار و جوان��ان جویای کار با 
ثبت نام در این طرح، مش��مول بیمه حوادث ش��ده و یک سوم 

حداقل دستمزد به آنها پرداخت می شود. 
و  دانش��گاهی  فارغ التحصی��الن  اس��اس،  ای��ن  ب��ر 
ب��ه س��امانه ب��ا مراجع��ه   جوان��ان جوی��ای کار می توانن��د 

 https: //karvarzi. mcls. gov. ir مراحل ثبت نام خود را 
دنبال کنند؛ ابتدا افراد باید بر حس��ب کارورز یا واحد پذیرنده 
ب��ودن، وارد بخش ثبت نام س��ایت ش��وند. س��پس متقاضیان 
کارورزی پس از مطالعه توافقنامه و اطالع از ش��رایط کارورزی 
و تأیی��د نهایی، فرم ثبت نام خ��ود را پر کرده و از طریق لینک 
وارد    https: //karvarzi. mcls. gov. ir/login. aspx
س��امانه ش��وند. همچنین بنگاه اقتصادی و واح��د پذیرنده نیز 
می توانند برحس��ب شخصیت حقیقی یا حقوقی پس از مطالعه 
تعهدنامه واحد پذیرنده نس��بت به تکمیل فرم ثبت نام مربوطه 

اقدام کنند. 
ای��ن طرح تنه��ا ش��امل دانش آموختگان دانش��گاهی بیکار 
متقاضی اس��ت و از مهم ترین اهداف آن، افزایش قابلیت جذب 
و اش��تغال دانش آموختگان از طریق انتق��ال مهارت، تجربه در 
محیط کار، فراهم کردن زمین��ه انتقال دانش از دانش آموخته 
ب��ه بن��گاه اقتصادی، ایج��اد انگی��زه کارآفرینی و کس��ب و کار 
در دانش آموخت��گان و ارتق��ای اخ��الق و صالحی��ت حرفه ای 

دانش آموختگان است. 

شرایط متقاضیان کارورزی و بنگاه پذیرنده
از جمل��ه ش��رایط متقاضیان کارورزی، داش��تن حداکثر ٢٧ 
سال س��ن برای مقطع تحصیلی کاردانی، ٣0 سال برای مقطع 
تحصیلی کارشناسی، ٣٣ سال برای مقطع تحصیلی کارشناسی 
ارشد و ٣٧ سال برای مقطع تحصیلی دکترا است. سپری شدن 
حداقل ٦ ماه و حداکثر ٣ سال از تاریخ اخذ مدرک دانشگاهی، 
عدم سابقه ش��رکت در دوره کارورزی و دارا بودن کارت پایان 
خدمت یا معافیت از دیگر ش��رایط الزم برای ثبت نام کارجویان 

در این سامانه است. 
در مورد دانش آموختگان دانشگاهی بیکاری که دوره خدمت 
نظ��ام وظیفه را گذرانده اند ط��ول دوره خدمت نظام وظیفه به 
حداکثر س��ن این بند اضافه می شود. به حداکثر سن ایثارگران 
و افراد تحت پوش��ش سازمان های حمایتی موضوع این بند نیز 
پنج سال اضافه می شود. همچنین مدت انجام خدمت سربازی 
پ��س از اخذ مدرک دانش��گاهی به حداکثر زم��ان فوق اضافه 
می ش��ود و کارورزانی که ظرف مدت س��ه ماه از ش��روع دوره، 
انص��راف کتبی خ��ود را اعالم کنند برای یکب��ار از موضوع این 

بند مستثنی می شوند. 
بن��گاه اقتصادی یا واحد پذیرن��ده کارورز نیز ملزم به رعایت 
ش��رایطی اس��ت از جمله اینکه دارای مجوز فعالیت از دستگاه 
مج��ری و مج��وز آموزش مهارتی از س��ازمان آم��وزش فنی و 
حرفه ای کش��ور باش��د. واحد پذیرنده به ازای هر ٣ نفر شاغل 
بیمه ش��ده، صرفاً مجاز به پذیرش یک نفر کارورز اس��ت و در 
صورتی که کمتر از ٣ نفر ش��اغل بیمه شده داشته باشد، صرفاً 
مجاز به پذی��رش یک نفر کارورز خواهد ب��ود. همچنین واحد 
پذیرنده ای که دارای پروانه کس��ب اس��ت باید حداقل دو سال 
از تاریخ صدور آن گذش��ته باش��د. چنانچه واحد پذیرنده پس 
از گذش��ت س��ه ماه از ش��روع دوره، بدون دلیل موجه و مورد 
تأیی��د مجری اس��تانی از ادامه همکاری ب��ا کارورز امتناع کند 
تا یک س��ال مجاز به ارائه درخواس��ت پذیرش کارورز دیگری 

نخواهد بود. 
مهم تری��ن مناب��ع اج��رای ای��ن ط��رح، بودج��ه س��نواتی 
دستگاه های مجری، بودجه استان ها، درآمدهای ناشی از قانون 
هدفمند س��ازی یارانه ها و ردیف های متفرقه بودجه، کمک های 
بالع��وض مردمی، س��ازمان های حمایتی، موسس��ات خیریه و 
نهادهای عمومی غیر دولتی و منابع اش��تغال زایی دولت اس��ت 

که به تصویب شورای عالی اشتغال می رسد. 

 مدت، میزان و نحوه پرداخت کمک هزینه 
طرح کارورزی

ط��ول دوره کارورزی حداقل ش��ش م��اه و حداکثر ۱٢ ماه 
ب��رای هر کارورز بر اس��اس اس��تاندارد های مصوب آموزش��ی 
مهارت تعیین می ش��ود. مدت آموزش در هر ماه ۱٤0 ساعت، 
ساعات آموزش در هر روز حداقل ٦ و حداکثر ٨ ساعت تعیین 
می ش��ود. س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است 
ظ��رف مدت یک ماه پ��س از تصویب این آیین نامه نس��بت به 
تهیه استانداردهای آموزش��ی اقدام و مراتب را به نحو مقتضی 
به اطالع دس��تگاه های مجری و ناظر اس��تانی و س��ایر افراد و 

نهادهای ذی ربط برساند. 
کم��ک هزینه طرح کارورزی ماهانه در س��ال ۱٣۹٤ معادل 
٤میلیون ریال تعیین شده که ٧0درصد این مبلغ توسط واحد 
پذیرنده و ٣0درصد باقیمانده توس��ط دستگاه مجری به کارورز 
پرداخت می ش��ود. میزان کم��ک هزینه کارورزی همه س��اله 
توس��ط باالترین مقام دس��تگاه ناظر تعیی��ن وجهت اجرا ابالغ 
می ش��ود.  واحده پذیرنده مکلف اس��ت ماهانه براساس ساعات 
آموزش طی ش��ده کارورز نسبت به واریز سهم خود به حساب 
کارورز اقدام کند. سهم دستگاه مجری پس از واریز سهم واحد 
پذیرنده به حساب کارورز واریز می شود. پرداخت کمک هزینه 
س��هم دس��تگاه مجری و واحد پذیرنده مربوط ب��ه آخرین ماه 
دوره کارورزی منوط به ارائه گواهینامه قبولی کارورز در آزمون 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای به دستگاه مجری خواهد بود. 

کمک هزینه کارورزی چه زمانی قطع می شود؟ 
در ص��ورت تعطیل��ی موقت واحد پذیرنده ب��ه مدت کمتر از 
٣0 روز، ع��دم تأمی��ن مربی جایگزین در ص��ورت عدم حضور 
مرب��ی اصلی بیش از ٧ روز آموزش��ی، احراز اش��تغال به کار یا 
تحصی��ل کارورز، غیبت کارورز در واح��د پذیرنده بیش از ۱5 
روز، عدم ارسال اس��ناد پرداخت کمک هزینه کارورزی توسط 
واحد پذیرنده به دستگاه ناظر در دو ماه متوالی، تعطیلی بیش 
از یک ماه یا دائم واحد پذیرنده، فوت یا از کار افتادگی کارورز، 
انص��راف کتبی کارورز از ادامه ش��رکت در دوره ها، عدم رعایت 
مق��ررات انضباطی- آموزش��ی واحد پذیرنده توس��ط کارورز و 
اع��الم کتبی واحد پذیرنده مبنی بر قطع همکاری با کارورز به 
دس��تگاه ناظر، پرداخت کمک هزینه کارورزی متوقف می شود. 
در ط��رح کارورزی چنانچه جوان��ان جویای کار در کارگاه ها به 
شکل رسمی مشغول کار ش��وند، کارفرمایان هم معادل میزان 
بیمه س��هم کارفرم��ا به مدت دو س��ال از مش��وق های دولت 
برخوردار خواهند ش��د. طرح کارورزی س��ال گذشته در برخی 
استان ها به شکل آزمایشی اجرا شده و زمینه جذب و استخدام 
بیش از ٧0درصد کارجویان در کارگاه ها را فراهم کرده است. 

نفت

سایه سرد روابط ایران  و عربستان بر میادین  مشترک
 میادین مشترک نفتی

زنده  هستند
پس از رسیدن به سقف تولید ٤ میلیون بشکه نفت در 
روز، حاال وزارت نفت وارد مرحله جدید توس��عه میادین 
مشترک ش��ده است تا سهم ایران از این میادین را احیا 

کند. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، ب��ر روابط ایران و عربس��تان 
از گذش��ته های دور س��ایه ای افتاده که اگرچه هرگز به 
صمیمیت نرس��یده اما در مقاطعی روابط  »حسنه« هم 
بوده، با این حال بیش از آنکه این »حسنه« بودن روابط 
به چشم بیاید، دو کش��ور با رعایت حسن همجواری در 
آب های مش��ترک، به نحوی با یکدیگر کنار آمده اند و به 
عبارت دیگر تنش ها را پنهان کرده اند. ایران و عربستان 
به جز مش��ترکات مذهبی، اگرچه مرز خاکی مش��ترکی 
ندارن��د، اما در خلیج ف��ارس در پنج میدان نفتی و گازی 
مش��ترک هس��تند؛ میادینی که در همه آنه��ا ایران در 

برداشت ها عقب افتاده و کشور همسایه پیشتاز است. 
سال هاس��ت که دولت ها برای پنج میدان اس��فندیار، 
فروزان، فرزاد A و B و آرش نقش��ه می کشند که آن را 
توس��عه ببخشند، اما یا پول نبوده یا تکنولوژی یا تحریم 
مانع شده است. دولت یازدهم اما مصمم تر از دولت های 
پیش��ین درست فردای روزی که مس��تقر شد، سخن از 
برداش��ت برابر از میادین مش��ترک به میان آورد. پس از 
توافق برج��ام اولویت بندی ه��ای وزارت نفت، ابتدا روی 
بازگش��ت تولید به زمان پیش از تحریم ها متمرکز ش��د. 
س��پس تکمیل فازهای نیمه تمام پ��ارس جنوبی اولویت 
ش��د و حاال در آخرین ماه های دولت، کار توسعه میادین 

مشترک تسریع پیدا کرده است. 

اسفندیار
دو س��ال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، شرکت 
نروژی برای همکاری و توس��عه در این میدان اش��تیاق 
نشان داد و قرارداد اولیه توسعه میدان مشترک اسفندیار 
با یک ش��رکت نروژی-اتریشی امضا ش��د. این در حالی 
اس��ت که میدان اسفندیار در سال ۱٣٤5 توسط شرکت 
آیپک کش��ف ش��د، ولی تاکنون عماًل هیچ بهره برداری 
از نف��ت آن ص��ورت نگرفته و همواره ب��ه علت تحریم و 
همچنی��ن عدم تمایل ش��رکت های تخصص��ی نفتی به 
حض��ور در ایران و انعقاد ق��رارداد با وزارت نفت، همواره 

در نیم قرن گذشته، این میدان تولیدی نداشته است.
 

فروزان
بیشترین میزان برداشت ایران از میدان فروزان مربوط 
به سال ۱٣٦٦ با ۱٨0 هزار بشکه نفت در روز بوده است، 
ام��ا از اوایل دهه ٨0 میزان تولید نفت خام از این میدان 
به حدود ٤0 هزار بش��که در روز کاه��ش یافت. مجری 
طرح توس��عه میدان نفتی مش��ترک فروزان، از دو برابر 
ش��دن تولید نفت در میدان فروزان تا سال ۹5 خبر داده 
بود. براساس اعالم شرکت نفت فالت قاره، مجموع نفت 
تولید ش��ده در بخش فروزان حدود ٧٦٣ میلیون بشکه 
ب��وده و تاکنون ٢٤ درصد از کل نفت تولیدی از س��وی 
ایران و ٧٦ درصد از سوی عربستان برداشت شده است؛ 
موضوعی که با درنظر گرفتن س��هم ۱۱درصدی ایران از 
نفت قابل برداش��ت، بیانگر تالش مضاعف ش��رکت ملی 
نفت ایران در میدان فروزان و برداشت بیش از دو برابری 

به نسبت سهم از سوی ایران است. 

آرش
اهمیت میدان آرش ع��الوه بر حضور الیه های نفتی و 
گازی با مقدار زیاد میعانات گازی، حفظ حاکمیت کشور 
بر آب های این منطقه و مناقشه مرزی است. این میدان 
بین کشور ایران، عربستان و کویت مشترک است. کویت 
و عربس��تان از س��ال ۱۹٧5 در حال بهره برداری از این 
میدان هس��تند. در سال ۹٣ با سفر امیر کویت به ایران، 
تفاهم نامه های نفتی بین این دو کشور به امضا رسید که 
به دنبال آن اختالف دو کش��ور عربس��تان و کویت برای 
توس��عه میادین مش��ترک نفتی در خلیج فارس افزایش 
یافت، زیرا پس از تعلیق طرح توسعه میدان گازی آرش 
توسط عربس��تان و کویت به دلیل اینکه در نحوه انتقال 
نفت و گاز این میدان اختالف پیدا شد، همکاری این دو 

کشور نیز کمرنگ تر شد. 
اما پس از حمله به س��فارت عربس��تان، روابط ایران با 
عربس��تان به س��ردی گرایید و همین عامل س��بب شد 
همکاری هایی که قرار بود ایران با کشورهای خلیج فارس 

برای توسعه میادین نفتی داشته باشد، عقب بیفتد. 

اشتیاق شرکت نروژی برای همکاری با ایران
 رض��ا پدیدار، عض��و هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی 
ته��ران در این ب��اره می گوید: »وزارت نفت توس��عه این 
میادی��ن را به جد دنبال می کن��د و از اولویت های دولت 
توس��عه میادین مشترک نفت و گاز است. برمبنای مدل 
جدی��د قراردادهای نفتی، مذاکراتی جدی برای توس��عه 
می��دان آرش صورت گرفته که به امضای قرارداد نزدیک 
است. به عنوان مثال یک شرکت نروژی ابراز تمایل برای 
س��رمایه گذاری کرده ک��ه مذاکره با این ش��رکت ادامه 

دارد.«
وی افزود: »مذاکره برای سرمایه گذاری در برداشت از 
میدان مشترک فروزان که بین ایران و عربستان و کویت 
مشترک است نیز از اولویت هاست که از آذرماه بحث های 
آن جدی تر ش��ده، اما تا رسیدن به توافق و عقد قرارداد 

نیاز به بررسی های بیشتر وجود دارد.«
ب��ه گفته این فعال صنعت نفت، این میدان مش��ترک 
عربس��تان قابلی��ت تولید یک تریلیون ف��وت مکعب گاز 
طبیع��ی و ٣۱0 میلیون بش��که نفت خ��ام دارد که باید 

عملیات بهره برداری از آن برای ایران عملیاتی شود. 
پدی��دار ادام��ه داد: »وزارت نفت ب��رای افزایش تولید 
از میدان اس��فندیار که هم اکنون حدود ۱٢ هزار بش��که 
تولید نیز طرح های توس��عه ای دارد که باید س��رعت در 

بهره برداری از آن عملیاتی شود.«
وی عنوان کرد: »در گذش��ته به دلی��ل اینکه اولویت 
وزارت نفت توس��عه میادی��ن پارس جنوب��ی و میادین 
مس��تقل غرب کارون بوده که تولید نفت کش��ور را به ٤ 
میلیون بش��که در روز برس��اند، با تحقق این هدف حاال 
تمرکز برای برداشت از میادین افزایش یافته است تا این 

میادین از دست نروند.«
پدی��دار بیان ک��رد: »میادین مش��ترک با عربس��تان 
همچنان زنده هس��تند ولی به دلیل تنش های سیاس��ی 
که با عربس��تان در این مدت گذش��ته بوده توسعه آنها 

کمی عقب افتاده است.«
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 »قوانین کش��اورزی ایران نی��از به بازنگری 
و اص��الح دارن��د.« ای��ن جمل��ه، خالص��ه و 
چکی��ده گ��زارش تحقیقی مفصلی اس��ت که 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی با 
بررس��ی تمام قوانین حوزه کشاورزی ایران به 
آن دس��ت یافته اس��ت.  به گ��زارش  »فرصت 
امروز«، در طول یکصد س��ال گذش��ته قوانین 
متعددی در حوزه کش��اورزی ایران وضع شده 
 است و در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به 
13 قانون مهم و اساس��ی کش��اورزی کشور از 
جمله  »حفاظت و بهره ب��رداری از جنگل ها و 
مراتع«،  »بندهای مرتبط با موضوع کشاورزی 
در قانون اساس��ی«،  »قانون افزایش بهره وری 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی« و... پرداخته 
ش��ده و با بررسی هر کدام پیش��نهادهایی نیز 

برای اصالح آنها مطرح شده است. 
در گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس با ابراز 
مخالفت نس��بت ب��ه وضع قوانی��ن جدید، آمده 
اس��ت:  »اصالح قوانین امری است که بر تدوین 
قوانین جدید ارجحیت دارد و بازبینی ضعف ها و 
کاستی ها در حوزه   »تقنین« به وسیله تجارب به 
دس��ت آمده در حوزه  »اجرا« کشور را به سمت 
اصالح سوق می دهد. در بخش کشاورزی از حدود 
بیش از یک قرن پیش تاکنون قوانین متعددی به 

تصویب رسیده است که برخی امروزه موضوعیت 
اولیه خود را از دست داده اند. در گزارش پیش رو 
به بررس��ی قوانینی پرداخته شده است که تا به 

امروز جامع، مهم و معتبر باشند.«
در ای��ن گزارش که توس��ط دفت��ر مطالعات 
زیربنایی مرکز پژوهش ه��ای مجلس با عنوان  
»بررس��ی و تحلی��ل محتوای قوانی��ن جامع و 
معتبر بخش کش��اورزی« منتش��ر شده است، 
در واق��ع به قوانی��ن و موضوع��ات مختلفی از 
جمل��ه منابع طبیعی، آب، به��ره وری، تجارت، 
بیمه، زمین، دام، ساختارهای دولتی کشاورزی 
و... توجه شده اس��ت و نسبت به برخی از این 
موضوع��ات از جمله آب و زمی��ن ابراز نگرانی 
بیش��تری ش��ده و به قوانین مش��خص در این 
حوزه اش��اره ش��ده اس��ت:  »با دقت در نتایج 
این بررس��ی به نظر می رسد دو قانون  »توزیع 
عادالنه آب  )مصوب سال 1361( و  »حفاظت 
و بهره ب��رداری از جنگل ه��ا و مراتع  )مصوب 
س��ال 1346( بی��ش از س��ایر قوانی��ن حاوی 
نقای��ص، نقاط ضعف و مصادیق نابس��امانی در 
تدوین هس��تند که ب��ا توجه به ج��دی بودن 
چالش های زمین خواری و بحران آب در کشور 

حصول این نتیجه دور از انتظار نیست.«
در جمع بن��دی گزارش مرک��ز پژوهش های 

مجل��س آم��ده اس��ت:  »ب��ا نگاهی گ��ذرا به 
ایراده��ای موج��ود در قوانین بررس��ی ش��ده 
و تعدد آنه��ا، لزوم بازنگ��ری در قوانین بخش 
کش��اورزی بیش از گذش��ته ض��روری به نظر 
می رس��د. تصوی��ب قوانی��ن جدید ب��ا رویکرد 
فعلی ب��ه احتمال قری��ب به یقین ب��از هم به 
بروز ایرادهای مش��ابه و تع��ارض بندها و مواد 
مختل��ف قانون��ی می انجامد. به نظر می رس��د 
رعایت ش��اخص هایی همچ��ون نظارت پذیری، 
س��ازگاری، خودکنترلی، الزام آوری و شفافیت 
در تدوی��ن قوانین؛ راه را ب��رای تحقق اهداف 
مدنظر قانونگذار و نظارت بر حسن اجرا هموار 
می سازد. در این بین دو قانون  »توزیع عادالنه 
آب« و  »حفاظ��ت و بهره ب��رداری از جنگل ها 
و مراتع« دارای بیش��ترین اشکاالت در تدوین 
هس��تند که لزوم اهتم��ام بیش��تر نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی را در اولویت دهی به 
اصالح و ساماندهی این دو قانون را می طلبد.«

بخش کش��اورزی می تواند در فرآیند توسعه 
اقتصادی ایران نقش بی نظیری داش��ته باشد؛ 
موقعیت ممتاز جغرافیایی و تنوع آب و هوایی 
ایران برای کاش��ت محص��والت مختلف بخش 
کشاورزی، وجود نیروی کار مناسب در روستاها 
و مراک��ز تولی��د، وج��ود نی��روی تحصیلکرده 

کاف��ی در رش��ته های مرتب��ط با کش��اورزی، 
وجود مزیت های نس��بی خ��دادادی در زمینه 
محصوالت با ارزش��ی از قبیل زعفران، پس��ته، 
گیاه��ان دارویی، محص��والت صنایع غذایی و 
صنای��ع دس��تی مرتبط با بخش کش��اورزی و 
نظای��ر آن از جمله مزیت ه��ای موجود بخش 
کشاورزی ایران است و مشکالتی نظیر کمبود 
آب، مصرف بیش از حد نهاده های ش��یمیایی 
و تولی��دات غیرارگانیک از جمله مش��کالت و 

محدودیت های این بخش به شمار می آیند. 
اهمیت بخش کش��اورزی در اقتصاد کش��ور 
تا آنجاس��ت که هف��ت قل��م از 10 قلم عمده 
محص��والت واردات��ی به کش��ور با ارزش��ی در 
حدود 15میلی��ارد دالر را در س��ال های اخیر 
محص��والت کش��اورزی نظی��ر گن��دم، ذرت، 
برنج، کنجاله س��ویا و نظایر آن تش��کیل داده 
اس��ت و در مقابل در کش��وری مانن��د آمریکا 
ح��دود 25درصد از ارزش ص��ادرات مربوط به 
محصوالت بخش کش��اورزی اس��ت و در عین 
ح��ال بودج��ه تحقیقات بخش کش��اورزی در 
این کش��ور رقمی بال��غ بر 300میلی��ارد دالر 
برآورد می شود. براساس آمارهای وزارت جهاد 
کشاورزی درحال حاضر سهم بخش کشاورزی 

در تولید ناخالص داخلی 13درصد است. 

قائم مق��ام وزی��ر راه و شهرس��ازی در ام��ور 
بین الملل با اشاره به قرارداد شرکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران با کمپانی ATR گفت: 
در س��ال 2017 ، ای.تی.آر 9 فروند هواپیما به 
ایران ایر تحویل می دهد که چهار فروند آن این 

هفته وارد کشور می شود. 
اصغر فخریه کاش��ان با اعالم این خبر به ایرنا 
گفت: خلبانان و متخصصان ایران ایر هم اکنون 
در تولوز فرانس��ه هس��تند تا با انج��ام فرآیند 

تحویل این هواپیماها تحویل ایران ایر شود. 
وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت ایرب��اس با توجه 
ب��ه قرارداد خود به ایران ایر تاکنون س��ه فروند 
هواپیم��ا به ایران ایر تحویل داده اس��ت، افزود: 
ایرباس امس��ال سه فروند دیگر هواپیمای نو به 
ایران ای��ر تحویل خواهد داد تا ب��ه تدریج وارد 

کشور شوند. 
قائم مق��ام وزی��ر راه و شهرس��ازی در ام��ور 
بین الملل درب��اره قرارداد ایران ای��ر با بوئینگ 
نیز گفت: ش��رکت بویینگ طب��ق قرارداد خود 
نخس��تین فروند از هواپیماهای خود را در سال 

2018 به ایران ایر تحویل می دهد. 
وی ادامه داد: شرکت بویینگ اخیراً پیشنهاد 
ک��رده بود که ی��ک فروند هواپیم��ای 777 به 
ایران ای��ر تحویل دهد که ما اعالم کردیم اگر از 
لحاظ فنی، مالی و حقوقی مورد قبول باش��د از 

آن استقبال می کنیم. 
فخریه کاش��ان با بیان اینکه ما مذاکرات خود 
را در خصوص تحویل ای��ن هواپیما با بویینگ 
آغاز کردیم، گفت: تمام مذاکرات ما با بویینگ 
با صمیمیت و صداقت انجام شد و اعالم کردیم 
ک��ه نمی توانیم از این هواپیما در ناوگان هوایی 
خ��ود اس��تفاده کنیم، ل��ذا مقرر ش��د تحویل 
هواپیماهای بوئینگ ب��ه ایران ایر طبق قرارداد 

از سال 2018 آغاز شود. 
گفتنی اس��ت با اجرایی ش��دن برجام و لغو 
تحریم های ظالمانه همزمان با سفر دکتر حسن 
روحانی اواخر سال 94 به پاریس، پیش قرارداد 
خرید 100 فروند هواپیمای ایرباس در فرانسه 
بین ایرب��اس و ایران ایر منعقد ش��د. با امضای 
نهایی ق��رارداد ایران ایر با ایرب��اس برای خرید 
100 فروند هواپیما در تهران نخس��تین فروند 
از هواپیماه��ای خریداری ش��ده اواخر دی ماه 
95 و پ��س از آن یک فرون��د هواپیمای 330 
در اسفندماه و یک فروند دیگر در فروردین ماه 

س��ال 96 وارد کش��ور ش��دند تا در مسیرهای 
داخل��ی و بین الملل��ی پروازهای خ��ود را آغاز 

کنند. 
همزمان ب��ا امضای ای��ن ق��رارداد، ایران ایر 
قرارداد دیگ��ری را با ش��رکت بویینگ آمریکا 
در ته��ران منعقد ک��رد تا از این ش��رکت نیز 
80 فروند هواپیما خریداری کند که نخس��تین 
فروند آن در س��ال 2018 ب��ه ایران ایر تحویل 
خواهد شد. در سومین قراردادی که ایران ایر با 
شرکت ATR زیرمجموعه ایرباس منعقد کرد 
 قرار ش��د از این ش��رکت 20 فروند هواپیمای 
72 نفره خریداری شود و قرار است چهار فروند 
آن تا اواخر اردیبهش��ت ماه امس��ال به ایران ایر 

تحویل شود. 
طبق قراردادی که ایران ایر با این سه شرکت 
تولیدکننده هواپیما منعقد کرده، مجموع بهای 
ای��ن 200 فروند هواپیما کمت��ر از 18 میلیارد 
دالر اس��ت که ایران ایر هم��ه آنها را به صورت 
اجاره به ش��رط تملیک خریداری کرده است تا 
همه این هواپیماها در مدت 15 سال آینده به 

تدریج وارد ناوگان هوایی ایران شود. 
طبق ای��ن قراردادها 15درص��د هزینه های 
این خرید توس��ط ایران ای��ر و 85درصد دیگر 
به صورت فاینانس خارجی تأمین خواهد ش��د 
ت��ا پس از پرداخ��ت تمام وجه آن اس��ناد این 

هواپیماها به نام ایران ایر صادر شود. 
در مجم��وع با ورود 200 فرون��د هواپیما به 
ناوگان هوایی ایران بیش از 50 هزار صندلی به 
ظرفیت ناوگان هوایی ایران ایر اضافه می شود و 
به گفته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، 
ب��ا این قراردادها بیش از 20 هزار ش��غل فقط 
در صنعت هوانوردی شامل امور فنی، خلبانی، 
مهمان��داری، مهندس��ی و تعمی��رات ایج��اد 
می شود و ده ها هزار شغل غیرمستقیم دیگر در 
زمینه های بازرگانی، گردش��گری و امور وابسته 
ب��ه آنها و همچنین خدمات متعدد حمل و نقلی 

در مبدا و مقصد شکل می گیرد. 
آخوندی اف��زود: در ای��ن قرارداده��ا افزون 
بر خری��د هواپیما، موضوع ه��ای دیگری چون 
آموزش خلبان��ان و تعمیر و نگهداری، حمایت 
 ،)ATR( از توس��عه خدم��ات ناوبری هوای��ی
عملیات فرودگاهی و هواپیمایی، انتقال فناوری 
و هماهنگی مقررات رگوالتوری گنجانده شده 

است. 

 ATR 4 فروند هواپیمای 
این هفته تحویل ایران ایر می شود

مرکز پژوهش های مجلس با بررسی 13 قانون حوزه کشاورزی ایران اعالم کرد

قوانین کشاورزی نیاز به بازنگری و اصالح دارند
یادداشت

ریشه بی برنامگی

اقتص��اد ی��ک مس��ئله اساس��ی در کنش های سیاس��ی 
اس��ت. اینکه یک سیاس��تمدار چه رویه ای را در مواجهه با 
مطالب��ات اقتص��ادی مردم، معیش��ت آنان و خواس��ته های 
بخش خصوص��ی در پیش می گیرد، در میزان اقبال مردم به 
او، نق��ش تعیین کنن��ده ای دارد. این در حالی اس��ت که در 
دوره تبلیغات انتخاباتی سیاستمداران برای جلب نظر مردم 
بیش از ارائ��ه برنامه به بیان اهداف می پردازند و به اصطالح 
به مردم وعده می دهند که چه می کنند اما درباره چگونگی 

سخنی در بین نیست. 
به ط��ور خالصه می توان گفت ریش��ه اصل��ی عدم وجود 
برنام��ه در گفته های نامزدهای انتخاباتی، عدم وجود احزاب 
کارآمد در فضای سیاس��ی کش��ور اس��ت. در هر جامعه ای، 
اگر احزاب سیاس��ی، مطلع و آگاه، ب��ا نیروهای زبده و عالم 
حضور داش��ته باش��ند و اگر این احزاب تقویت ش��وند، در 
تم��ام زمینه ها امکان ارائه برنامه وجود دارد که یکی از این 

زمینه ها، اقتصاد است. 
درواق��ع زمانی که اح��زاب فعالیت کنند، م��ردم به  جای 
رأی دادن به وعده ها بیش��تر ب��ه برنامه ها رأی می دهند. در 
برنامه یک نام��زد انتخاباتی به اینکه چقدر به حضور بخش  
خصوصی اهمیت داده می شود، شغل به عنوان یک ضرورت 
اجتماعی و اقتصادی چگونه دیده  ش��ده و چه راه هایی برای 
ایجاد آن دنبال می شود و محل مصرف یارانه های دولتی در 
اقتصاد چیست، پاسخ داده می شود.  تجربه دیگر کشورهای 
جهان نش��ان می دهد وجود احزاب کارآمد نقش بسزایی در 
اعالم برنامه های اقتصادی ایفا می کند. مردم در کش��ورهای 
مختلف به حزب رأی می دهند نه به ش��خص. کش��ورهای 
اس��کاندیناوی، آلمان، فرانسه و ژاپن از کشورهای نمونه در 
این زمینه هستند که احزاب کارآمد در آن فعالیت می کنند. 
برنامه های اقتصادی احزاب مختلف در این کشورها مشخص 
است و تفاوت هایی که هر نامزد اعمال می کند فارغ از پایه و 

اساسی نیست که برنامه ها بر آن استوار شده است. 
در ای��ران چه در انتخاب��ات پارلمانی و چ��ه در انتخابات 
ریاست جمهوری به دلیل عدم وجود احزاب کارآمد و شکل 
نگرفتن احزاب توسعه ای مش��کل بی برنامگی یا عدم وجود 
برنامه مطرح اس��ت. ای��ران مراحل ابتدایی توس��عه را طی 
می کند. از این  جهت احزاب کارآمد سیاس��ی که برنامه های 
اقتصادی روشن و مشخصی را در برهه انتخابات مطرح کنند 
نداریم. اما نباید ناامید بود. باید به شکل گیری احزاب کمک 
کرد تا این روند در آینده اصالح ش��ود. ش��کل گیری احزاب 
کارآم��د در جامعه بدون کمک همه م��ردم و دغدغه مندان 
اقتصاد ممکن نیس��ت. س��رعت گرفتن روند توسعه و طرح 
برنامه ه��ای اقتصادی در س��ایه ش��کل گیری احزاب ممکن 
اس��ت. در این وضعی��ت میزان توجه یک نام��زد به جایگاه 
هر ی��ک از بخش های اقتصاد از جمل��ه بخش  خصوصی، با 
حدس و گمان همراه نیست، بلکه برنامه های شفاف گویای 
عملکرد اقتصادی هر یک از کنش��گران سیاس��ی است و در 
نهایت، میزان تحقق هر برنامه مورد بررسی قرار می گیرد. 
منبع: پایگاه خبری اتاق تهران

خبر

رئیس کل گمرک ایران: 
گمرک در دولت الکترونیک رتبه اول را 

کسب کرد
رئیس کل گمرک ای��ران از افزایش درآمدهای گمرکی و 
افزایش 50درصدی کش��فیات کاالی قاچاق توسط گمرک 
به عن��وان دو دس��تاورد مه��م دول��ت الکترونی��ک در دوره 
یازدهم ریاس��ت جمهوری خبر داد و گفت: گمرک در دولت 
الکترونیک رتبه اول را کس��ب کرد و به عنوان دس��تگاه برتر 

در اقتصاد مقاومتی معرفی شد. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری گمرک، مس��عود کرباس��یان در 
برنامه تهران 20 درباره قاچاق از مبادی رس��می بیان کرد: 
قبل از دول��ت یازدهم حجم واردات قاچاق کاال 25 میلیارد 
دالر ب��ود، ام��ا در حال حاضر این رقم ب��ه 12 میلیارد دالر 
رسیده است و باید دید این موضوع تنها کاالی قاچاق است 

یا آمار و ارقام اختالفی؟ 
 رئیس کل گمرک گفت: مس��افری که خودش بار را وارد 
کش��ور می کند و در آمار گمرکی منظور نمی شود آیا قاچاق 

تلقی می شود یا نه؟ 
 ب��ه گفته وی، س��االنه 17 میلیون مس��افر وارد کش��ور 
می شوند و بالغ بر 40 میلیون نفر به مناطق آزاد می روند که 
همه اینها کاال همراه خودشان وارد می کنند، اما این در آمار 

گمرک قاچاق تلقی نمی شود. 
کرباس��یان همچنین با اش��اره به کاالهایی که به صورت 
رس��می تحت رویه های مختلف ته لنج��ی و بازارچه ای وارد 
می شوند، اظهار داشت: رقم این واردات 9 میلیارد است، اما 

در آمار به صورت رسمی منظور نمی شود. 
وی عنوان کرد: میزان کاالیی که از مبادی رس��می تخلف 
می شود حدود 700 میلیون دالر در طول یک سال است. 

کرباسیان گفت: 16درصد کاالهای وارداتی مصرفی است، 
یعن��ی از 43 میلی��ارد دالر، 6 میلی��ارد دالر کاالی مصرفی 

است. 
وی ب��ه کاالهای ممنوعه ای که لیس��ت آن را دولت اعالم 
کرده اس��ت اش��اره کرد و افزود: 500 میلی��ون دالر از آن 
متعل��ق به کاالهای تجمالتی اس��ت که ممکن اس��ت وارد 

کشور شود. 
کرباس��یان در خص��وص واردات میوه ه��ای قاچاق گفت: 
شاید زمانی این قاچاق انجام می شد مثل زمانی که گشایش 
اعتباری نداش��تیم، کاالی مس��تقیم وارد نمی ش��د، حمل 
مس��تقیم به بن��ادر اصلی وجود نداش��ت و از راه های فرعی 
مانن��د بازارچه ه��ای مرزی یا به صورت ملوان��ی این ارتباط 
ش��کل می گرف��ت، ام��ا در حال حاض��ر، ما از مبدأ کش��ور 
فروشنده کنترل می کنیم یعنی گواهی مبدأ از کشور اصلی 
گرفته می ش��ود، کش��تی به ما مانیفس��ت می دهد و اسناد 
الکترونیکی به ما می رس��د. همچنین ش��رکت های بازرسی 
کاال، ب��ار را بازرس��ی می کنند چون م��الک ارز و پرداخت 
استاندارد است، ثبت س��فارش می شود و گواهی استاندارد، 
گواهی قرنطینه، گواهی بهداشت و کارت بازرگانی می گیرد 

که اینها همه از مبادی رسمی انجام می شود. 
وی تصریح کرد: عامل انسانی به حداقل خودش رسیده و 

کنترل خیلی دقیق تر شده است. 
رئی��س کل گمرک تأکید کرد: در پایان س��ال گذش��ته 
اتحادیه حمل ونقل بین المللی جاده ای ایرو که در ژنو است، 
ایران را به عنوان تنها کش��وری که توانس��ته سیستم تیر را 

کامل الکترونیکی کند معرفی کرد. 
 وی اضاف��ه کرد: به طور مثال کامیونی که از اروپا حرکت 

می کند تمام اطالعاتش در اختیار ما قرار می گیرد. 
کرباس��یان ادامه داد: گمرکات با هم یک پیمان نوش��ته 
و نانوش��ته دارند که در کنوانس��یون های بین المللی است و 
یک س��ازمان غیر  از س��ازمان جهانی گم��رک داریم که هر 
کش��وری تخلفاتش را به آنها اعالم می کن��د، برای نمونه از 
کش��ور آسیای جنوب شرقی در پوشش ترانزیت آهن قراضه 
پیش س��از مواد مخدر وارد می شد که تا قبل از این سیستم 
در سال 91 کشف 15 کیلوگرم را داشتیم و در سال 94 این 

کشفیات به 300 تن رسیده بود. 
به گفته وی، در حال حاضر با کش��ورهای همجوار دروازه 
مش��ترک داریم که اس��ناد ب��ه ص��ورت الکترونیکی گرفته 
می ش��ود، به همین علت س��ازمان جهانی گمرک، ایران را 

موفق ترین کشور در این زمینه معرفی کرده است. 
رئیس کل گمرک افزود: س��ازمان رایلو  )سازمان جهانی 
گمرک( در س��ه ماه گذشته ایران را به عنوان سومین کشور 
برخوردکنن��ده با تخلفات و قاچاق به همه دنیا معرفی کرده 

است. 
وی با اش��اره به عملکرد گمرک بیان داش��ت: گمرک در 
س��ال 2017 عملکرد بهتری داشته است، با توجه به اینکه 

سال 2016 در زمینه لجستیک توانست موفق عمل کند. 
کرباس��یان اضافه کرد: گمرک س��ال گذش��ته در اجرای 
اقتصاد مقاومتی س��ازمان برتر شده بود. همچنین در اجرای 
فرمان مقام معظم رهبری این افتخار را داریم که در اقتصاد 
مقاومتی موفق و سازمان برتر بوده ایم و امسال هم حتماً این 

موضوع را اجرایی خواهیم کرد. 

امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان 
مدیریت صنعتی و سازمان ملی بهره وری ایران

در راس��تای تحقق اهداف و سیاس��ت های ارتقای س��هم 
بهره وری در رشد اقتصادی کشور، سازمان مدیریت صنعتی 
و س��ازمان ملی بهره وری ایران تفاهم نامه  مش��ترکی منعقد 
کردند.  ب��ه گزارش س��ازمان مدیریت صنعت��ی، از اهداف 
ای��ن تفاهم نامه می توان به توس��عه  همکاری های مش��ترک 
در زمین��ه  تبادل دانش، اطالع��ات و داده های مورد نیاز در 
زمینه های مش��اوره ای، آموزش��ی و تحقیقاتی در راس��تای 

ارتقای بهره وری و تعالی سازمانی اشاره کرد. 
بر پایه این گزارش، برگزاری دوره های آموزشی مشترک و 
اجرای پروژه های مشاوره ای، تحقیقاتی و کاربردی مورد نیاز 
کش��ور با موضوع بهره وری و تعالی سازمانی، از دیگر اهداف 
تفاهم نامه مذکور اس��ت.  براس��اس این تفاهم نامه، سازمان 
مدیری��ت صنعت��ی درباره اج��رای پروژه ه��ای خودارزیابی 
س��ازمان ملی بهره وری ایران و دستگاه های اجرایی کشور، 
آموزش نیروی انس��انی متخص��ص، برنامه ری��زی و اجرای 
دوره های آموزش��ی مش��ترک در زمینه به��ره وری و تعالی 
سازمانی و صدور گواهینامه مشترک با طرف دیگر همکاری 
خواهد کرد.  بر همین اس��اس، سازمان ملی بهره وری ایران 
در خصوص اعتباردهی به جایزه ملی تعالی سازمانی، اجرای 
برنامه ها و پروژه های آموزش��ی، اجرای طرح ها و پروژه های 
مش��اوره ای و پژوهش��ی در حوزه ه��ای به��ره وری و تعالی 

سازمانی با سازمان مدیریت صنعتی همکاری می کند. 
ای��ن تفاهم نامه با امض��ای مدیرعامل س��ازمان مدیریت 
صنعتی و رئیس سازمان ملی بهره وری ایران، بین دو طرف 

مبادله شد. 



رئی��س کل بانک مرک��زی اعالم 
کرد که میزان کفایت س��رمایه مورد 
نظ��ر بانک مرکزی در گام نخس��ت، 

8 درصد تعیین شده است. 
ام��روز«  »فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 
ولی اهلل س��یف روز گذشته در آیین 
رونمای��ی از روش نوی��ن پرداخ��ت 
موبایلی )NFC( بر اصالح س��اختار 
ترازنامه ه��ای بانک ه��ا و ش��فافیت 
صورت ه��ای مالی آنه��ا تاکید کرد 
و گف��ت: گام نخس��ت در اص��الح 
س��اختار ترازنامه بانک ها به کفایت 
س��رمایه آنها مربوط می شود و الزم 
اس��ت بانک ها در این زمینه خود را 
ب��ا معیارهای بین الملل��ی هماهنگ 

کنند. 
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: 
بانک مرک��زی در مرحله اول، میزان 
کفایت س��رمایه را 8 درص��د تعیین 
ک��رده اس��ت. بی توجه��ی ب��ه این 
موضوع باع��ث افزایش ریس��ک در 
فعالیت بانک ها می ش��ود و در نتیجه 
برای  بین المللی  ب��زرگ  بانک ه��ای 
همکاری و تعامل با بانک های ایرانی 

رغبتی نخواهند داشت. 
نس��بت کفایت س��رمایه از حاصل 
مجموع  به  پای��ه  سرمايه  تقسيم 
دارایی ه��ای موزون شده به ضرايب 
ریس��ک برحسب درصد ب��ه دس��ت 
می آید که برای نخستین بار کمیته 
بال در سال 1988 آن را مطرح و به 

بانک های دنیا معرفی کرد. 

فاصله بانک ها با استانداردهای 
بین المللی، مانع استفاده از 

ظرفیت برجام
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به 
هدف برجام در رفع تمام تحریم های 
هسته ای عنوان کرد: برجام توانست 
ب��ه هدف اصلی پیش بینی ش��ده در 
رف��ع کام��ل تحریم های هس��ته ای 
دس��ت یاب��د؛ ام��ا متأس��فانه نظام 
بانکی ب��ه دلیل اجرا نش��دن برخی 
نتوانسته  بین المللی  اس��تانداردهای 
اس��ت از تمام ظرفیت ایجاد شده در 

پسابرجام بهره ببرد. 

س��یف گف��ت: بانک ه��ا بای��د ب��ا 
بین المللی،  اس��تانداردهای  اج��رای 
ش��فافیت در صورت ه��ای مال��ی و 
دس��تور العمل های مربوط به مبارزه 
با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، 
زمینه گس��ترش روابط کارگزاری را 

بیش از پیش فراهم آورند. 
وی تقویت بعد نظارتی مقام ناظر 
بانک ها و موسس��ات اعتب��اری را با 
تدوین نظام نوین نظارتی مورد اشاره 
ق��رار داد و گفت: در این نظام نوین، 
بانک ه��ا رتبه بن��دی و ریس��ک های 
محتمل هر یک از آنها تعیین خواهد 
ش��د و بای��د بانک ها در این مس��یر 
همکاری های الزم را با بانک مرکزی 

داشته باشند. 

لزوم درآمدزایی بانک ها از 
بانکداری نوین 

رئی��س ش��ورای پ��ول و اعتب��ار 
با اش��اره به آغ��از اج��رای پرداخت 
موبایل��ی در نظ��ام بانکی کش��ور از 
اردیبهش��ت ماه تأکید ک��رد: در دنیا 
فروش خدم��ات بانکی به عنوان یک 
اص��ل پذیرفته ش��ده درحالی که در 
ایران ارائ��ه خدمات بانک��ی در حد 

رایگان انجام می شود. 
س��یف افزود: الزم اس��ت بانک ها 
ضمن گس��ترش خدم��ات بانکداری 
الکترونیکی، به موضوع درآمدزایی از 

این طریق توجه کنند. 
س��یف که در گردهمایی رؤس��ای 

ش��عب، مناطق، حوزه ه��ا و مدیران 
س��خن  پارس��یان  بان��ک  س��تادی 
می گف��ت، ب��ا اش��اره ب��ه ش��رایط 
یازدهم  ابت��دای دول��ت  اقتص��ادی 
تصریح کرد: دولت یازدهم در حالی 
زمام  امور کش��ور را در دست گرفت 
که ش��رایط نامناسب اقتصادی، بازار 
ارز متالطم و ت��ورم باالی 40درصد 
را  اقتصادی  قدرت پیش بینی پذیری 
از فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 

سلب کرده بود. 
ب��ا  خوش��بختانه  اف��زود:  وی 
تالش ه��ای مجموعه دول��ت و نظام 
بانکی با ایجاد ثبات اقتصادی زمینه 
تح��رک، پویایی و رونق اقتصادی در 
کش��ور ایجاد و دستاوردهای بزرگی 
حاص��ل ش��د، ضم��ن آنکه بع��د از 
26 سال به تورم تک رقمی و رشد دو  

رقمی دست پیدا کردیم. 
رئی��س ش��ورای پول و اعتب��ار ب��ا 
نظ��ام  برش��مردن محدودیت ه��ای 
بانک��ی تصری��ح کرد: ش��بکه بانکی 
باید به موضوعات��ی همچون  »عدم 
تع��ادل درآم��د - هزین��ه«،  »عدم 
تع��ادل دارایی - بده��ی«،  »اجرای 
بانک��ی  مال��ی  اس��تانداردهای 
بین الملل��ی« و  »تبیی��ن و عملیاتی 
ک��ردن اقدامات در زمین��ه مبارزه با 
پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم« 
توجه ویژه و خاصی داش��ته باش��د، 
زی��را روابط کارگزاری ب��ا بانک های 
ب��زرگ بین المللی با رف��ع این قبیل 

محدودیت ها و اجرای اس��تانداردها، 
گسترش خواهد یافت. 

س��یف در خصوص معضل رقابت 
ناسالم برخی بانک ها و تبعات منفی 
آن برای اقتصاد کش��ور خاطرنشان 
کرد: نظام بانکی باید از رقابت ناسالم 
خودداری و به مصوبات شورای پول 
و اعتب��ار و بان��ک مرک��زی مقید و 
پایبند باشد و در این زمینه نیز بانک 
مرکزی با تمام توان برای سالم سازی 

رقابت بانک ها تالش خواهد کرد. 
وی درب��اره عدم تع��ادل  »درآمد 
– هزین��ه« و  »دارای��ی – بده��ی« 
در بانک ه��ا و اقدامات انجام ش��ده 
وضعیت  اگرچ��ه  کرد:  خاطرنش��ان 
نظ��ام بانک��ی در این زمینه نس��بت 
به گذش��ته بهتر ش��ده است، لیکن 
تا وضعیت ایده آل فاصله وجود دارد 
و بانک ه��ا بای��د برای ایج��اد تعادل 
در موضوع��ات  »درآم��د- هزینه« و  
»دارای��ی – بدهی« تمام تالش خود 

را به کار گیرند. 
رئیس کل بانک مرکزی به موضوع  
دارایی ه��ای  و  مع��وق  »مطالب��ات 
منجم��د نظام بانکی« اش��اره کرد و 
گفت: دارایی منجمد بانک ها در سه 
بخش  »مطالب��ات معوق«،  »طلب 
از دولت« و  »دارایی های غیرمالی« 
جای گرفته است، ضمن آنکه حجم 
مطالبات معوق و دارایی های منجمد 

در نظام بانکی باالست. 
س��یف با تأکید بر اینک��ه بانک ها 

باید با تدبیر، اقدام های الزم را برای 
وص��ول مطالبات با رویک��رد اصالح 
س��اختاری عملی کنن��د، ادامه داد: 
نق��د کردن دارایی های غیرمالی و به 
گردش درآوردن این دارایی ها نکته 
مهمی اس��ت که بای��د مدنظر نظام 

بانکی قرار گیرد. 

25 درصد نقدینگی کشور در 
اختیار غیرمجازها بود

س��یف ب��ا قدردان��ی از همکاری 
بانک پارس��یان در موض��وع انحالل 
مؤسس��ه غیرمج��از ثامن الحجج و با 
اش��اره به مبارزه قاطع بانک مرکزی 
با ش��کل گیری و فعالیت موسس��ات 
غیرمج��از گف��ت: در س��ال 1392 
براساس آمارها 25 درصد از نقدینگی 
کشور در موسسات اعتباری غیرمجاز 

وجود داشت. 
رئی��س کل بانک مرک��زی اظهار 
داش��ت: این شرایط نامس��اعد برای 
بانک مرکزی قاب��ل تحمل نبود و با 
تالش و احساس مسئولیت این بانک 
به میزان قابل توجهی نسبت به رشد 
بی رویه آنها اقدام و روند س��اماندهی 
آنها تسریع شد.  گفتنی است روش 
 )NFC(  نوی��ن پرداخت موبایل��ی
خدم��ت نوین بانکی اس��ت. در این 
خدمت جدید، فرآیند کشیده شدن 
کارت بانک��ی با نزدیک ش��دن تلفن 
یا ساعت هوش��مند به پایانه فروش  
به  )POS( شبیه س��ازی می ش��ود. 
تعبی��ری دیگ��ر، ب��رای پرداخت با 
اس��تفاده از ابزار هوشمند تنها کافی 
اس��ت ابزار هوش��مند خود یا همان 
گوشی تلفن همراه را به پایانه فروش 
یا دس��تگاه خودپرداز نزدیک کرد و 

پرداخت خرید را انجام داد. 
براس��اس این گزارش، رئیس کل 
بانک مرک��زی در مراس��م رونمایی 
از روش نوی��ن پرداخ��ت موبایل��ی  
)NFC( از دست  اندرکاران فعال این 
خدم��ت در اداره نظام های پرداخت 
بان��ك مرك��زی و ش��رکت خدمات 
انفورماتی��ک با اهدای ل��وح، تقدیر 

کرد. 

:)NFC( رئیس کل بانک مرکزی در رونمایی از روش نوین پرداخت موبایلی

حداقل کفایت سرمایه بانک ها 8 درصد است

آماره��ای رس��می بان��ک مرکزی 
نش��ان می ده��د حج��م نقدینگی از 
پایان س��ال ۹۲ تا پای��ان بهمن ۹۵ 
حدود 107درصد رش��د کرده است، 
اما آی��ا این رش��د طبیعی اس��ت و 
در آین��ده باعث بروز تورم ش��دید و 

ملتهب شدن بازارها نخواهد شد؟ 
به گزارش پایگاه خب��ری اتاق ایران، 
افزای��ش حج��م نقدینگ��ی در نتیجه 
بی انضباطی پولی و مالی خطری جدی 
برای اقتصاد کش��ور به ش��مار می آید؛ 
به ویژه اگ��ر این نقدینگی بر اثر افزایش 
پایه پولی به عن��وان پمپاژ پول پرقدرت 
صورت گرفته باش��د، چراکه نقدینگی 
مهم ترین متغیر پولی است و هم اکنون 
در ایران نهادهای منتشر کننده نقدینگی 
عبارتن��د از بانک مرک��زی و بانک ها و 
مؤسس��ات اعتباری غیربانک��ی. اجزای 
تشکیل دهنده نقدینگی نیز عبارت است 
از کل سپرده های بخش غیردولتی نزد 
بانک ها و مؤسسات اعتباری و اسکناس 

و مسکوک نزد اشخاص. 
بان��ک مرکزی می گوید س��هم پایه 
پولی از نقدینگی در س��ال ۹1بالغ بر 

۲7.6درصد ب��وده که در پایان دی ماه 
سال گذش��ته به 17.3درصد رسیده 
اس��ت، البته آمارهای این نهاد رسمی 
نش��ان می ده��د دول��ت یازده��م در 
مقاطعی از س��ال های اخی��ر با هدف 
خ��ارج ک��ردن بخش ه��ای اقتصادی 
گرفتار رکود، پایه پولی را افزایش داده 
است. با این حال افزایش نقدینگی در 
دول��ت یازدهم همراه ب��ا کاهش نرخ 
تورم بوده اما بیم آن می رود در آینده 
در نتیج��ه بی انضباطی احتمالی برای 
ایجاد رش��د اقتصادی تصنعی توسط 
دول��ت، نقدینگی به س��مت بازارهای 
واسطه گرا نظیر طال، سکه، ارز و حتی 
مسکن کشیده شود و نتیجه آن تکرار 

دوران رکود توأم با تورم باشد. 
جمش��ید پژویان، اقتص��اددان در 
اظهارنظ��ری می گوید: اگ��ر افزایش 
نقدینگی به تورم شدید منجر نشده، 
به این دلیل است که در دست مردم 
قرار نگرفته و مردم در سال گذشته 
از توانای��ی خرید پایین��ی برخوردار 
بودند. وی تصریح کرد: کنترل تورم 
مبنی بر سیاست های نقدینگی است 

و افزای��ش نقدینگ��ی عامل��ی بالقوه 
در ح��وزه فزونی یافتن تورم اس��ت 
و الزامی ن��دارد افزایش نقدینگی به 

سوی تقاضای بالفعل حرکت کند. 

حبس نقدینگی در بانک ها
بالغ بر 10۵۹هزار میلیارد تومان از 
کل نقدینگی کشور در پایان بهمن ماه 
س��ال گذشته نزد بانک ها حبس شده 
و شکل ش��به پول را دارد به نحوی که 
آمارهای بانک مرکزی نشان از آن دارد 
که تنه��ا 1۵۲هزار میلی��ارد تومان از 
نقدینگی به صورت پول در دست مردم 
اس��ت و باقی آن شامل س��پرده های 
غیردی��داری بخ��ش غیردولت��ی نزد 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
است.  سیاست پولی دولت یازدهم در 
باال نگه  داشتن نرخ سود سپرده های 
بانکی نس��بت به نرخ تورم رس��می 
باعث شده تا مردم سپرده های خود 
را نزد بانک ها س��پرده کنند و البته 
ب��ه قیمت افزایش هزینه تمام ش��ده 
تس��هیالت بانک��ی ب��رای بنگاه های 
بانک  احتمال��ی  تدبی��ر  اقتص��ادی. 

مرک��زی و دول��ت در کاه��ش نرخ 
س��ود س��پرده های بانکی از یک سو 
و افزایشی ش��دن نرخ تورم از سوی 
دیگر، زنگ خطری است که می توان 
نقدینگی حبس  مهاج��رت  پدی��ده 
شده در بانک ها در قالب شبه پول به 
س��مت بازارهایی همچون طال، ارز و 

مسکن و حتی خودرو را رقم بزند. 

دو روایت از نرخ رشد نقدینگی
مناقشه بر س��ر نرخ رشد نقدینگی 
در چهار سال دولت یازدهم نسبت به 
هشت س��ال قبل از آن محل مناقشه 
اس��ت، به گونه ای که دولت می گوید 
رش��د نقدینگ��ی در دول��ت یازدهم 
۲۵درص��د بوده و ای��ن رقم در دولت 
قبلی ۲8درصد بوده اس��ت. منتقدان 
دولت ام��ا به اس��تناد آمارهای بانک 
مرکزی می گویند متوس��ط نرخ رشد 
نقدینگ��ی در دولت قبل ۲4.6درصد 
ب��وده و کمت��ر از دولت فعل��ی. این 
مناقشه البته در حالی صورت گرفته 
ک��ه دولت و بانک مرکزی نرخ رش��د 
نقدینگ��ی در س��ال ۹۲را ب��ه دولت 

قب��ل نس��بت می دهن��د و منتقدان 
آن را می��راث دولت فعل��ی. افزون بر 
اینکه حجم اس��کناس و مسکوک در 
دس��ت اش��خاص در پایان سال ۹1 
بیش از ۲۵درصد برآورد ش��ده و در 
پایان بهمن س��ال گذش��ته به حدود 
6درصد رس��یده اس��ت. کارشناسان 
و فع��االن اقتصادی البته نس��بت به 
هدایت نش��دن نقدینگی به س��مت 
بخش های مولد و اش��تغال زا هشدار 
می دهند. س��وال ج��دی پیش  روی 
دول��ت آینده این اس��ت ک��ه چگونه 
تومانی  میلیارد  1۲00هزار  نقدینگی 
را به گونه ای هدای��ت کند که نتیجه 
آن رونق پایدار فعالیت های اقتصادی 
و نه انباشت آن در پشت باجه بانک ها 
باش��د. تدبیر احتمالی برای مدیریت 
نقدینگی انباش��ت شده در بانک ها به 
س��مت بخش های مولد اقتصادی در 
چهار سال آینده سرنوشت ساز خواهد 
بود؛ همچنان که رش��د نقدینگی در 
چهار سال گذش��ته به همه انتظارها 
برای حرکت مس��تمر چرخ اقتصادی 

کشور پایان نداد. 

هراس از بیداری غول نقدینگی

لزوم  گذار از اقتصاد بانک محور به 
بازار محور

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بیش از ۹0 درصد تأمین 
مالی در اقتصاد کش��ور در حال حاضر از طریق شبکه بانکی انجام 
می ش��ود و این در عمل مش��کالتی را ایجاد کرده اس��ت. بر این 
اس��اس، تقویت تأمین مالی بازار محور از طریق بازارهای سرمایه و 
بدهی ضرورت دارد.  به گزارش روابط عمومی پژوهش��کده پولی و 
بانکی، علی دیواندری که در مراسم پنجمین جشنواره دانش بانک 
تجارت حضور یافته بود ضمن تجلیل از اس��اتید برتر، با تأکید بر 
ظرفیت های اقتصادی باالی کشور، افزود: جمهوری اسالمی ایران 
در ح��ال حاضر هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا به ش��مار می رود و 
برخورداری از رتبه نخست ذخایر گازی، رتبه چهارم منابع نفتی، 
رتبه پانزدهم جاذبه های گردش��گری و رتبه دهم جهانی از لحاظ 
منابع معدنی، از جمله مهم ترین پتانس��یل های اقتصاد ملی برای 
توسعه و پیشرفت است.  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره 
به سهم بس��یار باالی بانک ها در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی 
کش��ور، گفت: نظام بانکی کش��ور ایران بانک محور اس��ت. به این 
معنی که عمده تأمین مالی اش��خاص حقیقی و حقوقی توس��ط 
شبکه بانکی انجام می شود. به نحوی که براساس برخی تخمین ها، 
۹1 درصد تأمین مالی به صورت مستقیم توسط شبکه بانکی انجام 
می ش��ود و صرفاً ۹ درصد به بازار سرمایه مرتبط است. این مسئله 
منجر ش��ده فشار سنگینی بر ش��بکه بانکی جهت پاسخگویی به 

نیازهای گسترده تأمین مالی وارد شود. 
وی افزود: این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا بازارهای 
سرمایه و بدهی نیز همانند بازار پول در تأمین مالی نقش اساسی 
دارن��د. به طور خاص، بازار بدهی ظرفیت ه��ای بالقوه فراوانی دارد 
ک��ه می ت��وان از آن، جهت تأمین مالی اس��تفاده ک��رد. به عنوان 
مثال، ش��رکت های بزرگ و معتبر می توانند با مراجعه مستقیم به 
بازار بدهی و انتش��ار اوراق به��ادار به تأمین مالی بپردازند.  رئیس 
پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی 
بانک ه��ا و نقش آن در اقتصاد کش��ور، گفت: با توجه به توفیقات 
قابل توجه بانک مرکزی و شبکه بانکی در توسعه ابزارهای مبتنی 
بر بانکداری الکترونیک در س��ال های گذش��ته، س��هم اسکناس 
و مس��کوکات در معامالت و مبادالت پول��ی روزمره مردم کاهش 
چش��مگیری یافته اس��ت. بدون شک توس��عه خدمات بانکداری 
الکترونیک س��بب تس��هیل مبادالت و معامالت اقتصادی شده و 
هزینه ه��ای عملیاتی بانک ها را نیز )به دلیل کاهش نیاز به حضور 
فیزیکی در شعب( کاهش می دهد. نباید فراموش کرد که در حال 
حاضر بخش مهمی از درآمدهای بس��یاری از بانک های برجسته 
بین المللی صرفاً از محل کارمزد خدمات الکترونیکی تأمین می شود. 
دیواندری به وضعیت بانک ها در شرایط جدید اشاره کرد و گفت: 
نظام بانکی همراه با سایر بخش های اقتصاد )همراستا با توفیقات 
کش��ور در عرصه روابط بین المللی( از بن بست و تنگنا بیرون آمده 
و این مس��ئله برای بانک های ایرانی که در دوران تحریم مشکالت 
بس��یاری را تجربه کردند، امری کلیدی محس��وب می شود. عالوه 
بر این، کاهش تحریم های بانکی س��بب ش��د معام��الت ارزی و 
بین المللی ش��بکه بانکی که در گذشته به شدت کاهش یافته بود، 
مجددا احیا و به سطوح قابل قبول نزدیک شود.  این استاد دانشگاه، 
دس��تیابی به تورم تک رقمی پایدار، مهار نوسانات و ایجاد ثبات در 
بازار ارز، حرکت در راس��تای اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش نرخ 
ذخیره قانونی متناس��ب با شاخص های سالمت بانکی، جلوگیری 
از شناس��ایی و تقسیم سودهای موهومی، کاهش نسبت مطالبات 
غیرجاری و الزام به ذخیره گیری مناس��ب در رابطه با آنها، افزایش 
ش��فافیت از طریق الزام بانک ها به تهیه صورت های مالی منطبق 
بر IFRS، افزایش اقتدار بانک مرکزی، مقابله جدی با موسس��ات 
اعتباری غیرمجاز، انتش��ار منظم اطالعات اقتص��ادی، ارائه تقویم 
آماری جهت انتش��ار آمارهای اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، 
تقویت امنیت س��رمایه گذاری، هدایت منابع و سرمایه ها به سمت 
ظرفیت های خالی مانند س��رمایه در گردش بخش های تولیدی، 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و افزایش وام قرض الحسنه 

ازدواج را از مهم ترین اقدامات و موفقیت های نظام بانکی دانست. 
وی با ارائه آماری از ش��اخص های اقتصادی بی��ان کرد: اگر دو 
ش��اخص کلیدی اقتصاد کالن را نرخ رشد اقتصادی و رشد سطح 
عمومی قیمت ها )تورم( در نظر بگیریم، در چند سال اخیر شاهد 
بهب��ود همزمان ه��ر دوی آنها بوده ایم؛ به نحوی که از س��ه ماهه 
آخر س��ال ۹4 رشد اقتصادی مثبت ش��د و این وضعیت در سال 
۹۵ با سرعت بیشتری ادامه یافت. از منظر تورم نیز بانک مرکزی 
توانست پس از س��ال ها به تورم تک رقمی پایدار دست پیدا کند. 
انتظار می رود روند مثبت ش��اخص های کالن اقتصادی در س��ال 
۹6 نی��ز ادام��ه یابد.  رئیس پژوهش��کده پولی و بانک��ی در پایان 
به مس��ئله برنامه ه��ای آتی بانک مرکزی پرداخ��ت و تأکید کرد: 
مهم تری��ن برنامه های  بانک مرکزی در چهار س��ال آینده ش��امل 
حرکت به س��مت تولید و اش��تغال پایدار، هدایت منابع بانکی به 
س��مت فعالیت های مولد اقتصادی و تداوم حفظ تورم تک رقمی، 
زمینه سازی توس��عه روابط کارگزاری با بانک های معتبر خارجی، 
اجرای یکسان سازی نرخ ارز، استمرار حمایت از بنگاه های کوچک 
و متوسط، مدیریت هماهنگ نرخ سود در بازارهای پول و سرمایه 
و جلوگی��ری از ایجاد جنگ قیمتی، اصالح مدل های کس��ب وکار 
بانک ه��ا، تقویت همکاری های بانکی بین المللی، تقویت س��رمایه 
بانک ه��ا، کاهش بدهی های دولت به نظام بانکی و بازارپذیر کردن 
آنها، تقویت بازار بین بانکی و توسعه و ارتقای ساختارهای نظارتی 

در شبکه بانکی است. 

افت و خیز اندک بازار سکه و ارز
صراف��ان بازار ارز و طال نرخ ه��ر دالر آمریکا را 3.7۵8 تومان و هر 
قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.۲08.۲00 تومان تعیین کردند 
که نشان می دهد قیمت انواع سکه و ارز در نخستین روز هفته با افت و 
خیز اندکی مواجه شد و تنها هر پوند انگلیس 11 تومان کاهش یافته 
است. هر یورو در بازار آزاد تهران 4.181 تومان و هر پوند نیز 4.8۵4 
تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 66۲.۵00 تومان و هر ربع 
س��که 376.۵00 تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی ۲6۲.000 
تومان خرید و فروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 113.700 تومان 

قیمت خورد.
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دریچه

گزارش2

معاون ارزی بانک مرکزی از برقراری ارتباطات با بیش 
از 24۹ بانک بین المللی خبر داد

ایجاد دفتر دو بانک بین المللی در ایران
معاون ارزی بانک مرکزی با اعالم اینکه پس از برجام دو بانک 
بین الملل��ی در ایران دفتر ایج��اد کرده اند، از تقاضای بانک های 
خارجی برای تأسیس شعبه در کش��ورمان خبر داد.  غالمعلی 
کامیاب در گفت وگو با ایِبنا درباره تقاضای ایجاد دفتر یا ش��عبه 
توس��ط بانک های خارجی در ایران پسابرجام گفت: ووری بانک  
)WOORI BANK( کره جنوبی و همچنین بانک مس��قط 
دفت��ری در ای��ران بعد از برج��ام ایجاد کرده ان��د. در عین حال 
تقاضاهایی برای ایجاد ش��عبه بانک از سوی بانک های خارجی 
داش��ته ایم، البت��ه باید مجوزهایی در این زمینه از س��وی بانک 
مرکزی صادر ش��ود که این کار پ��س از ارائه مدارک الزم انجام 
خواهد شد.  معاون ارزی بانک مرکزی درباره برقراری ارتباطات 
بانک��ی ای��ران با بانک های خارجی در پس��ابرجام عن��وان کرد: 
ارتباطات بانکی بانک های ایرانی با بانک های خارجی و بین المللی 
بعد از برجام برقرار ش��ده اس��ت؛ این در حالی است که قبل از 
عملیاتی شدن برجام هیچ ارتباطاتی وجود نداشت، به خصوص 
با بانک های اروپایی و قادر به انجام پرداخت ها حتی در آسیا هم 
نبودیم.  وی با بیان اینکه تمام امکانات و تسویه های ما به چهار، 
پنج کشور خالصه می شد، تصریح کرد: ما فقط می توانستیم از 
این تعداد کشور درآمدهای نفتی خود را پس از صادرات دریافت 
کنیم و تنها از این طریق می توانس��تیم تسویه ها را انجام دهیم.  
عضو هیأت عامل بانک مرکزی افزود: اما برجام و اجرای آن باعث 
شد که بتوانیم در سایر کشورها هم پرداخت ها را انجام دهیم و 
بتوانیم منابعی را که در آن کش��ورها رسوب کرده بود به داخل 
منتقل کنیم. در حال حاضر هم با این کشورها که ارتباطات بانکی 
برقرار شده است، کار و از درآمدهای نفتی مان استفاده می کنیم.  
کامیاب با اعالم اینکه در حال حاضر سیس��تم بانکی کشورمان 
با بیش از ۲4۹ بانک در سراس��ر دنیا ارتباطات کارگزاری برقرار 
کرده اس��ت، عنوان کرد: پیش از برجام چنین ارتباطاتی برقرار 
نبود و در بین این بانک ها، بانک های بزرگ بین المللی هم دیده 
می ش��ود. البته هنوز محدودیت هایی وجود دارد و در برخی از 
کش��ورهایی که هنوز ارتباطات بانکی و کارگزاری برقرار نشده 
است با مشکالتی در پرداخت ها و... مواجهیم.  این مقام مسئول 
در نظام بانکی کشور در ارزیابی خود از روند برقراری ارتباطات 
بانکی ایران با بانک های س��ایر کش��ورها در بعد از برجام اظهار                                                                                                   
داشت: پیش از این ارتباطات تنها به حدود پنج یا شش کشور 
مح��دود می ش��د، بنابراین پرداخت ها به صورت غیر رس��می و 
پرهزینه بود، اما در حال حاضر بسیاری از پرداخت ها به راحتی 
و با هزینه های متعارف انجام می ش��ود و دیگر مجبور نیستیم 
با هزینه های داللی، کارگزاری و واس��طه گری غیر عادی انجام 

دهیم. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.7۵8دالر آمریکا

4.181یورو اروپا

4.8۵4پوند انگلیس

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

4۹۲.۵۵0مثقال طال

113.700هر گرم طالی 18 عیار

1.176.000سکه بهار آزادی

1.۲08.۲00سکه طرح جدید

66۲.۵00نیم سکه

376.۵00ربع سکه

۲6۲.000سکه گرمی

نرخنــامه

خــبرنامه
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در نخستین روز معامالت بورس اوراق بهادار 
تهران این هفته دماس��نج بازار سهام ۱۴ واحد 
رشد کرد و در رقم 8۰ هزار و ۱۴۰ واحدی قرار 
گرفت. در معامالت روز گذش��ته، پتروش��یمی 
مبی��ن با ۳۴ واحد تأثیر مثبت روی ش��اخص 
کل بیشترین نقش را در نوسانات دماسنج بازار 
س��هام بر جای گذاشت. در این نماد 8۷درصد 
از خریده��ا مرب��وط به س��هامداران حقوقی و 
مابقی ب��ه حقیقی ها اختصاص داش��ت و پس 
از ای��ن نماد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، 
معدن��ی و صنعتی گل گهر و پتروش��یمی جم 
بیش��ترین نقش را در نوس��انات ش��اخص کل 
داشتند. اما در طرف مقابل پتروشیمی پردیس 
با ۱۴ واحد تأثیر منفی در دماسنج بازار سهام 
سعی کرد نماگر بازار را به سمت پایین هدایت 
کند. همچنین گروه مپنا، پارس خودرو و سایپا 

نیز تأثیرات کاهشی در شاخص کل داشتند. 

فعاالن بازار سهام وارد فاز احتیاط شدند
روز ش��نبه بورس تهران در حالی معامالتی 
کم حج��م را ب��ه نظ��اره  نشس��ت که ب��ه نظر 
می رس��د پ��س از پای��ان یافتن مناظره س��وم 
انتخاب��ات  دوره  دوازدهمی��ن  کاندیداه��ای 
ریاس��ت جمهوری، فعاالن بازار سهام وارد فاز 
احتیاط شده اند و بیش��تر ترجیح می دهند در 
روزه��ای پی��ش رو نظاره گر معامالت باش��ند. 
دلی��ل این احتیاط از یک طرف این اس��ت که 

هیچ یک از کاندیداهای ریاس��ت جمهوری در 
مناظره های خود کوچک ترین اشاره ای به بازار 
س��هام نکرده اند و این مهم نشان از بی اهمیتی 
دماس��نج اقتصاد ایران در معادالت سیاسی و 
اقتصادی نامزدهای ریاس��ت جمهوری دارد. در 
این بین باید توجه داش��ت در تمام کش��ورها 
از ش��اخص های بازار س��هام به عنوان دماسنج 
اقتصاد یک کش��ور جهت ارزیابی کارشناسان 
و مردم برای بررسی وضعیت اقتصادی استفاده 
می شود و فراز و فرودهای آن مورد تحلیل قرار 
می گیرد. مطرح نبودن کارکردهای بازار سهام 
در مناظره ه��ا می تواند از جمل��ه عوامل اصلی 
دلسردی فعاالن بازار به روند آتی این بازار طی 
روزهای آینده باش��د. آن هم در ش��رایطی که 
بازار س��هام بیش از پیش به نقدینگی و توجه 

احتیاج دارد. 

با گروه های بازار سهام
روز گذشته در گروه خودرو اکثریت قریب به 
اتفاق نمادها با شرایطی کاهشی در قیمت پایانی 
و قیمت آخرین معامله مواجه شدند. نماد سایپا 
دیزل بیش از ۴درصد در قیمت پایانی افت کرد 
و ایران خودرو دیزل نی��ز نزدیک به ۴درصد در 
قیم��ت آخری��ن معامله کاه��ش را تجربه کرد. 
گ��روه قند و ش��کر نیز همگام با گ��روه خودرو 
روند کاهش��ی در قیمت پایانی و قیمت آخرین 
معامل��ه را تجربه ک��رد. در برخ��ی از نمادهای 
این گروه صف فروش را ش��اهد بودیم. در گروه 
فلزات اساسی نیز شرایط چندان با خودرویی ها 
متفاوت نبود و اکثریت نمادها در این گروه نیز 

با روند کاهش��ی در قیمت پایانی مواجه شدند. 
هرچند نمادهایی همچون مس ش��هید باهنر و 
لوله و ماشین س��ازی ایران ش��اهد رشد بیش از 
۴درصدی بودند. در گروه س��یمان، آهک و گچ 
ش��رایط مقداری مساعدتر بود و تعداد بیشتری 
از نماده��ا ش��رایط افزایش��ی در قیمت آخرین 
معامل��ه را تجرب��ه کردند. محص��والت دارویی 
نیز در نمادهایی رش��د کردن��د. به عنوان مثال 
در نماد داروس��ازی روزدارو ش��اهد صف خرید 
بودیم که این نماد نزدیک به 5درصد در قیمت 
پایانی رش��د داش��ت و ۱۰۰درصد خریدارانش 

سهامداران حقیقی بودند. 

رفت و آمدهای نمادهای معامالتی در بورس
نم��اد  گذش��ته  روز  معام��الت  پای��ان  در 
معامالتی ش��رکت های کارخانجات کاش��ی و 
سرامیک س��عدی با توجه به ارائه صورت های 
مالی حسابرس��ی نشده س��ال مالی منتهی به 
۳۰ اس��فند 95، س��رمایه گذاری بوعلی پس از 
برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه مبنی بر 
تقس��یم سود نقدی، مارگارین پس از برگزاری 
مجمع عمومی عادی س��االنه مبنی بر تقسیم 
س��ود نقدی مجمع عموم��ی فوق العاده مبنی 
بر تصویب افزایش س��رمایه و داروسازی تهران 
ش��یمی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی 
س��االنه صاحبان سهام و تقس��یم سود نقدی 
هر س��هم به تاالر شیش��ه ای بازگش��تند. نماد 
معامالتی تایدواتر خاورمیانه با توجه به بررسی 
بیشتر اطالعات، س��یمان خزر جهت برگزاری 
مجمع عمومی عادی ساالنه به منظور تصویب 

صورت های مالی و صنایع سیمان کرمان جهت 
برگزاری مجمع عموم��ی فوق العاده به منظور 
تصمیم گیری در خصوص افزایش س��رمایه نیز 

در روزگذشته متوقف شدند. 

آیفکس در ارتفاع 922 واحدی
در نخستین روز معامالتی این هفته دادوستد 
بی��ش از 2۱۳ میلیون ورقه به ارزش بالغ بر یک 
هزار و ۱98 میلیارد ریال در فرابورس ایران رقم 
خ��ورد که 6۰ درصد از حجم و حدود ۴۰ درصد 
از ارزش کل معام��الت در بازاره��ای اول و دوم 
دست به دست شد. در بازارهای اول و دوم نزدیک 
به ۱29 میلیون س��هم ب��ه ارزش افزون بر ۴6۷ 
میلیارد ری��ال نقل وانتقال یاف��ت. این در حالی 
اس��ت که نمادهای ذوب آهن اصفه��ان و تولید 
نی��روی برق دماون��د به ترتی��ب باالترین میزان 
حجم و ارزش معامالتی را در این بازارها به خود 
اختصاص دادن��د. همچنین نم��اد پاالیش نفت 
شیراز از گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت 
هس��ته ای 8/۰ واحد بر شاخص کل اثر منفی بر 
جای گذاشت و در مقابل نماد پتروشیمی مارون 
با حدود نیم واحد مانع از افت بیش��تر آن شد و 
در نهایت آیفکس با ۷/۱ واحد کاهش، در ارتفاع 
922 واحدی معامالت را پایان بخشید. نمادهای 
سرمایه گذاری توس��عه و عمران استان کرمان و 
بازرگانی و تولیدی مرجان کار بیشترین افزایش 
قیمت را تا س��قف ۳.۷درص��دی تجربه کردند و 
نمادهای ش��رکت بیمه اتکایی امی��ن، مدیریت 
انرژی امید تابان هور و افرانت با بیشترین کاهش 
قیمت در میان نمادهای فرابورسی مواجه شدند. 

دلسردی فعاالن بازار سهام پس از انجام مناظره سوم تشدید شد

بی توجهی کاندیداهای ریاست جمهوری به دماسنج اقتصاد کشور

مدیرعام��ل فراب��ورس ب��ا تش��ریح آین��ده 
ش��رکت های بورس��ی کش��ور با اجرای مرحله 
دوم استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی 
)IFRS( گف��ت: صورت ه��ای مال��ی کنون��ی 
شرکت ها نیز ش��فاف است؛ ولی زبان مشترک 
ب��ا دنیا ن��دارد. امی��ر هامون��ی در گفت وگو با 
مه��ر در خص��وص مرحله دوم اج��رای اصالح 
صورت ه��ای مال��ی بانک ه��ا گف��ت: موضوع 
شفافیت در صورت های مالی بانک ها یک رکن 
است و اگر این ش��فافیت نباشد، نمی توان کار 
را ب��ه خوبی پیش برد؛ البت��ه این صورت های 
مالی، نافی این نیس��ت ک��ه گزارش های مالی 
که براس��اس اس��تانداردهای ملی ایران نوشته 

ش��ده، شفاف نیست و اشکال ندارد. مدیرعامل 
فراب��ورس اف��زود: در مورد صورت ه��ای مالی 
ملی نی��ز موضوع ش��فافیت و امنیت اطالعات 
بس��یار مهم اس��ت؛ ضمن اینکه در بورس های 
س��ایر کش��ورهای دنیا مش��اهده نمی شود که 
شرکت ها لیست مش��تریان خود را ارائه دهند 
و این موض��وع، کاماًل محرمانه اس��ت ولی در 
صورت های مالی ش��رکت های ایرانی، مشخص 
است که بیش��ترین فروش به چه کسانی بوده 
و آنها در صورت های مالی اعالم می شوند. وی 
تصریح کرد:  IFRS که به عنوان یک ش��اخص 
در تهیه صورت های مالی ش��رکت های ایرانی 
مدنظ��ر قرار گرفته یک زب��ان مالی بین المللی 

مش��ترک اس��ت و گویا به جای اینکه فارسی 
صحبت کنید، انگلیس��ی صحبت کرده و همه 
  IFRS می فهمن��د؛ بنابراین نمی توان گفت که
صورت های مالی را ش��فاف تر می کند و س��ایر 
زبان ها، صورت های غیرش��فافی دارند؛ این در 
حالی است که استانداردهای ملی گزارشگری 
مالی، براساس زبان ملی ما است و برای فعاالن 

فارسی زبان، کاماًل استاندارد است. 
به گفته هامونی، هم اکنون برای شرکت های 
ب��زرگ، به کارگی��ری اس��تانداردهای IFRS و 
گزارش��گری صورت های مالی براساس آن، یک 
الزام است ولی برای شرکت های کوچک، بسته 
به  شرایط و اینکه می خواهند بین المللی شوند 

و س��رمایه گذار خارجی جذب کنند، داوطلبانه 
می توانن��د گزارش های مالی خود را براس��اس 
اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مالی 
تدوی��ن کنند. وی اظهار داش��ت: اگر بخواهیم 
به بین المللی ش��دن فکر کنی��م، IFRS یکی 
از الزامات��ی اس��ت که باید به کار گرفته ش��ود 
و صورت ه��ای مال��ی را به انگلیس��ی ترجمه و 
استانداردهایی را برای آن دیتاها لحاظ کند؛ آن 
زمان دیگر نحوه گزارش دهی فرق می کند؛ولی 
اس��تانداردهای گزارش��گری مال��ی، یک زبان 
بین المللی مش��ترک است که باید رعایت شود 
و اگر کس��ی بخواهد به فکر بین المللی ش��دن 

باشد، باید روی آن تمرکز کند. 

بعد از برجام خیلی از راه های بس��ته ش��ده 
آرام آرام ب��رای بعض��ی از صنای��ع باز ش��د و 
آث��اری که هم اکن��ون در برخ��ی از صنایع از 
جمل��ه خودرویی ه��ا در پ��ی عقد ق��رارداد با 
ش��رکت های بزرگ و معروف دیده می ش��ود 
ناش��ی از روزنه های امید ایجاد ش��ده اس��ت. 
روح اهلل میرصانعی، دبیر کل کانون کارگزاران 
ب��ورس و اوراق بهادار با بی��ان مطلب فوق به 
س��نا، گفت: افزایش تولید منج��ر به افزایش 
قیمت س��هام ش��رکت های پذیرفته ش��ده در 
بورس می ش��ود و این موضوع در بس��یاری از 
صنایع��ی که طرح ه��ای توس��عه ای دارند نیز 
تحقق پی��دا می کند چون تس��هیل ش��رایط 
خری��د ماش��ین آالت و تجهی��زات راحت تر از 
گذش��ته فراهم ش��ده اس��ت. وی در ادامه به 
توسعه بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: طراحی 
ابزارهای جدید از جمله توس��عه اوراق بدهی، 
اس��ناد خزانه اسالمی و آپشن فرصت جدیدی 

را پیش روی بازار س��رمایه و س��رمایه گذاران 
گذاش��ت. همچنی��ن صندوق های جس��ورانه، 
توس��عه ش��رکت های دانش بنیان، SMEها و 
دستور العمل و آیین نامه راه اندازی شرکت های 
رتبه بن��دی، پ��ازل بازار و نهاده��ای مرتبط با 
بازار س��رمایه را کامل تر کرد. این کارش��ناس 
بازار س��رمایه درب��اره اهمیت توس��عه بازار از 
طری��ق تنوع در ابزارها گف��ت: تنوع در ابزارها 
به س��رمایه گذاران کمک می کند که بسته به 
میزان س��رمایه، میزان ریسک پذیری و انتظار 
از می��زان بازدهی یک ابزار یا یک نهاد را برای 
س��رمایه گذاری انتخاب کنند تا بتوانند خیلی 
روشن س��رمایه خود را بین ابزارها و نهادهای 
سرمایه گذاری تقسیم کنند و پرتفوی تشکیل 
دهند. میرصانعی خاطر نش��ان کرد: ش��رایط 
فعلی بازار س��رمایه به س��رمایه گذاران کمک 
می کن��د نیازهای آنان در امر س��رمایه گذاری 
پاسخی درخور داشته باشد چون در این چهار 

سال بازار با تنوع بیشتری مواجه شده و ابزارها 
نسبت به گذشته تکمیل تر شده است. وی در 
ادامه به برخی گش��ایش ها در ریز س��اختارها 
اش��اره کرد و گفت: گام هایی در جهت اصالح 
در مورد ریز س��اختارها انجام شده که هدف از 
این اقدامات توس��عه و عمق بخش��ی بازار بوده 
اس��ت. همچنین برخی اصالح مقررات اضافی 
در بازار ش��کل گرف��ت به طوری که مجوز برای 
و  س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای  راه ان��دازی 
ش��رکت های تأمین س��رمایه کاهش پیدا کرد 
و حت��ی ۳۰ مجوز ب��رای تأس��یس کارگزاری 
به هفت م��ورد کاهش پیدا ک��رد. دبیر کانون 
کارگ��زاران تصریح کرد: هم��ه اقداماتی که در 
این دوره انج��ام گرفته تاثیرات خود را بر بازار 
گذاشته و از این پس تاثیرات آن بیشتر از قبل 
مشهود خواهد بود. عالوه بر اینکه این ذهنیت 
در بازار س��رمایه وجود دارد که راه رفته ادامه 
دارد و توس��عه ابزارها در کن��ار حذف مقررات 

اضافه متوقف نمی شود و این رویکرد به فعاالن 
بازار س��رمایه کم��ک می کند ک��ه راحت تر از 
گذشته در مسیر خود فعالیت کنند. میرصانعی 
در بخش پایانی گفت وگ��و به موضوع پذیرش 
اوراق شرکت های ایرانی در بورس های خارجی 
اش��اره کرد و گفت: در صورتی که زمینه تحقق 
دوئال لیس��تینگ فراهم شود، مالک مهمی در 
اختیار س��رمایه گذاران خارج��ی قرار می گیرد 
چون وقتی سهام یک ش��رکتی در یک کشور 
دیگر معامله ش��ود قطعاً به معنی آن است که 
آن شرکت نماینده بالمنازع بازار داخلی و قابل 
اعتم��اد برای عرضه در بازاره��ای جهانی بوده 
اس��ت. وی در ادامه افزود: همین امر عالوه بر 
ایج��اد اعتماد س��رمایه گذاران خارجی به بازار 
ای��ران، فرص��ت قیمت گذاری و معامله س��هام 
ش��رکت های ب��زرگ داخلی را در یک کش��ور 
خارجی فراهم می کند که این اقدام گام بزرگی 
در جهت بین المللی شدن بازار سرمایه است. 

IFRS آینده شرکت های بورسی با اجرای مرحله دوم

توسعه ابزارها در کنار حذف مقررات دستاورد چند سال اخیر بازار سرمایه

خبر

علت افزایش شفاف سازی شرکت ها و 
روال درخواست اطالعات

رئیس اداره نظارت بر ناش��ران سازمان بورس، علت افزایش 
شفاف سازی ش��رکت ها و روال درخواس��ت اطالعات را اعالم 
ک��رد. به گزارش بورس پرس، علی بیک زاده در واکنش به این 
س��وال که علت افزایش شفاف سازی ش��رکت ها طی چند ماه 
اخیر چیست؟ اظهار داشت: از حدود یک ماه قبل از اتمام سال 
گذشته، رویه جدیدی برای دریافت توضیحات و شفاف سازی 
اعمال شده تا بین آخرین وضعیت سهام شرکت ها و اطالعات 
واقعی تناسبی بوده و همزمان با نوسان سهام، در صورت وجود 
موارد با اهمیت، اعالم ش��ود. وی ادامه داد: بر همین اس��اس، 
از طریق به کارگیری سیس��تمی برای ای��ن موضوع و تعریف 
دوره هایی مانند نوس��ان 2۰ درصدی قیمت سهام در پنج روز 
کاری و بیش��تر، اقدام به ارائه توضیحات حتی در صورت نبود 
روی��دادی خاص می کنند ت��ا فعاالن ب��ازار در جریان آخرین 
مواضع و نکات رس��می شرکت ها بوده و مدیران شرکت ها نیز 
نسبت به موارد اعالمی مسئول باشند. این مقام مسئول در برابر 
این س��وال که آیا روال جاری کنونی صرفاً هنگام رشد قیمت 
س��هام ش��رکت ها رخ می دهد و از شفاف سازی هنگام کاهش 
قیمت ها خبری نیس��ت؟ توضی��ح داد: خیر. طبق برنامه ریزی 
به عمل آمده، ش��رکت ها هن��گام کاهش قیمت ها نیز ملزم به 
ارائه شفاف سازی هستند اما به دلیل وجود چنین موارد اندکی، 
کمت��ر رخ داده اس��ت. بیک زاده ادامه داد: یک��ی از برنامه های 
س��ازمان بورس در آینده نه چندان دور، استفاده حداکثری از 
نظارت های مکانیزه و با حضور حداقلی نیروی انسانی است تا 
از این روش، همه مس��ائل مرتبط با توقف و بازگشایی نماد ها، 

شفاف سازی و. . . بدون دخالت دست انجام شود. 

آخرین وضعیت سهام شناور آزاد 
شرکت های فرابورسی 

س��هام شناور آزاد ش��رکت های پذیرفته  ش��ده در فرابورس 
اعالم ش��د . بنابر این گزارش، هشت شرکت دارای سهام شناور 
باالی 5۰ درصد، 2۷ش��رکت دارای سهام شناوری میان 5۰ تا 
2۰ درصد و 5۳شرکت نیز دارای سهام شناور کمتر از 2۰درصد 
هستند. این در حالی است که 2۷شرکت مزبور با سهام شناور 
تک رقمی فعالیت دارند. دو شرکت نیز دارای سهام شناور زیر 
یک درصد هستند. بررسی جزییات آمار مزبور نشان دهنده این 
است که سیمان الر س��بزوار با شناور آزاد 9۳.2۱ درصد، لقب 
بیشترین درصد سهام شناور آزاد فرابورسی را به خود اختصاص 
داد. صنایع فوالد آلیاژی یزد با ضریب شناور آزاد 8۳.5۳ درصد، 
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان با ضریب شناوری 
۷9.۴6 درصد و س��رمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان 
نیز با سهام ش��ناور ۷5.5۷ درصد در فهرست بیشترین درصد 
سهام شناور قرار گرفتند. در ادامه صنعتی و معدنی شمال شرق 
ش��اهرود، اعتباری ملل، مواد ویژه لیا و گروه س��رمایه گذاری 
میراث فرهنگی از جمله ش��رکت هایی بودند که س��هام شناور 
باالی 5۰ درصد داشتند. قند شیروان، توکا رنگ فوالد سپاهان، 
توس��عه فناوری اطالعات خوارزمی، مواد بهداشتی ساینا، آتیه 
داده پرداز، خدمات فنی و مهندس��ی روان فن آور، فرآورده های 
غذایی و قند چهار محال و ش��هداب ناب خراسان به همراه سه 
نماد بانکی، بانک حکم��ت ایرانیان، بانک دی و اعتباری کوثر 
مرکزی از جمله نمادهایی بودند که درصد سهام شناور باالی 

۳۰درصد داشتند. 

عرضه بیش از 37 هزار تن انواع 
محصوالت کشاورزی

در نخستین روز هفته تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس 
کاالی ایران ش��اهد عرضه 8 ه��زار و 5۰۰ تن کک متالورژی 
ش��رکت کک سازی زرند بود. تاالر محصوالت کشاورزی بورس 
کاالی ایران روز ش��نبه 2۳ اردیبهش��ت ماه میزبان عرضه ۳۷ 
ه��زار و ۳۱2 ت��ن انواع محصول بود. در ای��ن روز ۳۱ هزار تن 
گن��دم خوراکی، ۴ هزار تن گن��دم دوروم، یک هزار و 5۰۰ تن 
شکر سفید، ۱8۰ تن عدس درشت و ۳۰۰تن روغن خام در این 
تاالر عرضه ش��دند. همچنین ۳۳2 تن ج��و دامی نیز در قالب 
طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی در این تاالر عرضه و 
همچنین 9 هزار و 5۰۰ تن انواع قیر نیز در تاالر صادراتی عرضه 
شد. تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز در این روز عرضه 
55 ه��زار و ۷25 تن انواع قیر، لوب کات، گوگرد، وکیوم باتوم، 

سالپس واکس، مواد شیمیایی و مواد پلیمری را تجربه کرد. 

بازار فیزیکی میزبان عرضه های گازوییل 
و نفت کوره

در جلسه معامالتی روز شنبه 2۳ اردیبهشت ماه 96، کاالهای 
متانول پتروشیمی زاگرس، آیزوفید، آیزوریسایکل و حالل ۴۰2 
پاالی��ش نفت تبریز، گاز مایع صنعت��ی، گاز بوتان، گاز پروپان 
و برش سنگین پتروش��یمی بندر امام در بازار فیزیکی عرضه 
شدند. همچنین طی هفته جاری، رینگ بین الملل بورس انرژی 
ایران میزبان عرضه های مختلف شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران خواهد بود. در روز یکشنبه)2۴ اردیبهشت ماه96(، 
عرضه های نفت گاز  )گازوییل( شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی ای��ران به مقصد ع��راق از انبار نفت تبری��ز و به مقصد 
افغانستان از انبار نفت مشهد خواهد بود. روز دوشنبه نیز رینگ 
بین الملل بازار فیزیکی میزبان عرضه های نفت کوره۳8۰ سانتی 
استوک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از انبار نفت 

اصفهان و تبریز به مقاصد بین المللی خواهد بود.
 

صدور مجوز افزایش سرمایه 
150 درصدی »حپارسا«

س��ازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش س��رمایه ۱5۰ درصدی 
شرکت توس��عه حمل و نقل ریلی پارس��یان موافقت کرد. افزایش 
س��رمایه ش��رکت توس��عه حمل و نقل ریل��ی پارس��یان از مبلغ 
۱۰۰ میلیارد ریال به مبلغ 25۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال 
شده سهامداران و آورده نقدی از سوی سازمان بورس بالمانع اعالم 
ش��د. افزایش سرمایه شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان به 
منظور اجرای طرح توس��عه س��اخت و تحویل ۱۰۰ دستگاه واگن 
مخزن دار خواهد بود. انجام افزایش سرمایه »حپارسا«، حداکثر تا 
6۰ روز پ��س از تاریخ این مجوز امکان پذیر خواهد بود. عدم انجام 
افزایش س��رمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز ش��ده و 

انجام آن مستلزم اخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

فرابورس

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
ماشین سازی نیرومحرکه در حالی عنوان نخست جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خود کرد که س��یمان 

خوزستان در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۱.۷5۳۴.9۷تمحرکه

۳.252۴.9سخوز

6.6۱8۴.۷8مرقام

۱۱.5۳۳۴.۷۴بسویچ

۴.۳۷۱۴.59حتاید

۱.89۱۴.59سشمال

2.2۳2۴.۴9کلوند

 بیشترین درصد کاهش
پس��ت بانک ایران صدر نش��ین جدول بیشترین درصد 
کاهش شد. پشم شیشه ایران در رده دوم این گروه ایستاد. 
کارتن ایران هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش 

قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.98(2.۰2۴وپست
)۴.86(۱۰.265کپشیر
)۴.۷2(۴.۳5۷چکارن

)۴.۷(۳.9۱۷چکاوه

)۴.۴9(۱.2۷5وصنا

)۴.29(5.9۳۳ددام

)۴.28(۱.۴۰8فنوال

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته شد. 
پارس خودرو در رده دوم این گروه ایس��تاد. پلی اکریل هم 

در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۷9.592 ۱۳۱۴خساپا

۴6.۷۴۱ ۱۰۷۱خپارس
22.922 6۴6شپلي
۱۴.8۴9 ۱۰52خاذین
۱۴.6۷۳ ۱۰6۳خکاوه
۱۱.595 5252کماسه
۱۱.58۱ 9۷5خاور

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را سایپا به خود اختصاص 
داد. تامی��ن  ماس��ه  ریخته گري  رتبه دوم را به دس��ت آورد. پارس  

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

۱۰۴.62۳ ۱۳۱۴خساپا
6۰.89۳ 5252کماسه
5۰.۰۷۳ ۱۰۷۱خپارس
۴5.۳۴8 ۴۳۷۱مبین

۴۰.966 5۷96بترانس
25.695 2۷9۴خودرو
2۱.9۱۰ ۱۰۷۳۰بنیرو

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

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

۱۳۱۴۴28۳خساپا
۱۰۷۱2۳۰۰خپارس
5252۱۴26کماسه
6۴6۱۱8۴شپلی
۱۰6۳998خکاوه
۱۰52965خاذین
2۷9۴869خودرو

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

59۳۳۱۱8۷ددام
۱8989۴9کساپا

۱2۴۷۴۱6خریخت
۳8۷۰2۷6فمراد
26۱52۳8خشرق
25۷۷2۳۴تکنو
289۰2۰6خلنت

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

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

۷862.۱۰وخارزم
۱۱۴۷2.۱2واعتبار
5۱952.5۰کگاز

۱۰8۷۳.25پردیس
۱۱۱۱۳.۷۰ورنا

۳۰۴۴8۴.۰2همراه
2۱59۴.۱5وبانک

نماگر بازار سهام
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تبری�ز – ماهان فالح- ام��روزه ايجاد 
تاسیسات جمع آوری و تصفیه خانه های 
فاضالب يكي از ضروري ترين تاسیس��ات 
م��ورد نیاز جوامع بش��ري جه��ت رعايت 
بهداشت عمومي محسوب مي شود براين 
اس��اس ش��ركت آب وفاضالب آذربايجان 
ش��رقي با نگاهي كالن و ب��ا صرف هزينه 
هاي س��نگین و تحمل مشكالت اجرايي 
پ��روژه، اق��دام به احداث ش��بكه فاضالب 
خانگي مبتني بر اس��تانداردهاي زيس��ت 
محیطي جهان نموده و با تالش مس��تمر 
در ارتقاء س��طح بهداشت عمومي اقدامات 
مهم��ی انج��ام داده اس��ت. ب��ه گ��زارش 
خبرنگار ما در تبريز، مديرعامل شركت آبفا 
آذربايجان ش��رقی به عملكرد اين شركت 
در بخش فاض��الب در طول دولت تدبیر و 
امید اش��اره كرد و افزود: اجراي طرح هاي 
جم��ع آوري و دفع بهداش��تي فاضالب با 
هدف س��الم سازي محیط زيست، افزايش 
سطح بهداشت عمومي، ممانعت از آلودگي 
آبه��اي زيرزمیني هم��واره م��ورد تاكید 
ش��ركت آب و فاضالب اس��تان آذربايجان 
شرقي مي باش��د بطوريكه در حال حاضر 
در 17 ش��هر استان و همچنین در مسكن 
مهر كالنش��هر تبريز) شهر جديد سهند( 
لوله گذاري خط انتقال و ش��بكه فاضالب 

و ب��ه تبع آن واگذاري انش��عابات فاضالب 
اج��را  مي گردد و در مدت دولت 4 س��اله 
تدبیر و امید بیش از 651 كیلومتر ش��بكه 
فاضالب در سطح استان احداث شده است 
و تعداد 191686 فقره انشعاب فاضالب در 
اين مدت به مش��تركین واگذار شده است. 
مهندس علیرضا ايمانلو خاطرنشان ساخت: 
در حال حاض��ر 59/83 درصد از جمعیت 
شهري اس��تان و 69/3 درصد از جمعیت 
كالنش��هر تبريز تحت پوشش تاسیسات 
جمع آوري و دفع بهداش��تي فاضالب قرار 
دارد كه بیش از میانگین كشوری می باشد 
و خوشبختانه با تصمیماتي كه استانداري 
و مديريت ارشد ش��هري اتخاذ شده مقرر 
گرديده تا چند سال آينده شبكه فاضالب 

تبري��ز به اتمام برس��د. وی  افزود: در حال 
حاضر در 11 باب تصفیه خانه فاضالب در 
سطح اس��تان از جمله در شهرهای تبريز، 
مراغ��ه )دو م��دول(، مرن��د، میانه، عجب 
شیر، جلفا، اهر، سراب، بستان آباد، سهند 
و بن��اب با روش هاي نوي��ن در حال بهره 
برداري می باش��د كه ساالنه در حدود 90 
میلیون مترمكعب فاضالب در سطح استان 
توسط تصفیه خانه های موجود تصفیه مي 
ش��ود. مهندس ايمانلو در بخش ديگری از 
سخنان خود به تصفیه خانه های فاضالب 
در دست اجرای شركت اشاره كرد و افزود: 
ش��ركت آب و فاضالب اس��تان آذربايجان 
ش��رقی اقدام به اح��داث، جم��ع آوری و 
تصفیه و دفع بهداش��تی فاضالب، بمنظور 

ارتقاء س��طح بهداشت عمومی و محیطی 
منطقه و س��طح زندگی مردم، جلوگیری 
از آلودگی آبهای سطحی و محیط زيست 
نموده كه در اين راستا تعداد 5 باب تصفیه 
خانه فاضالب در شهرهای ملكان، هريس، 
آذرشهر، هش��ترود و همچنین مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب كالنشهر تبريز را در 
دس��ت احداث دارد. وی ادامه داد: عملیات 
اجرايی م��دول دوم تصفیه خانه فاضالب 
كالنشهر تبريز با حضور وزير نیرو در خرداد 
ماه س��ال 95 آغاز گرديده و يكی از اهداف 
مهم آن اس��تفاده از پس��اب تصفیه شده 
بعنوان تامین كننده بخش��ی از آب مورد 
نیاز درياچه ارومیه خواهد بود و بالغ بر 75 
میلیون مترمكعب در س��ال پساب تصفیه 
شده اش به درياچه ارومیه انتقال می يابد. 
 STEP وی افزود: فرآيند اين تصفیه خانه
FEED پیش��رفته بوده و جمعیت تحت 
پوشش اين طرح 960000 نفر و ظرفیت 
تصفیه خانه نی��ز 207000 مترمكعب در 
شبانه روز خواهد بود. مهندس ايمانلو هزينه 
اج��رای اين طرح را بالغ بر 2000  میلیارد 
ريال از محل اعتبارات تخصیص يافته برای 
احیای درياچه ارومیه و درآمدهای عمومی 
و منابع داخلی ش��ركت اعالم كرد و گفت: 
امیدواريم در صورت تامین منابع مالی در 

سال 1398 در مدار بهره برداری قرار گیرد. 
وی اف��زود: عملیات اجراي��ی طرح احداث 
تصفیه خان��ه فاضالب آذرش��هر با حضور 
جبارزاده استاندار استان آذربايجان شرقی، 
كالنتری دبیر ستاد احیای درياچه ارومیه 
آغاز گرديده كه هدف از ايجاد تصفیه خانه 
فاضالب آذرشهر، جمع آوری، تصفیه و دفع 
بهداشتی فاضالب، جلوگیری از آلودگی و 
تخري��ب محیط زيس��ت از محل فاضالب 
های ش��هری، بهبود و بهداش��ت عمومی 
منطقه و س��طح زندگی مردم، استفاده از 
پساب تولیدی بعنوان تامین آب مورد نیاز 
جه��ت احیای درياچه ارومیه، اس��تفاده از 
كودهای شیمیايی استاندارد تولید شده در 
كشاورزی و ايجاد اشتغال متناسب بصورت 
مستقیم و غیرمستقیم می باشد. وی افزود: 
فرآيند اين تصفیه خانه از نوع SBR  خواهد 
بود و جمعیت تحت پوش��ش تصفیه خانه 
در ح��دود 72000 نفر ب��وده و در حدود 
12362 مترمكعب در شبانه روز فاضالب 
ورودی را تصفیه خواهد نمود. وی در پايان 
هزينه اجرای تصفیه خانه فاضالب آذرشهر 
را 300 میلیارد ريال عنوان كرد و گفت: از 
محل اعتبارات تخصیص يافته برای احیای 
درياچه ارومیه، درآمدهای عمومی و منابع 

داخلی شركت اجرا خواهد شد.

س�اری – دهقان - مس��عود مدين��ه نايب رئیس 
ش��ورای اسالمی شهر ساری در جمع اصحاب رسانه با 
اش��اره به اينكه در طی اين 4 سال جريان و فرآيندی 
در شهر آغاز گرديد كه موجبات عمران و آبادانی شهر 
را سبب شد، اظهار داشت: امروز در جمع شما به عنوان 
ركن چه��ارم  و مهم جامعه  حاضر ش��دم ت��ا با ارائه 
گزارش كار، شما را در جريان عملكرد 4 ساله مديريت 
شهری قرار دهم. نائب رئیس شورای شهر ساری كسب 
اطالعات و آمار  يا همان ممیزی امالک و مستغالت را  
از كلیات و نیازهای شهری دانست و افزود:  با روی كار 
آمدن ش��ورای فعلی در سال 92 باتوجه به عدم وجود 
يک بانک اطالعاتی مستند در خصوص ممیزی امالک 
و مستغالت ،  استارت اين كار  زده شد و خوشبختانه با 
تالش سازمان فاوا امروزه می توانیم با يک كلیک و وارد 
كردن  نام كاربری و كد عوارض، به آمار مختلفی دست 

پیدا كنیم. مسعود مدينه با اشاره به اينكه طرح جامع 
ش��هری  كه در سال 1374 تصويب و طی ده سال در 
سال 1384 به پايان رسید تا قبل از سال 92 در ساری 
اجرايی نگرديده بود، بیان داشت: تا ابتدای كار شورای 
چهارم ، متاسفانه شهر ساری به عنوان مركز استان فاقد 
طرح جامع بوده اس��ت كه به همت مديريت مجموعه 
مديريت شهری كنونی اين طرح تحقق يافت. وی افزود: 
در حال حاضر با دفاع شهردار از طرح جامع ، تقريبا به 
يک نقش��ه راه خوبی برای رسیدن به چشم اندازهای 
خودمان در مديريت ش��هری رسیديم كه طرح جامع 
ترافیكی و طرح مبلمان ش��هری برآده از همین طرح 
اس��ت. در واقع همه اين بستر سازی ها  برای رسیدن 
به يک توسعه پايدار است. مدينه خاطر نشان كرد: در 
طرح بهبود عبور و مرور و طرح عمرانی اتفاقات خوبی 
افت��اد كه يک توزيع عادالنه ای از ثروت در اقصی نقاط 

شهر صورت گرفت. وقتی اصالح گره های ترافیكی شهر  
زير گذر فرح آباد دركمتر از 7 ماه به بهره برداری رسید 
همزمان با آن در جنوب شهر  طرح پل زيبای سرداران 
رضايی در تقاطع بلوار س��لیم بهرامی و بلوار كش��اورز 
به سرانجام رس��ید، به همین تناسب در غرب و شرق 
ش��هر پروژه های خوبی صورت گرفت . عضو ش��ورای 
شهر ساری ادامه داد: جراحی های بسیار خوبی جهت 
اصالح و سهولت  عبور و مرور همچون میانگذر طالقانی 

و فرهنگ صورت گرفت  كه سبب سهولت بار ترافیكی 
در میدان شهدا شد و 35 متری میانگذر شمالی يكی 
ديگر از اين طرح های عمرانی است. نائب رئیس شورای 
ش��هر ساری، افزود: پس از طرح س��ال 1374،خانه به 
خانه واحد به واحد كارشناس��ی ش��د، طرح بازگشايی 
مدخل ورودی امامزاده عباس و بازگشايی بلوار شهیدان 
شمشیربند را می توان در راستای همین طرح ذكر كرد. 
مدينه بحث سرانه فضای سبز را يكی از پارامترهای مهم 
برشمرد و افزود: در شورای چهارم به طور جدی دنبال 
شد و همزمان پارک های مختلفی به تعداد 15 پارک 
محله در شرق، غرب، شمال و جنوب شهر افتتاح شد. 
وی افزود: يكی ديگر از طرح های خوبی كه در شورای 
چهارم به جد دنبال ش��د طرح بهس��ازی تجن بود كه 
ط��رح روخانه تجن در مدت 120 روز در س��ال مزين 

به نام سال مديريت جهادی افتتاح و تقديم مردم شد.

اصفهان- قاس�م اس�د- عضو مجل��س خبرگان 
رهب��ری و امام جمعه موقت اصفهان گفت: نمايش��گاه 
قرآن اصفهان در س��طح كشور، بی نظیر است و بايد به 
مديرعامل شركت نمايشگاه اصفهان و اين مجموعه، بابت 
توفیق و همت برگزاری 13 دوره نمايشگاه قرآن كريم در 
اصفهان تبريک گفت.  به گزارش واحد رس��انه شركت 
نمايشگاه های بین المللی استان اصفهان، آيت ا... سید 
ابوالحسن مهدوی در جلس��ه ستاد عالی چهاردهمین 
نمايش��گاه قرآن و عترت اصفهان كه در محل شركت 
نمايشگاه های اصفهان برگزار شد، با بیان اين كه بخش 
قرآن در اين نمايشگاه به خوبی تبیین شده است، اظهار 
داشت: عدد چهارده و چهاردهمین دوره اين نمايشگاه، 

بهانه مناس��بی اس��ت تا بخش عترت اين نمايش��گاه 
نیز بیش��تر مورد توجه قرار گیرد.  وی با اش��اره به اين 
كه در سال های گذش��ته بخش عترت نیز به درستی 
به اين نمايش��گاه اضافه شد و عنوان نمايشگاه به قرآن 
 و عترت تغییر يافت، افزود: كس��انی كه به اسالم ضربه 
می زنند، كسانی هستند كه راه قرآن و عترت را از هم 
ج��دا كرده اند. همان طور كه پیدايش گروه هايی مانند 
داعش، نتیجه همین تفكر است.  عضو مجلس خبرگان 
رهب��ری، به برخی آيات قرآن در خصوص تمس��ک به 
ثقلین و توجه به قرآن و عترت در كنار يكديگر اش��اره 
داشت و گفت: روش شناساندن اهل بیت و ترويج آموزه 
های آنان بس��یار مهم است و ما بايد از طريق ابزارهای 

جديد، ش��خصیت و آموزه های ائمه اطهار را در سطح 
جامعه ترويج كنیم.  

115 روز نمایشگاهی استان برای خادمان 
قرآن کریم

مديرعامل ش��ركت نمايش��گاه های بین المللی اس��تان 

اصفه��ان نیز در اين جلس��ه گفت: خرس��نديم كه به لطف 
خداوند از س��ال 83 تاكن��ون، 13 دوره نمايش��گاه قرآن را 
در ش��هر اصفهان برگزار كرديم و تعداد مشاركت كنندگان 
نمايشگاه از 50 نفر در سال 83 به 209 مشاركت كننده در 
سال 95 رسیده است.  رسول محققیان افزود: طی 13 سال 
گذشته، 115 روز میزبان دوستداران قرآن و اهل بیت بوديم 
و 115 روزِ نمايش��گاهی، تالوت قرآن و فعالیت های قرآنی 
در محل نمايش��گاه اصفهان ص��ورت گرفته كه مايه بركت، 
خرس��ندی و توفیق ما اس��ت.  وی ادامه داد: امیدواريم اين 
نمايشگاه در ديگر شهرها و استان های كشور به ويژه مشهد و 
قم نیز برگزار و متولد شود و از ديگر شهرهای كشور نیز شاهد 
حضور بیشتر مشاركت كنندگان در نمايشگاه اصفهان باشیم.

اه�واز- خبرنگار فرصت ام�روز - چهار 
واح��د نمكزدايی با ظرفیت فرآورش 210 هزار 
بشكه نفت در روز، تا چهار ماه آينده در شركت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب راه اندازی می شود. 
مديرعامل ش��ركت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
شب گذشته در نشس��ت صمیمی وزير نفت با 
مديران صنعت نفت جن��وب در اهواز، با اعالم 

اي��ن خبر، گف��ت: واحد نمكزدايی گچس��اران 
با ظرفی��ت ف��رآورش 110 هزار بش��كه نفت 
در روز، در ح��ال حاض��ر 96 درصد پیش��رفت 
دارد و ت��ا يک ماه و نیم آين��ده در مدار تولید 
ق��رار می گیرد. مهندس بی��ژن عالیپور، افزود: 
واح��د نمكزدايی هفتكل و نفت س��فید نیز با 
 ظرفیت فرآورش 45 هزار بشكه نفت در روز و 

96 درصد پیشرفت، در مرحله پیش راه اندازی 
ق��رار دارد. وی، ادام��ه داد: واح��د نمكزدايی 
بی ب��ی حكیمه1 نیز با ظرفی��ت فرآورش 55 
هزار بش��كه در روز، در حال حاضر 92 درصد 
پیش��رفت فیزيكی داشته و تا چهار ما آينده به 
بهره برداری می رسد. مهندس عالی پور، واحد 
نمكزدايی 220 هزار بش��كه ای متمركز اهواز 

آس��ماری را بزرگترين پروژه در دست احداث 
نمكزدايی در اين ش��ركت عنوان كرد و گفت: 
اي��ن پروژه نی��ز تا كنون 80 درصد پیش��رفت 
داش��ته است. مديرعامل ش��ركت ملی مناطق 
نفتخی��ز جن��وب همچنین از نوس��ازی كامل 
تاسیسات نفتی شركت بهره برداری نفت و گاز 

مسجدسلیمان تا سه سال آينده خبر داد.

تبری�ز - ماهان فالح- دفتر كنترل كیفیت آب 
و فاضالب اس��تان آذربايجان شرقی همواره كوشیده 
اس��ت تا با اجرای يک برنامه منظم در طول فرآيند 
تولید، انتقال، ذخیره س��ازی و توزيع آب و همچنین 
جمع آوری فاضالب نس��بت به پايش و كنترل همه 
جانبه عوامل فیزيكی، شیمیايی، میكروبی و بیولوژی 
با استفاده از جديدترين تكنیک های آزمايشگاهی و 
توسط پیشرفته ترين دس��تگاه های تكنولوژيک و با 
بهره گی��ری از نیروهای متخصص و مجرب نس��بت 
ب��ه اين مهم اق��دام كند. به گ��زارش خبرنگار ما در 
تبريز، مهندس فخری با اشاره به معرفی بخش های 
مختل��ف اين دفت��ر گفت: اين دفت��ر از بخش های 
مختلف��ی از جمله بخ��ش ريز آالينده ه��ای آلی و 
معدن��ی )س��موم، DBPs، فلزات س��نگین و ...(، 
بخش فیزيكوشیمیايی، بخش باكتريولوژی، بخش 
بیولوژی )دياتومه، كلروفیسه، سیانوفیسه، پروتوزوا، 
روتیفر، كراستاس��ه و نماتد( و بخش واحد صنعتی 
و فاضالب تش��كیل شده است. وی با اشاره به اينكه 
در راستای پايش كیفی آب آشامیدنی، روزانه در دو 
نوبت صبح و عصر از مخازن و شبكه توزيع آب شرب 
كالنشهر تبريز نمونه برداری می  شود، اظهار داشت: 
روزانه بیش از52 نمونه از ش��بكه كالنش��هر تبريز، 
مخازن و خطوط لوله در دو نوبت پايش كیفی شده 
 و همچنین تحت آزمون های میكروب شناسی قرار 
می گیرد و تعداد 12 نمونه نیز از ش��بكه توزيع آب 
شرب كالنش��هر تبريز نمونه بحران انجام می گیرد. 
مهندس فخری در خصوص فعالیت های آزمايشگاه 
مرجع آب شركت نیز تصريح كرد كه اين آزمايشگاه 
مس��ئولیت كنترل كیفیت و نظارت بر پايش آب را 

در 60 ش��هر اس��تان به صورت برنامه ريزی ش��ده و 
مستمر بر عهده دارد و روزانه طی نمونه برداری هايی 
كه از ش��هرهای استان انجام می شود، حدود 40 الی 
 PH و  EC،50 نمونه فیزيكوش��یمیايی )كدورت
و میكروبی ( به آزمايش��گاه اس��تان ارسال می  شود. 
وی همچنی��ن اظهار داش��ت: دفت��ر كنترل كیفی 
استان، نظارت بر كیفیت آب منابع، مخازن و شبكه 
ش��هرهای استان را در ش��هرهای واجد آزمايشگاه و 
توابع آن، به صورت س��ه ماه يک بار و در ش��هرهای 
تحت پوشش خود ) مانند باسمنج، آذرشهر، سهند، 
س��ردرود، ايلخچی، گوگان، ممقان و ... ( به صورت 
ماهانه انجام می دهد كه اين امر بر طبق برنامه از پیش 
تعیین ش��ده، انجام می گیرد. مهندس فخری تعداد 
آزمايش��گاه های آب در سطح شهرهای استان را 34 
واحد اعالم كرد و گفت: يک دستگاه آزمايشگاه سیار 
نیز در حوزه اين شركت فعال است. مدير دفتر كنترل 
كیفی آب ش��ركت آب و فاضالب آذربايجان ش��رقی 
تجهی��زات م��ورد اس��تفاده در آزمايش��گاه كنترل 
 كیفی اين ش��ركت از جمله دستگاه GC به همراه

Purge & Trap دس��تگاه TOCمتر، دستگاه 
 GTA به همراه كوره گرافیتی )AA( جذب اتم��ی
 Varioklav و اتوسمپلر، دستگاه اتوكالو VGA و

H+P ب��ا قابلی��ت اج��رای برنامه سترون س��ازی، 
میكروسكوپ مانیتوردار ZEISS مجهز به دوربین 
ب��ا قابلیت اتصال به كامپیوتر و ضبط تصاوير و پمپ 
پرستالیک جهت توزيع دقیق محیط های كشت در 
تعداد زياد را كامالً پیش��رفته و براساس آخرين متد 
جهانی اعالم ك��رد. وی در ادامه گفت وگوی خود به 
اقدامات مهم و شاخص انجام يافته از سوی اين دفتر 
اشاره كرد و گفت: اين دفتر اقدامات مهمی از جمله 
كنترل كیفیت آب ش��رب با متوس��ط 1700 مورد 
نمونه برداری و 3500 مورد آزمون در هر شبانه روز در 
استان، پیگیری مستمر برنامه ايمنی آب )WSP( و 
عملیاتی نمودن آن در تأسیسات آب شرب كالنشهر 
تبري��ز، موفقی��ت در آزمون های مه��ارت تخصصی 
)PT( و كس��ب اعتب��ار )Excellent( در زمینه 
پارامترهای فیزيكوشیمیايی، میكروبیولوژی،  كدورت 
و س��یلیكا و م��واد مغ��ذی )Nutrients(، تأمین 
الزامات ISO 17025 به صورت انجام كنترل های 
روزان��ه و ماهیانه، كالیبراس��یون داخلی و خارجی و 
ثبت و نگهداری دستگاه های آزمايشگاه، شركت در 
دوره آموزش��ی ارزيابی اي��زو 17025 و موفقیت در 
اخذ گواهینامه مربوطه از ش��ركت PECBكانادا، 
برگزاری دوره های تخصصی آموزش��ی ايزو 17025 
در محل دفتر كنترل كیفیت آب و فاضالب استان و 
گزارش دهی و ثبت نتايج پايش كیفی منابع، مخازن 
و شبكه توزيع در س��امانه LIMS انجام داده است. 
وی از اقدامات شاخص ديگر اين دفتر تألیف و ترجمه 
كت��اب و ارائه مقاالت علمی پژوهش��ی در مراجع و 
همايش های معتبر بین المللی و ملی، تعامل با اداره 
كل حفاظت محیط زيس��ت و مركز بهداشت استان 

جهت آزمون های كیفی در قالب آزمايشگاه معتمد، 
همكاری با اداره اس��تاندارد در تدوين استانداردهای 
ملی صنعت آب و فاضالب، تشكیل جلسات جهت 
تعیین رويكردهای جديد كیفی از قبیل روش های 
جدي��د آزمون، برنام��ه ايمنی آب ب��رای همكاران 
آزمايش��گاه های اس��تان و مديران شهرهای تابعه و 
اخذ گواهینامه آزمايش��گاه معتمد استان از سازمان 
محیط زيس��ت كش��ور برای آزمايش��گاه مركزی و 
آزمايش��گاه تصفیه خانه فاضالب تبريز عنوان كرد. 
مهندس فخری در خصوص عملكرد آزمايشگاه و نیز 
عملكرد پژوهشی و تحقیقاتی اين دفتر در سال 95 
گف��ت: عملكرد اين دفتر در طول س��ال 95 با بیان 
مطلوبیت كل��ر باقیمانده و مطلوبی��ت میكروبی را 
100درصد، تعداد نمونه های باكتريولوژی 34504، 
پارامترهای باكتريولوژی اندازه گیری شده 65773، 
تعداد نمونه های بیولوژی5830، پارامترهای بیولوژی 
اندازه گی��ری ش��ده 408188، تع��داد نمونه ه��ای 
فیزيكوشیمی4271، تعدادپارامترهای فیزيكوشیمی 
اندازه گیری شده 325921، تعداد نمونه های برداشت 
ش��ده )باكتريول��وژی- بیولوژی- فیزيكوش��یمی( 
44605، تع��داد پارامتره��ای اندازه گی��ری ش��ده 
)باكتريولوژی - بیولوژی- فیزيكوشیمی(432512 و 
تعداد كل سنجش كلر باقیمانده631567 بوده است. 
وی ادام��ه داد: تعداد مق��االت ISI را7 مقاله، تعداد 
مقاالت ارائه ش��ده در كنفرانس های بین المللی19، 
تعداد مقاالت ارائه ش��ده در كنفرانس های ملی60، 
كتاب های تألیف ش��ده4، كتاب های ترجمه شده 8 
و تعداد حمايت از پايان نامه های كارشناسی ارشد و 

دكتری 21 مورد بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

در دولت تدبیر و امید بیش از 651 کیلومتر شبکه فاضالب در سطح استان احداث شده است

نشست خبری سید مسعود مدینه نائب رئیس شورای شهر ساری  

آیت اهلل مهدوی: نمایشگاه قرآن اصفهان در ایران بی نظیر است

چهاردهمین دوره، پیوند بیشتر با بخش عترت

راه اندازی چهار واحد نمکزدایی با ظرفیت 210 هزار بشکه در مناطق نفتخیز جنوب

مدیر دفتر کنترل کیفیت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:
شبانه روز بیش از 1700 نمونه برداری کنترل کیفی و 3500 مورد آزمون در استان انجام می شود

اخبار

حضور اقوام مختلف استان گلستان 
در همایش خدمت رسانی آب و برق به 

روستاهای کشور
گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز - همايش خدمت رس��انی آب 
و برق به روس��تاهای كش��ور با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزير 
نیرو، مديران آبفای روس��تايی اس��تان ها، مديران عامل شركت های 
توزيع برق اس��تان ها و نمايندگانی از اقوام مختلف كش��ور در سالن 
اجالس سران تهران برگزار شد.دراين همايش كه نمايندگانی از اقوام 
مختلف استان گلس��تان )تركمن، سیستانی،كتولی، قزاق، قزلباش و 
مازنی( حضور داشتند، وزير نیرو درسخنانی گفت: تا 2 يا 3 سال آينده 
كلمه روس��تای بدون آب شرب و روستای بدون برق از قاموس كشور 
حذف خواهد شد.حمید چیت چیان اظهار داشت: در سال 95 بیش از 
11 هزار كیلومتر شبكه آبرسانی احداث و در اين سال 2 هزار و 958 
روستا آبرسانی شد در حالیكه در سال های قبل از آن، به طور میانگین 
293 روس��تا آبرسانی می ش��د كه اين حجم رشد در اين بخش قابل 
توجه است.وزير نیرو در خصوص برق رسانی به روستاها نیز گفت: در 
س��ال 95 در مجموع برنامه های اقتصاد مقاومتی متعهد شديم كه تا 
پايان س��ال روستاهای باالی 10 خانوار را برق رسانی كنیم به همین 
منظور به مركز آمار مراجعه كرديم و كلیه روستاهای دارای جمعیت 
باالتر از 10 خانوار را كه بدون برق بودند شناسايی كرديم.چیت چیان 
افزود: اين آمار نش��ان می داد كه 580 تا 623 روستا باالی 10 خانوار 
بدون برق هس��تند بنابراين برای 9 هزار و 245 خانوار كار برق رسانی 
انجام شد.وی تاكید كرد: تا 2 يا 3 سال آينده كلمه روستای بدون آب 
شرب و روستای بدون برق از قاموس كشور حذف خواهند شد.در پايان 
همايش از مديران عامل توزيع برق و مديران آب و فاضالب روستايی 

استانهای كشور تقدير به عمل آمد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان:
مستند عملیات امداد حادثه معدن 

آزادشهر ساخته می شود
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - حسین احمدی  در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهار داشت: يكی از مشكالت ما عدم مستندسازی از حوادث 
و وقايع است،  ما در حال ساخت مستند حادثه معدن آزادشهر هستیم 
تا بتوانیم از تجارب اين حادثه در حوادث بعدی استفاده كنیم.مدير عامل 
جمعیت هالل احمر گلستان افزود: زمین ساختمان اداری جهت تاسیس 
شعبه انجام شد و توسط فرمانداری زمینی برای احداث انبار اداری واگذار 
شده است و همچنین مجوز ساختمان اداری جديد در شهرستان  كالله 
و مجوز ساخت پروژه اداری امدادی علی آباد كتول دريافت شد.وی گفت: 
ساختمان ستادی امداد درمانی گرگان كه بدلیل بدهی 9 ماه راكد بود 
جهت تكمیل پیگیری ش��ده و س��اختمان اداری نمايندگی گمیشان 
 خريداری و مجوز تاس��یس ش��عبه اعطاء گرديد.احمدی تصريح كرد: 
راه اندازی رستوران هالل احمر و پیگیری باز پس گیری امالک متعلق 
به هالل احمر در س��طح كش��ور اس��ت به متراژ 3 هزار مترمربع كه از 
س��رمايه های جمعیت هالل احمر كشور را دنبال می كنیم.مدير عامل 
جمعیت هالل احمر گلستان  يادآور شد: مجوز ايجاد پايگاه بین شهری 
در آق قال به بندر تركمن كه زمین آن توس��ط خیرين خريداری شده 
اعطاء شد و همچنین افتتاح و تجهیز پايگاه امداد و نجات  رامیان، ساخت 
پايگاه امداد و نجات زرين گل علی آباد كتول كه زمین آن توسط شركت 
شهرک های صنعتی اس��تان خريداری شده است و تاكنون 70 درصد 
پیشرفت فیزيكی داشته بخشی از پروژه های  امداد و نجات ما در استان 
گلستان به شمار می رود.احمدی اظهار داشت: با توجه به شرايط خاص 
امس��ال در پیاده روی اربعین،  دو تی��م 10 و 15 نفره امداد و درمان از 
طرف نمايندگی ولی فقیه استان و جمعیت هالل احمر كشور  از استان 
گلستان برای خدمات رس��انی به زائرين اعزام شدند.وی افزود: تاسیس 
نخستین خانه هالل روستايی در يكی از روستاهای گنبدكاووس، افتتاح 
مركز فیزيوتراپی در گنبد كاووس، افتتاح و راه اندازی بانک امانات وسايل 
و تجهیزات پزشكی در شهرستان گنبدكاووس، شروع و ساخت پروژه 
مركز آموزش، پیشگیری آموزش و درمان سرطان با كمک خیرين استان 
و جمعیت هالل احمر در شهرستان بندر تركمن كه تاكنون نزديک به 
70 درصد پیشرفت فیزيكی داشته از ديگر اقدامات جمعیت هالل احمر 

در سال 1395 در استان گلستان است.

آغاز عملیات اجرایي احداث ساختمان 
طب کار در شهرك صنعتي لیا

قزوین � مس�عود زارع � براي نخستین بار در شهركهاي صنعتي 
كشور كلنک آغاز عملیات اجرايي ساختمان طب كار در شهرک صنعتي 
لیا با حضور نماينده مردم ش��ريف قزوين، آبی��ک  والبرز به زمین زده 
 شد. بنابر گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين 
 " حمیدرضا خانپور " مدير عامل ش��ركت ش��هركهاي صنعتي استان  
درآيین كلنگ زني اين ساختمان اظهار داشت : ساختمان طب كار  با 
هدف حفظ و ارتقای سطح س��المت جسمی، روحی و روانی كارگران 
ش��اغل در واحدهاي تولیدي و صنعتي  مس��تقر در ش��هرک صنعتي 
احداث خواهد ش��د كه از طريق بررسی و ارزيابی محیط كار، معاينات 
دوره ای و غربالگری باعث تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماری ها 
وآس��یب های ناشی از كار می شوند.  وي با اشاره به سرمايه گذاري اين 
طرح گفت: بالغ بر 2 میلیارد ريال س��رمايه گذاري احداث س��اختمان 
اين طرح مي باش��د كه در پايان ش��ش ماهه امسال با اعتباري بالغ بر 
يک میلیارد ريال تجهیز و به بهره برداري مي رسد. قابل ذكر است اين 
مراس��م با حضور سیده حمیده زرآبادي عضو هیئت رئیسه كمیسیون 
صنايع و معادن مجلس، مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ، مديريت 
دفتر استراتژيک وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ، مدير كل تعاون ، 
كار ورفاه اجتماعي و مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان و جمعي 
از مديران واحدهاي تولیدي و صنعتي  در شهرک صنعتي لیا برگزار شد. 

اختتامیه جشنواره برترین های شرکت 
توزیع برق ایالم

ایالم- خبرنگار فرصت امروز - مدير دفتر روابط عمومی شركت 
توزيع برق اي��الم در گفت وگو با خبرنگار ما از برگزاری آيین اختتامیه 
برترين های اين شركت و معرفی افراد برتر خبرداد. غالمرضا رضايتی در 
همین باره افزود: به پیشنهاد دفتر روابط عمومی فراخوان اولین جشنواره 
برترين های ش��ركت در بهمن ماه س��ال 1395 صادر گرديد و هیئت 
انتخاب اين جش��نواره بنا بر شاخص های تدوين  شده نسبت به اعالم 

نفرات برتر اقدام نمودند.
 وی تصريح كرد: در همین راستا 50 نفر به عنوان نفرات برگزيده در 
اختتامیه اين جشنواره مورد تقدير قرار گرفتند.رضايتی  ادامه داد: در اين 
آيین عالوه بر تجلیل از نفرات برتر و با توجه میالد با سعادت امام حسین 
)ع( و حضرت عباس)ع( از خانواده معظم ش��هدا ، جانبازان و ايثارگران 

شركت نیز تقدير به عمل آمد.

کسب رتبه دوم روابط عمومی شهرداری مالرد
مالرد- مژگان علیقارداش�ی-  كس��ب رتبه دوم روابط 
عمومی ش��هرداری مالرد در بخش اخبار س��ايت دربین 41 
شهرداری استان تهران در فروردين 96 صورت گرفت.  دفتر 
مدير كل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران هر 
ماه گزارش رتبه بندی شهرداری های تابعه استان تهران را در 
بخش اخبار س��ايت منتشر می نمايد . به استناد اين گزارش 
روابط عمومی ش��هرداری مالرد در فروردين 96  با تعداد 65 

كل اخبار و تعداد 60 خبر كیفی در رتبه دوم قرار گرفت .

اخبار

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه 
دیدار سرکنسولی جمهوری اسالمی در 

نخجوان و نمایندگی سفارت ایران با 
مدیر منطقه ارومیه 

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز 
- سركنسولی جمهوری اسالمی در 
نخجوان و نمايندگی س��فارت ايران 
و هیات همراه ب��ا احمد مجرد مدير 
ش��ركت ملی پخش ف��رآورده های 
نفتی منطقه ارومیه ديدار و گفت وگو كردند. در اين ديدار آخرين روش 
های اجرايی نرخ گذاری مرزی و پايش سوخت خودروهای خروجی از 
مرزها مورد بررس��ی قرار گرفت. برپايه اين گزارش مجرد مدير منطقه 
ارومیه از اس��تقرار س��امانه كنترلی BSS در تمامی مرزها و دستگاه 
پرداخت الكترونیكی  در جايگاههای مرزی خبرداد و گزارش كاملی از 
اقدامات صورت گرفت��ه در ارتباط با تحقق دولت الكترونیک در مرزها 
ارائه داد و گفت: تس��هیل در تردد خودروها و تكريم رانندگان ايرانی و 
مخصوصا خارجی و دقت بیش��تر در كنترل س��وخت را از مزايای اين 
س��امانه برشمرد. در پايان اين ديدار و گفت وگو منصور آيرم و معظمی 
و هیات همراه بعنوان سركنسول جمهوری اسالمی ايران در نخجوان از 
اقدامات برجسته شركت ملی پخش فرآورده های نفتی در جلب رضايت 

رانندگان خارجی قدردانی نمود.

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر:
نصب دو المان جدید در ساحل بوشهر

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز - معاون 
اجرايی و خدمات شهری شهرداری بندر بوشهر 
از نص��ب المان نگهب��ان دريا و خوان س��وم در 
ساحل بوشهر خبر داد به گزارش روابط عمومی 
شهرداری بندر بوشهر رسول رمضانی گفت: امروزه 
المان های شهری نماد هويت و اصالت يک شهر و معرف تاريخ و پیشینه 
آن شهر هستند كه نقش بسزايی در ساماندهی، معنا بخشی و تلطیف 
منظر شهری دارند. وی با بیان اينكه مجسمه ها می توانند نقش بسزايی 
در غنی سازی زندگی شهری داشته باشند بر نصب المان ها در میدان 
ها و نقاط مختلف و مهم ش��هر تاكید ك��رد و گفت:وجود المان ها در 
مكان های پرتردد تاثیر بس��یاری در روحیه شهروندان  و افزايش جلوه 
های بصری شهر می گذارد. رمضانی اظهار داشت:شهرداری بندر بوشهر 
با هدف زيباسازی فضاهای تفريحی اقدام به نصب المان های مختلفی در 
سطح شهر بوشهر كرده است. معاون اجرايی و خدمات شهری شهرداری 
بندر بوشهر گفت:المان نگهبان دريا به ارتفاع حدود ده متر و به همت 
كارگران معاونت خدمات ش��هری در پارک سیادت نصب شد كه سبب 
افزايش زيبايی اين پارک ساحلی گرديد. اين مقام مسئول از نصب المان 
خوان سوم رستم در ساحل بوشهر نیز خبر داد و تصريح كرد:در آستانه ی 
25 ارديبهش��ت ماه روز نكوداشت حكیم ابوالقاسم فردوسی شاعر بلند 
آوازه  ايران��ی اين المان نصب گرديد تا فضايی خالق و چش��م اندازی 
جديد و جذاب را برای ش��هروندان بوش��هری در ساحل خلیج نیلگون 

فارس ايجاد كند. 

اخذ گواهی بهداشت 6 محصول پلیمری 
در پتروشیمی شازند

اراك- خبرنگار فرصت امروز - شركت پتروشیمی شازند موفق به 
اخذ گواهی بهداشت شش محصول پلیمری خود از معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشكی شد .  به نقل از روابط عمومی پتروشیمی شازند، 
مهندس ولدخانی مديرعامل اين ش��ركت اظهار كرد: پروانه بهداشتی 
LL0209AA ، MD�  6 محصول پلیمری جديد با گريدهای  وولید
 EP2X83CE 3840   و پلی پروپیلن با گريدهایUA ، L0209KJ
V30S ، و HP565S از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی 
استان مركزی اخذ شده است .  وی همچنین افزود: در حال حاضر 19 
محصول شركت پتروشیمی شازند كه كاربرد دارويی، بهداشتی و آرايشی 
دارند دارای پروانه تولید از معاونت غذا و دارو وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كی هستند و كارشناسان آن معاونت به صورت دوره ای از 
محصوالت تولیدی بازديد و نس��بت به آزمايش آنها در آزمايشگاه های 

معتمد اقدام و بر كیفیت تولیدات صحه گذاری می كنند . 

مدیر عامل شرکت توزیع برق آذربایجان غربی :
مشترکین با قدرت ۲5۰ کیلووات و 
بیشتر با امضای توافق نامه همکاری 
مشمول دریافت پاداش خواهند بود.

ارومی�ه- خبرنگار فرصت ام�روز - مدير 
عامل شركت توزيع نیروی برق آذربايجان غربی 
گفت: امسال نیز در راستای وظايف شركت توانیر 
 ومعاون��ت هماهنگ��ی توزيع وب��ه منظور تبیین 
چه��ار چوب وحوزه عمل پاس��خگويی بار جهت 
كاهش وكنترل پیک شبكه سراسری در تعرفه های مختلف صنعت برق 
وهماهنگی يكنواختی اجرای اين برنامه ها در سطح صنعت برق، برنامه 
های پاسخگويی بار جهت كاهش پیک اجرا می شود. دكتر حسن بكلو 
افزود:  برنامه های ذخیره عملیاتی، كاهش يا قطع بار برنامه ريزی شده 
صنايع وكش��اورزی در كاهش بار برنامه ريزی شده مشتركین ديماندی  
اداری  وساير  مصارف به منظور تشويق مشتركین به همكاری با صنعت 
برق جهت كنترل بار پیک ش��بكه سراسری برق، كنترل وكاهش پیک 
شبكه سراسری، ايجاد ذخیره تولید مناسب در هنگام پیک شبكه برق 
كش��ور، جلوگیری از توس��عه غیر فنی و غیراقتصادی شبكه سراسری 
برق، كنترل بار ش��بكه سراس��ری در 200 ساعت اول منحنی تداوم بار 
وجلوگیری از هرگونه خاموشی ناخواسته در شبكه سراسری برق و تداوم 
پايدار برق رسانی به مشتركین به مدت سه ماه و در بازه زمانی 15 خرداد 
ماه لغايت 15 ش��هريور ماه اجرا خواهد شد . وی مدت زمان همكاری را 
حداكثر 200 ساعت در طی دوره همكاری وحد فاصل ساعت 12 الی 22 
به تشخیص مركز ديسپاچینگ اعالم و ابراز داشت: همكاری در دو برنامه 
كاهش يا قطع بار برنامه ريزی شده صنايع وذخیره عملیاتی در صورتی كه 
در يک طرح مشاركت و به تعهد خود عمل نموده باشد، امكان پذير است. 

بازدید مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان 
از تاسیسات آب و فاضالب شهرستان

زنجان- خبرنگار فرصت امروز - مهندس جزء قاسمی مدير عامل 
شركت آبفای استان زنجان و هیئت همراه  از تاسیسات آب و فاضالب 
شهرستان زنجان بازديد كردند. به گزارش روابط عمومی : در اين بازديد 
كه نخست از تصفیه خانه فاضالب شهر زنجان صورت گرفت مهندس 
اباذر صفی خانی مسئول تصفیه خانه فاضالب زنجان ، گزارش مبسوطی 
از روند عملكرد تصفیه خانه فاضالب در س��ال گذشته ارائه نمود .  وی 
افزود : در فصول مختلف ورودی و خروجی تصفیه خانه فاضالب متفاوت 
است ولی طبق آمار در شرايط فعلی خروجی آن 25 هزار مترمكعب و 
ورودی آن 23 هزار مترمكعب در ش��بانه روز است . مدير عامل شركت 
آب و فاضالب اس��تان زنجان  در بازديد میدانی از روند تصفیه فاضالب 
شهر زنجان ؛وضعیت موجود را خوب ارزيابی نمود و راهكارهای الزم را 
جهت بهره وری مناسب از تاسیسات فاضالبی را بیان و بر بهبود شرايط 
فعلی اين واحد در سال جاری تاكید كرد . در ادامه همچنین ، مديرعامل 
ش��ركت آب فاضالب اس��تان زنجان با حضور در تصفیه خانه آب شهر 

زنجان در جريان روند آب رسانی به مشتركین اين شهر قرار گرفت .
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موض��وع طراحی، س��اخت و کاربردی کردن 
خودروه��ای برقی یک��ی از موضوع��ات مورد 
بحث در آخرین مناظره کاندیداهای ریاس��ت 
جمهوری ب��وده که با تالش های صورت گرفته، 
طراحی و س��اخت این خودروها به عنوان گامی 
در جهت کاهش گازهای گلخانه ای از س��ال ها 
قبل در دانش��گاه های کش��ور آغاز ش��ده و با 
ت��الش معاونت علمی ریاس��ت جمهوری موانع 

شماره گذاری این خودروها رفع شده است. 
خودروی برقی، خودرویی اس��ت که از باتری 
جهت نیروی محرکه به  جای موتور درون س��وز 
اس��تفاده می کند. نخس��تین خودروهای برقی 
در ق��رن نوزدهم تولید ش��دند ولی ب��ا تولید 
اتومبیل های احتراقی، تولید این گونه خودروها 

دچار افت شدید شد. 
در دهه ه��ای ۱۹۷۰ ت��ا ۱۹۸۰ می��الدی با 
وقوع بحران انرژی مجددا خودروی برقی مورد 
توجه قرار گرفت، ولی این عالقه مندی س��بب 
تولید انبوه و ایجاد بازار رقابتی نش��د. از س��ال 
۲۰۰۸ می��الدی با توجه به پیش��رفت فناوری 
باتری ه��ا، مدیریت ش��بکه ب��رق، نگرانی ها در 
خصوص قیم��ت نفت و نیاز به کاهش گازهای 
گلخانه ای، تحولی اساسی در تولید خودروهای 

برقی صورت گرفته  است. 
از مزایای خودروی برقی نسبت به خودروی 
احتراق��ی می توان ب��ه کاهش قاب��ل مالحظه 
آلودگ��ی ه��وا، کاه��ش گازه��ای گلخانه ای و 
کاهش وابستگی به نفت اشاره کرد و این مزایا 
موجب شده که برخی از کشورها و دولت ها به 
منظور ترویج و گسترش بازار خودروهای برقی 

مش��وق هایی برای استفاده از خودروهای برقی 
در نظر بگیرند؛ چراکه براساس پروتکل»کیوتو« 
گروه کثیری از کشورهای جهان متعهد شدند 
س��طح انتشار دی اکسیدکربن)CO2(  خود را 
تا حدود ۵ درصد کمتر از میزانی که در س��ال 

۱۹۹۰ انتشار می یافت، کاهش دهند. 
براس��اس آماره��ای جهان��ی ۱۱ کش��ور ب��ا 
بیش��ترین می��زان تولید دی اکس��یدکربن در 
سال ۲۰۱۵ شناخته شدند که ۱۰ کشور جهان 
حدود ۶۷ درصد از گاز دی اکس��یدکربن سراسر 
جهان را تولید می کنند و این در حالی اس��ت 
که کش��ور چین ب��ه تنهای��ی ۲۸.۰۳ درصد از 
دی اکس��یدکربن جهان را تولید می کند. ایران 

در این لیست در رتبه ۹ جهانی قرار دارد. 
به گفت��ه کارشناس��ان، طراحی و س��اخت 
خودروه��ای برقی یک��ی از راهکارهای کاهش 
دی اکس��یدکربن اس��ت ک��ه در ای��ن راس��تا 
دانشگاه های کش��ور از سال ها قبل گام هایی را 

در این زمینه برداشته اند. 
این موضوع یک��ی از موضوعات مورد بحث در 
آخرین مناظ��ره کاندیداهای ریاس��ت جمهوری 
در )روز جمعه( بوده اس��ت که در حال حاضر با 
تالش های صورت گرفته برخی از موانع کاربردی 

کردن این خودرو در کشور رفع شده است. 

خودروی برقی ایرانی  »قاصدک نصیر«
این خودرو محصول مش��ترک دانشکده های 
برق و مکانیک دانش��گاه خواجه نصیر اس��ت. 
این خودرو با یک بار ش��ارژ ۱۰۰ کیلومتر را با 
سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت می پیماید، ضمن 

آنکه آلودگی ه��وا و صوتی نیز ایجاد نمی کند. 
همچنی��ن ۸ باتری ۱۲۰ آمپ��ر و ۱۲ ولت برای 

یک بار شارژ این خودرو کافی است. 

خودروی برقی ایرانی »یوز«
خودروی دو سرنش��ین »کوآدرا Q1 « با نام 
تجاری  »یوز« از دیگر دس��تاوردهای محققان 
کشور در این زمینه است. این خودرو با قابلیت 
ط��ی ۲۰۰ کیلومتر مس��افت با س��ه س��اعت 
شارژ و س��رعت ۸۰ کیلومتر در ساعت توسط 
فناوران دانشگاه آزاد اس��المی قزوین طراحی 
و س��اخته شده است. این خودروی شارژی که 
۱۲۰ س��انتیمتر عرض و دو مت��ر طول و ۴۰۰ 
کیلوگرم وزن دارد، می تواند مشکالت پارک در 
خیابان ه��ا را کاهش دهد و همچنین هیچ گونه 

آلودگی زیست محیطی ندارد. 
در ح��ال حاضر نمونه اولیه این خودرو بدون 
ایربگ طراحی شده است، اما طراحان آن قصد 
دارن��د در نمونه های بعدی، ایربگ نیز روی آن 
نصب کنند.  این خودرو در س��ال گذش��ته از 
سوی رئیس جمهور بازدید شد و هم اکنون نیز 
مشکالت مربوط به شماره گذاری آن رفع شده 

است. 

خودروی برقی »غزال«
این طرح با مشارکت هشت نفر از دانشجویان 
که عمدتا  از دانشکده مهندسی مکانیک بودند، 
طراحی و ساخته شد و پیرو آن  با رایزنی هایی 
که با مسئوالن ایران خودرو صورت گرفت، این 
طرح به مرکز تحقیقات ایران خودرو ارائه شد. 

در بهار سال ۱۳۸۴ ساخت خودرو آغاز شد در 
تابس��تان همان س��ال به اتمام رسید  و  به این 
ترتیب نخستین خودروی خورشیدی در کشور 

و خاورمیانه ساخته شد. 
این خودرو تاکنون در چند نس��ل طراحی و 
عرضه ش��ده اس��ت که از آن جمله می توان به  
»غزال ۱« اشاره کرد. این خودرو یک خودروی 
س��ه چرخ بود و غزال۲  نیز ب��ه همان صورت 
س��اخته ش��ده بود، با این تفاوت ک��ه غزال۱ 
ب��ه مراتب س��نگین تر بود؛ یعن��ی حدود ۱۵۰ 
کیلوگرم وزن آن بیش��تر و دارای شاسی آهنی 

بوده است. 

مشکل شماره گذاری خودروهای برقی 
رفع شد

با توج��ه به تالش های ص��ورت گرفته برای 
ساخت خودروهای برقی و تأثیر آنها در کاهش 
تولید گازهای گلخانه ای برنامه ای برای کاربرد 
این خودروها در کش��ور اجرایی شد، به گونه ای 
که دکت��ر علی وطنی، معاون توس��عه فناوری 
معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از رفع 
مشکل ش��ماره گذاری این خودروها در کشور 
خب��ر داد و گفت: این اقدام کمک ش��ایانی به 

رفع آلودگی هوای کشور خواهد کرد. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه معاون��ت علمی از هر 
نوع فناوری ای که در راس��تای رف��ع نیازهای 
کش��ور و اس��تفاده از مزایای آن از سوی مردم 
باش��د، حمایت می کند، یادآور ش��د: به منظور 
توس��عه این فن��اوری در دول��ت یازدهم موانع 
شماره گذاری این نوع خودروها رفع شده است. 

خودروهای برقی ایرانی در مسیر کاربردی سازی

آغاز شماره گذاری خودروهای »سبز« ایرانی 

مع��اون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت و 
رئیس س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع 
ایران - ای��درو - گفت: ایدرو با اس��تفاده از 
فضای پسابرجام، سیاس��ت حضور برندهای 
تولی��د  و  ای��ران  در  ب��زرگ خودروس��ازی 

مشارکتی را دنبال می کند. 
 منص��ور معظم��ی گفت: ایدرو، سیاس��ت 
حضور برندهای بزرگ خودروسازی در ایران 
برای تولید مش��ارکتی و صادرات را پیگیری 
می کن��د؛ هدفی که با اجرایی ش��دن برجام 

بیش از هر زمان به ایران نزدیک است. 
وی تصریح کرد: صنعت خودروی کش��ور 
یک��ی از بخش های اقتصادی کش��ور بود که 
از فضای پیش آمده پ��س از برجام حداکثر 
اس��تفاده را ب��رد و دوازدهم اردیبهش��ت ماه 
ج��اری رئیس جمهوری نخس��تین محصول 
مش��ارکتی بین ایران خودرو و پژو فرانسه را 
افتتاح کرد که از ۱۴ خرداد ماه امس��ال وارد 

بازار خواهد شد. 
مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
خاطرنش��ان ک��رد: صنعت خودروی کش��ور 
تاکنون ش��ش قرارداد با ش��رکت های معتبر 
بین المللی پ��س از برجام منعق��د کرده که 
عملیات اجرایی تولید س��ه م��ورد آنها آغاز 
ش��ده و تا پایان امسال همه انواع محصوالت 
مشارکتی تولیدکنندگان ایرانی با خارجی ها 

وارد بازار خواهد شد. 
وی گف��ت: ای��ن قرارداده��ا با مش��ارکت 

دس��ت کم ۴۰ درصدی ط��رف ایرانی اجرایی 
می ش��ود که تولید خودروهای��ی باکیفیت و 
با ظاهری مناس��ب را ک��ه از نظر قیمتی در 

حدی مناسب است شاهد خواهیم بود. 
معظمی با اشاره به آمار حدود ۱۸ میلیون 
خودرو در کش��ور، بیان داش��ت: این مسئله 
به معنای وجود متوس��ط یک خودرو در هر 
خانواده اس��ت و بر این اساس، هرگونه تغییر 
در کیفی��ت و قیم��ت خودرو به س��رعت در 

زندگی مردم جامعه اثرگذار خواهد شد. 

وی با بی��ان اینکه مردم از خودروس��ازان 
انتظار تولید خودروی باکیفیت دارند، تصریح 
کرد: کیفیت خودروهای ایرانی همه ساله رو 
به بهبود است، هرچند هنوز با استانداردهای 

جهانی فاصله دارد. 
این مقام مسئول اظهار داشت: تأکید و فشار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه 
بر مسائل ایمنی و کیفیت خودروهاست و در 
سال ۹۶ نیز با س��ختگیرانه تر شدن مقررات 
ایمنی و کیفیت خودروها، خودروسازان باید 

خود را با این تغییرات وفق دهند. 
وی ب��ا اش��اره به نشس��ت اخی��ر انجمن 
قطعات خودروی برزیل در سازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع ایران  )ایدرو( افزود: هنوز 
هیچ تفاهم نامه یا قراداد همکاری با برزیلی ها 
امضا نش��ده، بلکه در این جلسه قطعه سازان 
برزیلی به دنبال کس��ب ش��ناخت بیش��تر و 
آش��نایی با زمینه های کاری موجود در ایران 

بودند. 
این نشست با حضور  »رودریگو دوسانتوس« 
س��فیر برزی��ل در ای��ران و خان��م  »ایلی��ن 
کوالنگو« مسئول گروه بخش خصوصی هیأت 
برزیلی برگزار ش��د.  نماینده سازمان تجارت 
 )Apex(  و توس��عه س��رمایه گذاری برزیل
در این نشس��ت گفت: این سازمان همراه با 
بانک توس��عه ملی برزیل، فرصت های توسعه 
صنعتی را برای فعاالن کشور فراهم می کند. 
ب��ه گفته  »کارل فرناندز جونز«، اپکس در 
۷۰ زمین��ه صنعتی فعال اس��ت که صنعت 

قطعه سازی یکی از آنها به شمار می رود. 
وی ابراز امیدواری کرد دو کش��ور بتوانند 
همکاری های خوبی در ای��ن زمینه و بخش 

حمل و نقل داشته باشند. 
ای��ن مقام برزیل��ی به حض��ور نمایندگان 
قطعه س��ازی ترکیه در برزیل و اس��تفاده از 
تجربیات این کش��ور در س��ال های گذشته 
اش��اره و ابراز امیدواری ک��رد همین تجربه 

مشترک با شرکت های ایرانی تکرار شود. 

رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران آخرین وضعیت قرارداد خودرویی رنو 

را تشریح کرد. 
منص��ور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت  در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به آخرین 
وضعیت قرارداد خودرویی رنو، اظهار کرد: قرارداد 
رن��و قراردادی پیچیده و بس��یار مهم اس��ت که 
چندین جنبه دارد و ایدرو، رنو و سایپا جنبه های 

آن هستند. 
وی ادام��ه داد: ما در این قرارداد به دنبال چند 
مسئله بودیم؛ اینکه سهم ساخت داخل را در این 
قرارداد بیش��تر کنیم، صادرات با مس��ئولیت رنو 

باش��د، مرکز A&D رنو در ایران واقع شود و نیز 
۳۰۰درصد تولید ساالنه صادر شود. 

رئی��س هی��أت عامل س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی صنایع ایران با بیان اینکه قرارداد رنو با 
سختی هایی روبه رو و زمان بر بود، بیان کرد: تقریباً 
قرارداد ما با رنو تمام ش��ده است و آخرین گروه 
این شرکت هفته آینده به ایران می آیند و احتماال 

قرارداد نهایی می شود. 
معظمی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه 
مخالفت های��ی در مس��یر امضای این ق��رارداد 
وجود داش��ت و شرکت سایپا عالقه ای به امضای 
ای��ن قرارداد ندارد، عنوان کرد: بن رو تمام ش��ده 

و مس��ئله ای در این رابطه وجود ندارد و در ازای 
بدهی هایی که سایپا به ایدرو داشت برداشته شد. 
وی اف��زود: بن رو بین رن��و و ایدرو مدنظر قرار 
می گیرد و ما آن را از سایپا بابت طلبی که وجود 
داشت خریداری کردیم. عالوه بر این باید در مورد 
مخالفت هایی که عنوان می شود بگویم مخالفت 

طبیعت دموکراسی است. 
رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران با تأکید بر اینکه ایدرو با جدیت پای 
قرارداد رنو ایستاده اس��ت، اظهار کرد: اگر ما در 
مورد فعالیت های مان جدی نبودیم نمی توانستیم 
۴۰ میلیون تن ظرفیت پتروشیمی در کشور ایجاد 

کنیم. فکر می کنم هرچه رقابت بیشتر باشد مردم 
بیش��تر از این مسئله اس��تفاده می کنند و بهره 
خواهند برد، اما هرقدر انحصار بیش��تر باش��د به 

مردم فشار بیشتری می آید. 
معظمی با طرح این پرس��ش که به چه دلیل 
مردم باید خودروهایی سوار شوند که سال هاست 
از طول عمر آن می گذرد، در مورد نهایی ش��دن 
ق��رارداد رنو و نیز آغاز تولید در این رابطه، گفت: 
هفته آین��ده آخرین گروه این ش��رکت به ایران 
می آیند و امیدواریم که قرارداد نهایی شود. عالوه 
بر این از اواس��ط س��ال آینده تولی��د در بن رو با 

الیسنس رنو آغاز می شود. 

آخرین وضعیت قرارداد رنو

دولت در فضای پسابرجام تولید مشارکتی با برندهای بزرگ خودرو سازی را دنبال می کند

گزارش2

خبر

ارزش بازار سایپا 5200 میلیارد تومان شد
ارزش کل بازار س��ایپا تا پایان معامالت روز چهارش��نبه، 
نوزدهم اردیبهشت ماه بالغ بر ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
شد، این در حالی است که ارزش کل بازار خودرو در بورس 
تهران در همین زمان بالغ بر ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان 
بوده اس��ت. به گزارش خودروکار، س��ایپا این روزها به سهم 
طالیی بورس تهران مبدل شده است و به نوعی در این بازار 
یکه تازی می کند. شاید در کنار افزایش حجم معامالت سایپا 
از نظر ارزش و حجم، عبور ارزش کل بازار س��ایپا از ۵ هزار 
میلی��ارد تومان یک خبر مهم برای این گروه خودروس��ازی 

باشد. 
بر همین اس��اس نارنجی پوش��ان جاده مخصوص در حال 
حاض��ر با ارزش ترین س��هم ب��ازار در گ��روه خودرویی از هر 
نظر هس��تند. در همین رابطه ارزش کل بازار سایپا تا پایان 
معامالت روز چهارش��نبه نوزدهم اردیبهش��ت ماه بالغ بر ۵ 
ه��زار و ۲۰۰ میلی��ارد تومان ش��د. ارزش کل ب��ازار خودرو 
در ب��ورس تهران در پایان هفته گذش��ته بالغ بر ۱۷ هزار و 
 ۸۰۰ میلیارد تومان بوده اس��ت. به عبارتی سایپا به تنهایی 
یک س��وم ارزش بازار خودرو را در بین هفت شرکت حاضر 
نماد خودرویی در اختیار دارد. از س��وی دیگر در آخرین روز 
هفته گذش��ته س��هام سایپا حداکثر س��قف رشد ۵ درصد را 
تجربه کرد همچنین نماد این ش��رکت بزرگ خودرو س��ازی 
در بی��ش از ۲۰۵ میلی��ون و ۶۲۷ هزار س��هم به ارزش ۲۷ 
میلی��ارد و ۲۰۰ میلیون تومان مورد دادوس��تد قرار گرفت 
و س��هامداران حقیقی بیش��تر خری��دار بودن��د و در مقابل 

سهامداران حقوقی فعالیت چندانی نداشتند. 

دولت به وظیفه خود در حوزه 
سیاست گذاری در صنعت خودرو عمل کرد

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
معتق��د اس��ت: دولت در چهار س��ال گذش��ته ت��الش کرد 
رانت ه��ای ایجاد ش��ده در بازار خودرو را ب��ه تدریج کاهش 
دهد و همزمان زیرس��اخت های الزم جه��ت ورود به عرصه 
رقابت پذیری را که عامل رشد و بالندگی خودروسازان است 

فراهم کند. 
رامین نورقلی پور ضمن اش��اره به عملکرد دولت در حوزه 
صنعت خودرو اظهار داش��ت: یکی از اقدامات مثبت دولت ها 
بی شک کاهش اتکای صنعت خودرو به دولت است، در واقع 
به هر میزان دولت وارد حوزه خودروس��ازی شود عماًل بازار 
خودرو به س��مت انحصار و عدم رقابت پذیری خواهد رفت و 

بازار موجود از سایر خودروسازان سلب خواهد شد. 
وی با تأکید بر اینکه متاس��فانه وابس��تگی شدید صنعت 
خودرو ب��ه دولت در ادوار و دهه های گذش��ته، عامل اصلی 
عدم توس��عه کافی صنایع خودرویی ایران بوده، تصریح کرد: 
به طور قطع کس��ی خواستار عدم حمایت از صنایع تولیدی 
در کشور نیس��ت اما حمایت دولت نباید به سمتی برود که 

منجر به بازار انحصاری برای خودروسازان شود. 
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره به نق��ش مهم دول��ت به عنوان 
سیاس��ت گذار در صنعت خودرو اظهار داش��ت: خوشبختانه 
ام��روز دولت به وظیف��ه اصلی خود که سیاس��ت گذاری در 
این عرصه اس��ت، عم��ل کرده و بازار را به س��متی س��وق 
داده ک��ه به تدریج ش��اهد کاهش وابس��تگی این صنعت به 
دول��ت و خصوصی س��ازی و ورود به ب��ازار رقابت پذیری در 
صنع��ت خودرو خواهیم بود. نماینده کردکوی و بندر ترکمن 
در مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا توجه به روند رو به رش��د 
خودروس��ازی در ای��ران، یکی از نش��انه های بهب��ود اوضاع 
کنونی صنع��ت خودرو را اتفاقات اخی��ر این صنعت پس از 
برجام دانس��ت و گفت: هر چند در دو دهه گذش��ته جریان 
خودروس��ازی خالف مس��یر توس��عه نبوده اما قطعاً صنعت 
خودروی ایران نیازمند بازار مس��تقلی است که توان رقابت 
با تمام خودروسازان اعم از داخلی و خارجی را داشته باشد. 
نورقلی پور افزود: قراردادهایی که خودروس��ازان در یک سال 
اخیر با ش��رکت های خودروس��از خارجی منعق��د کردند به 
لحاظ نوع و کیفیت قابل توجه اس��ت، چنانچه در گذش��ته 

چنین قراردادهایی در صنعت خودرو وجود نداشته است. 
به گفته وی، در قراردادهای جدید ش��رایط برای دستیابی 
به بس��یاری از اهداف رقابت��ی و صادراتی در صنعت خودرو 
فراهم ش��ده است. وی با اش��اره به اینکه ورود خودروسازان 
خارجی به کش��ور در حال س��ازماندهی اس��ت، تأکید کرد: 
البت��ه این به معنای حل مش��کالت صنعت خودرو نیس��ت 
اما س��یگنال هایی که از بازار دریافت می ش��ود نشان از این 
دارد ک��ه روش های منطقی ت��ری در صنعت خودرو در حال 
شکل گیری است که قطعاً موجب توسعه این صنعت خواهد 

شد. 

آمار تولید خودروسازان در فروردین 96 
منتشر شد

براساس آنچه انجمن خودروسازان ایران در فروردین ماه امسال 
منتش��ر کرده، خودروسازان در نخستین ماه سال جاری تولید 
بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته اند به طوری که 
این میزان ۲۰/۱ درصد رشد پیدا کرده است. در فهرست منتشر 
ش��ده، نام خودروهای تولیدی قرار دارد و تعداد آن هم منتشر 
شده است. از پژو ۲۰۰۸ در نخستین ماه سال تنها یک دستگاه 
تولید شده است. این در حالی است که تولید انبوه این خودروی 
پسابرجامی در اردیبهشت ماه با حضور رئیس جمهوری به طور 
رسمی آغاز شد. همچنین در فروردین ماه تولید گروه پژو ۴۰۵ 
در ایران خودروی مرکزی صفر ش��ده است و گویا از این به بعد 
نس��خه های مختلف پژو ۴۰۵ را ایران خودروی خراسان تولید 
می کند. در نخستین ماه سال ۹۶، طبق آمار منتشر شده، ۵هزار 
و ۳۹۰ دستگاه پژو ۴۰۵ در ایران خودروی خراسان تولید شد 
که نسبت به سال گذشته ۱۳/۱درصد رشد نشان می دهد. ولی 
در این س��ایت تولید پ��ژو پارس به صفر رس��یده و تنها دو 
دس��تگاه هایما S7 تولید ش��ده اس��ت. تولید پژو پارس در 
دیگر سایت های تولیدی ایران خودرو ادامه می یابد. همچنین 
تولید س��وزوکی گرند ویتارا که در ابتدای سال ۹۵ صفر بود 
حال در سال ۹۶ با ۵۷۱ دستگاه به خط تولید آمده است. 

در گروه سایپا بیشترین رشد تولید برای پارس خودرو است 
که این عدد حدود ۴۵ درصد تخمین زده می ش��ود. س��ایپای 
کاشان هم با ۲۲ در صد رشد نسبت به فروردین ماه سال گذشته 
کار خود را در ۹۶ آغاز کرده اس��ت، اما س��ایپای آذربایجان با 
تولید صفر درصد در آمار ابتدای س��ال ۹۶ قرار دارد. در میان 
شرکت های خودروساز سواری، شرکت بن رو که S300 یا همان 
آریو را تولید می کند با ۱۶۱/۷درصد نسبت به فروردین ماه ۹۵ 
در ماه اول سال جدید تولید خودرو را شروع کرده است. کرمان 
موتور هم با قوای بیشتر در سال ۹۶، با ۱۱۳درصد رشد نسبت 

به سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است. 

خبر

دریافت غرامت از پژو دستاورد برجام 
است

عض��و هی��أت علم��ی دانش��گاه علم و صنع��ت گف��ت: 
دس��تاوردهایی چون دریافت غرامت از ش��رکت فرانسوی 
پژو در س��ایه فضای ایجاد شده در دوران پسابرجام حاصل 

شده است. 
امیرحسن کاکایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اینکه 
یک کش��ور بتواند از یک خودروساز بزرگ بین المللی بابت 
ترک این کش��ور غرامت بگیرد در تاریخ صنعت خودروی 
جهان بی س��ابقه اس��ت.  وی با بیان اینکه در سایه برجام 
بود که ش��رکتی چون پژو که در زم��ان تحریم ها ایران را 
ت��رک کرده ب��ود برای حضور مج��دد در صنعت خودروی 
ای��ران مجبور به پرداخت غرامت ش��د، خاطرنش��ان کرد: 
البته گذش��ته از غرامت امتیازات دیگری نیز در دور جدید 
فعالیت ها از پژو گرفته شده که در نوع خود بی سابقه است. 
این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: شرکت پژو که 
معموال حاضر به س��رمایه گذاری مس��تقیم در کشورهای 
دیگر نیست در دور جدید فعالیت های خود، سرمایه گذاری 

مستقیم در ایران آن هم در حد باال را پذیرفت. 
وی افزود: پژو نخس��تین خودروساز بین المللی است که 
نس��بت به انعقاد قرارداد جوینت ونچر و تولید مش��ارکتی 
در ای��ران اقدام کرده و نخس��تین حاصل ای��ن قرارداد نیز 
پ��ژو ۲۰۰۸ از خودروهای جدید و به روز جهان اس��ت که 
تولید آن به تازگی آغاز ش��ده است.  کاکایی با بیان اینکه 
نکته مهم این اس��ت که در قرارداد با پ��ژو موضوع انتقال 
تکنولوژی نیز دیده شده است، تصریح کرد: این موضوع به 
تدریج باعث ارتقای سطح کیفی صنعت خودروی داخلی، 
رش��د صادرات و افزایش اش��تغال در این صنعت و صنایع 
وابس��ته همچون قطعه سازی و فوالدسازی خواهد شد.  به 
گزارش ایسنا، کارلوس تاوارس، مدیرعامل پژوسیتروئن در 
سفری که به ایران داشت در یک نشست خبری اظهار کرد 
که این شرکت بابت ترک یک طرفه ایران در زمان تحریم 
به ایران غرامت پرداخت کرده است.  وی خاطرنشان کرده 
بود: »تالش می کنیم گذشته را پشت سر گذاشته و آینده 
جدیدی در ایران آغاز کنیم. در این زمینه انتقال های مالی 
بزرگی برای اجرای پروژه جدید در ایران  )شرکت ایکاپ( 
انجام داده ایم که پرداخت غرامت نیز جزو آن بوده است.« 

خودروسازی در دولت قبل سکته کرد
محبی نژاد با تشریح وضعیت قطعه سازان مهم ترین ضربه 
به این صنعت را تصمیم های خلق الساعه ای دانست که در 

دولت قبل برای تعرفه واردات کاال گرفته شد. 
به گزارش ایلنا، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی 
در خص��وص وضعیت قطعه س��ازان گفت: ام��روز وضعیت 
فعاالن این صنف در حال پیش��رفت اس��ت و گره هایی که 
پی��ش از این بوده به تدریج در حال باز ش��دن اس��ت اما 
هنوز برای رس��یدن به س��ند چش��م انداز در حوزه خودرو 
فاصله زیادی داریم و نتوانس��تیم به روند تولید س��ال ۹۰ 
برس��یم.  آرش محبی نژاد ادامه داد: س��ال ۹۲ تیراژ تولید 
قطع��ات یدکی و خودرو ب��ه کف خود رس��ید و از برنامه 
که تولید ۳میلیون دس��تگا ه خودرو تا س��ال۱۴۰۴ بود به 
۷۵۰ هزار دس��تگاه رس��یدیم. درحالی  که دو سال پیش از 
آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید 
می ش��د و به جرات می توان سال ۹۲ را سال سکته ناقص 
صنعت خودرو نام گذاری کرد.  وی ادامه داد: خوش��بختانه 
با برنامه ریزی هایی که وزارت صنعت و س��ازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع انجام داد قطار تولید قطعات در س��ال 
۹۳ دوباره روی ریل بازگش��ت و شاهد تولید یک میلیون 
و ۲۰۰ ه��زار دس��تگاه خودرو در س��ال گذش��ته بودیم.  
محبی ن��ژاد تصریح کرد: بر اثر رکود س��ال های ۹۰ تا ۹۲، 
۶۰ درص��د واحدهای قطعه س��ازی ورشکس��ته، تعطیل و 
تعلیق ش��ده بودند اما امروز بخشی از آنها به زنجیره تولید 
بازگش��ته اند که البته مهم ترین دلیل آن برجام بوده است. 
در واقع برجام صنعت خودروس��ازی را نج��ات داد. توافق 
هس��ته ای و حضور شرکت های خودروساز در ایران و رونق 
دوب��اره بازار خودرو این صنعت را فع��ال کرد. ضمن آنکه 
شروط چهارگانه وزارت صنایع برای خودروسازان خارجی 
چارچ��وب خوبی را ب��رای حمایت از قطعه س��ازی داخلی 
تبیی��ن کرده اس��ت.  وی ادام��ه داد: بزرگ ترین ضربه به 
صنعت قطعه س��ازی را تصمیم های خلق الساعه وارد کرد ؛ 
در س��ال ۹۰ مدیران وق��ت تصمیم گرفتند تعرفه کاالها را 
۵۰درصد کاهش دهند و همین سبب شد به تولید داخلی 

ضربه شدیدی وارد شود. 

گردش مالی 26 میلیارد دالری صنعت 
خودرو در ایران

ب��ه نقل از ایرنا، مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
جمهوری اس��المی ای��ران گفت: بازار ایران ب��ا توان تولید 
س��االنه ۲میلی��ون خ��ودرو و دسترس��ی به ب��ازار بزرگ 
کشورهای همسایه و منطقه، فرصت خوبی برای مشارکت 
ش��رکت ها و قطعه سازان برزیلی به ش��مار می رود. منصور 
معظم��ی در نشس��ت انجمن قطعات خ��ودروی برزیل در 
سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران )ایدرو( افزود: 
ای��ران از ت��وان تولید س��االنه ۲ میلیون دس��تگاه خودرو 
برخوردار اس��ت؛ س��ال گذش��ته نزدیک به یک میلیون و 
۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد و امسال برای 
تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دس��تگاه برنامه ریزی شده 
اس��ت.  رئیس س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران 
گفت: ایران با توجه به وجود بازار بس��یار خوب در اطراف 
خود و دسترس��ی به کشورهای همس��ایه، به دنبال توسعه 
بازار خود با مشارکت صاحبان برند و کشورهای صاحب نام 
صنای��ع خودرو اس��ت. وی ت��وان خودروس��ازی برزیل را 
مناس��ب توصیف ک��رد و اف��زود: ایران نی��ز ظرفیت های 
مناسبی در قطعه سازی دارد و به ویژه پس از اجرای برجام 
فرصت های مناس��بی برای مش��ارکت شرکت های ایرانی و 

خارجی فراهم شده است. 
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: تاکنون 
شش قرارداد همکاری در زمینه ساخت و تولید خودرو در 
ایران پس از برجام امضا شده که به معنای تولید خودروهای 
باکیفیت تر و ارزان تر در کشور است. به گفته وی، همه یک 
هزار و ۲۰۰ ش��رکت قطعه ساز در ایران از بخش خصوصی 
 به ش��مار می روند که هم��ه س��رمایه گذاری ها و اقدام ها را 

بر عهده دارند. 
رئی��س س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران 
ادامه داد: ش��رکت های ایرانی برای س��اخت و تولید انواع 
خودروهای تجاری مانند کامیون و اتوبوس، آماده همکاری 

با شرکت های برزیلی هستند. 
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نامه نیوز نوش��ت: آخرین جمالتی که مردم از مناظره 
س��وم به یادش��ان مانده اس��ت جمله معروف روحانی در 
م��ورد »لوله« و قالیباف بوده اس��ت. در انتخابات س��ال 
92 هم روحان��ی از کلمه معروف»گازنبر« برای حمله به 
قالیباف استفاده کرده بود. فرمانده سابق نیروی انتظامی 
می دانس��ت که مناظره س��وم می تواند ب��رگ برنده او در 
انتخابات ریاست جمهوری باشد و بر همین اساس تصمیم 
گرف��ت توپخانه خود علیه دولت را پر آتش تر کند، اما بعد 
از حمالت سنگین قالیباف به دولت، پاتک های روحانی و 
جهانگیری به خوبی توانست قالیباف را درگوشه رینگ قرار 
دهد به ویژه اینکه قالیباف در راند دوم مناظره اول سخن 
می گفت و بعد از آن روحانی و جهانگیری نظرات خود را 

بیان می کردند. 
همین معنا باعث ش��ده بود آنها به خوبی از خود دفاع 
و به قالیباف حمله کنند. جمالت طالیی روحانی خطاب 
به قالیباف به خوبی نش��انگر این مس��ئله بود. روحانی در 
آخرین لحظات مناظ��ره و در زمان باقی مانده خطاب به 
ش��هردار تهران گفت:»اگر پرونده سال 84 آقای قالیباف 
که دست من بود و نگذاشتم منتشر شود و گفتم نباید دم 
انتخابات منتشر شود، اگر آن مردانگی را نمی کردم امروز 
اینجا نبودید. آقای قالیباف! شما که همیشه طرحت لوله 
کردن بود و همیشه می گفتید من این دانشجویان را ظرف 
دو س��اعت لوله می کنم، اگر جلوی شما را نمی گرفتم که 

امروز دانشگاه ها پر از لوله بود.«

گل  »دقیقه آخر« حسن روحانی به قالیباف
جمله طالیی شیخ دیپلمات، آقای شهردار را کیش و مات کرد

  س�یدمصطفی هاش�می طبا گف�ت: 
ب�ه آق�ای روحان�ی رأی می ده�م، اما از 
انتخاب�ات کنار نمی روم. ای�ن کاندیدای 
ریاست جمهوری در گفت وگو با ایسنا با 
تأیید صحبت ه�ای خود در کلیپی که از 
وی منتشر شده است، گفت: از من سوال 
پرسیدند به چه کسی رأی می دهی و من 
هم گفتم به آق�ای روحانی رأی می دهم. 
وی در پاسخ به اینکه آیا احتمال دارد به 
نفع روحانی انص�راف دهد، گفت: من به 

نفع کسی کنار نمی روم. 

رهب�ر معظ�م انقالب اس�المی صب�ح دی�روز ب�ا حض�ور در یکی از 
بیمارس�تان های ته�ران از آیت اهلل هاش�می ش�اهرودی، نایب رئیس 

مجلس خبرگان رهبری عیادت کردند.

تیتر اخبار

در حالی که معاون بهزیس��تی اس��تان تهران از بررسی 
طرح»واگذاری نوزادان به طور مس��تقیم از بیمارس��تان  به 
خانواده های متقاض��ی فرزندخواندگی« با هدف جلوگیری 
از رس��وب کودکان و ن��وزادان در ش��یرخوارگاه ها و مراکز 
ش��به خانواده و رایزنی با مسئوالن قوه قضاییه برای اجرایی 
کردن طرح مذکور خبر می دهد، معاون اجتماعی بهزیستی 
کشور اجرایی کردن این طرح را غیر ممکن دانست و گفت: 
تصمیم گیری درباره چنین موضوع مهم و کالنی در سطح 
استان مقدور نیست و این امر باید در سطح کشوری بررسی 
شود؛ هرچند اجرای این طرح نیز غیرممکن است. حبیب اهلل 

مس��عودی فرید در گفت وگو با ایسنا، در واکنش به مطرح 
شدن طرح واگذاری نوزادان به متقاضیان در بیمارستان ها از 
سوی بهزیستی استان تهران در رسانه ها گفت: اجرای این 
طرح غیرممکن اس��ت، زیرا کودک باید در فرآیند پذیرش 
بهزیستی وارد شود و حتی اگر دارای والدین معتاد هم باشد، 
باز نمی تواند به این سرعت حکمی در خصوص بدسرپرستی 
آنها صادر کرده و کودک را بالفاصله به بهزیستی تحویل داد، 
زیرا ممکن است پدر یا مادر کودک شش ماه بعد اعتیاد خود 
را ترک کنند. به همین دلیل باید طی یک پروسه مشخص 

عدم صالحیت دائمی والدین اثبات شود. 

معاون سازمان بهزیستی کشور: 
واگذاری نوزادان در بیمارستان به متقاضیان  »فرزندخواندگی« غیرممکن است

  * نتایج یک مطالعه تأکید می کند 

که پدران می توانند تأثیر چش�مگیر 
و مهم بر رش�د ش�ناختی و تقویت 
هوش فرزندان خود داش�ته باشند. 
ب�ه گزارش ایس�نا، متخصصان کالج 
سلطنتی لندن در این مطالعه تأکید 
کردن�د: نوزادانی که پدرانش�ان در 
چند ماه نخس�ت تولد با آنها تعامل 
فعال و مثبت دارند پس از رس�یدن 
ب�ه س�ن دوس�الگی در تس�ت های 
ش�ناختی عملک�رد بهت�ری از خود 

نشان داده اند. 

تازه ترین رده بندی تحلیلگران مسائل نظامی در وب سایت گلوبال فایرز 
پاور نش�ان می دهد که ارتش ایران در این فهرست در جایگاه بیستم 
قرار دارد. آمریکا در صدر و روس�یه و چین در جایگاه های دوم و سوم 

قرار دارند. 

تیتر اخبار

مراسم پایانی سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
با حضور وزیر ارش��اد و معرفی غرفه های برتر برگزار شد. 
به گزارش»فرصت امروز«، مراس��م اختتامیه س��ی امین 
دوره نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران باحضور سیدرضا 
صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، سیدعباس 
صالحی معاون فرهنگی وزیر ارش��اد و کارلو چرتی رایزن 
فرهنگی ایتالیا عصر دیروز در ش��هر آفتاب برگزار شد. در 
مراسم اختتامیه نمایشگاه کتاب، سیدرضا صالحی امیری 
نمایش��گاه کتاب تهران را بهار فرهنگ��ی ایران خواند و با 
اش��اره به واگ��ذاری امور به بخش خصوص��ی گفت: ما در 
مراس��م افتتاحیه هم اعالم کردیم که سال 96 کلیه امور 
اجرایی نمایشگاه ها را در سراسر کشور به اتحادیه ها واگذار 
خواهیم کرد. در پایان این نمایش��گاه هم در حضور همه 
اصحاب نش��ر، فرهنگ و مهمانان خارجی اعالم می کنم 

که سیاست رس��می ما واگذاری کلیه امور اجرایی حوزه 
فرهنگ به اصحاب فرهنگ اس��ت. همچنین در مراس��م 
پایانی س��ی امین نمایش��گاه کتاب تهران، با حکم هیأت 
داوران، غرفه های برتر نمایش��گاه معرفی شدند. در بخش 
ناشران عمومی حوزه تهران ضمن تقدیر از انتشارات سفیر 
اردهال، غرفه انتشارات ققنوس به عنوان غرفه برتر معرفی 
شد. در بخش ناشران عمومی حوزه شهرستان نیز ضمن 
تقدی��ر از غرفه معروف، غرفه انتش��ارات درالعلم به عنوان 
غرفه برتر معرفی شد. در بخش ناشران دانشگاهی، غرفه 
انتش��ارات نگاه دانش به عنوان غرفه برتر انتخاب شد. در 
این بخش همچنین غرفه ابن سینا شایسته تقدیر شناخته 
ش��د. در بخش ناش��ران کودک و نوجوان نیز انتش��ارات 
زعفران به عنوان غرفه برتر معرفی و انتش��ارات خط خطی 

شایسته تقدیر شناخته شد. 

غرفه های برتر نمایشگاه کتاب معرفی شدند

  * محمد اطبایی، کارش�ناس سینما 
اعالم کرد که شمار جایزه های بین المللی 
سینمای ایران در سال 139۵ به تنهایی 
برابر است با کل جوایز سینمای ایران در 
4۰ سال 1337 تا 1377. او که حدود 3۰ 
سال است آمار بین المللی سینمای ایران 
را ثبت می کند،  گفت: در دو سال 1394 
و 139۵، آم�ار موفقیت های بین المللی 
سینمای ایران به دالیل مختلف افزایش 

چشمگیری داشته است. 

نمایش »مروارید« به نویس�ندگی و کارگردانی قطب الدین صادقی 
هرش�ب س�اعت هفت و نیم در تاالر ناظرزاده کرمانی تماش�اخانه 

ایرانشهر به روی صحنه می رود.

تیتر اخبار

در روزهای��ی ک��ه اللیگا و سرنوش��ت قهرمان��ی آن به 
حس��اس ترین مقطع خود نزدیک ش��ده و رئال ش��انس 
اول فتح جام محس��وب می شود، رسانه کاتاالنی تاکتیک 
جدیدی برای تحت فشار قرار دادن رونالدو و رئال برگزیده 
اس��ت. به گزارش ورزش سه، رئال مادرید امروز یک بازی 
حساس در برنابئو مقابل سویا پیش رو دارد و در این میان، 
نش��ریه موندودپورتیوو، ارگان غیررسمی مدیریت باشگاه 
بارس��لونا تیتر یک خ��ود را به قضیه مالیاتی کریس��تیانو 
رونال��دو اختص��اص داده و از روند پیگی��ری آن به عنوان 
یک افتضاح یاد کرده اس��ت. یک سال و نیم پیش بود که 

دادستانی پرونده ای مالیاتی برای رونالدو تشکیل داد و چند 
ماه بعد طبق اس��ناد لو رفته از سوی فوتبال لیکس عنوان 
ش��د که رونالدو 150 میلیون یورو از درآمدهای خود بین 
س��ال های 2011 ت��ا 2013 را در ایرلند مخفی کرده و به 
اداره مالیات اس��پانیا ارائه نکرده است. تا 4 ژوئن )کمتر از 
یک ماه دیگر(، اداره مالیات اسپانیا به درخواست دادستانی 
مامور شده تا مدارک الزم برای اثبات این ادعا را ارائه دهد 
و حال موندودپورتیوو عنوان داشته که هیچ قدم مثبتی در 
این راه برداشته نشده و احتماال پرونده فوق ستاره پرتغالی 

مختومه اعالم خواهد شد. 

افشاگری عجیب روزنامه کاتاالنی علیه رونالدو

   ف�راز کمالوند، س�رمربی فصل پیش 
تیم گس�ترش فوالد تبریز که شایعاتی 
درباره حض�ورش در تراکتورس�ازی به 
گوش می رس�ید، با قراردادی دوس�اله 

سرمربی نفت آبادان شد. 
 عل�ی دایی، که با نفت تهران قهرمان 
ج�ام حذف�ی ایران ش�ده ب�ود، پس از 
مذاکره با مس�ئوالن تیم سایپا، قرارداد 

خود را با این تیم امضا کرد. 

اعضای تیم فوتبال استقالل عصر دیروز در همایش انتخاباتی دکتر 
حسن روحانی در ورزشگاه آزادی شرکت کرده و حمایت خود را از 

حسن روحانی اعالم کردند.

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

از الکترونیک��ی ش��دن مراح��ل چندگان��ه انتخابات 
چند س��الی می گذرد، اما فرآیند رای گیری که شاید 
بیش��ترین نمود را در انتخابات دارد، نخستین بار در 
سال 1390 به صورت الکترونیکی انجام شد و اکنون 
تعداد ش��هرهایی که این امکان را دارند به 141 شهر 

رسیده است.
 ب��ه گزارش ایس��نا، انتخابات تنها ش��امل رای گیری 
نیس��ت و پیش از آن با دستور ش��روع انتخابات آغاز 
می ش��ود و الکترونیکی بودن هر ی��ک از فرآیندهای 
 E-election انتخابات��ی، انتخابات الکترونیکی ی��ا
را رق��م می زند، اما چیزی که در می��ان عموم مردم 
به اس��م انتخاب��ات الکترونیکی ش��ناخته می ش��ود، 

رای گیری الکترونیکی یا E-voting است. 
به اس��تناد قانون انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی، 
وزارت کش��ور موظف اس��ت نس��بت به نوین سازی 
شیوه های اخذ رأی و ش��مارش آراء به منظور دقت، 
س��المت و نظارت بهتر در اخذ رأی، ش��مارش آراء و 
اعالم نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق های 
اخذ رأی در حدود اعتب��ارات مصوب و پس از تأیید 
ش��ورای نگهبان اقدام کند؛ در نتیجه در این زمینه با 

کمبود قانون روبه رو نیستیم.
 کل فرآین��د انتخابات 25 مرحله دارد که 24 فرآیند 
آن از حدود پنج سال پیش الکترونیکی شده است. 

در ح��ال حاض��ر از ش��روع انتخابات که با دس��تور 
وزیر کش��ور آغاز می ش��ود ت��ا ثبت ن��ام داوطلبان و 
اعض��ای هیات ه��ای اجرایی و تم��ام فرآیندهایی که 
در فرمانداری ه��ا اتفاق می افت��د تا پایان رای گیری و 
امحای آرا، همه فرآیندها الکترونیکی برگزار می شود 
و فرآیندی که از این 25 مرحله الکترونیکی نیس��ت، 
اخذ رأی و شمارش آراست که نخستین تجربه آن را 

در انتخابات سال 1390 داشتیم. 
نخس��تین فرآیند روز رای گیری، احراز اصالت س��ند 
هویت��ی رای دهن��ده اس��ت ک��ه در ح��ال حاضر در 
تمامی ش��عب به صورت الکترونیکی انجام می شود و 
ش��امل کنترل شماره ملی فرد برای محدوده سنی و 
جلوگی��ری از جعلی بودن و رأی تکراری اس��ت و در 
نهایت تفاوت اصلی شعب تمام مکانیزه با سایر شعب، 
اخذ رأی و شمارش آرا به صورت الکترونیکی است. 

در ح��ال حاض��ر، اغل��ب فرآینده��ای انتخاباتی در 
بس��یاری از کش��ورهای دنیا به ص��ورت الکترونیکی 
انجام می ش��ود، ام��ا اخذ و ش��مارش آرا همچنان با 
اس��تفاده از کاغذ است، بر این اس��اس می توان ادعا 
کرد از الکترونیکی شدن انتخابات ایران بدون در نظر 
گرفتن فرآیند رای گیری چند دوره ای می گذرد، البته 
معموالً در کش��ورهایی با جمعیت ب��اال مانند برزیل، 
ونزوئال، کره جنوبی، هند و برخی از ایالت های آمریکا 
رای گیری هم الکترونیکی اس��ت و ایران هم با توجه 
به پیشنهاد دولت و وزارت کشور برای افزایش سرعت 
و دق��ت می تواند به ای��ن کار اقدام کند، همانطور که 
شرایط برای اخذ رأی و شمارش آرای الکترونیک در 

برخی حوزه های انتخابیه فراهم است. 

فواید انتخابات تمام الکترونیک
انتخاب��ات الکترونیک هزینه ه��ای جانبی مانند چاپ 

تعرف��ه و عوام��ل انس��انی - که تا چن��د روز پس از 
انتخابات در ش��عبه درگیر ش��مارش آراء هستند- را 
کاه��ش می دهد، ام��ا مهم ترین دس��تاورد و ویژگی 
انتخابات الکترونیک س��رعت، صحت و دقت است و 
از مزای��ای آن ش��مارش لحظه ای اس��ت که می توان 
در لحظه از آخرین نتایج آگاه ش��د. فرآیند انتخابات 
الکترونی��ک دو بح��ث مهم دارد؛ یک��ی احراز هویت 
رای دهن��ده با کارت ملی که از طریق س��رور وزارت 
کش��ور به صورت آنالین احراز هویت می ش��وند و به 
آنها تعرفه الکترونی��ک می دهند که در صندوق اخذ 
رأی الکترونیک رأی بدهند و دیگری آرای صندوق ها 

که به صورت الکترونیک شمارش خواهند شد. 
امیر ش��جاعان -رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد 
انتخابات کش��ور- با بیان اینکه وزارت کش��ور توان و 
قصد الکترونیکی برگزار کردن دو انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و ش��وراهای اسالمی شهر و روستا را دارد، 
گف��ت: برگزاری انتخاب��ات الکترونیکی باعث کاهش 

خطاه��ای ش��مارش، افزای��ش س��رعت کار و ایجاد 
ش��فافیت می ش��ود و دولت از اخ��ذ رأی الکترونیک 
حمای��ت می کند. م��ا آمادگی کامل ب��رای برگزاری 
تمامی فرآیندهای انتخابات در 10 هزار ش��عبه اخذ 

رأی به صورت الکترونیکی را داریم. 
استفاده از شبکه داخلی برای امنیت

همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در آخرین 
اظهارات خود با اش��اره به برگزاری جلساتی بین این 
وزارتخان��ه و وزارت کش��ور برای برگ��زاری انتخابات 
الکترونیکی گفت: از نظر زیرس��اختی برای برگزاری 
انتخابات الکترونیکی آماده ایم. در برگزاری انتخابات 
از فضای اینترن��ت بین المللی اس��تفاده نمی کنیم و 

انتخابات در داخل شبکه اطالعات برگزار می شود. 
به خاط��ر امنیت در هیچ فرآیند انتخابات از اینترنت 
اس��تفاده نمی شود و 24 فرآیند کاماًل الکترونیکی در 
بس��تر و یک ش��بکه امن و اختصاصی انجام می شود 
ک��ه امکان هک و نفوذ در آن وجود نداش��ته باش��د. 

واعظ��ی نی��ز درباره احتم��ال هک ش��دن نرم افزار 
انتخابات الکترونیک می گوی��د: هم ما و هم وزارت 
کشور پیش بینی الزم را در این زمینه داشته ایم. ما 
آمادگ��ی الزم را برای برگزاری انتخابات الکترونیک 
داریم اما اینکه بین وزارت کش��ور و شورای نگهبان 
در خصوص انتخابات الکترونیکی چه می ش��ود، به 

خودشان بستگی دارد. 
141 شهر با انتخابات تمام الکترونیک

 در ح��ال حاض��ر نی��ز ب��رای ه��ر دو انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری و ش��وراهای اس��المی ش��هر و 
روس��تا، استعالم تمامی رای دهندگان در کل کشور 
الکترونیکی اس��ت. در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
فرآین��د رای گی��ری در تمامی ش��عبه ها به صورت 
دس��تی است اما بنا بر برخی اطالعات، در انتخابات 
ش��ورا، 141 ش��هر که هفت یا 9 نماینده در ش��ورا 
دارن��د، رای گی��ری به ص��ورت الکترونیک��ی انجام 
می ش��ود. در اس��تان تهران نیز ای��ن فرآیند در 19 
شهر تمام الکترونیکی اس��ت؛ بدین ترتیب که برای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری تعرف��ه کاغذی و برای 
انتخابات ش��ورا تعرفه الکترونیکی به رای دهندگان 

داده می شود. 

وزارت کشور جلسات هماهنگی برگزاری 
انتخابات الکترونیک برگزار کند

همچنی��ن رئی��س هیات عال��ی نظ��ارت انتخابات 
ش��وراهای اس��المی در اس��تان تهران ب��ا انتقاد از 
عملکرد وزارت کش��ور برای برگزار نکردن جلسات 
توجیه��ی و تکمیل��ی در خصوص رون��د برگزاری 
انتخاب��ات الکترونیک برای هیات های نظارت تهران 
گف��ت: با توج��ه به مدت زمان مح��دود باقی مانده 
ت��ا زمان انتخابات، وزارت کش��ور در کنار محدودتر 
کردن تعداد ش��عبه های رای گی��ری الکترونیک، در 
همین ش��عبه ها نی��ز توامان انتخاب��ات را به صورت 

عادی و الکترونیک برگزار کند. 
علیرض��ا رحیم��ی گف��ت: س��تاد انتخابات کش��ور 
ش��هرهایی را برای برگ��زاری الکترونیکی انتخابات 
ش��وراها در نظ��ر گرفت��ه که در اس��تان ته��ران از 
26 ح��وزه رای گیری 19 حوزه مش��مول برگزاری 

انتخابات به صورت الکترونیک شده اند. 
وی اف��زود: این در حالی اس��ت که س��تاد انتخابات 
کش��ور هماهنگی های الزم را با هیات نظارت استان 
تهران انجام نداده؛ به ط��وری که تاکنون توضیحات 
تکمیلی و توجیه��ی به لحاظ فنی و فرآیند عملیاتی 
داده نش��ده اس��ت. رحیمی با بیان اینکه انتخاب 19 
ش��هر برای برگزاری انتخاب��ات الکترونیکی در تهران 
زیاد است، گفت: پیش��نهادم به وزیر کشور آن است 
که ب��رای اطمینان بخش��ی بیش��تر و رعایت حقوق 
مردم و برگزاری انتخاباتی بی چالش تعداد حوزه هایی 
که قرار اس��ت در آن انتخابات به صورت الکترونیکی 
برگزار ش��ود کم ش��ود ت��ا در جری��ان رأی گیری و 
ش��مارش آرای ش��اهد اختالل احتمالی در سیستم 
الکترونیکی نباش��یم. چون در برخ��ی از این حوزه ها 
حت��ی به صورت آزمایش��ی نی��ز انتخاب��ات به صورت 

الکترونیکی برگزار نشده است. 

مرک��ز روابط عمومی و تبلیغات نهاد ریاس��ت جمهوری 
با انتش��ار جوابیه ای اعالم کرد که ادعای یکی از نامزدهای 
انتخاباتی مبنی بر افزایش هزینه های نهاد ریاست جمهوری، 
کذب محض است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، در 
متن این جوابیه آمده اس��ت:  »بازگشت به اظهارات مطرح 
شده و انتشار اخباری مبنی بر همین اظهارات کذب و خالف 
واقع با موضوع دو برابر و حتی س��ه برابر ش��دن هزینه های 
نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم، موارد زیر به اطالع 

می رسد. 
1- اظه��ار نظر در خصوص مس��ائل اداری و مالی عالوه 
ب��ر نیاز ب��ه اطالعات صحیح و مس��تند، مس��تلزم رعایت 
رویکردهای تخصصی است. بدیهی است این گونه موارد در 
چارچوب آمار ثبت ش��ده قانون��ی و نه اطالعات مخدوش و 

هدفمند سیاس��ی قابلیت ارزیابی و قضاوت پیدا می کنند؛ 
که از آن جمله قانون بودجه س��نواتی، پرونده های پرسنلی، 
لیس��ت پرداخت ها و همچنین آمار مربوط است. از این رو 
مس��تند به جداول قوانین بودجه سنواتی و هزینه کرد ثبت 
شده در پایان هر سال، در خصوص مقایسه هزینه کرد نهاد 
ریاس��ت جمهوری در دولت قبل با دولت تدبیر و امید باید 
گفت، در س��ال 1391 عالوه بر 59 میلی��ارد تومان اعتبار 
ردیف اصلی، مبلغ 314 میلیارد تومان نیز از سایر ردیف ها 
به نهاد تخصیص داده شده، ضمن آنکه از محل مازاد درآمد 
نفت��ی، مبل��غ 460 میلیارد تومان به نه��اد تخصیص که با 
تش��خیص و اعمال مدیریت مدیران عال��ی وقت نهاد، بین 
دستگاه ها و سازمان های اجرایی متعددی توزیع شده است و 
در مجموع امکان هزینه کرد و اعمال مدیریت بر رقمی بالغ 

بر 833 میلیارد تومان  )حدود 15 برابر رقم مورد ادعای آن 
رس��انه! ( برای مسئوالن وقت نهاد فراهم بوده است. این در 
حالی است که به منظور ساماندهی و شفاف سازی در بودجه 
در دولت تدبیر و امید، هر ساله تعدادی از ردیف های متفرقه 
حذف و بودجه نهاد در قالب ردیف های اصلی، شفاف و قابل 

نظارت درج گردیده است. 
 2- رق��م م��ورد ادع��ا به عن��وان بودج��ه مص��وب نهاد 
ریاست جمهوری در قانون بودجه 1396، معادل مبلغ 150 
میلی��ارد تومان لحاظ گردیده و هنوز به مرحله تخصیص و 
دریافتی از خزانه نرس��یده و یقینا بن��ا بر روند بودجه ای در 
س��نوات گذش��ته، معموالً بخش عمده ای از رقم اعتبارات 
مصوب قانونی محقق نخواهد ش��د و ل��ذا به هزینه گرفته 
نخواهد ش��د. در ارتباط با این موضوع می توان اش��اره کرد 

که بودجه مصوب س��ال 91، معادل 308.9 میلیارد تومان، 
اما عملکرد بودجه در این سال 332 میلیارد تومان؛ بودجه 
مصوب سال 92 معادل 360.7 میلیارد تومان ولی عملکرد 
بودجه در همان سال 262 میلیارد تومان؛ بودجه مصوب در 
سال 93، معادل 297.5 میلیارد و عملکرد آن 293 میلیارد 
تومان؛ و بودجه مصوب در س��ال 94 معادل 333 میلیارد و 

عملکرد آن 279.5 میلیارد تومان بوده است. 
3 - رواب��ط عموم��ی دفتر رئیس جمه��ور ضمن تأکید 
بر آزادی رس��انه های جمعی در اطالع رس��انی و تنویر افکار 
عمومی، آنان را به رعایت تقوا و اصل امانتداری و انصاف در 
بیان آمار و گزارش ها دعوت کرده و در برابر نش��ر اکاذیب و 
تالش برای تش��ویش و انحراف اذهان عمومی حق پیگیری 

از مراجع ذیصالح قانونی را برای خود محفوظ می داند.«

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اعتماد به آگاهی و شعور 
مردم در انتخاب فرد اصلح برای ریاست جمهوری گفت: 
عده ای دم از دفاع از حقوق مستضعفان می زنند. امیدوارم 
آگاهی پیروز ش��ود و چهره واقعی آنها برای مردم آشکار 
ش��ود. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
عباس آخوندی در س��تاد انتخاباتی صدر حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی ادامه داد: می دانم کار سختی 
برای تصمیم گیری و انتخاب کاندیدای موردنظر در پیش 
داریم، اما من به آگاهی و ش��عور ملت ایران اعتماد دارم. 
از این رو این انتخاب��ات را صحنه نبرد آگاهی و گمراهی 
نام گذاری می کنم. وی افزود: عده ای آشکارا و با صراحت 
عالقه مند هس��تند ک��ه مردم را گم��راه کنند و علیرغم 

کارنامه نامناس��ب دولت قبل، می خواهند بر طبل باطل 
بکوبند، اما شما ملت می توانید پرچم مبارزه با فشار را در 
دست بگیرید. عضو کابینه دولت یازدهم خطاب به یک 
کاندیدای ریاست جمهوری تصریح کرد: شما در جریانات 
دولت قبل هم��راه آنها بودید، زیرا تم��ام مدیران دولت 
دهم در س��تاد انتخاباتی ش��ما حضور دارند؛ همان هایی 
که نفت کش��ور را سوار کشتی کرده و به صورت آزاد در 
دریا می فروختند. شما چطور می توانید ادعا کنید که نفت 
صیانتی بفروش��ید. مگر بابک زنجانی و امثال وی از کجا 
ارت��زاق می کردند؟ وی با بیان اینکه این نوع انتخابات را 
باید در تاریخ به یاد داشت، گفت: برخی پوستین وارونه 
می پوش��ند و فکر می کنند می توانن��د از ناآگاهی مردم 

سوء استفاده کنند. آخوندی ابراز کرد: معادل 100میلیارد 
دالر تحت  عنوان تهاتر در دولت قبل به خصولتی ها داده 
شد، بعد می گویند که می خواهند خصوصی سازی کنند. 
اما االن آقایان جرات می کنند از خصوصی سازی و تولید 
ملی صحبت کنند. آیا مردم ایران که افرادی تحصیلکرده 
و دارای دسترس��ی به شبکه های اینترنتی هستند، فکر 
کردید متوجه نمی ش��وند. وی با اشاره به هزینه ساخت 
پل صدر در تهران گفت: پل صدر، چقدر هزینه برداشته 
اس��ت؟ به هیچ کس اجازه داده نش��ده هزینه واقعی آن 
را بداند، اما به ط��ور حتم بیش از یک میلیارد دالر برای 
س��اخت آن هزینه شده است. عضو کابینه دولت تدبیر و 
امید خطاب به ش��هروندان منطقه یک تهران بیان کرد: 

پل صدر چقدر به تسهیل حمل و نقل شما کمک می کند؟ 
اگر این یک میلیارد دالر در س��اخت مترو هزینه می شد 
بهتر نبود؟ هزینه س��اخت پل صدر، از اراضی عباس آباد 
که قرار است به پارک ملی ایران تبدیل شود، تأمین شده 
اس��ت. آخوندی یادآور شد: بیش از 2 هزار پروانه خالف 
در منطقه یک تهران صادر شده است بعد می گویند که 
می خواهند با 4 درصدی ها مبارزه کنند. این منطقه که 
باغس��تان تهران ب��وده، هم اکنون از آن چ��ه باقی مانده 
اس��ت؟ نتیجه کار شهرفروش��ی ایجاد 2 میلیون و 587 
هزار خانه خالی در ایران اس��ت که صحت آن را می توان 
در س��ایت مرکز آمار ایران و گزارش بهمن ماه سال 95، 

جست وجو کرد. 

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری گلستان 
گفت پیکر آخرین معدنچی جانباخته حادثه انفجار 
معدن آزادشهر از تونل معدن خارج شد. به گزارش 
ایس��نا، صادقعلی مق��دم در گفت وگو با خبرنگاران 
در محل حادثه معدن آزادش��هر اظهار کرد: ریزش 
مداوم آوار، دسترسی به پیکر آخرین جانباخته این 

حادثه را با مش��کل مواجه کرده ب��ود، اما با تالش 
نیروه��ای متخص��ص پیکر این معدنچ��ی در تونل 
معدن خارج و به مرکز پزش��کی قانونی منتقل شد. 
وی افزود: با این پیکر کش��ف ش��ده که متعلق به 
راننده لکوموتیو اس��ت، ش��مار نهایی جانباختگان 
حادثه انفجار معدن زمس��تان یورت آزادش��هر 43 

نفر ش��د. مقدم ادامه داد: تاکن��ون پیکر 42 تن از 
جانباخت��گان ای��ن حادثه پس از اح��راز هویت، به 
خانواده هایش��ان تحویل داده ش��ده است. مدیرکل 
دفتر مدیریت بحران اس��تانداری گلس��تان تصریح 
کرد: نیروه��ای امدادی و تجهی��زات، همچنان در 
محل حادثه مستقر هستند تا دستور پایان عملیات 

از سوی استاندار به عنوان رئیس شورای هماهنگی 
مدیریت بحران استان صادر شود. 

انفج��ار در مع��دن زغال س��نگ زمس��تان یورت 
شهرس��تان آزادش��هر واقع در 90 کیلومتری شرق 
شهر گرگان مقارن ظهر چهارشنبه 13 اردیبهشت 

اتفاق افتاد. 

امسال انتخابات در 141 شهر کامال مکانیزه است 

همه چیز درباره رای گیری الکترونیکی

جوابیه نهاد ریاست جمهوری به یک نامزد انتخاباتی: 

ادعای افزایش هزینه های نهاد ریاست جمهوری کذب است

وزیر راه و شهرسازی: 

این انتخابات را صحنه نبرد آگاهی و گمراهی نام گذاری می کنم

پیکر آخرین معدنچی جانباخته از تونل معدن خارج شد 

43 معدنچی در حادثه معدن آزادشهر جان باختند
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فرصتکسبوکار مدیریتتبلیغات

 در جستجوی آگهی
تمدید قرارداد

10

مدیریتکسبوکار

10

 اشتغال کامل
حق اساسی هر شهروند

تویوتا به دنبال کاهش سرمایه گذاری های جدید

اوضاع بی سابقه در غول ژاپنی

مروری بر چند آگهی تبلیغاتی درباره حقوق حیوانات 

صدایی برای بی صدایان

مراقب اغواگران باشید!

اصل 20 قانون اساس��ی از فصل س��وم )حقوق ملت( به صراحت اعالم می کند: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در 
حمایت قانون  قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند. 

سوال بزرگی در اینجا مطرح است که مطابق قانون حمایت از ملت و نیز دستورات اسالم برای فعالیت اقتصادی مردان یک 
جامعه، آیا همگان از حقوق یکسان و حمایت قانون برخوردارند؟ 

به طور مشخص در موضوع بیکاری، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل 28 اعالم می دارد: 
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. 

سوال بزرگ تر دوباره مطرح می شود که آیا جوانان امروز در پناه این قانون قرار گرفته اند؟ یا اینکه عدم اجرای قانون، بیکاری را تبدیل 
به غولی کرده که بنیان اقتصاد، اخالق، خانواده و جامعه ایران را هدف قرار داده و مشغول تخریب با قدرت هرچه تمام است؟...
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فرصـــت خریـــد هوشــمندانه
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برگه های رزومه را با اطالعات 
معتبر و مهم پر کنید 

12

 درآمد 15 میلیون تومانی
مزون عروس در ماه

13 
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مروریبرچندآگهیتبلیغاتیدربارهحقوقحیوانات

صداییبرایبیصدایان
ایده های طالیی

درجستجویآگهیتمدیدقرارداد

آخرین باری ک��ه یک مجله را باز کردید، به یاد دارید؟ به 
احتمال فراوان نخس��تین مطلبی که پس از ورق زدن صفحه 
نخست مشاهده خواهید کرد، چندین آگهی بزرگ و مربوط 
به خرید اشتراک یا تمدید اشتراک مجله خواهد بود. چنین 
امری به طور معمول از س��وی مجله ها صورت گرفته و تصور 
می شود که تاثیر بس��یار باالیی بر روی مخاطب دارد. با این 
حال تنها گفت وگویی س��اده با برخی از خوانندگان مشخص 
خواه��د کرد که چنین ایده ای نه تنها در بس��یاری از موارد 
به چش��م مخاطب نمی آید، بلکه باعث آزار آن تعداد اندکی 
که زحمت مشاهده اش را به خود می دهند نیز خواهد شد. 

نمونه های جالبی که در س��ال های اخیر مشاهده کرده ام، 
بسیار عجیب بوده اس��ت. برای مثال دو نمونه از آن ها را در 

ادامه ذکر خواهم کرد.
-پیشنهادی از اعماق حیات وحش. با خرید اشتراک مجله 

از تخفیف 70 درصدی برای یک سال بهره مند شوید.
-بهترین هدیه برای همسران تان خرید اشتراک یک مجله 

جذاب خواهد بود.
بر اس��اس آنچه در ط��ول ایده های گذش��ته بیان کردیم، 
دو نمونه فوق فاجعه ای برای ش��رکت های توسعه دهندشان 
محس��وب می شوند. اگرچه چنین ایده هایی به منظور تفریح 
و خنده بس��یار کاربردی هس��تند، با این حال باید نس��بت 
ب��ه فرآیند ایجاد کنن��ده آنها و همچنین علل ناکامی ش��ان 
نیز توجه کرد. مش��کل اصلی که بس��یاری از آگهی ها با آن 
دست وپنجه نرم می کنند، تالش برای مجبور کردن مخاطب 
ب��ه خرید کاال اس��ت. در واق��ع چنین رویک��ردی به صورت 
ناخودآگاه باعث مقاومت مخاطب ش��ده و کار را برای ش��ما 

دشوار خواهد کرد. 
در ادامه به بررس��ی دقیق تر این مشکل و ارائه راهکارهای 

مناسب در راستای غلبه بر آن خواهیم پرداخت.

ایده
ای��ده این ش��ماره بر اس��اس یک مجله مخص��وص بانوان 

طراحی شده است.
هنگام نگارش این ایده در انگلس��تان دو نوع آگهی عمده 
به منظور ترغیب مش��تریان به تمدید قرارداد اشتراک شان با 
مجالت وجود دارد. نخس��تین ایده که بسیار هم رایج است،  
اس��تفاده از ی��ک بازیگر زن مش��هور در کنار لوازم  آرایش��ی 
مختلف اس��ت. به این ترتیب ه��م مخاطب را جلب خواهید 
کرد و هم به صورت جزئی محصوالت اسپانس��رتان را تبلیغ 
می کنید. اگرچه روش نخس��ت تاثیر غیرقابل انکاری بر روی 
مش��تری دارد، با این حال شیوه دوم اندکی پیچیده تر است. 
در واقع در این الگو شما باید بر روی متغیرهایی نظیر قیمت، 
تخفیفات ویژه و حتی ارسال هدیه رایگان مانور دهید. بر این 
اس��اس ارس��ال یک هدیه کوچک به نش��انه تشکر از تمدید 

قرارداد اشتراک می تواند ایده مناسبی محسوب شود.
صرف نظ��ر از بررس��ی محتوایی دو نمونه یاد ش��ده، ایراد 
اصلی آن ها عبارت اس��ت از عدم توانایی در ایجاد مشتریان 
وفادار. به عبارت س��اده، چنین ش��یوه هایی تنها در مواردی 
قابل اجراس��ت ک��ه هدف جلب نظر کوتاه مدت افراد باش��د. 
بر همین اس��اس الزم اس��ت تا یک ایده جایگزین و تکمیل 
کننده برای تبدیل مشتریان ساده به مصرف کنندگان وفادار 

اندیشیده شود. 
هنگامی ک��ه قصد همکاری با چند ت��ن از طراحان دیگر به 
منظ��ور ارائه آگهی مناس��ب ب��رای مجله موردنظر را داش��تم، 
س��ردبیر مجله نکات جالبی را مطرح س��اخت. اصلی ترین نکته 
بیان این ه��دف از تبلیغات تمدید قرارداد بود، بر این اس��اس 
س��ردبیر معتقد بود که هدف از آگهی تمدید اشتراک جلب نظر 
خواننده نیست، بلکه صرفا آگاه کردن وی نسبت به امکان انجام 
چنین کاری اس��ت. بر این اساس متغیر اصلی کیفیت محتوای 
مجل��ه، جایگاه آن در رتبه بندی ها و همچنین نویس��ندگان آن 
است. این متغیرها بیشتر از آنچه فکرش را کنیم بر روی ذهن 
مخاطب تاثیرگذار خواهد بود. در همین راستا تصمیم گرفتیم 
در آگهی موردنظر بیش��تر بر روی امتیازاتی که س��ردبیر اشاره 
ک��رده بود، مانور دهی��م. اگرچه در ابتدا نس��بت به نتیجه کار 
چن��دان مطمئن نبودم، با این حال اس��تقبال اف��راد از آگهی 

نشان دهنده صحت و اعتبار حرف های آن سردبیر بود.

آنچهدرعملبایدانجامدهید
-می توان متن آگهی را این طور ش��روع کرد: خرید محصول 
X باعث بهتر ش��دن زندگی تان خواهد ش��د، زیرا )ارائه دالیل 
موردنظر( بهتر اس��ت این دالیل مطابق توصیه س��ردبیر مجله 
باش��د. در این صورت دالیل شما برای ترغیب مشتریان به طور 

ملموس قابل مشاهده خواهد بود.
-بهتری��ن راه برای پی بردن به نقاط ضعف و قوت یک مجله 
صحبت با مش��تریان دائم آن است. در همین راستا بهتر است 
گفت وگوی��ی مفصل با برخی از مش��تریان قدیمی نش��ریه تان 

داشته باشید. 

ترجمه:رامینپروینگنابادی
boredpanda.com:منبع
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تبلیغات خالق

آگهی:انجمنخیریهThe Salvation Army_ شعار:دوروینابرابریکسکه!

ایستگاه تبلیغات

Doveشکلهایمختلفشامپو
درتقدیراززیباییدرونی

در 60 س��ال گذش��ته،  Doveتعریف گس��ترده تری 
کمپی��ن    از  اس��ت.  داده  ارائ��ه  را  زیبای��ی  از 
#MyBeautyMySay مش��تمل ب��ر آگه��ی تبلیغاتی 
Beauty on your own termss گرفت��ه ت��ا تجربه 
اجتماع��ی آن و ب��ه چالش کش��یدن زن��ان در کمپین 
تبلیغات��ی Choose Beautiful، پیام Dove راجع به 
زیبای��ی درونی همواره از طری��ق تالش های آن در حوزه 

بازاریابی به گوش مخاطبان می رسد. 
حاال این برند یک قدم فراتر نهاده است. برای نخستین 
ب��ار، Dove ب��ا پیام خود اندام های مختل��ف را در قالب 
تغییر طراحی بس��ته بندی می ستاید. Dove در راستای 
کمپی��ن تبلیغات��ی#RealBeauty خود، با مش��ارکت 
آژانس تبلیغاتی Ogilvy انگلستان یک سری بطری های 
ش��امپو منحصر  به فرد را به تعداد محدود در شکل های و 

اندازه های گوناگون عرضه کرد. 
 Dove Body ح��اوی   ،Real Beauty Bottles
Wash، مشتمل بر ش��ش نوع طراحی مختلف هستند. 
این مجموعه در 15 کشور از پنج قاره جهان در دسترس 

خواهد بود. 
به گفته آندره الرنتینو، مدیر اجرایی جهانی خالقیت در 
 Unilever، در مورد پرونده Ogilvy آژانس تبلیغات��ی
Real Beauty Bottles یکی از همان ایده های نادری 
است که چندین دهه میراث برند را طی دو ثانیه به طور 
مختصر و مفید بیان می کند. پیام آن به شکل فریبنده ای 
س��اده و کامال متنوع اس��ت: این پیام با تمرکز روی بدن 
ما ضمن اش��اره به نقش بطری های شامپوی Dove در 
مراقبت فیزیکی و عاطف��ی از آن، جوهره برند و طراحی 

محصول را به طور یکپارچه در کنار هم بیان می کند. 

ترجمه:علیآلعلی

آخرینباریراکهازکناریکبیلبوردگذشتیدوتبلیغاتشآنقدررویشماتاثیرگذاشتتاسریعادستبهکارشوید،به
یاددارید؟منظورمازدستبهکارشدندویدنبهسمتیکمرکزخریدنیست.دربارهتاثیریحرفمیزنمکهشماراوادار
بهتجدیدنظردرافکارتانیاتغییرسبکزندگیروزانهتانبرایسایرگونههایزندهبکند.حدسمیزنمخیلیوقتاست

تبلیغتاثیرگذاریراندیدهاید.ایدههایتبلیغاتیخوبکمیاباند.مسائلمهمیمانندسوءاستفادهازحیوانات،استفادهاز
حیواناتدرصنعتمدولوازمآرایش�یوانقراضگونههایمختلفتوجهاتیراجلبکردهاس�تاماچقدرامکانداردیک
فردعادیکههیچاطالعیدربارهاینمسائلندارددروسطروزکاریاشمقالهایمفصلدربارهحقوقحیواناتبخواند؟اما
اینفردقطعاتوجهشبهیکبیلبوردتبلیغاتیبزرگجلبخواهدشد.اینآگهیهایتبلیغاتیطیفمختلفیازمشکالت
حیواناتراشاملمیشوداماهمههدفیواحددارند؛دفاعازحقوقموجوداتیکهخودصداییبرایدفاعازحقشانندارند.
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تبلیغات منفی نخس��تین ب��ار در مبارزات 
به عن��وان  تلویزی��ون  زمانی ک��ه  سیاس��ی 
اصلی تری��ن رس��انه و کان��ال ارتباط��ی بین 
کاندیداها و مخاطبان مطرح شد، به کار رفت. 
تلویزیون برای نخس��تین بار در س��ال 1952 
در کارزار انتخابات��ی آیزنهاور و استیونس��ون 
ب��ه کار رف��ت. آگهی های متع��ددی برمبنای 
نمای��ش از طریق تلویزیون س��اخته ش��د که 
در این زمان بود که یک کاندیدا بدون اش��اره 
مس��تقیم به رقیب و حزب اق��دام به حمله و 
تخریب تصویر ذهن��ی آن کاندیدا و حزب در 
اذه��ان عمومی می کرد و این آغازی بود برای 
ش��کل گیری مفهوم��ی در تبلیغ��ات با عنوان 
تبلیغ��ات منفی تلویزیونی. ای��ن نوع تبلیغات 
اثرگ��ذاری متفاوت��ی ب��ر ذه��ن مخاطبان و 
رأی دهندگان دارند و اس��تفاده از این راهکار 
می تواند همچون شمش��یر دو لبه به کار رود 
چرا که ممکن اس��ت به جای تحقق هدف که 
همان تخریب رقیب و کسب سهم بیشتری از 
آراست، منجر به ایجاد تنفر و بدبینی عمومی 
نس��بت به کاندیدای مطرح کننده و س��ازنده 
ای��ن نوع تبلیغ باش��د، البته باید اش��اره کرد 
که به هیچ عن��وان در هیچ نقش و جایگاهی 
چ��ه در بازاریاب��ی تجاری و چ��ه در بازاریابی 
سیاس��ی تخری��ب رقیب توصیه نمی ش��ود و 
کاری اس��ت رد شده از جانب اکثر مخاطبان، 
رأی دهن��دگان، طرف��داران و ذی نفعان دیگر 
که ش��امل مقام��ات کش��وری، قانونگذاران و 
فرهیخت��گان جامعه اند. البته بای��د افزود که 
تبلیغات منفی، ارزیابی رأی دهندگان در مورد 
حمایت از کاندیدا را ارتقا می بخشد و موجب 
تن��زل تمایل ب��ه حمایت از کاندی��دای مورد 
هدف می شود. آگهی های منفی این اطمینان 
را می دهند که ارزیابی ه��ای رأی دهندگان از 
کاندیداها دوقطبی خواهد شد. طبق تحقیقی 
که پامالهامر و راجیوباترا، دو اندیش��مند این 
حوزه انجام داده ان��د در مطالعات خود به این 
نتیجه رسیدند که ارتباطات سیاسی منفی در 
قیاس با ارتباطات مثبت سیاس��ی موفقیت و 
اثرگذاری بیش��تری در جهت آسیب رس��انی 
به تصوی��ر ذهن رأی دهندگان ب��ه کاندیدای 
مورد ه��دف دارد و اغلب کاندیداها طی ادوار 
گذشته با اس��تفاده از این تکنیک توانسته اند 
به اهداف خود دس��ت یابند، فارغ از اینکه این 
عمل درست اس��ت یا نادرس��ت. در حقیقت 
برخ��ی کاندیداه��ا در کارزار ه��ای انتخاباتی 
از روش »ه��دف وس��یله را توجی��ه می کند« 
اس��تفاده می کنند و مبنا را ب��ر تحقق هدف 
ق��رار می دهند؛ آن ه��م به هر قیمت��ی. باید 
گفت از زمانی که نخس��تین آگه��ی تبلیغات 
منفی تلویزیونی پخش ش��د، این روش جذب 
رأی دهن��دگان در ادوار بع��دی تبدی��ل ب��ه 
سیاس��ت و راهکاری برای کاندیداهای دیگر و 
به عبارتی تبدیل به یکی از ابزار های بازاریابی 
سیاس��ی ش��د. هدف از ای��ن ن��وع تبلیغات، 
کاه��ش محبوبی��ت یا تخری��ب تصویر ذهنی 
مخاطب��ان و رأی دهن��دگان کاندیدای رقیب 
است و در مقابل تقویت ادارک رأی دهندگان 
و مخاطبان کاندیدای مورد نظر اس��ت. لیندا 
کاید و آنه جانسون یک تحلیل محتوا از 830 
آگهی تلویزیونی در هش��ت مبارزه انتخاباتی 
ریاس��ت جمهوری آمریکا در سال های 1960 
ال��ی 1988 انجام داده اند که در نهایت به این 
نتیج��ه منتج ش��ده که 29 درص��د از تمامی 
آگهی ها حاوی برخ��ی جاذبه های منفی بوده  
و بسته های انتخاباتی با تم متفاوت و مختلفی 
تدوی��ن و آماده ش��ده اس��ت. آنه��ا دریافتند 
که این نس��بت در ادوار مختل��ف فراز و فرود 
فراوانی داشته و بسته به شرایط حاکم در آن 

زمان و همچنی��ن اتفاقات مختلف پیش بینی 
شده و نش��ده کارزار انتخاباتی آن دوران، این 
نس��بت کم و زیاد ش��ده و حت��ی در دوره ای 
به بی��ش از 40درصد محت��وای تولیدی یک 
کاندیدا تبدیل ش��ده است. در حقیقت خیلی 
از کاندیداها از این روش تولید محتوا به عنوان 
یک تاکتی��ک مبارزه در کارزار انتخاباتی بهره 
برده اند و آن را در مواردی نجات بخش و دلیل 
پیروزی خود دانس��تند. مدل ها و تئوری های 
مختلف��ی از جانب اندیش��مندان متفاوتی در 
هدف گذاری برای تولید محتوای منفی وجود 
دارد ول��ی مهم تری��ن آنها به س��ه هدف برای 
تولید محتوای تبلیغات منفی اش��اره می کند 

که به شرح زیر است: 
1- محتوای منف��ی در حقیقت جاذبه های 
منفی اس��ت که ممکن است به سادگی برای 
مخاطب��ان و رأی دهندگان ای��ن القا را کند یا 
ای��ن توجیه را فراهم س��ازند که به کاندیدای 
م��ورد ه��دف رأی ندهد. به عن��وان مثال این 
فرآین��د موج��ب می ش��ود رأی منفی جذب 
ش��ود به این معنی که با نمایش این محتوای 
منف��ی رأی دهندگان بالقوه ب��ه کاندیدا برای 
اینکه کاندیدای تخریب ش��ده رأی نیاورد به 
کاندیدای دیگ��ری رأی می دهند و به عبارت 
مع��روف بین بد و بدتر، بد را انتخاب می کنند 
ک��ه به این ن��وع رأی، رای اعتراض��ی یا رأی 

منفی نیز می گویند. 
2- بعد دیگ��ری از اه��داف تولید محتوای 
منف��ی در تبلیغات سیاس��ی با ای��ن رویکرد 
اس��ت که جاذبه های منف��ی رأی دهندگان را 
وادار می کن��د تا رأی دهندگان و مخاطبان به 
مقایسه کاندیدا ها بپردازند و با دقت بیشتری 
موارد بیان شده توسط هر کاندیدا و مخصوصا 
کاندی��دای موردنظ��ر  را بررس��ی کنن��د و 
اصطالحا ریزبینانه تر به موارد مطروحه و شرح 
اقدامات کاندیدای مورد هدف یا همان رقیب 
می پردازند و نسبت به رفتار و گفتار کاندیدای 

مورد نظر حساسیت بیشتری پیدا می کنند. 
3- ب��ه ج��رات می توان گفت ک��ه تبلیغات 
منف��ی و تولید محت��وای منف��ی علیه رقیب 
کارزار انتخاباتی و جاذبه منفی ایجاد شده در 
این هجمه، فض��ای دوقطبی یا چند قطبی را 
در دوران کارزار و مب��ارزات انتخابات��ی ایجاد 
می کن��د که ای��ن فضای دو قطب��ی نگرش و 
تفکر ها را نسبت به رقیب کمرنگ تر می کند و 

نسبت به خود کاندیدا افزایش می دهد. 
در س��ه هدف ف��وق به خل��ق جاذبه منفی 

اشاره ش��د که این جاذبه های منفی می تواند 
محتوایی شامل یکی از این موارد باشد:

 1- آگه�ی حمله مس�تقیم: در حقیقت 
پررنگ تری��ن ن��وع تخریب رقیب اس��ت که 
کمتری��ن می��زان اس��تفاده را دارد، مگر در 
شرایط ضروری که راهکاری برای برون رفت 
از بن بس��ت ایجاد ش��ده در کارزار انتخاباتی 
وج��ود ندارد و بیش��ترین تأثیرگ��ذاری را در 

تغییر شرایط دارد.
 

2- آگه�ی مقایس�ه مس�تقیم: در این 
روش معرف��ی کاندیداها صورت می گیرد  که 
با ارائه آمار و گزارشات رقبا در کنار یکدیگر و 
اعالم گزارشات چالشی اقدام به سهم گرفتن 

از ذهن مخاطبان و رأی دهندگان می کند.

 3- آگهی مقایس�ه ای ضمن�ی: در این 
روش از حمل��ه مس��تقیم ب��ه رقی��ب خبری 
نیس��ت و تمام��ی محت��وای ارائ��ه ش��ده بر 
مبن��ای یک تحلیل انج��ام می گیرد و ممکن 
اس��ت تا پایان این محتوا از هیچ گونه اشاره 
مستقیم به کاندیدای مورد نظر انجام نگیرد و 
تمامی مباحث در قالب نتایج اقدام و تش��ریح 
روند ه��ا و رخداد ها صورت پذیرد و در نهایت 
مخاطبان با دی��دن این محتوای تبلیغاتی در 
پازل ذهن��ی که دارند ای��ن ارتباطات را بین 
کاندی��دای هدف و محتوای ارائه ش��ده خلق 

کنند و به تصمیم گیری نهایی دست یابند. 
در ادام��ه می خواهیم بپردازیم به س��ومین 
و آخری��ن مناظره دوازدهمین دوره ریاس��ت 
جمهوری که روز جمعه 22 اردیبهش��ت 96 
با حض��ور ش��ش کاندیدای محترم ریاس��ت 
جمهوری برگزار ش��د و ای��ن رخداد بزرگ را 
از نگاه بازاریابی سیاس��ی تحلی��ل می کنیم. 
همانطور که اعالم شد و طبق برنامه مشخص 
ش��ده این مناظ��ره یعن��ی آخری��ن مناظره 
دوره دوازده��م در ح��وزه اقتصاد ب��ود و باید 
کاندیداه��ای محت��رم به س��واالت مطرح در 
این خصوص پاسخ روش��ن و واضح می دانند 
که ای��ن پاس��خ ها تبیین کنن��ده راهکارها و 
برنامه ه��ای آتی اجرایی ش��ان نیز محس��وب 
می ش��د؛ س��واالتی از قبیل وام ه��ای بانکی، 
اقتصادی نفتی، سیاس��ت های پولی و مالی و 
از این دست سواالت اقتصادی از کاندیداهای 
مختل��ف براس��اس قید قرعه پرس��یده ش��د 
و نظ��رات مختلف و متفاوتی بیان ش��د. این 

مناظ��ره همانط��ور ه��م که انتظ��ار می رفت 
چالش��ی تر از دو مناظره دیگر بود چرا که هم 
آخرین فرصت بود برای مناظره گروهی و هم 
اینک��ه موضوع جذابی بود که طی دو مناظره 
قبلی نیز مدام به این مبحث رجوع می ش��د و 
به جای پاس��خ در حوزه های تخصصی قبلی 
مدام انتهای مباحث دو مناظره قبلی به بحث 
اقتصاد و معیش��ت مردم کش��یده می شد. در 
خصوص مناظره س��وم و آخر نکاتی است که 
باید به آنها اشاره کرد و این موارد کمی جای 

تأمل بیشتری دارد. 
1- برخ��ی کاندیداه��ا ب��از ه��م بی برنامه 
در این مناظره ش��رکت ک��رده بودند و فقط 
س��وال پرسیده شده را با تأکید و تکرار پاسخ 
می دانن��د. حداقل انتظاری ک��ه مخاطبان از 
آخری��ن و مهم ترین بحث مناظرات داش��تند 
این بود ک��ه در این برنام��ه، برنامه و راهکار 
عملیاتی ارائه شود و اینکه دقیقا با چه ابزاری 
و تکنیک��ی ک��دام مش��کل را می توانند حل 
کنند که متأس��فانه این انتظار برآورده نش��د 
و مخاطبان مش��ابه دو مناظره قبلی با تکرار 

مکررات روبه رو شدند. 
2- در دو مناظ��ره قبلی نیز توس��ط برخی 
از کاندیداه��ا ادعاهای��ی مطرح ش��د که بعد 
از س��پری ش��دن زمانی بعضاً صحت آن ادعا 
توسط خبرگان و صاحب نظران رد شد ولی با 
این حال در مناظره سوم همان ادعاها مجددا 
تکرار ش��د و این بار با رنگ و لعاب بیش��تر و 
حجم اثرگ��ذاری بزرگ تری ک��ه باید مجددا 
صب��ر کنیم تا صحت این ادعاه��ا رد یا تأیید 
ش��ود. باید گفت این بخش از رخداد مناظره 
مخاطبان را گمراه می س��ازد و با اینکه مردم 
ما به این بلوغ رس��یده اند که بتوانند بهترین 
قضاوت را داش��ته باشند ولی به ظاهر مطرح 
ک��ردن ادعاهایی که امکان اثبات یا رد آن در 
جلسه س��ه س��اعته وجود ندارد کمی دور از 
منط��ق و حرفه ای گری اس��ت چرا که ممکن 
اس��ت فقط با مطرح کردن ی��ک ادعا و عدم 
اثبات آن بیشتر آس��یب به مطرح کننده ادعا 

بازگردد.
 

3- ای��ن مناظره نی��ز همانن��د دو مناظره 
از  بازخواس��ت  جنب��ه  بیش��تر  گذش��ته 
فعالیت ه��ای دولت جاری بود ت��ا تضارب آرا 
در مواض��ع و موضوع��ات مورد پرس��ش. این 
حس ب��ه مخاطبان القا می ش��د که انگار روز 
ممیزی دولت است و دیگر کاندیداها ممیز و 
ارزیاب هستند. البته باید گفت که پرسش از 
هیچ دولتی اش��تباه نیست و مخصوصا رئیس 
دولتی که در دوره بعدی هم نامزد انتخاباتی 
اس��ت ولی نکته مبه��م این رخ��داد در این 
بح��ث، یکجانبه ب��ودن این پرس��ش ها بود و 
ن��گاه ممیزی گونه برای عملکرد دولت جاری 
ف��ارغ از پاس��خگویی دیگر نامزد ه��ا در قبال 
عملکرد های اجرایی س��ازمان های مشغول به 

فعالیت شان. 
در پای��ان باید گفت با همه فراز و فرود های 
س��ه مناظره انجام شده، موارد اساسی مطرح 
ش��د و برنامه های هرکدام از نامزد ها به رویت 
مردم آگاه و فهیم رسید. مخاطبان دیدند که 
خیلی از کاندیداها بدون برنامه بودند و بعضاً 
در حوزه هایی برنامه ه��ای خوبی ارائه کردند 
ولی در اکثر موارد خیلی راهکار عملیاتی ارائه 
نش��د ولی به هر حال این فرصت بررس��ی و 
ارزیابی برای ش��ناخت هرچه بهتر کاندیداها 
همچنان طی روز ه��ای آتی برای مردم فهیم 
ایران وجود دارد تا بتوانند بررس��ی های الزم 
را انجام دهند و مقایس��ه های کلیدی داشته 
باش��ند و در نهایت براس��اس ش��اخص های 
ذهنی خودشان تصمیم به انتخاب اصلح خود 

بگیرند. 

نگاه تحلیلی به مناظره سوم ریاست جمهوری ایران از نگاه بازاریابی سیاسی 

افکار یک تبلیغاتچی تولید محتوای منفی و اهداف آن
 )بخش هشتم( 

افکار ی��ک تبلیغاتچ��ی می تواند راهگش��ای خیلی از 
کس��ب و کار ها باشد برای اینکه از فضای سنتی و تفکرات 
قدیم��ی فاصله بگیرند و در زمی��ن جدید با قواعد جدید 
حضور داش��ته باش��ند، بازی کنند و بتوانند پیروز فضای 

رقابت باشند.
 افکار یک تبلیغاتچی سلس��له مباحثی اس��ت از حوزه 
بازاریاب��ی و برن��د ک��ه بیش��ترین تالش را ب��رای تغییر 
نگرش ه��ا در حوزه بس��یار وس��یع تبلیغ��ات می کند و 
س��ازمان ها، مس��ئوالن تبلیغ��ات و بازاریاب��ی آنه��ا را با 
مسیرهای جدیدی برای رقابت هر چه بهتر آشنا می کند.

 افکار یک تبلیغاتچی به بحث موضع یابی و جایگاه یابی 
که ش��رکت ها در قبال محصوالت خود در بازار اس��تفاده 
می کنن��د و می توانند فاتحان جنگ های رقابتی ش��وند 

می پردازد. 

10- درجه حرارت 
بعضی از محصوالت را باید تحت شرایط خاصی معرفی 
و جایگاه ش��ان را در ذه��ن مخاطبان خل��ق کرد. در این 
ش��رایط اس��ت که فاکتور درجه ح��رارت در موضع یابی 
پر اهمیت می ش��ود و می ت��وان از این الم��ان مهم برای 
محصوالت متناظر استفاده برد، به عنوان مثال برای تبلیغ 
س��وپ بهتر است از حس سرمای هوا کمک گرفت و این 
حس س��رما را تداعی کرد تا بیشترین تاثیر گذاری را در 
مخاطبان ایجاد کند. مثال دیگری که می توان اس��تفاده 
کرد الستیک زمس��تان برای تحمل درجه حرارت پایین 
است و در مقابل پنکه یا کولر که در کشوری دیگر تاکید 
بر گرمای ه��وا و درجه حرارت باال دارد پس نکته ای که 
در جایگاه یابی و موضع یابی مهم اس��ت، شناخت صحیح 
محصول و اس��تفاده بجا و مناس��ب از فاکتور جایگاه یابی 
و موضع گیری برای تبلیغات در راستای اثرگذاری بیشتر 

است. 

11- زمان 
زم��ان را خیل��ی از کس��ب و کار ها به عن��وان فاکت��ور 
متمایز کننده خودشان اس��تفاده می کنند و تاکید بسیار 
دارند در صورتی این فاکتور عین شمش��یر دو لبه اس��ت 
که همان قدر که می تواند موثر باش��د به همان اندازه نیز 
مخرب است، چرا که اگر براساس ادعا و وعده داده شده 
رفتار نشود آسیب مستقیم به برند و سازمان می خورد و 
این یعنی یک فرصت خوب به تهدید تبدیل خواهد شد. 
به عنوان مثال فس��ت فود هایی که زمان اعالم می کنند 
باید گفت ریس��ک بزرگی را به سازمان تحمیل می کنند 
ولی اگر موفق ش��وند به تعهدات زمانی خود عمل کنند 
می توان��د فاکتور موث��ری در تمای��ز و موضع یابی برند ها 

باشد.
 البته مش��ابه این فرآیند که برند های ایرانی نیز بسیار 
دیده شده ولی نمونه خیلی معروف آن که خیلی از ما در 
طول زندگی مان در گذشته با آن برخورد داشتیم، بحث 
ظهور عکس فوری در 15دقیقه است که باید گفت یکی 
از فاکتور های بس��یار مهم عکاسی های قدیمی این المان 
بوده که در تصمیم خرید و انتخاب فروشگاه نقش بسیار 

زیادی داشت. 

12- محافظ محیط زیست 
بس��یار پر اهمیت اس��ت، که بازار رقابتی امروز برند ها 
به محیط زیس��ت توجه می کنند و ای��ن توجه را در قابل 
کمپین تبلیغاتی برای آش��نایی و همراهی بیش��تر مردم 
و مخاطبی��ن به نمای��ش می گذارند. به عن��وان مثال در 
دنیا ظرفی که نوش��یدنی و آبمیوه هایی که در پاکت های 
کاغذی چند الیه نگهداری می ش��وند دارای اس��تاندارد و 

ویژگی محافظ محیط زیست هستند. 
چرا ک��ه ممکن اس��ت نخس��تین س��والی ک��ه برای 
خریداران پیش  آید این است که آیا درختان برای تولید 

این بسته بندی قطع می شوند یا خیر؟
 پاس��خ این سوال را ش��رکت های حافظ محیط زیست 
این گون��ه می دهن��د: در کمپین های تبلیغات��ی، در دنیا 
اس��تانداردی است که برند ها می توانند در ازای قطع یک 
درخت موظف به کاشت درختان جایگزین هستند و این 
المان که نشان دهنده حمایت و محافظت از محیط زیست 
است بسیار در دنیای رقابتی امروز می تواند موضع یابی و 
جایگاه یابی مختص خود را خلق کند و سازمان ها با توجه 
به این فاکتور مهم می توانند بس��یار متمایز تر از دیگران 

در بازار حرکت کنند. 

مراقب اغواگران باشید!

تبلیغ��ات و اطالع رس��انی در کس��ب و کار های تجاری 
ام��روزه به جزئی الینف��ک در واحد های اقتصادی مبدل 
شده اس��ت؛ به گونه ای که بقا و تداوم فعالیت واحدهای 
تجاری ت��ا حدود زیادی ب��ه موفقیت یا ع��دم موفقیت 

تبلیغات و بازاریابی آنها بستگی دارد.
تبلیغ��ات یکی از مهم تری��ن ابزاره��ای ارتباطی برای 
افرادی اس��ت که قصد فروش محص��ول و یا خدمتی را 
به کس��ی دارند. پس با مقدمه فوق می توانیم آن را یکی 
از ابزاره��ای مهم در بازاریابی ش��بکه ای نیز به حس��اب 
بیاوری��م؛ ابزاری  که می تواند نقش بس��یار مهمی را در 
سیاست ها و اس��تراتژی های بازاریابی بازاریابان از قبیل 
ارتب��اط با مش��تریان، اصالح و تغییر ذهنیت مش��تریان 
نس��بت به ش��رکت و محصوالت آن و  جذب مش��تریان 

احتمالی  ایفا کند.
تبلیغ��ات ب��رای بازاریاب��ان راه��کاری در جهت غلبه 
بر محیط اش��باع ش��ده بازار، برآورده کردن سلیقه های 
متف��اوت مش��تریان و برت��ری یافتن بر  رقب��ا و جذب 

عالقه مندان به فعالیت بازاریابی است. 
ارمغان تبلیغات برای بازاریابان عبارتند از:

- آگاه کردن مشتری از محصول جدید
- آگاه کردن مشتری از قیمت های جدید محصول

- تصحیح برداشت های غلط مشتریان
- کاهش ترس مشتریان

- ایج��اد ترجیحات نس��بت به محص��والت و خدمات 
شرکت در نزد مشتریان

-  تش��ویق و ترغیب مش��تری برای خرید محصوالت 
شرکت به جای رقبا

 - ایجاد تصویر مناس��ب از ش��رکت در نزد مش��تریان 
احتمالی و مصرف کنندگان محصوالت

 - ترغیب مش��تریان احتمالی برای مشارکت در طرح 
درآمدی شرکت

 ام��ا تبلیغات��ی ک��ه ایجاد کنن��ده فرص��ت در جهت 
پیش��رفت و موفقی��ت بازاریابان اس��ت با سوء اس��تفاده 
می تواند تبدیل به معضلی شود که در آیین نامه با عنوان 
تبلیغات دروغین و اغواگری  از آن نام برده شده و بندی 

را به خود اختصاص داده است.
حال چگونه این ابزار بس��یار مهم در تمامی کس��ب و 
باالخص کار ه��ای تجاری بازاریابی ش��بکه ای تبدیل به 

ابزار سوء استفاده می شود؟
اقناع کردن واژه ای آشناس��ت که بارها ش��نیده ش��ده 
اس��ت. در روانشناسی تبلیغات به عنوان تکنیک بنیادی 
در برنامه ریزی های تبلیغاتی  به شمار می رود. اقناع یعنی 
مجاب ساختن مخاطبین به پذیرش موضوع مطرح شده.

اقناع با تکنیک ه��ای گوناگونی صورت می گیرد.  انواع 
این تکنیک ها عبارتند از:

-  برقراری حس تفاهم با مخاطب؛ یعنی بیان تجربیات 
مش��ترک،تأکید بر شباهت ها، خوب گوش دادن و ایجاد 

حس همدردی با مخاطب
- کمیاب جلوه دادن محصول و ایده ارائه شده

- ایجاد احساس قدرت و کنترل بر محیط اطراف
- تغییر احساس مخاطبان

- بزرگ و کوچک کردن حقایق، یعنی جلب توجه آنان 
به نکات مثبت و دور کردن توجه آنها به نکات منفی

زمان��ی پی��ش می آید که ای��ن پدیده مثب��ت با کمی 
تغیی��رات در جهت منفی ب��ه کار برده می ش��ود. تغییر 
نام برده ش��ده ترکیب تکنیک ه��ای اقناع با اغواگری در 
تبلیغات بازاریابان است، یعنی با دست گذاشتن بر روی 
احساس��ات افراد و تهییج هیجان��ات افراد قوه تعقل آنها 
را تضعی��ف و احس��اس نیاز ش��دیدی را در آن��ان ایجاد 

می کنند.
 علت اینکه احساس��ات افراد هدف گذاری می شود این 
است که احساسات چارچوب تصمیم گیری اکثر افراد را 
تش��کیل می  دهد؛ به این معنی که  افراد ابتدا براس��اس 
احساسات ش��ان تصمیم می گیرند و س��پس برای توجیه 

آن از استدالل و منطق استفاده می کنند. 
در واق��ع از عق��ل و منطق ب��رای توجی��ه تصمیمات 

احساسی استفاده می شود.
 این احساس��ات به چند روش تحریک می ش��ود، این 

روش ها به قرار زیر است:
- کمی��اب نش��ان دادن فرص��ت و یا محص��ول؛  همه 
انسان ها مش��تاق داشتن چیزهایی هس��تند که کمیاب 

است. 
برای مثال به افراد عالقه مند مشارکت در شرکت های 
بازاریابی شبکه ای گفته می ش��ود، فقط یک جای خالی 
برای ثبت نام و ی��ا اینکه تعداد کمی از محصوالت باقی 

مانده است. 
مکانیزم کمیابی ح��س رقابت ایجاد کرده و حس ولع 
افراد را برای به دست آوردن آن فرصت افزایش می دهد.

- اغراق بی��ش از اندازه در توصیف ویژگی های فرصت 
کاری و ی��ا محصول؛ اغراق و تک��رار آن، توانایی زیادی 

برای تأثیر گذاری بر احساسات مخاطبان دارد. 
ب��رای مثال اس��تفاده از عن��وان اولی��ن، بهترین برای 
ش��رکت، محص��ول و یا بی��ان درآمدهای بس��یار باال و 

اغراق آمیز این اقدامات به حساب می آید.
- دس��ت گذاش��تن روی نیازهای برآورده نشده افراد؛ 
کمبود و نیازهای برآورده نش��ده انگیزه  بس��یار مهمی 
برای فعالیت افراد است. بسیاری از تالش های هر فردی 

در زندگی برای جبران کمبود هایش است.
 بسیاری از لیدرها از این نیازها به خوبی آگاهی دارند 
و ب��رای تحری��ک افراد در جهت فعالیت از آن اس��تفاده 

می کنند.
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با هم رشد کنیم باشگاه مشتریان

مهرداد انوری 
دکترای مدیریت کسب و کار 
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شماره 783

برای مطالعه 689 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ: نخستین گام برای مدیریت رقبای کاری این است 
که ش��ما آنها را به عنوان رقیب بپذیرید. هرگز به مشتریان 
خود نگویید که متفاوت هس��تید و هیچ رقیبی ندارید زیرا 
گفتن این حرف برای مش��تری چندان خوش��ایند نیست و 
گم��ان می کند مغرور و متکبر هس��تید یا ب��ه اندازه کافی 

تالش نکرده اید. 

طبیعی اس��ت که برخی افراد هن��گام بحث در مورد رقبا 
بخواهن��د تهدیدهای آنها را ضعی��ف کنند اما این کار نباید 
به صورت انتقاد و ایراد گرفتن از کس��ب و کار، قیمت گذاری 
و فناوری های رقبا باش��د. بهتر است در انتقاد کردن از رقبا 
یک رویکرد متعادل و صادقانه داشته باشید و انتقادات شما 

مرتبط باشد. 
از بزرگنمایی ایرادات رقبای خ��ود بپرهیزید. باید بدانید 
که رقابت تنها به رقابت مستقیم محدود نمی شود، بنابراین 

به دلیل اینکه مثاًل نتوانس��ته اید نیاز مشتری را به درستی 
تش��خیص دهید رقبای خ��ود را مقصر ندانید. نیاز س��نجی 
مش��تریان موضوع بسیار مهمی است که باید به خوبی آنها 
را شناسایی کنید. سعی کنید رقبای خود را زیر نظر داشته 
باشید و لیس��تی از افرادی که ممکن است در آینده رقیب 
ش��ما شوند تهیه کنید و آنها را در نظر بگیرید. الزم نیست 
همه چیز را در مورد رقبا بدانید. مهم این است که از تهدید 

رقبا آگاه باشید. 

مدیریت رقبا

س�وال: مدیریت کس�ب و کاری را بر عهده دارم و در حوزه کاری من رقبای زیادی وجود دارند. چگونه می توانم رقبای خود را مدیریت کنم 
به طوری که تأثیر منفی بر فرش من نداشته باشد؟  کلینیک کسب و کار

اص��ل 20 قان��ون اساس��ی از فصل 
س��وم )حقوق ملت( به صراحت اعالم 

می کند: 
هم��ه افراد ملت اع��م از زن و مرد، 
یکسان در حمایت قانون  قرار دارند و از 
همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، 
اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین 

اسالم برخوردارند. 
س��وال بزرگی در اینجا مطرح است 
که مطابق قانون حمایت از ملت و نیز 
دستورات اسالم برای فعالیت اقتصادی 
مردان یک جامعه، آیا همگان از حقوق 

یکسان و حمایت قانون برخوردارند؟ 
به طور مشخص در موضوع بیکاری، 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

در اصل 28 اعالم می دارد: 
هر کس حق دارد شغلی را که بدان 
مایل اس��ت و مخالف اسالم و مصالح 
عموم��ی و حق��وق دیگران نیس��ت، 

برگزیند. 
سوال بزرگ تر دوباره مطرح می شود 
که آیا جوانان امروز در پناه این قانون 
ق��رار گرفته اند؟ یا اینک��ه عدم اجرای 
قانون، بیکاری را تبدیل به غولی کرده 
ک��ه بنیان اقتصاد، اخ��الق، خانواده و 
جامع��ه ایران را ه��دف ق��رار داده و 
مش��غول تخریب با قدرت هرچه تمام 

است؟ 
در ادامه همان اصل 28 دوباره تأکید 

می شود: 
دولت موظف اس��ت ب��ا رعایت نیاز 
جامعه به مشاغل گوناگون برای  همه 
افراد امکان اش��تغال به کار و شرایط 
مساوی برای احراز مشاغل ایجاد کند. 
اگر بعد از انتشار این مطلب عده ای 
به دنبال تغییر یا ح��ذف اصل قانون 
اساسی کش��ور نباشند! آیا دولت ها به 
وظیفه خود برای اجرای قانون اساسی 

عمل کرده اند؟ 
بهتر اس��ت تعارف را کنار بگذاریم 
و ب��ه جای ب��ازی با کلم��ات یا اظهار 
نظرهای ش��عاری، واقعیت بیکاری و 
درد مردم و جوانان را مش��اهده کنیم 
که چگونه در بس��یاری از خانواده های 
ایرانی، تمامی یا عم��ده بار اقتصادی 
بر دوش پدر خانواده اس��ت؛ پدری که 
اگر ف��ردای روزی به هر دلیلی امکان 
فعالیت نداشته باشد یا خدای نخواسته 
از دنیا برود، آن خانواده دچار مشکالت 
عدیده ای می ش��ود ک��ه کمترین آن، 
ع��دم دریافت حمایت ج��دی مالی و 

مؤثر از طرف دولت و قانون است. 
بی��کاری،  نتیج��ه  مس��تقیم ترین 
از دس��ت دادن درآمد اس��ت. فش��ار 
اقتصادی برای کس��انی که فاقد کارند 
بس��یار زیاد اس��ت. امنیت شغلی هر 

ش��هروند به میزانی که بتواند از سطح 
زندگی متع��ارف و متع��ادل در همه 
جنبه ه��ا برخ��وردار باش��د، مصداق 
تحقق حقوق ش��هروندی در اقتصاد و 
مدیریت اس��المی است. زمانی که این 
برخورداری در بخش زیادی از جامعه 
نباش��د، باید به ارائه حمایت پرداخت. 
ای��ن حمایت برای جوان��ان از اهمیت 
بس��یار بیشتری برخوردار است که در 
باب چرایی آن روزنامه ها و رسانه ها به 
میزان کفایت و حتی بیشتر نوشته اند، 

تحلیل و تأکید کرده اند. 
اش��تغال چیس��ت؟ آی��ا در نظرات 
ارائه ش��ده کارشناس��ی و به خصوص 
مناظ��رات اخی��ر نامزدهای ریاس��ت 
جمهوری، اش��تغال کامل در اقتصاد 
کالن مورد تأکید عملیاتی قرار گرفته 

است؟ 
تأکی��د عملیاتی از ای��ن جهت که 
رئیس جمهوری آین��ده هر فردی که 
می خواهد باش��د، چه برنامه عملیاتی 
ب��رای جوانانی دارد ک��ه اکنون 30 و 
حتی سال های بیش��تری را رد کرده 
و منتظر گشایش��ی هس��تند. تعریف 
شاغل و تامین اجتماعی در قانون کار 
و تعریف بی��کاری در ایران تضادهای 
چندالی��ه ای دارند ک��ه هر چند وقت 
یکبار با قوانینی دس��تمایه تغییراتی 
سلیقه ای می ش��وند. به همین منظور 
برای بررسی وضعیت حقیقی اشتغال 
در جامعه و نقش دولت ها باید نگاهی 
واقع گرایانه به روندهای جاری و البته 
وعده ه��ای انتخاباتی مطرح ش��ده در 

روزهای اخیر داشته باشیم. 
قان��ون اساس��ی در اص��ل 29 ب��ه 

صراحت اعالم می کند: 
برخ��ورداری از تامین اجتماع��ی از 
نظ��ر بازنشس��تگی ، بی��کاری ، پیری ، 
در  بی سرپرس��تی ،  ازکارافتادگ��ی ، 

راه ماندگ��ی ، ح��وادث و س��وانح و نیاز 
ب��ه خدم��ات بهداش��تی و درمانی و 
 مراقبت های پزش��کی  به صورت بیمه 

و ... حقی است همگانی . 
آی��ا در س��ال های بع��د از انق��الب 

تاکنون، این قانون اجرا شده است؟ 
همین اصل در ادامه تأکید می کند: 
دولت مکلّف اس��ت طبق قوانین از 
محل درآمدهای عمومی و درآمدهای 
حاصل از مش��ارکت مردم ، خدمات و 
حمایت های مالی  فوق را برای یک یک 

افراد کشور تأمین کند. 
کسانی که بیکار هستند باید حمایت 
شوند. این نگاه نه پوپولیستی است و نه 

عوامگرایانه. 
ایران برای اینک��ه بتواند بیکاری را 
کنت��رل کند و نرخ آن را کاهش دهد، 
باید س��االنه بیش��تر از ی��ک میلیون 
ش��غل ایجاد کند درحالی که در طول 
سال های اخیر به طور متوسط نتوانسته 
برای بیش��تر از ۵۵0 هزار نفر ش��غل 
ایج��اد کند؛ ای��ن ۵۵0ه��زار نفر نیز 
عمدتاً از مسئله نبود امنیت شغلی رنج 
می برند و هیچ اطمینانی ندارند که آیا 
سه ماه بعد یا سال آتی هم بر سر شغل 

هستند یا خیر. 
ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، 
نیازمند رشد اقتصادی باالی 7درصد 
اس��ت اما در طول چند سال گذشته 
متوسط رشد اقتصادی در حد ۵درصد 
بوده و این نش��ان عینی ناتوانی دولت 

در ایجاد اشتغال است. 
بحران بیکاری ۴0درصدی در ایران 
که حدود 30میلیون را شامل می شود، 
جمعیت کل کش��ور را به طور نس��بی 
دچ��ار فقر اقتصادی کرده  اس��ت. فقر 
و معیش��ت اقش��ار کم درآمد با توجه 
ب��ه بیکاری و گرانی، یکی از مهم ترین 
مش��کالت مردم است که باید اینها از 

پیش پای مردم برداشته شود. 
جوان��ی که م��درک کارشناس��ی، 
کارشناس��ی ارش��د و حت��ی دکترای 
ن��گاه  ب��ا  نبای��د  دارد،  را  کش��ور 
نکوهش گونه سرزنش یا تحت تعابیری 
نظی��ر کارورزی معط��ل نگه داش��ته 
ش��ود؛ کاورزی برنامه ای عالی اس��ت، 
اما برای فارغ التحصیالن دبیرستان یا 
دانش��جویان. ما هم اکنون با جمعیت 
جوانی مواجه هس��تیم که مدرک به 
دست با مش��کالت مالی دست وپنجه 
ن��رم می کنن��د و به ناچار دس��ت در 
جیب پدرومادر دارند. مس��ئله زمانی 
بغرنج ت��ر می ش��ود ک��ه ی��ک جوان 
بیست وچندس��اله و حتی بیش��تر، به 
دلیل اینکه بیش از این سن ازدواجش 
نگذرد، با توکل به خدا ازدواج می کند، 
اما در عم��ل کوچک ترین حمایتی از 

دولت و حکومت نمی شود. 

حمایت عملیاتی از جامعه جوان 
بیکار

بیم��ه  ب��ه  نی��از  بی��کار  ج��وان 
تامین اجتماعی دارد تا در س��ال های 
پی��ری پش��توانه ای ب��رای حداق��ل 
امرارمعاش داشته باش��د، اما پرسش 
اینجاست آیا تاکنون برای این موضوع، 
حمایتی از جوانان بیکار شده است؟ یا 
رئیس جمهوری چنین برنامه ای را ارائه 

داده است؟ 
نه وعده 2۵0ه��زار تومان یا چنین 
از جامع��ه  را  مس��ئله ای  رقم های��ی 
جوانان بیکار کش��ورمان حل می کند، 
ن��ه کارورزی و نه این تعابیر که برخی 
قانون گ��ذاران از نب��ود منابع صحبت 
می کنند. به راس��تی اگر منابعی برای 
حمایت از جوان��ان بیکار وجود ندارد، 
پس این ج��وان باید چ��ه بکند؟ اگر 
حمایتی از یک جوان متأهل که شغل 

خود را از دس��ت داده صورت نپذیرد، 
نقش خانواده چطور تعریف می شود؟ 

دولت ها و در حال حاضر کاندیداهای 
ریاست جمهوری، از سرمایه گذاری و 
فعال ش��دن تولید و اشتغال صحبت 
می کنند اما بهتر نیست اجرا را موازی 
با تعریف اش��تغال و س��رمایه گذاری 

پیش ببریم؟ 
ج��وان بی��کار هم اکنون ب��ه درآمد 
و پ��ول نی��از دارد ت��ا بتوان��د حداقل 
نیازهای اولیه زندگی خ��ود را فراهم 
کند. موضوع بسیار ساده است؛ مطابق 
قانون اساسی و قوانین )اگر بعد از این 
یادداش��ت برخی با کم��ک مجلس، 
قانون را تغییر ندهن��د!(، برخورداری 
جامعه از شغل و فرصت های اقتصادی 
حق مس��لم هر ایرانی )همانند انرژی 

هسته ای( است. 
دول��ت و حاکمی��ت بای��د بپذیرند 
ک��ه نمی توانند خود را از مس��ئولیت 
تولید ش��غل برای عم��وم جامعه و با 
تعابی��ر مختل��ف، رهایی دهن��د. اگر 
اش��تغال کامل و با امنیت نس��بی )نه 
حتی مطلق( با ورود س��رمایه یا ایجاد 
کس��ب وکار توس��ط خود م��ردم حل 
می ش��د، ما ش��اهد معض��الت بزرگ 
امروزی که حاصل سال ها بی توجهی، 
عدم برنامه ریزی صحیح و نبود اجرای 

تخصصی است، نبودیم. 
در اینجا نیز اصل ۴3 قانون اساسی، 
وظیف��ه دولت و حاکمیت را به خوبی 

روشن و بیان کرده است: 
تأمین ش��رایط و امکانات کار برای 
همه به منظور رس��یدن به  اش��تغال 
کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار 
همه کس��انی که قادر ب��ه  کارند ولی 
وسایل کار ندارند.جوانان امروز همگی 
توانای��ی کارآفرینی ندارند. نمی توانیم 
برای همه بیکاران کش��ور، کارورزی و 
کارآفرینی را توصیه کنیم و س��ال ها 
بگذرد و مش��کالت بیش��تر و بیشتر 
ش��ود و هی��چ فردی هم پاس��خگوی 
این مس��ئله نباشد. همه نمایندگان و 
مس��ئوالن در برابر عدم اجرای قانون 
اساسی مسئول هستند و باالخره باید 
در جایی پاس��خگوی عملکرد غلط و 
نادرس��ت خود باش��ند. جوان سی و 
چندساله کشور ما که با مظلومیت در 
خانه پدر است و شرمنده خانواده، نیاز 
به کمک فوری و شغل پایدار همانند 
کارمن��دان دولت آن هم به پش��توانه 
حق اساس��ی خود در قانون کشورمان 
دارد. پس بهتر است بیکاری و اشتغال 
را به طور قانونی و اصولی نگاه کنیم تا 
بتوانیم رویک��ردی صحیح و عملیاتی 

برای حل مشکالت داشته باشیم. 
ارتباط با نویسنده: 
madiseh@elenoon. ir

اشتغال کامل، حق اساسی هر شهروند

ارتباط

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

 )قسمت سوم(

در قسمت های گذشته به هشت ویژگی مدیران از جمله 
ب��ه تعویق انداختن کارها، وارد بحث و جزییات ش��دن با 
کارمندان، انتق��اد ناپذیر بودن، تأیید طلبی، عجول بودن، 
صمیمیت با کارمندان، بی نظمی و کمال گرایی اشاره هایی 
کردی��م. در این بخش نهایی ب��ه دو ویژگی دیگر مدیران 

که باعث سقوط سازمان شان می شود خواهیم پرداخت. 

9- قدرت طلبی: 
قدرت طلبی یا سلطه پذیری یکی از عوامل بسیار مخرب 
و فراری دهنده کارمندان و دوس��تان ش��خص سلطه پذیر 
اس��ت، درحالی که یکی از مهارت ه��ای ضروری مدیران، 
برق��راری ارتباطات قوی و پایدار اس��ت. قدرت طلبان در 
ارتباط��ات خ��ود با کارمن��دان و با اش��خاص دیگر دچار 
مشکل می شوند. مدیر قدرت طلب کارمندان خود را مورد 
س��رزنش ق��رار می دهد و در افراد احس��اس درماندگی و 
ناتوانی ایجاد می کند. این احساس در ابتدا شاید کاربردی 
به نظر برس��د، اما بعد از مدتی ضربه بزرگی به کارکنان و 
در نهایت س��ازمان وارد می کند زیرا هنگامی که کارکنان 
این موضوع را احس��اس کنن��د، از فرد قدرت طلب دوری 
می کنند. الزمه داش��تن یک ارتباط خوب، ایجاد احساس 
ارزش��مند بودن است تا افراد تمایل داشته باشند به شما 

کمک کنند تا به اهداف تان برسید. 
 اف��راد قدرت طلب ازکارمندان خود نظری نمی پرس��ند 
و در صورتی که س��ازمان با مشکل کوچکی روبه رو شود، 
به دلیل اینکه کارکنان حق اظهار نظر ندارند این مشکل 
کوچک به موقع پیگیری نمی ش��ود و در نتیجه منجر به 

صدمات جبران نا پذیری می شود. 
عده ای از مدی��ران حق اظهار نظر را ب��ه کارکنان خود 
می دهن��د ام��ا از طرف��ی چارچوب هایی ب��رای آنها قرار 
می دهند که در عمل کارکنان نمی توانند نظرات ش��ان را 
اب��راز کنند و اگر هم این اتفاق بیفتد و کارکنان نظرات و 
انتقادات شان را بیان کنند، مدیران با آنها مقابله می کنند 
و ممکن اس��ت به جای پرسیدن علت ها و گوش دادن به 

صحبت های شان، آنها را رد کنند. 
عده ای دیگر از مدیران نیز در روابط شان میان کارکنان، 
مشتریان و همکاران تبعیض قائل می شوند که این رفتار 
باعث می شود س��ازمان، به یک سیستم پر حاشیه تبدیل 
ش��ود و حس��ادت و بدگوی��ی را می��ان اف��راد رواج دهد 
به ط��وری ک��ه موجب از هم پاش��یدگی تیم ه��ای کاری 

می شود و کارکنان را در مقابل یکدیگر قرار می دهد. 

10- از این شاخه به آن شاخه پریدن: 
برخ��ی مدیران به علت پراکندگ��ی ذهنی مرتب از این 
ش��اخه به آن ش��اخه می پرند به طوری که در یک لحظه 
تصمی��م می گیرند کاری را انجام دهند و ایده ای را عملی 
کنن��د اما کمی بعد ایده یا روش��ی جدید ب��ه ذهن آنها 
می رسد و روش قبل را تغییر می دهند. این افراد کارهای 
جدی��د و بدون برنامه را به کارمندان خود می س��پارند و 
خود نیز متوجه ناپایداری و فراموشی خود نیستند. چنین 
مدیران��ی نمی توانند تیم خ��ود را روی موضوعی متمرکز 
کرده و در نهایت کارها ناقص یا انجام نشده باقی می ماند. 
به نظر این مدیران انجام کارها زمانی نمی برد و انجام آن 
راحت و سریع است ولی به علت ناپایداری شان و سپردن 
کارهای پش��ت س��ر هم به کارکنان، باعث پریشانی آنها 
ش��ده و کارها ناقص باقی می مان��د و در نهایت این افراد 

دیگران را مقصر می دانند. 
عده ای از این افراد به علت خالق بودن و عدم سنجش 
ایده های ش��ان از این ش��اخه به آن ش��اخه می پرند و هر 
روز ای��ده ای جدید دارن��د اما این رفتار باعث آش��فتگی 
کارکن��ان می ش��ود و خالقی��ت آنه��ا را از بی��ن می برد 
بنابرای��ن چنین مدیرانی همیش��ه از کارمن��دان خود به 
دلیل خالق نبودن ش��ان شاکی هستند و آنها را دلسوز به 
کار نمی دانند. معموالً کارکنان از چنین مدیرانی گریزان 
هستند و احساس استرس و نارضایتی می کنند. مدیرانی 
ک��ه در تصمیمات خود ناپایدارند هرگز موفق نمی ش��وند 
و هر روز به مش��کالت آنها افزوده و با موانع و مش��کالت 

بیشتری مواجه خواهند شد.
 

نتیجه 
برای مدیر خوب بودن باید ش��خصیت مدیریتی داشت 
و مانند یک مدیر رفت��ار کرد. برای اینکه مدیران بتوانند 
راحت تر یک مجموعه را مدیریت کنند الزم اس��ت روابط 
درستی با کارکنان خود برقرار و تفکر مدیریت را با تغییر 
در ش��خصیت و احساسات خود ایجاد کنند تا به موفقیت 

برسند. 

کارتابل

برگه های رزومه را با اطالعات معتبر و 
مهم پر کنید

هم اکن��ون به یکی از ترس��ناک ترین بخش های مرتبط 
به حوزه رزومه رس��یده ایم و البته این ترس بیشتر برای 
کارمندانی اس��ت که تا به حال رزوم��ه حرفه ای طراحی 
نکرده ان��د. در واق��ع اگر با دید مثبت به ای��ن ماجرا نگاه 
کنیم، رزومه نویس��ی به هیچ وجه کار غیر ممکنی نیست. 
در ای��ن ایده ابتدا به ذکر برخی نکات ضروری در نگارش 
رزومه اش��اره خواهیم کرد و در پایان ساختار یک رزومه 

مناسب را تشریح می کنیم. 
به ط��ور معمول اطالعات��ی که ب��رای درج در رزومه ها 
مناس��ب هس��تند، باید یکس��ری ویژگی هایی را داشته 

باشند: 
1.  ارتباط با کس��ب وکار موردنظر: نخس��تین امری که 
در طراح��ی رزومه باید به آن توجه کرد، ارتباط اطالعات 
ارائه ش��ده با حوزه کس��ب وکار موردنظر است. برخالف 
آنچه به طور معمول در فضای آکادمیک و عامیانه مطرح 
می ش��ود، هرگونه اطالعات و توانای��ی  را نباید در رزومه 
درج ک��رد. ب��رای مثال اگر ش��غلی که ب��رای تصدی آن 
اقدام کرده اید در حوزه بانکداری اس��ت، توانایی شما در 
استفاده از دوربین های دیجیتال یا آمادگی جسمانی تان 
چندان مهم نیس��ت. نکته مهم در این مثال توجه به آن 

متغیرهایی است که ارزش یاب به دنبال آن هاست. 
2.  براس��اس آنچه در ش��ماره قبل ذکر شد، اطالعات 
مرتبط با ش��غل مورد تقاضا باید در رزومه درج ش��ود، با 
این حال یک نکته تکمیلی را نیز باید در این زمینه اضافه 
ک��رد. در تهیه رزومه مهم نزدیک ش��دن ب��ه معیارهای 
موردنظر ارزش یاب اس��ت. بر همین اس��اس توصیه من 
نگهداری رزومه های قبلی و آنالیز آنها است. بر این اساس 
به م��رور زمان نقاط ضعف خ��ود در طراحی رزومه را به 
دس��ت آورید و اقدام به اص��الح آن کنید. به طور معمول 
در رزومه نویسی افراد اشتباهات مشابه و تکراری را انجام 
می دهند که باعث می ش��ود در صورت تهیه آرش��یوی از 

آنها به راحتی بتوان عیب های موجود را رفع کرد. 
3.  یک��ی از روش ه��ای مؤث��ر برای نزدیک ش��دن به 
ذهنی��ت ارزش یاب آن اس��ت ک��ه خود را ب��ه جای وی 
بگذارید و به تحلیل ش��رایط بپردازید. بر این اس��اس تا 
حد زیادی می توانید متن خود را هوش��مندانه به رش��ته 

تحریر در آورید.
 همچنین توجه داش��ته باش��ید که چنین تکنیکی در 
مصاحبه ه��ای حضوری بیش��ترین تأثیرگذاری را خواهد 
داش��ت. ب��ه عبارت س��اده، چنین روش��ی اص��وال برای 
مصاحبه های حضوری طراحی شده است، با این حال در 
برخی موارد در رزومه نویسی نیز از آنها استفاده می شود. 
نکته مه��م در این خص��وص بررس��ی و تحلیل منطقی 
ش��رایط اس��ت که موجب دس��تیابی به پیش بینی هایی 

مطابق واقعیت یا نزدیک به واقعیت خواهد شد. 
۴.  صرف نظر از آنچه در رزومه تان می نویس��ید، به یک 
قاعده اساس��ی توجه داشته باش��ید: رزومه شما باید در 
کوتاه ترین فرم ممکن تهیه شود. بر همین اساس توصیه 
من تقویت مهارت های خالصه نویس��ی اس��ت. به عبارت 
ساده، متن اولیه تان را حداقل پنج بار خالصه نویسی کنید 

تا در نهایت متن مطلوب تان به دست آید. 
چهار نکته ای که در باال به آنها اش��اره شد، ویژگی های 
کیفی اطالعاتی هستند که باید در رزومه تان از آنها بهره 
جویید. در مورد س��اختار یک رزم��ه موفق ماجرا اندکی 
متفاوت اس��ت. در ادامه این س��اختار را به صورت کامل 

بررسی خواهیم کرد. 
بخش نخست شامل اطالعات ضروری و شخصی است. 
نخس��ت باید نام و نام خانوادگی خود را به صورت بزرگ 
در ابتدای متن درج کنید. س��پس نوبت به آدرس خواهد 
رسید. بهتر است نشانی مکانی را ارائه  دهید که برای تان 
به س��هولت قابل دسترسی باش��د. گام سوم از بخش اول 
مرب��وط به اضافه کردن ش��ماره تلفن اس��ت. اگرچه در 
گام پایان��ی آدرس ایمی��ل نیز باید اضافه کنی��د، اما این 
ب��ه معنای انتخاب اختیاری میان یک��ی از این دو گزینه 

نیست. هر دوی آنها باید پر شوند. 
بخش دوم در برگیرنده اطالعات اختیاری است. در این 
بخش ابتدا باید ملیت تان را ذکر و سپس تاریخ تولد خود 
را درج کنی��د. پس از آن نوبت به محل تولد، جنس��یت، 
وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، عکس پرسنلی، ذکر مبلغ 
آخرین حق��وق دریافتی و وضعیت س��المت جس��مانی 

)حداقل استانداردها( است. 
اگر براساس آنچه در س��طور باال ارائه شد، رزومه خود 
را طراحی کنید، تا حد زیادی موفقیت شما تضمین شده 
خواهد بود. البته این امر مش��روط به داشتن توانایی های 

الزم برای تصدی شغل موردنظر نیز است. 

سجاد رحیمی مدیسه
مشاور اقتصادی ، دکترای مدیریت

ترجمه: علی آل  علی
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راه اندازی مراس��م ازدواج اگرچه  برای خانواده ها 
دردس��ر بزرگی به نام هزینه های سرس��ام آور را به 
ارمغان آورده از سوی دیگر به عده ای کمک می کند 
تا کس��ب و کارهایی ب��ر پایه این مراس��م راه اندازی 
کنن��د. مزون لباس عروس یکی از مش��اغل جذاب 
اما پر دغدغه اس��ت ک��ه در کش��ورمان از رونق و 
جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت. برای راه اندازی این 
کس��ب و کار ج��ذاب مجموع��ه ای از عوامل دخیل 
هس��تند که می توان به کم بودن سلس��له قوانین 
و مقررات در آن اش��اره کرد. ب��ه گزارش پول نیوز، 
بیش��تر مزون های فعال در شهرهای مختلف کشور 
فاق��د مجوز ب��وده و به صورت غیر رس��می فعالیت 
می کنن��د. البته در این م��ورد می توان به نبود یک 
قانون واحد هم اش��اره ک��رد. راه اندازی مزون مانند 
س��ایر کس��ب و کارها نیاز به مجموع��ه مجوزهایی 
دارد اما نمی ت��وان مجموعه مدارک مورد نیاز برای 
راه اندازی یک مزون را با سایر کسب و کارها مقایسه 
کرد. برای دریافت مج��وز فعالیت مزون تنها چند 

شرط مورد نیاز است. 
برای دریافت جواز کس��ب، با مراجعه به اتحادیه 

پوشاک باید مدارک را تحویل داد. 
مدارک مورد نیاز عبارتند از اصل هرگونه قرارداد 
عادی یا رسمی به نام متقاضی، فتوکپی سند ملک 
یا س��ند اجاره رسمی قبلی )در صورت مالک بودن 
متقاضی، ارائه اصل و کپی س��ند مالکیت و بنچاق 
نیز الزامی است( اصل شناسنامه، اصل کارت پایان 
خدم��ت )متولدی��ن 1344 به باال( عکس پش��ت 
نویس��ی ش��ده، اصل کارت ملی، تأییدیه کدپستی 
واحد صنفی با نش��انی صحیح از ادره پست منطقه. 
نگاهی به مدارک مورد نیاز نشان می دهد که مراحل 
دریافت جواز مزون لباس نس��بت به سایر مشاغل 

بسیار آسان تر است. 
ب��رای راه اندازی یک م��زون لباس عروس به یک 
فض��ای بزرگ 80 تا 120 متری نیاز اس��ت. فضای 
مناسب یکی از مهم ترین مواردی است که بر میزان 
کیفیت محصول و کمیت مشتریان تأثیر می گذارد. 
نس��رین مقن��ع، صاحب ی��ک م��زون در خیابان 
جمهوری می گوید به دلیل متفاوت بودن مشتریان 
مزون لباس عروس باید محیط کار عالوه بر داشتن 
استانداردهای عمومی به چیدمان و طراحی داخلی 

هم آراسته باشد. 
ب��ه گفته وی، یک مزون لب��اس عروس عالوه بر 
داش��تن یک اتاق پرو عموم��ی باید یک اتاق بزرگ 
مناس��ب برای پرو نهایی داش��ته باشد تا همراهان 
عروس بتوانند نسبت به محصول نهایی اظهار نظر 
کنند. همین موضوع باعث می شود متراژ یک مزون 

لباس عروس باال برود. 
همچنین یک مزون لباس ع��روس در وهله اول 
نیاز به وس��ایل متعددی ب��رای راه اندازی دارد. یک 
مزون متوس��ط عالوه بر داش��تن یک خیاط، یک 
خرجکارچی، یک کمک خیاط، برش��کار، اتوکش و 
یک مدیر نیاز به وسایلی هم دارد. مهم ترین وسایل 
مورد نیاز یک مزون لباس عروس عبارت اس��ت از 
چرخ خیاطی، چرخ زیگزال، چرخ گلدوزی، قیچی 
برقی، وس��ایل کامل لحیم کاری، اتوی بخار، اتوی 

پرس��ی، انواع نخ ها، میزهای خیاطی به تعداد افراد 
شاغل در مزون، پارچه، چسب و. . . 

در همین راستا شما به ابزاری مثل چرخ خیاطی 
با قیم��ت 12 تا 15 میلیون تومان، چرخ زیگزال با 
قیمت 3 تا 6 میلیون تومان، چرخ گلدوزی با قیمت 
5 تا 8 میلیون تومان، اتوی پرس��ی با قیمت 2 تا 4 
میلیون تومان، اتوی بخار با قیمت یک تا 3 میلیون 
تومان، وس��ایل کامل لحیم کاری با قیمت 150 تا 
200 هزار تومان، قیچی برقی با قیمت یک میلیون 
و 800 تا 3 میلیون و 400 هزار تومان و میز خیاطی 
با قیمت 350 ت��ا 600 هزار  تومان نیاز دارید. یک 
حساب سرانگشتی نشان می دهد که  برای راه اندازی 
ی��ک مزون لب��اس عروس بین 50 ت��ا 60 میلیون 
تومان هزینه خرید وس��ایل اولیه نیاز است. این در 
حالی اس��ت که عمده هزینه راه ان��دازی یک مزون 

مربوط به اجاره یا رهن ملک مورد نظر است. 
با توجه به اینکه بیش��تر مزون های لباس عروس 
در خیابان جمهوری، میرداماد و کوچه برلن هستند 
اخت��الف قیم��ت در این نقاط ش��هر بس��یار قابل 
مالحظه اس��ت. برای مثال اجاره یک ملک تجاری 
100 متری برای مزون عروس در خیابان میرداماد 
بین 8 تا 10 میلیون تومان هزینه خواهد داش��ت. 
این در حالی است که یک ملک تجاری مناسب برای 
مزون لباس ع��روس در خیابان جمهوری بین 4 تا 
6.5 میلیون اجاره داده می ش��ود البته هزینه اجاره 
در کوچه برلن 10درصد کمتر از خیابان جمهوری 
اس��ت. مراکز مختلفی به عنوان بورس لباس عروس 
کش��ور شناخته می ش��وند اما در این میان خیابان 

جمهوری تقاطع ولیعصر، خیابان میرداماد و کوچه 
برلن از مهم ترین مراکزی هستند که به عنوان بورس 
لباس عروس ش��ناخته می ش��وند. در ای��ن مراکز 
پاس��اژهایی برای دوخت لباس ع��روس وجود دارد 
که با قیمت های مختلف ای��ن محصوالت را تولید 

می کنند. 
خیابان جمهوری که به عن��وان اصلی ترین مرکز 
مزون لباس عروس پایتخت و حتی کشور شناخته 
می ش��ود عالوه بر دوخت مرکز پخش کشوری این 

محصوالت هم  ا ست. 
به گفته اکرم باش��نگ، صاحب مزون شهرزاد در 
خیابان جمهوری »بیشتر لباس هایی که در شهرهای 
مختلف به فروش می رسند محصول مزون های واقع 
در این خیابان هس��تند.« به گفته وی، مزون داری 
به مراتب س��خت تر از فروشندگی لباس است زیرا 
بیش��تر فروش��گاه های لباس در مع��رض دید و در 
دسترس مشتریان است اما اکثر مزون ها در حاشیه 
این فروشگاه ها قرار دارد به همین دلیل درآمدزایی 

را برای مزون داران سخت تر کرده است. 
علیرضا معصومی، صاحب یک مزون در افس��ریه 
تهران می گوید مش��تریان مزون های لباس عروس 
خواهان کاالهایی متمایز تر از کاالهای فروشگاه های 
عادی سطح شهر هستند و مسلما اگر تمایز واضحی 
میان محصوالت مزون و فروش��گاه شهری نباشد، 
مخاط��ب دلیلی برای رجوع به مزون نخواهد یافت. 
این تمایز می تواند در قیمت، به روز بودن، مدل های 
خ��اص یا هرچیز دیگری خود را نش��ان دهد. البته 
بیشتر مواقع کیفیت و قیمت است که به عنوان نقطه 

تمایز خود را نشان می دهد. 
وی در پاس��خ به س��وال پول نیوز مبنی بر اینکه 
کدام مزون ها برتری بیش��تری دارن��د و می توانند 
موفق ت��ر عمل کنن��د، گفت »مزون های��ی که کار 
خ��ود را روی تولی��د و فروش متمرک��ز کرده اند به 
مرات��ب موفق تر از مزون هایی هس��تند که کاالیی 
را از کش��ورهای خارج��ی وارد می کنن��د و آن را با 
کمی دستکاری به قیمت های گزاف در بازار توزیع 

می کنند. 
مزون هایی که مس��ئولیت تولید و ف��روش را بر 
عهده می گیرند از نظر تعداد مشتری در سطح قابل 
قبولی قرار دارند و به نسبت درآمدها آنها بیشتر از 
سایرین است. همچنین ارتباط مستقیم با مشتریان 
باعث ایجاد نوعی تبلیغات دهان به دهان می ش��ود 

که به افزایش مشتریان منجر خواهد شد.
لباس عروس در دسته محصوالتی قرار می گیرد 
که مش��تری فصلی دارد. به عنوان مثال در ماه هایی 
مانند رمض��ان و محرم این ش��غل نه تنه��ا درآمد 
چندانی نداش��ته بلکه با رکود مواجه می شود اما در 

ماه های دیگر اواضاع بهتری را تجربه می کند. 
به گفته مری��م علی زاده، صاح��ب مزون عروس 
مهتاب در خیابان جمهوری، مش��تریان یک مزون 
متوسط با س��ابقه فعالیت قابل قبول چهار تا شش 
مشتری است که با احتس��اب هزینه های دستمزد 
خیاط، دس��تمزد طراح، خرید پارچ��ه و یراق آالت، 
نگی��ن و کریس��تال، دانت��ل و. . . س��ود 50 تا 60 

درصدی عاید صاحب مزون می شود. 
وی معتقد است برای هر لباس عروس بین 250 
تا 400 هزار تومان دستمزد به خیاط داده می شود 
که  هنگام تسویه حساب با مشترین این مبلغ بیش 
از 50 درصد گران تر محاس��به می ش��ود. همچنین 
یراق آالت، نگین، مروارید و کریس��تال در مزون ها 
به ص��ورت فله ای خریداری می ش��ود که با قیمت 

مناسبی برای خریدار تمام می شود. 
این در حالی اس��ت که برای مش��تری رقم قابل 

توجهی رقم می خورد. 
در حال حاضر هر لباس عروس بین یک میلیون 
و 200 تا 4 میلیون تومان دوخته می شود که به طور 
متوس��ط 50درص��د این هزینه س��ود خالص برای 
صاحب مزون به شمار می رود. اگر با این حساب یک 
مزون متوس��ط ماهانه 4مشتری 2 میلیون تومانی 
داشته باشد 8میلیون درآمد دارد که 4میلیون تومان 
آن به عنوان هزینه های جاری محاسبه می شود البته 
بیشتر مزون ها به تولید انبوه تمرکز داشته و تقریباً 
20 لباس در ماه تولید می کنند. متوسط قیمت این 
لباس ها یک میلیون و 200 هزار تومان است. با این 
حس��اب 12 میلیون دیگر هم به میزان درآمد آنها 
اضافه می شود. بررسی های میدانی نشان می دهد که 
یک مزون متوسط با هشت نفر نیروی کار بین 25 تا 
30 میلیون تومان در ماه درآمد دارد که نزدیک به 
50 درصد آن صرف هزینه های جاری، اجاره مغازه، 
دستمزد و حقوق کارگران می شود، البته در برخی 
ماه های س��ال مزون لباس عروس در رکود کامل و 
حتی تعطیلی به سر می برد. به همین دلیل هزینه 

دوران رکود باید در دوران رونق تأمین شود. 

ب��ازار خودروی��ی ایران و صنایع وابس��ته به این 
صنعت همچون قطعه س��ازان پس از توافق برجام، 
بسیار مورد توجه کش��ورها و شرکت های مختلف 
بوده اس��ت، در این راستا نیز قراردادهای مختلفی 
در بخش قطعه س��ازی و خودروس��ازی امضا شده 
اس��ت. به گزارش آنا، در آخرین روز هفته گذشته 
برزیلی ها به عنوان دیگر متقاضی س��رمایه گذاری و 
همکاری با ایرانی ها به هتل پارس��یان آمدند تا در 
م��ورد همکاری های جدی تر ب��ا یکدیگر به تفاهم 
برس��ند؛ تفاهمی که ب��ه نظر می رس��د در حالی 
پ��ای برزیلی ها را به صنعت قطعه س��ازی ایران باز 
می کند که بنا به گفته هیات برزیلی، در این کشور 
تمایل به خرید خودروهای دس��ت دوم بیش��تر از 
خودروهای نو اس��ت و شاید خدمات پس از فروش 
و تعمیر خودروهای قدیمی بازار گرم تری نس��بت 
به تولی��دات جدید دارد. برزیلی ها به همین جهت 
برای اینکه وارد بازار خودرویی ایران شوند، ابتدا به 
سراغ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت رفتند تا 
این معاونت را که در آس��تانه قرارداد با رنو فرانسه 
اس��ت مجاب به همکاری با خود کنند و سپس در 
جمع بخش خصوصی رفتند تا همکاری های شان را 
محکم کنند. منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران که س��ازمان متبوعش خ��ود را برای 
انعقاد رس��می قرارداد با رنو آماده می کند در جمع 
هی��أت برزیلی از گردش مالی صنعت خودرو ایران 
صحب��ت کرد و گفت:  »گ��ردش مالی 26 میلیارد 
دالری صنعت خودرو در ایران است که 16 میلیارد 
دالر از ای��ن رقم مربوط ب��ه تولید خودرو در داخل 
کش��ور، 6میلیارد دالر مربوط به قطعات داخلی و 
خارجی و 4میلیارد دالر مرب��وط به واردات مواد و 
قطعات خودرو است. ایران ظرفیت تولید 2میلیون 
دس��تگاه خودرو در س��ال را دارد، سال گذشته در 
ای��ران یک میلی��ون و 400 هزار دس��تگاه خودرو 
تولید شد و در س��ال جاری طبق برنامه ریزی های 
انجام ش��ده یک میلیون و 600 هزار دس��تگاه در 
ایران تولید خواهد ش��د. کشورهای همسایه برای 
ایران بازار بس��یار خوبی در صنعت خودرو هستند 
و م��ا فکر می کنیم با مش��ارکت های انجام ش��ده 
توس��ط صاحبان برند و فعاالن این صنعت بتوانیم 
ب��ازار مطلوب تری را فراهم کنیم.«وی با اش��اره به 
اینکه صنعت اتومبیل س��ازی و قطعه سازی برزیل 
صنعت بس��یار خوبی است، خاطرنشان کرد: »باید 
بدانیم که ظرفیت صنعت قطعه سازی در ایران نیز 
بس��یار باالست و پس از مذاکرات 1+5 فرصت های 
بسیار خوبی برای مشارکت در ایران با شرکت های 

خارجی فراهم ش��ده که در این راستا شش قرارداد 
خودرویی در زمینه ساخت اتومبیل در ایران مدنظر 
ق��رار گرفته اس��ت و به این نتیجه رس��یده ایم که 
می توان خودروهای ارزان تر و با کیفیت باالتر تولید 
کرد.«معظمی همچنین با تأکید بر اینکه جمعیت 
جوان ایران بازار بسیار مناسبی را برای رشد صنعت 
خودروسازی ایجاد کرده اس��ت، یادآور شد: »باید 
بدانیم که جمعیت 80 میلیون نفری در ایران و نیز 
جمعیت جوان داخلی بازار مناسبی را برای صنعت 
خودرو ش��کل داده و عالوه بر این مدنظر قرار دادن 
بازارهای موجود در کشورهای همسایه می تواند به 
رشد این صنعت کمک شایانی کند. حدود 1200 
شرکت قطعه سازی در ایران وجود دارد که مربوط 
به بخش خصوصی هس��تند و سیاست گذاری های 
کالن این ش��رکت ها مرب��وط ب��ه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است.«هیات برزیلی سپس به هتل 
پارسیان رفتند تا در جمع بخش خصوصی فعال در 
صنعت خودرو شرایط همکاری فنی خود را بررسی 
کنند. در این نشس��ت فنی ه��م بیوک علیمرادلو، 
مشاور وزیر صنعت برگزاری این نشست را از ثمرات 
برجام دانس��ت و خطاب به شرکت کنندگان گفت: 
ش��ما به بازاری وارد می ش��وید که تنها با گذشت 
ی��ک س��اعت از معرفی خودرو آمار ف��روش آن به 
100 هزار دس��تگاه می رس��د که این استقبال در 
کنار کاهش ارزش ریال مزیت های بس��یاری برای 
س��رمایه گذاران خارجی به وجود م��ی آورد. بیوک 
علیمرادلو موقعیت استراتژیک ایران و دسترسی به 
دریاه��ای آزاد را از مزایای ایران برش��مرد و افزود: 
همسایگان شمالی ایران برای حمل و نقل مجبور به 
عبور از ایران هس��تند. وی با اش��اره به تحریم های 
ظالمانه و شکاف هایی که در اثر تحریم ها به وجود 
آمد، گفت: برای رفع ش��کاف ها مجبور به استفاده 

از قطعات کم کیفیت چینی شدیم ولی هم اکنون 
برنام��ه دولت جایگزین��ی اس��تانداردهای اروپایی 
به جای اس��تاندارد چینی اس��ت که ای��ن اقدام با 
جلوگی��ری از ورود کااله��ای ک��م کیفیت چینی 
در حال انجام اس��ت. مش��اور وزیر صنعت واردات 
60درصدی قطعات به ایران را موقعیت خوبی برای 
حضور شرکت های برزیلی در صنعت خودروی ایران 
دانست و با معرفی شرکت های ساپکو، سازه گستر 
و بهمن به عنوان بازیگران عمده صنعت قطعه سازی 
ایران ادامه داد: تجربه ناموفق واردات موردی نشان 
می دهد که حضور ش��رکت های برزیلی باید همراه 
با سرمایه گذاری مش��ترک و جوینت ونچر باشد تا 
همکاری های مشترک ادامه دار باشد. علیمرادلو در 
پایان جمعیت 400 میلیونی اطراف ایران را که فاقد 
صنعت خودرو هس��تند از فرصت های خاص بازار 
ایران برای فعاالن و سرمایه گذاران صنعت خودروی 
برزیل دانست و پیشنهاد کرد: شرکت های برزیلی با 
انتخاب شریکی مناسب به سرمایه گذاری مستقیم 

و ادغام شرکت ها اقدام کنند. 

مشارکتباعمقزیادساختداخل
همچنی��ن ساس��ان قربانی، دبی��ر کل همایش 
بین الملل��ی صنع��ت خ��ودرو در نشس��ت فنی و 
تج��اری تولیدکنن��دگان قطعات کش��ور برزیل با 
برش��مردن برخی از مزیت های بازار ایران نس��بت 
به س��ایر بازار های منطقه ای و جهانی گفت: انرژی 
ارزان قیم��ت، نی��روی کار ج��وان، کم ب��ودن آمار 
خودرو ها نس��بت به جمعیت موجود، حمایت های 
دولتی از س��رمایه گذاران خارجی و نیروی انسانی 
متخصص ایران را تبدیل به بازاری مناس��ب برای 
سرمایه گذاران و ش��رکت های خارجی کرده است. 
نق��اط ق��وت صنعت قطعه س��ازی ای��ران ظرفیت 

مناس��ب تولید، تجربه کار با شرکت های جهانی و 
تولید انبوه است. وی با ذکر نقاط ضعف این صنعت 
همچ��ون قدیمی ب��ودن محصوالت، فرس��ودگی 
تجهیزات کارخانج��ات، عدم برنامه ریزی اقتصادی 
و عق��ب ماندن از طراح��ی همزمان ب��ا برندهای 
مطرح، خطاب به شرکت های برزیلی افزود: فعاالن 
اقتصادی صنعت خودرو و قطعه برزیلی می توانند با 
س��رمایه گذاری مشترک و رفع نقاط ضعف صنعت 
خ��ودروی ایران بازار مناس��بی را به دس��ت آورند. 
مهم ترین نیازهای صنعت قطعه سازی ایران نیاز به 
طراحی و توسعه R&D، سیستم های پیشرفته در 
تولید قطعه و قیمت های رقابتی است. مشارکت با 
عمق زیاد س��اخت داخل و توجه به قوانین محیط 
زیس��تی برای حض��ور در ایران و س��رمایه گذاری 

مشترک اهمیت زیادی دارد. 

برزیلیهابهدنبالبازارایران
رودریگو دوسانتوس، س��فیر برزیل در تهران که 
تجربه حضور 10 س��اله در ای��ران دارد با حضور در 
نشست فنی و تجاری قطعه س��ازان برزیل، ایران را 
بازاری بزرگ همراه با شرکایی مهم توصیف کرد که 
ظرفیت همکاری و مشارکت های دو جانبه را دارد. 
ایران پیش��رفت های زیادی داشته است، نگاه ما به 
ایران نه به عنوان یک بازار بلکه به عنوان یک شریک 
بالقوه اس��ت. این دیپلمات برزیلی با ذکر این نکته 
که برزیل دهمین تولید کننده بزرگ خودروی جهان 
اس��ت گفت: صنعت خودروی برزیل رش��د خوبی 
داشته که این رش��د مرهون حمایت های دولتی از 
این صنعت است. همچنین کارن فرناندزجونز، مدیر 
ارشد اجرایی اپکس در خاورمیانه و آفریقای شمالی 
با معرفی آژانس تجارت و توس��عه س��رمایه گذاری 
برزی��ل  )اپکس( مهم ترین فعالیت اپکس را ارتقای 
صنعت برزیل معرفی ک��رد و افزود: اپکس صنعت 
برزیل را با هدف دستیابی به 200 بازار هدف و با 10 
دفتر در سراسر جهان حمایت می کند. ایلین کلناگو، 
مشاور توسعه صادرات انجمن تولیدکنندگان قطعات 
خودروی برزیل نیز با ارائه آماری مختصر از گذشته 
صنعت خودرو برزیل به چشم انداز آینده این صنعت 
پرداخت و گفت: برآورد ما از بازار ایران مثبت است 
و عقیده داریم که می توان با حمایت های انجمن در 
این بازار به فعالیت پرداخت. وی حضور نمایندگان 
برزیلی را استارت همکاری و سرمایه گذاری مشترک 
دانس��ت و اف��زود: در برزیل ب��ا چالش هایی چون 
افزایش تعمیر خودرو به جای خرید روبه رو هستیم 
که با سرمایه گذاری در بازارهای جدید به دنبال رفع 

این چالش ها هستیم. 

گزارشیازیککسبوکارشاد

درآمد 15 میلیون تومانی مزون عروس در ماه
خبر

تویوتابهدنبالکاهشسرمایهگذاریهایجدید
اوضاعبیسابقهدرغولژاپنی

آکیو تویودا، رئیس ش��رکت خودروس��ازی تویوتا اعالم کرد 
این ش��رکت خودروس��از پس از دومین س��ال متوالی کاهش 
سود، به دنبال تجدیدنظر در مخارج سرمایه گذاری خود است. 
ب��ه گزارش تابناک، آکیو در این رابط��ه گفت: در محیطی که 
ف��روش راکد اس��ت، معق��ول به نظر نمی رس��د در زمینه هایی 
س��رمایه گذاری ش��ود که س��ودی ایجاد نخواهد کرد. گفتنی 
است دومین سال متوالی کاهش سود بزرگ ترین خودروسازی 
ژاپنی از سال 1۹۹4 بی سابقه است. تویوتا در سال 200۹ نیز 
به خاطر ورشکس��تگی ش��رکت  لهمن برادرز هلدینگ متحمل 

ضرر شده بود. 
ب��ر ای��ن اس��اس ادوین مرن��ر، رئی��س ش��رکت آتالنتیس 
اینوس��تمنت ریسرچ و یکی از س��هامداران تویوتا معتقد است 
که این شرکت برای حل مشکل به وجود آمده می تواند مخارج 
خ��ود را در زمین��ه تولید خودروهای معمول��ی کاهش دهد و 
فعالی��ت خود را بر تولید خودروهای هیبریدی و برقی متمرکز 

سازد. 
در ش��رایطی که تویوتا قص��د دارد ظرفیت تولید خود را در 
کش��ورهایی نظیر آمریکا، اروپا و هن��د افزایش دهد، در داخل 
ژاپن اما به  منظور کاهش هزینه های تولید به دنبال آن است تا 

خط تولید خود را مکانیزه کند.

 
نظرسنجیازفعاالنبخشخصوصینشانداد
بهبودفضایکسبوکارانتظار
بخشخصوصیازدولتدوازدهم

نظرسنجی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
نش��ان می دهد ک��ه از ن��گاه کارآفرینان، توجه به مش��کالت 
س��اختاری اقتصاد کش��ور به جهت ایجاد فضای مناسب برای 
کس��ب و کار ش��اخص ترین اولوی��ت اقتصادی دول��ت آینده را 
می س��ازد. به گزارش اتاق تهران این نظرسنجی نشان می دهد 
43/42درصد فعاالن بخش خصوصی اعتقاد دارند بهبود فضای 
کس��ب و کار با حذف قوانی��ن و مقررات زای��د می تواند برنامه 
عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باش��د، همچنین 
5/22درصد فعاالن بخش خصوص��ی بازنگری در نظام مالیاتی 
و تامین اجتماع��ی را یکی از اولویت های اصلی دولت دوازدهم 
برش��مرده اند. 85/21درصد از صاحبان کس��ب و کار به موضوع 
یکسان سازی نرخ ارز به عنوان مهم ترین اولویت اقتصادی دولت 

دوازدهم پرداخته اند. 

جایخالیسرمایهگذاریخارجی
دراقتصادایران

هادی حق ش��ناس در گفت وگ��و با میزان، در خصوص 
مش��کالت حال حاضر اقتصادی و توس��عه کش��ور گفت: 
اصلی ترین مش��کل اقتص��ادی در ش��رایط فعلی کمبود 
س��رمایه گذاری در کش��ور است. این س��رمایه گذاری در 
سنوات گذشته و دولت های پیشین منفی بوده به گونه ای 
 )GDP(  که نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی

منفی گزارش شده بود. 
 وی افزود: اگر به دنبال رش��د اقتصادی مس��تمر باالی 
8 درصد ب��رای اقتصاد ایران هس��تیم، هیچ راهی وجود 
ندارد به جز آنکه نس��بت سرمایه گذاری به تولید ناخالص 
درصد باش��د که ای��ن یکی از  مل��ی بی��ش از 20 تا 30 
مهم ترین شاخص های اقتصاد کالن به حساب می آید. این 
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با افزایش سرمایه گذاری 
ش��اهد افزایش تولید، اش��تغال، کاهش بیکاری و کاهش 

نرخ تورم خواهیم بود. 
حق ش��ناس خاطر نشان کرد: در زمینه سرمایه گذاری 
می توانی��م ازمنابع دولت��ی، خصوصی ی��ا منابع خارجی 
اس��تفاده کنیم که در این امر نیز باید سیاست های دولت 

حمایت گرایانه و قابل پیش بینی باشد. 
وی بی��ان ک��رد: در حال حاضر در نخس��تین قدم باید 
ب��ه دنبال اس��تفاده از منابع بخش خصوصی باش��یم زیرا 
مناب��ع دولت��ی محدود اس��ت و با ثابت ک��ردن اینکه در 
ایران سیاس��ت ها قابل پیش بینی نیست به دنبال جذب 

سرمایه گذاری خارجی نیز باشیم. 
حق ش��ناس عنوان ک��رد: س��رمایه گذاری های صورت 
گرفته می تواند در بخش هایی با پتانسیل باالی اقتصادی 
همچ��ون گردش��گری، بخش نفت و گاز و موارد مش��ابه 
هزینه ش��ود. این کارش��ناس اقتص��ادی در ادامه گفت: 
اقتصاد ایران همچنین دارای چالش هایی چون کس��ری 
بودج��ه، کس��ری صندوق ه��ای بازنشس��تگی، اج��رای 
هدفمندی یارانه ها و بهبود تراز تجاری کش��ور اس��ت که 

این امر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 
وی در انتها گفت: براس��اس برنامه ششم توسعه میزان 
جذب سرمایه گذاری خارجی حداقل باید 65میلیارد دالر 
باشد که دولت دوازدهم باید در راستای تحقق آن تالش 

کند. 

سرمایهگذاریعظیمچینیهادر
بازارهایآفریقا

وزارت ب��ازرگ���ان��ی چی��ن از اف��زای��ش 64درصدی 
سرمایه گذاری خارجی پکن در کش��ورهای آفریقایی خبر 
داد. ب��ه گزارش ایرنا به نقل از رویتروز از پکن، س��ون جی 
وین، س��خنگوی وزارت بازرگانی چی��ن در این باره گفت: 
پکن ب��ا برنامه ریزی های انجام ش��ده در نظر دارد س��طح 
همکاری ه��ای تج��اری اقتص��ادی خ��ود را با کش��ورهای 
آفریقایی به طور چش��مگیری گس��ترش ده��د. وی یادآور 
شد که همکاری تجاری میان چین و کشورهای آفریقایی، 
در س��ال جاری میالدی براساس چارچوب همکاری که در 
اجالس س��ران چی��ن و آفریقا در س��ال 2015 درباره آن 

توافق شد، »آغازی بسیار موفقیت آمیز« داشته است. 
س��خنگوی وزارت بازرگانی چین اف��زود: مجموع ارزش 
مب��ادالت بازرگانی چین با کش��ورهای آفریقایی در س��ه 
 ماهه نخس��ت امسال نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 
16.8 درصد افزایش یافت و به 38 میلیارد و 800 میلیون 

دالر رسید. 
ش��ی جین پینگ، رئیس جمهوری چین در اجالس سال 
2015 که در شهر ژوهانسبورگ برگزار شد، از برنامه هایی 
ب��رای 60 میلیارد دالر س��رمایه گذاری چین در پروژه های 
توسعه در آفریقا خبر داد و اعالم کرد که این سرمایه گذاری 
شامل بخش های کش��اورزی، راه سازی و بنادر و راه آهن و 

بخشودن بدهی ها می شود. 
براس��اس این گزارش، چین و کشورهای اتحادیه آفریقا 
توسعه همکاری در زمینه زیرساخت ها و صنایع مهم را در 
دس��تور کار خود قرار داده اند و در سال های گذشته تالش 
پکن برای نزدیک شدن به قاره سیاه چند برابر شده است. 
توس��عه زیرس��اخت ها که از مس��ائل کلیدی در تقویت 
اقتصادی حوزه آفریقا به ش��مار می رود یکی از بخش هایی 
اس��ت که همکاری چی��ن و آفریقا بر آن متمرکز و طرفین 

مصمم به افزایش همکاری در این زمینه هستند. 
چین ب��ا حمایت های خ��ود از کش��ورهای آفریقایی در 
مبارزه ب��ا برخی بیماری های واگی��ردار و همچنین تالش 
برای برقراری صلح و ثبات در این کش��ورها، توانس��ته در 

سال های اخیر خود را به قاره سیاه نزدیک کند. 
براس��اس این گزارش، چین سه راهبرد اساسی در آفریقا 
دارد؛ نخس��ت به دنبال دستیابی به منابع طبیعی خصوصاً 
نفت و گاز اس��ت. پیش بینی شده که تا سال 2020، پکن 
نفتی بیش��تر از ای��االت متحده وارد می کن��د. چین برای 
حف��ظ ذخایر آین��ده، در بخش نفت کش��ورهایی همچون 
س��ودان، آنگوال و نیجریه س��رمایه گذاری کرده است. دوم، 
س��رمایه گذاری در آفریق��ا یک بازار ب��زرگ برای کاالهای 
صادراتی چین است که می تواند تالش پکن برای بازسازی 
اقتصاد خود را به دور از نیروی کارش تسهیل کند چرا که 
هزینه نیروی کار در این کش��ور رو به افزایش اس��ت. سوم 
اینکه چین به دنبال مش��روعیت سیاسی است. دولت پکن 
معتقد است که تقویت روابط چین و آفریقا به افزایش تأثیر 
بین المللی چین کمک کند. در سال 2013 حجم مبادالت 
تج��اری چین و کش��ورهای آفریقایی ب��ه 210 میلیارد و 
300میلیون دالر رس��ید در حالی که رقم این شاخص در 
س��ال 1۹65 تنها 250 میلی��ون دالر بود. از این نظر چین 

بزرگ ترین شریک تجاری قاره آفریقا به حساب می آید. 

اپل۲۰۰میلیوندالردرکورنینگ
سرمایهگذاریکرد

 روز گذش��ته اپل اعالم کرد در جهت تعهد این کمپانی 
برای سرمایه گذاری در شرکت های تولیدکننده آمریکایی، 
200 میلی��ون دالر در کورنینگ س��رمایه گذاری می کند. 
 Corning ب��ه گزارش ت��ی نی��وز، اپل اع��الم کرد ک��ه
Incorporated نزدیک به 200 میلیون دالر س��رمایه از 
س��وی اپل دریافت خواهد کرد. این سرمایه گذاری بخشی 
از مبلغی اس��ت که اپ��ل متعهد به س��رمایه گذاری آن در 

کمپانی های تولیدکننده آمریکایی شده است. 
کاپرتینویی ها این س��رمایه را برای پش��تیبانی و حمایت 
از بخش تحقیق و توس��عه کورنینگ در اختیار این کمپانی 

قرار داده اند. 
کارخانه کورنینگ واقع در هارودزبورگ ایالت کنتاکی که 
عمری 65س��اله دارد، به  لطف سرمایه گذاری اپل به مدت 
10 س��ال به صورت مشترک توس��ط اپل و کورنینگ مورد 
استفاده قرار گرفته و در واقع به محل اصلی سرمایه گذاری 

اپل تبدیل شده است.
 جف ویلیامز، مدیر ارش��د عملیاتی اپل در این خصوص 
چنی��ن اظهارنظ��ر کرده اس��ت: کورنینگ مث��ال خوبی از 
تولیدکنندگان و تأمین کنندگانی است که همواره در مسیر 
خالقیت و نوآوری قدم گذاشته و از تأمین کنندگان قدیمی 
محصوالت اپل اس��ت. همکاری اپل و کورنینگ س��ابقه ای 
10 س��اله دارد به طوری ک��ه ه��ر کاربری ک��ه در هر جای 
جه��ان یکی از آی پد ها یا آیفون های اپل را خریداری کند، 
شیشه ای را لمس می کند که توسط یک کمپانی آمریکایی 
تولید ش��ده است. ما بس��یار خوش��حالیم که با کورنینگ 
ب��رای س��ال های طوالنی هم��کاری می کنی��م و از این رو 
سرمایه گذاری بیشتری را در کورنینگ انجام خواهیم داد. 
اپ��ل در نظ��ر دارد به عنوان بخش��ی از تعه��د خود، یک 
میلی��ارد دالر ب��ه کمپانی ه��ای آمریکایی کم��ک کند که 
ه��دف از آن رش��د تولید محصوالت خالقان��ه و حمایت  از 
شغل های پرریسکی اس��ت که می تواند به شکوفایی تولید 
مبتن��ی بر فن��اوری در ایاالت متحده آمری��کا کمک کند. 
براس��اس اطالعات ارائه  شده، همکاری طوالنی مدت اپل با 
کورنینگ منجر به این شده است که 1000موقعیت شغلی 
 برای آمریکایی ها ایجاد ش��ود. اپل در کل آمریکا و در تمام 
50 ایالت این کش��ور، بیش از 2 میلیون شغل ایجاد کرده 

است. 
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 قیمت آیفون 8
حدود 1000 دالر خواهد بود

بن��ا بر ادعایGoldman Sachs، اپل در ماه س��پتامبر 
امسال سه گوشی جدید عرضه می کند که یکی از آنها نسل 
جدید آیفون خواهد بود. براس��اس این خبر، قیمت آیفون 8  

)iPhone 8( حدود هزار دالر اعالم شده است. 
تحلیلگ��ر Goldman Sachs، س��یمونا یانکوفس��کی  
)Simona Jankowski(  و تی��م او ب��ا انتش��ار یک خبر 
اعالم کردند که قیمت آیفون 8 برای نسخه 128 گیگابایتی 
999 دالر و برای نس��خه 256 گیگابایت��ی هزار و 99 دالر 
خواهد بود، بنابراین این گوش��ی حدود 130 دالر گران تر از 

آخرین گوشی آیفون یعنی 7 پالس است. 
گلدم��ن پیش بینی کرد که گوش��ی  های جدید آیفون در 

رویداد آخر سال اپل با قیمت های زیر معرفی شوند: 
- آیفون iPhone 8(8(: از 999 تا هزار و 99 دالر

- آیف��ون 7 اس پالس)iPhone 7s Plus(: حدود 769 
دالر

- آیفون 7 اس)iPhone 7s(: حدود 649 دالر.
منابع موجود در رسانه ها، ش��رکت اپل و تأمین کنندگان 
این کمپانی، اطالعات ضد و نقیضی در مورد عرضه در سال 
جاری ارائه کرده اند، اما یانکوفسکی بر این باور است که این 
اتفاق در انتهای س��ال جاری رخ خواه��د داد. به گفته این 
تحلیلگر، اپل معموالً طرح های متعددی را بررس��ی می کند 
و اکنون درحالی که تنه��ا چهار ماه تا معرفی آیفون 8 باقی 
مانده، پیش بینی می ش��ود که اکنون به طراحی نهایی مورد 

نظر خود دست پیدا کرده است. 

عوامل تأثیرگذار بر قیمت آیفون 8
چن��د عامل در قیمت تعیین ش��ده برای آیف��ون 8 تأثیر 
می گ��ذارد؛ نکت��ه اول تکنولوژی ه��ای جدید ب��ه کار رفته 
در گوش��ی اس��ت که قیمت مواد و هزینه تولید را افزایش 

می دهد. 
نکته دوم آن اس��ت که مشتریان موافق مدل های بزرگ تر 
و گران تر آیفون به جای جایگزین های کوچک تر هستند. با 
نگاهی به آمار فروش گوشی های آیفون متوجه می شویم که 
مدل های پالس در بازار با روند رو به رش��دی از نظر میزان 
فروش مواجه ش��ده و انتظار می رود ک��ه آیفون 8 این روند 

را ادامه دهد. 

انتشار ویروس باج افزار خطرناک در 
فضای مجازی

ش��رکت های بزرگ امنیت س��ایبری سراس��ر جهان روز 
جمعه هش��دار دادند ک��ه ویروس باج اف��زاری خطرناکی به 
س��رعت در فضای مجازی در حال انتش��ار اس��ت و هزاران 

رایانه را در سراسر جهان آلوده کرده است. 
به گزارش ایرنا، حمالت س��ازماندهی شده این ویروس از 
صبح جمعه آغاز ش��ده و تاکنون بی��ش از 50 هزار رایانه را 
در سراس��ر جهان آلوده کرده است.  باج افزار ویروسی است 
که پ��س از آلوده کردن رایانه ه��دف، فایل ها و اطالعات را 
قف��ل کرده و به ازای باز کردن ای��ن قفل مبلغی را به عنوان 
ب��اج طلب می کند.  خبرگزاری فرانس��ه در همین خصوص 
گزارش داده اس��ت که بخ��ش مهم��ی از رایانه های هدف، 
متعلق به س��ازمان ها و نهاد های بزرگ کش��ورهای اروپایی 
از جمله انگلیس و اسپانیا است.  بنا به گزارش های دریافت 
شده، چندین بیمارستان بزرگ در انگلیس هدف این حمله 
س��ایبری ق��رار گرفته اند و در عملکرد پذی��رش بیماران در 
سراسر این کش��ور اخالل جدی ایجاد شده است.  همزمان 
از اس��پانیا خبر می رسد برخی ش��رکت های بزرگ فناوری 
و مخابرات��ی این کش��ور هم از جمله قربانی��ان این ویروس 
هس��تند.  براس��اس گزارش ش��رکت امنیتی کسپراسکای، 
تاکنون 74 کش��ور هدف این حمله س��ایبری قرار گرفته اند 
و تعداد قربانیان به س��رعت در حال افزایش اس��ت. روسیه، 

اوکراین و تایوان از جمله این کشورها هستند. 

تعرفه ارتباطات در دولت تدبیر و امید 
کاهش یافت

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در پاس��خ به دیدگاه 
یکی از کاندیداها در مناظره س��وم تلویزیونی درباره افزایش 

قبوض تلفن، اطالعیه ای صادر کرد. 
به گزارش ایسنا، در این اطالعیه آمده است: 

»دول��ت تدبی��ر و امی��د در دو مرحله تعرف��ه اینترنت را 
ح��دود 50 درص��د کاهش داد. نرخ اینترنت ثابت در س��ال 
1392، 34287 ریال بوده اس��ت و اکنون به 15400 ریال 
رسیده اس��ت و در شهرس��تان ها نیز نرخ اینترنت ثابت در 
سال 1392، 35236 ریال بوده است و اکنون نیز به 9060 

ریال رسیده است. 
همچنین با اجرایی ش��دن طرح هم کدس��ازی در سراسر 
کش��ور، هزینه تلف��ن ثابت مخصوصا در ش��هرهای کوچک 

کاهش چشمگیر پیدا کرد. 
با اجرای طرح هم کدسازی هزینه تلفن در شهرهای داخل 
یک اس��تان به صورت داخل ش��هری محاسبه شده و تقریباً 
یک س��وم شد همچنین در ش��هرهای دورافتاده هم کاهش 

بیش از 50 درصد داشته است. 
ب��ه عبارتی مکالمات بین ش��هری به عنوان درون ش��هری 
محاسبه شده و هزینه مکالمات مردم به شدت کاهش یافته 
اس��ت، در ح��ال حاضر میزان اس��تفاده م��ردم از ارتباطات 
بیش از ده ها برابر ش��ده درحالی که هزینه های ارتباطی در 
س��بد هزینه خانوار با مصرف چندین برابری امروزی، رشد 
متناسب نداشته است. تالش دولت با توجه به اقبال عمومی 
به اس��تفاده از این فناوری، کاهش هزینه های مردم در این 

حوزه همراه با افزایش دسترسی و کیفیت است.« 
در س��ومین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری، 
قالیباف اظهار ک��رد: » در عملکرد دولت، افزایش قبوض را 

نگاه کنید. فشار یکنواختی بر قشر محروم آمد.«

 افزایش امکانات بانکداری مجازی
بانک پاسارگاد

بانک  پاس��ارگاد در راس��تای رفاه حال مش��تریان و سهولت 
دسترسی به خدمات بانکی از طریق بانکداری مجازی، امکانات 
جدیدی فراهم کرد.  به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، 
این بانک در اقدامی دیگر امکان انتقال وجه مس��تمر کارت به 
کارت، همچنی��ن امکان انتقال وج��ه کارت به کارت به صورت 
گروهی را فراهم کرد. پیش از این انتقال وجه مستمر از طریق 
حساب بانک  پاسارگاد به سایر حساب ها و همچنین انتقال وجه 
گروهی س��پرده به سپرده در اینترنت بانک  پاسارگاد در اختیار 
مشتریان گرامی قرار گرفته بود.  در همین راستا بانک  پاسارگاد 
بهره مندی از س��امانه همراه بانک پاسارگاد  )موبایل بانک( را در 
ساعت های هوشمند دارای سیستم عامل اندروید فراهم کرد. در 
این خدمت مشتریان با نصب سامانه همراه بانک  پاسارگاد، قادر 
خواهند بود به صورت خودکار از این خدمت بهره مند شوند. این 
بانک در اقدامی دیگر امکان انتقال وجه به  صورت س��اتنا را در 

سامانه همراه بانک پاسارگاد  )موبایل بانک( فراهم کرد. 
گفتن��ی اس��ت بان��ک  پاس��ارگاد به عن��وان ی��ک بان��ک 
 س��بز، نخس��تین بانکی اس��ت که با بهره مندی از سیس��تم 
ک��ر- بنکینگ منحصر به خ��ود، امکان ارائ��ه انواع خدمات 
بانکداری الکترونیک را به مش��تریان خود دارد. این بانک با 
ارائه این خدمات، گامی اساسی در جهت حفظ محیط زیست 
از طریق کاهش رفت و آمدهای غیرضروری و صرفه جویی در 
وقت، زمان و هزینه، کاهش استفاده از کاغذ و قطع درختان، 

اجتناب از آلودگی هوا و... برداشته  است. 

وزارت ارشاد: تلگرام فیلتر نمی شود
معاون مرکز رس��انه های دیجیتال وزارت ارشاد با بیان اینکه 
تاکنون 8200 کانال تلگرامی در این مرکز ثبت ش��ده گفت: به 
این کانال ها پویشگر فارسی ارائه می شود، ضمن اینکه آنها باید 
به ضوابط شانزده گانه متعهد باشند.  اکبر شیرکوند درباره آخرین 
وضعیت ثبت کانال های تلگرام��ی در مرکز فناوری اطالعات و 
رس��انه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی گفت: 
براس��اس آخرین اطالعات تاکنون 8200کانال تلگرامی در این 
مرکز ثبت شده اس��ت.  وی درباره ثبت صفحات اینستاگرامی 
در مرکز رسانه دیجیتال وزارت ارشاد افزود: تاکنون هزار صفحه 
اینس��تاگرامی در س��امانه این مرکز ثبت شده است.  شیرکوند 
درباره شایعه فیلتر شدن تلگرام گفت: چنین موضوعی صحت 
ن��دارد اما مس��ئوالن به دنبال آن هس��تند ک��ه ضمن تقویت 
ش��بکه های اجتماع��ی بوم��ی مس��اعدت های الزم مالی نظیر 
اعطای وام و بستر سازی الزم افزایش خدمات و پنهانی باند آنها 
ارائه ش��ود.  وی در پایان گفت: هر ش��بکه ای که بتواند ضوابط 
جمهوری اس��المی ایران را رعایت کند مشکلی برای کارهایش 
نخواهد داش��ت، اما در مجموع ما به دنبال مجاب کردن برخی 
ش��بکه های اجتماعی ب��رای فعالیت براس��اس ضوابط مدنظر 

جمهوری اسالمی ایران هستیم. 

 گلکسی تب3 با قیمت نجومی
وارد بازار ایران شد

تبلت گلکسی تب S3 سامسونگ، پرچمدار تبلت های این 
ش��رکت کره ای، بعد از گذش��ت مدت زمان نسبتا زیادی از 
عرضه آن باالخره به صورت غیر رسمی با قیمتی نجومی وارد 
 ،Tab S3 بازار ایران ش��ده است. تبلت سامسونگ گلکسی

قدرتمندترین تبلت اندرویدی دنیا به شمار می رود.
 تبلت گلکسی تب S3 سامسونگ به صورت غیر رسمی 
و ب��دون گارانتی با قیمت 2 میلی��ون و 650 هزار تومان 
در ب��ازار وج��ود دارد و احتمال می رود ک��ه به زودی این 
تبلت قدرتمند اندرویدی به عنوان تبلت پرچمدار ش��رکت 
سامس��ونگ به صورت رسمی با قیمتی به مراتب پایین تر 
وارد بازار شود.   از جمله مشخصات سخت افزاری گلکسی 
تب اس 3 باید به پردازنده چهار هس��ته ای اس��نپدراگون 
820 با فرکان��س 2.15 و 2.16 گیگاهرتز، صفحه نمایش 
9.7 اینچ از ن��وع Super AMOLED با وضوح تصویر 
2048 در 1536 پیکس��ل، 4 گیگابای��ت حافظه رم، 32 
گیگابای��ت حافظه داخلی با قابلیت ارتقا به وس��یله کارت 
حافظ��ه جانب��ی ت��ا 256 گیگابایت، دوربی��ن اصلی 13 
مگاپیکس��لی، دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی، باتری 6 هزار 
میلی آمپر ساعتی و سیستم عامل اندروید 7. 0 نوقا اشاره 

داشت. 

عرضه گوشی تاشوی جدید سامسونگ 
برای جلب نظر خاطره بازها

اگر ش��ما هم جزو افرادی هس��تید که عالق��ه خاصی به 
گوش��ی های تاشوی قدیمی دارید، می توانید با خرید گوشی 
جدید سامس��ونگ از فناوری تازه موجود در آن هم بهره مند 
ش��وید.  این گوشی تاش��و که به زودی روانه بازار می شود، از 
شماره مدل التین SM-W20177 برخوردار است و حتی 

ممکن است از فناوری شارژ بی سیم هم برخوردار باشد. 
پردازن��ده   ،OLED این��چ��ی   ن����م�����ایش��گر 4.2 
پش��تی  دوربی��ن  کوالک��وم،   430  Snapdragon
12مگاپیکس��لی، دوربین جلویی 5 مگاپیکس��لی و مقاومت 
در برابر نفوذ آب از جمله ویژگی های گوشی یاد شده است. 
کاربران این گوشی به خدمات پرداخت همراه سامسونگ 
هم دسترسی دارند و از قابلیت امنیتی Knox هم بهره مند 
هستند. قیمت و زمان عرضه گوشی یاد شده اعالم نشده، اما 
به طور قطع گوش��ی یاد شده که مجهز به حسگر اثر انگشت 
نیز هست از گوشی های تاشوی قدیمی گران قیمت تر خواهد 
بود.  این شرکت، گوشی تاشوی Galaxy Folder 2 را هم 
در نیمه اول سال جاری میالدی عرضه خواهد کرد که مجهز 
به پردازنده Snapdragon 425 و دو گیگابایت رم خواهد 
بود و از نمایشگر 3.8 اینچی، 2گیگابایت رم و 16 گیگابایت 
حافظه برخوردار اس��ت. البته امکان نص��ب 128 گیگابایت 

حافظه روی آن ممکن است. 
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مع��اون امور مش��تریان ش��رکت 
مخاب��رات ایران ب��ه وضعیت تثبیت 
اینترنت در کشور اشاره کرد و گفت: 
مشکل قطع اینترنت و ارتباطات در 
ی��ک هفته جاری تا زم��ان برگزاری 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و شوراها نخواهیم داشت. 
در  ش��نبه  روز  زارعی��ان  داود 
گفت وگو با ایرن��ا ادامه داد: وضعیت 
اینترن��ت در کش��ور در حال تثبیت 
ش��دن است و اگر مش��کلی به وجود 
آید بحث توس��عه ای است که ممکن 
اس��ت موجب بروز اختالل یا قطعی 

موقتی شود. 
مع��اون امور مش��تریان ش��رکت 

مخابرات ایران افزود: براین اس��اس 
مقرر ش��د از امروز تا پایان برگزاری 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و 
رستا هیچ برنامه توسعه ای که موجب 
بروز اختالل و قطع��ی در ارتباطات 
شود، در سراس��ر کشور انجام نشود.  
زارعی��ان از ابالغ این دس��تورالعمل 
به همه مناطق مخابرات در سراس��ر 
کش��ور خبر داد و گفت: برنامه هایی 
ک��ه ممکن اس��ت ب��روز اختالل در 
ارتباطات به همراه داش��ته باش��ند 
به بعد از برگ��زاری انتخابات موکول 
شده و ش��رکت مخابرات بر این امر 

نظارت خواهد کرد. 

ب��ه گفته ای��ن مقام مس��ئول در 
ایران، ش��رکت  ش��رکت مخاب��رات 
ارتباطات زیرس��اخت ایران به عنوان 
زیرساخت های  تأمین کننده  شرکت 
ارتباطی در کشور نیز نظارت خواهد 
کرد ت��ا مش��کلی در تأمین مطلوب 

ارتباطات در این مدت بروز نکند. 
تجهی��ز  و  تأمی��ن  از  زارعی��ان 
سیس��تم های پش��تیبان خب��رداد و 
خاطرنش��ان کرد: برنامه ریزی ش��ده 
اس��ت این سیس��تم های پش��تیبان 
در مواق��ع ض��روری مورد اس��تفاده 
قرارگیرد تا اختاللی در امر ارتباطات 

در این بازه زمانی بروز نکند. 
مع��اون امور مش��تریان ش��رکت 

مخاب��رات ای��ران هم��ه اینترنتی را 
که ب��رای این ای��ام مورد اس��تفاده 
قرارمی گی��رد داخل��ی و ب��ر بس��تر 
ش��بکه مل��ی اطالعات اع��الم کرد 
و گف��ت: برای��ن اس��اس نگرانی در 
رابطه با ب��روز اخت��الل در اینترنت 
بین المل��ل نی��ز نخواهی��م داش��ت.  
زارعیان از تش��کیل کمیته های ویژه 
در مخابرات اس��تان های کشور خبر 
داد و افزود: کمیته ویژه ای در تهران 
تش��کیل شده است تا بر روند تأمین 
ارتباطات پای��دار در این ایام نظارت 

کافی و دقیق داشته باشد. 
این مقام مسئول شرکت مخابرات 
نمایندگان ش��رکت  گف��ت:  ای��ران 

مخاب��رات ایران در س��تاد انتخابات 
کش��ور حضوری فعال دارن��د تا اگر 
مش��کلی ب��روز کرد در اس��رع وقت 
برای برطرف کردن آن اقدام کنند. 

زارعیان با تأکید براین که مشکلی 
در ارتباط��ات و اینترن��ت در ای��ن 
ای��ام نخواهیم داش��ت، اف��زود: اگر 
مشکل پیش بینی نش��ده ای نیز رخ 
دهد آمادگ��ی کامل ب��رای برطرف 
ک��ردن آن وج��ود دارد.  به گزارش 
ایرن��ا، انتخاب��ات دوازدهمی��ن دوره 
ریاس��ت جمهوری و پنجمی��ن دوره 
انتخابات ش��ورای اس��المی ش��هر و 
روستا روز جمعه 29 اردیبهشت ماه 

در سراسر کشور برگزار می شود. 

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران: 

توقف برنامه های توسعه ای مخابرات همزمان باانتخابات
تالش برای جلوگیری از بروز اختالل در شبکه های ارتباطی

و  مق��ررات  تنظی��م  س��ازمان 
ارتباطات رادیویی، با ایجاد س��امانه 
ارزیابی میزان رضایت مندی کاربران 
از سرویس حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات، از کاربران خواس��ته است 
می��زان رضای��ت خود را ب��ه صورت 
الکترونیکی از سرویس ها و خدماتی 
ک��ه از اپراتوره��ای مختلف دریافت 

می کنند، اعالم کنند. 
هم اکنون پس از گذش��ت بیش از 
چه��ار ماه از راه اندازی این س��امانه، 
نتایج ای��ن نظرس��نجی مکانیزه که 
توسط کاربران سرویس های فناوری 
اطالعات به دست آمده است، اعالم 
شد.  نتایج نخستین دوره نظرسنجی 
از مش��ترکان ش��رکت های  مکانیزه 
اینترن��ت  اپراتوره��ای  مخاب��رات، 
 ،ADSL( پرسرعت بی سیم و باسیم
وایمکس پیشرفته و TDLTE( در 
س��امانه اندازه گیری می��زان رضایت 

کاربران قابل مشاهده است. 
ش��اخص  س��ه  در  نتای��ج  ای��ن 

اینترنت پرس��رعت، اینترنت بی سیم 
)وایمک��س( و ارتباط��ات ماهواره ای 
م��ورد ارزیاب��ی قرار گرفته اس��ت و 
مطابق با مح��دوده جغرافیایی، بازه 

زمانی، استان، ش��هر و منطقه مورد 
نظ��ر کاربر، س��رویس دهندگان این 
خدمات، مقایسه و امتیاز گرفته اند. 

رگوالت��وری در ای��ن زمینه اعالم 

از  پ��س  نظرس��نجی  ای��ن  ک��رد: 
ایج��اد س��امانه روی بخش خدمات 
اینترنت��ی  پورت��ال  الکترونی��ک 
رگوالتوری در یک دوره سه ماهه از 

15 دی ماه سال 95 تا 15 فروردین 
96 انج��ام ش��ده و نظر مش��ترکان 
در پنج ش��اخص کیفیت س��رویس، 
سرعت، تعرفه، رسیدگی به شکایات، 
پش��تیبانی و وفاداری مش��ترک به 
صورت مکانیزه سنجیده شده است. 
ایجاد فضای رقابتی شفاف و سالم 
و ارتقای س��طح کیفی��ت خدمات و 
افزایش رضایت مش��ترکان از جمله 
اهداف اجرای این طرح عنوان ش��ده 

است. 
در حال حاض��ر کاربران می توانند 
 http: با ورود به آدرس الکترونیکی
 //itmon. cra. ir/satisfaction
ی��ا لین��ک ایجاد ش��ده روی پورتال 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
 www. cra. ir رادیویی ب��ه آدرس
در بخش خدمات الکترونیک، نتایج 
نظرس��نجی را مش��اهده و سرویس 
موردنظر خود را براساس پارامترهای 
اعالم ش��ده از اپراتوره��ای اینترنتی 

دریافت کنند. 

امکان مشاهده رضایت کاربران از خدمات اینترنت فراهم شد

اپلیکیشن الو که زیر نظر شرکت گوگل به بازار عرضه شده 
است، با ترکیب کردن هنرمندان و شبکه های عصبی، به شما 
این امکان را می دهد که سلفی های خود را به استیکر تبدیل 

کنید. 
در حال حاضر، ش��اهد آن هس��تیم که گوگل تمام تمرکز 
خود را روی تقویت یادگیری ماش��ینی گذاشته و این موضوع 
را ب��ا عرضه یک قابلیت جدید در اپلیکیش��ن پیام رس��ان الو 
اثبات کرده است. »الو« که در ماه مه  سال گذشته عرضه شد، 
در واقع تالش گوگل در جهت ارائه یک اپلیکیشن پیام رسان 

هوشمند محسوب می شد. 
به گزارش ایتنا از رایورز به نقل از ونچربیت، هدف از عرضه 
اپلیکیش��ن مورد بحث، این بود که عالوه بر اینکه بین شما و 
دوستان تان ارتباط برقرار کند، به برنامه ریزی رویدادها و پیدا 

کردن اطالعات مورد نیاز هم کمک کند. 
 مثل هر اپلیکیشن پیام رسان دیگر، تصاویر یک نقش مهم 
و مح��وری را در جذابیت الو ایف��ا می کنند. اکنون با افزایش 
سلفی گرفتن در س��طح جهان، گوگل به کاربران خود اجازه 
می دهد که اندکی اس��تعداد هن��ری را از طریق طراحی های 
کامپیوتری که برای منعکس کردن نگاه کلی فرد ارائه ش��ده 

است، به تصاویر سلفی خود اضافه کنند. 
گوگل به جای اس��تفاده از روش بینایی کامپیوتر استاندارد 
برای تکرار تصاویر از طریق تجزیه و تحلیل اسنپ ها بر مبنای 
پیکس��ل به پیکس��ل -که به خاطر ش��رایط ن��وری مختلف، 
ممکن اس��ت بهترین نتیجه را نده��د- از الگوریتم جدیدی 
اس��تفاده می کند که برای هر شخص به صورت منحصر به فرد 

قابلیت هایی را انتخاب می  کند. 

ای��ن قابلیت ه��ای منحصر ب��ه فرد، حاص��ل همکاری های 
تیم��ی با تصویرگرانی اس��ت که طراحی هایی می س��ازند که 

قابلیت های زیادی نظیر مدل مو دارد. 
این قابلیت، مثل روبات های انس��ان نما اس��ت که شبیه به 
انسان ها س��اخته ش��ده اند، اما بدان حد از تشابه نمی رسند. 
یکی از مسائل بنیادی که گوگل در این روش به آن پرداخته، 
مفه��وم»دره غیرطبیع��ی« اس��ت. در واقع اگر شبیه س��ازی 
تصاویر برای تکرار تصویر اصلی مش��کل باشد، قطعات تصویر 

حاصل، عجیب و غریب به نظر می رسد. 
یکی از ابزارهایی که الو برای تبدیل س��لفی به اس��تیکر از 
آن بهره می برد، شبکه های عصبی است. در اپلیکیشن مذکور 
هنرمندان با شبکه های عصبی ترکیب شده و در نهایت شاهد 

یک تصویر کامال جدید خواهیم بود.  

اپلیکیشن الو سلفی های شما را به استیکر تبدیل می کند

خبر خبر



ویژگیمدیرانمسئولیتپذیر
مسئولیت پذیری و تعهد، ویژگی برجسته مدیران موفق 
اس��ت. مسئولیت در لغت به معنای موظف بودن یا متعهد 
بودن به انجام کاری اس��ت. در واقع مس��ئولیت به معنای 
ضمانت و تعهد اس��ت. مس��ئولیت چیزی با کس��ی بودن، 
یعنی به گردن او، در عهده او، در ضمان و پایبندی او بودن 
است. بنابراین هرگاه انسان متعهد به انجام کاری می شود 
در حقیقت مس��ئولیت انجام آن کار را پذیرفته است. همه 
انس��ان ها در معرض اش��تباه و خطا قرار می گیرند و چون 
اختیار دارند، خودشان مسئول مستقیم رفتار و تصمیم های 
خودشان هستند، اما تفاوت افراد مسئولیت پذیر با یک فرد 
غیر مسئول در نحوه برخورد با اشتباهاتی است که از سوی 
او انجام می ش��ود. فرد مسئولیت پذیر اشتباه را می پذیرد و 
درصدد جبران و اصالح آن برمی آید. افراد مس��ئولیت پذیر 

چند ویژگی بارز دارند که در زیر به آنها اشاره می شود. 

پاسخگوهستند
اگر قبول کنید که مسئول مستقیم هر رفتار و هر تصمیم، 
ش��خصی نیست جز خود شما، یعنی فرد مسئولیت پذیری 
هس��تید. حتی اگر کودک ش��ما زودرن��ج و عصبانی مزاج 
اس��ت، همس��رتان غیر منطقی باش��د، همکارتان غیر قابل 
تحمل باش��د و... شما مسئول واکنشی هستید که در برابر 
آنه��ا انجام می دهید. در واقع این افراد منبع کنترل درونی 
 دارند و اش��تباهات خود را به گردن س��ایرین نمی اندازند. 
ب��ر عکس، اف��رادی که معتقدند بدش��انس هس��تند غالبا 
افرادی هس��تند که همیشه دیگران را سرزنش می کنند و 
هر کار اشتباهی صورت می گیرد حتماً مسبب آن دیگران 
بوده اند؛ این افراد هرگز به شادی وافری دست نمی یابند. 

سرزنشنمیکنند
افراد مسئولیت پذیر دنبال مقصر نمی گردند. پیدا کردن 
مقصر و گرفتن انگشت اتهام به سمت دیگران کار ساده ای 
است اما سرزنش کردن و مقصر دانستن دیگران نمی تواند 
به ش��ما کمک کند ت��ا مس��ئولیت پذیر باش��ید. چنانچه 
س��رزنش دیگ��ران را متوق��ف کنید، می توانید نس��بت به 

خودتان کنترل پیدا کنید. 

درصددجبرانهستند
اگر قرار ب��وده کاری را انجام دهید و به هر دلیلی آن را 
فراموش کرده اید، به جای حس��رت خوردن باید فکر کنید 
چطور می توانید این کوتاه��ی را جبران کنید. آنچه را که 
اتفاق افتاده پذیرفته و درک کنید. گفتن »سرم شلوغ بود« 
یک جمله س��اده و کوتاه اس��ت و چنانچه به دنبال آن از 
عبارت »چطور می توانم از خجالت شما درآیم« یا »چطور 
می توانم جبران کنم« طرف مقابل را به گذشت و فراموش 

کردن ترغیب می کند. 

بیمارستانهایبریتانیاباردیگرقربانی
حمالتسایبری

چندین بیمارس��تان در بریتانیا از س��وی ویروسی به 
ن��ام  »WannaDecryptor« م��ورد هدف حمالت 
س��ایبری قرار گرفتن��د که موجب ب��روز اختالالتی در 
سیس��تم خدمات اورژانس این کشور ش��د. رسانه های 
بریتانیای��ی روز جمعه گ��زارش دادند در پی یک حمله 
سایبری س��نگین، س��ازمان خدمات بهداشت ملی این 
کش��ور از جمله بیمارس��تان ها دچار اختالل شدند. به 
گ��زارش بی بی س��ی، بیمارس��تان های لن��دن، بلکبرن، 
ناتینگه��ام، کامبریا و هرفورش��ایر به دنب��ال این حمله 
و نیز از کار افتادن سیس��تم انفورماتیک دچار مش��کل 
ش��ده اند. س��ازمان خدمات بهداش��ت ملی بریتانیا نیز 
تأیید کرده ک��ه به دنبال این حمله س��ایبری، فعالیت 
سیس��تم های انفورماتیک این نهاد بهداشتی به منظور 
محافظت از آنها متوقف شده است، به این معنی که کل 
سیس��تم ها در بیمارستان ها آفالین بوده و بیمارستان ها 
تحت این ش��بکه هیچ گونه پذیرش��ی ندارند. در همین 
حال ش��بکه اسکای نیوز به نقل از پزش��کان بریتانیایی 
گزارش داده بیمارانی که دچار مشکالت فوریتی بوده اند 
به بیمارس��تان ها یا مراکز درمانی که از حمله س��ایبری 
یاد ش��ده مصون مانده اند، ارجاع داده می شوند. پستی 
هم روی صفحه توییتر سازمان خدمات بهداشت بریتانیا 
منتشر ش��ده تحت عنوان »متعاقب یک حمله مظنون 
سایبری در سطح ملی، ما تمامی اقدامات ممکن را برای 

حفاظت از سیستم داخلی مان، به کار گرفته ایم.«
 خدم��ات بهداش��ت مل��ی بریتانی��ا )به ط��ور مخفف
 ان اچ اس( برای نخس��تین بار در سال 1948 و پس از 
پای��ان جنگ جهانی دوم به منظور ارائه خدمت درمانی 
به آسیب دیدگان و مجروحان جنگی راه اندازی شد و در 
حال حاضر با داش��تن یک میلیون و 600 هزار کارمند، 
به صورت رایگان به مردم بریتانیا خدمات بهداشتی ارائه 
می کند. این نهاد بهداش��تی درحال حاضر 64 میلیون و 
100 هزار نفر را در کل بریتانیا )انگلیس، ولز، اسکاتلند 
و ایرلندش��مالی( تحت پوش��ش دارد که 53 میلیون و 

900 هزار نفرشان در خود انگلیس هستند. 

اهمیتحفاظتازاطالعاتدرمانی
گزارش های جهانی نشان می دهد در ماه های ابتدایی 
سال 2017، تعداد حمالت سایبری به مراکز بهداشتی 
و درمانی، به خصوص بیمارس��تان ها افزایش یافته است 
و همین امر می تواند نش��انگر روند رو به تکامل و تغییر 

عملیات مخرب سایبری در سطح جهانی باشد. 
البت��ه هنوز منابع رس��می بریتانی��ا اطالعاتی درباره 
ای��ن حمله و هدف آن منتش��ر نکرده ان��د، اما در اواخر 
س��ال گذشته برخی از وب س��ایت های سازمان خدمات 
بهداشت ملی بریتانیا از سوی گروهی وابسته به داعش 

مورد حمالت سایبری قرار گرفته بودند. 
ویلند آلج، مدیر ارش��د بازنشس��ته ش��رکت باراکودا 
نتورکز طی اظهارنظری در این مورد می گوید: »اطالعات 
حساس و شخصی موجود در داده های مربوط به سوابق 
پزش��کی و درمانی 100 بار از اطالعات مالی به سرقت 

رفته، با ارزش تر و مهم تر هستند.
 از همی��ن رو، افزایش حمالت س��ایبری به خدمات 
بهداشت ملی بریتانیا، به هیچ وجه عجیب و غیر معقول 

به نظر نمی رسد.« 
ب��ه عقیده او، امنیت دیجیتال و سیس��تم های مربوط 
به حوزه پزش��کی، فرس��نگ ها با اس��تانداردهای الزم 
فاصل��ه دارند و بیمارس��تان ها و دیگر زیرس��اخت های 
پزش��کی نمی توانند منتظر ایمن شدن سامانه های شان 
بمانند. به عبارت دیگ��ر، آنها باید به منظور حفاظت از 
اطالعات بیماران، در مقابل حمالت و سرقت ها، امنیت 
شبکه های ش��ان را ب��ا اس��تفاده از ایجاد یک س��ازوکار 

انعطاف پذیر و بنیادین افزایش دهند. 

واش��نگتن و پک��ن روز جمع��ه اعالم 
کردند که در زمینه  صادرات گاز طبیعی 
و گوش��ت گاو ب��ه چین ب��ه توافق هایی 
رس��یده اند. توافقنامه تجاری تازه ای بین 
چین و ایاالت متحده امضا ش��ده اس��ت 
که می توان از آن به عنوان نخستین میوه 
ادغام بی��ن دونالد ترامپ و ش��ی جینگ 
پین��گ ی��اد کرد. م��اه گذش��ته این دو 
رئیس جمه��ور در فلوریدا دی��دار کردند 
تا درب��اره همکاری بین دو اقتصاد بزرگ 
ای��االت متحده  جهان گفت وگ��و کنند. 
آمری��کا و چین تجارت گوش��ت قرمز و 
مرغ و همچنین دسترسی به شرکت های 
مال��ی خ��ود را افزایش خواهن��د داد. به 
گفته ویلب��ور راس، وزیر بازرگانی ایاالت 
متحده، ای��ن اقدامات به عنوان بخش��ی 
از طرح کاهش کس��ری تجاری ش��دید 
آمریکا با چین ص��ورت می گیرد. ویلبور 
راس گفته اس��ت: در پ��ی گفت وگوهای 
دونال��د ترام��پ و ش��ی جینگ پین��گ، 
دول��ت چین ب��ا رفع محدودی��ت خرید 
کاالهای آمریکایی و افزایش واردات کاال 
از آمری��کا موافقت کرده اس��ت. از جمله 
چی��ن ممنوعی��ت خرید گوش��ت گاو از 
آمری��کا را لغو کرده و ای��االت متحده به 
ش��رکت های تولید گاز اجازه داده است 
گاز مای��ع به چین ص��ادر کنند. راس در 
جلسه مطبوعاتی به خبرنگاران گفت دو 
کشور توافق کرده اند چین اجازه واردات 
گوش��ت گاو از ایاالت متح��ده را تا قبل 
از 16 ج��والی بده��د و آمری��کا نیز در 
همین مهلت قانون پیش��نهادی را برای 
اج��ازه ورود مرغ پخته چین به بازارهای 
ای��االت متحده صادر خواه��د کرد. پکن 
همچنین به سرویس های کارت پرداخت 
متعلق به آمریکا اجازه خواهد داد فرآیند 
ص��دور مج��وز خ��ود را در بخش��ی که 
سیس��تم یونین پی )UnionPay(چین 
تقریب��ا انحص��ار کام��ل آن را در اختیار 
داشته اس��ت ش��روع کنند. شرکت های 
خارج��ی در چی��ن نی��ز ق��ادر خواهند 
بود به ارائ��ه خدمات رتبه بن��دی اعتبار 
بپردازن��د. اپراتوره��ای کارت اعتب��اری 
آمریکا، وی��زاکارت و مس��ترکارت هنوز 
به طور مس��تقل اجازه معامالت در چین 
را ندارن��د این درحالی اس��ت که قانون 
2012 س��ازمان تجارت جهانی، پکن را 
به باز کردن این بخش ملزم کرده است. 
ترام��پ در دوره کمپی��ن انتخاباتی خود 
تعهد داده بود ش��یوه های تجاری چین و 
سایر کشور ها را که از نظر او غیرمنصفانه 

تلق��ی می ش��ود، متوق��ف خواه��د کرد. 
توافقنام��ه تج��اری اخیر بی��ن دو طرف 
شامل تس��هیالتی برای افزایش صادرات 
مجموعه ای از کاالها و خدمات آمریکایی 
به چین اس��ت ک��ه از آن جمله می توان 
به رف��ع محدودی��ت در زمین��ه واردات 
اقالم کش��اورزی و فعالیت نهادهای مالی 
آمریکایی در جمهوری خلق چین اشاره 
کرد. آق��ای راس توافقنامه بین دو طرف 
را »دستاوردی غول آسا« توصیف کرده و 
گفته است که مذاکرات بین دو کشور از 
نظر سرعت دستیابی به توافق رکورد زده 
اس��ت. وی اظهار داش��ت آنچه به دست 
آمده در طول تاریخ روابط تجاری آمریکا 
و چین سابقه نداشته و افزود که معموال 
مذاک��رات تج��اری چند س��ال به طول 
می انجامد ولی توافق اخیر طی چند روز 
به دس��ت آمده اس��ت. در چین، معاون 
وزیر دارایی آن کش��ور گفت که سرعت 
ب��ه نتیجه رس��یدن مذاک��رات حاکی از 
گس��تردگی و عمق همکاری تجاری بین 

دو کشور است. 
دونال��د ترام��پ در جری��ان مب��ارزات 
انتخابات��ی خود دولت چی��ن را به خاطر 
آنچه محدودیت صادرات کاال و خدمات 
آمریکایی می دانس��ت م��ورد انتقاد قرار 
داده و گفته بود ک��ه در صورت پیروزی 
در انتخاب��ات، درصدد تغییر این وضعیت 
برخواه��د آم��د. سال هاس��ت ک��ه تراز 
تجاری آمریکا با چین به ش��دت به زیان 
آمریکاس��ت و دونالد ترامپ گفته بود که 
کس��ری تراز تجاری آمری��کا و چین هر 
س��ال میلیاردها دالر ب��ه اقتصاد ایاالت 
متح��ده زیان می زن��د و عامل مهمی در 
ضعف فعالیت های تولیدی و بیکار ماندن 
نیروی کار در این کش��ور است. مقامات 
وزارت بازرگان��ی آمریکا گفته اند که این 
توافقنامه ممنوعیتی را که چین در سال 
2003 علیه واردات کاالهای کش��اورزی 
ب��ه خصوص گوش��ت گاو از آمریکا وضع 
کرده بود، برمی دارد. در آن زمان، دولت 
چین نگرانی از بیم��اری جنون گاوی را 
دلیل وض��ع ممنوعیت واردات گوش��ت 
گاو اع��الم ک��رد، اما طی س��ال های بعد 
تالش دولت آمریکا برای برداش��تن این 
ممنوعی��ت به نتیجه نرس��ید. در مقابل، 
آمریکا اجازه ورود گوشت پخته پرندگان 
از چی��ن را خواه��د داد و وزیر بازرگانی 
گفته اس��ت ک��ه از این جه��ت، خطری 
متوجه س��المت بخش دام��داری آمریکا 
نخواه��د ش��د. ص��دور برخ��ی کاالهای 
الکترونیکی پیش��رفته و ام��کان فعالیت 
بانک ه��ای آمریکایی در چی��ن از جمله 

بخش ه��ای دیگ��ر این توافقنامه اس��ت. 
سال گذش��ته کسری تراز تجاری آمریکا 
با چین به 310 میلیارد دالر رس��ید که 
باالترین کس��ری تراز تجاری این کشور 
با هر کش��ور دیگ��ری در جهان بود. این 
مبلغ حدود 60 درصد کل کسری تجاری 
ایاالت متحده در سال گذشته را تشکیل 

می داد. 
توافقنامه به دس��ت آمده به بس��یاری 
از محدودیت های وضع ش��ده از س��وی 
چی��ن علی��ه واردات کاال و خدم��ات از 
آمریکا پرداخته که شرکت های آمریکایی 
سال هاس��ت از وج��ود آنها گله داش��ته 
و آنه��ا را مانع ورود خود ب��ه بازار چین 
دانس��ته اند. با این همه، مش��خص نیست 
که آی��ا دولت چین با وج��ود موافقت با 
رفع این محدودیت ها، در جهت افزایش 
واردات از آمریکا گام��ی عملی برخواهد 
داش��ت یا اینک��ه توافقنام��ه فقط روی 
کاغذ باقی خواهد ماند. در گذش��ته بارها 
دو کش��ور برای افزای��ش صادرات کاالی 
آمریکایی به چین به توافق هایی دس��ت 
یافتند که در عمل نتیجه ملموسی از آنها 
دیده نشد. برخی کارشناسان گفته اند که 
این توافقنامه نیز مانند توافق های قبلی، 
بیش��تر به کلیات پرداخته و بر گسترش 
مب��ادالت به ط��ور کلی تأکی��د دارد، اما 
ح��اوی جزییاتی در م��ورد نحوه افزایش 

صادرات کاالی آمریکایی نیست. 
ب��ه گفته آن��ان، همی��ن رویک��رد در 
توافق های قبلی هم دیده می شد و عاملی 
در ناکامی عملی آنها بود. مزیت نس��بی 
چین در تولید کاالهای��ی با بهای ارزان، 
هرچن��د معموالً ب��ا کیفیت ن��ه چندان 
باال، توانسته اس��ت بر بازارهای مصرفی 
بس��یاری از کشورهای پیش��رفته تسلط 
یابد و ام��کان رقابت را از تولیدکنندگان 
داخل��ی بگی��رد. کش��ورهای پیش��رفته 
جهان انتظار دارن��د در برابر واردات این 
قبیل کاالها، امکان ص��دور اقالم از نظر 
فن��ی پیش��رفته و خدم��ات مختلف به 
چین را داش��ته باش��ند. به اعتقاد برخی 
از ای��ن کش��ورها، دولت چین ب��ا اتخاذ 
سیاس��ت های پنهان و آش��کار از جمله 
جلوگی��ری از افزایش ن��رخ برابری پول 
ملی آن کش��ور در برابر ارزهای خارجی 
و مق��ررات و قوانین مختل��ف، موانعی را 
در برابر واردات از س��ایر کش��ورها ایجاد 
می کند. قرار اس��ت وزی��ران بازرگانی دو 
کش��ور در ماه ه��ای آینده نح��وه اجرای 
این توافقنامه و همچنین رفع اختالفات 
تجاری بی��ن دو طرف مذاکراتی را انجام 

دهند.

استقبالدولتترامپازتوافقتجاریآمریکاوچین

توافقنامهتجاریجدیدچینوآمریکا

پس از ممنوعیت حمل لوازم الکترونیکی به داخل پرواز چندین کشور آفریقایی و خاورمیانه ای، اکنون نوبت به 
کشور های اروپایی رسیده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعالم کرده این کشور درحال بررسی ممنوعیت ورود 
رایانه های شخصی به کابین مسافران در پروازهایی است که از مبدا اروپا عازم آمریکا هستند. این تصمیم از سوی 
واش��نگتن و مقامات کاخ سفید هنوز رسمی نش��ده و در دست بررسی است. به گفته مقامات امنیتی آمریکا، این 
اقدام در جهت جلوگیری از وقوع حوادث تروریس��تی اس��ت. دلیل آنها از ارائه چنین طرحی، جلوگیری از انفجار 
آی پدهای س��اختگی در هواپیماها بوده که پس از یک اقدام تروریس��تی در خطوط هوایی سومالی در سال 2016 
توجه همگان را به خود جلب کرد. براس��اس این تصمیم، مس��افران از کشور های هدف دیگر اجازه ندارند لپ تاپ، 

تبلت یا دیگر وسایل الکترونیک بزرگ تر از یک تلفن همراه معمولی را به داخل هواپیما ببرند.
 

ممنوعیتاینباردامناروپاییهارامیگیرد
پ��س از تصمی��م وزارت امنی��ت داخلی آمریکا در اوایل ورود ترامپ به کاخ س��فید نس��بت به ممنوعیت حمل 
رایانه های ش��خصی به داخل هواپیما در پرواز های به مقصد اروپا از کش��ور هایی مثل ترکیه، مصر، کویت، امارات 
متحده عربی، عربس��تان س��عودی،  مراکش و کویت، اکنون آمریکا در نظر دارد این طرح را برای پرواز های با مبدا 
اروپ��ا نی��ز اجرایی کند. دولت آمریکا در م��ارس 2017 مقررات جدیدی وضع کرده بود مبنی بر اینکه مس��افران 
س��فرهای مس��تقیم هوایی از هشت کش��ور معین دیگر مجاز نیس��تند برخی وسایل مش��خص الکترونیکی را در 
ساک های دستی خود به داخل هواپیما ببرند. طبق این مقررات از این پس وسایلی که از یک تلفن همراه هوشمند 
بزرگ تر هستند مانند لپ تاپ و تبلت، باید هنگام پرواز از این کشورها به آمریکا موقع پذیرش مسافر در فرودگاه 
همراه با بار ارائه شود. واشنگتن با اتکا به اظهارات نیروهای اطالعاتی دلیل آورد که گروه های تروریستی می توانند 
مواد منفجره را در وس��ایل الکترونیکی جاس��ازی کرده و وارد هواپیما کنند و این موضوع امنیت آمریکا را تهدید 
می کند.  دیوید البان، س��خنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در این باره و در گفت وگو با رس��انه ها می گوید: »با 
نزدیک ش��دن به تعطیالت تابس��تانی، وزارت امنیت داخلی در حال اتخاذ تصمیم برای گسترش ممنوعیت ورود 
رایانه های ش��خصی به آمریکا در پروازهای هوایی است.« او اضافه می کند: »به شرکت های هواپیمایی اروپایی که 
از مقصد اروپا به آمریکا پرواز دارند، هش��دار داده ایم که بهتر اس��ت قانون ممنوعیت حمل رایانه های ش��خصی به 
داخل هواپیما را اجرا کنند، هرچند هنوز به طور رسمی تصمیمی از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا اتخاذ نشده 
است. به دنبال اجرای ممنوعیت حمل لوازم الکترونیکی در پرواز های 10کشور آفریقایی و خاورمیانه ای به مقصد 
آمریکا، بریتانیا نیز به تبعیت از آمریکا ورود رایانه های ش��خصی به کابین مسافران را در سفر هوایی از مقصد پنج 

کشور مصر، عربستان، تونس، اردن، لبنان و ترکیه ممنوع کرد. 

واکنشهادرپیاینقانون
به گزارش نش��ریه تایمز، با اعمال محدودیت یاد ش��ده 14 ش��رکت خطوط هواپیمایی از جمله بریتیش ایرویز، 
ایزی جت، مونارش، تومس��ون ایرویز و ترکیش ایرویز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. تصمیم کش��ور های آمریکا و 
بریتانیا در این باره واکنش ش��رکت های هواپیمایی مانند ترکیش ایر الینز یا امارات را در پی داش��ته که به گفته 
س��خنگوی این شرکت های هواپیمایی، این ممنوعیت می تواند از تعداد مسافران آنها بکاهد و ضرر قابل توجهی را 
متوجه این کمپانی ها  کند. تیم کالرک، مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی امارات گفته است:  »امیدوارم بتوانیم این 
مش��کل را حل کنیم و دولت ایاالت متحده اجازه دهد این ممنوعیت س��بک تر شود. این ممنوعیت شامل چندین 

کشور خاص و فرودگاه های آنها می شود و اصال متوجه نمی شوم که چرا نباید در همه جای دنیا اعمال شود.«
کمپانی هواپیمایی امارات برای مقابله با این ممنوعیت خدماتی رایگان برای مس��افران از جمله بسته بندی آنها 
از زمان آغاز پرواز را در نظر گرفته اس��ت. ش��رکت هواپیمایی اردن نیز با انتش��ار توییتی از مسافران خواسته 12 

ساعت از کامپیوتر استفاده نکنند. 

گسترشطرحممنوعیتحملرایانهشخصی
درپروازهابهمقصدآمریکا
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س��رگئی اس��تروکان و گالینا دودینا، دو تن از مفسران روزنامه کمرسانت روس��یه به تحلیل اوضاع کشور 
فرانس��ه پ��س از انتخابات ریاس��ت جمهوری و خصوص��اً اصلی ترین چالش پی��ش روی رئیس جمهور جدید 
پرداخته اند. این دو در روزنامه کمرس��انت نوش��ته اند: نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانس��ه جمع بندی 

می شود. این انتخابات با پیروزی امانوئل ماکرون رهبر جنبش »به پیش« به پایان رسید. 
رئیس جمهور منتخب قول داد به تفرقه در جامعه پایان داده و از اروپا دفاع کند. س��خنرانی ماکرون پس 
از اعالم نتایج انتخابات نشان می دهد او ماهیت مشروط پیروزی قانع کننده بر مارین لوپن را درک می کند. 
ماکرون به این دلیل پیروز ش��د که خیلی ها آماده بودند به نفع هر نامزدی غیر  از مارین لوپن رأی دهند. 
آندری فدوروف، رئیس مرکز مطالعات سیاس��ی خاطرنش��ان می کند انتخابات پارلمانی فرانس��ه در ماه ژوئن 
برگزار می ش��ود و در آن انتخابات جنبش مارین لوپن می تواند فراکس��یون بزرگی در پارلمان تشکیل دهد، 
همچنین حزب جمهوریخواه در پارلمان آینده حضور محسوس��ی خواهد داش��ت. سیاس��ت رئیس جمهور به 

ترکیب ائتالف پارلمانی آینده بستگی خواهد داشت. 
میخاییل فرادکف، رئیس اسبق سرویس اطالعات خارجی و مدیر انستیتوی مطالعات راهبردی روسیه هم 

نظر مشابهی دارد. 
پیروزی ماکرون بیش از همه باعث خوش��حالی سیاس��تمداران اروپایی شد. ماکرون طی مبارزه انتخاباتی 

اعالم کرده بود از ادامه خط مشی همگرایی اروپایی حمایت می کند.
 نادژدا آرباتوا، معاون بخش مطالعات سیاسی اروپایی انستیتوی اقتصاد جهانی و روابط بین المللی می گوید: 
نتایج انتخابات پارلمانی هلند و انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانس��ه باعث ش��د پیش��روی پیروزمند احزاب 

عوام فریبی ناسیونالیست در اتحادیه اروپا متوقف شود.
 این احزاب بزرگ ترین خطر را برای همگرایی اروپایی در بر داش��تند. یکی از س��وال های اصلی به سیاست 

روسی ماکرون ارتباط دارد.
 والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در تلگراف تبریک به ماکرون، آمادگی همکاری سازنده مشترک در 

مورد امور مهم دستور کار دوجانبه، منطقه ای و جهانی را بیان کرده است. 
به نظر آرباتوا، نگرانی برخی سیاستمداران روسیه در مورد عدم تغییر مثبت در روابط روسیه و فرانسه پس 

از پیروزی ماکرون، یک نتیجه گیری زودرس و بی اساس است. 
این نتیجه گیری  ها براس��اس اظهارات انتخاباتی نامزدان ریاس��ت جمهوری انجام شده بود. این کارشناس 
خاطرنش��ان می کند اگر مارین لوپن از حمایت از تقویت روابط با روس��یه حرف می زد پس ماکرون ناچار بود 

خط تضاد با وی را پیشه کند. 
به نظر آرباتوا، رئیس جمهور جدید فرانس��ه روابط با روس��یه را براساس منافع فرانسه راه اندازی می کند که 

همیشه روابط خاصی با روسیه داشته بود. 
منبع:فیگارو
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