
یکی از پیامدهای ناگوار کش��ورهایی که از دیرباز رفتار اجتماعی 
آنها تابعی از رفتارهای سیاسی حکمرانان خودکامه بوده، اثبات فرد 
با نفی دیگری اس��ت. از این روی ناخودآگاه من فردی در تقابل با 
من دیگری معنا می یافته، این رفتار در طول تاریخ گس��ترش و در 

تمامی سطوح اجتماعی ما تسری یافته است. 
در روزهای رقابت انتخاباتی حذف دیگری برای اثبات فردی، یک 
از بارزترین ش��اخص های رفتاری کاندیداهای محترم ش��ده است. 
نامزدها ب��دون اینکه به اثبات ارزش های فردی خود بپردازند و در 
یک ساختار سیستماتیک از توانمندی مدیریت سیاسی و اقتصادی 
خود س��خن بگوین��د تماما ت��اش می کنند تا با نف��ی ارزش های 

دیگری خود را در نزد مردم اثبات کنند. 
 این ش��یوه از رفتار انتخاباتی ضعیف ترین رفتار اجتماعی اس��ت 
که نشان می دهد جامعه ما برای تحقق دموکراسی واقعی هنوز راه 
درازی دارد و کاندیداه��ای محت��رم به جای درک حضور دیگری و 
اثبات ارزش های برنامه اقتصادی و سیاسی خود می کوشند با سیاه 

نشان دادن رفتار رقیب، خود را منزه و پاک نشان دهند. 
بی تردید همه آدم ها در معرض خطا و اش��تباه هستند و طبعا در 
زمان مدیریت سیاسی و اقتصادی این خطاها نمایش بیشتری دارد 
اما چرا کاندیداهای محترم سعی می کنند خود را مبرا از هر خطا و 
اشتباه سیاسی و اقتصادی بدانند. به قول حضرت حافظ؛ جایی که 

برق عصیان بر آدم صفی زد – ما را چگونه زیبد دعوی بی گناهی؟ 
در رقابت انتخاباتی شیوه مرضیه آن است تا هریک از نامزدهای 
محترم در مناظره ها و س��خنرانی ها از توانای��ی و دانایی های خود 
بگویند و س��عی نکنند با نادان ش��مردن دیگری خود را دانای کل 
بدانند. این مس��ئله برای جامعه ما بسیار غم انگیز است، برای اینکه 
سرنوش��ت یک کش��ور باید در دست کسی باش��د که به راستی و 

درستی دانا و آگاه باشد. 
این روزه��ا در اغلب بلندگوه��ای تبلیغاتی نامزده��ا به تخریب 
ش��خصیت اقتصادی و سیاسی گروه رقبا می پردازند تا بدین طریق 
بتوانند راهی برای محبوبیت خ��ود برگزینند، درحالی که مردم در 
انتظار ش��نیدن حرفی نو و طرحی نو هس��تند ت��ا به این حرف نو 
و ط��رح و برنامه ن��و رأی دهند اما با برانگیختن احساس��ات مردم 
به راس��تی یا نا درس��تی، نمی توان مردم را در انتخاب نامزد اصلح 

یاری کرد. 
م��ردم حق دارند تا در رقابت انتخاباتی با برنامه ها و تصمیم های 
اقتصادی کاندیداها آش��نا شوند. اما متأسفانه این روزها جناح های 
مختلف س��عی دارند تا با نف��ی دیگری خود را اثب��ات کنند. نفی 
دیگری یک نوع رفتار تخریبی اس��ت و در جهت امور س��لبی قرار 
دارد در صورتی که این روزها باید س��خنان ایجابی بیش��تر باشد. 
ش��اید هنوز بخش زیادی از مردم با برنامه های سیاسی و اقتصادی 

نامزدها آشنا نباشند. در این میان تنها مردم با بخشی از برنامه های 
دکت��ر روحانی آن هم به دلیل چهار س��ال فعالیت به عنوان رئیس 
قوه مجریه آشنا هستند، اما بقیه کاندیداهای محترم به جای اینکه 
رفتارهای اقتصادی و سیاسی دیگران را به سخره گیرند بهتر است 
به برنامه ها و توانمندی های خود بدون تخریب ش��خصیت دیگری 
و به صورت دقیق اش��اره کنند. هیچ کس برای اینکه خود را خوب 
نشان دهد نیازی به بد گفتن از همسایه و دوست و آشنا ندارد بلکه 
رفتارها و برنامه های آنها می تواند نشان دهنده درستی یا نادرستی 

شخصیت شان باشد. 
ام��روز در عصر نس��بیت نمی توانیم با جزمی��ت و قطعیت از بد 
بودن یا خوب بودن س��خن بگوییم. هر بد یا خوبی یک امر نس��بی 
اس��ت و رفتارهای سیاس��ی و اقتصادی خوب و بد در گذار زمان و 
در موقعیت و مکان تبیین می ش��ود، از این رو انتخاب یک ش��یوه 
سیاس��ی ش��اید در یک برهه تاریخی به دالیل سیاسی و اقتصادی 
خوب ویا بد باش��د. ما نمی توانیم در برهه ای دیگر خوب و بد بودن 

را امری مطلق فرض کنیم. 
بنابراین بایس��ته و شایس��ته اس��ت نامزدهای محترم با درایت و 
صداقت برای جلب آگاهی مردم از برنامه ها و طرح های اقتصادی و 
سیاسی خود سخن بگویند و سعی نکنند با بد نشان دادن دیگری 
خود را خوب جلوه دهند و با نفی دیگری به اثبات خود بپردازند. 

یک اقتصاددان معتقد اس��ت دادن وعده افزایش مبلغ یارانه و رواج 
مفت خوارگی در جامعه مصداق عینی تعریف کاسیک از فساد است 
و فساد به معنای سوء استفاده از امکانات عمومی برای منافع شخصی 
است. یعنی می خواهند با دادن وعده یارانه برای خود محبوبیت ایجاد 

کرده و رأی مردم را جمع کنند. 
به گزارش ایس��نا، فرش��اد مومنی اظه��ار کرد: در دانش توس��عه 
کش��ورهایی موفق هس��تند که بتوانند تنگنای اصلی جامعه خود را 
درست شناسایی کنند و برای شناسایی تنگنای اصلی دو گزینه وجود 
دارد؛ منابع در برابر پس��ماند )یعنی مشکل اصلی جامعه کمبود ارز و 

ریال است( یا کمبود خرد و دانایی؟ 
وی افزود: بخش بزرگی از افراد در طول تاریخ این گونه می پنداشتند 
که کمبود ارز و ریال مشکل اصلی جامعه است، اما هیچ تجربه موفقی 
در دنیا نیس��ت که براس��اس این برداشت کوشش های خود را سامان 
داده باش��د. ادعا این اس��ت که اگر جامعه ای قادر به اتخاذ تصمیمات 
خردورزانه باشد، کمبود ارز و ریال را به عنوان یک محدودیت در برابر 
محدودیت های بی ش��مار دیگری که بش��ر دارد تلقی کرده و روی آن 

فکر می کند. 
این استاد دانشگاه که در همایش متخصصان، دانشگاهیان و نخبگان 
شهرستان بهشهر سخن می گفت، خاطرنشان کرد: طبق نظریه دانش 
توسعه، اگر در هر کشوری از جهان مشکل اصلی جامعه را کمبود ارز 
و ریال بدانند، در کش��ورهای نفتی چنین برداشتی از تنگنای اصلی 
جامعه جایگاه ندارد و اگر نظام تصمیم گیری ش��امل کسانی باشد که 
قادر به اتخاذ تصمیمات خردورزانه نباش��ند وفور منابع مایه بدبختی 

می شود و نظریه نفرین منابع در مورد این مسئله صدق می کند. 
مومنی یادآور ش��د: در ایران در س��ال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، کشور 
مس��ئله »نفرین مناب��ع« را تجربه کرد؛ یعنی در دوره ای که کش��ور 
بی سابقه ترین سطوح تجربه ش��ده درآمد نفتی را در اختیار داشت و 
بی��ش از ۶۰۰ میلیارد دالر از محل نف��ت و غیرنفت به اقتصاد ایران 
تزریق ش��د براس��اس داده ه��ای سرش��ماری ۱۳۸۵و ۱۳۹۰ خالص 

فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش صنعت ایران منفی ۴۱۵ هزار 
نفر شد. 

وی با بیان اینکه براس��اس نظر اقتصاددانان حداقل ۲۵ سال زمان 
الزم است تا تخریب هایی که اقتصاد و جامعه ایران در سال های ۱۳۸۴ 
تا ۱۳۹۲ متحمل ش��د جبران ش��ود، افزود: برای بهتر متوجه شدن 
موضوع هزینه فرصت تزریق ۶۰۰ میلیارد دالر و دپو کردن منفی ۴۱۵ 
هزار نفر شغل صنعتی در ایران باید به موفق ترین تجربه اقتصادی سه 

دهه اخیر یعنی کشور چین توجه کنیم. 
مومنی یادآور شد: سازمان بین المللی کار چند سال پیش گزارشی 
را منتشر کرد که رمز موفقیت چینی ها چه بود؟ رمز موفقیت آنها این 
بود که توانستند در سطح بی سابقه و تکرار نشده ای در جهان اشتغال 
مولد ایجاد کنند. در این مطالعه گفته شده که چینی ها در سال های 
۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ یعنی طی ۱۸ س��ال در مجم��وع ۳۱۰ میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری کرده و ۲۲۶ میلیون فرصت ش��غلی ایجاد کردند، در 
حالی که در ایران طی یک دوره شش ساله ۶۰۰ میلیارد دالر هزینه 

شد و خالص فرصت شغلی در بخش صنعت منفی بوده است. 
این اقتصاددان گفت: طبق مطالعه دکتر فیروزه خلعتبری در مرکز 
پژوهش های مجلس که در س��ال ۱۳۹۲ انجام داد، کارنامه اقتصادی 
دوره مس��ئولیت آقای احمدی نژاد با کارنام��ه اقتصادی آقای خاتمی 
مقایس��ه شد و نتیجه تحقیقات این ش��د که در دوره احمدی نژاد در 
اقتصاد ایران برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی در مقایسه 
با دوره آقای خاتمی پنج برابر دالر نفتی بیش��تر هزینه ش��د که این 
موضوع بی س��ابقه ترین سطح تجربه شده ناکارآمدی و فساد و وابسته 

کردن اقتصاد ایران به نفت در ۵۰ سال اخیر است. 
مومنی افزود: در تمام دنیا در زمان جنگ دوره آش��فتگی ها است و 
به هم ریختگی جامعه فساد ایجاد می کند، در حالی که در دوره ۱۰۰ 
ساله اخیر باالترین سطح پاکدامنی اقتصادی ایران در دوره جنگ دفاع 
مقدس صورت گرفت و کسانی که روش علمی برای تحلیل این مسئله 
ندارند، می گویند چون مردم در زمان جنگ احساساتی بودند سراغ کار 

خاف نمی رفتند، در حالی  که پدیده ای که هویت جمعی دارد را باید با 
متغیرهای جمعی توضیح داد. 

این اس��تاد دانش��گاه خاطرنش��ان کرد: بزرگ تری��ن رمز موفقیت 
پاکدامنی در دوره جنگ ایران مربوط به ش��فافیت اقتصادی اس��ت. 
زمانی که کانون اصلی رانت در اقتصاد ایران ش��فاف ش��د پنج پیامد 
توسعه گرا داشته و این پیامدها موجب شد در تاریخ اقتصادی ۴۰ ساله 
اخی��ر ایران ۱۷ رکورد در عملکرد اقتصادی به دس��ت آورد که از این 

میان ۱۴ رکورد در دوره جنگ اتفاق افتاده است. 
وی عنوان کرد: زمانی که تصمیم گیری درباره منبع رانتی به عهده 
مجلس گذاشته می شود، پنج پیامد دارد از جمله اینکه هزینه فرصت 
رانت جویی افزایش پیدا می کند؛ کل دستگاه های اجرایی کشور را در 
برابر فساد واکسینه می کند؛ زمانی که تخصیص دالرهای نفتی مبنای 
قانون��ی پیدا می کند دولت باید در براب��ر تک تک دالرهایی که خرج 
می کند به ملت پاس��خگو باش��د؛ زمانی که تخصیص دالرهای نفتی 
شفاف ش��د امکان اعمال نظارت های تخصصی مدنی فراهم می شود؛ 
اگر کسی در کشور می خواهد برخوردار باشد مسیر رانت و ربا و فساد 

مسدود است و باید از راه تولید منافع خود را به حداکثر برساند. 
این اقتصاددان اظهار کرد: امروز دولت می گوید پول مفت به کسی 
نمی دهیم و هر کسی می خواهد پول به دست آورد باید زحمت بکشد، 
اما در مقابل برخی کاندیداهای دیگر ریاس��ت جمهوری بر سر توزیع 
پول مفت با یکدیگر مسابقه می دهند تا در جامعه ایران مفت خوارگی 

را رواج دهند. 
مومن��ی گفت: دادن یاران��ه و رواج مفت خوارگی در جامعه مصداق 
عینی تعریف کاسیک از فساد است و فساد به معنای سوء استفاده از 
امکانات عمومی برای منافع ش��خصی است. یعنی می خواهند با دادن 
وعده یارانه برای خود محبوبیت ایجاد کرده و رأی مردم را جمع کنند، 
در حال��ی که کاندیداهای مدعی پرداخت یارانه هنوز بیان نکردند که 
تامین مالی افزایش یارانه از چه محلی است. یعنی به مردم می گویند 

که از طریق مفت خوارگی به برخورداری مالی دست یابند. 

با نفی دیگری خود را اثبات نکنید

فرشاد مومنی:  وعده پرداخت یارانه بیشتر مصداق تعریف کالسیک از فساد است
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پنج اتاق بزرگ کش��ور، پنج ش��اخص از اصلی ترین شاخص های فضای کسب و 
کار را مورد بررسی قرار می دهند تا راهکارهای منطقی برای حل آنها ارائه شود. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، ات��اق ایران با همکاری دولت و مجلس، بررس��ی 
چگونگ��ی بهبود محیط کس��ب وکار را در برنامه کاری خود قرار داده اس��ت و بر 

این اس��اس، پنج اتاق بزرگ کش��ور، هر کدام یکی از این موضوعات را 
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 ایران باالخره
خودروساز می شود

دالیل عدم ماندگاری برندها در ایران در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد

 برندسازی، حلقه گمشده
تولید کاالی ایرانی 
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بررسی کارشناسی نحوه مواجهه نامزدهای ریاست جمهوری با پدیده نابرابری در ایران

یارانه یا رشد اقتصادی؟ 
درحالی که برخی نامزدهای ریاست جمهوری برای کاهش نابرابری 
در کش��ور وعده افزایش یارانه ها را می دهند، بس��یاری معتقدند که 
چنین روشی کارشناسی شده نیست و در بلند مدت حتی به افزایش 
نابرابری منجر می ش��ود.  به گزارش ایس��نا،  کاه��ش نابرابری یکی 
از محوره��ای مباحث س��ومین مناظره انتخابات ریاس��ت جمهوری 

ب��ود؛ مناظ��ره ای که عنوان اقتصادی داش��ت و هر ی��ک از نامزدها 
موظف بودند به س��والی درباره برنامه های خود در جهت حل برخی 
چالش ه��ای اقتصاد ایران پاس��خ دهند.  نابراب��ری یکی از معضات 
دیرپای اقتصاد ایران اس��ت. بررسی وضعیت ضریب جینی  )یکی از 
ش��اخص های اندازه گیری نابرابری(، در ایران، نشان می دهد که در 

سال های پیش از انقاب سال ۱۳۵۷، ضریب جینی در ایران معادل 
۵۰درصد بوده است که نشان از این دارد که ایران جزو کشورهایی 
است که در آن بیشترین نابرابری در سطح دنیا وجود دارد.  )گفتنی 

اس��ت ضریب جینی صفر نش��ان دهنده براب��ری مطلق و 
3ضریب جینی یک نشان دهنده نابرابری مطلق است.(...

   هشت مرحله موفقیت
یک کمپین انتخاباتی

بازاریابی و فروش

سرمقاله
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محمدرضا محمدی
کارشناس اقتصادی

سرمقاله
با نفی دیگری خود را اثبات 

نکنید

پیامده��ای  از  یک��ی 
ازدیرباز  ک��ه  ناگوارکش��ورهایی 
رفت��ار اجتماع��ی آنه��ا تابعی از 
حکمرانان  سیاس��ی  رفتاره��ای 
خودکام��ه ب��وده، اثب��ات فرد با 
نف��ی دیگری اس��ت. از این روی 
ناخ��ودآگاه من ف��ردی در تقابل 
با من دیگری معنا می یافته، این 
رفتار در طول تاریخ گس��ترش و 
در تمام��ی س��طوح اجتماعی ما 
تس��ری یافته است.  در روزهای 
رقابت انتخابات��ی حذف دیگری 
ب��رای اثب��ات ف��ردی، ی��ک از 
بارزتری��ن ش��اخص های رفتاری 
کاندیداهای محترم ش��ده است. 
نامزدها ب��دون اینکه ب��ه اثبات 
ارزش های ف��ردی خود بپردازند 
و در یک س��اختار سیستماتیک 

از توانمندی مدیریت سیاسی...
1

۵۰ اقتص��اددان دیگ��ر در بیانی��ه ای حمای��ت خ��ود از 
حس��ن روحانی را در جریان دوازدهمین انتخابات ریاس��ت 
جمهوری اعام کردند. در میان این اقتصاددانان نام»محمد  
طبیبیان«،»علی نقی مشایخی«،»مهدی بهکیش«،»مسعود 
روغنی زنجانی«، »حس��ین عبده تبریزی« و  »سعید لیاز« 
وجود دارد.  به گزارش ایسنا، این اقتصاددانان در حمایت از 
حس��ن روحانی بیانیه ای منتشر کردند که در متن آن آمده 

است: 
در زمان حاض��ر جامعه ایران در یک نقطه عطف تاریخی 
قرار دارد که هرگونه کم توجهی به درک خطیر بودن موقعیت 
کنونی نه فقط آینده نزدیک، بلکه سرنوش��ت نسل های آتی 
را دس��تخوش تغییرات نگران کننده ای خواهد نمود. تجربه 
انتخابات سال ۱۳۹۲ نشان می دهد که بخش بزرگی از ملت 
ایران از سیاست های عوام گرایانه و هزینه های سنگینی که در 
همه ابعاد بر ملت ایران تحمیل کرده اس��ت، آگاه هستند و 
امید اس��ت با بهره گیری از خرد جمعی راه اجتناب از مسیر 
آزمون شده را برگزینند. حل بحران هسته ای و اجرای برجام، 

ایج��اد فضای آرامش در جامعه، پیگی��ری ثبات در بازارها و 
کنترل تورم و امنیت بیشتر در حوزه های اجتماعی و سیاسی 
همه از دستاوردهای راه جدیدی هستند که ملت ایران برای 
یک توسعه پایدار نیازمند است.  اگرچه هنوز راه بسیاری تا 
تحقق همه خواس��ته های ملت باقی است، ولی انتخاب یک 
مسیر مناسب گویای آن است که اگر ملت و سیاست گذاران 
همه دس��ت در دست هم و با استفاده از خرد جمعی راه حل 
مش��کات را در پی��ش گیرند، نی��ل به دوران به��ره وری و 
ش��کوفایی دور از دس��ترس نخواهد بود. امضاکنندگان این 
بیانیه امی��د آن دارند که ملت ایران با درس عبرت از اتاف 
منابع گس��ترده در دوران حاکمی��ت عوام گرایی و همچنین 
با بهره گیری از تجربه سیاس��ت های مخرب مشابه در سایر 
کشورها، با رأی به دکتر حسن روحانی در انتخابات پیش رو، 
راه به سوی آرامش داخلی، بهبود شرایط بین المللی، توسعه 
و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را هموار 
 و همچنین زمینه س��ازی در تاش گس��ترده و همگانی در 

فقر زدایی از مناطق و اقشار جامعه را تسهیل نمایند. 

محمدباق��ر قالیب��اف طی بیانی��ه ای دی��روز از دوازدهمین 
وی  داد.  انص��راف  جمه��وری  ریاس��ت  انتخاب��ات  دوره 
نخس��تین نامزدی اس��ت که ب��ه نفع دیگ��ر نام��زد اصولگرا 
در  قالیب��اف  وعده ه��ای  مهم تری��ن  از  ک��رد.  کناره گی��ری 
 ای��ن دوره انتخاب��ات،۲.۵ براب��ر ک��ردن درآم��د کش��ور طی 

چهار سال)رشد ۲۶درصدی در سال( و راه اندازی سامانه کارانه 
برای بی��کاران و پرداخت ۲۵۰هزارتومان ب��ه آنها و همچنین 
س��ه  برابر کردن یارانه نقدی خانوارها ب��ود. با کناره گیری وی 
از انتخاب��ات، به نظر می رس��د با وعده های او ک��ه از نظر اکثر 

کارشناسان غیرمنطقی بوده، باید خداحافظی کرد.

خداحافظی با درآمد 2.5 برابری کشور، یارانه سه برابری و کارانه 250هزار تومانی 

قالیباف انصراف داد

تعداد اقتصاددانان حامی دولت به 213 نفر رسید

50 اقتصاددان برجسته دیگر از حسن روحانی حمایت کردند

وزیر راه و شهرسازی: 

نمی توان از ترانزیت گفت و درها را بست
وزیر راه و شهرسازی معتقد است دولت یازدهم با وجود تمام 
مشکاتی که در اقتصاد ایران وجود داشته توانسته در حوزه های 
مختلف حمل ونق��ل عملکردی قابل قب��ول از خود ثبت کند؛ 
هرچند برای رس��یدن به نقاط ایده آل هنوز فاصله دارد.  عباس 
آخوندی در گفت وگو با ایس��نا با بیان این مطلب اظهار کرد: ما 
در دولت یازدهم در حوزه توسعه شبکه راه ها و راه های روستایی 
عملکرد قابل قبولی داشتیم. در حوزه شبکه راه های هوایی نیز 
با ثبت آماری مناسب این شبکه چهار برابر شده است. در حوزه 
ناوگان نیز دولت یازدهم با وجود تمام مش��کات سربلند بوده 
اس��ت.  وی با بیان اینکه برجام و اجرایی شدن آن نقشی قابل 
توجهی در این تحوالت ایفا کرد، گفت: وقتی کش��ور را از نظر 
ارتباطات بین المللی با مشکل مواجه کنیم قطعا نمی توان انتظار 
داش��ت تحولی جدی در عرصه حمل ونق��ل روی دهد زیرا این 
صنعت ماهیت بین المللی دارد و نمی توان انتظار داش��ت بدون 
ب��ه وجود آوردن فضای ارتباط��ی کان با جهان در حمل ونقل 

پیشرفت قابل توجهی را به ثبت رساند. 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بین المللی بودن تمام قوانین و 
مقررات در دو صنعت هوایی و دریایی بیان کرد: در حوزه هوایی 
تمام قوانین، برنامه ها، اصول و حتی بازارها به شکلی بین المللی 
طراحی ش��ده است و نمی توان با بس��تن درهای کشور در این 
صنعت پیشرفتی را به ثبت رساند. در حوزه دریایی نیز مسائلی 
مانن��د تردد، بیمه، تامین ناوگان و حتی حمل پرچم به جایگاه 
بین المللی کشورها باز می گردد و از این رو تا زمان اجرایی نشدن 
توافق هسته ای ایران فضای چندانی برای حضور در آنها نداشت. 
آخوندی ادامه داد: در حوزه جاده و ریلی نیز هرچند ماهیت 

آنها حضور در عرصه های داخلی اس��ت اما م��ا نیاز داریم که با 
شبکه بین المللی آس��یا متصل باشیم و در این فضا کار خود را 
ادامه دهیم.  وی با بیان اینکه مش��خص نیست نامزدهایی که 
برنامه های خ��ود را برای تعامل با جهان اع��ام نکردند چطور 
قصد دارند به توس��عه ترانزیتی برسند، گفت: موضوعی که در 
حمل ونقل بیشترین اهمیت را دارد باز بودن درهای یک کشور 
و کاه��ش تعارض های بین المللی اس��ت. نمی ت��وان از ترانزیت 
س��خن گفت اما درهای ایران را بس��ت.  وزیر راه و شهرسازی 
همچنین درباره ش��عارهای مطرح شده در بازار مسکن توضیح 
داد: متاسفانه بس��یاری از این شعارها گمراه کننده هستند که 
البته مردم با درک باالی خود غیرواقعی بودن آنها را شناسایی 
می کنند. افرادی که در جلسات خصوصی شان از شکست خورده 
بودن مس��کن مهر صحبت می کنند که به اتاف بخش زیادی 
از منابع مالی ایران منجر ش��د برای جذب رأی در محیط های 
عموم��ی از طرح و برنامه جامع برای تکمیل این پروژه صحبت 
می کنند.  وی ادامه داد: این در حالی است که کمتر از ۱۰۰ هزار 
واحد مسکن مهر نیمه تمام مانده و دولت در آینده نزدیک آنها 
را تکمیل خواهد کرد.  آخوندی در پایان خاطرنشان کرد: برای 
حل مش��کات موجود در بازار مسکن نیاز به شناخت و درکی 
دقیق از مش��کات موجود در این بازار اس��ت. متاسفانه بعضی 
از نامزدها در حالی ش��عار از برطرف کردن مشکات این حوزه 
می دهند که هیچ ش��ناختی از مس��ئله خانه اولی ها، بافت های 
فرس��وده و حاشیه نشین ها ندارند. تا زمانی که این نگاه صحیح 
به بازار مسکن به وجود نیاید بسیاری از این شعارها گمراه کننده 

خواهند بود. 



و  ش��کل گیری  ع��دم  موض��وع 
ماندگاری برندها در ایران را می توان 
از زوای��ای مختلف مورد بررس��ی و 
واکاوی ق��رار داد، ام��ا گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
در این باره عمدتا بر زیرساخت های 
نهادی و صنعتی متمرکز شده است. 
ب��ه گ��زارش »فرص��ت ام��روز«، 
برندسازی همیش��ه در ایران مسئله 
بوده اس��ت؛ برندس��ازی ک��ه باعث 
می شود کاالهای ایرانی در بازارهای 
هدف صادراتی ش��ناخته شوند و به 
فروش برسند یا حتی در بازار داخلی 
نیز نامی آش��نا ب��رای مصرف کننده 
ایرانی باش��ند؛ نامی آشنا مانند برند 
ل��وازم خانگی »ارج« ک��ه خاطرات 
کودک��ی و یخچال های قفل ش��ده 
مادربزرگ ه��ا را یادآوری می کند، یا 
»کفش ملی« با مارک فیل نش��انش 
ک��ه خاطره ای از ای��ن پاپوش ایرانی 

است. 
ح��اال مرکز پژوهش ه��ای مجلس 
در گزارش��ی به »بررسی دالیل عدم 
ماندگاری برندها در ایران« پرداخته 
اس��ت و عمده دالیل این مس��ئله را 
ناکارآم��دی  دول��ت،  مداخله ه��ای 
نهادهای پش��تیبان، تعدد واحدهای 
تولیدی مش��ابه، خرد شدن بیش از 
ان��دازه ب��ازار و درون زا نبودن علم و 

فناوری در کشور برشمرده است. 

در گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ای 
مجل��س آمده اس��ت: برن��د، ثروتی 
غیرمش��هود اس��ت ک��ه در کس��ب 
وکاره��ای تج��اری ب��ه عل��ت تاثیر 
اقتصادی، یك دارایی مهم به حساب 
می آید. برنده��ا بر انتخاب و تصمیم 
فعاالن  و  مشتریان، س��رمایه گذاران 
اقتص��ادی اث��ر می گذارن��د. کاهش 
میزان ریسك و صرفه جویی در زمان 
از منظر مصرف کننده، ایجاد ثروت و 
عاملی برای رقابت های مفید از منظر 
تولیدکنن��ده از جمله دالیل اهمیت 

برندها هستند. 
براس��اس این گزارش، مقوله برند 
در ایران همواره مورد توجه قانونگذار 
بوده است. به طور مثال در ماده 80 
قانون پنجم توس��عه، به دولت اجازه 
داده می ش��ود در راس��تای ایج��اد 
اش��تغال پایدار، توس��عه کارآفرینی، 
کاه��ش عدم تع��ادل منطق��ه ای و 
توس��عه مش��اغل نو اقداماتی انجام 
ده��د. همچنین برخی از مواد قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور مصوب سال 1394 
و قان��ون ثبت اختراع��ات، طرح های 
صنعتی و عالئم تجاری مصوب سال 
1386 نیز به این مسئله پرداخته اند. 
در گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ای 
مجلس ب��ه وضعیت موجود برخی از 
برندهای بنگاهی در ایران نیز اشاره 

شده و آمده اس��ت: برندسازی یکی 
از مهم تری��ن مولفه ه��ای موفقی��ت 
بنگاه ه��ای اقتصادی در بازار اس��ت. 
ش��واهد تجرب��ی موجود در کش��ور 
نش��ان می دهد ک��ه باوج��ود توجه 
قانونگ��ذار به مقوله برن��د، در عمل 
اهمیت این موضوع به نحو شایس��ته 
م��ورد توجه ق��رار نگرفته اس��ت و 
برای نمون��ه در م��اده 8 قانون رفع 
موان��ع تولی��د رقابت پذی��ر و ارتقای 
نظام مالی کش��ور دول��ت موظف به 
حمای��ت از ایج��اد و تقویت نش��ان 
صنعتی  محص��والت  داخلی  تجاری 
و خوش��ه های صادراتی است. اما در 
عم��ل نام های آش��نایی مانند کفش 
ملی، ارج و آزمایش که در گذش��ته 
جزو برندهای معروف کش��ور بودند، 
امروز یا تعطیل ش��دند یا فقط برای 
بقا تالش می کنند. البته این موضوع 
محدود به کش��ور ما یا کش��ورهای 
درحال توسعه نیست و در کشورهای 
توس��عه یافته نیز مس��بوق به سابقه 
است. برندی مانند کداک چون دیگر 
پاسخگوی نیازهای مخاطبان نبود از 
صحنه بازار محو ش��د. خوش��بختانه 
در کنار برنده��ای ناموفق، برندهای 
موفق��ی هم در کش��ور حضور دارند 
که همچنان به رشد و بالندگی خود 

ادامه می دهند. 
برای  مجلس  پژوهش ه��ای  مرکز 

واکاوی دالی��ل ع��دم ش��کل گیری 
و مان��دگاری برنده��ا در کش��ور به 
تاریخ اقتصادی ایران پرداخته و این 
موضوع را از منظر اقتصاد سیاس��ی 
بررس��ی ک��رده اس��ت: واقعیت آن 
اس��ت که شکل گیری و توسعه بنگاه 
و حض��ور موفق آن در س��طح ملی 
و بین المللی امری به غایت س��خت 
و پیچی��ده اس��ت و س��خت تر از آن 
تداوم طوالنی مدت عمر بنگاه است؛ 
پدیده ای ک��ه بنا به دالی��ل متعدد 
برخی از آنها در گزارش حاضر مورد 
بررس��ی قرار گرفته، هنوز در مراحل 

اولیه قرار دارد. 
ای��ن مطالع��ه  نتای��ج  براس��اس 
عواملی چون حاک��م نبودن قانون، 
عوام��ل  کارش��کنی های  ناامن��ی، 
توس��عه  اس��تعماری،  قدرت ه��ای 
ی��ك  در  و  زیرس��اخت ها  نیافت��ن 
عبارت فقدان تداوم در دوره قبل از 
پیروزی انقالب از جمله دالیل عدم 
شکل گیری و ماندگاری بنگاه ها در 
کشور بود. در دوران پس از پیروزی 
انق��الب نیز ب��ا وج��ود تالش های 
ص��ورت گرفته برای بهب��ود فضای 
ازجمله  متعددی  عوامل  کسب و کار 
مداخ��الت دولت، تع��دد بنگاه های 
مش��ابه، کوچك بودن س��هم غالب 
نبودن  درون زا  اقتصادی،  بنگاه های 
عل��م و فن��اوری و ضع��ف نهادهای 

پش��تیبان در ناپایداری برندها موثر 
بوده است. 

نتای��ج مطالع��ات تطبیق��ی نی��ز 
نش��ان می ده��د که وجه مش��ترک 
اغلب سیاس��ت های اتخاذ ش��ده در 
کش��ورهای بررس��ی ش��ده، ایج��اد 
محیطی مناس��ب برای برندس��ازی 
و ایجاد انس��جام می��ان فعالیت ها و 
اقدام��ات س��ازمان های مرتب��ط در 

حوزه برند بوده است. 
در پای��ان ای��ن گ��زارش، مرک��ز 
پژوهش ه��ای مجلس ب��رای تقویت 
برندهای بنگاهی در عرصه داخلی و 
بین المللی چند پیشنهاد داده است: 
1- اص��الح س��اختار س��ازمانی و 
تخصص��ی  کمیس��یون  کارک��ردی 
نشان تجاری ش��امل تقویت اعضای 
کمیس��یون و بهب��ود کارکرده��ای 
آموزشی، مش��اوره ای و تحقیقاتی و 

ساماندهی برندهای داخلی
فاق��د  واحده��ای  هدای��ت   -2
مقی��اس بهین��ه ب��ه س��مت ایجاد 
یکپارچگی های افقی و دس��تیابی به 
مقیاس اقتصادی از طریق پویایی در 
تبدیل واحدهای کوچك و متوس��ط 
به واحدهای بزرگ، تقویت شبکه ها 

و کنسرسیوم های صادراتی
3- شناس��ایی خوشه های صنعتی 
و حمایت از ش��کل گیری خوشه ها و 

تقویت آنها.

دالیل عدم ماندگاری برندها در ایران در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد

برندسازی، حلقه گمشده تولید کاالی ایرانی 

حس��ین راغفر گف��ت اینکه ام��روز برویم با 
فقرا عکس یادگاری بگیریم و دس��ت روی سر 
آنها بکش��یم و فردا آنها را فراموش کنیم دیگر 

کاربرد ندارد. 
حسین راغفر در گفت وگو با ایلنا در خصوص 
می��زان اثرگذاری وعده  ایجاد 5 میلیون ش��غل 
یا دو و نی��م برابر کردن درآمدهای کش��ور بر 
رأی مردم گفت: م��ردم دیگر به این افراد و به 
این وعده ها رأی نمی دهند زیرا سابقه شنیدن 
چنین وعده هایی را دارند و امروز با توجه به باال 
رفتن آگاهی عمومی، دیگر تشخیص می دهند 
که چقدر این شعارها به واقعیت نزدیك است. 
استاد دانش��گاه الزهرا ادامه داد: امکان ایجاد 
5میلیون ش��غل وجود دارد اما نه در س��اختار 
اقتصاد سیاسی موجود. اگر واقعا به دنبال ایجاد 
این تعداد ش��غل هستند باید ساختار اقتصادی 
کش��ور تغییر کند که این امر نیازمند یك عزم 
سیاسی است. این عزم در کاندیداهای اصولگرا 

وجود ندارد. 
وی ادام��ه داد: اف��رادی که ای��ن وعده ها را 
می دهند مش��خص اس��ت که خارج از مطالعه 
و برنامه این ش��عارها را بیان می کنند. قالیباف 
و رییس��ی بیش��تر روی ظرفیت ه��ای فق��ر و 

گرفتاری های مردم سرمایه گذاری کرده اند و نه 
روی واقعیت های اقتص��ادی دولتی که تحویل 

خواهند گرفت. 
راغف��ر تصری��ح کرد: ام��روز م��ا 500 هزار 
میلی��ارد تومان طرح های معوق��ه داریم و بالغ 
ب��ر 80 درصد بودجه ب��رای پرداخت حقوق و 
دستمزد هزینه می ش��ود. درآمدهای نفتی نیز 
کاه��ش پیدا ک��رده و دیون دول��ت 700 هزار 
میلیارد تومان اعالم ش��ده است. از طرف دیگر 
ما تنه��ا 13هزار میلیارد توم��ان طرح عمرانی 

داشتیم. 
وی ادامه داد: تع��داد طرح های نیمه تمام ما 
500 هزار میلیارد تومان اس��ت که اگر س��الی 
50 هزار میلیارد تومان هزینه کنیم بعد از مدت 
10 س��ال تازه طرح های نیمه تمام کنونی را به 
اتمام می رس��انیم. این یعنی دو دولت بعد باید 

طرح های عمرانی این دولت را انجام دهند. 
راغفر تصری��ح کرد: با توجه به این ش��رایط 
کنونی، اجرایی ش��دن این مسئله امکان ناپذیر 
اس��ت. رش��د اقتصادی الزم ب��رای تحقق این 
ش��عارها بیش از 16درصد اس��ت در حالی که 
بیش��ترین رش��د اقتصادی ما پس از انقالب 8 

درصد بوده است. 

در حال��ی ک��ه برخ��ی نامزده��ای انتخابات 
ریاست جمهوری دوازدهم دولت را به وارداتچی 
بودن و واردات میوه متهم می کنند، معاون وزیر 
جهاد کشاورزی تاکید کرد که در دولت یازدهم 
ای��ران صادرکننده انواع میوه بود نه واردکننده 
در حالی که در دولت گذش��ته واردات میوه به 

روندی عادی تبدیل شده بود. 
به گزارش ایس��نا، طی هفته های گذشته و 
با ش��روع تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
دوازده��م و برنامه های تلویزیون��ی نامزدها، 
محمدباق��ر قالیباف و ابراهیم رییس��ی دولت 
یازده��م را متهم به وارداتچی بودن و واردات 
می��وه کرده ان��د به گون��ه ای ک��ه محمدباقر 
قالیب��اف در برنامه های تلویزیونی و تبلیغاتی 
خ��ود به ویژه مناظره ه��ای انتخاباتی دولت و 
مس��ئوالن آن را وارداتچی خطاب می کرد و 
در مناظره پایانی نیز رییس��ی همین نکته را 

یادآور شد. 
این در حالی است که محمدعلی طهماسبی، 
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی در امور باغبانی 
ضم��ن تکذیب این ادعاها اع��الم کرد: همواره 
وزارت جهاد کش��اورزی واردات ان��واع میوه را 
ممنوع اعالم کرده و تنها چهار میوه گرمسیری 

م��وز، نارگی��ل، انب��ه و آنان��اس هم براس��اس 
تعرفه ه��ای تعیی��ن ش��ده و رعای��ت ش��رایط 
قرنطینه ای مجاز اس��ت، چراکه به عنوان مثال 
می��وه ای مانند موز تنها ح��دود 120 هزار تن 
تولی��د دارد و دیگ��ر میوه های گرمس��یری در 

ایران تولید نمی شود. 
وی اف��زود: سیاس��ت ب��ازار در مقاب��ل بازار 
اس��تراتژی ای بود ک��ه حجتی به عن��وان وزیر 
جهاد کشاورزی برای توسعه صادرات میوه آن 
را مطرح کرد و س��بب ش��د تا تاج��ران موز با 
صادرات هر یك و نیم کیلوگرم س��یب بتوانند 
یك کیلوگ��رم موز با تعرفه پای��ه وارد کنند و 
همین عامل سبب شد تا پارسال 253 هزار تن 
س��یب صادر شود که در تاریخ کشاورزی ایران 

بی سابقه بود. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در 
سال گذش��ته 50 هزار تن پرتقال وارد شد، به 
دلیل سرمازدگی بی سابقه دوم آذرماه که سبب 
ش��د بخش عظیمی از مرکبات ش��مال از بین 
برود اما وزارت جهاد کشاورزی هیچ گاه واردات 
را مدنظر نداشته در حالی که واردات انواع میوه 
در دولت گذشته مش��کلی نداشت و بازار پر از 

میوه های خارجی و وارداتی بود. 

حسین راغفر: 

قالیباف و رییسی روی گرفتاری های مردم 
سرمایه گذاری کرده اند

پاسخ وزارت جهاد کشاورزی به ادعای یک نامزد ریاست جمهوری

برخالف دولت گذشته ایران صادرکننده میوه 
است، نه واردکننده

صنعت

رئیس هیأت عامل ایمیدرو از شکسته شدن رکورد 
صادرات فوالد در دولت یازدهم خبر داد

دوران رکورد شکنی در صنعت فوالد
همزم��ان ب��ا افزایش صادرات ف��والد در کش��ور، واردات 
ای��ن فلز در این دوره با کاهش رو به رو بوده اس��ت؛ میزان 
واردات ف��والد در س��ال 1391 از 6 میلیون و 300هزار تن 
به 3میلیون و100هزار تن در س��ال 1395 کاهش یافت که 

افت 50 درصدی را نشان می  دهد. 
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، فوالد فلز استراتژیکی 
است که افزایش تولید آن در هر کشوری نشان دهنده حرکت 
آن کش��ور به سمت توسعه صنعتی اس��ت. بررسی عملکرد 
تولید فوالد خام در دولت یازدهم نس��بت به س��ال 91 که 
دولت دهم کار خود را به پایان رساند، نشان می دهد میزان 
تولید این فلز اس��تراتژیك با رشد 28درصدی در این چهار 
س��ال روبه رو ش��ده و به 4/18 میلیون تن تا پایان سال 95 
رسیده است؛ عددی که ایران را به چهاردهمین تولید کننده 
فوالد جهان تبدیل کرده اس��ت. البت��ه هدف گذاری وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت و س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی 
معادن کش��ور )ایمیدرو( رس��یدن به تولید 55 میلیون تن 

فوالد در سال است. 
ع��الوه بر ای��ن افزایش تولی��د در این دوره باعث رش��د 
صادرات فوالد کشور نیز ش��ده است؛ اتفاقی که با در پیش 
گرفتن سیاس��ت آزادس��ازی صادرات از سوی دولت سرعت 
بیش��تری گرفت و نتایج مطلوبی به دنبال داش��ت. براساس 
آمارهای رس��می و به نوش��ته س��ایت انجمن ف��والد ایران، 
صادرات فوالد در این چهار سال از 1.1 میلیون تن در سال 
92 به حدود 6 میلیون تن تا پایان سال 95 رسیده است که 

نشان دهنده بیش از پنج برابر شدن صادرات است. 
س��ال 1391مجم��وع تولی��د ف��والد خ��ام 14میلیون و 
361ه��زار تن ب��وده که در س��ال 1395 ب��ه 18میلیون و 
466هزار تن رس��یده اس��ت. تولید فوالد خام در سال های 
94-1392 رکوردشکنی داش��ته و به ترتیب 7/6، 16/15و 
6/16 میلیون تن ثبت ش��ده است. همچنین ظرفیت تولید 
فوالد خام کش��ور در پایان سال 1395 به حدود 29میلیون 
تن رس��ید که بهره برداری حداکثری از ظرفیت ایجاد شده، 
نیازمن��د افزایش تقاضای داخلی یا صادراتی به میزان حدود 

10میلیون تن است. 
مهدی کرباس��یان، رئیس هیأت عام��ل ایمیدرو و معاون 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت روز یکش��نبه در مراس��م 
وارد مدار تولید ش��دن فاز نخس��ت بزرگ ترین طرح توسعه 
فوالد خوزس��تان در شهرس��تان ش��ادگان از شکسته شدن 
رک��ورد صادرات ف��والد در دولت  یازدهم خب��ر داد و گفت: 
ابتدای ش��روع ب��ه کار دولت تدبیر و امی��د، وضعیت هفت 
پروژه فوالدس��ازی در کش��ور غمناک بود ک��ه این طرح ها 
با تزری��ق 5 هزار میلیارد ریال اعتبار فعال ش��د و عالوه بر 
فوالد ش��ادگان ت��ا 18 ماه آینده چندین ط��رح فوالدی به 

بهره برداری می رسد. 
همزم��ان با افزایش صادرات فوالد در کش��ور واردات این 
فل��ز در ای��ن دوره ب��ا کاهش رو ب��ه رو بوده اس��ت؛ میزان 
واردات ف��والد در س��ال 1391 از 6 میلی��ون و 300ه��زار 
تن به 3میلی��ون و100هزار تن در س��ال 95 کاهش یافت 
که افت 50 درصدی را نش��ان می دهد، رون��دی که انجمن 
تولیدکنن��دگان فوالد ایران پیش بینی ک��رده با قرار گرفتن 
واحده��ای جدید تولیدکننده ورق ف��والدی در مدار، میزان 
واردات فوالد برای س��ال 1396 ب��ه بیش از 20 درصد دیگر 

کاهش پیدا کند و به سطح حدود 5/2 میلیون تن برسد. 
دول��ت یازدهم یکی از اقدام هایی که در چارچوب حمایت 
از تولی��د اجرا ک��رد، اعمال تعرف��ه بر واردات ف��والد بود و 
اص��الح تعرفه پ��س از 12 س��ال به عنوان گامی ارزش��مند 
به حس��اب می آی��د، در عین حال  که دس��ت اندرکاران این 
بخش معتقدند، تعرفه ها ایرادهایی دارد که قابل رفع اس��ت. 
ای��ن انجمن در ارزیابی خود برای میزان صادرات در س��ال 
1396رشد حدود 15درصدی را نسبت به سال گذشته دارد. 
سیاست های اعمال  شده در بخش فوالد موجب جلوگیری از 
خروج 2میلیارد و 500میلیون دالر ارز از کشور شد و بیش 
از ی��ك میلیارد دالر ارزآوری به دنبال داش��ت و در واقع با 
مدیریت ص��ادرات و واردات، کش��ور از درآمد ارزی در این 

بخش برخوردار شد.

 تکمیل زنجیره ارزش افزوده
در کن��ار تولید فوالد یک��ی از اتفاقات مهم در این صنعت 
تکمیل زنجیره ارزش افزوده اس��ت. ظرفیت تولید کنسانتره 
س��نگ آهن در کش��ور در دولت یازده��م 54 درصد افزایش 
یافته اس��ت و این رش��د اقدامی برای ایج��اد ارزش افزوده 
بخش معدن کش��ور اس��ت. همچنین ظرفیت تولید گندله 
س��نگ آهن در س��ال های 92 تا 95 برابر با 45درصد رشد 
پیدا کرد و به 32 میلیون تن رس��ید. این در حالی است که 
تا پیش از این دولت، کنس��انتره سنگ آهن و سنگ آهن به 

دلیل نبود ظرفیت های تکمیل این زنجیره صادر می شد. 
نعم��ت زاده نی��ز پیش از ای��ن خطاب ب��ه تولیدکنندگان 
س��نگ آهن با ابراز نگرانی نس��بت به خام فروشی گفته بود: 
تنها راه حل این مشکل تکمیل زنجیره فوالد است که دولت 
و وزارتخان��ه در این موضوع اهتمام وی��ژه ای دارند. در حال 
 حاضر نزدیك به 20 میلیون تن به این منظور ظرفیت سازی 
شده است که امیدواریم با تکمیل واحدهای فرآوری، صدور 

سنگ آهن خام کاهش پیدا کند. 
همچنین مهدی کرباس��یان، رئیس هیأت عامل ایمیدرو 
به اقدامات انجام ش��ده برای جلوگیری از خام فروشی اشاره 
کرد و گفت: برای جلوگیری از خام فروش��ی در سال گذشته 
توازن تولید فوالد ایجاد ش��د و در تولید و کنس��انتره آهن 
54 درص��د و گندله فوالدی )گلوله های تولید ش��ده از نرمه 
س��نگ آهن و س��ایر مواد افزودنی( 45درصد افزایش تولید 
داشتیم. در دولت یازدهم با کاوش 250 هزار کیلومتر معدن 
به  اندازه 80 س��ال گذش��ته کار انجام ش��د و تنها در سال 
گذش��ته یك هزار و 300 میلیارد ری��ال اعتبار برای کاوش 
معدنی 100 هزار کیلومتر هزینه ش��د. کرباسیان به افزوده 
 ش��دن 400 میلیون تن به ذخایر سنگ آهن کشور در سال 
گذش��ته اشاره کرد و گفت: قدرت این را داریم که جزو 10 
کش��ور برتر دنیا در معادن سنگ  آهن باشیم. در چهار سال 
گذش��ته 40درصد به تولید آهن اس��فنجی افزوده  شد و تا 

پایان سال جاری نیز 4 میلیون تن به آن افزوده می شود. 

اقتصاد کالن

حمل و نقل

ماموریت 5 اتاق بزرگ کشور برای بررسی وضعیت 5 
شاخص کسب و کار

کالبدشکافی فضای کسب وکار
پن��ج اتاق ب��زرگ کش��ور، پن��ج ش��اخص از اصلی ترین 
شاخص های فضای کسب و کار را مورد بررسی قرار می دهند 

تا راهکارهای منطقی برای حل آنها ارائه شود. 
به گزارش »فرصت ام��روز«، اتاق ایران با همکاری دولت 
و مجلس، بررس��ی چگونگی بهبود محیط کس��ب وکار را در 
برنامه کاری خود قرار داده اس��ت و بر این اساس، پنج اتاق 
بزرگ کش��ور، هر ک��دام یکی از این موضوع��ات را انتخاب 
ک��رده و پس از بررس��ی های الزم و مطالعات مقایس��ه ای با 
س��ایر کش��ورها، راهکارهای منطقی برای ح��ل آنها را ارائه 

خواهند داد. 
طبق توافقات انجام ش��ده قرار است اتاق مشهد، موضوع 
ورشکس��تگی و پرداخت دیون را بررس��ی کند؛ اتاق تهران 
وضعی��ت تجارت فرام��رزی و برون مرزی کس��ب وکار؛ اتاق 
اصفهان، حمایت از س��رمایه گذاران خرد؛ اتاق تبریز، شروع 
کسب وکار و اتاق شیراز روند دریافت اعتبارات کسب وکار را 

در برنامه کاری خود قرار داده است. 
در نشس��ت اخی��ر که با حض��ور نایب رییس ات��اق ایران، 
نماین��ده مرکز پژوهش های مجلس، نماینده دولت از وزارت 
اقتص��اد و نماین��دگان هر یك از این پنج اتاق برگزار ش��د، 
گزارش��ی از آنچه تاکنون برای بهبود این پنج شاخص انجام 

شده، مطرح شد. 
پدرام س��لطانی، نایب ریی��س پارلمان بخش خصوصی بر 
این باور اس��ت که با وجود تالش های دولت در مسیر بهبود 
محیط کس��ب وکار کش��ور، تغییر معناداری صورت نگرفته 
اس��ت. وی تاکید کرد: بخش زیادی از جهشی که در بهبود 
رتب��ه ایران اتفاق افتاد به اصالح اطالعاتی که به نادرس��ت 
در اختی��ار بانك جهانی قرار گرفته بود، مربوط می ش��د. در 
چنی��ن وضعیتی پارلمان بخش خصوص��ی به رغم اینکه در 
مسیر بهبود محیط کسب وکار وظیفه قانونی بر عهده ندارد 
اما بر خود دید ک��ه با ایجاد همگرایی بین دولت و مجلس، 

نقش موثری در این عرصه ایفا کند. 
س��یدامیر س��یاح، مدیر گروه مطالعات کس��ب وکار مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی، در مورد روند اصالح 
اطالعاتی که تاکنون برای بانك جهانی ارس��ال شده است، 
گفت: دولت یازدهم همت خود را بر این امر گذاشت تا این 
اطالعات را تصحیح کن��د، البته بانك جهانی این اصالحات 
را به  س��ختی می پذی��رد. از طرف دیگر دول��ت طبق برنامه 
شش��م توسعه موظف اس��ت جایگاه ایران را در سه گزارش 
بین المللی ارتقا دهد که به طور حتم کار بسیار سختی پیش 

رو دارد. 
وی ادامه داد: در مجلس هم به دلیل اهمیتی که نس��بت 
ب��ه امر نظ��ارت وجود دارد، کمیس��یون مس��تقلی با هدف 
نظ��ارت و پایش ش��کل  گرفته و موظف اس��ت روند اجرای 

قوانین را با جدیت دنبال کند. 
س��خایی، مدیرکل دفتر پایش و بهبود فضای کس��ب وکار 
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشس��ت گزارشی 
از آنچ��ه تاکنون توس��ط دولت در راس��تای بهب��ود جایگاه 
ایران در ش��اخص هایی که از س��وی بان��ك جهانی ارزیابی 
می شود، صورت گرفته است، ارائه داد. به باور وی، برنامه ها 
و سیاس��ت هایی که برای ارتقای جایگاه ایران انجام می شود 

باید به صورت مداوم پیگیری شود. 
وی تصریح کرد: طبق ابالغی��ه معاون اول رئیس جمهور، 
تعیی��ن الزامات رقابت پذی��ری اقتصاد در دس��تور کار قرار 
گرفت��ه و مصوب��ه ای هم از ط��رف هیأت دولت تهیه ش��ده 
که براس��اس آن وظایف هر دستگاه در مسیر بهبود محیط 
کس��ب وکار تعیین ش��ده اس��ت که این مصوبه هم به زودی 

اجرایی خواهد شد. 
سخایی از مذاکرات دولت با قوه قضائیه به منظور هم راستا 
ش��دن این قوه در راه بهبود ش��رایط کسب وکار کشور خبر 
داد و افزود: خوشبختانه قوه قضائیه نیز همراهی خوبی را با 

دولت آغاز کرده است. 
مدیرکل دفتر پایش و بهبود فضای کسب وکار وزارت امور 
اقتصادی و دارایی همچنین از مذاکرات دولت با بانك جهانی 
در مورد برگزاری دوره های آموزش��ی در خصوص چگونگی 
ارس��ال اطالعات درس��ت به این نهاد بین المللی خبر داد و 
گفت: طبق توافقات انجام ش��ده مقرر ش��د پرسشنامه هایی 
به زبان فارسی تهیه شود تا روند ارسال اطالعات را دقیق تر 

و آسان تر کند. 
مظف��ر علیخانی، معاون فن��ی و بازرگانی اتاق ایران نیز با 
تاکید بر این نکته که نباید در این مس��یر، تنها ارتقای رتبه 
کش��ور را هدف قرار دهیم، تصریح ک��رد: باید به دنبال این 
باشیم که شرایط کسب وکار کشور را برای فعاالن این حوزه 
آسان تر و بهتر کنیم. در این وضعیت به طور حتم رتبه ایران 

در شاخص های مطرح شده بهتر می شود. 
وی وف��اق و همدلی بین دس��تگاه ها و نهادهایی را که در 

این وادی نقش آفرین هستند مهم دانست. 
س��لطانی بعد از ش��نیدن گزارش هر ی��ك از نمایندگان 
اتاق ه��ا در مورد آنچه برای بهبود ش��اخص مورد نظر انجام 
داده اند، تشریح کرد: در مسیری که انتخاب کرده ایم باید از 
فعالیت های جزیره ای دوری کنیم. همکاری و اطالع رس��انی 

به موقع از آنچه صورت گرفته بسیار مهم است. 
وی ادامه داد: قرار می گذاریم ظرف شش ماه آینده سندی 
تهی��ه کنیم که در آن اقدام��ات الزم ازجمله اصالح قوانین، 
بخش��نامه ها و مواردی از این  دس��ت در کن��ار راهکارهای 
مش��خص و دقی��ق به منظور بهب��ود جایگاه ای��ران در پنج 

شاخصی که هدف گذاری شده اند، مطرح شود. 

پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل 
ریلی آغاز به کار کرد

پنجمین نمایش��گاه بین المللی حمل و نقل ریلی روز گذشته با 
حضور 300 شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران آغاز به کار کرد. به گزارش »فرصت امروز«، حدود 
300 شرکت داخلی و خارجی شامل 130 شرکت خارجی و بیش 
از 160 ش��رکت داخلی در این نمایش��گاه حضور دارند. همچنین 
6 راه آهن کش��ورهای خارجه و 5 انجمن صنایع ریلی کشورهای 
مرتبط در این نمایش��گاه ش��رکت می کنند.  این نمایشگاه تا 28 
اردیبهش��ت ماه در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران 
ادام��ه دارد و بزرگ ترین نمایش��گاه بین الملل��ی حمل و نقل ریلی 
منطقه خاورمیانه شناخته می ش��ود. از جمله کشورهای خارجی 
حاضر در این نمایشگاه ها س��وئد، سوئیس، بلژیك، فرانسه، هند، 
اوکراین، ترکیه، نیوزیلند، ایتالیا، لتونی، اسپانیا، روسیه، جمهوری 
چك، چین، آلمان و صربس��تان اعالم ش��ده اند. انجمن های ریلی 
کش��ورهای آلمان، اس��پانیا، ایتالیا، لتونی نیز در کنار انجمن های 

ریلی ایران در این نمایشگاه حضور دارند. 
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درحالی که برخی نامزدهای ریاست جمهوری برای 
کاه��ش نابرابری در کش��ور وعده افزای��ش یارانه ها 
را می دهن��د، بس��یاری معتقدند که چنین روش��ی 
کارشناس��ی ش��ده نیس��ت و در بلند مدت حتی به 

افزایش نابرابری منجر می شود. 
به گزارش ایسنا،  کاهش نابرابری یکی از محورهای 
مباحث س��ومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری 
بود؛ مناظره ای که عنوان اقتصادی داش��ت و هر یک 
از نامزدها موظف بودند به س��والی درباره برنامه های 
خود در جهت ح��ل برخی چالش های اقتصاد ایران 
پاس��خ دهند.  نابراب��ری یکی از معض��ات دیرپای 
اقتصاد ایران است. بررس��ی وضعیت ضریب جینی  
)یکی از شاخص های اندازه گیری نابرابری(، در ایران، 
نش��ان می دهد که در سال های پیش از انقاب سال 
۱۳5۷، ضریب جینی در ایران معادل 50درصد بوده 
است که نشان از این دارد که ایران جزو کشورهایی 
است که در آن بیشترین نابرابری در سطح دنیا وجود 
دارد.  )گفتنی است ضریب جینی صفر نشان دهنده 
براب��ری مطل��ق و ضریب جینی یک نش��ان دهنده 
نابرابری مطلق اس��ت.( بنا بر جدول موجود نابرابری 
در س��ال های بعد از انق��اب ۱۳5۷ در ایران کاهش 
یافته است ولی با این حال ایران در میان کشورهای 
جهان در میانه لیستی قرار دارد که کشورهای جهان 

را از لحاظ میزان نابرابری تقسیم بندی می کند. 
بررسی گزارش های توسعه انسانی سازمان ملل در 
سال های اخیر نشان می دهد که کشورهای اوکراین، 
نروژ و س��وئد با ضری��ب جینی ح��دودی در دامنه 
2۳ تا 25درصد کمترین نابراب��ری را دارند و برخی 
کشورهای آفریقای جنوبی با ضریب جینی در دامنه 
6۱ تا 65درصد بیشترین نابرابری را تجربه می کنند. 
گفتنی است در کشوری مانند آمریکا ضریب جینی 
در س��ال های اخیر در دامنه ۴۱ ت��ا ۴۳درصد بوده 

است. 
نحوه مواجهه نامزدهای انتخاباتی با نابرابری

در میان ش��اخص های اقتص��ادی نامطلوبی که از 
دول��ت قبل به جای ماند، از قبیل رش��د منفی 6.۸ 
درص��دی، تورم ۳6 درص��دی و بیکاری ۱۱درصدی 
و همچنی��ن ش��اخص های دیگ��ری مانن��د فضای 
کسب و کار که به ۱52 جهان رسید و رتبه شفافیت 
اقتصادی ایران هم در میان کشورهای جهان به ۱6۸ 
رس��ید، ضریب جینی و کاه��ش 0.0۱ آن، در چهار 
سال پایانی دولت احمدی نژاد تنها شاخص اقتصادی 
است که بهبود ناچیز آن غالبا مورد استناد قرار گرفته 

و از آن به عنوان نشانه کاهش نابرابری یاد می شود. 
ماجرا از این قرار بود که دولت دهم اقدام به توزیع 
یارانه های نقدی در میان اقش��ار مختلف جامعه کرد 
و به این ترتیب ب��ه صورت موقت و مقطعی ضریب 

جین��ی کاهش یاف��ت. با این حال با گ��ذر زمان اثر 
یارانه ها کاهش یاف��ت و ضمن کاهش قدرت خرید 
یارانه، به دلیل اثرات تورمی که همان توزیع یارانه ها 
بر جامعه داشت و طبیعتا بیشتر از ثروتمندان اقشار 
فرودس��ت جامعه را نشانه رفته بود، نابرابری افزایش 
یافت و ضریب جینی از 0.۳۸ چهار س��ال ۱۳۸۸ تا 
۱۳۹۱ به 0.۳۹ در چهار سال دولت ۱۳۹2 تا ۱۳۹5 

رسید. 
ب��ا این ح��ال اکنون نیز دیده می ش��ود که برخی 
نامزدهای ریاس��ت جمهوری ب��رای کاهش نابرابری 
به سیاست های توزیع یارانه ای مستمسک می شوند 
که برای آحاد جامعه ملموس تر است. همچنانکه دو 
نامزد از نامزدهای انتخاباتی در جریان مناظرات اظهار 
کرده اند که اگر بر س��ر کار بیایند یارانه های نقدی را 

افزایش داده و آن  را تا سه برابر افزایش می دهند. 
راهکار دولت چیست؟ 

رئی��س دولت یازدهم که اکنون یکی از نامزدهای 
ریاست جمهوری است ولی موضع گیری متفاوتی ارائه 
کرده است. او ضمن اینکه بیان کرده یارانه ها را قطع 
نمی کند ولی وعده ای برای افزایش آنها نداده است. 

گفتنی است وزیر اقتصاد روحانی نیز درباره راهکار 
دولت برای از بین بردن نابرابری اظهار کرده است: از 

طریق پرداخت یارانه نمی شود با پدیده فقر و نابرابری 
در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد. راهکار اصلی 
مقابله با فقر، رشد، ارتقای توان تولید و ایجاد اشتغال 
مولد است. هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است بدون 
تجربه رش��د اقتصادی مستمر و پایدار با فقر مقابله 
کند. البته باور من این است که رشد اقتصادی و تولید 
بیشتر شرط الزم برای مقابله با فقر و نابرابری است 
ولی شرط کافی نیست. هر رشدی ضرورتا به اشتغال 
بیش��تر و به کاهش نابرابری نمی انجامد. رشد باید از 
کیفیت خاصی برخوردار باشد و به گونه ای مکانیزم ها 
و سازوکارهایش تنظیم شود که منافع حاصل از آن 
در بخش وسیعی از جامعه منتشر شود، ضمن اینکه 
این رشد باید رشد اشتغال زا باشد و در صنایع کوچک 
و متوس��ط با مکانیزم هایی منافع حاصل از رش��د را 
بین آحاد مردم توزیع کند. بنابراین باور ما این است 
که راهکار اصلی برای مقابله با مشکل فقر و نابرابری 
اس��تفاده از س��ازوکارهای اقتص��ادی صحیح، تولید 
بیشتر و اشتغال بیشتر و همچنین توانمندسازی فقرا 

و ایجاد شغل مناسب برای آنهاست. 
عل��ی طیب نی��ا توضی��ح داده اس��ت: یاران��ه و 
پرداخت ه��ای نق��دی صرفاً در م��واردی قابل قبول 
ما اس��ت که نتوان از طریق رش��د اقتص��ادی برای 

بخش هایی از جامعه رش��د اقتصادی را فراهم کرد. 
ممکن اس��ت افرادی باش��ند که اساس��اً توانایی کار 
کردن نداشته و امکان اینکه در کوتاه مدت برای همه 
جویندگان کار مناس��بی ایجاد کرد، وجود نداش��ته 
باش��د. در چنین ش��رایطی پرداخت نق��دی باید به 
گروه هایی از جامعه متمرکز ش��ود که کم درآمدند و 
نمی توانند نیازهای ض��روری خود را با مکانیزم های 
صحیح اقتصادی تعدیل کنند و اینجاست که در همه 
جای دنیا یارانه پرداخت می شود که یارانه ای هدفمند 
است. وقتی سعی می شود به همه آحاد جامعه یارانه 
پرداخت شود که چنین کاری عادالنه نیست و نوعی 

اتاف منابع مالی محسوب می شود. 
پرس و جوی ایس��نا از اساتید برجسته اقتصاد نیز 
نش��ان می دهد که راهکار توزی��ع یارانه های نقدی، 
ب��ه قصد کاه��ش نابرابری مورد تأیی��د آنها نبوده و 
اقتصاددان��ان نیز معتقدند توزیع پ��ول نقد در میان 
آحاد جامعه در  »بلندمدت«، نه تنها منجر به کاهش 
نابرابری نمی شود بلکه به افزایش آن نیز دامن می زند. 
سعید لیاز در این زمینه بیان کرده است: افزایش 
یاران��ه نقدی هرگ��ز به ق��درت خرید م��ردم اضافه 
نمی کند، چون تورم لجام گسیخته ای ایجاد می کند. 
به نظر م��ن طرح توزیع یارانه های نقدی در ایران که 

برخ��ی کاندیداهای ریاس��ت جمهوری وعده افزایش 
مبال��غ آن را می دهن��د ی��ک نوع ط��رح ضدعدالت 
اجتماعی اس��ت. طبق قانون برنامه چهارم پیش بینی 
ش��ده اس��ت که از محل منابع یارانه ها به محرومان 
مبالغی الزم پرداخت شود ولی توزیع یارانه های نقدی 
در گذش��ته به شکلی اجرا شد که عمًا به همه آحاد 
جامعه از جمله س��رمایه داران هم پرداخت شد و این 
به معنی تش��دید نابرابری و ایج��اد تورم بود. گفتنی 
است این وضعیت به ضرر فرودستان پنج برابر بیشتر 
از ثروتمندان است، چراکه تورم در زندگی ثروتمندان 
تأثیر نمی گذارد و فش��ار آن بر اقشار فرودست جامعه 
تحمیل می ش��ود و این موضوع ضد عدالت اجتماعی 
است.  همچنین حسین راغفر، دیگر اقتصاددانی است 
که به این س��وال پاسخ داد و گفت: تجربه کشور خود 
ما هم در زمین��ه پرداخت یارانه ها و نحوه اجرایی آن 
با انتقادات گسترده ای روبه رو بود. متأسفانه در کشور 
ما در سال های متوالی یارانه های نقدی به همه اقشار 
جامعه پرداخت ش��د و عاوه بر اینکه منجر به ایجاد 
تورم ش��د که قربانیان همین ت��ورم فقرا و دهک های 
پایین جامعه بودند، بخش مهمی از منابع مالی کشور 
از دست رفت که می توانست منجر به خلق شغل شود. 
این پرداخت ها نتایجی مانند افزایش بیکاری داشت. 

ب��ا این حال، اکن��ون در مورد یارانه ه��ا این نکته 
نیز مطرح اس��ت که در ش��رایط کنونی اساساً منابع 
پرداخت یارانه ها در کشور وجود ندارد. به این ترتیب 
در ش��رایطی که از س��قف درآمدهای نفتی خود از 
فروش نفت اس��تفاده می کنیم دولت عمًا راهی جز 
افزایش قیمت ارز، مالیات، قیمت حامل های انرژی و 
چاپ پول ندارد که این راهکارها نیز جملگی به تورم 

و گرانی منجر می شود. 
فی الواقع در شرایطی که منابع مالی پرداخت یارانه 
موجود نیست، دولت مجبور است یا قیمت ارز را باال 
ببرد، یا مالیات پرداختی توسط مردم را افزایش دهد، 
یا قیمت آب، برق و گاز را افزایش دهد یا پول چاپ 
کند که عمًا به این معنی است که طبق گفته وزیر 
اقتصاد دولت پولی از یک جیب مردم برداشته و کمتر 

از آن را به جیب دیگر آنها بگذارد. 
گفتنی است در دو روز گذشته حدود 2۱0 نفر از 
اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی، از کاندیداتوری حسن 
روحانی در جریان دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
حمایت و تش��ریح کردند ک��ه برنامه های اقتصادی 
دول��ت را برای اموری مانند رش��د اقتص��ادی، مهار 
تورم و کاهش بی��کاری و همچنین کاهش نابرابری 
کارشناس��ی ش��ده می دانند و معتقدند ک��ه اوضاع 
اقتصادی کش��ور از جمله وضعیت نابرابری در دولت 
یازده��م رو به بهبود رفت��ه و در دولت دوازدهم این 

روند ادامه دار خواهد بود. 
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خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 
پاسخ به ادعای ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در 

پتروشیمی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان آخرین وضعیت پرونده 
انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر گفت که به زودی نتیجه 

نهایی پرونده توسط کارگروه تعیین شده اعام می شود. 
محمدرض��ا نعم��ت زاده در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره 
به ش��واهد اولی��ه در مورد علت انفجار تصری��ح کرد: عمده 
علتی که در مورد انفجار به آن دس��ت یافته ایم این اس��ت 
ک��ه باتری به درون معدن برده ش��ده تا ب��ا عمل باتری به 
باتری لکوموتیو روش��ن شود. در حال حاضر این تنها نتیجه 
به دس��ت آمده از علت انفجار اس��ت اما قرار اس��ت مجددا 
چهارش��نبه گروهی از نزدیک بررس��ی های بیشتر را انجام 
دهند و هفته آینده جلس��ه ای در ای��ن رابطه برگزار خواهد 
ش��د که همه صاحب نظران درگیر این موضوع خواهند بود. 
باید منتظ��ر بمانیم که تحقیقات کام��ل و گزارش مکتوب 

مربوط به آن ارائه شود. 
نعمت زاده در پاس��خ ب��ه اینکه به نظر می رس��د ایمنی و 
اس��تاندارد کافی در خصوص ش��رایط کار در معادن وجود 
ندارد، گفت: دس��تورالعمل های بس��یار خوبی در این رابطه 
وج��ود دارد و ب��ا همکاری س��ازمان برنام��ه و بودجه و نیز 
س��ازمان نظام مهندسی معدن دس��تورالعمل های مختلف 
از جمل��ه ایمن��ی تأیید و اباغ ش��ده  اس��ت. این مس��ئله 
چندگانه اس��ت؛ اول اینکه طبق دستورالعمل، کارفرما باید 
ایمنی را مدنظر قرار دهد و مس��ئول ایمنی جان کارگران، 
کارفرماست، عاوه بر این کسانی که در چنین شرایطی کار 
می کنند باید بیمه شوند و اصول مربوط به فعالیت در چنین 
محیط هایی را رعایت کنند. همچنین باید خاطرنش��ان کرد 
که در همان دستورالعمل ها مسئولیت بازرسی های فنی چه 
در معادن و چه در کارخانجات و مراکز کاری برعهده وزارت 

کار است. 
نعمت زاده یادآور ش��د: در آذرماه س��ال گذشته بازدید از 
این معدن توسط معاونت امور معدن انجام شده و نمره های 
مربوط��ه در بخش های مختلف در م��ورد ایمنی، بهره وری، 
آموزش، آب، برق و... را در لیستی اعام کردند و در تحلیل 
انجام ش��ده توس��ط این معاونت نمره 6۸ از ۱00 به معدن 
آزادش��هر تعل��ق گرفت که ای��ن نمره، نم��ره قبولی بوده و 

به عنوان معدنی کم خطر در نظر گرفته شده است. 
وی ب��ا تأکی��د بر اینک��ه نظارت های مربوطه در س��طوح 
اعام��ی در ارتب��اط با معدن زغال س��نگ یورت آزادش��هر 
مدنظر قرار گرفته اس��ت، گفت: به نظر ما ترکیبی از مسائل 
در مورد انفجار معدن وجود دارد که ش��امل بی احتیاطی و 
موارد مختلف است و به زودی این مسئله اعام خواهد شد. 
به ط��ور مثال انباردار اعام کرده نباید باتری به درون معدن 
برود اما مامور ایمنی ش��یفت تأکید کرده که با مسئولیت او 
این کار انجام شود و در نهایت نیز خود این شخص به درون 
مع��دن رفته و پس از انفجار حتی خود مس��ئول ایمنی نیز 
فوت شده اس��ت. باید لکوموتیو را به بیرون از معدن انتقال 
می دادند و در محیط بیرونی آن را روشن کرده و مجددا آن 

را به درون معدن منتقل می کردند. 



وام مسکن نخبگان ۱۶۰ میلیون شد
در تازه ترین تصمیم گیری در حوزه تس��هیالت مسکن، با 
درخواست بنیاد ملی نخبگان و تایید بانک مرکزی سقف وام 
مسکن نخبگان از ۱۰۰ به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. 
به گ��زارش ایس��نا، در حالی حدود یک ماه گذش��ته چند 
طرح به منظور افزایش س��قف وام مسکن از سوی شورای پول 
و اعتب��ار به تصویب رس��ید که به دنب��ال آن جهت حمایت و 
جذب نخبگان کش��ور و برای تامین مسکن آنها بانک مرکزی 
تصمیم به افزایش تس��هیالت مسکن برای آنها گرفت. اعطای 
این تسهیالت با معرفی بنیاد ملی نخبگان به بانک های عامل 
قابل اقدام خواهد بود.  اما اطالعات دریافتی حاکی از آن است 
که این تسهیالت براساس س��ود مصوب شورای پول و اعتبار 
پرداخت می ش��ود که در حال حاضر حدود ۱۸درصد است. در 
عین حال که احتماال دوره بازپرداخت حدود ۱۲ تا ۲۰ س��اله 
برای آن در نظر گرفته خواهد شد.  از این رو اگر دریافت کننده 
تسهیالت ۱۶۰ میلیونی، دوره ۱۲ساله برای بازپرداخت انتخاب 
کن��د آنگاه باید در هر ماه حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان 

قسط پرداخت کند. 

در ای��ن حال��ت در م��دت ۱۴۴ ماه مجموع س��ودی که به 
وام ۱۶۰ میلیون��ی تعل��ق خواهد گرفت ح��دود ۲۳۰میلیون 
 توم��ان اس��ت.  مجموع برگش��تی وام و س��ود نی��ز به حدود
 ۳۹۰ میلیون تومان می رسد.  همچنین اگر امکان بازپرداخت 
در دوره ۲۰ ساله نیز وجود داشته باشد آنگاه با سود ۱۸درصد، 
دریافت کننده باید در هر ماه حدود ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان 
قسط پرداخت کند. در عین حال که برای این حدود ۲۴۰ ماه 
باید سودی معادل ۴۳۰ میلیون تومان به بانک عامل پرداخت 
شود که مجموع بازپرداخت وام ۱۶۰ میلیونی را در ۲۰ سال به 

حدود ۵۹۰ میلیون تومان می رساند. 
در جری��ان مصوبات اخیر ش��ورای پول و اعتبار س��قف وام 
مسکن در چند بخش با رشد همراه بود. بر این اساس وام های 
خرید مسکن از طریق اوراق برای هر نفر تا ۱۰ میلیون تومان 

افزایش یافت. 
در مصوب��ه جدید وام ها بر اس��اس مناطق جغرافیایی از ۶۰ 
به۷۰ میلیون در تهران، ۵۰ به ۶۰ میلیون در مراکز استان ها و 
شهرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و از ۴۰ به ۵۰ میلیون 
در س��ایر مناطق ش��هری تغییر کرد. در عین حال که س��قف 
تس��هیالت مس��کن از طریق خرید اوراق در بازار بورس برای 
زوجین تهرانی از ۱۰۰ به ۱۲۰ میلیون تومان، زوج های ساکن 
در مراکز اس��تان ها و ش��هرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
 از ۸۰ ب��ه ۱۰۰ میلیون تومان و در س��ایر مناطق نیز از ۶۰ به 

۸۰ میلیون تومان رشد کرد. 

ارائه 2 خدمت جدید در سامانه پرداخت 
همراه پاسارگاد

سامانه پرداخت همراه پاس��ارگاد )پرداخت موبایل(، یکی 
از خدمات بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد است که مورد 

استقبال گسترده از سوی مشتریان قرار گرفته  است. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، این س��امانه  
خدمات گوناگونی به مش��تریان ارائه می کند و به تازگی دو 
خدمت نمایش ش��عبه های بانک روی نقشه و امکان ورود با 

اثر انگشت نیز در آن فراهم شده  است. 

پی��ش از این نیز مش��تریان گرامی از طریق این س��امانه 
امکانات��ی از قبی��ل اع��الم موج��ودی کارت )کارت ه��ای 
بانک پاس��ارگاد(، انتق��ال وجه کارت ب��ه کارت، انتقال وجه 
کارت به سپرده )سپرده های بانک پاسارگاد(، پرداخت قبض 
گروهی )با امکان اسکن بارکد قبض(، پرداخت قبض همراه 
اول از طریق ش��ماره موبایل، خرید ش��ارژ ایرانس��ل، همراه 
اول، رایت��ل و تالیا، امکان جس��ت وجو و مش��اهده گزارش 
وضعیت تمام تراکنش های انجام ش��ده روی گوش��ی، تغییر 
رمز اینترنتی )رمز دوم( کارت )کارت های بانک پاس��ارگاد(، 
ام��کان دریافت رم��ز دو عاملی بانکداری مج��ازی )اینترنت 
بان��ک(، دریافت ۱۰گ��ردش آخ��ر کارت )کارت های بانک 
پاسارگاد( و مسدود کردن کارت )کارت های بانک پاسارگاد( 

را دریافت می کردند. 
هموطنان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، به یکی 
از ش��عبه های بانک پاسارگاد در سراسر کش��ور مراجعه یا با 
مرکز مش��اوره و اطالع رس��انی این بانک به شماره ۸۲۸۹۰ 

تماس حاصل کنند. 

مدیرعامل بانک ملی ایران خبر داد 
یک لحظه هم نباید از وصول مطالبات 

معوق غفلت کرد
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه نس��بت مطالبات 
مع��وق به تس��هیالت در این بانک ب��ا ۱.۲درصد کاهش به 
نسبت سال قبل به ۷.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته 
اس��ت، گفت: این نسبت در کل نظام بانکی ۸.۸ درصد است 
ک��ه نش��ان از موفقیت بانک ملی ای��ران در وصول مطالبات 

دارد. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ملی ای��ران، محمدرضا 
حس��ین زاده در همای��ش سراس��ری تبیین سیاس��ت های 
پیگیری و وصول مطالبات بانک ملی ایران در س��ال ۱۳۹۶ 
با تاکید بر اینکه حتی یک لحظه هم نباید از موضوع وصول 
مطالب��ات معوق غفلت کرد، افزود: در همین راس��تا بس��ته 
سیاس��تی وصول مطالبات معوق به روزرس��انی و ابالغ شده 

است. 
وی همچنین به لزوم وصول حداقل ۵درصد از مبلغ معوق 
ش��ده در هر پرونده اشاره و خاطرنش��ان کرد: هر چه مبلغ 
بیش��تری از محل مطالبات معوق به بانک برگردد، این پول 
بیش��تر گردش می کند که به سودآوری شعبه و بانک منجر 

می شود. 
 مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه بانک از همه 
راه های قانونی برای وصول مطالبات خود اس��تفاده می کند، 
اما ترجیح می دهد از راه های اعتمادس��ازی اس��تفاده کند، 
اظه��ار کرد: بدهی مش��تریان به هر ش��عبه و اداره امور، به 
ط��ور مرتب و هفتگی توس��ط هیات مدی��ره رصد و علل آن 

بررسی می شود. 
حسین زاده تاکید کرد که تحقق عدد ۵درصد برای نسبت 
مطالبات معوق به تس��هیالت بانک مل��ی ایران )NPL( در 
س��ال جاری کامال امکان پذیر اس��ت و این عدد اس��تاندارد 

جهانی است. 
رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران همچنین با بیان اینکه 
نمی توان برای وصول هم��ه پرونده های مطالبات معوق یک 
نس��خه واحد تجویز کرد، گفت: هر پرونده راهکار خودش را 
دارد و تجربه نشان داده که بانک ملی ایران حتی پرونده های 

سخت و پیچیده را نیز حل کرده است. 

فرصت پایانی بهره مندی از مزایای 
سپرده نوروزی آینده )سنا(

امکان بهره مندی از مزایای جشنواره سپرده نوروزی آینده 
)سنا( در بانک آینده به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بان��ک آین��ده، در جه��ت 
ارزش آفرین��ی ب��رای مش��تریان، فرص��ت افتت��اح س��پرده 
ت��ا  آین��ده  بان��ک  ن��وروزی  کوتاه م��دت   س��رمایه گذاری 
۳۱ اردیبهش��ت ماه امس��ال تعیین ش��د که در حال حاضر، 

کمتر از یک هفته به پایان این مهلت باقی است. 
 بر همین اس��اس، مشتریان می توانند با مراجعه به شعب 
بانک آینده در سراس��ر کش��ور، نس��بت به افتتاح حس��اب 
سپرده»س��نا« اقدام کنند تا در قرعه کش��ی ۳۸جایزه جمعا 
به مبلغ ۳میلیارد ریال ش��رکت داده  شوند. شرط شرکت در 
قرعه کشی، نگه داری حداقل ۲ میلیون ریال، به  مدت حداقل 

یک روز در حساب »سنا« است. 
گفتنی اس��ت س��پرده نوروزی آینده »َس��نا« یک سپرده 
س��رمایه گذاری کوتاه م��دت اس��ت که این فرص��ت را برای 
مشتریان بانک آینده فراهم می سازد تا با یک سرمایه گذاری 
کوتاه م��دت و با مبلغ بس��یار اندک، بتوانن��د از مزایای قابل 
  توجهی بهره مند ش��وند. این طرح می کوش��د با سامان دهی 
مبالغ��ی تح��ت  عنوان »عیدی« ک��ه در ایام عید باس��تانی 
نوروز در کش��ور عزیزم��ان رواج دارد، عالوه بر س��ودمندی 
ب��ه مش��تریان و ذی نفعان عزیز بانک، فرصت��ی را به  منظور 

بهره مندی آنها از جوایز این جشنواره فراهم آورد. 

به دنبال انتقادات مطرح ش��ده به 
افزایش بدهی دول��ت به بانک ها در 
دولت فعلی، رئیس کل بانک مرکزی 
ضمن تأیید افزایش این بدهی تأکید 
کرد که بدهکار بودن دولت به نظام 
بانکی ادعای نادرس��تی نیس��ت، اما 

موضوع عجیبی هم نیست. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در حال��ی 
آمارهای منتش��ره بان��ک مرکزی از 
رقم��ی بیش از ۲۰۰ ه��زار میلیارد 
تومان تح��ت عنوان بده��ی دولت 
به نظام بانکی خبر می دهد که این 
بدهی طی بیش از ۱۰ سال گذشته 
هم��واره در روندی رو به رش��د قرار 

داشته است. 
س��ال های  آماره��ای  براس��اس 
گذش��ته تا به امروز بان��ک مرکزی، 
بدهی دولت ب��ه بانک ها از ۲۳ هزار 
میلی��ارد توم��ان در س��ال ۱۳۸۴ تا 
۳۶ ه��زار میلی��ارد توم��ان در پایان 
س��ال ۱۳۸۸ و از آن سال تا ۱۳۹۲ 
به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان 
افزیش یافته است. در عین حال که 
در ادامه و تاپایان س��ال ۱۳۹۵ هم 
رقم این بدهی به بیش از ۲۰۰ هزار 

میلیارد تومان می رسد. 
ای��ن روند در حالی به تازگی مورد 
انتق��اد مراجع قضایی نیز قرار گرفته 
و به آن اشاره داشته است که رئیس 
کل بان��ک مرکزی در توضیحاتی در 
ای��ن باره وج��ود بده��ی دولت ها به 
بانک ها را نادرس��ت ندانس��ته اما از 
آغاز تس��ویه آن در دولت فعلی هم 
به عنوان اقدامی مثبت س��خن گفته 
اس��ت.  ولی اهلل س��یف با بیان اینکه 
بدهی دولت به نظ��ام بانکی یکی از 

اق��الم دارایی منجمد بانک هاس��ت، 
گف��ت: عمدتا ب��ه دلی��ل تنگاهای 
بودج��ه ای ک��ه دولت ها داش��ته اند 
هم��واره بازپرداخت بده��ی آنها به 
بانک ها در اولویت بعدی قرار داشته 
اس��ت.  وی با اش��اره به روند بدهی 
دولت س��ایر کش��ورها ب��ه بانک ها 
افزود: در قیاس��ی با دولت های سایر 
دنی��ا باید گف��ت که بده��ی دولت 
ای��ران به نظام بانکی در مقایس��ه با 
بس��یاری از کش��ورها رق��م چندان 
باالیی نیست. این در حالی است که 
وقت��ی میزان بدهی با تولید ناخالص 

داخلی مقایسه می ش��ود بسیاری از 
کش��ورها هستند که نس��بت تولید 
ناخال��ص داخلی آنها ب��ه این بدهی 
خیلی باالتر اس��ت.  رئیس کل بانک 
مرکزی با بیان اینکه مش��کل بدهی 
دولت به نظام بانکی در ایران عمدتا 
بی انضباطی آن بوده اس��ت، توضیح 
داد: ام��ا تصمی��م بر این ش��د تا در 
راستای اصالح نظام بانکی این طلب 
بانک ها نیز س��اماندهی شود. در این 
راس��تا بازار بدهی شکل گرفت تا با 
انتش��ار اوراق بخشی از بدهی دولت 

تسویه شود. 

براس��اس  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
تبصره ه��ای  )۳۵( و  )۳۶(بودج��ه 
۱۳۹۵، قرار بر این ش��د که براساس 
مصوب��ه مجل��س ح��دود ۴۵ ه��زار 
میلی��ارد تومان از مح��ل درآمدهای 
ناش��ی از تس��عیر نرخ ارز برای سه 
بخش در حوزه بانکی هزینه ش��ود؛ 
ح��دود ۲۰ه��زار میلی��ارد توم��ان 
ب��رای افزای��ش س��رمایه بانک ها، تا 
س��قف ۱۰هزار میلیارد تومان برای 
بخش��ودگی بده��کاران بانک��ی ت��ا 
۱۰۰ میلی��ون و ۱۵ میلی��ارد تومان 
باقی مان��ده ب��رای پرداخ��ت بدهی 

دول��ت ب��ه بانک هایی که ب��ه بانک 
مرکزی بدهکارند تعیین شد. 

مردم از کاندیدایی که سلیقه  آنها 
را تأمین می کند، حمایت کنند

رئیس کل بانک مرکزی همچنین 
بی��ن  در  ت��ا  خواس��ت  م��ردم  از 
کاندیداهای ریاست جمهوری کسی 
که سلیقه آنها را تأمین می کند مورد 

حمایت و استقبال قرار دهند. 
ولی اهلل س��یف با بی��ان اینکه یکی 
از ویژگی های برجس��ته نظام انقالب 
اس��المی مردم ساالری بوده و صحنه 
انتخاب��ات ب��روز عینی ای��ن ویژگی 
اس��ت، گفت: پس هر کس��ی که به 
کش��ور، محل زندگ��ی، خانواده و به 
فرزندانش عالقه مند است مسئوالنه 
نس��بت به انجام این وظیفه و حضور 
در پای صن��دوق رأی و انتخاب فرد 

اصلح اقدام خواهد کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تجرب��ه در 
انتخابات گذش��ته نشان داده که در 
جایی که مردم با عالقه مندی به پای 
صندوق رأی آمده ان��د نتایج مثبتی 
داش��ته است، گفت: مردم با این کار 
تکلی��ف کش��ور را برای چهار س��ال 

تعیین خواهند کرد. 
رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره 
به اینکه اقتصاد ای��ران، تمام فضای 
فعالی��ت آن و اقتدار نظام در صحنه 
بین المللی ب��ه نوع حضور مردم پای 
صن��دوق رأی بس��تگی دارد، یادآور 
ش��د: آمدن میلیونی و با درصدهای 
باال اقت��داری را به نمایش می گذارد 
ک��ه در فضای آینده ایران در صحنه 

بین الملل نقش مهمی دارد. 

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات انتخاباتی: 

بدهی دولت به بانک ها عجیب نیست

»دس��تورالعمل  مرک��زی  بان��ک 
الزام��ات ناظر بر حاکمیت ش��رکتی 
در موسس��ات اعتب��اری غیردولتی« 
را به منظور تقویت راهبری موسس��ه 
اعتب��اری و دس��تیابی ب��ه اه��داف 
عملیاتی، گزارش دهی مالی و رعایت 
مق��ررات در موسس��ات  و  قوانی��ن 
اعتباری به شبکه بانکی کشور ابالغ 

کرد. 
به گزارش بانک مرکزی، اس��تقرار 
حاکمی��ت ش��رکتی خ��وب و بهینه 
یک��ی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت 
س��المت در نظ��ام بانک��ی مدیریت 
ریسک، نظارت، ش��فافیت و ترسیم 
بهین��ه ارتباط��ات بی��ن ارکان یک 
موسسه اس��ت که حصول به اهداف 
تضمی��ن  و  تس��هیل  را  س��ازمانی 
می کند. بر این اساس »دستورالعمل 
الزام��ات ناظر بر حاکمیت ش��رکتی 
در موسس��ات اعتب��اری غیردولتی« 
که مش��تمل بر شانزده فصل و ۱۰۱ 
ماده و یک تبصره اس��ت، در جلسه 
دوازدهم اردیبهشت ۹۶ شورای پول 

و اعتبار به تصویب رسید. 
حفظ ثبات و س��المت موسس��ات 
اعتب��اری در گ��رو اداره صحیح آن 
موسسات است. بدون تردید از اداره 
نمی توان  اعتباری  موسسات  صحیح 
اطمینان حاصل کرد مگر اینکه یک 
نظام حاکمیت ش��رکتی مناسب در 
یافته  اس��تقرار  اعتباری  موسس��ات 
باش��د. در همی��ن رابط��ه، کمیت��ه 
نظ��ارت بانک��ی بال نی��ز در آخرین 
توافق نامه س��رمایه خود که به بال۳ 
معروف است، یکی از الزامات ایجاد و 
تقویت ثبات و سالمت در موسسات 
اعتباری را استقرار حاکمیت شرکتی 

عنوان می کند. 
جمه��وری  مرک��زی  بان��ک  در 
اس��المی ایران هم��واره به موضوع 
حاکمیت ش��رکتی به عن��وان یکی 

از اص��ول و پیش نیازه��ای تحق��ق 
یک نظ��ام بانکی باثب��ات و پایدار، 
نگاه وی��ژه ای معطوف بوده اس��ت. 
در همین راس��تا و با هدف اش��اعه 
ادبیات نظ��ری موض��وع، برخی از 
مهم ترین اس��ناد منتش��ره در این 
خص��وص تالی��ف و ترجمه ش��ده 
که می ت��وان ب��ه عناوینی همچون 
»نظ��ارت بر س��اختارهای بانکی با 
مالکیت م��وازی« و »کارکرد بخش 
تطبیق در بانک ها« در سال ۱۳۸۳، 
در  ش��رکتی  حاکمی��ت  »بهب��ود 
واحده��ای بانکی« و »حسابرس��ی 
داخلی در بانک ها« در سال ۱۳۸۴، 
»چارچوبی ب��رای نظام های کنترل 
داخل��ی در واحده��ای بانک��ی« و 
»بهبود شفافیت در بانک« در سال 
ش��بکه  س��اختار  »تجدید   ،۱۳۸۴
بانکی و راهبردهای مناسب اجرای 
آن« در س��ال ۱۳۸۷، »تطبی��ق و 

کارک��رد آن در بانک ها« و »بهبود 
واحدهای  در  ش��رکتی  حاکمی��ت 
بانک��ی« در س��ال ۱۳۸۸، »اصول 
راهنم��ای حاکمیت ش��رکتی برای 
موسسات ارائه دهنده خدمات مالی 
اسالمی )IFSB( « در سال ۱۳۹۱، 
»حسابرسی داخلی در بانک ها« در 
س��ال ۱۳۹۳ و »اصول چهارده گانه 
برای بهبود حاکمیت ش��رکتی« در 

سال ۱۳۹۴ اشاره کرد. 
در سال گذشته به منظور اصالح، 
س��اختار  به روز  رس��انی  و  تکمی��ل 
حاکمیت شرکتی موسسات اعتباری 
متناسب با اس��تانداردها و رویه های 
پذیرفته ش��ده بین الملل��ی، تدوی��ن 
الزام��ات ناظر بر حاکمیت ش��رکتی 
در موسس��ات اعتباری غیردولتی در 
دستور کار این بانک قرار گرفت و در 
ناظر  الزامات  نهایت »دس��تورالعمل 
بر حاکمیت ش��رکتی در موسس��ات 

اعتب��اری غیردولتی« ب��ا بهره گیری 
از س��ند »اصول حاکمیت ش��رکتی 
برای بانک ها  - ویرایش سال ۲۰۱۵« 
ب��ال، س��ند  انتش��ارات کمیت��ه  از 
ویرایش  »اصول حاکمیت ش��رکتی 
س��ال ۲۰۱۵« از انتش��ارات سازمان 
توس��عه  و  اقتصادی  همکاری ه��ای 
)OECD( و سند »اصول حاکمیت 
ش��رکتی برای موسسات ارائه دهنده 
خدمات مالی اس��المی ویرایش سال 
۲۰۰۹« از انتش��ارات هیأت خدمات 

مالی اسالمی )IFSB(، تهیه شد. 
ضوابط یاد ش��ده که مش��تمل بر 
ش��انزده فص��ل و ۱۰۱ م��اده و یک 
تبصره اس��ت، در یک هزار و دویست 
و س��ی و یکمی��ن جلس��ه م��ورخ 
۹۶/۲/۱۲ ش��ورای پ��ول و اعتبار به 
تصویب رس��ید. خاطرنشان می سازد 
کلیه موسس��ات اعتباری غیردولتی 
موظف هستند ظرف مدت یک سال 

از ابالغ این دس��تورالعمل، س��اختار 
حاکمیت ش��رکتی خود را مطابق با 
مفاد دستورالعمل مذکور پیاده سازی 
کرده و گزارش اقدامات انجام شده را 
جهت ارائه به شورای پول و اعتبار به 

این بانک ارسال کنند. 
ش��ایان ذکر اس��ت ضوابط مذکور 
ب��ه موج��ب تبصره )۳( م��اده )۱۶( 
قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کش��ور که وزارت 
ام��ور اقتصادی و دارای��ی را موظف 
کرده ظرف مدت س��ه س��ال مطابق 
دس��تورالعملی که به تصویب مجمع 
عمومی بانک ها می رس��د، نسبت به 
بازس��ازی س��اختار مالی و استقرار 
حاکمی��ت ش��رکتی در بانک ه��ای 
دولتی اقدام کند و همچنین با توجه 
بانک های دولتی  به وضعیت فعل��ی 
از جمل��ه س��ازوکار تعیی��ن مدیران 
ارش��د آن بانک ه��ا و س��ایر ضوابط 
قانونی مرتبط با س��اختار بانک های 
دولت��ی، صرفا ب��رای به کارگیری در 
در  غیردولتی  اعتب��اری  موسس��ات 
نظر گرفته شده است. لیکن می تواند 
به عنوان مبنایی برای تدوین الزامات 
حاکمی��ت ش��رکتی در بانک ه��ای 
دولت��ی موض��وع تکلیف مق��رر در 
تبص��ره )۳( م��اده )۱۶( قانون رفع 
موان��ع تولی��د رقابت پذی��ر و ارتقای 

نظام مالی کشور قرار گیرد.   
با توجه به موارد ذکر ش��ده، بانک 
مرک��زی با ارس��ال »دس��تورالعمل 
الزام��ات ناظر بر حاکمیت ش��رکتی 
در موسس��ات اعتب��اری غیردولتی« 
ب��ه بانک ها، از آنها خواس��ته اس��ت 
دس��تور العمل ی��اد ش��ده را به قید 
تسریع به واحد های ذی ربط بانک ها 
و موسسات اعتباری غیربانکی ابالغ 
و ضمن تمهید مقدمات اجرای آن بر 
حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به 

عمل آورند. 

بانک مرکزی دستورالعمل »الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی« را ابالغ کرد
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بانکنــامه

گزارش2

قیمت دالر و سکه کاهش یافت
صرافان ب��ازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را ۳.۷۵۴ تومان 
و ه��ر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را ۱.۲۱۳.۷۰۰ تومان 
تعیی��ن کردند که نش��ان دهن��ده کاهش قیم��ت دالر و انواع 
س��که اس��ت. هر یورو در بازار آزاد ته��ران ۴.۱۷۳ تومان و هر 
 پون��د نیز ۴.۸۶۱ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۶۵۶.۰۰۰ تومان و هر ربع سکه ۳۷۳.۰۰۰ تومان فروخته شد. 
هر س��که یک گرمی ۲۵۹.۰۰۰ تومان خرید و فروش شد و هر 

گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۳.۸۲۰ تومان قیمت خورد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۷۵۴دالر آمریکا

۴.۱۷۳یورو اروپا

۴.۸۶۱پوند انگلیس

۱.۰۳۵درهم 

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴۹۳.۰۵۰مثقال طال

۱۱۳.۸۲۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۷۷.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۱۳.۷۰۰سکه طرح جدید

۶۵۶.۰۰۰نیم سکه

۳۷۳.۰۰۰ربع سکه

۲۵۹.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

خبرنــامه
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روز دوش��نبه ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار تهران با ۵.۵۲  واح��د افت تا رقم ۷۹ 
هزار و ۹۵۷واحد کاه��ش یافت. در معامالت 
روز گذش��ته نماد پاالیش نفت اصفهان با ۲۰ 
واحد تأثیر مثبت س��عی کرد ت��ا اجازه ندهد 
بی��ش از این ش��اخص کل افت کن��د. در این 
نماد حقوقی ها بی��ش از ۸۱ واحد از خریدها 
را ب��ر عه��ده داش��تند و حقیقی ه��ا بیش از 
۹۴ درصد از عرضه ها را بر عهده گرفتند. پس 
از این نم��اد مخابرات ایران، س��رمایه گذاری 
البرز و بان��ک ملت بیش��ترین تأثیر مثبت را 
روی نماگ��ر بازار گذاش��تند. در طرف مقابل 
نم��اد گروه مپنا با ۱۶ واح��د تأثیر منفی روی 
ش��اخص کل بیش��ترین اثر را روی نوسانات 
نزولی ش��اخص کل بازار س��هام داشت. پس 
از آن س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تأمی��ن، فوالد آلیاژ ای��ران و ملی صنایع مس 
ایران بیش��ترین تأثیر را در نوسانات کاهشی 
ش��اخص کل داش��تند. در بازارهای فرابورس 
ای��ران هم با معامل��ه ۲۰۱ میلی��ون ورقه به 
ارزش ۸۹ میلیارد توم��ان در ۲۴ هزار نوبت، 

آیفک��س ۱.۹ واحد افت کرد و در ارتفاع ۹۱۵ 
واحد قرار گرفت. 

با گروه های بازار سهام
روز گذش��ته در گ��روه قن��د به ج��ز معدود 
نمادهای��ی باقی نماده��ا با روند کاهش��ی در 
قیم��ت آخرین معامله و قیم��ت پایانی مواجه 
ش��دند و در گ��روه س��یمانی ها تقریب��اً نیمی 
از نماده��ا ب��ا روند کاهش��ی در قیمت آخرین 
معامله مواجه ش��دند. اما دارویی ها روند نسبتا 
بهتری داش��تند و تعداد کمت��ری از نمادهای 
آنها ش��اهد ریزش قیمت س��هم بودند. عالوه 
بر این تعداد زی��ادی از خودرویی ها در قیمت 
آخرین معامله روند نزولی را نشان دادند که از 
جمله آنها می توان ب��ه نمادهای پارس خودرو، 
زامیاد و ایران خودرو  دیزل اشاره کرد، هر چند 
ک��ه تعدادی از نمادهای ای��ن گروه نیز با روند 

افزایشی در قیمت پایانی مواجه شدند. 

چیرگی فروشندگان حقیقی 
افت روزهای اخیر بازار س��هام در ش��رایطی 
اتفاق افتاد که در هفته های گذش��ته دماسنج 
ب��ازار س��هام روند رو به رش��دی را طی کرد و 
توانس��ت کانال ۸۰ هزار واحدی را رد کند. اما 

چند روز مانده ب��ه دوازدهمین دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ای��ران ش��اخص کل بازده 
نقدی و قیمتی روند کاهشی را در پیش گرفته 
اس��ت. بدین ترتی��ب در حالی دماس��نج بازار 
س��هام ایران از کانال ۸۰ ه��زار واحدی پایین 
می رود که در هفته های گذش��ته جو انتخاباتی 
روی بورس تهران تأثیر گذاشته و توانسته بود 
ش��اخص کل را باالی کان��ال ۸۰ هزار واحدی 
ببرد. این روند طی روزهای گذش��ته معکوس 
شده و دماسنج بازار سهام را تا کانال ۷۹ هزار 
واحدی پایین آورده است. بر این اساس بورس 
ته��ران در حالی معامالت کم حجم را در اغلب 
نماده��ای معامالتی نظاره گر بود که با افزایش 
معامالت درون گروه��ی و کد به کد حقوقی ها و 
شرکت های سرمایه گذاری در کنار فعال شدن 
بازار گردان ها در گروه های شاخص ساز بازار، در 
نهایت اغلب معامالت س��هام در محدوده صفر 
تابلو نوسان کرد. این در حالی است که به نظر 
می رس��د با پایان اصالح قیمت ها در گروه های 
پیشرو بازار س��یگنال خرید برای معامله گران 
کوتاه مدت نگ��ر دوباره ایجاد ش��ده اس��ت. از 
س��وی دیگر انگیزه نقد ک��ردن بازدهی های به 
دس��ت آمده در هفته های اخیر در کنار مبهم 
بودن چش��م انداز بازار پس از انتخابات ریاست 

جمه��وری در کنار ت��داوم کمب��ود نقدینگی 
در کلیت معامالت بازار س��هام باعث ش��ده تا 
همچنان فروش��ندگان اغل��ب حقیقی بازار در 

برابر خریداران چیرگی داشته باشند. 

تحلیل های انتخاباتی معامله گران بورسی
بس��یاری از فعاالن بازار سهام معتقدند که در 
صورت انتخاب مجدد حس��ن روحانی به ریاست 
جمه��وری ایران، ش��اهد اقب��ال ب��ازار و حتی 
صف ه��ای خرید در اکثر نمادهای حاضر در بازار 
از جمله س��هام خودروس��ازان خواهیم بود. این 
تحلیلگران بر این اعتقادند که با انتخاب حس��ن 
روحانی، شاهد عبور قیمت ارزها و دالر از سطح 
۴هزار تومان نخواهیم بود ولی این گمانه زنی در 
میان برخی از فعاالن بازار س��هام نیز وجود دارد 
که به غیر  از حس��ن روحانی هر شخص دیگری 
بر مسند ریاست جمهوری تکیه زند، شاهد افت 
س��نگین ارزش ریال کشور و عبور سریع قیمت 
دالر از م��رز ۵هزار تومان خواهیم بود. البته همه 
اینها تعبیرات و تحلیل های کارشناسان مختلف 
با طرز فکرهای مختلف اس��ت و به نظر می رسد 
نتایج انتخاب��ات و روی کار آمدن رئیس جمهور 
جدید، کلیه معادالت و اوضاع سیاسی و اقتصادی 

کشور و منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 

شاخص کل به پایان اصالح قیمتی نزدیک می شود

صدور سیگنال خرید برای گروه های پیشروی بازار سهام

نشس��ت »چالش ها و راهکارهای پیاده سازی 
IFRS« ب��ا حض��ور حس��ن امی��ری مع��اون 
نظارت بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار، علی رحمانی مدیرعامل مشاور 
س��رمایه گذاری نیکی گس��تر و علی تیموری 
مدیرعام��ل ش��رکت تأمی��ن س��رمایه لوتوس 
پارسیان برگزار شد. به گزارش سنا، در ابتدای 
این نشست معاون نظارت بر بورس ها و ناشران 
سازمان بورس و اوراق  بهادار به فرآیند اجرای 
IFRS اش��اره کرد و گفت: از سال های گذشته 
تاکنون مس��یر زیادی برای اجرای IFRS طی 
ش��ده اس��ت. در ابتدا ق��رار بود ش��رکت ها به 
ص��ورت داوطلبانه گزارش های مالی خود را در 
قالب اس��تانداردهای بین المللی منتشر کنند، 
اما به جز یک یا دو شرکت که شرکای خارجی 

داش��تند، صورت های مالی س��ایر شرکت ها با 
فرمت IFRS منتش��ر نش��د. وی با بیان اینکه 
پیگیری های س��ال گذش��ته س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار و س��ازمان حسابرس��ی اجرای 
IFRS را عملیات��ی کرد، افزود: برای تس��هیل 
فرآیند اجرایی ش��دن IFRS سه کمیته فنی 
تخصصی، آموزش��ی و ارزش گذاری منصفانه با 
هدف تعیین رویکرد ها و روش ها تش��کیل شد. 
این سه کمیته با همکاری سازمان حسابرسی، 
س��ازمان بورس و نخبگان و صاحبنظران مالی 
فعالیت خ��ود را آغاز کرد. امیری با اش��اره به 
اینک��ه تصمیم گیری برای اج��رای IFRS در 
این کمیته ها بررس��ی شد، گفت: در نهایت به 
این جمع بندی رس��یدیم که ارائه صورت های 
مالی در قالب استاندارد های بین المللی الزامی 

ش��ود. وی افزود: پس از تفاهم بانک مرکزی و 
سازمان حسابرسی مقرر ش��ده در مرحله اول 
این الزام، بانک ه��ا و بیمه ها گزارش های مالی 
سال ۹۵ خود را با هر دو صورت استاندارد های 
بین المللی و ملی منتش��ر کنند. معاون نظارت 
بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار ادامه داد: طی فراخوانی اعالم شد عالوه 
بر بانک ها و بیمه ها شرکت های بزرگ که بیش 
از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارند می توانند 
ب��ه اختیار، صورت های مالی خ��ود را در قالب 
IFRS منتش��ر کنند. امیری اب��راز امیدواری 
کرد در س��ال جاری نخس��تین مرحله انتشار 
صورت های مالی با اس��تاندارد های بین المللی 
اجرای��ی ش��ود و گف��ت: در تارنمای رس��می 
س��ازمان ب��ورس، پنل IFRS فعال ش��ده و با 

مراجع��ه به آن می توان اقدامات انجام ش��ده و 
صورت جلس��ه های مربوط به آن را مش��اهده 
کرد. وی در ادامه اظهار داش��ت: برای آنکه به 
این مرحله وارد ش��ویم، دوره های آموزش��ی و 
نشس��ت های گوناگونی با موضوع IFRS انجام 
ش��ده اس��ت و امیدواریم با همکاری و همدلی 
مش��ترک انتش��ار صورت های مال��ی در قالب 
اس��تاندارد به ش��کل کامل اجرایی شود. علی 
رحمانی، مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری نیکی 
گستر نیز عنوان کرد: آنچه امروز اهمیت دارد 
دستیابی به بهترین شیوه اجرای IFRS است. 
انتشار صورت های مالی با قالب استاندارد های 
بین المللی به مرحله ای وارد شده که صحیح یا 
غلط بودن اجرای آن مطرح نیس��ت، بلکه باید 

بر اجرای صحیح آن متمرکز بود. 

تسنیم - نگاهی به معامالت تاالر شیشه ای 
از ابتدای امسال تاکنون نشان می دهد دست کم 
در چند سال گذش��ته شروع اینچنینی بورس 
در فص��ل بهار بی مثال بوده و ش��اخص بورس 
تا این اندازه س��رخوش و متعادل و رو به رشد 
نبوده است؛ به عنوان مثال در ۱۷ روز معامالتی 
نخستین ماه از نخستین فصل امسال، دماسنج 
بازار سهام همه ۱۷ روز را مثبت سپری کرده و 
این آمار برای مدت مش��ابه سال گذشته هفت 
روز مثب��ت در ۱۹ روز معامالتی بوده اس��ت. از 
این رو ش��اید بتوان عمده دلیل رش��د بورس 
در هفته ه��ای گذش��ته را پایین ب��ودن قیمت 
س��هام و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری و 
خرید سهام ش��رکت ها عنوان کرد که موجب 
شده تا معامله گران اقبالی بیشتری برای حفظ 
نقدینگی و ورود س��رمایه جدید به بازار سهام 
از خود نش��ان دهند؛ چرا که نگاهی به شرایط 
بورس نشان می دهد از دی ماه سال ۹۲ تاکنون 
بازار سهام با رشد پایداری مواجه نبوده است و 
بر این اساس قیمت سهام به حد پایینی رسیده 
و این موضوع موجب جذابیت قیمت ها و حفظ 

نقدینگ��ی در بورس و حت��ی ورود پول جدید 
به بازار ش��ده است که اثرات آن را می توان در 
افزای��ش حجم و ارزش معام��الت فروردین ماه 
امس��ال ب��ورس ب��ه وض��وح دی��د. همچنین 
دسترسی معامله گران آنالین به معامالت بازار 
پایه نیز از دیگر عواملی اس��ت که خوب یا بد، 
سبب ش��ده تا در هفته های گذشته نقدینگی 
میل به ماندن در بازار را داشته و بهانه ای دیگر 
ب��رای ادامه روزهای متعادل و مثبت بورس در 
بهار امسال باشد. از سوی دیگر افزایش قیمت 
جهان��ی نفت و تعادل آن در قیمت های کنونی 
طی ماه های گذشته و نیز چشم انداز ثبات این 
بازار در ماه های پیش رو هم یکی دیگر از دالیل 
تعادل و رشد آرام بازار سهام است که می توان 
به آن اش��اره کرد. به  عالوه اینکه رس��یدن به 
توافق در مذاکرات هس��ته ای و گش��ایش های 
نص��ف و نیمه صورت گرفته در اقتصاد و روابط 
سیاسی کشور با سایر کش��ورهای دنیا نیز هر 
چن��د اندک، اما ت��ا حدودی اث��رات و ثمراتی 
برای اقتصاد و ش��رکت ها داش��ته که ش��اهد 
ای��ن مدع��ا را می توان در گزارش��ات منتش��ر 
شده توسط ش��رکت ها و س��ودهای تقسیمی 
در فصل مجامع ش��ان مالحظه کرد. همچنین 

تع��ادل و نرم��ش بیش��تر رئیس جمهور جدید 
آمریکا نسبت به مذاکرات هسته ای و برجام در 
چند هفته گذش��ته این نوید را برای اقتصاد و 
بازار سهام کشور به همراه دارد که ریسک های 
سیاسی ناشی از این موضوع دست کم در حال 
حاضر تهدید جدی برای بازار س��هام به  شمار 
نمی آید و آس��ودگی خاطر معامله گران بورسی 
از ای��ن موض��وع نیز در رش��د به��اری بورس 
بی تأثیر نبوده اس��ت. از س��وی دیگر برخی بر 
این باورند که پیش و پس از برگزاری انتخابات 
ب��ه دلیل ایجاد هیجان در ب��ورس، تا حدودی 
تحلیل ها و توجه به مس��ائل بنیادی شرکت ها 
و صنایع توس��ط برخ��ی از معامله گران نادیده 
گرفته می ش��ود و همه اتفاقات در بازار س��هام 
مبتنی بر خبرهای منتشر شده است که برخی 
از آنه��ا می تواند همراه با ش��ایعاتی باش��د. از 
این رو به نظر می رس��د تا ح��دودی جو روانی 
حاک��م بر بورس در آس��تانه انتخاب��ات توام با 
هیجان اس��ت. بنابراین به نظر می رسد متولیان 
بازار س��رمایه برای جلوگیری از رشد کاذب و 
هیجان��ی قیمت ها در بورس از یک س��و و نیز 
جذب نقدینگی بازار باید از سیاست هایی چون 
افزایش عرضه های اولیه در بازار سهام استفاده 

کنن��د؛ عرضه هایی که از بهمن ماه پارس��ال با 
دستور رئیس س��ازمان بورس با این استدالل 
که عرضه اولیه س��هام شرکت ها باید با در نظر 
گرفتن شرایط بازار باشد، متوقف شده است. به 
باور کارشناسان در حالی این روزها جای خالی 
عرضه های اولیه در بورس احساس می شود که 
عرضه های اولیه در زمان صعود قیمت  س��هام 
عالوه بر عمق بخش��یدن به فض��ای معامالت 
می تواند با جذب بخشی از نقدینگی سرگردان 
در بورس، مانع از رشد حبابی قیمت ها شود و 
حاال که نقدینگی قصد ماندن در بورس را دارد 
و این روزها نیز بازار شرایط متعادل و مثبتی را 
تجربه می کند غیبت عرضه های اولیه در بورس 
به نوعی فرصت س��وزی برای بازار س��هام تلقی 
می شود. با این تفاسیر اما مدیر پذیرش شرکت 
ب��ورس اوراق بهادار ته��ران تازگی ها گفته، در 
س��ال جاری به طور تقریبی ۲۰ ش��رکت عالوه 
بر ش��رکت هایی که از سال گذشته در فهرست 
پذیرش هستند، برای عرضه اولیه در برنامه ها 
قرار دارند. بر این اس��اس بای��د منتظر ماند و 
دی��د بهار عرضه های اولیه در بورس چه زمانی 
خواهد رسید و متولیان بازار سهام چه شرایطی 

را برای این عرضه ها مناسب تر می دانند! 

IFRS چالش ها و راهکارهای پیاده سازی

جای خالی عرضه های اولیه در بورس

خبر

نشست ساالنه فدراسیون بورس های 
اروپایی-آسیایی

نشس��ت س��االنه و کمیته کاری فدراس��یون بورس های 
اروپایی-آس��یایی موس��وم به فی��اس  )FEAS( به میزبانی 
فرابورس ایران از روز دوش��نبه ۲۵اردیبهش��ت ماه در تهران 
آغاز به کار کرد. در بیس��ت و س��ومین نشس��ت فیاس که 
به مدت دو روز برگزار می ش��ود، نمایندگانی از کش��ورهای 
قزاقس��تان، ترکی��ه، ارمنس��تان، قبرس، انگلی��س، عمان و 
س��وریه حضور دارند و برگزاری نشس��ت کمیت��ه اجرایی و 
مجمع فوق العاده در دستور کار قرار گرفته است؛ ضمن آنکه 
س��خنرانی رئیس کمیت��ه کاری، مدیرعامل فرابورس ایران، 
معرفی ایده فین اس��تارز بین المللی و بحث و بررسی جهت 
ارائه راهکاری برای توسعه بازارهای کشورهای عضو از دیگر 
برنامه های این نشست به شمار می رود. ارائه ایده فین استارز 
بین الملل��ی با محوریت ایجاد یک دبیرخانه بین المللی برای 
ای��ن رویداد مهم از آنجا دارای اهمیت دوچندان اس��ت که 
استارتاپ های فعال در حوزه تکنولوژی مالی کشورهای عضو 
فیاس و همچنین بورس های آن کش��ورها خواهند توانست 
از این بس��تر نوآورانه منتفع ش��وند. فدراس��یون بورس های 
اروپایی-آس��یایی 3۵ عضو اصلی، ناظر و وابس��ته از بیش از 
۲۰ کش��ور جه��ان دارد و اعضای ایرانی )اصلی و وابس��ته( 
این فدراس��یون ش��امل فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار 
ته��ران، بورس کاالی ایران، کانون کارگزاران، ش��رکت های 
سپرده گذاری مرکزی و مدیریت فناوری بورس تهران است. 
این تش��کل که به اختصار FEAS نامیده می شود در تاریخ 
۱۶ م��ه  ۱۹۹۵ با هدف ایج��اد یک محی��ط منصفانه، کارا 
و ش��فاف در بازار بین اعضای فدراس��یون تأس��یس شده و 
تالش دارد در حد امکان دادو س��تد و تبادل دانش و تجربه 
را بین اعضای گروه تس��هیل کند. تقویت س��طح همکاری، 
توسعه بازارهای اوراق بهادار کشورهای عضو، ارتقای روابط 
بین الملل��ی و ارائ��ه فرصت های پذیرش و دادوس��تد اوراق 
بهادار منتش��ر شده در سطح منطقه، یکپارچه سازی قوانین 
و مقررات و اس��تفاده از فناوری جدید برای دادوستد و امور 
پایاپ��ای در بازاره��ای اوراق بهادار از دیگر اهداف تش��کیل 

فدراسیون به شمار می رود. 

عرضه انواع ورق های فوالدی شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان

تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران 
در س��ومین روز هفته، شاهد عرضه ۴۵ هزار و ۶۰۰ تن انواع 
قیر، ۱۱ ه��زار و ۹۰۹ تن گریدهای مختلف پلی اتیلن و پلی 
پروپیل��ن، ۴ هزار تن گوگ��رد و ۸ هزار تن ل��وب کات بود. 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان روز دوش��نبه ۲۵ اردیبهشت 
م��اه با عرضه یک ه��زار تن ورق گالوانی��زه، 3 هزار و 3۰۰ 
ت��ن ورق گ��رم B و 3 هزار و 3۰۰ تن ورق گ��رم C در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران حضور یافت. 
از دیگر عرضه کنندگان تاالر محصوالت صنعتی و معدنی نیز 
می توان به ش��رکت فوالد آذربایجان با عرضه ۲۲۰ تن سبد 
میلگرد، شرکت ایرالکو با عرضه ۵۰۰ تن شمش هزار پوندی 
آلومینیوم، شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان با عرضه 
۱۰۰ تن ش��مش روی، ش��رکت آلیاژ و ریخته گری فن آوری 
ذوب گلپایگان با عرضه ۶۰ تن انواع شمش آلیاژ و زرمعدن 
اختران نیز با عرضه ۹ کیلوگرم شمش طال اشاره کرد. تاالر 
صادرات��ی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه ۵۵۰ تن 
عای��ق رطوبتی و ۷ هزار و ۴۰۰ تن ان��واع قیر را تجربه کرد. 
تاالر محصوالت کش��اورزی ب��ورس کاالی ایران نیز میزبان 
عرضه 3۹ ه��زار و ۴۰۷ تن گن��دم خوراکی، گن��دم دوروم، 
کنجاله کلزا، شکر سفید و روغن خام بود. عالوه براین، 33۲ 
ت��ن جو دامی نیز در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت 

فیزیکی در این تاالر عرضه شد.
 

»کپارس« و اختصاص سود 812 ریالی
شرکت کاشی پارس اطالعات و صورت های مالی سال منتهی 
به 3۰ اسفند ماه ۱3۹۵ را با سرمایه ۸۷ میلیارد و ۷۵۰ میلیون 
ریال، به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. شرکت کاشی 
پارس در دوره ۱۲ ماهه س��ال مالی منتهی به 3۰ اس��فند ماه 
۱3۹۵، مبل��غ ۷۱ میلی��ارد و ۲۲۱ میلیون ریال س��ود خالص 
شناسایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ ۸۱۲ریال سود 
اختصاص داد که نس��بت به دوره مش��ابه در سال ۹۴ معادل 
۲ درصد کاهش را نشان می دهد. »کپارس« سود انباشته پایان 
دوره را مبلغ ۵۸ میلیارد و ۴۰۱ میلیون ریال اعالم کرد. یادآور 
می شود این ش��رکت در دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱3۹۴، 
س��ود خالص را مبلغ ۷۲ میلیارد و ۸۴۱ میلیون ریال و سود به 

ازای هر سهم را ۸3۰ ریال اعالم کرد. 

عملکرد یک ساله »غمینو«
شرکت صنایع غذایی مینو  شرق اطالعات و صورت های مالی 
س��ال منتهی به 3۰ اسفند ماه ۱3۹۵ را با سرمایه ۱۰۰ میلیارد 
ریال، به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. شرکت صنایع 
غذای��ی مینو ش��رق در دوره ۱۲ ماهه س��ال مال��ی منتهی به 
3۰ اس��فند م��اه ۱3۹۵، مبلغ ۴۷ میلی��ارد و ۷۱ میلیون ریال 
س��ود خالص شناس��ایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ 
۴۷۱ ریال س��ود اختصاص داد که نس��بت به دوره مش��ابه در 
س��ال ۹۴ معادل ۲ درصد افزایش را نش��ان می دهد. »غمینو« 
س��ود انباش��ته پایان دوره را مبلغ ۸۷ میلی��ارد و ۹۴۰ میلیون 
ریال اعالم کرد. یادآور می ش��ود این ش��رکت در دوره منتهی 
به ۲۹اسفند ماه ۱3۹۴، سود خالص را مبلغ ۴۶ میلیارد و ۲۶۵ 
میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را ۴۶3 ریال اعالم کرد. 

نگاهی بر عملکرد یک ساله »دامین«
ش��رکت داروس��ازی امین اطالعات و صورت های مالی س��ال 
منته��ی به 3۰ اس��فند م��اه ۱3۹۵ را با س��رمایه ۸۲۹ میلیارد و 
۴۰۰ میلیون ریال، به صورت حسابرس��ی نش��ده منتش��ر کرد. 
شرکت داروسازی امین در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به 3۰ 
اس��فند ماه ۱3۹۵، مبلغ ۲۴3 میلیارد و ۶۱۷ میلیون ریال سود 
خالص شناسایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ ۲۹۴ ریال 
س��ود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۴ معادل 
۲۴ درصد کاهش را نش��ان می دهد. »دامین« سود انباشته پایان 
دوره را مبل��غ ۲۴۱ میلیارد و ۸۰۷ میلیون ریال اعالم کرد. یادآور 
می شود این شرکت در دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱3۹۴، سود 
خالص را مبلغ ۲۲۴ میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال و س��ود به ازای 

هر سهم را 3۸۶ ریال اعالم کرد. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
قند ش��یرین خراس��ان در حال��ی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که گسترش صنایع 

و خدمات کشاورزی در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۱۰.۸۷۶۴.۹۹قشرین

۷.۶۲۱۴.۹۹تکشا

3.۱۹۵۴.۹3غمارگ

۲.۱۹۶۴.۹۲وپست

۹.۱۷۰۴.۶۸دالبر

۱.۴۰۹۴.۶فنوال

۷.۱۶۲۴.۵۹بشهاب

 بیشترین درصد کاهش
فرآورده های نسوز پارس صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. شیر پاستوریزه پگاه خراسان در رده دوم این گروه ایستاد. کاشی 
پارس هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۷.3۸(۴.۴۹۲کفپارس
)۴.۹۸(۴.۵۵۸غشان
)۴.۹(۷.۷۹۷کپارس

)۴.۸۸(3.۰۱۹بالبر

)۴.۸۱(3.۶۹۸شلعاب

)۴.۴۶(۵.۱۴۴کماسه

)۴.3(3.۲۵۲پسهند

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. گروه 
پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان در رده دوم این گروه 

ایستاد. نورد آلومینیوم هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

3۷.۴۸۲ ۱3۱3خساپا

۲۷.۵۴۲ ۱۱۱۷پترول
۲۱.۱۱۰ ۱۴۰۹فنوال

۱۴.۹۸۹ ۱۰۵۷خپارس
۱۱.۴۸۴ ۶۵۹وتجارت
۱۰.۸۵۲ ۶۴۱شپلي
۱۰.۴۹۶ ۱۷۸۵فاراک

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را سایپا به خود 
اختصاص داد. گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. پاالیش نفت بندرعباس هم در 

باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۴۹.۱۹۸ ۱3۱3خساپا
3۰.۷۵3 ۱۱۱۷پترول
3۰.۰۲۲ ۵3۹۲شبندر
۲۹.۷۴۶ ۱۴۰۹فنوال
۲۶.۰۵۱ ۲3۸۹۱آپ

۲۴.۰۴۵ 3۴۶۲شاراک
۱۹.۸۶۷ ۲۱۹۶وپست

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

شد و ماشین سازی اراک در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۱3۱3۲۷3۱خساپا
۱۴۰۹۱۶۹۸فنوال
۱۷۸۵۱۲3۵فاراک
۱۱۱۷۹3۷پترول
۱۰۵۷۸۷۸خپارس
۶۴۱۶۷۲شپلی
۸۴۵۶۵۶خزامیا

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

۶۰۹۸۱۲۲۰ددام
۱۸۶۲۹3۱کساپا
۸۴۷۵۶۰۵غدشت
۱۲۲۴۴۰۸خریخت
3۸۲۵۲۷3فمراد
۲۵۵۱۲3۲خشرق
۲۵3۵۲3۰تکنو

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

۷۸3۲.۰۹وخارزم
۱۱۴۶۲.۱۲واعتبار
۴۹۹۱۲.۴۱کگاز

۱۰۸۴3.۲۵پردیس
۱۰۸۰3.۶۰ورنا

3۰۷۲3۴.۰۶همراه
۲۱۴۵۴.۱۲وبانک

نماگر بازار سهام

مهدی حاجی وند
کارشناس بازار سهام
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فرص�ت  خبرن�گار  اصفه�ان- 
امروز-    به گزارش روابط عمومی شركت 
پاالي��ش نفت اصفه��ان  : مورين مك نيل 
كارش��ناس دبيرخان��ه اوپك  از ش��ركت 
پاالي��ش نفت اصفهان  بازديد نمود. در اين 
بازديد كارش��ناس دبيرخان��ه اوپك  ضمن 
 ش��ركت در جلس��ه اي كه با حضور مدير 
به��ره برداري،رئيس روابط عمومي ورئيس 
حراست  صورت گرفت، در جريان فعاليت 
 شركت پااليش نفت اصفهان قرار گرفت. مدير 
بهره برداري ش��ركت پااليش نفت اصفهان 
در اين  نشست  طي سخناني پااليشگاه را 
معرفي نمود و گفت:  شركت پااليش نفت 
اصفهان فعاليت خ��ود را در زمينه پااليش 
نفت خام و توليد فرآورده هاي نفتي و تامين 
خوراك صنايع پايين دستي از سال ۱۳۵۸ 

و در قالب دو پااليشگاه متقارن آغاز نموده 
اس��ت.       حامد آرمانف��ر توليدات عمده 
اين ش��ركت را  بنزين يورو4، گازوئيل يورو 
4، نفت س��فيد، گاز مايع و... عنوان نمود و 
اظهار داشت: شركت پااليش نفت اصفهان 

دس��تاوردهاي بزرگ��ي را در طول س��الها 
فعاليت خود كسب نموده،  به طوري كه از 
سال هاي آغازين دهه ۶۰، ظرفيت پااليش 
نفت خام اين شركت با افزايش ۸۵ درصدي 
نسبت به ظرفيت طراحي آن از ۲۰۰ هزار 

بش��كه در روز به بيش از ۳۷۵ هزار بشكه 
افزايش يافته اس��ت. وي همچنين با اشاره 
ب��ه توليد راهبردي ترين كاتاليس��ت مورد 
نياز صنعت پااليش نفت توسط متخصصان 
داخلي در ش��ركت  افزود: ب��ا وجودي كه   
واحده��اي "NHT" و "CCR" مجتمع 
بنزين س��ازي،  در سال ۱۳9۲ راه اندازي و 
در سرويس عملياتي قرار گرفته بود، به علت 
تحريم ها، تامين كاتاليست مورد نياز واحد 
سوم مجتمع، Isomerization  با مشكل 
و تاخير مواجه گرديده بود. تا آن زمان  اين 
كاتاليست تنها در انحصار دو كشور جهان 
قرار داش��ت اما خوش��بختانه  متخصصان 
توانمند داخلي موفق به توليد آن گرديدند 
و اين اتفاق خجسته و پرافتخار را  در تاريخ 
صنع��ت پااليش نفت اي��ران ثبت نمودند.       

خان��م مك نيل ني��ز در گف��ت و گويي با 
روابط عمومي شركت پااليش نفت اصفهان 
تالش ارزش��مند اين واحد عظيم صنعتي 
را س��تود و اظهار داشت:پااليشگاه اصفهان 
از اهمي��ت ويژه اي برخوردار اس��ت و من 
در مدت حضور خود در ايران تنها ش��ركت 
نفتي كه براي بازديد از آن درخواست ارائه 
نموده ام، پااليشگاه اصفهان بوده است. وي 
پس از بازديد از واحدهاي عملياتي شركت، 
فعالي��ت و تالش همكاران آن را  س��تود و 
اذعان داشت: كشور عظيم ايران  با پشتوانه 
تاريخ شگفت انگيزش و  با اتكاء به توانايي 
مردم خويش پيش��رفت هاي قابل توجهي 
داش��ته و من  رويكرد و حركت  پااليشگاه 
اصفهان را به عنوان نماد تالش متخصصان 

اين  سرزمين پهناور ارج  مي نهم.

تبریز – ماهان فالح- مديركل بنياد مسكن انقالب 
اس��المی اس��تان در حين بازديد از روستای سيل زده 
چنار عجب شير و در حضور معاون بازسازی و مسكن 
روستايی كش��ور و هيات همراه طی سخنانی با اعالم 
خبر فوق گف��ت: برای تكميل واح��داث تعداد ۱۳۱۵ 
واحد آس��يب ديده در سيل اخير آذربايجان در مناطق 
شهری و روستايی حدود ۲۳ ميليارد و ۵۰۰ هزار تومان 
و ح��دود ۵ ميليارد و ۵۰۰ هزار تومان وام بالعوض كه 
در مجموع بالغ بر۲9 ميليارد تومان اعتبار برای بازسازی 
و مقاوم سازی واحدها مورد نياز است.به گزارش خبرنگار 
ما در تبريز به نقل از روابط عمومی بنياد مسكن انقالب 
اسالمی استان آذربايجان شرقی، مهندس حافظ باباپور 

افزود: اعتباری كه برای روس��تاها پيش بينی شده در 
خصوص اعط��ای وام ۲۰ ميليون تومان��ی كم بهره 4 
درصدی در روس��تاها و در ش��هرها ۳۰ ميليون تومان 
و همچني��ن وام بالعوض در روس��تاها ۵ ميليون و در 
ش��هرها ۶ ميلي��ون تومان و نيز ۲ ميلي��ون تومان وام 
معيش��تی در نظر گرفته شده اس��ت.وی اضافه كرد: با 
توجه با اينكه در روستای چنار عجب شير آسيب جانی 
و مالی زيادی داشتيم واكثر واحدها تخريب شده بودند 
لذا ستاد بازسازی بنياد مس��كن در خود اين روستاها 
مستقر می باشد و هر روز آماده پاسخگويی به عزيزان 
هموطن و روستائيان زحمتكش است و تا پايان بازسازی 
اين عزيزان را تنها نخواهيم گذاشت و هر كمك ديگر 

از دستمان برآيد با جان و دل در خدمت آن بزرگواران 
بوده و حمايت و مساعدت خودمان را مضاعف خواهيم 
كرد.در اين بازديد عزيزاله مهديان، معاون بازس��ازی و 
مسكن روستايی بنياد مسكن انقالب اسالمی كشور از 
روند عمليات اجرايی واحدهای شروع شده، آواربرداری، 

تفكيك قطعات، پی كنی و بتن ريزی و باالخص حضور 
كاركنان بنياد ازاولين اتفاق اين حوادث در كنار مردم و 
تعامل خوبی كه با ساكنان آسيب ديده آن روستا برقرار 
ش��ده بود ابراز رضايت ك��رد. مهديان در جمع اهالی و 
ساكنان روس��تای چنار در مسجد جامع اين روستا با 
اش��اره به حمايت های رهبر معظ��م انقالب و رئيس 
جمه��ور از مناطق س��يل زده  خاطرنش��ان كرد:۱۰۰ 
تن ميلگرد و ۶ هزارتن س��يمان از س��وی رهبر معظم 
انقالب برای ساخت خانه های سيل زدگان اهدا شده و 
حتی رياست جمهوری اعالم كرد واحدهای سيل زده و 
تخريب شده بدون سرپرست خانوار، به طور صددرصد 

رايگان احداث می شوند.

اه�واز- خبرنگار فرصت ام�روز - هيأتی مركب از 
پيمانكاران خارجی طرح توس��عه پااليش��گاه آبادان برای 
بررس��ی و بهره گيری از  قابليت های مجتمع بندری امام 
خمينی)ره( به لحاظ برخورداری از اسكله های مناسب و 
تجهيزات پيش��رفته تخليه و بارگيری، از اين بندر بازديد 
نمودند. با اشاره به فعاليت صنايع بزرگ نفتی و غير نفتی 
در نزديك��ی اين مجتمع بزرگ بندری، بيان داش��ت: اين 
همجواری موجب ش��ده تا همواره مجتم��ع بندری امام 
خمينی)ره( به عنوان يكی از مبادی مهم صادرات و واردات  

مرتبط با اين صنايع بزرگ مطرح باشد. گرايلو در ادامه افزود: 
تقويت همكاری ها با صنايع همجوار به عنوان فرصت های 
بازرگانی، باعث افزايش ترافيك دريايی و عمليات بندری می 
گردد و اين بندر با برخورداری از امكانات و تجهيزات روزآمد 
و توانمن��د، نياز های اين صناي��ع را در حوزه حمل و نقل 
 دريايی پاس��خ داده است. وی، سفر هيأت های بازرگانی و 
س��رمايه گذاری متعدد ب��ه اين مجتمع ب��زرگ بندری 
به منظور آش��نايی بيش��تر با قابليت ها و مزيت های آن 
را بيانگ��ر اهمي��ت نق��ش و جايگاه اي��ن مجتمع بندری 

برش��مرده و اف��زود: در همين راس��تا هيأت��ی مركب از 
ش��ركت های كشتيرانی، حمل و نقل كاال و طرف قرارداد 
پيمانكار طرح توسعه پااليش��گاه آبادان به منظور بررسی 
بيش��تر توانمندی اين مجتمع بندری در انجام پشتيبانی 
عملي��ات تخلي��ه و بارگيری محم��والت م��ورد نياز اين 
پروژه، با مس��ئولين عمليات بندر امام خمينی)ره( ديدار 
و گفت وگ��و كردند. معاون دريايی و بندری خاطر نش��ان 
 ساخت: اين هيأت بازرگانی در ديدار خود، ضمن  بازديد از 
بخ��ش ه��ای مختل��ف عمليات��ی مجتمع بن��دری امام 

خمينی)ره( با كارشناس��ان اين اداره كل در خصوص راه 
های همكاری بيش��تر و بهره مندی از مزيت های تخليه 
و بارگيری محموالت وارداتی گفت وگو كردند. يادآور می 
شود مجتمع بندری امام خمينی)ره( در مجاورت مجتمع 
های بزرگ صنعتی و بازرگانی، با برخورداری از 4۰ پست 
اس��كله با ظرفيت پذيرش مناس��ب و تجهيزات پيشرفته 
و روزآمد، موفق ش��ده اس��ت ركوردهای كم سابقه ای در 
ش��اخص های مختلف  تخليه و بارگيری انواع كاال كسب 

نمايد. 

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز - در اين مراس��م 
دكت��ر اس��معيل زاده با تبريك اعياد ش��عبانيه از صبر 
واس��تقامت و ايثارگريه��اي جانبازان وخانواده ش��هدا 
قدرداني نمود وخاطر نش��ان كرد ش��هيدان وجانبازان  
در دوران هش��ت سال دفاع مقدس با نثار خونشان اين 
انقالب را بيمه كردند وامروز وظيفه ماست در راه اهداف 

اين انقالب با سرلوحه قرار دادن فرمايشات مقام معظم 
رهبري براي عزت وسربلندي ايران اسالمي تالش كنيم.  
مدير مخابرات در اين ديدار گفت : امروز جامعه اسالمي 
و همه كس��اني كه در آن با آس��ايش و آرامش زندگي 
مي كنند ، مرهون خاك پاك هزاران شهيد و جانبازي 
اس��ت كه در دفاع از ارزش هاي اسالمي كه از اهل بيت 

عصمت وطهارت به ما ارث رسيده ، جانفشاني كردند .  
درادامه اين جلسه مدير مخابرات به پرسش ها و سواالت 
مختلف طرح ش��ده از طرف فرزندان شهيد و جانبازان 
شاغل پاسخ هاي الزم را ارائه نمودند. درپايان اين مراسم 
با اهداي هدايايي از مجاهدت ها و نيز خدمات ارزنده اين 

عزيزان تجليل شد.

س�اری - دهقان - آقای مهندس قاس��م اسالمی 
مع��اون برنامه ريزی آب منطق��ه ای مازندران گفت : با 
احداث سد های در دست اجرا امكان توسعه سطح زير 
كشت و كشت مجدد تا سطح ۳۵۰ هزار هكتار در استان 
فراهم خواهد ش��د و ميزان توليد برنج در اس��تان ۳۰۰ 
هزار تن افزايش خواهد يافت .   اسالمی با بيان اهميت 
و نق��ش آب در توليد برنج گفت : در حال حاضر حدود 
۱۲۰ هزار تن برنج توليدی استان در مازندران مصرف و 
ما بقی يعنی ۶۸۰ هزار  تن ديگر به ساير استانها صادر 
می ش��ود  كه  با احداث س��دها اين رق��م به 9۸۰ تن 

بدون احتساب نياز داخلی استان خواهد رسيد . معاون 
برنامه ريزی آب منطقه ای مازندران تأسيسات ذخيره 
آب اس��تان را ناكافی خواند و گفت : استان مازندران در 
شرايط خشكس��الی و كم آبی بسيار آسيب پذير است 
چراكه س��االنه از ۵ / ۳ ميليارد متر مكعب آب مصرفی 
استان حدود ۷۰۰ ميليون متر مكعب آن از طريق سدها 
و آب بندانها  مديريت می ش��ود و ما بقی بايد از طريق  
آب زير زمينی  و آب بهنگام رودخانه تأمين گردد . وی 
گفت : برای مهار آب های سطحی استان حدود ۱۳ سد 
در دس��ت مطالعه و اجرا داريم كه با بهره برداری از آنها 

4۲ درصد از آبهای سطحی استان توسط اين تأسيسات 
مديريت می ش��ود . اسالمی افزود  : هم اكنون ۳ طرح 
مهم گلورد ، ه��راز و چالوس با ظرفيت ۱۰۲۰ ميليون 
متر مكعب در دس��ت اجرا هستند و ۱۰ سد با ظرفيت 
4۵۰ ميليون متر مكعب در دس��ت مطالعه  می باشد . 
معاون برنامه ريزی  ش��ركت آب منطقه ای مازندران از 
توجه ويژه دولت به احداث  شبكه آبياری و زهكشی در 
اس��تان خبر داد  و گفت : برنامه ش��ركت برای احداث 
ش��بكه آبياری  و زهكشی  در سطح ۲۰۰ هزار  هكتار 
اس��ت كه ۱۷۰ هزار هكتار آن در دست اجرا و ۱۵ هزار 

هكتار آن در دست مطالعه است . اسالمی در پايان ميزان 
سرمايه گذاری انجام شده روی طرحهای در دست اجرا را 
۱4۰۰ ميليارد تومان اعالم كرد وگفت برای تكميل اين 
طرحها  طی برنامه شش��م ۳۰۰۰ ميليارد تومان اعتبار 

نياز می باشد .

تبریز - ماهان فالح- نماينده  مردم تبريز، اسكو و 
آذرشهر در مجلس گفت: احقاق حقوق شهروندان بايد 
از س��وی شوراها مورد توجه قرار گيرد و متخصصانی 
كه در امور ش��هری فعاليت می  كنند بايد در راستای 
توسعه همه جانبه   شهر تالش كنند.به گزارش خبرنگار 
ما در تبريز، زهرا ساعی با بيان اين مطلب اظهار كرد: 

اهميت ش��وراها پس از چه��ار دوره به طور ملموس 
احس��اس می شود و ش��وراها عملكردهای مهمی در 
حوزه  مديريت، توسعه  فيزيكی شهر، فرهنگی و ... دارد 
و به عنوان يك پارلمان شهری، جايگاه خود را در ميان 
مردم يافته است.نماينده  مردم تبريز، اسكو و آذرشهر 
در مجلس شورای اسالمی، افزود: مردم تجربه داشتن 
پارلمان ش��هری را دارند و اميد است برخی نواقص و 
كاستی ها نيز در شورای پنجم، رفع شود و همچنين 
عملكرد شوراها در روستا و شهرها تفاوت دارد و روند 

مسائل در شهر دو كاركرد ويژه را می طلبد كه نظارت 
بر حوزه  ش��هری، فرهنگی، اجتماعی و ش��هرداری از 
جمله  اين كاركردها هستند.وی افزود: احقاق حقوق 
ش��هروندان بايد از سوی شوراها مورد توجه قرار گيرد 
و متخصصان��ی كه در امور ش��هری فعاليت می  كنند 
بايد در راس��تای توسعه همه جانبه   شهر تالش كنند 
ب��ه طوری كه تغيي��رات حاصل از اي��ن اقدامات بايد 
در شهر ملموس باش��د.اين نماينده مردم در مجلس 
دهم، با اش��اره به ويژگی های يك عضو ش��ورا، گفت: 

تعهد، دلسوزی، پاكدستی، تجربه و تخصص از جمله 
ويژگی هايی است كه مردم بايد در انتخاب خود به آن 
توجه كنند و پس از دو دهه تجربه پارلمان ش��هری، 
مردم بايد بدانند به چه كسی رای می دهند، همچنين 
اعضاء از سبقه مديريتی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی 
خوبی برخوردار باش��ند.عضو كميس��يون اجتماعی 
مجلس، افزود: شورای شهر در كنار كاركردهای مهم و 
تخصصی كه دارد، بايد كاركرد سياسی هم داشته باشد 

و پاسخگوی نهادهای سياسی نيز باشد.

رش�ت- مهناز نوبری- مديرعام��ل آبفای گيالن 
در جشن نيمه ش��عبان و تجليل از جانبازان گرانقدر و 
فرزندان معزز ش��هداء كه با حضور معاونين، مديران و 
جمع كثيری از كاركنان شركت برگزار شد از راه اندازی 
و بهره برداری از سامانه مدرن ۱۵۲۲ و ۱۲۲ همزمان با 
عيد سعيد فطر خبر داد. سيد محسن حسينی رئيس 
هيأت مديره و مديرعامل آبفای گيالن با اعالم اين خبر 
افزود: به منظور ارائه خدمات مناس��ب به شهروندان و 
جلوگيری از مراجعات غيرضروری مردم، سامانه ۱۵۲۲ 
و ۱۲۲ بصورت مدرن با تجهيزات كامل برای ۲۲ خدمت 

 تعريف ش��ده و پاسخگويی همزمان با عيد سعيد فطر 
راه اندازی خواهد شد. وی ضمن ارائه گزارش از وضعيت 
عملكرد شش ماهه شركت اظهار داشت: مديرعامل نيز 
بايد بعنوان باالترين مقام دستگاه پاسخگوی همكاران 
باش��د و بايد با تالش و ياری يكديگر به س��مت رشد و 
شكوفايی شركت گام برداريم. مهندس حسينی يكی از 
اتفاقات بسيار خوب پيش روی شركت را بهره مندی از 
تسهيالت بانك سرمايه گذاری توسعه زيرساخت آسيا 
دانس��ت و گفت: با تعامل فرمانداران ۵ شهر الهيجان، 
رودسر، آستانه، صومعه سرا و لنگرود و همچنين همياری 

روسای ادارات نسبت به اجرای پروژه های فاضالب اقدام 
خواهد شد. وی خاطرنشان كرد: اجرای اين طرح تأثيرات 

زيست محيطی ارزشمندی را بدنبال خواهد داشت و در 
زمينه اشتغال و اقتصاد شهرهای برخوردار تحول خوبی 
صورت خواهد پذيرفت. مهندس حس��ينی با تأكيد بر 
توانمندس��ازی و پويايی شركت با برخورداری از نظرات 
ارزشمند همكاران و انتقادات سازنده تصريح كرد: به ۳ 
پيشنهاد برتر برای بهبود عملكرد شركت هزينه سفر به 
مش��هد مقدس اهداء خواهد ش��د و همكاران پيشنهاد 
 دهنده ب��ه همراه خانواده به اين س��فر معن��وی اعزام 
می گردند. مديرعامل آبفای گيالن همچنين بر حضور 

پرشور همكاران در عرصه انتخابات تأكيد نمود. 

بوش�هر- خبرنگار فرصت ام�روز- مدير عامل 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر 
گفت: با راه اندازی ايستگاه مركزی اتوبوس های درون 
شهری در ميدان شهيد مطهری زمان انتظار شهروندان 
بوشهری در ايس��تگاه های اتوبوس از ۲۰ به ۱۰ دقيقه 
كاهش يافت. به گزارش روابط عمومی ش��هرداری بندر 
بوشهر، مسعود علی توسلی افزود: راه اندازی اين ايستگاه 
در ميدان مطهری كه پيش از اين در خيابان ش��هدای 

شهر بوشهر اس��تقرار داش��ت با هدف خدمات رسانی 
مطلوب به شهروندان مناطق جنوبی توسط ناوگان حمل 
و نقل اتوبوسرانی بوشهر و تسريع در روند خدمات رسانی 
 ب��ه مس��افران انج��ام ش��ده اس��ت. وی بيان ك��رد: با 
راه اندازی اين ايستگاه شهروندانی كه قصد جابه جايی 
به مناطق جنوبی و بالعكس را دارند می توانند از ايستگاه 
ميدان معلم به مقصد ايستگاه ميدان مطهری رفته و از 
آنجا با اتوبوس های خطوط موردنظر به مقصد مناطق 

جنوبی اعزام ش��وند. توسلی گفت: هم اكنون در محور 
ميدان مطهری به سمت ميدان معلم و بالعكس )از مسير 
خيابان های شهيد مطهری و امام خمينی( ۶ دستگاه 
اتوبوس و در مس��ير طالقانی س��ه دستگاه اتوبوس كار 
خدمات رسانی رسانی به شهروندان را انجام می دهند. 
وی ادامه داد: با پيگيری های صورت گرفته مجوز خريد 
چهار دستگاه اتوبوس جديد نيز از شورای اسالمی شهر 
بوشهر گرفته ايم كه اين اتوبوس ها با تسهيالتی كه از 

پست بانك دريافت شده خريداری خواهد شد.
 مدير عامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری 
بندر بوش��هر اضافه كرد: دريافت تسهيالت پست بانك 
ب��رای خريد اتوبوس از طريق س��ازمان ش��هرداری ها 
و دهي��اری ها ق��رارداد آن برای كالن ش��هرها و مراكز 
استانها منعقد شده كه اين تس��هيالت بدون سود و با 
هدف نوسازی ناوگان اتوبوس های دورن شهری صورت 

می گيرد.

بازديد كارشناس اوپك از شركت پااليش نفت اصفهان 

حدود 29 میلیارد تومان اعتبار برای احداث و تکمیل واحدهای آسیب ديده سیل مورد نیاز است

حمل  تجهیزات  مورد نیاز  طرح توسعه پااليشگاه آبادان از طريق مجتمع بندری امام خمینی)ره(

ديدار مدير مخابرات منطقه آذربايجان غربي با فرزندان شهید و جانبازان شاغل در مخابرات منطقه آذربايجان غربي

معاون برنامه ریزی آب مازندران :

با احداث سد ها در مازندران 300 هزار تن به تولید برنج اضافه خواهد شد 

نماینده  مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی:

پس از دو دهه تجربه پارلمان شهری، مردم بايد بدانند به چه كسی رای می دهند 

راه اندازی و بهره برداری از سامانه مدرن 1522 و 122 همزمان با عیدسعید فطر

انتظار شهروندان بوشهری در ايستگاه های اتوبوس كاهش يافت

اخبار

برگزاری جشن متمرکز میالد امام زمان و 
حضرت علی اکبر درشرکت آبفار گلستان

گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز - به مناس��بت ميالد امام زمان 
)عج( و ميالد حضرت علی اكبر )ع( و روز جوان، از جوانان نمونه شركت 
آب و فاضالب روس��تايی استان گلستان تجليل شد. به گزارش روابط 
عمومی شركت آب و فاضالب روستايی استان گلستان، اين مراسم  با 
حضور اعضای هيات مديره، معاونين وكليه كاركنان  در نمازخانه  شركت 
برگزار شد.بر اساس اين گزارش جشن ضيافت روز جوان و ميالد حضرت 
امام زمان )عج( مزين به مداحی توسط يكی از مداحان اهل بيت شد و 
در خاتمه اين مراس��م نيز  به نمايندگی، از چهار جوان نمونه شرك  با 
اهدای لوح تقدير و جوايز نفيس تجليل ش��د.گفتنی است آقايان جواد 
مقدم و ابوذر پاس��ندی و خانم ها ضيائی فر و تمسكنی زاهدی جوانان 

نمونه در شركت آب و فاضالب روستايی استان گلستان انتخاب شدند.

دیدار فرمانده و اعضای شورای پایگاه 
بسیج امام سجاد)ع( آبفای گلستان با 

خانواده معظم شهدا
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش پايگاه خبری شركت 
آب وفاضالب استان گلستان فرمانده پايگاه بسيج امام سجاد)ع( درديداربا 
خانواده های معظم شهدای اين شركت ، گفت: مردم ايران قدردان ايثار 
و فداكاری ش��هدا و خانواده های معزز آنان هس��تند و می دانند اگر اين 
ايثارها نبود كشور و انقالب حفظ نمی شد.مهندس سيد منصور هاشمی 
با تجليل از صبر، ايثار و فداكاری های خانواده معظم شهيدان، جانبازان 
و ايثارگران گفت: خانواده ش��هدا، فرزندان برومند خود را در زمانی كه 
كشور به آنها نياز داشت در راه اسالم و انقالب تقديم كردند و اين اجری 
بی پايان در نزد خدای متعال خواهد داش��ت.وی ضمن بزرگداشت ياد 
و خاطره شهدای هشت س��ال دفاع مقدس گفت: خانواده های شهدا با 
تقديم عزيزان خويش در راه احيای اسالم و قرآن عزت آفريدند و امروز 
ايش��ان وارثان خون های پاك شهدا و ادامه دهندگان راه شهدا هستند.

فرمانده پايگاه بسيج امام س��جاد)ع( ادامه داد: اين خانواده ها در دامان 
خويش فرزندانی را پرورش دادند كه سربازان اسالم شدند و در راه رضای 
حق تعالی و اعتالی كلمه اهلل، اس��ماعيل های خويش را تقديم كردند 
و امروز نيز س��ربلند و مفتخر به اين ش��هادت ها هستند.مهندس سيد 
منصور هاش��می اضافه كرد: ديدار با اين عزيزان موجب تقويت روحيه 
خدمت رسانی در مس��ئوالن و موجب زنده نگه داشتن فرهنگ ايثار و 
ش��هادت در جامعه است.وی در اين ديدار كه به مناسبت هفتم اسفند 
روز ش��هدا انجام می ش��د يادآوری كرد حماسه های شهيدان گرانقدر 
انقالب اسالمی و ۸ سال دفاع مقدس پيشرفت اقتدار و امنيت موجود 
در كشور را مرهون دالوری شهيدان دانست.درپايان فرمانده پايگاه بسيج 
امام سجاد)ع( شركت آبفای گلستان از مقام صبر و ايثار و ايستادگی اين 
خانواده  ها با اهدا لوح تقديرو هدايای نفيس به رسم يادبود  برآرمان های 

شهدا تجليل كرد.

مراسم جشن سومین سالروز اجرای 
طرح تحول نظام سالمت در مازندران

س�اری – دهقان - دكتر قاسم جان بابايی 
رييس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی 
درمانی مازندران در مراسم جشن سومين سالروز 
اج��رای طرح تحول نظام س��المت در مازندران 
گف��ت : به جرات می توان گفت كه در اين س��ه 

س��ال كارهاي اساس��ي و زير بنايي فراواني در حوزه سالمت در استان 
مازندران صورت گرفته است. دكتر جان بابايی گفت: اقدامات انجام گرفته 
در بعضی از حوزه های بهداشت و درمان سراسر استان حتی بيش از دو 
دهه گذشته بوده است. دكتر جان بابايی با تشريح بسته كاهش ميزان 
پرداخت��ی هزينه های درمان بيماران از ۳۷ درصد به ۳ درصد از جيب 
مردم گفت: با اجرای اين بسته ، افزايش ۸۰ درصدي رضايتمندي مردم 
را در پيش داشته است . رييس دانشگاه علوم پزشكی مازندران احداث 
و راه اندازی اولين مركز جامع سرطان مازندران با ارائه خدمات شيمی 
درمانی ، مركز پيوند مغز استخوان و راديوتراپي در دولت تدبير و اميد 
را جزو خدمات ممتاز بس��ته هاي تحول عنوان كرد و گفت : ساخت 4 
بخش تش��خيصي و درمان سرطان در استان مازندران در حال تكميل 
است. دكتر قاسم جان بابايی گفت: در حوزه درمانی  ساخت ۱4 كلنيك 
ويژه تخصصی  و فوق تخصصی و در بخش تخت های بس��تری شاهد 
افزايش بيش از ۱۲۵۰ تخت بيمارس��تاني و بي��ش از ۲۰۰ تخت ويژه 
ICU و CCU در اس��تان مازندران هس��تيم .وی خاطرنشان كرد: از 
زمان اجرای بس��ته های تحول تخت های دياليز در اس��تان افزايش ۲ 
برابری داش��ته و ساخت مراكز جامع دياليز در سطح استان هم اكنون 

در دست اقدام است .

با حضور معاون سیاسی استانداری تهران 
همایش شوراها در شهرستان قدس 

برگزار شد
محبوب�ه   - ش�هرقدس 
همايش شوراهای  ابوالقاس�می - 
اس��المی ش��هر و روس��تا با حضور 
چاووشی معاون سياسی استانداری 
تهران،سيد مهدی محمدی فرماندار 

شهرس��تان و معاونين،رييس و اعضای ش��ورای اسالمی شهر،شهردار 
قدس،ائمه جماعات و روحانيت معزز،خانواده های معظم شهدا،جانبازان 
و ايثارگران ،ساير مسئولين ادارات و نهادها ی شهرستان  و اقشار مختلف 
مردم  روز شنبه  در محل آمفی تئاتر باغ ملی برگزار شد. معاون سياسی 
استاندار تهران در اين همايش اظهار داشت : ۲9 ارديبهشت ماه امسال 
نيز برگ زرين ديگری در تاريخ   اين انقالب رقم خواهد خورد چرا كه  
با حضور گسترده اقشار مختلف مردم انقالبی و هميشه در صحنه ايران 
اسالمی در پای صندوق های اخذ رای زمام امور را به فردی شايسته و 
اصلح خواهيم سپرد. دكتر چاووشی افزود : انقالب اسالمی ايران برگرفته 
شده از تعاليم دينی است، كشور ما ايران تنها كشوری است كه  متعلق 
به اهل بيت)ع( است و مردم ما با آرامش زندگی ميكنند  ولی عده ای 

ناراحتند و  نميتوا نند اين فضا را تحمل كنند.

برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات قرآن و 
نهج البالغه در شرکت گاز استان مرکزی

اراک- خبرن�گار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��ركت 
گاز اس��تان مركزی،مرحله مقدماتی دهمين دوره مسابقات قرآن كريم و 
نهج البالغه ويژه كاركنان و همسران كاركنان شركت گاز استان مركزی 
با حضور مديرعامل و روسای واحدهای ستادی اين شركت و ناظر اعزامی 
شركت ملی گاز ايران در شهر اراك برگزار گرديد.  بر پايه اين گزارش رضا 
طراوتی رييس روابط عمومی شركت گاز استان مركزی در اين خصوص 
 گفت:اين مس��ابقات پس از تالوت آيات نورانی قرآن مجيد توسط قاری 
بين المللی قران كريم وعرض خيرمقدم به حاضرين در سالن آغاز گرديد.

وی همچني��ن آمار ثبت نام كنندگان اين دوره از مس��ابقات را ۳۸۳ نفر 
برش��مرد و دراين رابطه گفت:بحمداهلل با افزايش ۱۸ درصدی ش��ركت 
كنندگان نسبت به سال گذشته اين مسابقات در ۱۰ رشته صحيح خوانی 
،قرائت تحقيق ،قرائت ترتيل ،حفظ تخصصی ،حفظ موضوعی،حفظ عمومی 
اذان،مفاهيم قرآن،مفاهيم نه��ج البالغه و ترجمه قرآن كريم در قالب دو 
گروه كاركنان و همسران كاركنان برگزار و نفرات اول هر رشته به مرحله 

سراسری كه در يكی از استانهای كشور برگزار می گردد راه می يابند.

اخبار

عفیفی پور خبر داد
رونق عملیات کانتینری در بندر شهید 

رجایی طی ماه نخست سال 96
خبرن�گار  بندرعب�اس- 
فرصت امروز - مديركل بنادر 
و دريانوردی هرمزگان و مدير 
منطق��ه ويژه اقتص��ادی بندر 
ش��هيد رجاي��ی از افزايش ۶۱ 
درصدی حجم جابجايی كانتينر در بزرگترين بندر تجاری كش��ور طی 
نخس��تين ماه سال جاري خبر داد.  به گزارش خبرنگار واحد اطالعات 
و اخب��ار روابط عمومی اداره كل بنادر و دريانوردی هرمزگان، "اله مراد 
عفيفي پور" با ارايه گزارشی از عملكرد يك ماهه بندر شهيد رجايی طی 
فروردين س��ال 9۶، اظهار داشت: طی اين مدت، در مجموع ۶ ميليون 
و ۲۳۵ هزار و ۸۵۳ تن كاالی نفتی و غير نفتی در بندر ش��هيد رجايی 
تخليه و بارگيری ش��د كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶ 
درصدی داشته است . وی افزود: سهم عمده عمليات صورت گرفته در 
اين بندر با رقم 4 ميليون و ۲۵۷ هزار و ۱۲9 تن مربوط به كاالهای غير 
نفتی كه رشد ۲4 درصدی در اين بخش را شاهد بوديم و يك ميليون 

و 9۷۸ هزار و ۷۲4 تن فرآورده های نفتی نيز تخليه و بارگيری شد.
عفيفي پ��ور در ادامه ميزان صادرات كاالهای غيرنفتی در بزرگترين 
بندر تجاری ايران را ۲ ميليون و 4۲۰ هزار و ۱۳۰ تن عنوان كرد و گفت: 
اين رقم در مقايس��ه با مدت مشابه سال گذشته افزايش يك درصدی 
داش��ته اس��ت. مديركل بنادر و دريانوردی هرمزگان از ترانزيت بالغ بر 
۵۱9 هزار تن كاالی غيرنفتی طی فروردين ماه سال جاری  و رشد 4۰ 
درصدی اين بخش از فعاليت های بندری سخن به ميان آورد و گفت: 
طی اين مدت، كابوتاژ يكهزار و ۷9۲ تن و همچنين واردات ۸۶۵ هزار و 

۲۷۸ از اينگونه كاالها در بندر شهيد رجايی به ثبت رسيد.
عفيف��ي پ��ور اضافه كرد: طی مدت ياد ش��ده و در راس��تای تبديل 
بندر ش��هيد رجايی به يك بندر كانونی، ۲۷۳ ه��زار و ۶۶۲ تن كاالی 
غيرنفتی نيز از طريق خطوط كش��تيرانی فيدری به بنادر ديگر كشور 
ترانشيپ شد كه نسبت به سال گذشته رش��د ۲۷۳ درصدي را شاهد 
بوديم. مدير منطقه ويژه اقتصادی بندر شهيد رجايی در بخش ديگری از 
 سخنان خود گفت: از ابتدای سال جاری تاكنون، ۵۶۵ هزار و 9۳۱ تن 
فرآورده های نفتی به خارج از كش��ور صادر، يك ميليون و ۱۶۷ هزار و 
۷۸۸ ت��ن از اينگونه كاالها، كابوت��اژ و بالغ بر ۲4۵ هزارتن نيز از طريق 

اين بندر وارد شد.
اين مقام مسئول از تخليه و بارگيری ۲۱۷ هزار و TEU 879 كانتينر 
در بزرگترين بندر كانتينری كش��ور سخن به ميان آورد و خاطرنشان 
كرد: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگير ۶۱ 
درصدی داشته است. وی اضافه كرد: حجم عمليات صورت گرفته طی 
اين مدت به ترتيب شامل ۱49 هزار و TEU 444 كانتينر پر و ۶۸ هزار 

و TEU  435 كانتنير خالی بوده است.
عفيف��ی پور در پايان به پهلوگيری ۲9۵ فروند انواع ش��ناور طی ماه 
نخس��ت سال 9۶ اشاره كرد و گفت:  ۲۵4 فروند از اين شناورها، باالي 

هزار تن و 4۱ فروند نيز زير هزار تن وزن داشته است.

بازدید مدیرکل امور مالیاتی استان از 
شرکت شمس آذر 

 قزوین - مس�عود زارع -در ادامه سلس��له 
بازديده��ای مدي��ركل ام��ور مالياتی اس��تان از 
واحده��ای توليدی و با ه��دف حمايت از بخش 
توليد و اشتغال، پوراميدی از شركت شمس آذر 
توليد كننده آرد و ماكارونی بازديد به عمل آورد. 
به گزارش روابط عمومی امور مالياتی استان، در اين بازديد پوراميدی با 
تاكيد بر ضرورت حمايت از بخش توليد و واحدهای توليدی گفت: هدف 
ما رفع موانع توليد و استفاده حداكثری از توان واحدهای توليدی جهت 
ايجاد اشتغال و ارزش افزوده است. پوراميدی رضايت موديان از دستگاه 
مالياتی را مهمترين سرمايه نظام مالياتی دانست و گفت: ما حفظ شأن 
و كرام��ت موديان را مقدم بر هر امری می دانيم و با مجموعه اقداماتی 
كه در اين حوزه انجام داده ايم توانسته ايم نظرمساعدت موديان نسبت 
به اداره مالياتی را جلب كنيم. وی با اشاره به استراتژيك بوده محصول 
توليدی اين شركت از حيث تامين امنيت غذايی و با توجه به اينكه نان 
قوت غالب اكثريت جامعه است، ضرورت توجه ويژه به صنايع فعال در 

اين حوزه را تاكيد نمود.

مدیر تجاری و امور مشتریان مخابرات منطقه مرکزی 
خبرداد

اجرای طرح اتصال فیبر نوری برای 20 هزار 
مشترک تا پایان امسال در استان مرکزی

اراک - خبرنگار فرصت امروز - مدير تجاری و امور مشتريان 
مخاب��رات منطقه مركزی از اجرای طرح اتصال فيبرنوری در اين 
اس��تان برای ۲۰ هزار مش��ترك خانگی، اداری و تجاری تا پايان 
امسال خبر داد. عليرضا فرهادی گفت: طرح اتصال فيبر نوری در 
استان مركزی و كالنشهر اراك از اواخر سال گذشته آغاز شده و تا 
 پايان امسال ۲۰ هزار مشترك خانگی، اداری و تجاری از اين طرح 
بهره مند خواهند ش��د. وی بيان كرد: از تعداد ۲۰ هزار مشترك 
خانگی، اداری و تجاری ۱۵ هزار نفر در اراك و۵ هزار نفر در ساير 
نقاط اس��تان مركزی قرار دارند كه با اس��تفاده از خدمات اتصال 
ب��ه فيبر نوری به راحتی و با هزينه بس��يار كمت��ری از اينترنت 
پرس��رعت بهره برداری می ش��ود.  فرهادی تاكيد كرد: مشترك 
با س��رعت بس��يار باال كه فعال تا ۱۰۰ مگابيت آن آزمايش شده 
است می تواند دسترسی بسيار سريع وآسان به كليه اطالعات كه 
مورد نياز در شبكه است داشته باشد. اين اطالعات مورد نياز می 
تواند آموزشی ، علمی ، تفريحی ، موسيقی فيلم يا هرچيز مشابه 
ديگری باش��د. مدير تجاری و امور مش��تريان مخابرات اس��تان 
مرك��زی ادامه داد: اين پروژه با توجه به همراه داش��تن افزايش 
س��رعت ارتباطات اينترنتی در س��ال های گذش��ته م��ورد توجه 
مس��ئوالن وزارت ارتباطات قرار گرفته و توسط شركت مخابرات 
ايران افتتاح شده كه در استان ها نيز اين مهم با جديت در حال 
انجام اس��ت. فرهادی اف��زود: طرح اتصال فيبر ن��وری به منازل 
مش��تركين يا )FTTH( از سال گذش��ته به صورت جدی جزو 
كارها و برنامه های اس��تان های مختلف قرار گرفته و فاز اول آن 
از نظر زيرساخت و تحويل فيبر به تعدادی از مشتركين به پايان 
رس��يده كه تا پايان س��ال تعداد زيادی از مشتركين از اين مهم 
برخوردار می شوند. وی اظهار كرد: در اجرای اين طرح اولويت با 
واحده��ا و مجتمع هايی با تراكم جمعيت باال بوده اين در حالی 
است كه مخابرات كشور و به تبع آن استان های مختلف در يك 
برنامه ۵ ساله تحت عنوان رهنگاشت شركت مخابرات از سيستم 
اس��تفاده از سيم كش��ی جدا و به فيبر نوری وصل خواهند شد. 
مدير تجاری و امور مش��تريان مخابرات استان مركزی گفت: اين 
شركت تا سال ۱4۰۰ به يك شركت تمام آی  تی تبديل می شود 
و تحت عنوان يك ش��ركت فيكس موباي��ل كمپانی خدماتی از 
جمله صوت يا مكالمه، تصوير، ديتا و موارد مشابه را به مشتركان 
خود ارائه خواهد داد. فرهادی بيان كرد: افزايش سرعت، كاهش 
همش��نوايی و مشكالتی كه قبال وجود داش��ت از مزايای مهم و 
ارزش��مند اين طرح اس��ت همچنين طرح اتصال فيبر نوری كه 
سرعت ارتباط را در حد چش��مگيری افزايش می دهد هم اكنون 
در كشورهای مختلف دنيا انجام شده و اميدواريم تا سال ۱4۰۰ 

اين مهم در كشور ما نيز محقق شود.
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جمعی از مدیران ارشد رنو در حالی میهمان 
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران 
)ایدرو( هس��تند که احتمال م��ی رود با نهایی 
ش��دن مذاکرات می��ان طرفین )رن��و و ایدرو( 
باالخره قرارداد همکاری مشترک آنها تا پایان 

هفته جاری امضا شود. 
بر این اساس، هیاتی عالی رتبه از رنو که دو تن 
از آنها جزو معاونان ارشد این خودروساز فرانسوی 
به شمار می روند، از فردا به مدت سه روز میهمان 
س��ازمان گس��ترش و وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت خواهند بود تا با نشستن پای میز مذاکره، 
باقیمانده اختالف نظرها را برطرف کرده و قرارداد 

همکاری مشترک شان را امضا کنند. 
فین��ال مذاکرات رن��و و ایدرو ام��ا در حالی 
از ام��روز آغاز می ش��ود که ای��ن دو در مهرماه 
س��ال گذش��ته تفاهم نامه همکاری مش��ترک 
ب��ا یکدیگر امضا کرده و بنا ش��د پس از انجام 
مذاکرات نهایی و رفع موانع و اختالف نظرهای 
موج��ود، آن را ب��ه ق��راردادی رس��می تبدیل 
کنند. ای��ن تفاهم نامه که به ط��ور ناگهانی در 
حاشیه نمایش��گاه خودروی پاریس امضا شد، 
بهت خودروس��ازان داخلی را به دنبال داشت، 
چه آنکه آنها نیز خواس��تار همکاری مش��ترک 
با رنو بوده و قصد داش��تند ب��ا توجه به فضای 

مثب��ت ایجاد ش��ده پس از توافق هس��ته ای و 
برجام، مش��ارکتی جدید را با این خودروس��از 
معتبر اروپایی آغاز کنند.  هرچه بود، س��ازمان 
گس��ترش پیشدس��تی کرد و به واسطه امضای 
تفاهم نام��ه هم��کاری مش��ترک با رن��و، عمال 
خودروس��ازان داخلی را در این ماجرا کنار زد. 
تفاهم نامه موردنظر اما اگرچه بنا بود به فاصله 
نس��بتا کوتاهی تبدیل به قرارداد ش��ود، با این 
حال برخی مس��ائل حاش��یه ای و موانع خاص، 

اجازه رخ دادن این اتفاق را نداد. 
ط��ی حدودا هش��ت ماه��ی ک��ه از امضای 
تفاهم نامه ایدرو و رنو می گذرد، چند بازه زمانی 
برای تبدیل آن به قرارداد، از س��وی س��ازمان 
گسترش اعالم شد، با این حال ارتباط دو طرف 
کماکان در حد تفاهم نام��ه باقی مانده و هنوز 
قراردادی به امضا نرس��یده است. با وجود آنکه 
رنو و سازمان گسترش تقریبا هیچ گاه به صورت 
رس��می از اختالف نظر های ش��ان در ق��رارداد 
همکاری مش��ترک خ��ود پرده برنداش��تند، با 
این ح��ال گمانه زنی های زی��ادی در این مورد 
به خصوص در رسانه های داخلی و همچنین از 
سوی کارشناسان، مطرح ش��د. بر این اساس، 
از مس��ائل مختلف��ی به عن��وان موان��ع تبدیل 
تفاهم نام��ه موردنظر به قرارداد نام برده ش��د، 

ک��ه از جمله مهم ترین آنه��ا می توان به »حل 
نش��دن برخی اختالف نظرها میان ایدرو و رنو 
بر سر مس��ائلی از قبیل داخلی سازی، صادرات 
و اح��داث مرکز طراحی در ایران«،  »انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در آمریکا و ای��ران« و البته 
»مخالفت چراغ خاموش خودروس��ازان داخلی 
و بخش��ی از بدن��ه وزارت صنعت ب��ا همکاری 

مشترک رنو و ایدرو« اشاره کرد. 
در ای��ن بی��ن، گفته می ش��ود ای��درو و رنو 
نتوانس��تند به فاصله کوتاهی پ��س از امضای 
تفاهم نامه، مس��ائل باقیمانده فی مابین را حل 
و فص��ل کنند و در نتیج��ه، مذاکرات طوالنی 
ش��د و طرفین موفق به امضای قرارداد نشدند. 
از جمله چالش های مهمی که بین ایدرو و رنو 
وجود داشته و گفته می ش��ود بیشتر آنها حل 
شده اس��ت، می توان به الزامات وزارت صنعت 
مبنی  بر س��اخت داخل حداقل 40درصدی در 
ش��روع تولید، صادرات 30درصدی و همچنین 
احداث مرکز تحقیق و توسعه )R&D( رنو در 
ایران اش��اره کرد. گفته می ش��ود در این بین، 
دو ط��رف وقت زیادی برای مورد س��وم یعنی 
»احداث مرکز تحقیق و توسعه )R&D( رنو« 
ص��رف کرده و این موضوع یکی از عوامل طول 

کشیدن مذاکرات بوده است. 

اما چالش بزرگ دیگ��ر میان ایدرو و رنو، به 
مخالف��ت چراغ خاموش خودروس��ازان داخلی 
و همچنی��ن بخش��ی از بدن��ه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با نهایی ش��دن مش��ارکت این 
دو برمی گردد. بر این اس��اس، رنو در شرایطی 
به واس��طه همکاری مش��ترک با ایدرو، خود را 
برای حضور گسترده تر در بازار خودروی ایران 
آم��اده می کند که یکی از برنامه های اصلی این 
شرکت، تولید، فروش و خدمات پس از فروش 
مس��تقل در خودروس��ازی و بازار ایران است. 
آن طور که رنویی ها اعالم کرده اند، این شرکت 
برنامه ای بلندم��دت را برای بازار ایران در نظر 
گرفته و طی آن قرار اس��ت 25 محصول جدید 
را تولید و در اختیار مشتریان داخلی قرار دهد. 
با این حس��اب، حضور مستقل رنو در ایران به 
معن��ای تولید و ف��روش و ارائه خدمات پس از 
فروش مختص این ش��رکت بوده و خودروساز 
فرانس��وی قصد دارد از این راه رقابتی نزدیک 
و س��نگین را با غول های جاده مخصوص آغاز 
کند. این تصمیم خودروس��از فرانس��وی از آن 
جهت اس��ت که ایران خودرو و سایپا طی چند 
سال گذشته نتوانسته اند عملکرد چندان قابل 
قبولی در تولید و عرضه محصوالت رنو از خود 

به جا بگذارند. 

 »مذاکرات رنو« به مرحله پایانی رسید

با آغاز هم��کاری ۱0جانب��ه بین المللی بین 
پنج ش��رکت اروپایی و آس��یایی و پنج نهاد و 
ش��رکت ایرانی گام نهایی دول��ت تدبیر و امید 

برای خودروساز شدن ایران برداشته شد. 
به گزارش ایس��نا، عمر صنعت خودروسازی 
در ایران به حدود 50 سال می رسد اما با وجود 
این سابقه طوالنی ایران هنوز به معنای واقعی 
کلمه خودروساز نشده و به دانش فنی طراحی 
و تولید پلتفرم خودرو به عنوان زیربنای صنعت 

خودروسازی، دست نیافته است.  
به دلیل عدم دس��تیابی به ت��وان طراحی و 
تولی��د پلتفرم ه��ای جدید و ب��ه روز خودرو در 
ایران است که تنوع خودروهای تولیدی با برند 
داخلی پایین بوده و کیفیت برخی خودروهای 
داخلی نتوانس��ته رضای��ت مصرف کنندگان را 

جلب کند. 
این نقیصه در دولت تدبیر و امید شناس��ایی 
ش��ده و پ��س از زمینه س��ازی های الزم برای 
جب��ران افت ش��دید تولید خ��ودرو در دوران 
تحریم، ش��رایط برای برداش��تن گام نهایی در 

این صنعت مهیا شد. 
در این زمینه هفته گذشته با مدیریت دولت 
تدبی��ر و امید ق��رارداد و تفاهم نام��ه ۱0جانبه 
بین الملل��ی طراحی و تولید نخس��تین پلتفرم 
خودرو در ایران در کنسرس��یومی با مشارکت 
پنج نهاد و ش��رکت ایرانی و پنج شرکت معتبر 

اروپایی و آسیایی منعقد شد. 
طبق این قرارداد ک��ه بین ۱0 طرف داخلی 
و خارج��ی حاضر در این کنسرس��یوم به امضا 
رسید یک پلت فرم خودرو براساس جدیدترین 
تکنولوژی روز جهان با مالکیت ایران طراحی و 

تولید خواهد شد. 
پلتفرم زیربنا و پایه ای است که خودرو روی 

آن س��اخته می ش��ود و به طور کل��ی مجموعه 
زیربندی و جلوبندی، مجموعه شاسی، سیستم 
تعلی��ق، موت��ور و اکس��ل و مح��ل قرارگیری 

پیشرانه خودرو را شامل می شود. 
درواق��ع خودروس��ازی که بتوان��د به دانش 
طراحی و تولید مس��تقل پلتفرم خودرو دست 
یابد به معنای واقعی کلمه خودروس��از شده و 

می تواند روی پلتفرم طراحی شده خودروهای 
مختلف و متنوعی تولید و عرضه کند. 

در ای��ن زمینه براس��اس ق��رارداد منعقده، 
نخس��تین پلتفرم خودروی ای��ران ظرف دو و 
نیم س��ال آینده به تولید رسیده و با استفاده از 
آن ظرف ۱0 س��ال 23 مدل خودروی مختلف 
در کالس های س��دان، شاسی بلند، هیبریدی و 

برقی تولید و عرضه خواهد شد. 
با اس��تفاده از این پلتفرم خودروسازی ایران 
برای نخس��تین بار وارد فرآیند طراحی و تولید 

خودروهای برقی و هیبریدی خواهد شد. 
در کنسرس��یوم بین المللی تش��کیل ش��ده 
برای طراحی و تولید نخس��تین پلتفرم خودرو 
اروپای��ی و آس��یایی  ای��ران ش��رکت های  در 
 بنتلر آلم��ان، پانچ بلژیک، هیون��دای پاورتک 
ک��ره جنوبی، ماهل��ه آلمان و پینی��ن فارینای 

ایتالیا حضور دارند. 
دانش��گاه  ایران خ��ودرو،  صنعت��ی  گ��روه 
صنعتی امیرکبیر، دانش��گاه صنعتی ش��ریف، 
معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 
انجمن قطعه س��ازان نیز طرف ه��ای ایرانی این 

کنسرسیوم هستند. 
به نظر می رسد دولت تدبیر و امید در آستانه 
پای��ان دوره اول فعالیت خ��ود در حال تحقق 
وعده داده ش��ده در ش��روع فعالیت این دولت 

مبنی بر »خودروساز شدن ایران« است. 

عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
ش��ورای اس��المی معتقد اس��ت که دولت در 
چند س��ال اخیر در حوزه های مختلف از جمله 
صنعت خ��ودرو موفقیت های بس��یار خوبی را 

کسب کرده است. 
غ��الم محم��د زارع��ی در گفت وگ��و با خبر 
خودرو اظهار داشت: در صورتی که مقایسه ای 
بین آم��ار تولید، کیفیت و تن��وع خودروها در 
قبل و بعد از دولت یازدهم صورت گیرد، حاکی 
از آن است که این دولت به نوعی به خواسته ها 

و مطالب��ات م��ردم نزدیک تر ب��وده و این خود 
موفقیت بزرگی برای دول��ت، وزارت صنعت و 

معدن و شرکت های خودروساز است. 
وی تصری��ح کرد: امید اس��ت ای��ن روند در 
دول��ت بعدی نی��ز به نحوی ادام��ه یابد که در 
آین��ده نزدیک صنع��ت خودروی ای��ران یکی 
از صادرکنن��دگان و تولید کنن��دگان برت��ر در 
ب��ازار منطق��ه و جهانی ش��ود و بتواند خود را 
ب��ه تراز کش��ورهای صاحب ن��ام در این عرصه 
نزدیک ت��ر کند.  وی همچنین ب��ه قراردادها و 

تفاهم نامه ه��ای اخیر صنعت خ��ودروی ایران 
با ش��رکت های معتب��ر خارجی اش��اره کرد و 
اظهار داش��ت: بی ش��ک این قراردادها یکی از 
زیرس��اخت های مهم برای توسعه خودروسازی 
ایران اس��ت و می تواند صنعت خودروی ایران 
را ارتق��ا ده��د.  نماین��ده بویر احم��د و دنا در 
مجل��س دهم تاکی��د کرد: بی ش��ک این گونه 
مش��ارکت ها و تشکیل جوینت ونچر ها در حوزه 
خودروس��ازی، صنع��ت خودرو و قطعه س��ازی 
ای��ران را تقویت خواهد ک��رد و قطعا با انتقال 

دانش و فناوری ش��رکت های خارجی به کشور 
و سرمایه گذاری هایی که در این بخش صورت 
می گی��رد می ت��وان به جایگاه واقع��ی خود در 

صنعت خودرو دست یابیم. 
زارعی افزود: بی تردید با طراحی پلتفرم های 
جدی��د و تولید خودروهای متنوع در راس��تای 
هم��کاری مش��ترک ب��ا خودروس��ازان برت��ر 
جهان��ی ضمن تقویت اش��تغال داخل می توان 
محصوالتی باکیفیت و مورد دلخواه مش��تریان 

داخلی را عرضه کرد. 

گام مهم دولت در پاسخ به انتظارات مصرف کنندگان داخلی

راه اندازی NGO خصوصی جهت کنترل کیفی قطعات تولیدی
یک فعال صنعت قطعه س��ازی کشور با اشاره 
به فعالیت قطعه س��ازان بی کیفیت )زیر پله ای( 
گفت: قطعه س��ازان بی کیفیت )زیر پله ای( در 

مسیر صحیحی از تولید قطعات قرار ندارند. 
پیمان یزدان بخش در گفت وگو با خبرخودرو 
افزود: انجمن قطعه سازان ایران برای ساماندهی 
تولیدکنندگان داخلی در راستای جلوگیری از 
فعالیت قطعه سازان بی کیفیت و تولید قطعات 

باکیفیت برنامه های مختلفی را مدنظر دارد. 
وی در ادامه تصریح کرد: انجمن قطعه سازان 
در تالش است تمامی قطعه سازانی را که مدعی 
تولید قطع��ات با کیفیت هس��تند به عضویت 

خود درآورد و به صورت یک NGO خصوصی 
کنترل کیفی قطعات تولیدی را انجام دهد. 

وی اظهار داش��ت: استانداردس��ازی قطعات 
تولی��دی در جلوگیری از فعالیت قطعه س��ازان 
بی کیفی��ت )زیر پل��ه ای( تاثیر بس��زایی دارد، 
بنابراین انجمن قطعه س��ازان ای��ران به دنبال 
تعیین اس��تانداردهای مش��خص برای قطعات 
تولیدی بر حس��ب اس��تانداردهای کیفی مورد 
تایید خودروس��ازان اس��ت و با شناس��نامه دار 
ک��ردن قطع��ات، دس��تیابی به این اه��داف را 
محقق می سازد.  وی خاطرنشان کرد: بسیاری 
از م��ردم از کیفی��ت قطع��ات مصرف��ی اطالع 

چندانی ندارند بنابراین با ساماندهی واحدهای 
قطعه سازی تحت عنوان NGO و شناسنامه دار 
کردن قطعات می  توان مصرف کننده نهایی را از 
کیفیت قطعات مطلع کرد و از این طریق مانع 

فعالیت قطعه سازان بی کیفیت شد. 
این فعال صنعت قطعه س��ازی کش��ور اذعان 
داش��ت: متاس��فانه در ش��رایط کنونی ش��اهد 
واردات قطعات بی کیفیت خارجی از کشورهای 
مختلف هستیم و هیچ گونه نظام کنترل کیفی 
وظیفه نظارت بر س��طح استاندارد این قطعات 
واردات��ی و قاچاقی را برعهده ن��دارد، البته در 
صورتی که نظام کنترل کیفی مش��خصی برای 

جلوگی��ری از واردات قطع��ات بی کیفی��ت در 
نظر گرفته ش��ود، قطعا قطعه س��ازان خارجی 
نیز براس��اس استانداردهای ملی ایران اقدام به 

تولید و واردات قطعات می کنند. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  پای��ان  در  یزدان بخ��ش 
در  قطع��ه  تولیدکنن��دگان  یکپارچه س��ازی 
جلوگی��ری از فعالیت قطعه س��ازان زیر پله ای 
تاثیرگ��ذار اس��ت، اب��راز داش��ت: امیدواری��م 
قطعه سازان داخلی برحس��ب استانداردهای از 
پیش تعیین ش��ده اقدام به تولید قطعات کنند 
و از ای��ن طریق مانع ضرر رس��انی اقتصادی به 

مصرف کننده نهایی شوند. 

ایران باالخره خودروساز می شود

گزارش2

خبر

بنتلی روکش صندلی هایش را از پوست 
قارچ تامین خواهد کرد! 

کارخانه خودروس��ازی بنتلی استراتژی جدیدی برای نشان 
دادن حمای��ت خ��ود از بخ��ش خودروهای س��بز را در پیش 
گرفته است، اما منظور ما ساخت پیشرانه ای برقی یا هیبریدی 
نیس��ت! با وجود اینکه در س��ال های آتی این کمپانی تصمیم 
دارد خودروهای تمام برقی خودش را بسازد ولی به تازگی این 
مسئوالن بنتلی اعالم کرده اند جنس صندلی های داخل کابین 
را از چرم قارچ )پوس��ت قارچ( در نظر خواهند گرفت و این کار 
را برای نشان دادن حمایت از جامعه گیاه خواران و خام خواران 

انجام می دهند. 
سرپرست بخش طراحی خودروهای بنتلی »استفان سیالف« 
در مصاحبه ای با فایننشیال تایمز اعالم کرد که این گزینه تنها 
برای دوس��تداران محیط زیس��ت و خام خواران در نظر گرفته 
خواه��د ش��د. وی در ادامه اعالم کرده که بنتلی قادر نیس��ت 
به مش��تریان وگان )Vegan( محصولی را بفروشد که بیش از 
20 ن��وع چ��رم حیوانی در آن به کار رفته اس��ت. این کمپانی 
با مش��تریانش وگان در ایالت کالیفرنیای آمریکا صحبت کرده 
و آنها درخواس��ت خودرویی را کرده اند که از محصول حیوانی 
در آن اس��تفاده نشده باش��د. این کمپانی می تواند روکش های 
صندلی از مواد پالس��تیکی را بسازد ولی به دلیل خاص بودن 
خودروهای بنتلی، این کمپانی تصمیم گرفته از پوس��ت قارچ 

برای تولید صندلی های چرم استفاده کند. 
هنوز جزییات روند س��اخت روکش های صندلی با پوس��ت 
قارچ مش��خص نشده است یا اینکه چه زمانی این صندلی های 
مخصوص وارد بازار جهانی خواهند شد. مسلم است که در حال 
حاضر مهندس��ان این کمپانی در حال تحقیق روی ساخت و 

طراحی این نوع صندلی ها هستند. 
وی در ادام��ه صحبت هایش ادامه داد: مش��تریان داخل این 
خودروهای لوکس حس متفاوتی خواهند داش��ت و به احتمال 
زی��اد بنتلی از چرم ه��ای پروتئینی، چرم قارچ��ی یا موادی از 
عروس دریایی را برای ساخت صندلی ها و تزیینات داخل کابین 
به کار خواهد برد. یکی دیگر از ایده های جالب و جدید متعلق 
به کارخانه آمریکایی فورد است که این کمپانی در نظر دارد با 
اس��تفاده از درخت بامبو و ترکیب پالستیک داخل خودروها را 
تزیین کند که مقاومتی بیشتر از چوب، آجر یا بتون دارد. بامبو 
یکی از محصوالت طبیعی اس��ت که قیمت ارزان��ی دارد و به 

سرعت در طی دو تا پنج سال رشد می کند. 
به عالوه اواخر س��ال گذش��ته میالدی یکی از فعاالن حقوق 
حیوانات در نامه ای به مدیرعامل کارخانه جنرال موتورز »ماری 
بارا« درخواست استفاده از مواد طبیعی را برای شورولت بولت و 
ولت داده بود. این دو خودروی مذکور خودروهای برقی هستند 

که بسیاری از افراد وگان به دنبال خرید آنها هستند. 

سراتو و ساندروی سایپا 4 ستاره کیفی 
دریافت کردند

دو محصول س��راتو و س��اندرو از گروه خودرو سازی سایپا 
در رده ه��ای قیمت��ی 25 ال��ی 50 و 75 ال��ی ۱00 میلیون 
تومان با کسب 4 ستاره کیفی به عنوان محصوالت باکیفیت 
گروه خودرو سازی س��ایپا براساس جدول اعالمی از سازمان 

بازرسی کیفیت و استاندارد ایران معرفی شدند. 
در فروردین ماه 96 محصوالت گروه خودرو س��ازی س��ایپا 
در دو رده قیمت��ی 25 ت��ا 50 و 75 الی ۱00میلیون تومان 
 با کس��ب 3 و 4 س��تاره کیفی در جایگاه مناس��ب تولیدات 

با کیفیت قرار گرفتند. 
براس��اس این گزارش در رده قیمت��ی 25 الی50میلیون 
تومان خودروی رنو س��اندرو با کس��ب 4 س��تاره نسبت به 
س��ایر خودرو های هم قیمت خود پیشتاز است و دو محصول 
پارس تندر و تندر90پارس خودرو با کسب 3 ستاره به عنوان 

خودرو های کیفی معرفی شدند. 
ع��الوه بر این در گزارش ارائه ش��ده خودروی کیا س��راتو 
در رده قیمت��ی 75 الی ۱00 میلیون تومان با کس��ب چهار 
س��تاره کیفی از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از 
هم رده ه��ای قیمتی خود به لحاظ باال بودن کیفیت پیش��ی 

گرفته است. 
 

فروش رنو کولئوس ٢٠١٨ به زودی 
توسط نگین خودرو

ش��رکت نگین خودرو تنها سه ماه پس از رونمایی و فروش 
رن��و کولئوس 20۱7، ب��ه زودی اقدام به ف��روش مدل های 

20۱٨ این کراس اوور بی نظیر می کند. 
در حال��ی  که هن��وز برخی برنده��ای خودرویی، در تب و 
تاب فروش مدل های 20۱6 هس��تند، نگین خودرو تنها سه 
ماه پ��س از رونمایی و فروش رنو کولئوس 20۱7، به زودی 
اق��دام به فروش مدل های 20۱٨ این ک��راس اوور بی نظیر و 

پرطرفدار می کند. 
نیو کولئوس که در بهمن ماه س��ال گذش��ته در نمایشگاه 
بین الملل��ی خودروی تهران رونمایی ش��د، ب��رای رقابت با 
کراس اوورهای مدعی بازار همچون هیوندای سانتافه، نیسان 
ایکس تریل، میتسوبیش��ی اوتلندر و کیا سورنتو پا به میدان 
نهاد و با قیمت گذاری هوشمندانه از سوی شرکت وارد کننده 
و همچنین داشتن ویژگی های منحصربه فرد توانست فروش 

بی سابقه ای را در کشور رقم بزند! 
این خوش قامت فرانس��وی که به »سلطان هندلینگ« نیز 
معروف است، با چنان استقبال گسترده ای از سوی مشتریان 
مواجه ش��ده که در مدت کوتاه عرضه توانسته بازار ایران را 
از لحاظ زمانبندی به چهارمین بازار واردات این محصول در 

دنیا تبدیل کند. 
کولئوس ب��ا طراحی منحصربه فرد و آپش��ن های مناس��ب 
می تواند به جرأت بهترین انتخاب در بازه قیمتی خود باش��د. 
در کنار امکانات فول، طراحی زیبا و قیمت گذاری مناسب، رنو 
کولئوس جدید از خدمات پس از فروش گسترده نگین خودرو 
در سراسر کشور بهره مند است و می تواند خیال مشتریان را از 

تامین قطعات یدکی مورد نیاز کامال آسوده کند. 

خبر

تاثیر انتخابات بر قیمت خودرو
یک کارش��ناس ح��وزه بازاریابی خودرو با بی��ان اینکه بار 
روانی انتخابات ش��رایط کن��د بازار خودروه��ای وارداتی را 
رقم زده اس��ت، گفت: افراد خودرو را یک کاالی سرمایه ای 
می پندارن��د و این موضوع عاملی ش��ده ت��ا در پی انتخابات 
ریاست جمهوری افت دادوستد در بازار خودروهای وارداتی 

رخ دهد. 
محم��د مرتضای��ی در گفت وگو با خبرن��گار خودروکار در 
رابطه با ش��رایط تقاضا و فروش خودروهای وارداتی در چند 
وقت اخیر و تاثیر انتخابات بر آن، گفت: خودرو در ایران یک 
کاالی سرمایه ای به حساب می آید و در محدوده محصوالت 
کمت��ر از 200 میلیون تومان افراد همواره با نگاه به آینده و 

دادوستد راحت، خودرو را انتخاب می کنند. 
 او افزود: بعد از انتخابات به طور معمول شوک قیمتی در 
ب��ازار ارز رخ می دهد و افراد با توجه به روند ایجاد ش��ده در 
پی ش��وک وارده از سرمایه گذاری در بازار خودرو تا حدودی 

عقب نشینی می کنند. 
 ای��ن کارش��ناس بازاریاب��ی خودرو ب��ا بیان اینک��ه افراد 
عالقه مند به س��رمایه گذاری و خرید خودرو در شرایط آرام 
قرار دارند، یادآور ش��د: انتخابات ریاس��ت جمهوری و تعیین 
رئیس جمه��ور تاثیر بر روابط سیاس��ی، بین المللی و رش��د 
صنع��ت دارد که این عوامل در خری��د و تصمیم گیری افراد 

تاثیرگذار است. 
 او با اش��اره به رش��د واردات خودرو در فروردین ماه سال 
ج��اری گفت: ب��ازار خودروه��ای فعلی در ش��رایط فعلی تا 
حدودی کند اس��ت و رونق سال های گذشته در اردیبهشت 
ماه س��ال  جاری تا حدودی افت کرده و با وجود نزدیکی به 
ماه مبارک رمضان پیش بینی بر آن است که بعد از انتخابات 

و ماه های آینده وضعیت بهتر همراه با ثبات رقم بخورد. 
 مرتضایی در پاسخ به این سوال که آیا ایست در انتخاب و 
خرید افراد در ش��رایط فعلی در پی بار روانی انتخابات شکل 
گرفته است، یادآور شد: شرایط فعلی در پی ایجاد بار روانی 
شکل گرفته است، زیرا شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به 
یک ثبات نس��بی رس��یده و تنها این شرایط به دلیل تجربه 

مردم از سال های گذشته رخ داده است. 
 این کارش��ناس ح��وزه بازاریابی خ��ودرو، در انتها گفت: 
انتخاب رئیس جمهور دولت دوازدهم در نهایت تاثیر آنچنانی 
بر روند ارزش گذاری ارز نخواهد داشت و با گذر یک هفته از 
انتخابات ریاست جمهوری شوک قیمتی به فراموشی سپرده 

خواهد شد و ثبات قیمت در بازار حاکم خواهد شد. 
 

سیتروئن پس از ۳۹ سال به ایران 
بازگشت

با حضور مدیران ارش��د شرکت سیتروئن در ایران و انجام 
مذاکرات نهایی، این ش��رکت فرانس��وی فعالیتش را مجددا 

پس از 39 سال به صورت رسمی در ایران آغاز کرد. 
ب��ه گزارش عصر خودرو، ژان کریس��تف کمارد، قائم مقام 
منطق��ه خاورمیان��ه و آفریق��ا و عضو هیات مدیره ش��رکت 
خودروس��ازی PSA و جمعی از مدیران ارش��د س��یتروئن 
ب��ا حض��ور در ایران ب��ا مدیرعام��ل و مدیران ارش��د گروه 
خودروس��ازی س��ایپا نشس��تی برگزار و در خص��وص ادامه 
همکاری ه��ا مذاک��ره کردن��د.  در این نشس��ت دو طرف بر 
ادامه همکاری با س��رعت بیشتر در جهت راه اندازی خطوط 
تولید خودروهای مشترک و آغاز تولید سریع محصوالت در 
سایپای کاشان تاکید کردند.  به این ترتیب با حضور مدیران 
ارشد دو شرکت سیتروئن و سایپا، شرکت سایپا - سیتروئن 
در ایران به صورت رس��می ثبت و به صورت عملیاتی فعالیت 
خود را آغاز کرد.  ع��الوه بر این تمام قراردادهای مورد نیاز 
جوینت ونچر بین دو شریک ایرانی و فرانسوی به امضا رسید 
و اعضای هیات مدیره ش��رکت سایپا-س��یتروئن مشخص و 
معرفی ش��دند.  قرارداد جوینت ونچر بین دو ش��رکت سایپا 
و سیتروئن در پس��ابرجام منعقد شد و روند همکاری از آن 
زم��ان آغاز و س��رانجام با انجام مذاک��رات متعدد، همکاری 

مجدد بین این دو شرکت از سر گرفته شد. 
خودروهای جدید گروه س��ایپا - سیتروئن سال آینده در 
خطوط تولید ش��رکت سایپا کاش��ان تولید و وارد بازارهای 

داخلی و بین المللی خواهد شد.
 

رتبه اعتباری ولوو افزایش یافت
موسسه اعتبارسنجی استاندارد  اند پورز رتبه اعتباری ولوو 
را از BB بهBB+  افزایش داد.  این موسس��ه اعتبارس��نجی 
بین المللی همچنین چش��م انداز ول��وو را از مثبت به باثبات 
ارتق��ا داد. ب��ه این ترتیب ول��وو یک رتبه پایین ت��ر از رتبه 
س��رمایه گذاری قرار گرفت. همچنین موسسه اعتبارسنجی 
مودیز ش��رکت ولوو را در رتبه Ba2 قرار داده است. شرکت 
ول��وو از س��ال 20۱0 که از س��وی ش��رکت چین��ی جیلی 
خریداری ش��د، طرح تحول گس��ترده ای را به اجرا درآورده 
است. این طرح ها موجب شده اند این خودروساز به سوددهی 
پایدار برس��د و یک س��ری رکوردهای فروش ساالنه را ثبت 
کند. تصمیم استاندارد  اند پورز مبنی بر ارتقای رتبه اعتباری 
ولوو، نش��ان دهنده اطمینان این موسس��ه اعتبارس��نجی به 
درستی برنامه ها و طرح های این خودروساز است. پیش بینی 
می شود ولوو در سال جاری میالدی نیز رکورد فروش ساالنه 
را ثب��ت کند. فروش جهان��ی ولوو در دوره ژانویه تا مارس با 
افزای��ش ۱/ 7 درصدی روبه رو ش��ده و به ۱29 هزار و ۱4٨ 

دستگاه رسیده است. 
 

آغاز پیش فروش کیا استینگر در 
کره جنوبی

ب��ه گزارش گ��روه بین الملل، کیا موتورز ب��ه تازگی اعالم 
کرده که پیش فروش کیا اس��تینگر در کره جنوبی آغاز شده 
اس��ت.  به گزارش خبرخودرو، این خودروس��از عالوه بر این 
بیانیه، اطالعات این کوپه چهار در را نیز اعالم کرده است. 

کیا استینگر با سه گزینه موتور 2.0 لیتری توربوی بنزینی، 
3.3 لیتری بای توربوی بنزینی و 2.2 لیتری توربو دیزل در 
کره جنوبی عرضه می ش��ود. همه موتوره��ای این خودرو به 
گیربکس اتوماتیک هشت سرعته متصل می شوند که نیرو را 

به چرخ های عقب یا هر چهار چرخ منتقل می کند. 
موتور 2.0 لیتری توربوش��ارژ بنزینی ای��ن خودرو قدرت 
255 اس��ب بخ��ار و گش��تاور 353.04 نیوتون مت��ر، موتور 
3.3 لیتری تواین توربو بنزینی آن قدرت 370 اس��ب بخار و 
گشتاور 509.95 نیوتون متر و 2.2 لیتری توربوشارژ دیزلی 
آن ق��درت 202 اس��ب بخار و گش��تاور 44۱.3 نیوتون متر 

تولید می کند. 
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س��یدمصطفی هاش��می طبا در نشس��ت خبری دیروز 
خ��ود گف��ت: اینجانب ب��ا توجه ب��ه آماره��ای موجود و 
نظر خواهی ه��ای به عمل آمده، از آنجا که ش��اید به دلیل 
عدم س��ابقه برای گستردگی اطالعات این دیدگاه و شاید 
به دالیل دیگر استقبال از آن را در حد قاطبه ملت شریف 
ایران نمی بینم و در جهت عدم بازگش��ت به شرایط دولت 
نهم و دهم و همچنین تداوم حرکت سازنده دولت یازدهم 
بر آن هستم که رأی خود را به جناب آقای دکتر روحانی 
اختصاص دهم. او در پاسخ به اینکه در این ایام با رقبایش 
دیداری داشته یا نه و آیا انتقاداتش به رییسی و قالیباف را 
در دیدارهای خصوصی منتقل کرده است یا نه؟ گفت: من 
هیچ دیدار خصوصی ای با رقبایم نداشته ام. انتقاداتم را به 
شکل علنی در مناظره  ها به این آقایان گفتم، نه خصوصی. 
وی ادام��ه داد: یک��ی از دوس��تان محترم ب��ا من دیدار 

داشت و درخواست کرد به نفع یکی از نامزدهای اصولگرا 
کناره گیری کنم؛ حتی متنی هم آورده بودند که مخالفت 
کردم. هر کسی با من تماس گرفت و نظرخواهی کرد به او 
گفت��م که به روحانی رأی دهد، اما انصراف نمی دهم چون 
معتقدم انصراف به معنای دست برداشتن از ایده و نظراتم 
است. بنده اعالم کردم به آقای روحانی رأی می دهم چون 
ایشان را برای ادامه حرکت کشور اصلح می دانم و اگر بتوانم 
ایده هایم را در اختیارشان قرار می دهم تا براساس تشخیص 
در مجموعه مدیریتی کشور دنبال کند. هاشمی طبا افزود: 
رئیس جمهور قبلی می گفت من قانون برنامه پنجم را خمیر 
کردم، اگر به خاطر داشته باشید یک نفر در زمان امام گفت 
من قان��ون را قبول ندارم و امام هم گفتند تو چه کس��ی 
هس��تی؟ قانون تو را قبول ندارد. کسی که رئیس جمهور 

می شود باید به قانون احترام بگذارد. 

سیدمصطفی هاشمی طبا: رأی من روحانی است

حج�ت االس��الم و ال��مس�لمین   
جم�ع  در  رییس�ی  س�یدابراهیم 
هوادارانش در ش�یراز ب�ا بیان اینکه 
امی�دوارم آنچ�ه بتواند مش�کالت و 
گره ه�ای م�ردم را ب�از کن�د در روز 
انتخاب�ات رقم بخورد، گف�ت: از آقای 
قالیباف تش�کر می کنم ک�ه حرکتی 
انقالبی انجام دادند. وضعیت کشور را 

بنده و آقای قالیباف می بینیم. 

محمدباقر قالیباف که در روزهای گذشته براساس نظرسنجی های 
مختلف س�قف آرای او در سراسر کش�ور دچار ریزش شدید شده 

بود، دیروز طی بیانیه ای از کاندیداتوری انصراف داد.

تیتر اخبار

یک استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه میدان های زیرزمینی 
ته��ران جان م��ردم را تهدید می کنند، گفت: فرونشس��ت 
زمین در تهران به شدت جدی است و سالی 30 سانتی متر 
فرونشس��ت داری��م، از همی��ن رو هر چقدر ه��م که این 
میدان های زیرزمینی از نظر سازه ای محکم باشند، باز هم 
مدیریت بحران الزم لحاظ نشده است. سولماز حسینیون 
)دکترای طراحی ش��هری از دانشگاه ملبورن( در گفت وگو 
با ایلنا، ضمن انتقاد از طراحی میدان های تهران به میدان 
ولیعصر اش��اره کرد و گفت: اگرچه اس��م میدان ولیعصر را 
ایوان گذاشتند، اما براساس تعاریف ایوان نبوده و در حقیقت 
گودال اس��ت. او این طرح را نم��ادی از تفکر خودرو محور 
شهردار دانست و گفت: بردن شهروندان به زیرزمین به این 
معناست که تردد خودرو از انسان ها اهمیت بیشتری دارد 

و ب��ا این کار به مردم بی احترامی کردند. جالب اس��ت که 
این فاجعه با شعار شهر انسان محور صورت می گیرد. با این 
وجود باز هم در طراحی میدان به بار ترافیکی هیچ توجهی 
نشده است.  این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه میدان های 
زیرزمینی از نظر مدیریت بحران دارای مس��ائل پیچیده ای 
هس��تند که اصال به آنها فکر نش��ده اس��ت، ادامه داد: در 
ص��ورت بروز حادثه، این میدان ه��ای زیرزمینی اصال قابل 
کنترل نب��وده و در بحث امداد و نجات و تخلیه اضطراری 
دارای نقاط ضعف اساسی هستند. وی خاطرنشان کرد: این 
در حالی است که در شهر تهران فرونشست زمین به شدت 
جدی است و سالی 30 سانتی متر فرونشست داریم که یک 
رکورد در دنیا محسوب می شود و در حقیقت نشست زمین 

عکس العملی به ساخت و سازهای بی رویه است. 

یک استاد دانشگاه: 
میدان های زیرزمینی تهران، جان مردم را تهدید می کنند

   زهرا اس�ماعیلی، معاون رس�انه 

مرکز اطالع رس�انی و روابط عمومی 
پ�رورش گف�ت:  و  آم�وزش  وزارت 
تعطیل�ی  درب�اره  تصمیم گی�ری 
مدارسی که حوزه رأی گیری هستند 
روز شنبه 30 اردیبهشت به مدیران 
اس�تان ها  پ�رورش  و  آم�وزش  کل 

با برگزاری جلس�ات متعدد وزیر تعاون با ش�رکت های فعال در حوزه واگذار شده است. 
معدن، کمک هایی جهت خانواده های جان باختگان معدن زمس�تان 

یورت آزادشهر برای تامین نیازهای فوری تخصیص یافت.

تیتر اخبار

زمان اکران فیلم های حمید نعمت اهلل و مهران مدیری 
مشخص شد. غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی 
نمایش در گفت وگویی با ایس��نا، درباره مصوبات جلسه 
ش��ورای صنفی نمایش در 25 اردیبهشت ماه بیان کرد: 
در جلس��ه ام��روز قرارداد اکران س��ه فیلم ثبت ش��د و 
برنامه مربوط به اکران سینماها در ماه رمضان هم هفته 
آینده مشخص می شود. وی گفت: قرارداد فیلم »کارگر 
ساده نیازمندیم« منوچهر هادی برای اکران در پردیس 
کوروش پس از فیلم »برادرم خسرو« ثبت شد و قرارداد 
»رگ خ��واب« حمید نعمت اهلل هم پس از »ویالیی ها« 
در گروه استقالل به ثبت رسد. سخنگوی شورای صنفی 
نمایش اضافه کرد: همچنین فیلم »س��اعت 5عصر« به 
کارگردان��ی مه��ران مدیری پس از »نهن��گ عنبر« در 

گروه س��ینمایی قدس اکران می شود و قرارداد آن ثبت 
ش��د.  »رگ خواب« ب��ه کارگردانی حمید نعمت اهلل که 
در جشنواره سی وپنجم فیلم فجر هم به نمایش درآمد، 
با موس��یقی متفاوتی ک��ه دارد مورد توج��ه زیادی در 
جشنواره قرار گرفت. در این فیلم که داستان آن درباره 
اضمحالل یک زن اس��ت، لیال حاتمی و کوروش تهامی 
دو بازیگر نقش اصلی هستند و حمیدرضا آذرنگ و الهام 
کردا هم بازی کرده اند.  »س��اعت 5عصر« هم نخستین 
فیلم سینمایی مهران مدیری است که بیشتر در خیابان  
و در سکانس های پرجمعیت ساخته شده است. این فیلم 
کمدی فقط یک بازیگر اصلی دارد که آن هم س��یامک 
انصاری است و خود مدیری به همراه آزاده صمدی هم 

از دیگر بازیگران این فیلم هستند. 

زمان اکران فیلم مهران مدیری و »رگ خواب« مشخص شد

  * کتاب »مردم باوری در گفتمان دکتر 
حس�ن روحانی« که با تدوین عیس�ی 
عبدی به ایضاح و مقوله بندی مهم ترین 
مولفه ه�ای مردم ب�اوری در گفتارهای 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
می پردازد، منتشر شد. همچنین کتاب 
رس�والن بیداری )مجموعة دیدگاه های 
دکت�ر حس�ن روحان�ی درب�ارة علما و 
روحانی�ون(، با گردآوری و تدوین مریم 

خبازخلخالی زاده انتشار یافت. 

محمدباقر نوبخت دیروز در حاش�یه همایش روز ملی بزرگداش�ت 
فردوسی و پاسداشت زبان فارسی گفت: برگزاری کنسرت موسیقی 

فرصتی برای معرفی فرهنگ ایرانی است.

تیتر اخبار

جواد نکونام با تراکتورسازی به توافق رسید. جواد نکونام با 
مسئوالن تراکتورسازی به توافق رسیده و ظرف یکی، دو روز 
آینده نخس��تین تجربه سرمربیگری خود را در تیم تبریزی 
آغاز خواهد کرد. به گزارش ورزش سه، نکونام ظرف روزهای 
گذشته با مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی 
جلس��اتی را برگزار کرد و در این جلسات توافق حاصل شد. 
قرار بر این است که نکونام به عنوان سرمربی کارش را شروع 
کند و نخس��تین تجربه س��رمربیگری را در تبریز پشت سر 
بگذارد. او با مدیران تراکتورس��ازی به توافق نهایی رسیده 
و فقط باید قرارداد امضا ش��ود تا رس��ما هدایت این تیم را 
برعهده بگیرد. نکونام درباره حضورش در تراکتورسازی گفته 

است: »شهر تبریز برای من آشنا است. پیش از این قرار بود 
من در این ش��هر به عنوان بازیکن پیراهن این تیم بزرگ را 
ب��ر تن کنم. این دوره مرب��وط به زمان حضور آقایان مجید 
جالل��ی و تونی اولیویرا بود که به دلی��ل حضورم در اروپا و 
موقعیتی که در آن س��ال ها به عنوان بازیکن داشتم میسر 
نش��د و این افتخار نصیبم نشد که بتوانم بازی در یک تیم 
پرش��ور و ح��ال و در حضور مردمانی را که عش��ق و عالقه 
خود را به پای تیمی گذاش��ته اند که تش��نه موفقیت است 
تجربه کنم.«ش��نیده می ش��ود عباس آقایی، بازیکن سابق 
تراکتورس��ازی و مربی فصل گذشته گسترش فوالد یکی از 

دستیاران نکونام در تراکتورسازی خواهد بود. 

یک گام تا نخستین تجربه سرمربیگری

  * مصطف�ی هاش�می طبا در پاس�خ 
به اینکه اگ�ر رئیس جمهور ش�وید آیا 
پیگیر حضور خانواده ها در ورزشگاه ها 
خواهید ب�ود یا خیر، گف�ت: من زمانی 
که در سازمان تربیت بدنی بودم نسبت 
به این مس�ئله اص�رار داش�تم، منتها 
تصمیم گیری در این زمینه فقط دس�ت 
وزارت ورزش ی�ا دس�ت رئیس جمهور 
نیس�ت و عناصر مختلفی در کشور در 

این موضوع صاحب نظر هستند. 

تیم ملی والیبال ایران در سومین بازی تدارکاتی خود قبل از لیگ 
جهانی به مصاف اسلوونی رفت و با نتیجه سه بر دو شکست خورد 
تا تیم ملی ایران نخستین شکست خود را با کوالکوویچ تجربه کند. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت با صدور بیانیه ای درباره سند 2030 تاکید کرد: فرمایشات رهبر انقالب در خصوص سند2030 فصل الخطاب است.

حسن روحانی در جمع پرشور مردم تبریز گفت می توانید 
کسی را انتخاب کنید که جان میلیون ها انسان را به خطر 
می ان��دازد و می توانید کس��ی را انتخ��اب کنید که حیات 
میلیون ها نفر را حفظ کند. به گزارش خبرآنالین، حس��ن 
روحان��ی در جمع مردم تبریز با بیان این جمله که »ترکی 
یک زبان نیس��ت؛ یک روحیه اس��توار اس��ت؛ درود من به 
مردم بلندآوازه تبریز«، گفت: س��الم بر ش��ما مردم که در 
29 اردیبهشت  96، دوم خرداد 76 را تکرار خواهید کرد. او 
ادامه داد: می توانید کسی را انتخاب کنید که جان میلیون ها 
انسان را به خطر می اندازد و می توانید کسی را انتخاب کنید 

که حیات میلیون ها نفر را حفظ کند. 
این کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 
در ادام��ه صحبت هایش گریزی به نجات دریاچه ارومیه زد 
و گفت: اگر دریاچه ارومیه خش��ک ش��ده بود توفان نمک 
هم��ه منطقه را ف��را  می گرفت و مردم ناچ��ار به مهاجرت 

می ش��دند. روحان��ی تاکی��د ک��رد: از اول کار ای��ن دولت 
هرکس می خواس��ت در آذربایجان بیاید و س��رمایه گذاری 
کند، منتظر دو چیز بود. از آقای اس��تاندار موکدا پرسیدم 
او گفت دقیقا همین جور اس��ت: اول منتظر تحقق برجام 
و شکس��ته شدن تحریم ها بودند و دوم اینکه می خواستند 
ببینند دریاچه ارومیه می ماند یا نه. اگر دریاچه روز به روز به 
سمت خشکی مطلق می رفت سرمایه گذار داخلی و خارجی 
و حتی سرمایه گذارانی که در تبریز و ارومیه بودند، مجبور 
بودن��د کار خود را جم��ع کنند. این کاندی��دای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری با تاکید بر اینکه روز جمعه برای ایران 
پای صندوق های رأی می رویم، گفت: دلواپس��ان آجرهای 
دیوارهای تحریم که خراب کرده ایم را در انباری قرار داده اند 
تا اگر دولت تغییر کرد دوباره دیوارهای تحریم را بس��ازند 
اما ما طرفدار پل هستیم. روحانی با اشاره به انتخاب تبریز 
به عنوان پایتخت گردشگردی جهان اسالم در سال 2018 

تاکی��د کرد: ما تصمیم گرفته و عهد بس��ته ایم که تبریز را 
بلندتر از همیش��ه در تاریخ بنویس��یم. در همین راستا نیز 
امروز صدها طرح و برنامه در این شهر اجرا می شود تا تبریز 
سال آینده پایتخت گردشگری جهان اسالم شود. وی گفت: 
من از شما می پرسم آیا ملت ایران،  مردم ایران هر روز باید 
در فکر باشند که چه زمانی قطعنامه تحریم جدید دیگری 
علیه مردم ایران وضع می شود یا آنکه منتظر باشند که هر 

روز چه گشایش جدیدی در زندگی آنها ایجاد می شود؟ 
این نامزد ریاس��ت جمهوری تاکید ک��رد: ما ایران بزرگ و 
مقتدری داریم و می توانیم قدرت ایران را بیش از گذش��ته 
ب��ه رخ جهانیان بکش��انیم،  روحانی البته به دنیا فحاش��ی 
نمی ک��رد. اما روحانی در مقام عمل ق��درت دفاعی ایران و 
سالح های راهبردی ایران را در این سه سال و نیم به بیش از 
آنچه در 10 سال قبل بود فرستاد. شما اگر قدرتمند باشید 
و در خیابان راه بروید کس��ی به ش��ما کاری ندارد و مرتب 

نمی خواهد بگویید که من قدرتمندم،  ش��عار نیاز ندارد،  ما 
بای��د قدرت پیدا کنیم و باید بازار دنیا را بگیریم. او تصریح 
کرد: چرا این همه علیه روحانی و دولتش تهمت می زنند، 
 چرا صدا و س��یما ضد این دولت حرکت می کند؟ دعوا س��ر 
چیست؟ مردم عزیز! یک راه بیشتر نداریم و آن اینکه همه 
م��ردم را پای صن��دوق آرای ببریم. مردم درخواس��ت من 
از ش��ما این اس��ت که هر نفر روز جمعه به همراه 11 نفر 
بیاید. ما دولت دوازدهم را درست می کنیم. ما اگر همه پای 
صندوق آرای رفتیم در اینجا دربسته و سربسته به شما قول 

می دهم آنچه می خواهید شدنی است. 
روحانی با بیان این جمالت سخنرانیش را تمام کرد: بر روح 
پاك شهید بهشتی، بر روح پاك آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
سالم! بر اسالم عزیز ما سالم! بر آذربایجان و ایران سالم! بر 
رأی ما در 29 اردیبهش��ت سالم! بر پیروزی 29 اردیبهشت 

سالم! دوباره اسالم، دوباره ایران،  دوباره امید. 

مدیران وزارتخانه های ارش��اد و آموزش و پرورش با تکذیب صدور مجوز برای 
کتابی به نام »لک لکی در کار نیست«، تاکید کردند انتشار ترجمه فارسی این 
کتاب، غیرقانونی بوده که توس��ط مسئوالن در حال پیگیری است. به گزارش 
خبرآنالی��ن، در روزهای اخیر که جامع��ه در حال و هوای انتخابات دوازدهمین 
دوره ریاس��ت جمهوری به س��ر می برد، خبری در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی در حال دست به دس��ت شدن است که کتابی به نام »لک لکی در کار 
نیست« منتشر شده و قرار است 9 هزار نسخه از آن در مهدکودك ها و مدارس 
تدریس ش��ود. اما در واقعیت، چنین کتابی از وزارت ارش��اد مجوز نشر نگرفته 
و پخش نس��خه های غیر قانونی آن هم بارها از س��وی مسئوالن مورد پیگیری 
قرار گرفته است. با این حال، انتشار غیر قانونی این کتاب، به دست مایه ای برای 
برخی کاندیداها و رس��انه های همس��و با آنها برای تضعیف دولت تبدیل شده 
اس��ت. این کتاب که با هنجارهای جامعه ایران و فرهنگ آن همخوانی ندارد، 
نوش��ته روبی هریس، نویسنده ای غیر ایرانی است که موضوعش چگونگی تولد 

و فرزندآوری است. 

پیگیری وزارت ارشاد برای برخورد قضایی با عوامل انتشار 
چندی پس از انتشار این خبر، پایگاه اطالع رسانی دولت از قول سیدرضا صالحی 
امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی این خبر را تکذیب و اعالم کرد که عوامل 

انتشار این ش��ایعه را تحت پیگرد می گیرند. پایگاه اطالع رسانی نوشت: »وزیر 
ارشاد در واکنش به ش��ایعه صدور مجوز چاپ کتاب غیر اخالقی »لک لکی در 
کار نیس��ت« گفت: »همان گونه که معاون فرهنگی وزارت ارش��اد بارها اعالم 
کرده هیچ گونه مجوزی برای چاپ این کتاب و عناوین مشابه که حاوی نکات 
غیر اخالقی است، صادر نش��ده. پیش از این نیز وزارت آموزش و پرورش صدور 
مجوز کتاب مذکور را تکذیب کرده بود. شایسته نیست آقایان برای دستیابی به 
چند رأی اخالق و شرافت انسانی را زیر پای بگذارند. عوامل انتشار این شایعه از 

سوی مراجع قضایی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.«

بارها گفته ایم که به این کتاب مجوز نداده ایم
سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد نیز صدور مجوز برای این کتاب 
را رد ک��رد و گفت: »این کتاب در یک س��ال اخی��ر چند باری به عنوان کتابی 
که دارای مجوز اس��ت مطرح شده، اما ما بارها اعالم کرده ایم این کتاب دارای 
مجوز نیس��ت و نش��ر آن به صورت غیرقانونی صورت گرفته است.«او با تاکید 
براینکه نشر این کتاب تخلف محسوب می شود و حتما نسخه های مشاهده شده 
جمع آوری می شود، در مورد بهره گیری های سیاسی از این کتاب گفت: »برخی 
با بهره گیری هایی این کتاب را با سند 2030 پیوند زده اند، اما حقیقت آن است 
که همان طور که از ناحیه دوستان در توسعه کتابخوانی اعالم شده این کتاب 

دارای مجوز نیست و باز هم اعالم می کنم هیچ گونه مجوزی به این کتاب داده 
نشده است و هر جا که دوستان نظارتی با این کتاب مواجه شوند به عنوان کتاب 

بی مجوز با آن برخورد می کنند.«

 »لک لکی در کار نیست« هرگز قابل تایید برای مدارس نیست
محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتش��ارات و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزش��ی خبر انتشار 9 هزار نس��خه این کتاب برای تدریس در 
مدارس را تکذیب کرد و گفت: »شورای ساماندهی کتاب تاکنون چنین کتابی 
را دریافت نکرده است. گرچه مجوز اولیه چاپ هرگونه کتاب با وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی است اما هر کتابی برای ورود به مدرسه باید مجوز دبیرخانه 

ساماندهی کتاب های آموزشی و کمک آموزشی را کسب کند.«
او همچنین گفت: »دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش 
به عن��وان تنها مرجع صالحی��ت دار برای صدور مج��وز ورود کتاب های کمک 
آموزش��ی به م��دارس اس��ت.«بهرام محمدی��ان، رئیس س��ازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزش��ی وزارت آموزش و پ��رورش هم ضمن رد این خبر، گفت: 
»در فضای مجازی مطلبی منتشر شده مبنی بر اینکه کتاب »لک لکی در کار 
نیست« جزو کتاب های درسی است، که این مطلب به هیچ وجه صحت ندارد. 

مترجمان به صورت انتخابی آن را چاپ و در فضای مجازی منتشر کرده اند.«

طراحی پوس��ترهای تبلیغاتی از چ��ه زمانی به عرصه 
سیاسی ایران وارد شده  اس��ت؟ ابراهیم حقیقی، طراح و 
گرافیست سرشناس بر این باور است که در دوران قاجار 
برای نخستین بار طراحی های تبلیغاتی به واسطه نشر در 

روزنامه های دولتی بروز و ظهور یافت. 
به گزارش خبرآنالین، یکی از ملموس ترین و رایج ترین 
شیوه تبلیغات نامزدها در ادوار مختلف انتخابات استفاده 
از پوس��تر بوده اس��ت، انتخابات ریاس��ت جمهوری هم 
یکی از همین رویدادها اس��ت که پوسترها نقش مهم و 
تاثیر گذاری را در جلب نظر مردم ایفا می کنند. با ابراهیم 
حقیقی درباره سیر طراحی پوسترهای تبلیغاتی در تاریخ 

سیاسی ایران هم صحبت شده ایم. 

از قاجار تا پهلوی همراه با کاریکاتور
طراحی عامل اصلی ایجاد پوس��تر به ش��مار می آید و 
سابقه آن در ایران به دوران قاجار بازمی گردد، زمانی که 

در روزنامه ها تصاویر سالطین ترسیم می شد. 
ابراهیم حقیقی درباره آغ��از کاربرد طراحی در عرصه 
سیاس��ی ایران می گوید: زمان آغاز اس��تفاده از طراحی 
در مس��ائل سیاس��ی از زمان قاجار آغاز شده و این رفتار 
گرافیک برای تبلیغ در حوزه سیاسی است، از زمان قاجار 
که روزنامه های آن دوره به ش��کل چاپ س��نگی منتشر 
می ش��د، مانند »وقایع االتفاقیه« تصویرگ��ران ایرانی که 
شاید بتوان گفت نخستین طراحان گرافیک بودند تصاویر 
حکام و س��الطین را می کشیدند و در آن روزنامه دولتی 
چاپ می شد. بعدها در حکومت پهلوی اول که روزنامه ها 

گسترش پیدا می کنند و از شکل دولتی خارج می شوند 
تصویرگری های سیاسی و نقد دولت مخصوصا از طریق 
چاپ کاریکات��ور رواج می یاب��د. کاریکاتورها بار معنایی 
سیاسی و اجتماعی پیدا می کنند و برهمین اساس شاهد 

سانسور و بگیر و ببندها هستیم. 
حقیقی درهمین راستا می گوید: در دوران پهلوی دوم 
روزنامه ه��ا و مجله های طنز ایران��ی مثل روزنامه توفیق 
دریچه پرداختن به کاریکاتورهای سیاسی را باز می کنند 
و پس از انقالب هم توسط بسیاری از کاریکاتوریست ها در 
مجله گل آقا ادامه پیدا می کند. زمانی که به دوران انقالب 
می رس��یم در همان شور و هیجان انقالب هم طراحان و 
مردم خودانگیخته دست به طراحی پوستر می زنند و آن 
را در خیابان ها نص��ب می کردند. از همان زمان که بنابر 
قانون اساسی انتخابات رایج می شود، تبلیغات هم طبیعتا 

به دنبال آن می آید

رنسانسی در طراحی تبلیغات از سال 76
پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری تا قبل 
از انتخابات سال 76 به صورت تک رنگ و بدون هیچ گونه 
زیبایی و خوش س��لیقگی طراحی می شدند. از انتخابات 
سال 76 بود که پوسترهای تبلیغاتی آرام آرام رنگی شدند 

و در طراحی آنها از طراحان حرفه ای استفاده می شد. 
حقیقی درخصوص تغییر رویک��ردی که در این دوره 
اتفاق افتاد، می گوید: تبلیغات سیاسی در دوران انتخابات 
اتفاق می افتاد، از س��ال 76 پوسترها به صورت طراحانه و 
حرفه ای طراحی می شدند و پس از آن هم می بینیم که 

نامزده��ا برای تبلیغات عکاس��ی می کنند و عکس خود 
را در پزه��ا و لباس های متفاوتی نمای��ش می دهند و از 
شعارهای طراحی شده ای در پوسترها استفاده می کنند. 
پس از آن این تفکر در بین نامزدها و سیاس��تمداران ما 
ایجاد می شود که این عرصه رقابت می تواند از سوی حرفه 
طراحی گرافیک ش��کل و شمایل خوبی پیدا کند و این 
اتف��اق هم می افتد، در ای��ن دوره نامزدهایی را هم داریم 
که یا سراغ طراح گرافیک نرفتند یا با بد سلیقگی انجام 
شده. البته کس��انی هم بودند که به سراغ طراح درست 
گرافیک رفتند و هزینه کردند و ش��اهد خوش سلیقگی 

در کارشان بودیم. 
این گرافیست درباره نحوه انتخاب شعارهای پوسترهای 
تبلیغاتی بیان می کند: انتخاب شعار درست، انتخاب طرح 
درست و حتی انتخاب رنگی که با سلیقه یا شعاری که آن 
نامزد می دهد همسو و همگام باشد از مواردی است که در 
طراحی باید به آن توجه کرد. خوشبختانه هرچه جلوتر 
آمدیم این زیبایی شناسی در طراحی ها بیشتر شده است. 
حقیق��ی همچنی��ن می گوی��د: در تبلیغ تنه��ا طراح 
گرافیک نیست که کار می کند، یک تیم مشغول فعالیت 
اس��ت و فکر می کنند که چه شعاری را بنویسند، سپس 
در اتاق فکر تیم تبلیغاتی رنگ خاصی را که شاخصه آن 
شعار یا نامزد باشد تعریف می کند، که اگر ما اسمی از آن 
نامزد ندیدیم از روی رنگ او را بشناسیم. سپس نوبت به 
چگونگی نوشتن شعار می رسد، که طراحی نشان یا نشانه 
نوش��ته اوست و سپس مرحله ای است که باید با نظارت 
طراح گرافیک عکاسی شود و سپس طراح همه این موارد 

را در کنار هم می گذارد تا پوستر مورد نظر را شکل دهد. 
حقیقی با اشاره به تغییرات حوزه تکنولوژی و گسترش 
شبکه های مجازی می گوید: نیاز به پوستر چاپی کم شده 
اس��ت اما نیاز به طراحی گرافیک کم نشده، تنها رسانه 
آن تغییر کرده است و تمام اصولی که گفته شد باید در 
طراحی رعایت ش��ود. پوستر باید به شکل ابعاد گوناگون 
طراحی ش��ود و تنها تفاوت آن این اس��ت که در فضای 

مجازی منتشر می شود. 
حقیقی عدم وجود مکان مناسب برای نصب پوستر در 
ایران را عامل سردرگمی طراحان می داند و می گوید: قطع 
پوستر در اروپا بنابر مکان نصب همیشه تعیین شده است، 
قطع پوس��تر را محل نصب و شیوه چاپ تعیین می کند. 
م��ا در ایران مکان نصب نداری��م و برای همین طراحان 

همیشه بین قطع عمودی و افقی سردرگم بوده اند. 
او همچنین بیان می کند: اما خوشبختانه چون تبلیغات 
شبکه های مجازی بیشتر شده است و ما می توانیم کمتر 
به شیوه چاپ روی کاغذ و بنر بپردازیم و رفتار درستی در 
جهان امروز برای همان جمله سبز بودن و مصرف کمتر 
کاغذ بهتر اس��ت آن را ادامه داد و تشویق کرد که خیلی 

زیاد مانند قدیم کاغذ مصرف نکنیم. 
حقیقی در مورد جنس کاغذهای پوس��ترهای چاپی 
نیز می گوید: جنس پوسترها بستگی به مسائل اقتصادی 
دارد، در کشورهای اروپایی هر نامزد یک حامی مالی دارد 
و او هزینه پوس��ترهای او را تامی��ن می کند، اما در ایران 
به دلی��ل اینکه خود نامزد هزینه تبلیغات خود را تامین 

می کند، سعی می کند ارزان ترین شیوه را دنبال کنند. 

حسن روحانی در جمع مردم تبریز:  

چرا این همه  تهمت  می زنید؟ 

وقتی یک کتاب دستاویز جمعی برای بهره برداری سیاسی می شود 
 »لک لکی در کار نیست« تنها یک شایعه بود

گفت وگو با ابراهیم حقیقی درباره سیر تحول پوسترهای انتخاباتی

تحول طراحی پوسترها از انتخابات 76
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بازاریابی و فروش فرصت کسب وکار

 ابالغ آیین نامه ارتقای کسب و کار 
تا 2 روز آینده

13

مدیریت کسب و کار

12

 تبلیغات مدرن
بهترین راه نفوذ در مخاطب

در تبلیغات و برند سازی نوعی روان شناسی وجود دارد که براساس آن باید رفتار و باورهای عموم مردم را در نظر 
داش��ته و طبق آن ش��عار یا تبلیغات نوشته شود. در واقع هدف از تبلیغات و برند سازی تأثیر گذاری در مخاطبان و 
نفوذ در دل و ذهن آنهاس��ت، پس برای این منظور ابتدا الزم اس��ت مخاطبان خود را به خوبی بشناسیم تا بتوانیم 
با آنها ارتباط برقرار کرده و آنها را راضی نگه داریم و از آنها بازخورد بگیریم. حال به س��راغ تحلیل و بررس��ی شعار 

تبلیغاتی انتشارات روزنه از دیدگاه روان شناسی می رویم. 

بازی پردازی در ارتباط با مشتری

داستان یا کمپین
برگه های رزومه را با اطالعات معتبر و مهم پر کنید

به خوبی مذاکره کنید
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در تبلیغات و برند س��ازی نوعی روان شناسی وجود دارد که 
براساس آن باید رفتار و باورهای عموم مردم را در نظر داشته 
و طبق آن ش��عار یا تبلیغات نوش��ته ش��ود. در واقع هدف از 
تبلیغ��ات و برند س��ازی تأثیر گذاری در مخاطب��ان و نفوذ در 
دل و ذهن آنهاس��ت، پس برای این منظور ابتدا الزم اس��ت 
مخاطبان خود را به خوبی بشناس��یم تا بتوانیم با آنها ارتباط 
برقرار کرده و آنها را راضی نگه داریم و از آنها بازخورد بگیریم. 
حال به سراغ تحلیل و بررسی شعار تبلیغاتی انتشارات روزنه 

از دیدگاه روان شناسی می رویم. 

شعار چه چراغی را در ذهن مخاطب روشن می کند؟ 
انتشارات روزنه: کسی تنهاست که کتاب نمی خواند 

شعار »کسی تنهاس��ت که کتاب نمی خواند« ذهن افراد را 
به سمت احس��اس تنهایی می برد و راه حلی برای رنج آنها از 
احس��اس تنهایی داده اس��ت، اما ذهن آنها را روی انتشارات 
خاص��ی نمی برد، زیرا در آن لحظه که مخاطب این ش��عار را 

می خواند به این فکر می افتد که کتابخوانی را شروع کند. 

اختصاصی بودن شعار
شعار  »کسی تنهاس��ت که کتاب نمی خواند« شعار خوبی 
برای تش��ویق به کتابخوانی اس��ت، زیرا از نظر روان شناسی، 

ش��خصیت های درون گرا بیش��تر احس��اس تنهای��ی کرده و 
تشویق آنها برای کتاب خوانی بسیار عالی است، اما این باعث 
نمی ش��ود که افراد فقط از این انتش��ارات خرید کنند، بلکه 
فقط انگیزه ای برای مطالعه به دس��ت می آورند. این ش��عار به 
نوعی بیش��تر گروه افراد درونگرا را هدف قرار داده است، زیرا 
طبق تحقیقات و بررس��ی های انجام شده روان شناسی، افراد 
برونگ��را اکثرا در برقراری ارتباط راح��ت عمل کرده و کمتر 

احساس تنهایی می کنند. 
اگر انتش��ارات روزن��ه یکی از مزای��ا و نیازهایی را که خود 
ش��خصا برطرف می کند در ش��عار به کار می برد، احتماال به 
فروش بیش��تر و چاپ بیش��تر کتاب در این انتشارات دست 

می یافت. 
این شعار به عنوان ش��عاری اختصاصی برای برندی خاص، 
گزینه مناس��بی نیس��ت. اگر ش��هرداری از این ش��عار برای 

فرهنگ سازی استفاده می کرد بسیار مناسب تر بود. 

گروه هدف این شعار چه کسانی هستند؟ 
با توجه به توضیحات داده ش��ده این ش��عار گ��روه و افراد 
درونگرا را انتخاب کرده و افراد برونگرا به نسبت افراد درونگرا 
بیش��تر از برقراری ارتباط لذت می برند و کمتر کتاب مطالعه 

می کنند. 
از آنجای��ی ک��ه این انتش��ارات، ان��واع کتاب ه��ای ادبیات 
کهن، روان شناس��ی، داستان ایرانی و ادبیات جهان، سیاست 

و اجتم��اع، دین و عرفان و فلس��فه و. . . را منتش��ر می کند، 
بنابراین گروه درونگرا را پوش��ش می دهد و این نوع کتاب ها 
بیش��تر مورد توجه افراد درونگرا قرار می گیرد و با احس��اس 
تنهای��ی آنه��ا همخوان��ی دارد، از این رو می تواند احس��اس 

تنهایی آنها را از بین ببرد. 
با توجه ب��ه اینکه جامعه ما رو به درونگرایی پیش می رود، 
اش��اره به حس تنهایی در این شعار بجا و متناسب است. این 
نوع ش��عار در درازمدت، به دلیل اینکه نام انتش��ارات روزنه 
در ذهن نیمه هوش��یار مخاطب ثبت شده می تواند منجر به 

فروش شود. 

هدف چه بوده؟ 
آیا تنها هدف این انتش��اراتی، ف��روش کتاب هایش بوده یا 
تش��ویق به چاپ کتاب ها در این انتشاراتی؟ اگر هدف فروش 
کتاب باش��د، این شعار چندان مناسب نیست، اما اگر تشویق 
به چاپ کتاب بوده در شعار اشاره به این منظور نشده است، 
ولی می تواند این حس را بدهد که اگر نوش��ته ای باش��د که 
حس تنهایی افراد را از بین ببرد، می تواند در انتشارات روزنه 

به چاپ برسد. 

تبلیغات بیلبوردی یا مدرن؟ 
اگ��ر این تبلیغات به صورت مدرن انجام می ش��د، یعنی در 
فضاهای مجازی و اینترنت بود، بیش��تر می توانست بازخورد 

مثبت بگیرد، زیرا تعداد جوان ها و اکثر افراد در صفحات وب 
و حداقل در یکی از شبکه های اجتماعی حضوری فعال دارند. 
همچنین افراد درونگرا بیش��تر در فضای مجازی دیده شده و 
معموال میل به خروج از خانه ندارند خصوصا در ش��هر تهران 
که اکثر جابه جایی های مسافران از طریق مترو انجام می شود 

و بیلیوردها به نسبت، کمتر در معرض دید قرار می گیرند. 

تبلیغات مدرن و ایجاد انگیزه 
در صورت��ی ک��ه تبلیغات انتش��ارات روزنه در ش��بکه های 
اجتماعی به خصوص اینس��تاگرام و س��ایت ها انجام می شد 
مخاطبان نیز از طریق تبلیغات س��ینه به س��ینه، تبیلغ این 

انتشاراتی را انجام می دادند. 
در واق��ع اف��راد وقتی کتاب��ی را مطالع��ه می کنند حس و 
دیدگاهی را که از آن کتاب به دس��ت می آورند مشتاقانه برای 
دیگ��ران نیز تعریف و آنها را نیز به خرید آن کتاب تش��ویق 
می کنند؛ همچنین از این طریق با کتاب های جدید نیز آشنا 
می ش��وند و از موضوع��ات، کتاب ها و تخفیف��ات نیز آگاهی 
پیدا می کنن��د. گاهی نام خود کتاب می تواند مخاطبان را به 
خوان��دن آن کتاب ترغیب کند. افرادی که مطالعه بیش��تری 
دارند می توانند دوس��تان دیگر خود را نیز به مطالعه تشویق 
کنند و لینک انتش��ارات را برای آنها بفرستند و آن را پخش 
کنن��د. در نتیجه تبلیغات مدرن برای انتش��ارات اس��تراتژی 

بسیار مناسب تری است. 

شعار تبلیغاتی انتشارات روزنه از نگاه روان شناسی تبلیغاتی

تبلیغات مدرن، بهترین راه نفوذ در مخاطب
ایده های طالیی

به خوبی مذاکره کنید

مذاکره بخشی اجتناب ناپذیر در انجام کسب و کار است. شما 
با تولیدکنندگان، پخش کنندگان و مشتریان مذاکره می کنید. 
مذاکرات مفید می تواند منجر به موفقیت و مذاکرات غیر مفید 
می تواند به کسب ش��ما خسارت برساند. در مورد این مهارت 
و فعالیت مهم بیش��تر بیاموزید. به نظر می رسد که مذاکرات 
اغلب بحث انگیز  باش��ند زیرا هر یک از طرفین سعی می کنند 
بهتری��ن معامل��ه ای را که می توان��د به دس��ت آورد. معهذا، 
مذاکرات می توانند مثبت باشند. شما یک رابطه و شاید شروع 
یک همکاری بزرگ را بنیان می گذارید. س��عی کنید راه حلی 
را بیابید که برای همه خوش��ایند باشد. چیزی که مسلم است 
این که مذاکره یک فن خاص در کس��ب و کار نیست. هر کسی 
نمی تواند با آن احس��اس راحتی داشته باشد. دالیل زیادی در 
این زمینه وجود دارند؛ چه بسا ترسناک و نگران کننده باشد. 
اگر بخواهیم چیزی را به ارباب رجوع یا فروش��نده بگوییم که 
او هیچ تمایلی به ش��نیدن آن حرف ن��دارد. مدیران هر روزه 
با موقعیت های مختلفی برای مذاکره مواجه می ش��وند؛ خواه 
فروش یک محصول به مشتری جدید )مذاکره رسمی(، خواه 
اس��تخدام یک کارمند جدید )مذاکره غیررسمی(. اگر شما از 
مهارت ه��ای الزم برای مذاکره بهره نبرید و یک مذاکره کننده 
راحت و آس��وده نباشید، آنگاه هر کدام از موقعیت های مزبور 
می توانند برای شما استرس آفرین باشند. در این صورت، شما 
به هر مذاکره ای که به نفع شما نخواهد بود، خیلی زود خاتمه 
می دهید اما این اتفاق به هیچ رو شایس��ته ش��ما و شرکت تان 
نیست. برنامه ریزی برای مذاکره، از جمله مراحل مهمی است 
که متأس��فانه اکثر مذاکره کنندگان به دلیل تنش های زیادی 
که بر مذاکرات حاکم است، آن را فراموش کرده و مستقیماً و 

بدون آمادگی قبلی وارد فرآیند مذاکره می شوند. 

ایده
 چن��د ویژگی ک��ه بای��د در مذاک��رات خود رعای��ت کنید 

عبارتند از: 

احساس�ات – احساسات ش��ما می توانند به نفع یا به ضرر 
شما عمل کنند. نشان دادن احساسات صحیح در زمان مناسب 
می تواند نش��ان دهنده عقیده شما در مورد یک پیشنهاد باشد. 
این مس��ئله می تواند ش��خصی را که به شما پیشنهاد می دهد 
تش��ویق کند که پیشنهاد را بدون اینکه از طرف شما مخالفتی 
عرضه ش��ود تعدیل کند. از طرف دیگر، احساسات بیش از حد 
می تواند منجر به ضرر ش��ما ش��ود. اگر ش��ما اجازه دهید که 
احساسات راهنمای شما در مذاکرات باشد، به آسانی می توانید 
یک معامله نامناس��ب را قبول کنید یا یک معامله مناسب را از 

دست بدهید.

 صبر و تحمل – هیچ مذاکره ای آنقدر مهم نیست که الزم 
باشد با عجله انجام گیرد. بگذارید شخصی که طرف مذاکره شما 
اس��ت حرفش را تمام کند. سعی کنید حرفش را قطع نکنید. 
به این طریق به طرف شما موقعیتی داده می شود که پیشنهاد 
خود را به طور کامل ارائه دهد. به ش��ما نیز فرصتی می دهد که 

پیشنهاد ارائه شده را به طور کامل بررسی کنید.
 به خود اس�تراحت دهید – دور ش��دن از مذاکرات برای 
مدتی خوب است. استراحت به شما فرصت جمع آوری افکارتان 
را برای دادن پیشنهاد یا پیشنهاد مخالف که مورد نظر شماست 
می دهد. حد اقل، استراحت می تواند باعث کم کردن فشار روی 
ش��ما بشود، به خصوص اگر احس��اس کنید که برای قبول یک 

معامله برخالف میل تان تحت فشار قرار گرفته اید. 
محل را ترک کنید – ش��ما اجباری نداری��د که معامله را 
قب��ول کنید. یک معامله نامناس��ب بدتر از انجام نش��دن یک 
معامله است. اگر نمی توانید راهی پیدا کنید که حداقل مسائل 
مورد نظرتان قبل از شروع معامله را تأمین کند، از میز مذاکره 
برخیزی��د و محل را ت��رک کنید. همواره فرام��وش نکنید که 
مذاکره تنها زمانی مفید خواهد بود که در ابتدا به خواسته های 

خود دست پیدا کرده باشید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- افراد را از مشکل جدا کنید: مباحثه را در مورد موضوعی 
که مورد مذاکره اس��ت انجام دهید نه شخصی که مذاکره را 

انجام می دهد. 
- روی موارد مورد نظ��ر تمرکز کنید نه موقعیت ها: هر دو 
طرف مایل هس��تند چیزی کس��ب کنند. روی اهداف نهایی 
تمرکز کنید نه اینکه چطور می خواهید به این اهداف برسید. 
- گزینه هایی را که به نفع هر دو طرف اس��ت ابداع کنید: 
مذاکرات را با این هدف که فقط خواس��ته های ش��ما در آن 
برآورده ش��ود انجام ندهی��د. هدف را بر مبن��ای بهره مندی 
ه��ر دو طرف قرار دهید. از معیارهای واقعی اس��تفاده کنید. 
مذاکرات را بر مبنای قیمت مناسب بازار یا تجربه های مرسوم 
انجام دهید نه بر مبنای چیزی که ش��ما فکر می کنید ارزش 

دارد. 

مهسا فرازمند
پژوهشگر و مشاور تبلیغات و بازاریابی
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تبلیغات خالق

آگهی: خودروی Jeep _ شعار: هر روز با یک زندگی ماجراجویانه!

ایستگاه تبلیغات

  5G باندهای هوشمند با استفاده از خدمات
سالمت شما را رصد می کنند

باند ها معموالً بس��یار مرموزند. اینکه بدون باز کردن آنها بدانید 
در چه مرحله ای از بهبودی هس��تید سخت است و باز کردن شان 
اصوالً به منزله مراجعه به پزش��ک است، اما چنانچه پژوهشگران 
ولزی موفق شوند، شما دیگر هرگز نیاز ندارید نگران باشید که در 

زیر آن همه پارچه چه می گذرد. 
دانش��گاه سوانس��ی )Swansea( در حال طراح��ی دوره های 
آزمایش��ی )ظرف۱۲ ماه( برای باند های پرینت سه بعدی ش��ده و 
هوشمندی است که از داده های بی سیم 5G و سنسور های سایز 
نانو استفاده می کنند تا جزییات درمان شما را به طور مداوم انتقال 
دهند. این تکنولوژی به پزشکان کمک می کند تا بتوانند درمان را 
متناسب با میزان بهبودی، مکان و تحرک تان به شما ارائه دهند. 
برای مثال، اگر ش��ما به خوبی در حال بهبودی هستید و تحرک 
خود را حفظ می کنید، ممکن اس��ت درمانی متفاوت با کسی که 
به کندی در حال بهبودی است و نیاز به استراحت در منزل دارد، 

دریافت کنید. 
شاید استفاده از 5G  زیاده روی به نظر برسد، اما پروفسور مارک 
کلمن��ت )Marc Clement( ب��ر این باور اس��ت که این امر به 
معن��ای عرضه کردن  »پهنای باندی قوی و انعطاف پذیر« اس��ت 

که به طور مداوم جریانی از اطالعات را برای پزشکان می فرستد. 
چندین مس��ئله وجود دارد که باید دست به دست هم دهند تا 
این پروژه به موفقیت برسد؛ شهر سوانسی باید هاب آزمایشی اش 
را کامل کند و از سوی دیگر کارشناسان نانو تکنولوژی باید ساخت 
سنسور های شان را به اتمام برسانند. تعجب نکنید اگر تأخیر هایی 
پیش آید. با وجود همه اینها، می توان به آینده این پروژه خوش بین 
بود. چنانچه پزشک ش��ما همواره آگاهی دقیقی از آنچه در حال 
وقوع است داشته باشد، شما می توانید سریع تر از شر باندها خالص 
ش��وید و فقط زمانی  که واقعاً ضروری است به بیمارستان مراجعه 

کنید. 

ترجمه: علی آل  علی



مژده زرگران
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ام��روزه انتخاب��ات ب��ه ی��ک کارزار کامال 
حرفه ای تبدیل ش��ده اس��ت. در این کارزار، 
پ��ول زی��اد یا س��رمایه اجتماعی و انس��انی 
ضرورتا ب��ه موفقیت منجر نمی ش��ود، بلکه 
حرفه ای عمل کردن در مدیریت انتخابات و 
برنامه ری��زی هدفمند و مؤثر، ضامن پیروزی 
اس��ت. اح��زاب، گروه ها و اف��رادی که قصد 
دارند در انتخابات ش��رکت کنن��د یا احزاب 
و اف��رادی ک��ه می خواهن��د پی��روزی قبلی 
خودشان را حفظ کنند و آن را توسعه دهند، 
الزم اس��ت به انتخابات به مثابه یک صنعت 

کامال پیشرفته و تخصصی نگاه کنند. 
ن��گاه تخصص��ی و حرفه ای ب��ه انتخابات، 
مس��تلزم تعریف گام به گام شروع حرکت تا 
رس��یدن نقطه مطلوب و همچنین استفاده 
از رویکرده��ای تخصص��ی و بهره گی��ری از 
نیروهایی حرفه ای و به کارگیری فناوری های 
انتخابات��ی و در ی��ک کالم بهره گی��ری از 

کمپین های انتخاباتی تبلیغاتی است. 
»برنامه ریزی انتخابات« شاه کلید پیروزی 
در رقابت های انتخاباتی است و فناوری های 
انتخابات��ی در خدم��ت انج��ام مؤث��ر ای��ن 

برنامه ریزی است. 
در این میان کمپین تبلیغاتی انتخاباتی از 
مؤثر ترین و کاربردی ترین ش��یوه هایی است 
که در س��طح جهانی به رس��میت شناخته 
شده و آنان که توانسته اند در عرصه کمپین، 
بهتر عم��ل کنند، در نتیج��ه  انتخابات نیز 

موفق تر بوده اند. 
کمپی��ن تبلیغاتی، برنامه ری��زی هدفمند 
و بس��یج امکانات برای دس��تیابی به هدفی 

مشخص است. 
در تبلیغات انتخاباتی، اس��تفاده از کمپین 
تبلیغاتی کمک می کند که با کمترین اشتباه 
و با بیشترین بهره وری، هم بتوانیم امکانات و 
منابع موجود را استفاده کنیم، هم بیشترین 
اثرگذاری روی مخاطب را داش��ته باش��یم و 
هم با بهره گیری از علوم تبلیغات، بازاریابی، 
جامعه شناسی و روانشناسی به صورت علمی 
و تخصص��ی، تبلیغ و اطالع رس��انی و برنامه 

تبلیغاتی را پیش ببریم. 
کمپین انتخاباتی باید هش��ت مرحله مهم 

را پشت سر بگذارد تا موفق باشد: 

و تحلی�ل  کارب�ردی  مطالع�ات   –  1  
وضعیت

در مرحله اول، الزم اس��ت ک��ه مطالعات 
کاربردی و بنیادین درباره کاندیدا یا لیست 
انتخاباتی صورت پذیرد و تحلیلی از وضعیت 
و موقعی��ت فعل��ی و رقبا و ش��یوه عملکرد 
کمپین تبلیغاتی ارائه ش��ود. در این مرحله 

اقدامات زیر صورت می پذیرد: 
• بررس��ی نقاط قوت نامزد جهت نش��ر و 

گسترش 
•    بررس��ی نقاط ضعف نامزد جهت ارائه 

پاسخ
• بررس��ی فرصت ه��ای بیرون��ی جه��ت 

بهره گیری
•  بررسی تهدیدهای بیرونی جهت تبدیل 

به فرصت
•    عارضه یابی و آسیب شناس��ی احتمالی 

از وضعیت و احتمال حرکات رقبا
•   ایجاد اتاق فکر

•   شناسایی و تعیین مخاطبان هدف
تصمی��م  در  مؤث��ر  عوام��ل  بررس��ی   •

رأی دهندگان
•    مطالع��ه درب��اره بازاریاب��ی سیاس��ی 

نامزدهای انتخاباتی موفق شده در دنیا

کمیپ�ن  اس�تراتژی  تدوی�ن   –  ۲  
انتخاباتی

در ای��ن مرحل��ه اه��داف اصل��ی کمپین 
تبلیغات��ی انتخابات��ی م��ورد بررس��ی قرار 

می گی��رد. بای��د درب��اره رأی دهن��دگان و 
مخاطب��ان اصلی به این نتیجه برس��یم که 
ارزش ه��ا، اهداف، س��ابقه و محدودیت های 
آنه��ا چیس��ت تا براس��اس ای��ن موضوعات 
هدف گیری و اس��تراتژی کمپی��ن را ایجاد 

کنیم. 
در اس��تراتژی کمپین چند موضوع مورد 

بررسی قرار می گیرد: 
• اهداف کمپین و حرکات اطالع رسانی و 

تبلیغاتی
• شناس��ایی مخاطب و بخش بندی آنها از 
لح��اظ ذهنی و فکری، فرهنگی و اجتماعی، 
و  موقعیت��ی  و  روان ش��ناختی  و  ف��ردی 

جغرافیایی
• جم��ع آوری اطالعات آم��اری، جمعیت، 
لهجه ها، قومیت ها، میزان باسواد و بی سواد، 
 س��طح س��واد، جنس��یت ها، شهرنش��ین و 
روس��تا نشین و… با استفاده از اطالعات به 

روز مرکز آمار ایران و تحلیل کامل آنها
• جای��گاه و موقعیت��ی ک��ه می خواهی��م 
کاندیدا یا لیس��ت نامزدان به آن دست پیدا 

کنند. 
• توجه به اصول اخالقی و قوانین انتخابات 
و ممنوعیت ها و محدودیت ها که اوال اقدامی 
انجام نش��ود که بعدا با آن ممانعت ش��ود و 
ثانی��ا کاندیدا ب��ه بی قانون��ی و تخلف متهم 

نشود! 
• زمان بندی اج��رای کمپین تبلیغاتی: از 
چه زمانی آغاز شود، در چه زمانی اوج بگیرد 
و در چه زمانی به پایان برسد و اگر انتخابات 
به مرحله دوم رفت، چه برنامه ای اجرا شود؟ 
• توجه به تقویم و مناسبت ها و تعطیالت 
و س��الگردها و مراس��م ها و انجام اقدامات و 
حرکت های تبلیغاتی و انتخاباتی متناسب با 

موقعیت زمانی. 
• تس��ت های اولی��ه: در هر م��ورد پیام یا 
پوس��تر یا حرکت تبلیغاتی، تست و آزمایش 
اولیه انجام می ش��ود و بعد از ارزیابی اولیه، 

نهایی شده و منتشر می شود. 

 ۳ – ایجاد پی�ام و جذابیت تبلیغاتی و 
ارتباطی

تبلیغات��ی،  کمپی��ن  از  مرحل��ه  ای��ن  در 
اس��تراتژی های ارتباط��ی و اب��زار تبلیغات��ی 
مناس��ب ایجاد یا انتخاب می ش��وند که شامل 

موارد زیر است: 
• انتخاب شعار مناسب تبلیغاتی

• انتخاب رنگ مناسب
• ایج��اد تمایز در تبلیغ��ات و عدم تقلید و 

برنامه های تکراری
از   Benchmarking و  الگوب��رداری   •

نمونه های موفق داخلی و خارجی
• اس��تفاده از جاذبه های تبلیغاتی مناسب و 
بجا مثل جذابیت منطقی، احساس��ی، عاطفی، 

اخالقی و هیجانی در پیام 
• اس��تفاده از خالقیت در پیام ها و سادگی، 

قابل درک بودن، خالقانه و جدید و بدیع بودن 
آنها. 

4- استفاده از ابزار مناسب و پشتیبانی 
الزم

برای فعالی��ت هر چه بهتر نام��زد انتخاباتی 
ابزار و پش��تیبانی الزم به شکل زیر نیز صورت 

می پذیرد: 
• آماده س��ازی و تدوی��ن ی��ا ویرایش متون 

سخنرانی در مجامع عمومی
• جم��ع آوری اطالع��ات آم��اری مرب��وط به 

جمعیت و قومیت ها و خط مشی های منطقه
• برنامه ری��زی برای جم��ع آوری کمک های 

مالی و معنوی
• راه اندازی س��تاد تبلیغاتی و بخش مختلف 
آن مثل س��تاد جوانان – س��تاد بانوان – ستاد 
فرهنگی��ان و… و سیس��تماتیک کردن فضای 
ستاد و ایجاد چارت سازمانی در ستاد انتخاباتی

• ارتب��اط ب��ا افراد مؤث��ر مثل ورزش��کاران، 
اف��راد  و  بازیگ��ران  روحانی��ون،  هنرمن��دان، 
سرش��ناس و دعوت آنها به س��تاد تبلیغاتی یا 

اعالمیه حمایت آنان

۵ – انتخاب رسانه مناسب
یکی از مهم ترین بخش های کمپین تبلیغاتی 
انتخاب و بهره گیری از رس��انه های متناسب با 

اهداف کمپین و اثرگذار روی مخاطب است. 
در این مرحله الزم اس��ت رسانه های مناسب 

انتخاب و استفاده شوند. 
چند نکته مهم در این بخش وجود دارد: 

• انتخاب رسانه های اصلی
• انتخاب رسانه های پشتیبان

• میزان و حجم استفاده از هر رسانه
• فاصله زمانی بهره گیری از رسانه ها

از جمل��ه رس��انه هایی ک��ه بنا ب��ر اهداف و 
استراتژی کمپین می توانند انتخاب شوند موارد 

زیر است: 
•  رس��انه های محیط��ی مثل بیلب��ورد و بنر 

سطح شهر
• رسانه های مکتوب مثل بروشور – پوستر – 

تبلیغات در مجالت و روزنامه ها و...
•  ش��بکه های اجتماع��ی مث��ل تلگ��رام – 

اینستاگرام – فیس بوک
• رس��انه های مجازی و حضور در اینترنت و 

تبلیغات در سایت های اینترنتی
• اس��تفاده از پیام��ک تبلیغات��ی و تبلیغات 

پستی و ایمیل مارکتینگ
• راه ان��دازی ش��بکه تلویزیون��ی و رادیویی 

مجازی
حض��ور  و  عموم��ی  رواب��ط  برنامه ه��ای   •
اخب��ار در  در جلس��ات و همایش ه��ا و درج 

خبرگزاری ها و روزنامه ها
• تبلیغ��ات حضوری و مس��تقیم و اس��تفاده 
از تکنیک های پارتیزانی، ویروس��ی و دهان به 

دهان
• استفاده از چهره های مشهور

 ۶ – اجرای کمپین انتخاباتی
بعد از انج��ام تمامی مطالع��ات فوق الذکر، 
تدوین اس��تراتژی و اهداف کمپین، شناخت 
مخاطب��ان ه��دف، بررس��ی وضعی��ت رقبا، 
رس��انه های  و  مناس��ب  پیام ه��ای  انتخ��اب 
متناسب، کمپین تبلیغاتی انتخاباتی با برنامه 
زمان بندی مشخص با نظارت مشاوران و اتاق 

فکر کمپین، اجرایی می شود. 
چن��د نکته مه��م در این زمین��ه قابل ذکر 

است: 
•    س��یال و ش��ناور بودن کمپین با توجه 
ب��ه وضعیت رقبا و مق��ررات و محدودیت های 

احتمالی
•    نظرس��نجی دائمی و نظ��ارت کامل بر 

اجرای کمپین
•    دق��ت و ریزبینی تا اج��رای تبلیغات با 

مشکالت و نویزهای مختلف مواجه نشود. 
•    استفاده تا حدممکن از نیروهای مردمی 
و عالقه من��د جهت اج��را و توس��عه و ترویج 

برنامه های کمپین
•    نیاز ب��ه برنامه ریزی قبلی برای انتخاب 

رسانه ها و رزرو و قرارداد قبلی با آنها
•    نی��از به زمان کافی جهت قرارداد و عدم 
پرداخت مبال��غ و هزینه های هنگفت به علت 

شرایط فورس ماژور
•    اج��رای تمام پروس��ه کمپین با حضور 
خ��ود نامزدها یا نماین��ده آنه��ا در اتاق فکر 

کمپین

 7-ایجاد برند شخصی نامزد انتخاباتی
برند نام��زد انتخاباتی، طبق تعریف عبارت 
اس��ت از هم��ه عناص��ر و ویژگی های��ی که 
موجبات متمایز ش��دن آن نامزد را در ذهن 
مخاطبان از نامزدهای دیگر فراهم می آورد، 
از کاراکت��ر و چه��ره و لحن س��خن گفتن و 
پوش��ش گرفته تا موضع گیری های گوناگون 
در قبال رویدادهای مختلف و نیز ایدئولوژی 

حاکم بر رفتار و منش سیاسی او. 
در ارائ��ه کمپین تبلیغات��ی و با بهره گیری 
از تمام��ی رس��انه های مورد اس��تفاده، برند 
ش��خصی نامزد انتخاباتی مورد نظر ساخته و 
پرداخته می ش��ود و همین برند ش��خصی یا 
Personal Branding می توان��د ب��ه هر 
چه بیش��تر مطرح ش��دن نامزد انتخاباتی و 
ایجاد شخصیتی مطلوب، مورد پسند و حتی 

کاریزماتیک یاری رساند. 

۸ – ارزیابی و اقدامات اصالحی
تمامی ه��دف کمپین تبلیغات��ی انتخاباتی، 
تثبیت نظ��ر رأی دهندگان ی��ا تغییر نظر آنها 
و در نتیج��ه انتخاب فرد م��ورد نظر به عنوان 
نامزد نهایی و انتخاب رأی دهندگان است، لذا 
با وجود تمامی برنامه های تبلیغاتی و ارتباطی 
و اطالع رس��انی، آنچه مهم است، دستیابی به 
این هدف است، وگرنه تبلیغ زیاد، هزینه زیاد، 
برنامه های ش��یک و پرهزینه و جوان پسند و... 
اگر منجر به رأی آوردن نشود، نه تنها فایده ای 
ندارد که موجب اتالف وقت و انرژی و سرمایه 

و سرشکستگی خواهد شد. 
تف��اوت کمپین های تبلیغاتی کس��ب و کار با 
کمپین تبلیغات��ی انتخاباتی در همین موضوع 
اس��ت که کل هزینه ه��ای انجام ش��ده برای 
کمپی��ن تبلیغاتی انتخابات��ی در صورت عدم 
موفقیت، به هدر رفته و حتی ممکن اس��ت به 
ورشکس��تگی سیاس��ی یک نفر یا گروه منجر 
ش��ود، درحالی که در یک کسب و کار، باالخره 
هزینه ه��ا و اقدامات انجام ش��ده، می تواند در 

آینده کاربردی باشد!
 ب��ه همی��ن دلی��ل در جای ج��ای کمپین 
تبلیغاتی انتخاباتی الزم است اثربخشی و ثمر 
بخشی تبلیغات و برنامه های اطالع رسانی مورد 
توجه قرار گیرد و نظر سنجی از رأی دهندگان 
صورت پذی��رد که می تواند در ابتدای فعالیت، 
در حین انجام فعالیت کمپین و دو، س��ه روز 
یا یک هفته مانده به انتخابات صورت پذیرد. 

اجرای صحیح بازاریابی برای کودکان  هشت مرحله موفقیت یک کمپین انتخاباتی

عصر حاضر، عصر اطالعات است و هر چقدر فعالیتی با 
اطالعات دقیق تر و جامع تر همراه باش��د، شانس موفقیت 
بیش��تر با کمتری��ن هزینه را دارد. از جمل��ه فعالیت های 
عم��ده ای که ب��ه ارائ��ه کاال و خدم��ات در ه��ر جامعه 
می پردازد، فعالیت برای کودکان و خردس��االن اس��ت که 
می توان ب��ه مهدکودک ه��ا )خدمت نگه��داری فرزندان 
شهروندان( و مراکز تفریحی مربوط به خردساالن و بچه ها 
نظیر ش��هربازی ها و مراکز تفریحی اشاره کرد. مسئله ای 
که می خواهم به  آن بپردازم، این است که به طور کلی چه 
اجرایی در بازاریابی برای کودکان مؤثرتر اس��ت که منجر 
به جلب مشتری بیشتر برای افزایش فروش و سود خواهد 
شد؟ پاس��خ این عبارت اس��ت: »اجرای صحیح بازاریابی 

برای کودکان.« 
این کامال صحیح و درس��ت اس��ت که بازاری با عنوان 
»مادران پرمش��غله« وج��ود دارد، اما مادران پرمش��غله 
ک��ه عمدتا همس��ری را نیز در کنار خ��ود دارند، به کدام 
مهدک��ودک یا مرکز تفری��ح برای فرزندان خود بیش��تر 

اعتماد می کنند؟ 
بازار مهدکودک ها در گذشته یک بازار رقابتی نبود، اما 
امروزه ای��ن بازار نیز همانند تمامی بازارها رقابتی ش��ده 
اس��ت. در دوره ای که یک پزشک داروساز برای داروخانه 
خود و یک دندانپزشک برای مطب خود بازاریابی می کند، 
مش��خص است که بازار یک مهدکودک، مرکز تفریحی یا 
هر فضایی که با فرزندان مردم جامعه سروکار دارد، بیشتر 

به یک برنامه بازاریابی منسجم نیاز دارد. 
بسیاری از کسب وکارهای کشورمان که بازار هدف شان 
مس��تقیم یا غیرمستقیم خردساالن و کودکان بوده است، 
به دلیل عدم اجرای درس��ت برنامه به سمت اهداف مورد 
نظر در ف��روش حرکت نکردن��د و آرام آرام بازار را ترک 
کردن��د. در تحقیق��ات بازاری ک��ه برای راه ان��دازی یک 
مهدکودک به اتفاق همکاران مان در یکی از مناطق تهران 
داش��تیم، متوجه ش��دیم عمده این مراکز از عدم اجرای 
صحیح، آسیب و خسارت های مالی دیده اند. برای بررسی 

باید ببینیم اجرای صحیح چطور رخ می دهد. 
اج��رای صحیح در درجه اول از مدیر یک کس��ب کار و 
نحوه مدیریت وی برای رسیدن به اهداف ناشی می شود. 
اگ��ر مدیریت به طور صحیح ص��ورت بگیرد، نیازمندی ها، 
س��رویس ها و خدمات به بچه ها و حت��ی والدین آنان به 
درس��تی تعریف و اجرایی می ش��ود اما اگ��ر تعاریف و در 
نتیجه به عمل رس��یدن فرآیندها به شکل صحیح صورت 
نپذی��رد، ارتب��اط صحیحی با مش��تریان مخاطب صورت 

نمی پذیرد. 
مدیری��ت ی��ک مهدک��ودک در نخس��تین گام باید بر 
مبنای ش��اخص های ب��ازار و اطالعات به دس��ت آمده از 
رقب��ا تصمیم بگیرد که می خواهد اج��رای امور را چگونه 
صورت دهد؟ یک مهدکودک به صورت تمام وقت فعالیت 
می کند و مهدکودک دیگری ب��ه صورت نیمه وقت؛ یکی 
بر توانمندس��ازی تخصصی بچه ها تأکی��د دارد و دیگری 
بر نگهداری. مجموع��ه ای با تکیه بر پرداخت های والدین 
بچه ه��ا، به حیات خود ادام��ه می دهد و مجموعه دیگر با 
هزینه ه��ای به مراتب کمتر از بچه ها در منزل خودش��ان 

مراقبت می کند. 
وقت��ی اجرای امور یک مهدکودک روش��ن ش��د، نحوه 
عملیاتی فروش خدمت و گردش مالی و به زبان س��اده تر 
گرفت��ن پول از مش��تریان هم راحت ت��ر تعریف و محقق 
خواهد ش��د. نحوه عملیاتی فروش خدمات، سبب اعتماد 
مش��تریان و رش��د یک برند در این حوزه می ش��ود، ولی 
غفلت از پیچیدگی های مس��یر راهبرد صحیحی نیس��ت. 
به عن��وان مثال آیا اگ��ر مدیر مهدکودکی ب��ه این نتیجه 
برسد که فعالیتش تنها نگهداری از کودکان است، آیا کار 
تمام شده تلقی می ش��ود؟ طبیعی است که پاسخ به این 

پرسش منفی است. 

اجرای صحیح بازاریابی برای کودکان
بخ��ش اول اجرای درس��ت بازاریابی برای خردس��االن 
و کودکان، ب��ا درک صحیح مفهوم نیاز مش��تریان انجام 

می شود. 
بخ��ش دوم که اهمیت ب��ه مراتب باالتری نس��بت به 
بخش اول دارد، اجرای بازاریابی برای شناساندن خدمت 

به مشتریان است. 
با این تفاس��یر می توانیم با اطمینان نتیجه بگیریم که 
داشتن امکانات بیشتر در یک مهدکودک لزوماً به معنای 
فروش بیشتر نیست و همین طور صرف یک اطالع رسانی 
با پیام��ک نمی تواند بازاریابی صحیح��ی برای یک مرکز 
مرتب��ط با بچه ه��ا )مانند یک مهدکودک تازه تأس��یس( 
تلقی ش��ود و چه بسا در بسیاری موارد، یک ضدتبلیغ به 
حس��اب آید. ارائه غذای باکیفیت، داشتن یک وب سایت 
و... گزینه ه��ای دیگ��ر همه و همه در س��بد خدمات یک 
مهدکودک ق��رار می گیرند، اما نکته بااهمیت این اس��ت 
ک��ه تمامی فعالیت ها باید با تحلیلی صحیح و اس��تراتژی 

منطبق با خود برنامه ریزی و عملیاتی شوند.
 ارائه تغذیه مناس��ب لزوماً به معنی برنده شدن در این 
بازار نیست و البته در وب س��ایت و جایگاه اینترنتی یک 
مهدک��ودک برای شناس��ایی، هنوز چالش های بس��یاری 
وجود دارد. ش��ناخت درس��ت مزیت های رقابتی و شیوه 
توس��عه بازار، از اجزای پراهمیت اجرای صحیح بازاریابی 

برای کودکان محسوب می شود.
 این ش��ناخت با ساختار درست سازمانی و برنامه ریزی 
صحی��ح مالی مجموعه مطابق��ت دارد که منجر به خرید 
و وف��اداری والدین بچه ه��ا از کس��ب وکار مربوطه )مثاًل 

مهدکودک( می شود. 
mozhdeh. zargaran@yahoo. com

 بازی پردازی در ارتباط با مشتری
 )قسمت دوم(

 در مقال��ه پیش��ین در خص��وص چیس��تی و کاربردهای 
بازی پ��ردازی  )gamification( صحبت کردیم و اکنون 
مطل��ب را با گفت وگو پیرامون هس��تی بازی پ��ردازی ادامه 

می دهیم. 
ارکان اصلی تش��کیل دهنده بازی پ��ردازی عبارتند از 1- 

محرک های بازی یا دینامیک بازی
 2- مکانیک بازی پردازی .

مکانیک ه��ای ب��ازی قواعدی هس��تند که رون��د بازی را 
می س��ازند، یعنی جنبه ای که آن را مف��رح، چالش برانگیز، 
راضی کنن��ده و انگیزانن��ده می کند. این احساس��ات در اثر 
نیازهای انس��انی و روش های انگیزش��ی ایجاد می ش��ود که 

دینامیک های بازی نامیده می شوند. 
عناصر مکانیک بازی عبارتند از: 

1- امتیاز: همه خواهان امتیاز هس��تند و دوست دارند به 
نحوی امتیاز به دست بیاورند. امتیاز می تواند به عنوان جایزه 
در شرایط مختلف به مش��تری داده شود. مشتری می تواند 
امتیاز خود را برای دسترس��ی به محتوایی که برای همگان 
در دس��ترس نیست یا خرید کاالهای مجازی یا هدیه مورد 

استفاده قرار دهد. 
2- مراحل: مرحله، س��طوح مختلف در یک برنامه اس��ت. 
مرحله نش��انگر رسیدن ش��ما به نقطه ای خاص در مسیری 
اس��ت که طی می کنید. مراحل معموالً با حد مش��خصی از 
امتیاز مش��خص می ش��وند و مش��تریان به صورت خودکار، 
براس��اس می��زان مشارکت ش��ان ب��ه مراحل باالت��ر صعود 

می کنند. 
3- رقابت ه��ا، نش��ان های پی��روزی، م��دال و پیروزی ها: 
ش��ما رقابت ها و اه��داف آنها را بر مبن��ای فعالیت هایی که 
می خواهید دنب��ال کنید، طراحی می کنید و به مش��تریان 
براساس میزان رسیدن به آن اهداف، با نشان های پیروزی و 

مدال های افتخار پاداش می دهید. 
4- کاالهای مجازی: برای اینکه اقتصاد یک بازی در گذر 
زمان اثربخش باشد، باید جایی برای مصرف کردن امتیازها 
وجود داش��ته باشد که انگیزه بیش��تری برای مشتری برای 
جمع آوری امتیاز بیش��تر ایجاد کن��د. کاالهای مجازی ابزار 
خوب��ی برای ایجاد خالقیت، رقاب��ت و نمایش در جامعه ای 

است که بازی پردازی در آن انجام می شود. 
5- ج��دول رده بندی )تابلوی امتی��ازات(: نمایش افرادی 
که بیش��ترین امتیاز را دارند، در آنها اشتیاق و شهرت ایجاد 
می کند. در بازی پردازی، جدول رده بندی برای دنبال کردن 
و نمای��ش دادن فعالیت ه��ای مورد نظر ب��ه کار می رود و از 
رقابت بین مش��تریان برای تحریک رفتارهای ارزش��مند و 

مورد نظر استفاده می کند. 
6- مسابقات: مسابقات مشتریان را قادر می سازد یکدیگر 
را به چالش بکش��ند و برای به دست آوردن امتیاز بیشتر در 
یک فعالیت با هم رقابت کنند. در یک مس��ابقه، مشتری ای 
که بیش��ترین امتیاز را به دس��ت آورده، برنده جایزه اصلی 
می ش��ود، درحالی که دیگر مش��تریان بازن��ده، پاداش های 

دیگری مثل تجربه به دست می آورند. 

دینامیک بازی پردازی
دینامیک بازی پردازی، دلیل انگیزش مش��تریان توس��ط 
مکانیک ه��ای بازی اس��ت. طراح��ان بازی، س��ال ها دانش 
به کارگی��ری این نیازها را در فضای بازی پردازی داش��ته اند. 

در ادامه برخی از دینامیک های بازی را بررسی می کنیم.
 

1- پ�اداش: انس��ان ها ب��ا دریاف��ت پ��اداش برانگیخته 
می ش��وند. یک پاداش که می تواند ملم��وس یا غیر ملموس 
باش��د، بعد از انجام ی��ک عمل خاص یا رفت��ار خاص ارائه 
می شود، با این هدف که آن عمل یا رفتار مجددا تکرار شود. 
در بازی پردازی سیس��تم پاداش بنیادین براس��اس دریافت 

امتیاز است. 
۲- مق�ام: اغلب انس��ان ها نیاز به مقام، ش��أن اجتماعی، 
ش��هرت، پرس��تیژ، توجه و در نهایت عزت نفس و کس��ب 
احترام دیگران دارند. انس��ان ها نیاز دارن��د در فعالیت هایی 
ش��رکت کنند ک��ه احترام ب��ه دس��ت آورند. تقریب��اً تمام 

المان های مکانیزم های بازی، این نیاز را برآورده می کنند. 
۳- موفقیت: برخی از مردم با نیاز به دس��ت آوردن یک 
چیز دشوار، از طریق تالش زیاد در جهت رسیدن به اهداف 
و برنده شدن، انگیزش پیدا می کنند. انسان هایی که نیاز به 
موفقی��ت دارند، به دنبال چالش ه��ا و رقابت هایی می گردند 

که اهداف دشوارتری دارند. 
4- خود اظهاری )نمایش(: بس��یاری از مردم به فرصتی 
ب��رای اظهار اس��تقالل و اصال��ت خود نیاز دارن��د تا خود را 
منحصربه فرد و متفاوت از دیگران نش��ان دهند. این موضوع 
با نیاز انس��ان به نمایش احس��اس هویت و شخصیت مرتبط 
اس��ت. آواتار ف��رد می تواند به عنوان یک نقط��ه کانونی غنی 

برای نمایش فرد قلمداد شود. 
۵- رقابت: ثابت ش��ده که وقتی یک محیط رقابتی ایجاد 
و به برنده پاداش داده می ش��ود، س��طوح باالتری از عملکرد 
به دس��ت می آید. اغلب بازی ها حداقل یک لیست ساده 10 
ش��رکت کننده برتر را دارند. نمایش تعداد مراحل پشت سر 
گذرانده ش��ده، پاداش های کسب ش��ده و چالش های انجام 
شده می تواند انگیزاننده ای عالی برای دیگر بازیگران باشد. 

۶- هم نوع خواهی: شما یک هدیه از کسی که شما را به 
بازی دعوت می کند دریافت می کنید و ناخودآگاه و ندانسته 
وارد حلقه ای می ش��وید که در آن دل تان می خواهد به تمام 
دوستان تان هدیه بدهید و به این ترتیب این سرویس تبدیل 

به یک سرویس قوی برای جذب انسان ها می شود. 
 Email: badiee@crmroom. com
www. crmroom. com

کلـیدباشگاه مشتریان

نویسنده: مهدی بدیعی
مدیرعامل اتاق مدیریت ارتباط با مشتری ایران

محقق و پژوهشگر توسعه بازار
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برای مطالعه 691 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: امروزه بازاریابی بیش از پیش در دنیای رقابتی 
اهمیت پیدا کرده است. بهترین بازاریابان باید پنج توانایی 
برت��ر خود را در ای��ن خصوص بروز دهن��د. بازاریابان باید 
بتوانن��د چیزی را که بقیه نمی ش��نوند، بش��نوند. آنها باید 
حتی زمانی که در سازمان حضور ندارند در جلسات شرکت 

کنند و قادر باشند اطالعات بازار را خالصه کنند. بازاریابان 
باید قادر باش��ند جل��وی جزیره ای کار ک��ردن بخش های 
مختل��ف را بگیرند و توانایی کش��ف دیگران را هم داش��ته 
باش��ند. برای اینکه بتوانید چنین اشخاصی را جذب کنید 

بهتر است به دنبال افرادی با مهارت های دوگانه باشید. 
از می��ان ای��ن افراد، بهترین ها کس��انی هس��تند که هم 
خالق و هم تحلیلگر باش��ند. این اف��راد می توانند از هر دو 

بخش مغزش��ان اس��تفاده و به ذهن و قلب مشتریان نفود 
کنند. با پرس��ش چند س��وال می توانید به این نکته ها پی 
ببری��د؛ اف��رادی که هم رهبری خوب��ی و هم تخصص های 
دیجیتالی داش��ته باش��ند و افرادی که بتوانند مخاطب را 
درگی��ر محتوای خ��ود کنند و از طرفی محص��والت را به 
خوبی بشناسند و کارشناسی کنند. افراد با استعداد توانایی 

پیش بینی اتفاقات احتمالی را دارند. 

جذب بازاریاب با استعداد

سوال: مدیریت کسب و کاری را برعهده دارم و رقبای زیادی در بازار دارم. به همین دلیل تصمیم گرفتم تعدادی بازاریاب با استعداد استخدام 
کنم. لطفا به من بگویید چگونه می توانم افراد بااستعداد را تشخیص دهم و آنها را جذب کنم؟  کلینیک کسب و کار

بعدازظه��ر ی��ک روز تابس��تانی 
پیت��زا دومین��و به ط��رز عجیبی 
ش��لوغ بود. سفارش��ات ثبت شده 
بس��یار زی��اد بودن��د و کارمندان 
در آش��پزخانه نهای��ت تالش خود 
را می کردن��د. پس��ران و دخترانی 
که مس��ئول تحویل غ��ذا بودند با 
لباس ه��ای مخصوص آبی رنگ که 
به تن داش��تند ت��الش می کردند 
پیتزا ه��ا را ب��ه موق��ع به دس��ت 
مشتریان برسانند. دقیقا در همین 
زمان اتفاقی افتاد که حتی فکرش 

را هم نمی کردند. 
خمیر پیتزا در حال تمام ش��دن 
بود. درواقع موجودی انبار بس��یار 
کم بود و اگر مش��تریان همچنان 
می دادند؛  س��فارش  غذا  دیوانه وار 
کل آش��پزخانه خمیر کم می آورد. 
باید به سرعت وارد عمل می شدند 

و کاری می کردند. 
مدیرش��عبه تلف��ن را برداش��ت 
و ب��ه مدی��رکل مس��ئول پخ��ش 
مواد غذایی زنگ زد و ش��رایط را 
برایش ش��رح داد. مدیر مس��ئول 
باورش نمی شد. اگر نیاز مشتریان 
دومین��و همان طور ک��ه قولش را 
داده بودن��د تامین نمی ش��د؛ یک 
رس��وایی عمومی به ب��ار می آمد. 
بدین ترتیب سریع وارد عمل شد 
و تمام تالش خود را کرد تا مشکل 
حل ش��ود. یک جت شخصی پر از 
دومین��و  مخص��وص  خمیره��ای 
ف��ورا اعزام ش��د. طی ای��ن مدت 
کارمندان که متوجه تقلیل میزان 
خمیر ش��ده بودند با گذشت زمان 
دس��ت و پنجه نرم می کردند چون 
که می دانستند زمان در این میان 

نقشی مهم دارد. 
بی ثمر  آنها  متأسفانه تالش های 
بود و حتی جت شخصی نتوانست 
به موق��ع خمیر ه��ا را برس��اند و 
دومینو آن ش��ب نتوانست پیتزای 
بس��یاری از مش��تریان گرسنه را 
تامین کند. بعد ازاین ماجرا تمامی 
کارکنان ب��رای مدت ی��ک ماه با 
نوار مش��کی مخصوص ع��زاداری 
بر لباس های ش��ان س��ر کار حاضر 

شدند. 
س��ازمان ها  از  بس��یاری  در 
متأس��فانه  داستان را شبیه به یک 

کمپی��ن می بینند. داس��تان ها در 
ذات کسب وکار ما قرار دارند. 

هوی��ت  در  ریش��ه  داس��تان ها 
دارند. چیزی اس��ت که ما هستیم 
و می خواهی��م به دیگران نش��ان 
بدهی��م، آنه��ا کار م��ا را راح��ت 

می کنند. 
خیلی وقت ها الزم نیس��ت پولی 
خ��رج کنی��م، فقط کافی اس��ت 
خودم��ان باش��یم و بتوانیم آن را 

درست معرفی کنیم. 
از  مجموع��ه ای  کمپی��ن  ی��ک 
اقدامات اس��ت که منج��ر به یک 
نتیجه خاص می شود ولی داستان 
ی��ک واقعی��ت یا گوش��ه ای از آن 

است. 
ماندگار است،  همواره و مدت ها 
می توان��د احساس��ات و باوره��ای 
مخاطبان را تحت تأثیر قرار بدهد. 
مخاطب در برخورد با ما داس��تان 
را به خاطر می آورد و دوست دارد 
آن داستان به شکلی واقعی برایش 
زنده ش��ود یا حداقل اگر در متن 
آن ق��رار نمی گیرد، ب��ا متضاد آن 

روبه رو نشود. 
هوی��ت  براس��اس  داس��تان ها 

می توانن��د  ش��ده  طراح��ی 
هیجان انگی��ز، جس��ورانه، بی پروا، 
معصوم و...  باش��ند ولی باید تکرار 
بش��وند، ادامه دار باش��ند و به طور 
دائمی در حال تولی��د و باز تولید 

باشند. 
در  را  آن  بای��د  مش��تریان 
رفتارکارکنان و مدیران، در کاالها 
و یا تبلیغاتی ک��ه انجام می دهیم 

ببینند. 
س��اخت داس��تان کار ه��ر روز 
ماس��ت چون قرار است هر روز به 
تعه��د و قولی ک��ه داده ایم پایبند 
باشیم. آن یک وظیفه و مسئولیت 

است. 
می توان��د تک��راری ی��ا خالق و 
جس��ورانه باشد. مهم این است که 
در ذات ماست و مشتری با برانداز 
کردن و مواجهه با ش��رکت آن را 

درك می کند. 
داس��تان دروغی��ن و غیر واقعی 
آفت و نقطه پایان رابطه با مشتری 

است. 
باید داستانی برای گفتن داشته 
باشیم، باید بخواهیم کاری بکنیم 

که داستانی ساخته شود. 

اگر هویت و ماموریت مش��خص 
باش��د و خود را متعه��د به اجرای 
قول های��ی کنیم که به مش��تریان 
وع��ده داده ایم هزینه ه��ای مالی، 
اجتماع��ی و س��ازمانی کمت��ری،  
نس��بت ب��ه زمانی ک��ه بخواهی��م 
مج��دد   برندس��ازی  ب��ه  اق��دام 
جایگاه یابی  ی��ا   )rebranding(
مجدد )repositioning( کنیم، 

خواهیم پرداخت. 
اگر توجه کنیم » برندها امتداد 
ش��خصیت آدم ها هس��تند« پس 
اول از خود و کارکنان مان ش��روع 
می کنیم. قبل از این که مشتریان، 
م��ا را باور کنن��د، کارکن��ان باید 
باورها و داستان ها را قبول کنند. 

کم هزینه تری��ن  آنه��ا همیش��ه 
انتق��ال  ب��رای  راه  مؤثرتری��ن  و 
تجربیات، داس��تان ها و ارزش های 

برند و سازمان انتخاب می کنند. 
بس��یار تاس��ف آور اس��ت که در 
واح��د  س��ازمان ها  از  بس��یاری 
مدیری��ت مناب��ع انس��انی  )البته 
ب��ه معن��ای واقعی خ��ود( آخرین 
واحدی است که طراحی می شود. 
وقت��ی س��ازمان ش��کل گرفت و 

بزرگ ش��د، وقتی رقابت ها آشکار 
ش��د، به ج��ای بهره مند ش��دن از 
مناف��ع و فرصت های پیش رو، باید 
نی��روی انس��انی را جابه جا کنیم، 
چون نقش ه��ا را تعریف نکرده ایم، 
در  کاف��ی  و  مناس��ب  آم��وزش 
زمان مناس��ب نداده ایم و از نظام 
ارزیاب��ی، عملکرد شایس��ته ای که 
نیرو و انگیزه ایجاد کند برخوردار 

نبوده ایم. 
رواب��ط  در  نس��بت  همی��ن   

عمومی ها نیز صادق است.
 رواب��ط عمومی ه��ا نقش مهمی 
در تبیی��ن ارزش ها و احساس��ات 
س��ازمان دارند و آنها را به ش��کلی 
مؤث��ر و کم هزین��ه می توانن��د در 
دیدگان مخاطبان و مشتریان خود 
قراردهند. متن داستان باید خوب 
نوشته شود تا بتوان شروع و پایان 
خوبی برایش انتظار داش��ت. همه 
موفقیت  داس��تان های  سازمان ها، 
و شکس��ت دارند. تبلیغ می کنیم، 
و  پیش��بردی  روش ه��ای  ان��واع 
ترویج��ی را انجام می دهیم، تالش 
می کنی��م بی��ن کلی��ه اقدامات و 
فعالیت های م��ان پکپارچگی ایجاد 
کنی��م،  )که البته در اب��زار و پیام 
شاید این اتفاق بیفتد( ولی ادامه دار 
نیس��ت. یکپارچگی باید در هویت 
باش��د. در نتیجه بسیاری از برندها 
در ای��ران عمدتاً برند آگاهی دارند. 
بس��یاری پای آنها نمی ایستند و با 
آمدن برند دیگر هزینه جابه جایی 

را به راحتی می پردازند. 
داس��تان ها بار احساسی عمیقی 
داش��ته و اثرعمیق��ی ب��ر نگرش 

مصرف کننده می گذارند. 
در حال��ی ک��ه ی��ک مجموع��ه 
یکپارچ��ه تبلیغاتی صرفاً الیه های 
س��طحی ذهنی مص��رف کننده را 
با محرك های س��اده و البته صرف 
هزین��ه زیاد و اثر گ��ذاری زود گذر 

تحت تأثیرقرار می دهد.
 البته که هر دوی آنها اثر بخشی 
خ��ود را دارن��د. ب��ه ط��ور قط��ع 
نمی توان بدون ش��عار و اس��تفاده 
از اب��زار و محرك ه��ای تبلیغاتی 
دردنی��ای پیچیده و پ��ر از رقابت 
ام��روزی به جلو رفت ولی می توان 
با داستان س��رایی درباره خودمان، 
اثر تبلیغ��ات و اقدامات ترویجی و 

پیشبردی را عمیق تر کرد. 

داستان یا کمپین

ارتباط

نقش کتاب در ماندگاری پیام در ذهن 
مخاطبین

ایرانیان از دیرباز به کتاب و کتابخانه اهمیت فراوانی می دادند. 
تخت جمشید تا قبل از حمله اسکندر مقدونی صاحب کتابخانه 
عظیم��ی بود که بع��د از حمله یونانیان، بخ��ش عظیمی از این 
کتابخانه به آتش کش��یده شد و قسمتی از آن هم به اسکندریه 
منتقل شد. در زمان ساسانیان کتاب و کتابخوانی متعلق به قشر 
ثروتمند و ش��اهزادگان آن عصر بود و کتابخانه ها بیش��تر جنبه 

تزیینی داشتند. 
 بعد از ظهور اس��الم کتابخانه های غزنویان، دیلمیان، نوح بن 
منصور، خواجه نظام الملک و همچنین صاحب بن عباد مشهور 
بوده اند. علت ش��هرت کتابخانه ب��زرگ صاحب بن عباد به دلیل 
همگانی بودن این کتابخانه بوده است. صاحب بن عباد شرایطی را 
فراهم آورده بود تا همه افراد بدون توجه به موقعیت اجتماعی شان 
توانایی استفاده از کتاب های این کتابخانه را داشته باشند. اگرچه 
سلطان محمود غزنوی در زمان حمله خود، دستور سوزاندن این 
کتابخانه را صادر کرد. تیمور لنگ هم اگرچه انس��انی س��فاك و 

خونخوار بود به کتاب و هنر و خوشنویسی عالقه مند بود. 
در دوران صفویان کتابخانه های شاه اسماعیل و شاه تهماسب 
در تبریز، شاه عباس در اصفهان، شیخ بهایی در اصفهان و کتابخانه 
کلیسای وانگ جلفای اصفهان از جمله کتابخانه های مشهور آن 

زمان بوده اند. 
در دوران قاج��ار، اکثر کتابخانه ها به درباریان و ش��اهزادگان و 
مدارس فیضیه و مدارس قدیمی تعلق داشت و در دوارن پهلوی، 
تأسیس دانشگاه تهران و دانشسرای عالی در توسعه کتابخانه های 

تأثیر بسزایی داشت. 

 منشور کتاب: 
در آوریل 1971 س��ازمان های بین المللی ش��امل نویسندگاه، 
ناش��ران و کتابداران کمیته ای تش��کیل دادند و نخستین تالش 
این مجمع تهیه پیش نویس»منش��ور کتاب« بود که متن آن در 
نخس��تین اجالس کمیته حمایتی بروکسل به تصویب رسید. از 

جمله موارد موجود در منشور کتاب عبارت است از: 
هر کس حق دارد مطالعه کند. 

کتاب از لوازم ضروریه حیات انسان هاست. 
جامعه در فراهم کردن شرایطی که نویسندگان قادر به ایفای 

نقش خالق خود باشند. 
برای توسعه ملی، وجود صنعت سالم چاپ و نشر امری ضروی 

است. 

نقش روابط عمومی  ها در ماندگاری و تعمیق پیام به 
مخاطبان هدف 

ح��ال که می خواهی��م از اهمیت کتابخوان��ی و کارکرد روابط 
عمومی در این حوزه صحبت کنیم؛ الزم است به نقش کتابخانه  
در سازمان ها اشاره  کنیم. در مورد کتابخانه  ها حرف بسیار است 
اما تنها به این نکته اشاره می شود که متأسفانه در روابط عمومی ها 
بخشی به نام کتاب وجود ندارد یا بسیار حاشیه نشین است و این 
در حالی است که با بهره  مندی روابط عمومی سازمان ها از کتاب 
و تعمی��ق مطالعه بین مصرف کنندگان و مخاطبان، هدف و پیام  
)دریاف��ت و انتقال پیام( از طریق رس��انه کتاب می توان به هدف 
غایی خود رسید. در واقع رسانه کتاب در ماندگاری و تعمیق پیام 
�� در کنار س��ایر قالب  های اطالع رسانی در کار روابط عمومی �� 

برای مخاطبان به یاری روابط عمومی  ها می  آید.  
به عبارت دیگر، از آنجا که در هر بافت فرهنگی � به تناس��ب 
ویژگی  های آن بافت � شیوه  ها و شکل های گوناگونی برای آگاهی 
 بخش��ی عمومی دارد، روابط عمومی  های هر سازمان �� در کنار 
س��ایر قالب  های اطالع رسانی � باید پیام و هدف خود را از طریق 
کتاب و در قالبی مکتوب در میان مخاطبان خود فرهنگ س��ازی 
کنن��د؛ به گون��ه  ای ک��ه مخاطب برای اط��الع از پی��ام مزبور به 
کتاب  های حوزه مربوطه  )عمومی، تخصصی و. . .( مراجعه کند. 
اینجاست که کتاب در ماندگاری و تعمیق پیام برای مخاطبین، 
به یاری روابط عمومی ها آمده و بدین ترتیب کارکرد اطالع  رسانی 

روابط عمومی  ها به صورت عمیق و زیرساختی محقق می  شود.         
لذا روابط عمومی  ها که پل ارتباطی با مردم هستند و به عنوان 
یک واس��طه اثرگذار، درون و بیرون یک سازمان را به هم مرتبط 
می  سازند. در پایان به منظور تحقق نقش روابط عمومی در ترویج 

و توسعه فرهنگ کتابخوانی پیشنهاد می شود:   
برگزاری »نشس��ت های تخصصی کت��اب و روابط عمومی« به 
منظور بررس��ی راهکارهای عملیاتی و تدوین اس��تراتژی کالن 
برای تحقق نق��ش ترویجی روابط عمومی  ها در کتابخوان کردن 
جامعه هدف و تشکیل کمیتة تخصصی کتاب در روابط عمومی  
س��ازمان ها افزون تر از بحث کتاب در درون سازمان ها به تشویق 
مدیران و کارکنان سازمان به کتابخوانی و برگزاری مسابقاتی به 

همین منظور اقدام کنند.
فرهن��گ کتاب و کتابخوانی به عن��وان یکی از مولفه های مهم 
توس��عه فرهنگی جامعه محسوب می ش��ود که روابط عمومی ها 
ب��ا انج��ام برنامه  های ترویج��ی و تبلیغی و در عی��ن حال انجام 
فعالیت  های ابتکارانه و خالقانه، نقش مهمی در گسترش فرهنگ 
کتابخوانی در جامعه و سازمان ها خواهند داشت. به واقع نوع نگاه 
و اقدام��ات روابط عمومی ها ب��ر تولیدکنندگان کتاب و هم برای 
ایج��اد ترغیب و گرایش به کت��اب و کتابخوانی در مردم جامعه 

موثر است. 

کارتابل

برگه های رزومه را با اطالعات معتبر و 
مهم پر کنید

هم اکن��ون به یکی از ترس��ناك 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 کسب وکار موردنظر: نخستین 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 
نگه��داری رزومه ه��ای قبل��ی و آنالیز آنها اس��ت. بر این 
اس��اس به مرور زمان نقاط ضعف خود در طراحی رزومه 
را به دس��ت آورده و می توانی��د اقدام به اصالح آن کنید. 
به طور معمول در رزومه نویس��ی افراد اشتباهات مشابه و 
تک��راری را انجام می دهند که باعث می ش��ود در صورت 
تهیه آرش��یوی از آنها به راحت��ی 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 
گذاشته و به تحلیل شرایط بپردازید. بر این اساس تا حد 
زیادی می توانید متن خود را هوشمندانه به رشته تحریر 
در آورید. همچنین توجه داشته باشید که چنین تکنیکی 
در مصاحبه های حضوری بیشترین 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. 
4.  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. 
بخ��ش دوم در برگیرنده اطالعات اختیاری اس��ت. در 
این بخش ابتدا باید ملیت تان را ذکر و سپس تاریخ تولد 

خود را درج کنید. 
پ��س از آن نوب��ت به مح��ل تولد، جنس��یت، وضعیت 
تاهل، تعداد فرزندان، عکس پرس��نلی، ذکر مبلغ آخرین 
حق��وق دریافتی و وضعیت س��المت جس��مانی )حداقل 

استانداردها( است. 
اگر براس��اس آنچه در سطور باال اراده 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. 

احمدرضا معماریان

ترجمه: علی آل  علی
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جلب بی��ش از 11میلیارد دالر س��رمایه گذاری 
خارجی که به مدد برجام به دس��ت آمد، موفقیتی 
اس��ت که تاکنون 3میلیارد و 124میلیون دالر آن 
جذب و وارد کش��ور ش��ده اس��ت. به گزارش ایرنا، 
بیش��ترین میزان جلب س��رمایه گذاری خارجی تا 
قبل از حل موضوع هسته ای ایران در دولت یازدهم، 
مرب��وط به س��ال 2012 میالدی اس��ت که رقمی 

نزدیک به 4میلیارد و 700 میلیون دالر بود. 
این رقم در س��ال 2013 می��الدی به 3 میلیارد 
و 100میلی��ون دالر و در س��ال 2014 ب��ه رقم 2 
میلی��ارد و 100 میلیون دالر و در نهایت در س��ال 
2015 ب��ه 2میلی��ارد و 50 میلی��ون دالر کاهش 
یافت. با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به 
س��وی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری های 
مشترک گشوده شد که فقط در سال 1395 هیأت 
سرمایه گذاری خارجی 9 میلیارد و 175 میلیون و 
586 هزار دالر سرمایه گذاری مصوب در استان ها به 

تصویب رسانده است. 
 طبق گزارش س��ازمان س��رمایه گذاری خارجی 
ای��ران، این س��ازمان 12میلی��ارد و 48 میلیون و 
968 هزار دالر س��رمایه گذاری خارجی مصوب در 
استان های مختلف داشته که در این میان خراسان 
ش��مالی با جذب بیش از 3 میلیارد و 378 میلیون 
دالر بیش از س��ایر استان ها سرمایه گذاری خارجی 
جذب کرده اس��ت و پس از آن اس��تان آذربایجان 

شرقی با 1.5 میلیارد دالر قرار دارد. 
 همچنین استان های اصفهان، تهران و سیستان و 
بلوچستان هر کدام توانسته اند بیش از یک میلیارد 

دالر سرمایه گذاری خارجی در مدت یاد شده جذب 
کنند.

 از دیگر استان های موفق در جذب سرمایه گذاری 
خارجی می توان به آذربایجان غربی، البرز، بوش��هر، 
چهارمحال و بختیاری، خراس��ان جنوبی، خراسان 
رضوی، خوزس��تان، فارس، قزوین، قم، کردستان، 
کرمان، گلستان، گیالن، لرستان، مازندران، مرکزی، 

هرمزگان، همدان و یزد اشاره کرد. 
 ارمنس��تان، اسپانیا، افغانس��تان، آلمان، امارات، 
انگلستان، ایرلند، بالروس، ترکیه، جزایر باربادوس، 
جمه��وری آذربایجان، چین، روس��یه، س��ریالنکا، 
عراق، عمان، فرانس��ه، قبرس، کویت، مالزی، هلند، 

هندوستان و ونزوئال از جمله کشورهایی هستند که 
اقدام به سرمایه گذاری در ایران کرده اند. 

 کاهش ایران هراسی و فراهم شدن زمینه 
جذب سرمایه های خارجی

 محمد خزاعی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به 
تازگی درباره آخرین وضعیت جذب سرمایه گذاری 
خارجی گفته است: در سال 95 بیش از 3 میلیارد 
و 124میلی��ون دالر س��رمایه گذاری خارج��ی از 
طریق س��امانه های بانکی وارد کشور شد. به گفته 
وی، کاه��ش ایران هراس��ی و ایج��اد زمینه حضور 

کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران از 
دستاوردهای برجام بود که منجر به منزوی شدن 

دشمنان ایران شد. 

 آمار آنکتاد قابل استناد نیست 
 با ای��ن ح��ال در مناظره اقتص��ادی نامزدهای 
انتخابات��ی ک��ه روز جمع��ه برگ��زار ش��د، آم��ار 
س��رمایه گذاری های خارج��ی جذب ش��ده محل 
تردید یکی از نامزدها قرار گرفت؛ حجت االس��الم 
س��یدابراهیم رئیس��ی ب��ا ط��رح ای��ن س��وال از 
رئیس جمهوری که س��رمایه گذاری خارجی دولت 
شما چقدر است، مدعی ش��د که در سال 95 کل 
س��رمایه گذاری خارجی جذب شده 500 میلیون 
دالر بوده اس��ت.  یکتا اش��رفی، مدی��رکل دفتر 
مدل س��ازی و مدیریت اطالعات اقتصادی درباره 
استناد برخی نامزدها به نمودارهای منتشره این 
نهاد از جذب سرمایه گذاری خارجی ایران به ایرنا 
گفت: اگر به پایگاه اینترنتی و جداول منتشر شده 
آن راجع به ایران مراجعه کنید، می بینید که در 
همان جا گفته شده اطالعات ارائه شده اولیه بوده 

و باید به تأیید کشورها برسد. 
 وی با تأکید ب��ر اینکه نمی توان اطالعات این 
نه��اد را مرج��ع نهایی و رس��می آمار ق��رار داد، 
افزود: برای نمونه در حوزه س��رمایه خارج شده، 
منبع اطالعات خود را وزارت اقتصاد اعالم کرده 
درحالی ک��ه ای��ن وزارتخانه در این ح��وزه ورود 
نمی کن��د و باید بانک مرکزی آمار مربوط به تراز 

حساب سرمایه ای را تهیه و منتشر کند. 

مع��اون برنامه ری��زی و ام��ور اقتصادی ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی ف��ارس گفت: ح��دود 11هزار 
مترمربع زمین در ش��هرک یاد ش��ده به »یانک شو 
ئدرن« س��رمایه گذار چینی واگذار و عملیات ساخت 
این مجتمع با مشارکت سرمایه گذار ایرانی آغاز شده 
اس��ت. به گزارش فارس آنالین، مهران خاکساری با 
اشاره به اینکه این سرمایه گذار خارجی از مدرن ترین 
تجهیزات ف��رآوری در این مجتمع اس��تفاده خواهد 
ک��رد، بی��ان داش��ت: براس��اس برنام��ه زمان بندی 
شده تا ش��ش ماه آینده فاز نخس��ت این مجتمع به 
بهره برداری خواهد رس��ید. معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی شرکت شهرک های صنعتی فارس افزود: با 
بهره برداری از مجتمع فرآوری و کنس��انتره کرومیت 
در ش��هرک صنعتی تنگ حنا نی ریز، روزانه ظرفیت 

ف��رآوری بیش از 400 تن س��نگ معدن کرومیت و 
تولید 100تن کنس��انتره ایجاد می شود. خاکساری، 
میزان اش��تغال زایی مس��تقیم این ط��رح را 30 نفر 
اع��الم کرد و اظهار داش��ت: ش��هرک صنعتی تنگ 
حن��ا دارای 50 هکتار مس��احت اس��ت و تاکنون در 
این ش��هرک صنعتی 20 قرارداد س��رمایه گذاری با 
متقاضیان ایجاد واحد های تولیدی و صنعتی منعقد 
ش��ده است. او گفت: هم اکنون هفت واحد تولیدی با 
اش��تغال زایی 174 نفر در این شهرک صنعتی فعال 
اس��ت. خاکس��اری در بخش دیگری از مطالب خود 
با تأکید بر اهمیت جذب س��رمایه گذاران خارجی در 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان فارس و فراهم بودن 
زیرساخت ها در این استان، افزود: از تمام ظرفیت های 
قانونی برای جذب و حمایت از سرمایه گذاران استفاده 

می شود. شهرستان نی ریز در فاصله 192 کیلومتری 
جنوب شرقی شیراز واقع شده است. 

حضور شرکت های سرمایه گذار آفریقایی 
در ایران

به منظور ایجاد تعامالت میان سرمایه گذاران ایران 
و آفریقا، ش��رکت های سرمایه گذار آفریقایی به ایران 
می آین��د. به گ��زارش مهر، محمد امی��ر عبداللهیان 
از حض��ور س��رمایه گذاران آفریقای��ی در ای��ران ب��ه 
منظ��ور افزایش مب��ادالت تجاری خب��ر داد و گفت: 
اطالعات کارب��ردی اقتصادی مورد نی��از بازرگانان و 

کسب و کارهای ایرانی به متقاضیان ارائه خواهد شد. 
 وی اف��زود: همای��ش اقتصادی و س��رمایه گذاری 
ایران و آفریقا چهاردهم ش��هریورماه از سوی انجمن 

دوس��تی ایران و کامرون برگزار خواهد شد و در آن، 
بیش از 600 نفر از فعاالن بخش  خصوصی، مقامات و 
مسئوالن ایران و آفریقا حضور خواهند داشت. به گفته 
عبداللهیان، هدف اصلی این است که با ایجاد ارتباط 
متقابل بین تجار ایران و آفریقا،  بس��تری مناس��ب 
برای ارتباط هر چه بیش��تر میان تجار و مس��ئوالن 
ایجاد و زمینه را برای افزایش مبادالت تجاری و ارائه 
اطالعات کارب��ردی اقتصادی مورد نی��از بازرگانان و 

کسب و کارهای ایران و آفریقا فراهم کرد. 
 وی تصری��ح ک��رد: کارشناس��ان بین الملل��ی در 
حوزه های صنع��ت، مدیریت، گردش��گری، خدمات 
بیمه ای، بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، نهادهای 
متولی حوزه اقتصاد و بازرگانی رسمی ایران و آفریقا 

در این گردهمایی حضور دارند. 

 جلب 11 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی
به مدد برجام

خبر

 سرمایه گذاری تویوتا در تولید 
خودروی پرنده

تویوتا، ش��رکت عظیم خودروس��ازی ژاپن از پروژه س��اخت 
خودروی پرنده حمایت و در آن س��رمایه گذاری خواهد کرد. به 
گزارش ایس��نا، این ش��رکت اعالم کرد در سه سال آینده 440 
ه��زار دالر به گ��روه کارتیویت��ور  )Cartivator(کمک مالی 
خواهد کرد تا طراح��ی و تولید خودروهای پرنده را پیش ببرد. 
کارتیویت��ور از گروهی از متخصصان جوان و داوطلب تش��کیل 
ش��ده که در صنایع خودروس��ازی و هوافضا کار می کنند و این 
پ��روژه غیر تج��اری را راه ان��دازی کرده اند تا با ارائه ش��کل تازه  
حمل و نقل، »رویای تازه ای به نسل های آینده ببخشند« و همه 

تا سال 2050 بتوانند در آسمان برانند. 
 ت��ا به حال این گروه با کمک ه��ای مردمی  )حدود 23 هزار 
دالر( پ��روژه خ��ودروی پرن��ده »آس��مان رو« )Skydrive(  را 
پیش برده است. آسمان رو از فناوری پهپاد  )هواپیماهای بدون 

سرنشین( سود می برد و سه چرخ و چهار ملخ دارد. 
گروه س��ازنده، »آس��مان رو« را کوچک ترین خودروی پرنده 
معرف��ی می کن��د که ابعاد آن 1.3 در 2.9 متر اس��ت. س��رعت 
پروازی آن به 100 کیلومتر در س��اعت می رسد و 10متر باالتر 
از سطح زمین پرواز می کند. این گروه امیدوار است در المپیک 
تابس��تانی سال 2020 که در توکیو برگزار می شود با استفاده از 
این خودروی پرنده مش��عل المپیک را روشن کند. شرکت های 
مختلف��ی در سراس��ر دنیا از جمل��ه در آمریکا، آلم��ان، هلند، 
اسلواکی و چین برای تولید خودروهای پرنده تالش می کنند تا 
بخش��ی دیگر از داستان های علمی-تخیلی را به واقعیت زندگی 

روزمره تبدیل کنند. 
 

سرمایه گذاری ۲۰۰میلیون دالری اپل 
روی کمپانی سازنده محافظ گوریال گلس

ش��راکت اس��تراتژیک اپ��ل و کورنینگ با عرض��ه آیفون در 
2007 ش��روع  ش��ده و این رابطه با سرمایه گذاری جدید بیشتر 
هم می شود. به گزارش ش��بکه خبری ICTPRESS، کمپانی 
آمریکایی س��ازنده محافظ معروف گوری��ال گلس بیش از 200 
میلیون دالر س��رمایه گذاری از اپل می پذیرد. فناوری موسوم به 
  Corning Incorporated گوریال گلس س��اخت کمپان��ی
اس��ت که اپ��ل در بخش تحقیق��ات و نیز فرآین��د تولید 200 
میلی��ون دالر س��رمایه گذاری می کن��د. »ج��ف ویلیامز« مدیر 
عملیات اپل ضمن تأیید این خبر گفت کمپانی کورنینگ یکی 
از تأمین کنندگان خوبی اس��ت که بیش از 10 سال محصوالت 
باکیفی��ت خ��ود را به اپل می ده��د و امروز هر کارب��ِر آیفون و 
آی پد، محصوالت مرغوب این کمپانی را در نخستین تاچ حس 
می کنند. شراکت استراتژیک اپل و کورنینگ با عرضه آیفون در 
2007 ش��روع  ش��ده و این رابطه با سرمایه گذاری جدید بیشتر 
هم می شود. اخیراً تیم کوک مدیر اجرایی اپل از سرمایه گذاری 
ی��ک میلیارد دالری در خاک آمریکا س��خن گف��ت و حاال این 
س��رمایه گذاری را می توان بخش��ی از این اس��تراتژی نامید که 
دنبال می ش��ود. بی��ش از 450 هزار کارگ��ر آمریکایی به عنوان 
تأمین کنندگان قطعات آیفون و آی پد از اپل منتفع می ش��وند و 
حاال اپل قول داده است بیش از 2میلیون شغل به طور مستقیم 

و غیرمستقیم برای کارگران آمریکایی ایجاد کند. 

 ابالغ آیین نامه ارتقای کسب و کار 
تا ۲ روز آینده

وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت از تصوی��ب آیین نامه 
کس��ب و کار در دول��ت خب��ر داد. به گ��زارش تجارت نیوز، 
مهندس محمدرضا نعمت زاده با اعالم این خبر اظهار کرد: 
ای��ن آیین نامه ظرف یک تا دو روز آینده به دس��تگاه های 
مختلف ابالغ خواهد ش��د. وی با اشاره به حضور هیات های 
خارج��ی در دوران پس��ابرجام در ای��ران و تأثیر مثبت آن 
ب��ر بهبود رواب��ط تجاری ما با دنیا تصری��ح کرد: در دوران 
پس��ابرجام و با تبادل هیات های تجاری، همکاری های ما با 

سایر کشور ها در این زمینه شروع شده است. 
نعمت زاده با اش��اره به مش��کالتی که در زمینه شاخص 
کسب و کار داریم، افزود: برخی از مقررات داخلی در زمینه 
گس��ترش روابط تجاری ما مس��ائلی را ایج��اد می کند که 
به عنوان نمونه می توان به وضعیت کس��ب و کار اشاره کرد، 
زیرا ما در این ش��اخص هنوز به رتبه و جایگاه خوب خود 

نرسیده ایم. 
این عض��و کابین��ه دولت یازده��م خاطرنش��ان کرد: با 
تالش ه��ای دولت تدبیر و امید توانس��تیم رتب��ه ایران در 
ش��اخص کسب و کار را از بین 180 کشور به 120 برسانیم. 
درحالی ک��ه پیش از این، رتبه ما 152 ب��ود. وزیر صنعت، 
معدن و تج��ارت ادامه داد: خارجی ها به طور قطع وضعیت 
ما را رصد می کنند، بنابراین الزم است وضعیت کسب و کار 

را به بهترین شکل اصالح کنیم. 
 نعم��ت زاده با اش��اره به آیین نامه ارتقای کس��ب و کار در 
کش��ور تصریح کرد: کسب و کار 10 شاخص دارد که در این 
آیین نامه تکالیف همه دستگاه ها را برای ارتقا در این زمینه 
مش��خص کرده ایم و این آیین نامه ت��ا دو روز آینده به آنها 

ابالغ خواهد شد. 
وی با تأکید بر اینکه ما نیاز داریم برای ارتقای ش��اخص 
کس��ب و کار تالش های جدی تری داشته باشیم، یادآور شد: 
به ط��ور قطع با ابالغ و اجرای ای��ن آیین نامه رتبه ایران در 
شاخص کس��ب و کار بهتر خواهد ش��د و پیش بینی ما این 

است که با این اقدام می توانیم به رتبه 70 برسیم. 
نعمت زاده با اش��اره به س��رعت باالی تأس��یس شرکت 
در کش��ور های مختلف دنیا، اظهار داش��ت: در بسیاری از 
کشور ها ظرف یک روز می توان شرکتی را تأسیس کرد و ما 
امیدواریم با بهبود شاخص کسب و کار بتوانیم روند تأسیس 

شرکت در ایران را نیز تسریع کنیم. 

گزارش 2
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پیشروی در صنایع مخابراتی باعث باال 
رفتن سطح علمی کشور خواهد شد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در خصوص 
جذب س��رمایه گذاری خارجی 300 میلیون دالری در ش��بکه 
فیبر نوری کش��ور بین دو شرکت mtn و شرکت ایرانیان نت 
گفت: به نظر من چنین س��رمایه گذاری هایی در کش��ور باعث 
پیش��رفت در تمامی زمینه ها خواهد ش��د چرا که بدون شک 
پیش��روی در صنایع مخابراتی به خص��وص در بحث اینترنت و 
فیبرهای نوری یکی از اصلی ترین عوامل باال رفتن سطح علمی 

کشور خواهد بود. 
پروانه سلحش��وری اجرای هرچه سریع تر طرح فیبرنوری را 
موثر خواند و افزود: ما در عصری هستیم که عصر اطالعات لقب 
گرفته است و به قول مک لوهان، در یک دهکده جهانی زندگی 
می کنی��م. در عصر امروز با وجود تبادل س��ریع اطالعات دیگر 
زمان و مکان تعاریف اولیه خود را از دست داده است و اطالعات 

و اتفاقات در کسری از ثانیه در جهان انتشار می یابد. 
پروانه سلحش��وری نماینده ری، ش��میرانات، اسالمش��هر و 
پردی��س در پایان با حائز اهمیت خواندن طرح های پیش��رفت 
اینترنت مانند اجرای طرح فیبر نوری گفت: بدون شک نیاز به 
تحقیقات علمی، دانستن علم روز جهان و آگاهی از اتفاقات روز 
دنیا از اهمیت باالیی برخوردار است و می تواند به سطح علمی 
کشور کمک شایانی کند. امیدوارم دولت با حمایت هرچه بیشتر 
از طرح های اینچنینی بتواند به جامعه علمی کشور کمک کند 
تا در نهایت شاهد پیشرفت های شگرف در عرصه های مختلف 

کشور باشیم. 
 

منتظر آیفون SE با طراحی و قابلیت های 
جدید باشید

از آن زمان که  OnLeaks@ تصاویری از یک آیفون جدید 
در توییتر منتش��ر کرد، حرف و حدیث های زیادی در مورد آن 
مطرح شده است؛ تصاویری که به نظر می رسد مربوط به سری 

جدید آیفون SE باشد. 
 بیشتر از یک سال است که اپل توجهی جدی به گوشی های 
جمع و جور داش��ته است. این شرکت گوش��ی آیفون SE را با 
ترکیبی از سخت افزار آیفون ۶ و بدنه آیفون 5s راهی بازار کرد. 
گوش��ی SE موفقیت خوبی در فروش کسب کرد. این گوشی 
همچنان یکی از بهترین گوشی های کوچکی است که می توانید 

بخرید. 
 SE ب��ا اینکه م��دت زیادی از عرض��ه آن نگذش��ته، آیفون
پیشرفته تری در حال طراحی است. یک گوشی جدید با همان 
ح��س خوب کوچک بودن. با اینکه چیز زیادی از این گوش��ی 
نمی دانیم یک س��ری از مش��خصات و یک مجموعه از تصاویر 
واقعی منتشر شده اس��ت. کسی چه می داند شاید اپل، آیفون 
SE جدی��د را در WWDC 2017 ک��ه م��اه آین��ده برگزار 

می شود رونمایی کند. 

طراحی و نمایشگر
به نظر می رس��د گوش��ی SE همان طراح��ی قبلی را پیش 
بگیرد. اما از گلس مشکی استفاده خواهد کرد. آیفون SE بعدی 
احتم��اال چیزی بین آیفون ۶ و آیف��ون5C خواهد بود. جلوی 
گوشی مثل گوشی های دیگر آیفون خواهد بود. یک دکمه خانه 
گرد که حس��گر اثرانگش��ت دارد. اندازه نمایشگر هم ۴ اینچی 

باقی می ماند. 
ش��ایعات می گویند نمایش��گر SE بعدی OLED اس��ت. 
نمایشگر آن همانند گذشته رتینا با دقت تصویر ۱33۶ در ۶۴0 

پیکسل خواهد بود. 

 سخت افزار
نس��ل بعدی SE هم احتماال پیرو استانداردهای عملکردی 
 A10 Fusion ویژه اپل باش��د. احتماال این گوشی چیپست
اپل و ۲ گیگابایت رم خواهد داش��ت و امیدواریم این گوش��ی 
جدید مقاومت بیش��تری در برابر آب داشته باشد. یک آیفون 
کوچک ضد آب چیزی است که خیلی ها به دنبال آن هستند. 

دوربین
نسل جدید گوشی های SE احتماال دوربینی باکیفیت آیفون 
۷ خواهد داشت. همه ما می دانیم به زودی دوربین و فالش آن 
تغییر می کنند. فالش درست زیر دوربین قرار می گیرد چیزی 

که تا به حال درگوشی های آیفون ندیده ایم. 

انتظارات
نمی دانی��م آیا اپ��ل SE را در مراس��م WWDC رونمایی 
می کند یا نه. هنوز ابهامات در مورد اینکه اپل خرداد ماه امسال 
SE جدید را رونمایی می کند وجود دارد. بعد از همه اینها باید 
بگوییم که شگفتی ها معموال در چیزهای معمولی اتفاق می افتد 

و اپل یکی از عامالن آن است. 

گلکسی نوت 7 آر سامسونگ یک گام 
دیگر به رونمایی نزدیک تر شد

ن��وت ۷ آر سامس��ونگ    گوش��ی موبای��ل گلکس��ی 
)Samsung Galaxy Note 7R(  موف��ق به دریافت 

تأییدیه بلوتوث شده است.
 Note 7 ای��ن نش��ان می دهد نس��ل جدید گوش��ی 

به زودی عرضه خواهد شد. 
مدل ریفربیشد گلکسی نوت ۷ آر سامسونگ تا چندی 
دیگر وارد بازار خواهد ش��د، اما اگر شما قصد دارید یکی 
از آنها را بخرید باید امیدوار باش��ید که این غول کره ای 

آن را به عرضه جهانی برساند. 
دو مکان اس��ت که فروش قطعی گلکس��ی نوت ۷ آر 
سامس��ونگ در آنها ۱00 درصد اس��ت؛ بازار چین و کره 
جنوبی، اما به جز کشورهای حاضر در این لیست ما هیچ 
اطالعی از بازارهای قابل فروش این گوش��ی در دس��ت 

نداریم.  
ام��ا خبر خ��وب این اس��ت که گلکس��ی ن��وت ۷ آر 
سامس��ونگ در آین��ده ای نزدیک به مرحل��ه تولید انبوه 
 Galaxy .خواه��د رس��ید و وارد این دو بازار می ش��ود
 SM-N935F همچنین با ش��ماره م��دل Note 7R
ش��ناخته می ش��ود و اخیراً با این مدل موفق به دریافت 
تأییدی��ه Bluetooth SIG ش��ده اس��ت؛ این تأییدیه 
مربوط به رگوالتوری می ش��ود که دیوایس های مجهز به 

بلوتوث باید آن را پیش از تولید دریافت کنند. 
این مدل ریفربیشد بر خالف نسخه اصلی گلکسی نوت 
۷، که به یک باتری 3500 میلی آمپر ساعتی مجهز بود، 
از یک باتری نس��بتا کوچک تر 3۲00 میلی آمپر ساعتی 
برخوردار است تا مشکالت عجیب و غریب نسخه پیشین 

آن بار دیگر دردسرساز نشود. 
انتظ��ار می رود این فبل��ت در رنگ های مختلفی نظیر 
مش��کی، س��فید، نقره ای و از همه مهم تر آبی روانه بازار 

شود. 
متأس��فانه در حال حاضر ما اطالعات بیش��تری از این 
تلفن هوش��مند در دست نداریم، بنابراین نمی دانیم قرار 
اس��ت که سامس��ونگ از کدام چیپس��ت در داخل این 
گوشی استفاده کند یا ظرفیت رم آن چقدر خواهد بود؛ 
در ه��ر ص��ورت اطالعات تکمیلی از گلکس��ی نوت ۷ آر 
سامس��ونگ طی هفته های پیش رو ب��ه بیرون درز پیدا 

خواهد کرد. 

آخرین آمار آلودگی به ویروس جدید 
در ایران

وزارت ارتباط��ات بیش��ترین آلودگ��ی از طری��ق باج 
افزار wannacryp را ب��ه ترتیب متعلق به اپراتورهای 
ارتباطی، س��المت و پزش��کی و دانش��گاهی و بیشترین 

استان های آلوده را تهران و اصفهان اعالم کرد. 
تاکنون از س��وی مرک��ز ماهر، به بی��ش از 50 اپراتور 
و س��ازمان که بیش��ترین آلودگ��ی را داش��ته اند، عالوه 
بر اع��الم از طریق نامه های رس��می، به ص��ورت تلفنی 
مشاوره های الزم در جهت پیشگیری و مقابله با باج افزار 

wannacrypt ارائه شده است. 
همچنی��ن طی س��ه روز گذش��ته، 500 درخواس��ت 
راهنمایی از س��وی بخش های مختلف مطرح ش��ده که 
اقدام های الزم برای افزایش س��طح آگاهی متقاضیان و 
فعالیت های م��ورد نیاز برای پیش��گیری و مقابله با این 

پدیده صورت گرفته است. 
به روزرس��انی سیس��تم عامل ویندوز، پشتیبان گیری 
از اطالع��ات مه��م و حیاتی سیس��تم ها، به روزرس��انی 
آنتی ویروس ه��ا و اطالع رس��انی به کارب��ران جهت عدم 
اجرای فایل های پیوس��ت ایمیل های ناشناس، غیرفعال 
کردن پروتکل SMB در سیستم عامل ویندوز درصورت 
ع��دم به روزرس��انی یا نصب وصله ها، بس��تن پورت های 
۴۴5 و ۱39 از طری��ق فایروال سیس��تم عامل ویندوز و 
خودداری از بازکردن ایمیل های مش��کوک و ناشناس از 

جمله راهکارهای فنی ارائه شده در این حوزه است. 
کارب��ران می توانن��د برای دریافت آخری��ن اطالعات و 
راهنمایی ه��ا در خصوص پیش��گیری و مقابله با باج افزار 
wannacrypt ب��ه آدرس اینترنتی س��ایت مرکز ماهر 

به نشانی WWW. CERTCC. IR مراجعه کنند. 
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این روزها مدام به مزایای س��رعت 
نس��ل پنجم ارتباطات )5G(اش��اره 
می ش��ود. توجه ه��ا از قبل ب��ه این 
فن��اوری جلب ش��ده اس��ت. کم کم 
صنع��ت مخاب��رات ب��ه این س��مت 
می رود و می کوش��د مس��ائل موازی 
را به ط��ور همزم��ان مدیریت کند و 
این بار هدف)5G( این اس��ت: »یک 

گیگابیت در هر ثانیه.«
ب��ه گ��زارش ایس��نا، تلکام��ز ب��ا 
همکاری س��ازمان مش��اوره موبایل 
پیش بینی ه��ای س��ال ۲0۱۷ برای 
صنع��ت مخاب��رات را گ��ردآوری و 

جمع بندی کرد. 
بر این اس��اس انتظار نمی رود که 
 )5G(راه ان��دازی تج��اری فن��اوری
ت��ا قب��ل از س��ال ۲0۱9 و ۲0۲0 
اتفاق بیفتد. با وج��ود اینکه ورایزن 
راه ان��دازی 5Gرا در خط��وط ثابت 
از  قب��ل  ت��ا   )FWA( بی س��یم 
س��ال ۲0۱۷ پی��اده خواه��د کرد، 
پیش بینی ها حاکی از این اس��ت که 
استقرار 5G حداقل شش سال طول 
خواهد کش��ید. براس��اس پیش بینی 
زم��ان،  آن  ت��ا   Northstream
اپراتورها روی بهبود اس��تانداردهای 
 5G بیش��تر از رفتن به سمت LTE

سرمایه گذاری خواهند کرد. 
ش��رکت Telcos روی ابزاره��ای 
 MIMO پیشرفته، از جمله LTE
و تجمع حامل سرمایه گذاری خواهد 
کرد. هزینه های اس��تقرار 5G زیاد 
خواه��د بود و اپراتورها فقط خواهند 
 5G فناوری ه��ای  روی  توانس��ت 
سرمایه گذاری کنند. این اتفاق فقط 
در صورت��ی رخ می ده��د که بتوانند 
 4G 5 را نسبت بهG مزایای مس��لم

برای شرکت خود ضمانت کنند. 
ابت��دای کار  اپراتوره��ا در  اکث��ر 
می خواهن��د مطمئ��ن ش��وند س��ه 
 5G م��وردی ک��ه تح��ت س��یطره
می توانن��د بهتر عم��ل کنند، از نظر 
اقتصادی برای آنها عملی و کاربردی 
اس��ت. این س��ه مورد اینترنت اشیا، 
ارتباط��ات قابل اطمین��ان و افزایش 
پهن��ای بان��د تلفن همراه را ش��امل 

می شود. 
و  اعالن ه��ا  ای��ن  هم��ه 
 5G اطالع رس��انی هایی که پیش از
اتفاق افتاده اند، بدون ش��ک در سال 
۲0۱۷ نیز در س��طح اطالع رس��انی 
خواهن��د ب��ود. صنع��ت مخاب��رات 
وابس��تگی ناس��المی به نسل بعدی 
دارد و با این وابس��تگی که احتماال 

اجتناب ناپذیر اس��ت جلو می رود، اما 
هنوز نمی تواند آن را به واقعیت بدل 
کند. نگرانی مه��م در این میان این 
است که صنعت به سمت بی معنایی 
ب��رود و مخاطبان خود را بی تفاوت و 

بی حس کند. 
نظ��ر  ب��ه  دیگ��ر  س��وی  از 
م�ج��م�وع��ه ای   Northstream
در  ش��بکه  س��رمایه گذاری های  از 
س��ال ۲0۱۷ ب��رای نص��ب و بهبود 
سیس��تم های فعلی ایج��اد خواهند 
ش��د. همچنین اپراتورها نس��بت به 
حفظ تعادل قدرت بین س��ه وندور 

اول جهان هوشیار خواهند بود. 
این مس��ئله منجر به ثبات س��هم 
بازار می ش��ود و فشار قیمت را برای 
وندورهای زیرساخت کاهش می دهد. 
فشار افزایش قیمت در طوالنی  مدت 
زیرساخت  وندورهای  می شود  باعث 
ب��ازاری نامتع��ادل و نامطلوب برای 
اپراتوره��ا خلق کنند؛ بنابراین حفظ 
سه وندور جهانی برای حفظ امنیت 
رقابت و توس��عه فناوری جزو عالئق 

اپراتورهاست. 
براساس اطالعات نشریه ارتباطات، 
این مس��ئله بر هیچ کس پوش��یده 
نیست که سال ۲0۱۶، سال دشواری 

ب��رای اریکس��ون ب��ود. عواملی طی 
س��ال ها باعث افت اریکس��ون شدند 
و ضعف عظیمی در بازارهای ش��بکه 
مرکزی این شرکت به وجود آوردند. 
این عوامل سبب شد اریکسون نتواند 
در بازار متنوع امروز سرعت به خرج 
ده��د و افت خ��ود را جبران کند. به 
نظر می آید همه این عوامل دس��ت 
به دس��ت هم دادند و باعث ش��دند 
بی��ورژ اکهول��م که قبال بیش��ترین 
سهام اریکس��ون را داشت، جایگزین 
هان��س وس��تبرگ، مدیرعامل قبلی 
ش��ود.  قیمت س��هام اریکس��ون در 
سال ۲0۱۶ تقریبا تا حدود 50 درصد 
پایین آمد و احتماال همین امر منجر 
به آزردگی س��هامداران شد. اکهولم 
به این خاط��ر به عن��وان مدیرعامل 
انتخاب شده است که بخشی از ضرر 
و زیان ه��ا را به ش��رکت بازگرداند و 
وضعیت را بهبود بخشد. تیم تحقیقی 
تلکامز معتقد اس��ت امکان دارد که 
هیات مدیره تصمیم بگیرند بخشی از 
سهام اریکسون را به فروش برسانند 
تا اعداد و ارقام را به مس��یر مناسب 

سوق دهند. 
پیش بین��ی   Northstream
می کند ک��ه فعالیت های NFV در 

س��ال ۲0۱۷ رشد بیش��تری خواهد 
داش��ت. انگیزه ه��ای زی��ادی وجود 
دارد چون برخ��ی خدمات جدید به 
کارکردهای ش��بکه مجازی و آینده 
 NFV آن وابسته اس��ت. در نتیجه
طی س��ال ۲0۱۷ به سمت خدماتی 
 VoLTE, Carrier Cloud مثل
و... خواهد رف��ت. NFV همچنین 
زیرساخت های فعلی را بهبود خواهد 
بخشید. با وجود اینکه تمرکز اصلی 
NFV بر بهبود زیرس��اخت خواهد 
بود، ش��اهد خدمات جدی��دش نیز 

خواهیم بود. 
این واقعیت که ورایزن هنوز دست 
از یاه��و برنداش��ته، نش��ان می دهد 
اپراتوره��ای هوش��مند ب��رای تنوع 
بخش��یدن ب��ه فعالیت ه��ای خود از 
رس��انه جدا نمی شوند. راه حل جدید 
و امروزی برای کاهش APUUهای 
اپراتورها وابس��ته به استروئید است، 
نه فقط س��راغ کپی ک��ردن محتوا، 
بلکه تولید آن. این اس��تراتژی باعث 
می ش��ود کاربران به س��مت معدود 
ارائه دهندگانی بروند که از نظر فنی، 
تخصص��ی، اتص��ال، اینترنت اش��یا، 
محتوا و... ب��ا نیازه��ای آنها مطابق 

هستند. 

مش��ترکین تلفن ثاب��ت می توانند 
هزینه کارک��رد تلفن و ریز مکالمات 
خود را از پانزدهم ماه های فرد سال 
از طریق سامانه های ۱۸۱۸ و ۲000 

دریافت کنند. 
به گزارش ایس��نا، مشترکین تلفن 
ثابت می توانن��د از پانزدهم ماه های 
فرد سال از طریق سامانه های ۱۸۱۸ 
هزین��ه  دریاف��ت  و ۲000 ضم��ن 
کارکرد تلفن ثاب��ت و ریز مکالمات، 
 نس��بت ب��ه پرداخت صورتحس��اب 
میان دوره و پای��ان دوره خود اقدام 

کنند. 
براس��اس این گزارش مش��ترکین 
می توانند از طریق س��امانه پیامکی 
0۲۱۱۸۱۸ نیز نس��بت ب��ه دریافت 
صورتحس��اب و کارک��رد تلفن ثابت 

خ��ود اق��دام و بده��ی خ��ود را از 
همان طری��ق پرداخت کنند.  پیش 
از این کمیس��یون تنظی��م مقررات 
ارتباط��ات در جلس��ه ش��ماره ۲۴۶ 
خ��ود درخواس��ت اص��الح مصوب��ه 
جلسه ش��ماره ۲3۷ مربوط به تاریخ 
تعرفه  محاس��به  مبن��ای   95/3/۲۲
تلف��ن ثابت را بررس��ی و بند های ۴ 
و 5 مصوب��ه مذکور را به ش��رح زیر 

اصالح و تصویب کرد: 
بند ۴( محاسبه کارکرد مشترکین 
ب��رای مکالم��ات تلفن ثاب��ت داخل 
اس��تانی براس��اس دقیق��ه انج��ام و 
محاسبه خواهد شد. بند 5( محاسبه 
کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن 
ثابت به ثابت بین اس��تانی و ثابت به 
تلف��ن همراه براس��اس زمان های نیم 

دقیقه  ای محاسبه می شود. همچنین 
کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات 
در جلسه ش��ماره ۲3۷ خود با توجه 
به درخواست ش��رکت مخابرات ایران 
مبنی بر اص��الح تعرفه خدمات تلفن 
ثابت و به منظور توسعه و به روز رسانی 
خدمات این بخش، پیشنهاد سازمان 
در خص��وص اصالح مصوب��ه در مورد 
تعرفه های تلفن ثابت را بررس��ی و آن 
را به ش��رح زیر تصویب کرده بود که 
س��قف هزینه اتصال ی��ک خط تلفن 
ثاب��ت آبونمانی مبل��غ ۲میلیون ریال 
تعیین می ش��ود که یک میلیون ریال 
آن در زم��ان ثبت نام و مابقی آن طی 
3۶ م��اه پس از زمان راه  اندازی خط از 
مشترک اخذ می شود.  بر این اساس 
ش��رکت مخابرات ایران موظف شده 

بود طرح توسعه، بهسازی و نوسازی 
شبکه تلفن ثابت در پنج سال آینده 
را ک��ه پس از تصوی��ب هیات مدیره 
به س��ازمان ارائه کرده است به طور 
کامل اجرا و در بازه های زمانی شش 

ماهه به سازمان گزارش کند. 
س��قف تعرفه هر دقیق��ه مکالمه 
ثابت به ثابت داخل اس��تانی موضوع 
ردی��ف اول ج��دول بن��د 3 مصوبه 
ش��ماره 3 جلسه ش��ماره ۱۸۴ سال 
9۲ مبلغ ۴5 ریال تعیین ش��ده بود. 
محاس��به کارکرد مش��ترکین برای 
تمام��ی مکالمات تلف��ن ثابت داخل 
استانی هم براس��اس دقیقه انجام و 
برای کس��ری از دقیقه به باال گرد و 
معادل یک دقیقه محسوب می شد. 

محاس��به کارکرد مشترکین برای 

تمام��ی مکالم��ات تلف��ن ثاب��ت به 
ثابت بین اس��تانی و ثاب��ت به تلفن 
همراه براس��اس ثانی��ه انجام و برای 
کارکردهای زی��ر 30 ثانیه به باال به 
نیم دقیقه )30 ثانیه( گرد و محاسبه 
می  ش��د.  حداقل کارکرد ماهانه هر 
خط تلف��ن ثابت، برای مش��ترکین 
روستاها به میزان۲00 دقیقه مکالمه 
درون استانی و برای سایر مشترکین 
به می��زان 330 دقیقه مکالمه درون 
اس��تانی تعیین و محاس��به و مبلغ 
تسهیم درآمد خدمات تلفن ثابت با 
توجه ب��ه بند 3 این مصوبه و تبصره 
ذیل بند ۱۱.۲.۱ موافقت نامه پروانه 
ش��رکت مخاب��رات ایران محاس��به، 
اصالح و توس��ط س��ازمان به دارنده 

پروانه ابالغ می  شود.

نحوه پرداخت صورتحساب تلفن ثابت از دو سامانه

چند پیش بینی از وضعیت صنعت مخابرات

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با بیان اعتقاد دول��ت یازدهم مبنی 
بر فرصت بودن فضای مجازی، اعالم 
کرد که امس��ال بیش از ۱300 هزار 
ش��غل در حوزه فضای مجازی ایجاد 

می شود. 
محمود واعظ��ی در مورد اقدامات 
دول��ت یازده��م در فض��ای مجازی 
گف��ت: »رویک��ردی ک��ه دولت در 
زمین��ه فضای مجازی داش��ته، یکی 
از مهم ترین کاره��ای دولت یازدهم 
اس��ت؛ در حال��ی که دول��ت قبل با 
اینکه فضای مجازی در آن به حدی 
ب��ود که افراد فقط اطالعات کس��ب 
کرده و اطالع رسانی کنند، اما همین 
مقدار را هم تهدید تلقی می کردند.«

به گفته وزیر ارتباطات، این دولت، 
اول دسترسی آزاد به اطالعات را در 
دستور کار خود قرار داد؛ پس از آن 
منشور حقوق شهروندی را به عنوان 
یکی از سیاست های مهم و جدی در 

کشور قرار داد. 
واعظی تاکید کرد: »بس��تر شبکه 
ملی اطالع��ات و فض��ای مجازی را 
برای اینکه بتواند بس��تر و شبکه ای 
ب��رای اتصال و ارتب��اط ملت ایران با 

هم باش��د، فراهم کردی��م. از زمانی 
هم ک��ه دسترس��ی ب��ه اینترنت به 
س��رعت و کیفی��ت نس��بتا مطلوب 
رس��ید، ه��دف اصل��ی ایج��اد آن، 
یعن��ی کس��ب وکارهای الکترونیکی 

و دانش بنیان را در اولویت اساس��ی 
خود قرار دادیم.«

به گفته وزیر ارتباطات، در سال 9۴ 
حدود 30 هزار شغل در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات ایجاد شد. میزان 

اش��تغال در حوزه ICT  در سال 95 
به ۱00 هزار ش��غل افزایش یافت و در 
سال 9۶ نیز ایجاد ۱300 هزار شغل در 
فضای مجازی هدف گذاری شد.  وزیر 
ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات افزود: 
هم اکن��ون در مورد کس��ب وکارهای 
الکترونیکی نمونه های خوبی در شهر 
تهران و برخی از کالنشهرها در زمینه 
حمل و نق��ل، ام��الک، گردش��گری و 
تجارت وجود دارد. فعالیت های خوبی 
در این کس��ب وکارها انجام شده است 
که باید در همه ش��هرها و اس��تان ها 

گسترش داده شود. 
واعظ��ی اف��زود: »ح��وزه فناوری 
بر خ��الف  ارتباط��ات  و  اطالع��ات 
صنعت های دیگر در حوزه اش��تغال 
نیاز به منابع زیادی ندارد. امیدواریم 
بتوانیم با منابع مالی کم و اس��تفاده 
از زیرس��اخت های آماده  شده، برای 
جوانان به ویژه جوانان فارغ التحصیل 

بیکار، شغل ایجاد کنیم.«

به گفته معاون امور مشتریان مخابرات ایران، به دلیل اینکه 
اینترن��ت و ارتباطات در روز انتخابات باثبات باش��د، توس��عه 
ش��بکه مخاب��رات متوقف ش��د.  داود زارعیان اع��الم کرد که 
وضعیت اینترنت کش��ور در حال تثبیت است. اگر مشکلی به  
وج��ود بیاید، به دلیل بحث توس��عه  ای بوده که ممکن اس��ت 

موج��ب بروز اخت��الل یا قطعی موقتی ش��ود.  زارعیان افزود: 
»به  همین خاطر مقرر ش��د از روز یکش��نبه ۲۴ اردیبهشت تا 
پایان برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری و 
انتخابات ش��ورای اسالمی شهر و روس��تا، هر برنامه توسعه ای 
که س��بب بروز اختالل و قطعی در ارتباطات شود، در سراسر 

کشور متوقف ش��ده و انجام نشود. این دستور به همه مناطق 
مخابرات��ی در سراس��ر ایران ابالغ ش��ده اس��ت.«معاون امور 
مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت:  »پروژه ها و برنامه های 
توس��عه ای که ممکن است س��بب ایجاد اختالل در ارتباطات 

شود، به بعد از برگزاری انتخابات موکول شده است.«

برای ثبات اینترنت در انتخابات، توسعه  شبکه مخابرات متوقف شد

وزیر ارتباطات:

امسال 1۳۰ هزار شغل در حوزه  فضای مجازی ایجاد می شود

خبر خبر



حمالت اخیر س��ایبری که در روز جمعه در بیش از 100 کشور جهان اتفاق افتاد 200 هزار قربانی داشته 
است که اکثر آنها شرکت ها بوده اند.

 رئیس یوروپل گفت حمله س��ایبری روز جمعه با وی��روس WannaCrypt بالغ بر 200هزار قربانی در 
حداقل 150 کش��ور جهان داش��ته و این نگرانی وجود دارد که در روز دوش��نبه با آغاز هفته کاری در این 

کشورها تعداد قربانی ها از این هم بیشتر شود.
 به نقل از خبرگزاری فرانس��ه، راب وین رایت، رئیس یوروپل در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: گس��ترش 
جهانی این ویروس بی سابقه بوده و آخرین آمار نشان داده بالغ بر 200 هزار قربانی در دست کم 150 کشور 
داش��ته است. بسیاری از این قربانیان اصناف و شرکت های بزرگ بوده اند. او همچنین اعالم کرد که در حال 

حاضر ما با یک تهدید در حال تشدید روبه رو هستیم. 
تعداد قربانی ها در حال افزایش اس��ت و نگرانم که روز دوش��نبه با رفتن مردم به سر کار در هفته جدید و 
روش��ن کردن کامپیوترهای ش��ان این تعداد چقدر دیگر زیاد می ش��ود. راب وین رایت همچنین در مصاحبه 
اخیرش خاطر نش��ان کرد: »ما هر س��اله با حدود 200 هزار حمله سایبری مقابله می کنیم اما تاکنون چنین 

حمالتی را شاهد نبودیم.« 
در زمانی نزدیک به 48 ساعت محققان و کارشناسان بین المللی این حمله سایبری را رصد کردند و معلوم 

شد هکرهای قدرتمندی پشت این حمله بی سابقه حضور داشتند.
 در این حمله سایبری تخمین زده می شود که 200 هزار قربانی داشته باشد که در 150 کشور جهان رخ 
داده است. این حمله به ویژه بیمارستان بریتانیا را هدف قرار داده است. همچنین شرکت های معروفی مانند 

رنوی فرانسه نیز درگیر این حمله شده اند.
 در ادامه می توان سیستم بانکی روسیه، گروه ایاالت متحده فدرال اکسپرس و دانشگاه های یونان و ایتالیا 
را مورد اش��اره قرار داد. در همین حال، جامعه بین المللی قوای خود را برای مقابله با هکرها بس��یج کرده اند. 
دفتر اروپایی یوروپل گفت که این حمله سایبری غول پیکر نیاز به تحقیقات پیچیده بین المللی دارد تا بتوان 

مجرمان را  شناسایی کرد.
 همچنین این دفتر بیان کرد که یک تیم اختصاصی در مرکز اروپایی خود در حال بررسی جرائم اینترنتی 
و شناس��ایی مجرمان هس��تند. الیور گاور، مدیر آژانس جرائم ملی انگلس��تان گفت: »ممکن اس��ت مجرمان 
س��ایبری تصور کنند که ناشناس هس��تند اما ما تمام امکانات را در اختیار داریم و به زودی آنها را شناسایی 
می کنیم.« در همین راس��تا نیز دادس��تان پاریس شب جمعه اعالم کرد که ما مانع هرگونه اخاذی، جعل و... 

می شویم.
 

ترس از حمالت جدید 
مانند مدیر اینترپل، وزیر داخلی انگلستان، آمبر رود در مقاله ای در روزنامه ساندی تلگراف نوشت: ما باید 
انتظار حمالت بیش��تری را داش��ته باشیم و تأکید کرد که ممکن است هرگز هویت واقعی مجرمان را نتوانیم 
شناسایی کنیم. کارشناسان از این موضوع می ترسند که در روز دوشنبه با آغاز روز کاری در اکثر کشور ها و 

با روشن کردن سیستم های شرکت ها متوجه خسارات گسترده ای در این باره شوند.
 عمار زندیک، رئیس شرکت امنیتی Mind Technologies  گفت که به نظر می رسد خواسته هکرها 

بیشتر از پول متوجه یک کودتا است که می خواهند در سطح جهان کودتایی بر پا کنند. 
به گفته ش��رکت کاسپر اسکای، این بدافزار در ماه آوریل توسط گروه هکر Shadow Brokers طراحی 
ش��ده اس��ت که توس��ط NSA کش��ف ش��ده بود. این موج حمله س��ایبری منجر به اختالل در بسیاری از 
سیس��تم های کامپیوتری و خدمات عمومی ش��د. در موج اولیه حمالت، 45هزار حمله سایبری در ۷0کشور 
جهان سیس��تم های کامپیوتری را مختل کرد. حمالت س��ایبری اخیر به این صورت اس��ت که یک باج  افزار 
کامپیوتری به سیس��تم های کامپیوتری حمله کرده، تمامی فایل ها را به رمز در آورده و آنها را قفل می کند. 
هکرها با اس��تفاده از این باج افزار با هدف قرار دادن سیس��تم های کامپیوتری خواستار دریافت پول اینترنتی 
بیت کوی��ن ش��ده اند ت��ا قفل را باز کنند. هکرها به این نهادها فقط ش��ش روز فرص��ت داده اند تا این پول را 
پرداخ��ت کنند. یک��ی از نهاد های مهمی که مورد این حمله قرار گرفته، نظام خدمات درمانی بریتانیاس��ت. 
واروم بادوار، رئیس ش��رکت ردالک درباره این حمالت گفت:  »آنها س��ازمان هایی را هدف قرار داده اند که 

ماموریت مهم و حیاتی دارند و نمی توانند بدون اطالعات کامپیوتری خود کار کنند. 
بیش��تر نظام خدمات درمانی بریتانیا از کار افتاده زیرا بیش��تر بیمارس��تان ها زیر برنامه خدمات بهداشتی 
ملی هس��تند. آنها کار را متوقف کرده اند چرا که تماس ش��ان با سیستم قطع شده است. در واقع آنها بیماران 

را به خانه می فرستند.«
در این حمله، باج افزار در سیس��تم هایی که محافظت کامل ندارند از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر منتقل 
می ش��ود. این باج افزار با اس��تفاده از یک نرم افزار که سازمان امنیت ملی ایاالت متحده برای مصارف امنیتی 

روی آن کار کرده بود و اخیراً به سرقت رفت تولید شده است. 
وزیران دارایی هفت قدرت صنعتی جهان قرار اس��ت راه های مبارزه با این موج حمله سایبری را در جلسه 
خود در سیسیل ایتالیا بررسی کنند. کارشناسان امنیت سایبری می گویند که سازمان ها و کاربران باید از به 
روز رسانی هایی که در اختیارشان قرار می گیرد استفاده کنند و به کاربران هشدار می دهند که در باز کردن 

مدارک ضمیمه شده به ایمیل احتیاط کنند. 

پاسپورتی از جنس طال
براساس مقررات جدید به تصویب رسیده، از سپتامبر 
2015 به بعد سرمایه گذاران قبرسی می توانند پاسپورت 
اروپایی دریافت کنند. کشور قبرس در پی شرایط مالی 
س��ختی که پس از فروپاش��ی نظام مالی این کش��ور به 
وجود آمد، تصمیم گرفته برای تش��ویق سرمایه گذاران 
در جهت پرکردن دوباره خزانه کشور، به آنها پاسپورت 

اروپایی اعطا کند. 
براس��اس این قانون جدید، خانواده هایی که در س��ه 
س��ال حداق��ل 2 میلی��ون ی��ورو در این کش��ور در هر 
ک��دام از زمینه ها مانند س��رمایه گذاری در ش��رکت ها، 
اوراق قرض��ه دولتی یا خانه های لوکس س��رمایه گذاری 
کنند، می توانند از تس��هیالت در نظر گرفته شده دولت 
بهره مند ش��وند. اما اصوالً دریافت پاس��پورت دوم برای 

سرمایه گذاران مهاجر چه اهمیتی دارد؟ 

پاسپورت دوم، پاداش سرمایه گذاران 
هر س��اله بیش از 50,000 س��رمایه گذار در سرتاسر 
جهان برای ش��هروندی از طریق س��رمایه گذاری اقدام 
می کنند. تقریباً 50 کش��ور در جهان چنین برنامه هایی 
را ب��ا س��رمایه گذاری بیش��تر ارائه می دهند. سیاس��ت 
اعطای پاسپورت دوم ساالنه میلیاردها دالر درآمدزایی 
دارد و در هی��چ کج��ا در ح��ال افول نیس��ت. برخی از 
س��رمایه گذاران خارج��ی به دنبال نقل م��کان فیزیکی 
به کش��ورهای دیگر هس��تند تا درحالی ک��ه از مزایای 
شهروندی جدیدشان بهره مند می شوند زندگی جدیدی 
را با خانواده ش��ان ش��روع کنند، اما همه سرمایه گذاران 

خواستار مهاجرت نیستند.
 برای کس��انی که ترجیح می دهند نقل مکان نکنند، 
داش��تن پاس��پورت دوم یک تضمین خ��وب در مقابل 
آین��ده غیر قاب��ل پیش بینی اس��ت. هنگام ب��روز وقایع 
ناگ��وار می توان به کش��ور دوم نقل م��کان کرد. هزاران 
سرمایه گذار بدون ترک کردن کشورشان پاسپورت دوم 

دارند.
 این س��رمایه گذاران به ش��هروندان جهانی یا بخشی 
از اقتصاد جهانی تبدیل می ش��وند. گذش��ته از داشتن 
پاس��پورت دوم )ی��ا بیش��تر( ای��ن ش��هروندان جهانی 
می توانند در خارج از کش��ور خود حس��اب های بانکی و 
امالک و کسب و کار داشته باش��ند. مزیت دیگر داشتن 
پاس��پورت دوم افزایش آزادی س��فر، بدون نیاز به ویزا 
اس��ت. برای کس��انی که زیاد س��فر می روند مخصوصاً 
کس��انی که سفرهای کاری متعددی دارند، داشتن یک 
پاسپورت قدرتمند، بسیار با ارزش و حتی ضروری است. 
برخی کش��ورهای خاورمیانه ضعیف ترین پاسپورت ها را 
در جهان دارند، در چنین شرایطی داشتن یک پاسپورت 

دیگر بسیار کارآمد و مطلوب خواهد بود. 
در قبرس نی��ز به لطف این قانون جدید و درحالی که 
ش��رایط اقتصادی این کش��ور رو به راه نیست، از سال 
2015 این امکان برای سرمایه گذاران فراهم شده تا در 

عرض سه ماه شهروند اروپا شوند.
 قبرس هم در کنار س��ایر کش��ور های اروپایی مانند 
مال��ت، کارائیب و بلغارس��تان از این ط��رح برای جذب 

سرمایه کمک گرفته است. 
همانطور که اش��اره ش��د یکی از مزیت های آن برای 
سرمایه گذاران این است که می توانند به راحتی و بدون 
ویزا به 146 کشور از جمله ژاپن و بریتانیا سفر کنند. از 
زمان آغاز این طرح تاکنون بیش از 2 هزار پاسپورت از 

همین طریق صادر شده است. 

سریع ترین خودروی کارتینگ دنیا
این مدل هنوز به تولید رس��می نرس��یده اس��ت، اما 
ادعای رسیدن به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت ظرف 
1.5 ثانیه، با مشخصات فنی خودروی C5 دور از انتظار 

نیست. 
ام��روزه خودروه��ای اس��پورت و خصوص��اً مدل های 
مجهز به پیشرانه های برقی مثل تسال توانسته اند رویای 
رسیدن به س��رعت 100 کیلومتر بر ساعت در کمتر از 
سه ثانیه را به واقعیت تبدیل کنند. این نوع فناوری، در 
خودروه��ای فرمول E امتحان خود را پس داده اس��ت 
و ح��اال برای حضور در مدل های مس��ابقه ای و خصوصاً 

کالس کارتینگ آماده می شود. 
نس��خه آلتیمی��ت از خودروی C5-Blast، س��اخت 
شرکت دیماک است و بنا به ادعای سازنده، می تواند در 
زمان 1.5 ثانیه از حالت سکون به سرعت 100کیلومتر 
بر ساعت دس��ت یابد. دیماک، یک شرکت دانش بنیان 
واقع در تورنتو کانادا است و بر ساخت موتورسیکلت های 

الکتریکی تمرکز دارد. 
هرچند س��ریع ترین خ��ودروی الکتریک��ی دنیا، مدل 
S P100 D از تس��ال محس��وب می ش��ود، اما بهترین 
شتاب گیری جهان مربوط به مدل برقی گریمسل است 
که محصولی ش��بیه خودروهای کارتینگ و البته همراه 
 با پیش��رانه تمام برقی اس��ت. گریمس��ل با وزن خالص
 168 کیلوگرم، سال گذشته در دانشگاه زوریخ ساخته 
ش��د و توانس��ت با ثبت زمان 1.51۳ثانیه، س��ریع ترین 
خودروی چهارچرخ دنیا، در رس��یدن به س��رعت 100 
 ،C5-Blastکیلومتر بر ساعت باش��د. با این حال مدل

می تواند به رکورد گریمسل نزدیک شود. 
پیشرانه C5، یک موتور برقی به قدرت 10اسب بخار 
را ش��امل می ش��ود که به همراه تعداد زی��ادی فن، در 
اط��راف خودرو عمل می کند. چهار فن اصلی در پش��ت 
س��ر راننده و هشت فن دیگر نصب شده در قسمت های 
مختل��ف بدنه، توانای��ی جابه جایی باری ب��ه وزن 200 
 کیلوگ��رم را خواهند داش��ت، درحالی ک��ه وزن خالص
C5-Blast، ح��دود 100 کیلوگرم اس��ت. این فناوری 
 Electric نامی��ده ش��ده که مخف��ف عب��ارت EDF
Ducted Fan  اس��ت. مدیران دیم��اک معتقدند که 
فن��اوریEDF، هن��وز در ابتدای راه خود ق��رار دارد و 
مشخص نیست با توسعه آن، نهایت سرعت خودروهای 
س��بک وزن کارتینگ تا چه محدوده ای افزایش خواهد 
یافت. با این حال، ش��رکت دیماک درحال پیش فروش 
خ��ودروی C5-Blast  در دو نس��خه مختلف اس��ت و 
ب��ه زودی این محصول را ب��ه عالقه من��دان آن تحویل 
خواهد داد. مدل استاندارد C5-Blast بدون استفاده از 
فناوری EDF، ظرف ۳.۹ثانیه به س��رعت 100کیلومتر 
بر س��اعت می رس��د و با قیمتی نزدیک به 10هزار دالر 
 فروخته خواهد ش��د. دیمارک، قیمت نس��خه آلتیمیت

 C5-Blast، ب��ا فن ه��ای ش��تاب دهنده را 60 ه��زار 
دالر اعالم کرده اس��ت که البته فقط عاش��قان فناوری 
و کلکس��یونرها را ج��ذب خ��ود خواهد ک��رد. با چنین 
هزین��ه ای می توان بهترین خودروهای اس��پورت دنیا از 
 GT350 بی ام و سری 4 گرفته تا فورد موستانگ شلبی

با آپشن های کامل را خریداری کرد. 

ب��ه نقل از س��ایت تریب��ون، یونان در 
روز یکش��نبه 14 م��ه پیش بینی خود را 
درباره وضع اقتصادی خود انجام داد که 

نش��ان دهنده این است که در 
س��ال کنونی میالدی، رش��د 
اقتصادی یون��ان از دو و هفت  
ده��م درصد به یک و هش��ت 
ده��م درصد کاه��ش خواهد 

داشت.
 ای��ن کش��ور منتظر تجدید 
نظر کمیس��ون اروپاس��ت اما 
تأخی��ر در آخرین تجدید نظر 
اصالح��ات ط��رح نج��ات این 
کش��ور، اقتصاد یون��ان را فلج 

کرده است. 
ک����م���یس��یون اروپا روز 
پنجشنبه پیش بینی خود را در 
مورد رشد اقتصادی این کشور 

در سال 201۷ از دو و هفت دهم درصد 
به دو و یک دهم درصد کاهش داد.

 به گزارش خبرگزاری فرانس��ه از آتن، 
این کش��ور در پیش نویس الیحه بودجه 

خ��ود پیش بینی کرده اس��ت که رش��د 
اقتص��ادی ای��ن کش��ور در س��ال آینده 
میالدی  )2018( دو و چهار دهم درصد 
و در س��ال 201۹ نیز دو و ش��ش دهم 

درصد خواهد بود. 

اما این پیش بینی ها کمتر از پیش بینی 
درحالی ک��ه  اس��ت.  اروپ��ا  کمیس��یون 
بروکسل پیش بینی رشد اقتصادی یونان 
را در س��ال 2018 از س��ه و ی��ک دهم 

درص��د به دو و نیم درص��د کاهش داده 
است. 

یونان و طلبکاران بین المللی آن اوایل 
ماه مه پس از ماه ها توانس��تند به توافق 
اولیه ای در مورد اصالحات مورد نظر آنها 
دس��ت یابند. این توافق واریز 
بخ��ش جدید کم��ک مالی و 
همچنین آغاز مذاکرات درباره 
کاهش بدهی های این کش��ور 

را امکان پذیر می کند.
 موافقت نهایی نیز قرار است 
22 م��ه در نشس��ت وزی��ران 
)یورو  اروپ��ا  اتحادیه  دارای��ی 
گ��روپ( حاصل ش��ود. دولت 
یون��ان وعده ه��ای اصالحاتی 
جدید خود را که آزادس��ازی 
بازار ان��رژی در آن پیش بینی 
ش��ده، به پارلمان ارائه کرده و 
امیدوار است تا روز پنجشنبه 
به تصویب برس��د ت��ا وزیران 
دارای��ی اتحادیه اروپ��ا  )یوروگروپ( در 
نشس��ت هفته آینده خ��ود واریز بخش 
جدی��د کم��ک مالی ب��ه این کش��ور را 

تصویب کنند. 

احتماال ب��ازی محبوب ویدئوی��ی و قدیمی 
تتری��س را می شناس��ید؛ همان ب��ازی مصور 
رایانه ای که ش��بیه یک پازل بی انتها با قطعات 
تترومینو اس��ت و کاربر باید آنها را با چرخاندن 
و چپ و راس��ت کردن درست در جای خودش 
بنش��اند. حاال یک معم��ار مالزیایی در طرحی 
مبتکرانه، آسمانخراش��ی را با الهام از این بازی 
طراحی کرده اس��ت. یک معمار مالزیایی به نام 
هاسف رفیعی آسمانخراش��ی را طراحی کرده 
که واحد های آن ش��بیه قطعات بازی ویدئویی 
تتریس کنار هم چیده شده اند. خانه های تعبیه 
ش��ده در ای��ن برج، به طور کام��ل قابل تنظیم 
هستند. این مفهوم بنیادشکن ساختمان سازی 
که رفیعی آن را پوس��ته بیرونی آس��مانخراش  
)Pod Skyscraper( نامی��ده اس��ت، ممکن 
است همانند یک نقش��ه خیالی برای آینده به 
نظر برس��د، ام��ا او این ایده  را از یک ش��اهکار 
معماری س��ال 1۹۷2 گرفته اس��ت. این طراح 
مالزیایی تصمی��م دارد در طراحی خود دوباره 
به اصل خانه های کپس��ولی روی آورد. مفهوم 
خانه های کپسولی برای نخستین بار در هتلی 
در کشور ژاپن دیده شد که با تنظیم شدن، در 
جهت بهینه سازی حداکثری فضا عمل می کرد. 
این طرح ژاپنی با پالس��تیک یا الیاف شیش��ه 
ساخته شده بود و اندازه متوسط آن دو در یک 
و ارتفاع یک متر و 25 س��انتیمتر بود. این ایده 
برای کارمندان و مسافرانی طراحی شده بود که 

فقط به جایی برای خوابیدن نیاز داشتند. 

ایده ای بنیادشکن
هاس��ف رفیعی ک��ه دانش��جوی معماری و 
اهل مالزی اس��ت، ایده ای بسیار بنیادشکن در 
مورد ساختمان سازی آینده دارد؛ یک دستگاه 
ف��روش خودکار آس��مانخراش ک��ه خانه های 
خود را با چاپ س��ه بعدی می سازد. رفیعی در 
مس��ابقه آس��مانخراش eVolo 2017 برای 
طراحی پوسته بیرونی آسمانخراشی که انجام 
داده بود، نشان افتخار دریافت کرد. طبق عقیده 
این معمار جوان، نس��ل آینده آسمانخراش ها 
می توانند درس��ت مانند یک دس��تگاه فروش 
خودکار عمل کنند. به این ترتیب که خانه ها را 
به وسیله یک چاپگر سه بعدی بزرگ از باالترین 
طبقه چاپ کرده و با اس��تفاده از یک س��امانه 

جرثقیل آنها را به سمت پایین انتقال دهند. 

عوض کردن آدرس، بدون جابه جایی خانه 
محوریت اصلی پوسته های بیرونی آسمانخراش 
رفیعی مانند برج کپسول  Kurokawa، تمرکز 
ب��ر پیمانه ای بودن و قابل تعویض بودن اس��ت. 
رفیع��ی می گوید پوس��ته های بیرون��ی هر یک 
حاوی امکانات اولیه زندگی هستند. می توان این 
پوس��ته ها را با چاپ س��ه بعدی تولید و برای به 
دس��ت آوردن خانه های بزرگ تر و حتی ادارات 
و ساختمان های تجاری به هم متصل کرد. برج 
کپسول  1۹۷2 براساس یک اصل مشابه ساخته 
شده است؛ کپسول هایی که می توان آنها را برای 
ایج��اد فضایی بزرگ تر به ص��ورت پهلو به پهلو 
ب��ه هم متصل ک��رد. این امکان به کس��انی که 

می خواهند در این برج فضایی را بخرند یا اجاره 
کنند، حق انتخاب بیشتری می دهد. ساختار برج 
او شبیه شبکه ای است که واحد های مسکونی در 
آن ش��بیه ماژول های هندسی حرکت می کنند. 
ایده طراحی آن به گونه ای است که مالک واحد 
مسکونی به کمک چاپ سه بعدی می تواند محل 
قرار گیری واحد خود را درون شبکه تنظیم کند. 
هر واحد مس��کونی از یک فضای تخت خوابی، 
حمام و آشپزخانه تشکیل شده که کنار هم قرار 
می گیرند. هر خانواده براساس نیاز خود می تواند 
تصمی��م بگیرد که خانه اش کجای ش��بکه قرار 

بگیرد و دو طبقه باشد یا سه طبقه. 
براس��اس این طرح، مالک واحد مس��کونی 
برج تتریس می تواند خانه خود را درون شبکه 
با توج��ه به فضای موجود جابه ج��ا کند و باال 
و پایین برود. برای هاس��ف رفیع��ی، ایده این 
ب��رج مقابله با تولید زباله پروژه های رها ش��ده 
اس��ت. برج Skycraper مانند یک ماش��ین 
توزیع مس��کن کار می کند و می تواند براساس 
نیاز کاربران توس��عه و با توجه به فضای شبکه 
توس��عه یابد. رفیعی می گوید هر یک از پوسته 
س��اختمان ها را می توان به وسیله یک چاپگر 
سه بعدی غول پیکر ساخت و سپس با استفاده 
از جرثقی��ل در موقعی��ت مورد نظر ق��رار داد. 
 ای��ن ای��ده اخیراً در مس��ابقات آس��مانخراش
 eVolo 2017 نشان افتخار دریافت کرد که 
ثابت می کند آنقدرها هم که به نظر می رس��د 
نشدنی نیس��ت. رفیعی در حال حاضر مشغول 
تکمیل بخ��ش دوم RIBA خود در مدرس��ه 

معماری منچستر است. 

طبق پیش بینی ها، یونان در سال 2017 کاهش رشد اقتصادی را شاهد 
خواهد بود 

ایده معماری های آینده: 
دستگاه فروش خودکار آسمانخراش

قــاب

کیوسـک

منطقه آزاد
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360

فناوری

بیرون آمدن عکاس از قفس کنار کوسه ها و گرفتن این عکس یادگاری خطرناک در مکزیک. 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 785 www.forsatnet.ir

ترجمه: محمدرضا حمیدی 
latribune :منبع

ترجمه: گلنوش محب علی 
BFMtv :منبع

ترجمه: محمدرضا حمیدی 
منبع: فیگارو 

200 هزار قربانی در 150 کشور جهان، ترس از حمالت بیشتر 

حمله سایبری جهانی

دوردنیا
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